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Het afgelopen seizoen in een notendop.
Als jullie dit stukje lezen hebben we de slotavond alweer achter de rug en denk ik,dat
we terug kunnen kijken op een goed Cirkeljaar.
Om te beginnen is het van groot belang,dat Ben Verduyn en Ben Zee erin geslaagd zijn
een stevig fundament onder de jeugdafdeling te leggen. Als uitgangspunt voor het
leggen van dit fundament heeft het uitgebreide rapport jeugdschaken van Ben
Verduyn gediend. Ik denk,dat dit rapport een uitstekende bijdrage is als vervolg op
het oorspronkelijke idee van Lou Bouwmeester en Ben Zee om het jeugdschaken
binnen De Cirkel te entameren. Natuurlijk is niet alles van een leien dakje
gegaan,maar uiteindelijk staat er nu een organisatie,die dank zij de medewerking van
diverse,trouwe Cirkelleden en ouders nu ook daadwerkelijk zijn vruchten begint af te
werpen. Want niet eerder in de geschiedenis van De Cirkel is de schaakkwaliteit in de
breedte zo toegenomen. Het is verheugend om te zien hoe wekelijks de jonge garde
zich in de interne seniorencompetitie roert.
Als bekroning van de inzet van velen in de afgelopen 28 jaar is de promotie van ons 1e
team te beschouwen. Het verheugende is,dat ook een aantal oorspronkelijke
jeugdschakers aan dit succes hebben bijgedragen.
Een zeer belangrijke peiler onder De Cirkel zijn de werkzaamheden,die Eip Janssen
verricht als interne en externe wedstrijdleider en als fantastische "stukjesschrijver"
in de plaatselijke en regionale media. Ik ben ervan overtuigd, dat De Cirkel zijn
bekendheid voor een groot deel aan hem te danken heeft en daarmee samenhangend
een regelmatige aanwas van nieuwe leden.
Verder is de regelmatige verschijning van de Digitale Circulaire onder de
enthousiasmerende leiding van Jan Banga van belang als onmisbare schakel binnen
onze vereniging.
Na de mijns inziens belangrijkste peilers onder de club genoemd te hebben,zijn en
blijven het natuurlijk alle schaakvrienden,die de sfeer van De Cirkel bepalen. Ik
vertrouw erop,dat we ook het komende seizoen ons adagium:"in een prettige sfeer zo
goed mogelijk schaken", zullen waarmaken.
Ik wens jullie een fijne vakantie en tot volgend seizoen,die begint met de Algemene
Jaarvergadering en op die avond aansluitend schaken.
Jan Blokpoel.

DE CIRKEL E PRESTEERT HEEL GOED OP HET NK IN GRONINGEN

Al vroeg in de morgen (8.00 uur)gingen wij op weg naar Groningen.
Chauffeur Carel de Vries en ondergetekende werden vergezeld door Ruben de
Vries, Monyuan Cai, Martijn Treur, Martijn van der Gaag en Yari Baars.
De ouders van Yari Baars gingen mee als morele ondersteuning.
Martijn en Yari waren door De Cirkel in gehuurd van de Schaakvereniging
Wageningen. De Cirkel was zelf niet in staat om een volwaardig team samen te
stellen. Helaas konden door de bureaucratische houding van de OSBO Martijn
en Yari niet met terugwerkende kracht als dubbellid bij De Cirkel worden
ingeschreven. In feite was nu sprake van een gemengd team
De Cirkel/Wageningen.
Er deden 40 teams mee uit alle regio’s van Nederland. De Cirkel stond qua
speelsterkte op de 31e plaats. Aan het einde van de dag stonden we op de 17e
plaats met 7 matchpunten uit 7 wedstrijden met 15,5 bordpunten.
Dan kun je zeggen dat we het heel goed hebben gedaan.
Het begin was moeilijk. In de eerste ronde was het gerenomeerde HMC Calder
uit Den Bosch onze tegenstander. We verloren kansloos met 3,5-0,5. Martijn
Treur speelde een uitstekende partij en speelde remise. Hij liet de winst glippen
door een eindspel te laten ontstaan van Toren+Paard tegen Toren dat niet meer te
winnen valt.
De tweede ronde tegen Schaakmaat 2 verliep niet goed. Deze tegenstander
hadden we in de OSBO gehad en moest op papier te kloppen zijn. Ruben,
Martijn van der Gaag en Monyuan lieten zich alle drie lelijk bij de neus nemen.
Alleen Yari kon via een goede partij op techniek de winst naar zich toe trekken.
Gelukkig keerde het tij in de derde ronde tegen Caïssa uit Hoorn. Ruben, Yari en
Monyuan boekten overtuigende overwinningen. Jammer dat Martijn Treur zich
pardoes liet mat zetten in een gewonnen stelling. Het herstel zette in de 4e ronde
helaas niet door. Tegen De Schaakcombinatie HTV uit Den Haag werden we
eigenlijk op een knullige manier verslagen. Ruben liet zich in een matnet
opsluiten, Monyuan gaf al heel snel zijn dame weg. Martijn Treur verloor
regelmatig, alleen Martijn van der Gaag won overtuigend en haalde daarmee
zijn eerste punt binnen.
Vanaf ronde 5 kregen we de wind in de zeilen. Eerst klopten we met 4-0 De
Toren E2 uit Arnhem. Een cruciale ronde was ronde 6 tegen Mook. Als we daar
goed zouden scoren lag een mooi eindresultaat in het verschiet.
We kwamen door de nederlagen van de twee Martijnen met 2-0 achter. Yari
verkleinde de achterstand tot 2-1 door in een wederom prima gespeelde partij
zijn tegenstander te verschalken. Alles kwam nu op de schouders van Ruben.
Hij stond wat slechter. Zijn tegenstander bood remise aan. Ruben dacht daarmee
wellicht goed weg te komen. Maar ik verbood hem op strenge toon dit aanbod
aan te nemen. Tot ieders verrassing wist Ruben deze partij alsnog in winst om te
zetten via een prachtige kleine combinatie, waardoor een eindspel ontstond met

een paard voor tegen twee pionnen. In de fase daarna offerde Ruben zijn paard
om bekwaam een winnend pionneneindspel te creëren. Daarmee gingen we de
laatste ronde in met 5 matchpunten uit 6 ronden.
De laatste ronde tegen Krommenie werd voor De Cirkel een heel mooi
slotakkoord. Marijn van der Gaag won na enig geluk, ook Monyuan mocht over
geluk niet klagen na notabene eerst zijn dame weg gegeven te hebben. Hij won
toch nog. Yari haalde weer ijzersterk een winstpunt binnen, waarmee de
overwinning een feit was. Ruben zorgde voor een voortreffelijke uitsmijter door
zijn tegenstander op een meesterlijke manier mat te zetten.

Diagram 1
Ruben, spelend met zwart, staat een toren achter.Hij heeft echter wel
aanvalskansen. De witte loper op g7 staat bijvoorbeeld gepend na
1….Tg8. Ruben speelde echter 1….Lf6. Een prachtige lokzet! Zie diagram 2.

Diagram 2
Wit neemt de zwarte loper met 2. Lg7xf6, waarna Ruben wit mat zet met 2…
Tg8+ 3. Kg1-h1. 3. Dh5xf3 mat. Zie diagram 3

Diagram 3
Er heerste grote voldoening in het kamp van De Cirkel/Wageningen. De
terugreis werd in een uitstekend humeur begonnen en op een terras bij Mac
Donald in Assen onderbroken voor een versterking van de inwendige mens.
De individuele resultaten waren aldus:
1. Ruben de Vries
3 uit 6
2. Martijn van der Gaag 3 uit 6
3. Yari Baars
5 uit 6
4. Martijn Treur
1,5 uit 5
5. Monyuan Cai
3 uit 5
Nadere details zijn te vinden op de website http://www.nosbo.nl/nkEteams/
Ben Zee

Schaakvereniging
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Jeugdafdeling
Ede, juni 2010
Beste schaakvrienden,
Het schaakseizoen 2009/2010 zit er weer op!
Samen met velen van u kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd seizoen.
Bijna alle jeugdschakers hebben dit seizoen een stappen diploma gehaald.
De door De Cirkel georganiseerde Tinnen Soldaat toernooi alsmede het Basisschool
kampioenschap waren een succes.

Op 8 juni vond de slotavond bij de jeugd plaats.
Als primeur hebben we met z’n allen gesmuld van overheerlijke pannenkoeken, daarna
was er nog even tijd voor wat schaakspelletjes, waarna om 19.30 uur in een officieel
samenzijn, onder grote belangstelling, de prijzen van dit seizoen werden uitgereikt.
Tevens werden de schaaktrainers, voor hun bewezen diensten in het afgelopen seizoen,
door sponsor BCM Ede verrast met een oranje shirt met de opdruk:
Oranje is goed, maar De Cirkel is beter!
De 2 Bennen hopen dat we volgend seizoen ook weer op Harold Boom, Paul Numan, Tom
Pronk, Jan Pijkeren, Thomas Slijper, Martijn Bakker, Dick Wenning, Robert Degenhart en
Eip Janssen mogen rekenen.
Zonder dit team van vrijwilligers is het onmogelijk om een jeugdafdeling succesvol te laten
draaien. We hopen dat er onder de senioren nog een paar vrijwilligers opstaan die ons
willen helpen. De ideale verhouding bij het begeleiden van jeugdschakers is 1 begeleider
op 3 of maximaal 4 kinderen.
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In de topgroep was Jim Pronk een klasse apart, hij mocht naast een schitterende beker
ook de wisselbeker voor een jaar mee naar huis nemen.
Cisko Loos werd verdiend 2e. De strijd om de 3e en 4e plaats werd pas beslist na de
herberekening welke na de laatste ronde plaats vindt. Tim Evendijk bleek net boven
Jeremy van de Heuvel te zijn geëindigd.
In de subgroep was de spanning eveneens om te snijden. Nieuwkomer Remco Bakker is
een aanwinst voor onze jeugdafdeling, hij deed echter gezien het gering aantal gespeelde
partijen niet mee voor de eindoverwinning.
Huib Poot, Berry Klarenbeek en Jaco van Hoef werden respectievelijk 1, 2 en 3, maar de
verschillen waren zo klein dat het volgend seizoen zomaar precies andersom kan zijn.
Onderstaand de eindstanden van zowel de Topgroep als de Subgroep.

Topgroep
Nr
Naam
1 Jim Pronk
2 Cisko Loos
3 Tim Evendijk
4 Jeremy van den Heuvel
5 Timo Buitenhuis
6 Ruben de Vries
7 Nikki Kroes
8 Martijn Treur

Punten
194,83
170,00
160,67
151,50
107,67
97,00
71,33
68,67

Wa Gsp
20 16
19 15
18 16
17 15
16 12
15 15
14 13
13 12

Gw Rm Vl
11 1 3
9 0 5
9 1 5
9 0 6
4 0 7
5 1 9
3 0 9
2 1 8

Subgroep
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Naam
Remco Bakker
Huib Poot
Berry Klarenbeek
Jaco van Hoef
Jung Ho Loos
Bas Klarenbeek
Monyuan Cai
Tjeerd Bakker
Bart van Stam
Mika Folkringa
Jorret Oppedijk
Marijn van den Akker
Lesley van Ingen
Jochem van der Meer
Luuk Nijland
Noah van den Heuvel
Sander Rietveld
Iwan Veenstra
Mariette Olijslager

Punten
457,00
444,50
432,00
421,00
362,00
349,00
321,00
298,50
273,00
262,00
249,00
244,50
227,00
208,00
172,00
166,50
145,00
131,00
82,00

Wa Gsp Gw Rm Vl
30
8 6 0 2
29 27 19 1 7
28 25 18 1 6
27 26 17 2 7
26
8 5 0 3
25
6 3 0 3
24 23 13 3 7
23 27 13 2 12
22 25 11 3 11
21
9 3 0 6
20
6 2 0 4
19 27 13 4 10
18 21 10 2 9
17 10 3 2 5
16
8 1 0 7
15 18 5 3 10
14 23 5 5 13
13 22 4 5 13
12 23 2 3 18
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Op 25 mei hebben 13 jeugdschakers examen gedaan voor het stappen diploma.
De geslaagden zijn:
Examen stap 1: Bas Klarenbeek, Dagmar van der Meer, Mika Folkringa, Nils Kersten,
Iwan Veenstra, Jochem van der Meer, Jung Ho Loos en Remco Bakker.
Examen stap 2: Sander Rietveld, Bart van Stam, Timo Buitenhuis, Martijn Treur
en Ruben de Vries.
De huldiging en uitreiking vond plaats op de slotavond op 8 juni j.l.
We hopen en eigenlijk rekenen we erop dat we ook volgend seizoen vele kids naar
een diploma kunnen begeleiden.
Jim Pronk, Cisko Loos, Tim Evendijk en Jeremy van de Heuvel zijn momenteel zelfs bezig
met de lesstof van stap 4. Doelstelling is dat ze eind seizoen 2010/2011 hiervoor examen
gaan doen. Wanneer dit met succes zou lukken zijn er weer 4 talenten klaar om het vele
senioren zeer moeilijk te maken.
Op 22 mei heeft ons E-team meegedaan aan het Nationaal Kampioenschap voor E-teams
welke gehouden wordt in Groningen. Het is al een prestatie van formaat wanneer je
hiervoor uitgenodigd wordt. Een verslag hiervan door Ben Zee elders in deze circulaire.
De jeugdspelers die bij de senioren meedoen blijven buitengewoon goed presteren.
Zonder andere jeugdschakers tekort te willen doen, zijn we er bijzonder trots op dat
onze drie jeugdige schaaktrainers, t.w. Martijn Bakker, Jan Pijkeren en Thomas Slijper
zich in de top 10 hebben genesteld bij de senioren.
Door middel van deze bijdrage aan de circulaire bent u weer helemaal op de hoogte van
onze jeugdafdeling, mocht u desondanks nog meer willen weten kunt mij altijd even bellen
(0318-617912) of een mailtje sturen (ben0@hetnet.nl).
Tot slot wensen we iedereen een heel goede vakantie en hopen u allen weer in
gezondheid op 31 augustus te mogen begroeten,
mede namens Ben Zee,
Ben Verduyn

Ja, daar sta je dan, krijg je de vraag of je iets wil vertellen over hoe ik in de schaakwereld ben
beland.
Ik heb het schaken van mijn opa geleerd toen ik een jaar of 7 was, ik speelde eigenlijk toen
alleen tegen mijn vader en mijn opa. Mijn opa was in mijn ogen een superschaker, hij had in
een simultaan wedstrijd tegen Max Eeuw remise behaald en dat sprak bij mij als kind wel erg
tot de verbeelding. Toen ik in klas 3 kwam, (groep 5) was er een schaakcompetitie in de klas,
ik denk dat er ongeveer 12 kinderen aan meededen. Ik bleek wel ‘talent ’ te hebben want naast
1 remise partij won ik verder alles. De meester uit de klas had dan ook tegen mij en mijn
ouders gezegd dat ik er iets mee moest doen. En zo werd ik in 1978 lid van de schaakclub in
Hoogeveen.
Op die club speelden ongeveer 30 kinderen. Er was toen nog geen Jeugdcompetitie of IJSCO
zoals er tegenwoordig voor de jeugd is. Wel kan ik mij herinneren, dat we altijd met een bus
naar de toernooien gingen en dat echt alle kinderen meegingen, je betaalde dan 7 gulden 50
voor alles bij elkaar. Het was altijd erg gezellig in de bus, iedereen had een reisschaakbordje
bij zich en de schaakmeester verzon terplekke een stelling voor je die je moest oplossen. Het
was destijds bijna onmogelijk kinderen goed in te delen. Het ging op leeftijd en kinderen
tussen de 12 en 16 werden op 1 hoop geveegd. Toen ik in de groep speelde van 12 tot 16 jaar
heb ik zeer regelmatig toernooien gespeeld waarbij ik alles verloor. De clubavond er op was
nooit leuk, de kinderen die een prijs gewonnen hadden werden helemaal de hemel in geprezen
en de verliezers werden
doodgezwegen.
We hadden les uit de
boeken van jeugdschaak.
Je kon daarmee de
volgende diploma’s halen.
Pionnen-,
Torenen
Koningsdiploma. Ik denk
dat de waarde van het
Koningsdiploma uitkomt
tussen de huidige stap 4 en
stap 5. We hadden 2
schaakleraren. De heren
Schoonbeek
en
Oldenkamp. Schoonbeek
was een echte schaakopa,
als hij les gaf, was het net
alsof hij een spannend
verhaal
vertelde.
Oldenkamp was meer de
politieagent die de orde
bewaakte en ervoor zorgde
dat
het
materiaal
‘ordentelijk’ uit en in de
kast kwam.
Ook toen was er al het
basisschool
kampioenschap schaken.
Er werd met viertallen
gespeeld. Ik zat meestal op bord 1 en haalde 4 uit 5.

Toen ik 12 jaar was, had ik geen uitdaging meer bij de jeugd. Er is toen een tijd gestoeid met
een tussengroep met schaakpubers maar dat was niet wat. Toen ik 14 was, ging ik bij de
senioren spelen. De wedstrijden waren voor mij wel erg langdradig, je moest 40 zetten in 2
uur halen en dan kon je steeds per 20 zetten een uur verlenging krijgen. Er was geen
aangepast schema voor de jeugd. Je zorgde er gewoon voor dat je partij tussen 22 en 23 uur
afgelopen was. Misschien heb ik me daarom wel aangeleerd niet voldoende tijd te nemen om
de goede zet te doen. Toen ik 16 jaar werd, ben ik gestopt. Ik was de enige jeugdspeler bij de
volwassenen en ik kreeg de druk met andere dingen. (bijbaantje, dansles en huiswerk)
Na het afronden van mijn studie (1996) was ik in Ede beland. Ede lag wel centraal in het land
en dat was wel handig voor mijn werk. Ik heb het schaken toen weer opgepakt. Het is wel
grappig hoe ik bij de Cirkel ben gekomen. Ik pakte destijds de gemeentegids van ede en keek
bij denksporten. De D van De Cirkel kwam voor de E van ESV. En dus belde ik de Cirkel.
Aan de andere kant van de lijn nam Jan Banga op (voorzitter destijds) en nodigde mij uit om
te komen kijken. Anton Ebskamp was toen wedstrijdleider. Ik kan me de eerste wedstrijd nog
goed herinneren. Ik speelde met wit Dame Gambiet, en de tegenstander verloor en liep kwaad
de zaal (open Hof) uit. Er was een hoop gegniffel om mij heen want men vond het blijkbaar
nogal hilarisch. Ik was met stomheid geslagen dat iemand zo kwaad kon weglopen. In 1997
ben ik gaan helpen bij de jeugd. Het is erg leuk om jeugdschaken ook eens van de andere kant
mee te maken. Tot mijn verbazing gedroeg ik me meer als een Oldenkamp dan als een
Schoonbeek. Ik zie de Schoonbeek leraar uit mijn jeugd echt terug in Ben Zee. (Ben je mag
er trots op zijn! )
De ervaring als jeugdschaker heeft mij ook beïnvloed in de opzet van het Tinnensoldaat
toernooi. Kleine overzichtelijke groepjes van 8 spelers, waarbij de kinderen lekker onderling
kunnen gaan rekenen of ze nog kans kunnen maken op een prijs. Ik vind het altijd erg jammer
als er kinderen zijn die de dag afsluiten met 1 punt of minder. Ik weet zelf dat het niet leuk is.
Je kunt dan wel zeggen dat je rating zakt en dat je de volgende keer in een lagere groep komt,
maar je had gewoon geen leuke dag.
Dick Wenning

