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Hogeweyselaan 227
1382 JL Weesp
Telefoon 0294-419878

Geopend : Maandag t/m Vrijdag       8.00  -- 23.00 uur
       Zaterdag en zondag          9.00 -- 17.00 uur

Diverse groepslessen o.a. Body Power, Body Shape, Boot Camp, Pilates, 
Spinning, Basic Steps, Ab Blast, Tevens Zonnebanken en Sauna.

Hier had uw advertentie 
kunnen staan!

Documentverwerking
Sportprijzen
Stanzen

Copy- & Printservice, Grootformaat printen
flock cijfers & letters, documentverwerking
stanswerk, bedrukken Textiel, DTP

Achtergracht 14 – 16,Weesp
Tel : 0294 – 410882

maurice@dssweesp.nl / martijn@dssweep.nl

Leren schaken?

Beter leren schaken?

Dat kan bij de WSC !

Gratis !!!

Voor jeugd en volwassenen
Info : 414534
Of kom langs op dinsdagavond
(zie pagina 1)
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Van de Voorzitter

4

Het eerste clubblad van het nieuwe seizoen 2009 – 2010 is gereed. Voor u ligt weer een prachtig 
exemplaar met diverse artikelen voor zowel de senioren als voor de jeugd. Na de zomerstop waarin 
iedereen heerlijk is uitgerust en heeft kunnen genieten van zijn / haar vakantie is het nieuwe 
schaakseizoen weer begonnen. De Algemene Leden Vergadering heeft inmiddels plaatsgevonden en 
ook de traditionele openingsavond met een simultaan van de beide clubkampioenen is een geweldige 
avond geweest.

Door omstandigheden is eerste clubblad met een week vertraagd uitgebracht. Uw voorzitter had te 
veel werkzaamheden waardoor dit stukje niet op tijd klaar kon zijn. Ook het scheidsrechtervraagstuk 
liep hierdoor vertraging. De eindredacteur heeft meerdere malen mij geattendeerd op het inleveren 
van de copy, met het verzoek om de pagina’s volledig gevuld aan te leveren. Ik denk dat dit redelijk 
geslaagd is.

Gelukkig geen vertraging in de start van de interne competitie. De interne schaakcompetitie is 
inmiddels ( op het moment van schrijven ) 6 ronden oud. Er zijn verrassende uitslagen te vinden, 
waardoor de interne competitie nog spannender wordt dan dat deze jaarlijks al is. Het volledige 
programma kunt u vinden verderop in dit clubblad.

De bekercompetitie zoals deze vorig seizoen is geïntroduceerd is dit seizoen ook weer van start 
gegaan met de eerste ronde. Net als in de interne competitie zijn er ook hier verrassende uitslagen. 
Wie zal er dit jaar de kampioen van de bekercompetitie worden? We zullen het allemaal zien aan het 
einde van het seizoen.

Inmiddels is de competitie voor clubteams, ook wel de externe competitie, begonnen. Een zeer 
goede start werd gemaakt door het team in de uitwedstrijd tegen Caissa 12. Een duidelijke 2 – 6 
overwinning moet ons helpen om weer te promoveren naar de 1e klasse. Bij het uitkomen van dit 
clubblad wordt de tweede wedstrijd in deze competitie gespeeld. Onze tegenstander VAS 9 is naar 
Weesp gekomen om weer mooie partijen af te leveren tegen ons 8-tal. 
Voor een verslag van de wedstrijd tegen Caissa 12 verwijs ik u graag naar de pagina’s verderop in 
dit clubblad of op onze website : www.weesperschaakclub.nl.

De huidige website van de Weesper Schaakclub heeft een metamorfose ondergaan. Zoals u gewend 
bent, zijn op de website www.weesperschaakclub.nl alle gegevens te vinden over onze club. Neem 
gerust eens een kijkje op de website. Heeft u eventuele op- of aan-merkingen? Geef deze dan gerust 
door. De webmaster zal er dan mee aan de slag gaan, en eventuele verbeteringen doorvoeren.

Inmiddels is de inschrijving voor het 31e Openkampioenschap Van De Stad Weesp ook weer 
geopend. Op de diverse websites ( waaronder die van de SGA ) circuleren de aankondigen weer 
rond. Ook is inmiddels de mailing, verzorgt door André Ottenhoff, weer de deur uit. Het toernooi zal 
worden gehouden op 12 december 2009, en zoals gewend van de organisatoren is de opzet er weer 
een gezellig toernooi van te maken. Inmiddels lopen de aanmeldingen binnen maar uiteraard kunnen 
er nog veel meer mensen bij  Bent u er ook bij ?

Arien Hooimeijer 26 oktober 2009
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Externe Competitie: Caissa 12 - WSC 1

Caissa 12 – WSC 1 gespeeld op 6 oktober 2009: 

1w Hans Wijnand    1963 1 - 0 Steven Kuypers 1483
2z Dave van der Kist 1619 1 - 0 Karol Lesman 1499
3w Peter Wijnand 1906 1 – 0 Wouter Egas 1478
4z Dick Spel     1794 1 - 0 Jeanne Potters 1472
5w Wim van Spengen      1 - 0 Jaap van Velzen 1436
6z Michel Weenink     1669 ½ - ½ Pitt Treumann 1514
7w Harry Boom         1635 ½ - ½ Frans Oranje 1456
8z Bert Hoetmer       1499 0 – 1 Andre Timmer 1108

----------------------- ---------------------
         WSC 1 6 – 2 Caissa 12

Hans won al op de 12e zet een pion. Hij bleef daarna weliswaar zitten met een dubbelpion en een 
geïsoleerde d-pion, maar toch. Het probleem met een pion achterstaan is dat je ervoor moet 
oppassen niet nog meer materiaal te verliezen.
Dat kost echter tijd en dat tekort aan tijd kwam zwart uiteindelijk duur te staan.

Dave moest zich verdedigen tegen de Larsen opening. Eigenlijk is het correcter te zeggen dat de 
Larsen opening zich tegen Dave moest verdedigen. 
Wit liet z’n loper al heel vroeg insluiten en daarna was het snel bekeken.

Ik had te maken met dezelfde problemen als waar Hans z’n tegenstander mee zat: een pion 
ingeleverd (penning overzien) en minder tijd op de klok. Gelukkig kon ik nog wel druk op de zwarte 
stelling uitoefenen zodat die de partij niet zomaar kon uitschuiven.

Zwart heeft net z’n toren op f6 gezet om Ph6 te dekken. 
Maar nu staat ie binnen het bereik van Pc3. Dat bracht 
me op een idee: de route via d5 kon niet, want daar 
wordt ie zo vanaf gemept, dan maar via e4. Daarvoor is 
echter wel een pionoffer voor nodig (de 2e pion). 25.e5 
dxe5 Dxe5 26.Tde1 Dd4 27.Dg5 leek me wel goed voor 
wit 26.Pe4 Kh8 27.Pxf6 Dxf6 28.Dg2 Lc2 was veiliger, 
maar ik zat nog steeds met die tijdsdruk c4 29.Le4?! nu 
was Lc2 zeker beter c3?? een blunder, maar hij zag het 
antwoord niet aankomen, na gewoon Pxa4 staat zwart 
beter 30.Td6! de toren is onaantastbaar cxb2+ 31.Kb1 
en mijn tegenstander gaf op na een blik te hebben 
geworpen op bord 1.

Dick moest tegen een oude vriendin aantreden en zoals we van haar gewend zijn legde ze hem niets 
in de weg om het volle punt binnen te halen.
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Pf3 Le7 het Cunningham gambiet 4.d4?! Lc4 is favoriet  Lh4+ 5.Pxh4? de 
hele speelwijze van wit is er op gebaseerd te bewijzen dat de loper slecht staat op h4  Dxh4+ 6.g3 
fxg3 7.Lg2 gxh2+ 8.Kf1 de stelling van wit is niet erg vertrouwenwekkend b6 9.Df3?? je moet 
wel iets doen aan het loperschaak La6+ 10.Dd3 Lxd3 enz. Jeanne wist de doodstrijd nog te rekken 
tot de 35e zet, maar kon hier natuurlijk al met een gerust hart opgeven.
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Door zijn onorthodoxe openingsbehandeling is zwart 
achtergebleven in ontwikkeling. 
Wim heeft net een pion op e5 geofferd om dat te 
benadrukken. Df6?! Dd6 15.Pa4 op weg naar b6 e5?! 
dekt b6, maar je wil het centrum toch niet openen zolang 
je koning in het midden staat? Ld8 heeft hetzelfde effect 
16.Db3  e4? Tb8 16.Dxd5 Le6 17.Dxe5 Dxe5 18.Txe5 
Lxa2 17.Lf1? 17.Pb6 Tb8 18.Pxd5 Df7 19.Lf4 exd3 
20.Lxb8 +- Dd6? Le6 18.Dxb7 Td8 19.La5 Td7 20.Dxa6 
en wit staat beter 18.Pb6 Le6 19.Pxa8 Ld8 20.Dxb7 
Pe7 21.Pc7+ Lxc7 22.Txc7 Kf7 23.Lb4 1-0

Dit eindspel kan toch niet zo moeilijk zijn?
Er werden echter nog slechts twee zetten gespeeld en 
drie blunders begaan.

52.Kd6?? Harry dacht slim te zijn door geen Ke6 te 
spelen, maar kon hier nog remise maken met 52.Ke4 
Kg4/g5 53.Ke3! Kxf5 54.Kf3 Kh5?? Zwart valt ten prooi 
aan dezelfde illusie, Kg4 53.Ke6 Kg5 wint gewoon
remise ?? en nu staat wit gewonnen vanwege hetzelfde 
truukje, 53.Ke7 Kg5 54.Ke6 en wint

ARGH!!!

Michel speelde een korte partij die werd afgesloten met een zetherhaling.

Bert staat eigenlijk best goed met z’n mooie open g-lijn. 
Wit dreigt wel Pxe5 te spelen, maar na Tg8 is dat geen 
probleem.

De partij ging echter verder met 0-0-0?? 15.Pxe5 Lxe2 
16.Pxd7 Lxd3 17.cxd3 Txd7 18.Txe7 Kd8 19.Txd7+ 
Kxd7 en wit heeft gewoon een stuk meer.

Peter Wijnand
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Interne Competitie: van Spengen - van der Kist 

Een paar weken geleden dachten Wim en ik dat we tegen elkaar moesten spelen. De computer 
gooide roet in het eten door op de ranglijst wat plaatsen te verschuiven. Maar deze week moesten 
we dus wel tegen elkaar. Het werd een behoorlijk spannend potje, die naderhand enkele uren 
analyseren kostte.

Wim van Spengen - Dave van der Kist Interne Competitie (1.7), 20.10.2009
1.d4 Achteraf zei Wim dat mijn gezicht verraadde dat ik hier niet op was voorbereid. Klopt deels! Ik 
was namelijk helemaal niet voorbereid. Mijn gezicht zei waarschijnlijk: "Ik heb helemaal geen zin in 
Konings indisch, ik ken het nog niet zo goed." Slimme keuze van Wim!
d6 2.c4 Pf6 3.Pc3 g6 Het Konings Indisch. Een van de meest gespeelde openingen. Veel grote 
spelers, waaronder Fischer en Kasparov, hebben of hadden dit in hun repertoire. De opening is 
extreem complex. Zwart moet heel goed voorbereid zijn, want het is wit die bepaalt welke van de 
vele varianten er gespeeld wordt. 4.e4 Lg7 5.f3 Wit heeft gekozen voor het Sämisch 5...c5 Ziet er 
een beetje raar uit, maar wordt regelmatig gespeeld. 6.d5 [6.dxc5 Is niet zo erg voor zwart (sterker 
nog wit is mogelijk uit zijn repertoire) bijvoorbeeld: 6...dxc5 7.Dxd8+ Kxd8 8.Le3 Pfd7 9.0–0–0 b6] 
6...0–0 7.Lg5 h6 [7...e6 8.Dd2 exd5 9.cxd5 a6 10.a4 Te8 11.Pge2 Pbd7 12.Pg3 Da5 13.Le2 b5 
14.0–0] 8.Le3 e6 9.Dd2 Kh7 De beste spelers kiezen hier voor 9...exd5 [Thomas Ernst - Mihail Tal, 
1987: 9...exd5 10.cxd5 h5 11.Pge2 Pbd7 12.Pc1 Pe5 13.Le2 Ph7 14.0–0 f5; Krishnan Sasikiran - 
Teimour Radjabov, 2008: 9...exd5 10.cxd5 Te8 11.a4 a6 12.Pge2 Pbd7 13.Pc1 Ph7 Laten we er dus 
maar vanuit gaan dat 9...Kh7 niet de beste zet is.] 10.Ld3 Diagram

10...e5 [¹10...Pbd7!?² Is absoluut beter. Waarom zou je 
8...e6 spelen terwijl je 2 zetten later alsnog e5 speelt? 
11.h4 Pe5 12.h5 g5] 11.Pge2 Pa6 Een standaard zet. 
Na Pc7, a6, en eventueel Ld7 wil zwart b5 spelen. 
12.0–0–0 Pc7 13.g4 Tegengestelde rokades: Wie komt 
er als eerst? Wit lijkt wat sneller te zijn, maar door de 
pion op c4 is het zwart die als eerst een lijn opent. We 
moeten er ook rekening mee houden dat de witte 
stukken allemaal klaar staan voor een koningsaanval. 
13...a6 14.h4 Pg8 Ziet er misschien raar uit, maar dat 
paard verdedigt h6. Ook kan de Dame nu naar f6 om 
mee te verdedigen en tegelijk f3 aan te vallen. 15.Tdg1 
b5 16.Pg3 [16.Kb1 Tb8²; 16.cxb5? axb5 Wit wint dus 
geen pion want a2 valt ook.] 16...bxc4² 

Diagram
17.Lxc4 Waarschijnlijk de beste. Ook andere zetten 
zoals Lc2 of Lb1 (om de loper op de diagonaal b1–h7 te 
houden) leveren niets op. [17.Lb1 Pb5 18.h5 Pd4 19.Dg2 
g5] 17...Pb5 18.Pd1 Nog een paard op de onderste rij! 
Nuttig om b2 te verdedigen. Aangezien de Dame naar g2 
wil, voorkomt het ook dat Pxc3 mogelijk is. [18.h5 g5=; 
18.Dg2 Pxc3 19.bxc3 Tb8; 18.Pce2 Pd4 19.Tf1 Tb8] 
18...Pd4= 19.Dg2 Ld7
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Er zijn nog meer goede zetten, maar Ld7 vervult een 
belangrijke rol. We hebben nu een kritieke stelling 
bereikt. Zwart dreigt Lb5 te spelen, en krijgt daarmee 
tegenspel op de damevleugel. Wit staat voor de keuze 
om de aanval direct te starten, of het zwarte tegenspel 
toe te staan. Na ruim een uur nadenken, speelde Wim de 
zet 20.g5 Deze zet geeft zwart geen tijd voor tegenspel, 
want zwart moet zich bezig houden met de verdediging. 
Ik wil even een paar andere zetten bekijken:
A 20.Pf2?
B 20.Pf5?
C 20.h5?!
D 20.Kb1!?
E 20.Pc3!?

A 20.Pf2? Natuurlijk niet goed, maar het toont aan waarom Lb5 zo lastig kan zijn. 20...Lb5 21.Lf1 
Da5 22.Kb1 Da4 23.Pd3 c4 24.Pc1 Tfc8 25.h5 c3

B 20.Pf5? Lb5 21.Lf1 gxf5 22.gxf5 Lf6 23.Lg5 Lxf1 24.Dxf1 Da5 25.Dg2 Lh8

C 20.h5 g5 21.Pf5 Lb5 De witte aanval is afgeslagen, zwart krijgt wat kansen.

D 20.Kb1 Lb5 21.Lf1 Db6 22.h5 (22.g5 h5 23.Pxh5 Lxf1 24.Dxf1 gxh5³) 22...g5 23.Pf5 Tfb8=

E 20.Pc3 Tb8 21.g5!? h5 22.Pxh5 gxh5 23.g6+ Kh8 24.gxf7 Txf7 25.Dg6 Df6 26.Dxh5+ Lh6 27.Tg6 
Dxg6 28.Dxg6 Lxe3+ 29.Kb1 Tf6 Zwart heeft 2 stukken en een toren voor de Dame. Zwart heeft een 
klein voordeeltje. 

20...h5 21.Pxh5 Ten koste van wat materiaal weet wit 
de g-lijn te openen. 21...gxh5 22.g6+ Kh8 23.gxf7 
Txf7 24.Dg6 24...Df6 [24...Df8!? is beter want zwart 
houdt een kwaliteit over. 25.Dxh5+ Ph6 26.Txg7 Dxg7³ 
27.Tg1 Dh7 28.Dxh6 Dxh6 29.Lxh6 Kh7 30.Le3 Txf3] 
25.Dxh5+  Diagram
25...Ph6? [25...Lh6!? Zoals Fritz het zo mooi zegt: 
Zwart kan hopen dat hij het overleeft! 26.Tg6 Dxf3 
27.Txh6+ Pxh6 28.Dxh6+ Th7 29.Dxd6 Dxe4 30.Df6+ 
Tg7 31.Dh6+ Th7 32.Df6+ Tg7 33.Dh6+ Th7 34.Df6+=] 
26.Tg6± Dxf3 27.Txh6+ [Zowel wit als zwart hebben 
het simpele 27.Dxf3 gemist. Wit heeft dan een pion 
gewonnen. Maar wegens het feit dat wit nog minder dan 
10 minuten op de klok had, was dit niet zo eenvoudig. 
27.Dxf3 Pxf3 28.Lxh6 Kh7 29.Txg7+ Txg7 30.Lxg7 Kxg7 
31.Pe3 Pd4]

27...Lxh6= 28.Dxh6+ Th7 
29.Dxd6 Diagram 29...Dxh1 [Zwart kon nog proberen 
om in een gelijke stelling verder te spelen: 29...Dxe4 
30.Df6+ Tg7 31.Dh6+ Dh7 32.Dxh7+ Kxh7 33.Ld3+ Kg8 
(33...Lf5 34.Lxd4 Lxd3 35.Lxe5 Tg2) 34.h5 Lb5] 
30.Dxe5+ Tg7 [Zwart moet opletten! Kg8 verliest. 
30...Kg8 31.d6+] 31.Dh5+ Th7 [31...Kg8 Zwart kon nog 
proberen door te spelen, maar wit zou licht voordeel 
krijgen: 32.Lxd4 Dxe4 33.d6+ Le6 34.Lxg7 Dxc4+ 
35.Lc3 Df4+ 36.Ld2 Dc4+ 37.Pc3 Df1+ 38.Kc2 Df5+ 
39.Dxf5 Lxf5+ 40.Kb3²]  ½–½



Scheidsrechtervraagstuk 8

Hoe beslist u als scheidsrechter ?

Tijdens het Leiden Chess Tournament 2009 wordt tijdens de partij Pavlovic – Wohl door de 
zwartspeler de arbiter er bij geroepen in verband met een claim tot remise in verband met 3 maal 
dezelfde stelling. De speler heeft de klok stilgezet en daarna de arbiter er bij geroepen. 
Hij laat zien, met behulp de zet op het bord, hoe hij 3 maal dezelfde stelling bereikt. 
Tegelijkertijd gaat in de zaal een mobiele telefoon af.

Hoe reageert u als scheidsrechter ?

Antwoord :

Als scheidsrechter staat u inmiddels bij het wordt waar de remiseclaim behandeld dient te worden. 
Dat er een telefoon in de zaal afgaat is op dat moment geen prioriteit. U heeft het geconstateerd en 
zal na het behandelen van de remiseclaim dit oplossen.

Voor de remiseclaim dient gekeken te worden naar Artikel 9 van de FIDE-regels voor het schaakspel.

Artikel 9.2 De Partij is remise, als de aan zet zijnde speler terecht claimt dat dezelfde stelling 
voor minstens de derde keer ( niet noodzakelijkerwijs door opeenvolgende herhaling van zetten )
a. tot stand gaat komen, als hij eerst zijn zet op zijn notatieformulier noteert en de arbiter zijn 
voornemen meedeelt om deze zet te spelen, of
b. zojuist tot stand is gekomen, en de speler die remise claimt aan zet is.

De remiseclaim wordt door de speler goed gedaan. Eerst de klok stilzetten alvorens de arbiter er bij 
te roepen. Ook heeft de speler de zet genoteerd, maar nog niet uitgevoerd op het bord.
Helaas werd door de speler, in het bijzijn van de scheidsrechter, de zet alsnog op het bord 
uitgevoerd, iets wat niet juist is ! Hierdoor wordt de claim alsnog afgewezen.

Opgave 7 :

Hoe beslist u als scheidsrechter ?

Een speler komt naar u toe met de mededeling dat zijn tegenstander niet meer noteert. Als 
scheidsrechter gaat u naar het desbetreffende bord en constateert inderdaad dat er niet meer 
genoteerd wordt, terwijl de klok aangeeft dat er nog meer dan 5 minuten bedenktijd zijn. Echter de 
speler weigert verder te noteren omdat dit teveel tijd kost.

Hoe reageert u als scheidsrechter ?



“Open Kampioenschap van de Stad Weesp”

Weesp, oktober 2009

Het is weer zover! De Weesper Schaakclub nodigt u van harte uit voor haar jaarlijkse toernooi. De 
31ste editie wordt gehouden op

====> ZATERDAG  12  DECEMBER  2009 <====

Hieronder treft u de nodige informatie aan:
- Op zaterdag 12 december 2009 wordt van 's morgens 10.00 uur tot en met 's middags 17.00 

uur, in de kantine van WVGV aan de Hogeweyselaan 223 te Weesp* , het
“Open Kampioenschap van de Stad Weesp” gehouden.
De winnaar mag zich “Kampioen van de Stad Weesp” noemen.

- Het betreft een open rapid kampioenschap. Er worden 7 ronden gespeeld, gebaseerd op het 
Zwitsers systeem. Per ronde heeft men 25 minuten denktijd per persoon.

- Het prijzenpakket bestaat uit 3 hoofdprijzen en vele extra prijzen.
De hoofdprijzen zijn geldprijzen: 1e prijs 150 euro / 2e prijs 100 euro / 3e prijs 50 euro

Roken in de zaal is niet toegestaan. 

Aanmelding:
- tot 5 december: via overmaking van 8 euro op Rabobank 15.70.86.178 tnv Weesper 
Schaakclub te Weesp
- internet aanmeldingen gelden alleen als deze zijn bevestigd middels overmaking van 8 euro, 
anders gelden deze als telefonische aanmelding en dient 10 euro te worden

voldaan aan de zaal. (www.weesperschaakclub.nl)
- na 5 december kan men zich telefonisch aanmelden bij Ariën Hooimeijer 035 – 5382630 / 06 
– 29424322 en bedraagt het inschrijfgeld 10 euro te voldoen aan de zaal.
- Inschrijving is ook mogelijk aan de zaal tot 09.30 uur, indien er nog plaatsen beschikbaar 
zijn. Het maximaal aantal deelnemers is 80.

Wij zien uw inschrijving met belangstelling tegemoet.

* Gewijzigde locatie: als gevolg van nieuwbouw wordt het toernooi 2009 aan de Hogeweyselaan 



Reglement: Bekerkampioenschap 2009/2010

De competitie
1. De door de algemene ledenvergadering gekozen wedstrijdleider intern, hierna te noemen 

wedstrijdleider, is verantwoordelijk voor de bekercompetitie.
2. Deelname aan de bekercompetitie is voor ieder clublid standaard. 
3. Het bekerkampioenschap wordt gespeeld middels een knock-out systeem.
4. De winnaar in de laatste ronde mag zich bekerkampioen noemen.
5. De indeling van de speeldagen wordt door de wedstrijdleider gemaakt. De speeldagen vallen 

altijd tijdens de interne ronde. 
6. Beide spelers spelen een maal met wit en een maal met zwart. Om de kleur zal geloot 

worden waarbij de winnaar van de loting mag bepalen met welke kleur hij/zij wil beginnen.
7. Het speeltempo bedraagt 45 min. p.p.p.p.
8. Bij een gelijke stand van 1-1 wordt de ronde vervolgd met een speeltempo van 5 min 

p.p.p.p. Hier mag de persoon die de loting beschreven in artikel 6 verloren heeft de volgorde 
van kleur kiezen. Er wordt gespeeld volgens een best of 3 systeem. De speler met 2 
gewonnen partijen gaat door naar de volgende ronde. De indeling wordt gemaakt volgens 
een piramidesysteem (zie figuur 1) welke gedurende de hele competitie vaststaat. De spelers 
worden door middel van loting ingedeeld.

Figuur 1. Voorbeeld van de indeling. Hier gaan alleen de sterkste spelers door.

9.   A. Er wordt uitgegaan van 32 deelnemers.
      B. De indeling wordt door loting bepaald. Zijn er meer dan 32 deelnemers dan
     wordt er met 2n spelers op de eindstand van de laatst gespeelde periode een 
     voorronde worden gehouden. Hierbij is n het aantal deelnemers boven de 32.
      C. Mochten er minder dan 32 deelnemers zijn blijven er m plekken leeg 
  waarbij m het tekort aan deelnemers. De m sterkste spelers zijn de eerste 
  ronde vrij en plaatsen zich voor ronde 2.
10. De ronde begint om 20.00 uur. Indien men niet binnen 30 minuten na het vooraf vastgestelde 

aanvangstijdstip arriveert, is men uitgeschakeld in de bekercompetitie.
11. A. De bekerronde zal meetellen voor de interne competitie en wel op basis van de
     uitslag zonder het snelschaken. Ongeacht de eindscore telt het winnen van de
     rapidpartijen mee als 1-0, een verlies als 0-1 en indien de twee rapidpartijen in 1-1
     eindigen zal dit meetellen als remise.
      B. Indien beide spelers in de interne competitie al tegen elkaar gespeeld hebben telt
    de bekerwedstrijd voor beide spelers mee in de interne competitie volgens artikel 11A
      C. Indien een partij wordt gespeeld met spelers uit verschillende groepen van de interne
     competitie telt de partij, ongeacht de uitslag, voor beide spelers mee in de interne
           competitie als 2/3 maal de eigen waarde.
12. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleider. Op deze beslissing 

is geen beroep mogelijk.



Reglement: Snelschaakcompetitie 2009/2010

Algemeen
Verdeeld over het seizoen zullen er 4 ronden snelschaak worden gespeeld. De 3 beste scores tellen 
mee voor het clubkampioenschap snelschaken.
Per avond wordt, op basis van de dan geldende ranglijst en het aantal deelnemende leden die avond, 
bepaald in hoeveel groepen er wordt gespeeld. Uitgangspunt is minimaal 7 en maximaal 10 
personen per groep. Gevolg is dat gedurende het seizoen niet gegarandeerd is dat je altijd in 
dezelfde groep speelt, maar wel is gegarandeerd dat de groepsgrootte zodanig is, dat van een 
welbestede snelschaakavond kan worden gesproken.

Indeling
Voor de 1e ronde zijn alle seniorleden op volgorde ingedeeld overeenkomstig de ranglijst na de 
laatste ronde van het vorige seizoen. Deze ranglijst geeft in een puntenscore de snelschaak sterkte 
van de deelnemers weer. 
Per avond worden de aanwezigen (de deelnemers aan die ronde van de snelschaakcompetitie) 
afgevinkt en verdeeld over groepen van minimaal 7 en maximaal 10 personen. De ene avond kan je 
dus uitkomen in groep 1, de volgende avond in groep 2, zonder dat er van promotie of degradatie 
sprake is.

Score en ranglijst
Als score wordt geteld a) het behaalde procentuele percentage verhoogd met b) het puntenaantal 
behorend bij de groep (groep 1 is 200 punten, groep 2 is 150 punten, etc. per groep 50 punten 
minder).
Wie speelt in groep 1 scoort als punten het percentage + 200
Wie speelt in groep 2 scoort als punten het percentage + 150
Wie speelt in groep 3 scoort als punten het percentage + 100
Wie speelt in groep 4 scoort als punten het percentage + 50
De behaalde punten tellen mee voor het clubkampioenschap snelschaken.

Als men een snelschaakavond moet missen, krijgt men een vervangende score. Deze vervangende 
score is 30 (een fictieve 30% score). Als men meerdere snelschaakavonden achtereen niet 
deelneemt, dan wordt per keer de vervangende score 5 minder. Na elke wel gespeelde snelschaak 
ronde is de eerstvolgende vervangende score weer 30.
Als score wordt dan geteld a) de vervangende score verhoogd met b) het puntenaantal behorend bij 
de groep waarin men ingedeeld zou zijn.
De behaalde punten tellen in dit geval niet mee voor het clubkampioenschap, cq ronde telt voor de 
speler als een 0 punten score.

Voor de volgende snelschaak avond wordt de indelingsvolgorde bepaald door de behaalde score op 
de vorige snelschaakavond. 

Clubkampioenschap snelschaken
De 3 beste scores telt mee in de bepaling van het clubkampioenschap snelschaken. Deze 3 score 
worden opgeteld. Kampioen is degene met de meeste punten.



Reglement: Interne Competitie 2009/2010

Jaarlijks worden de regels van de interne competitie compleet in het clubblad 
gepubliceerd.

De regels en afspraken zijn zodanig opgesteld, dat men zoveel mogelijk een wedstrijd kan spelen als 
men de clubavond bezoekt. Een en ander wordt jaarlijks in de ALV bevestigd cq gewijzigd op 
voorstel van het bestuur.

  - Aantal perioden dit seizoen: 3 perioden
  - Aantal ronden per periode: respectievelijk 11, 11 en 11 ronden
  - Aantal groepen: 2 groepen
  - Promotieplaatsen per periode voor groep 2: 3 plaatsen
  - Degradatieplaatsen per periode voor groep 1: 3 plaatsen
  - Maximaal aantal afmeldingen per periode met vervangende uitslag ‘afwezig met geldige 

reden’: 3 maal
  - Aantal malen afmelden per periode als gevolg van het meedoen met een bondswedstrijd met 

vervangende uitslag ‘bondswedstrijd’: onbeperkt
  - Aantal malen per seizoen met als vervangende uitslag ‘oneven’: in principe maximaal 1 maal
  - Is men afwezig zonder afmelding of meldt men zich voor de 4e maal (afgezien van 

bondswedstrijden) binnen 1 periode af, dan krijgt men als vervangende uitslag ‘afwezig 
zonder geldige reden’

  - Niet komen opdagen geldt als ‘afwezig zonder geldige reden’

Zelfde tegenstander
Het aantal avonden per periode in verhouding tot het aantal spelers in een groep is zodanig gekozen 
dat het meer dan éénmaal treffen van dezelfde tegenstander in één periode in principe niet voor zou 
hoeven komen. De computerinstelling van het Keizer systeem is zo gekozen dat de indeling geen 
zelfde tegenstander in een periode zal genereren. Indien door herindelen de wedstrijdleider 
genoodzaakt is van dit principe af te wijken, dan kunnen de spelers dit niet weigeren.

Waardering van de uitslagen:
- bij winst 1 maal de waarde van de tegenstander
- bij remise ½ maal de waarde van de tegenstander
- bij verlies nul punten
Waardering van vervangende uitslagen:
- ‘afwezig met geldige reden’ ½ maal de eigen waarde (de zogenaamde ‘eigen remise’)
- ‘afwezig zonder geldige reden’ nul punten
- ‘bondswedstrijd’ 2/3 maal de eigen waarde
- ‘niet-spelend teamleider 2/3 maal de eigen waarde
- ‘oneven’ 2/3 maal de eigen waarde

De spelers dienen de uitslag zelf in te vullen op het indelingsformulier voordat zij de speelruimte 
verlaten. Indien geen van beide spelers de uitslag heeft genoteerd, dan wordt de uitslag als een 0-0 
verwerkt.



Indeling
De indeling wordt vooraf (maandagavond) gemaakt. In principe zal de wedstrijdleider zich aan de 
door de computer voorgestelde indeling houden. (De eerste wedstrijd van iedere nieuwe periode zal 
door middel van loting worden ingedeeld.) De wedstrijdleider heeft het recht om de indeling naar 
zijn inzicht te wijzigen; dit kan bijvoorbeeld doordat spelers niet komen opdagen en de 
wedstrijdleider door (gedeeltelijke) herindeling zoveel mogelijk spelers aan een partij kan helpen. 
Eventuele herindeling kan plaatsvinden vanaf 20.15 uur, met mogelijk resultaat dat laatkomers die 
dit niet vooraf hebben gemeld (en zich ook niet hebben afgemeld) het risico lopen dat zij geen 
wedstrijd hebben. Laatkomers die door herindelen geen tegenstander hebben, worden beschouwd 
als afgemeld en krijgen een ‘eigen remise’ in plaats van ‘oneven’. Als het maximale aantal keren 
afmelden al verbruikt is, dan betekent dat dus een ‘nul score’.

Wie geen wedstrijd heeft, door het niet komen opdagen van zijn tegenstander (dat wil zeggen de 
tegenstander is er om 20.30 uur nog niet), en niet kan worden ingedeeld door herindeling, krijgt een 
‘oneven’ score. De niet opgekomen tegenstander krijgt een ‘nul score’.
Indien een speler door de computer is ingedeeld als ‘oneven’ en de wedstrijdleider toch een 
tegenstander voor hem weet te regelen, is die speler verplicht die wedstrijd te accepteren en vervalt 
de vervangende uitslag ‘oneven’.

Nieuwe leden
Nieuwe leden kunnen direct in de interne competitie meedraaien (ook in de kennismakingsperiode). 
Op basis van de beschikbare informatie bepaalt de interne competitieleider in welke groep het 
nieuwe lid wordt ingedeeld. De Technische Commissie kan ter advisering worden geraadpleegd. 
Uitgangspunt is dat een nieuw lid wordt ingedeeld in een groep waarin hij / zij zich minimaal in de 
middenmoot zou moeten kunnen handhaven. Voor alle reeds gespeelde ronden zal het nieuwe lid 
een vervangende uitslag ‘eigen remise’ krijgen toebedeeld. Voor de resterende ronden van die 
periode wordt het maximum aantal malen bepaald, waarvoor een ‘eigen remise’ gegeven zou 
kunnen worden. (Nog te spelen ronden: 1 tot en met 4 = maximaal 1x afmelden; 5 tot en met 8 = 
maximaal 2x afmelden; 9 tot en met 12 = maximaal 3x afmelden.)

Bijzondere afwezigheid
Indien een lid wegens bijzondere omstandigheden een dusdanig hoge mate van afwezigheid heeft, 
dat hij / zij daardoor voor die periode op een degradatieplaats eindigt, kan het bestuur besluiten de 
degradatie ongedaan te maken. Een dergelijk besluit kan worden genomen op verzoek van de 
betrokkene en / of op aangeven van de interne competitieleider. Een en ander wijzigt niets aan het 
aantal promotieplaatsen van een andere groep.

Voorts zijn relevant de artikelen 41 en 42 van het Huishoudelijk Reglement:
Artikel 41 Roken in de speelzaal

Er geldt een algeheel rookverbod voor de speelzaal. Roken is alleen toegestaan in 
speciaal daartoe aangewezen locaties.

Artikel 42 Gebruik mobiele telefoon
Elk geluid als gevolg van het afgaan van een mobiele telefoon leidt tot verlies van de 
partij.

De uitslag wordt automatisch omgezet in een winstpartij voor de tegenstander. 
Indien de partij al beëindigd is dan wordt de score van de overtreder omgezet in een ‘nul’, waarbij de 
score van de tegenstander niet wordt aangepast.



Jeugd

Beste ouders en kinderen,
 
We zijn alweer  een aantal weken bezig in het nieuwe schaakseizoen en zijn al goed op dreef! De 
nieuwe leerlingen Nigel,Bas, David en Frank voelen zich al aardig thuis zo te zien en zo hoort het 
ook. De oude leerlingen zijn soms bevorderd tot groep 2 en dat vinden ze waarschijnlijk best leuk!

De opzet is dit jaar vrijwel hetzelfde als voorgaande jaren. Hier volgen enkele verschillen en de oude 
rgels nog even op een rijtje...
 
Huishoudelijke regels...

1. de indeling is nog steeds om de week competitie en les
2. de les begint 18.45 en eindigt 19.45
3. als je binnenkomt zet je een bord op en/of pak je je boekje, potlood en gum
4.als de les bijna afgelopen is zet je een bord op en ruim je je spullen op
5. als je buiten op je ouders wacht kom je niet in de buurt van de weg
6. als je tijdens de competitie klaar bent zoek je een tegenstander of vraag je de leraar om een 
schaakvraagstuk/spelletje
7. het is handig- zeker in de competitieweek- om op tijd af te bellen als je niet kunt komen, dit ivm 
de indeling
 
Lesregels
 
1.tijdens de competitie noteer je je zetten
2. je speelt met de klok
3. met de hand waarmee je zet, druk je ook de klok in
4. aanraken is zetten
5. degene die het eerst genoemd wordt speelt met wit
 
De agenda tot de kerstvakantie is als volgt...
 
 1 sep. start nieuwe seizoen
 8 sep. comp
15 sep. les Dave en Rene
22 sep. comp
29 sep. les Dave en Mark
 6 okt. comp
10 okt. open zaterdagmiddag voor de jeugdleden van 14 tot 17 uur
13 okt. les Dave en Rene
20 okt. herfstvakantie, uitje naar Max Euwecentrum voor wie wil
27 okt. comp
 3 nov. les Dave en Mark
10 nov. comp
17 nov. les Dave en Rene
24 nov.comp
 1 dec. les Dave en Mark
 8 dec.comp
15 dec. les voor de Kerstvakantie...doen we iets leuks



Jeugd: Tussenstand Interne Competitie

Briljant!!

De linker stelling komt uit de partij Polugaevsky - Nezhmetdinov (1958)
Nezhmetdinov offert zijn Dame! 
24...Txf4!! 25.Txh2 Tf3+ 26.Kd4 Lg7 27.a4 c5+ 28.dxc6 bxc6 29.Ld3 Pexd3+ 30.Kc4 d5+ 
31.exd5 cxd5+ 32.Kb5 Tb8+ 33.Ka5 Pc6+ 34.Ka6 Pb4# 0-1

De rechter stelling komt uit de partij Edward Lasker - George Alan Thomas (1912)
Ook Lasker weet hoe hij Dames moet offeren!
11.Dxh7+ Kxh7 12.Pxf6+ Kh6 13.Peg4+ Kg5 14.h4+ Kf4 15.g3+ Kf3 16.Le2+ Kg2 17.Th2+ 
Kg1 18.Kd2# 1-0



Senioren: Tussenstand Interne Competitie
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