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HWP-ers, 
 
Hierbij weer een Haver met verslagen van het afgelopen seizoen en een uitnodiging voor de 
jaarvergadering op vrijdag 7 september a.s. 
 
De periode die voorbij is kende enkele dieptepunten. 
Als club verloren wij toch onverwacht ons trouwe lid Ko Buntsma. Op de woensdagmiddagen in 
Het Zaanse Hoekje bleef hij steeds meer afwezig, wat Jan en mij erg verbaasde. Ko klaagde niet, 
maar was niet in orde dat merkten we wel. Tot we bericht kregen dat Ko ernstig ziek was. 
We konden nog juist op tijd een bezoek brengen. Het werd ons eerste en meteen laatste bezoek. 
Ook overleed de vrouw van Jan Brink. Wat dat voor impact heeft daar kan ik uit ervaring over 
meepraten. Het zal nooit meer zijn zoals het geweest is. 
 

Na een verloren schaakpartij kun je nieuwe spelen, maar een persoonlijk verlies is voor altijd, hoe 
graag je dingen zou willen overdoen. 
Nooit is nooit, voor altijd voorgoed. Een verlies is en blijft een verlies. 
Het leven gaat door, zeker, maar niet vanzelfsprekend. Het gaat anders door. Je moet verder, 
maar eerst komt het willen. Je wilt verder, met lood in de schoenen, maar toch. Zonder hulp van 
anderen gaat het niet, maar dan is er toch weer licht aan het eind van een donkere tunnel. 
 
Terug naar het schaken. 
Ons eerste team heeft helaas de KNSB competitie moeten verlaten. Ook een nederlaag, maar wel 
te herstellen. De promotieklasse zal niet eenvoudig zijn, maar met enige versterking kan het 
misschien lukken. 
Veel succes! 
 
Enige tijd geleden las ik "Through the looking-glass and what Alice found there", een vervolg 
van" Alice in Wonderland" van de eind 19e-eeuwse schrijver Lewis Carroll.  
Hij heeft daarin een schaakbord gebruikt met daarop de stelling:  
WIT: Kc6, Dc1, Tf1, Pf 5 en pion d2    ZWART: Ke4, De2; Pg8. 
De opdracht luidt: De witte pion (Alice) is aan zet en wint in elf zetten. 
De afwisseling van wit en zwart hoeft niet precies in acht te worden genomen en verder kunnen 
er enkele zetten voorkomen die niet helemaal in overeenstemming zijn met de regels van het spel. 
Hierbij de eerste drie zetten. 
 
 1. Alice ontmoet de zwarte koningin (ze staat al op d2)      1. De zwarte koningin naar h5. 
 2. Alice gaat door het veld d3 ( per spoor) naar d4              2. De witte koningin naar c4  
         (om haar shawl te pakken). 
 ( Tiedeldom en Tiedeldie )  

 3. Alice ontmoet de witte koningin                 3. De witte koningin naar c5 (wordt schaap). 

 
Het probleem eindigt met promotie van Alice tot Koningin. Maar eerst moet de promoverende 
pion ( Alice dus ) een soort examen afleggen. 
De rocherende zwarte Koningin stelt de vragen. 
"Kun je rekenen? Delen bijvoorbeeld... 
Als je een brood deelt door een mes, wat krijg je dan?" 
Antwoord: "Boterhammen, natuurlijk!" Dat is weer eens wat anders dan de vragen bij het 
programma De Slimste Mens.  
Ach ja, achter een spiegel is niets onmogelijk. 
Zelfs vóór de spiegel worden vreemde zetten gedaan op het schaakbord. 
 

Namens het bestuur wens ik u een mooi schaakseizoen met veel goede zetten en sterkte bij het 
verliezen van een spelletje. 
 
Joop Dragstra 
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JAARVERGADERING 

 
Beste Witte Paarder, 
 
Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering, zoals gewoonlijk de start van ons schaakseizoen, zal 
worden gehouden op 

       vrijdag 7 september 2012. 
 

in ons clublokaal, wijksteunpunt De Boed, W. Dreeslaan 1 te Zaandijk. Aanvang om 20.15 uur. 
 

Agenda 
 
  1. Opening 
   
  2. Mededelingen en ingekomen stukken 
   
  3. Verslag jaarvergadering van 2 september 2011 
   
  4. Jaarverslag secretaris 
   
  5. Verslag van de kascommissie 
   
  6. Financieel verslag 2011/2012 en begroting 2012/2013 
   
  7. Verslag interne wedstrijden 
   

  8. Verslag externe wedstrijden 
   
  9. Verslag jeugdleider 
 
10. Bespreking seizoen 2012/2013 
 a. Voorstel opstelling teams bondscompetitie 
 b. Interne competitie 

c. Overige activiteiten 
 
11. Bestuursverkiezing.  

Volgens rooster zijn aftredend: secretaris Jan Rot en wedstrijdleider extern (idem).  
Beiden stellen zich herkiesbaar.  

Gezien het feit dat de secretaris/wedstrijdleider extern ook nog het penningmeesterschap 
 waarneemt is uitbreiding van het aantal bestuursleden zeer wenselijk. Kandidaten kunnen 
 zich melden tot het begin van de vergadering. 

 
12. Verkiezing kascommissie.  
 Deze bestaat nu uit Robin Mandersloot (aftredend) en Piet van Tellingen. Reserve is Jaap 
 de Berg. 
 
13. Instelling van een jubileumcommissie in verband met ons 75-jarig bestaan in oktober 2014. 
 
14. Prijsuitreiking 
 
15. Rondvraag 

 
16. Sluiting 
 
Jan Rot, secretaris. 
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Verslag Algemene ledenvergadering Het Witte Paard, 2 september 2011, De Boed te Zaandijk. 
 
De presentielijst is getekend door 10 leden. In alfabetische volgorde zijn dat: Jaap de Berg, Jan 
Brink, Ko Buntsma, Joop Dragstra (vice voorzitter), Paul Groot, André Meester (voorzitter, 
wedstrijdleider intern), Jan Rot (secretaris, penningmeester a.i., wedstrijdleider extern), Chris de 
Saegher (jeugdleider), Piet van Tellingen en Wouter de Vries. 
 
  1. Opening. 

Om 20.23 uur opent André de vergadering met de constatering dat er één lid meer aanwezig is 
dan vorig jaar. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
  2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

Drie leden hebben laten weten de vergadering niet te kunnen bijwonen: Hans van Heems, Robin 

Mandersloot en Piet Zegers. 
Het enige ingekomen stuk dat interessant is voor deze vergadering is het verslag van de 
kascommissie. Het zal bij agendapunt 5 aan de orde komen. 
In de loop van het seizoen heeft de secretaris ruim 100 stukken ontvangen, voornamelijk 
toernooiaankondigingen, berichten over de ledenadministratie en mededelingen van NHSB en 
KNSB. Wat voor de leden van belang kon zijn heeft op de leestafel gelegen. 
In de rubriek “diversen” bevonden zich o.a. het bericht van de geboorte van Jan Roebers’ dochter 
Bregje en 26 schaakboeken, aan de club geschonken door de heer Langenburg. Een lijst met titels 
van deze boeken komt op de clubwebsite ( www.hetwittepaardzaandijk.nl ) te staan. 
 
  3. Verslag jaarvergadering van 3 september 2010. 

In de tekst hoeft niets te worden gewijzigd en naar aanleiding van het verslag zijn er geen vragen 
of opmerkingen. 

 
  4. Jaarverslag secretaris. 

Hiervoor geldt hetzelfde als vermeld onder agendapunt 3. 
  
  5. Verslag van de kascommissie. 

Secretaris leest het verslagje voor dat commissielid Robin Mandersloot aan zijn afmelding voor 
de vergadering heeft toegevoegd. Hij en Ko Buntsma hebben de balans, resultatenrekening, 
bankafschriften en facturen grondig bekeken en de boekhouding met een ruime voldoende 
beoordeeld. 
Voorzitter leidt hieruit af dat de penningmeester a.i. wordt gedechargeerd voor zijn beheer in 
2010/2011. De leden zijn het daarmee eens. 
 

  6. Financieel verslag 2010/2011 en begroting 2011/2012. 

Penningmeester a.i. geeft een korte samenvatting van het financiële overzicht. Terwijl een tekort 
was begroot van € 180 is er een overschot uit de bus gekomen van € 68. Vooral het gevolg van de 
ongeveer € 400 hogere opbrengst contributie en donaties door meer leden en donateurs. Dit 
maakte de hogere lasten (ongeveer € 150) ruimschoots goed. 
Over de uitgebreide toelichting in Haver zijn verder geen vragen. 
Voor het nieuwe seizoen zijn de vooruitzichten minder positief. Hogere “zaalhuur” voor De 
Boed ( per lid moet nu € 4,50 per maand worden betaald tegen € 4,00 vorig seizoen) en meer 
kosten voor de wedstrijden van het 1e team maken een contributieverhoging nodig om te 
voorkomen dat we gaan interen op ons vermogen. 
Piet van Tellingen en Paul Groot doen enkele suggesties om uit te zien naar een andere – 
goedkopere – speellocatie. Genoemd worden De Stolp (bij de Koger kerk) en De Vuister 
(Westerkoog). Discussie levert meer argumenten contra dan pro op. De ruimte in De Stolp is 
beperkt, de omgeving is er niet prettig. De Vuister ligt gunstig voor de jeugd, herinneringen aan 
het verleden (weliswaar bijna 20 jaar geleden) wekken twijfels. Zal het daar goedkoper zijn? 

http://www.hetwittepaardzaandijk.nl/
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Voorzitter stelt dat het niet zinvol is er nu verder over te discussiëren. Het bestuur zal de 
mogelijkheden onderzoeken. De contributieverhoging wordt door niemand afgewezen (dus 
aangenomen); de mogelijkheid van betaling in twee termijnen wordt overwogen. 
 
  7. Verslag interne wedstrijden. 

Over het verslag zijn geen vragen. 
 
  8. Verslag externe wedstrijden. 

De opstellers (teamleiders) hebben er weinig aan toe te voegen. Chris heeft het kort gehouden 
omdat hij het knappe resultaat van het 1e al uitgebreid heeft belicht met verslagen op de website. 
Jan heeft de ondergang van het 2e wat uitvoeriger weergegeven. Er zijn geen vragen over. 
 
  9. Verslag jeugdleider. 

Ook dit uitgebreide overzicht geeft weinig aanleiding tot vragen. André: komen alle jeugdleden in 
het nieuwe seizoen weer? Chris: er hebben er 2 bedankt. Piet: zijn er “talenten” die mogelijk 
kunnen doorstromen naar de senioren? Chris: helaas (nog) niet echt. 
 
N.B.: Alle bij bovengenoemde agendapunten behandelde verslagen kregen de goedkeuring (soms zelfs 

applaus) van de vergadering en werden dus ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de samenstellers 

ervan.  

 
10. Bespreking seizoen 2011/2012. 

 

      a. Voorstel opstelling teams bondscompetitie 
Voorzitter verwijst naar de toelichting in Haver. Jaap de Berg geeft aan ook wel in het 2e te willen 
spelen maar op grond van de argumenten van André (speelt liever niet op zaterdag) en Jan (wil 
als teamleider toch bij de wedstrijden van het 2e zijn) behoudt Jaap zijn plek in het 1e. De 
basisopstelling van het 2e bestaat uit de 8 spelers met de hoogste rating. Hiertegen worden geen 
bezwaren ingebracht. Zie echter onder b. 
 

      b. Interne competitie 
De intern wedstrijdleider heeft in Haver 4 voorstellen gelanceerd.  

Voorstel 1 betreft handhaving van de competitie om het clubkampioenschap volgens systeem 
Keizer met één partij per avond. Deze zal 12 à 14 ronden tellen. Externe wedstrijden tellen niet 
mee, wat betekent dat er op de avonden dat het 2e speelt en op de avonden voorafgaand aan een 
wedstrijd van het 1e een alternatief programma is. Dat zou wel eens om 14 vrijdagavonden 
kunnen gaan. Het “Keizer dubbel” was geen succes en wordt niet geprolongeerd. Piet van 
Tellingen denkt dat er op avonden voor de KNSB-zaterdagen soms wel zo’n 10 leden komen, die 

dan toch moeten kunnen schaken. Paul Groot wil ook kunnen spelen op de avonden dat het 2e 
speelt. Naar aanleiding hiervan wordt nog even teruggekomen op de opstelling van het 2e. 
Besloten wordt om een rouleersysteem toe te passen waarbij Paul en Piet ook regelmatig aan bod 
komen. Wouter, Joop en Ko kunnen leven met een rol als reserve. De wenselijkheid om iedereen 
zoveel mogelijk op te stellen heeft prioriteit boven het streven naar promotie. Het inschrijven van 
een viertal in de NHSB-competitie wordt niet overwogen. 

Voorstel 2 en 3 grijpen min of meer in elkaar. De integratie tussen jeugd en senioren moet 
worden bevorderd en dat zou onder meer kunnen door de jeugd mee te laten doen aan een 
rapidcompetitie. Als er 4 partijen op een avond worden gespeeld kan de jeugd aan de eerste twee 
daarvan meedoen. Hiertegen heeft niemand bezwaar. 

Voorstel 4 gaat over het open Chess960 toernooi aan het eind van het seizoen. Hoewel niet 
iedereen daarover zo enthousiast is als Joop viel er bij de tweede editie, vooral van niet-leden, een 
toenemende belangstelling te constateren. Besloten wordt het opnieuw op de agenda te zetten. 

De precieze data van alle evenementen (zie ook onder c.) zal André bekend maken zodra het 
programma van het 2e bekend is. 
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      c. Overige activiteiten 
Ook hierbij speelt de integratie tussen senioren en jeugd een rol. Bij het sinterklaassnelschaak en 
duoschaak kunnen beide categorieën elkaar ontmoeten. Ook op 30 september zou dat kunnen, als 
er voor de jeugd in De Boed het Zaans snelschaakkampioenschap wordt gehouden. Chris doet de 
suggestie dat seniorleden dan als groepsleider optreden. Degenen die daarvoor voelen kunnen 
zich melden, maar er gaan stemmen op om op die avond ook “gewoon” te kunnen schaken. 
Verder is er voor de senioren weer paassnelschaak en clubkampioenschap snelschaken. 
 
11. Bestuursverkiezing. 

De aftredende bestuursleden (voorzitter en intern wedstrijdleider André en algemeen bestuurslid 
Joop) worden met algemene stemmen herbenoemd en danken de vergadering voor het in hen 
gestelde vertrouwen. 
 

12. Verkiezing kascommissie. 

Piet van Tellingen is bereid om de plaats van aftredend commissielid Ko Buntsma in te nemen. 
Jaap de Berg blijft reserve, de rol die hij vorig jaar noodgedwongen op zich nam omdat er geen 
andere in aanmerking komende leden aanwezig waren. 
 
13. Prijsuitreiking. 

Het blijft opvallend dat veel prijzen in handen vallen van bestuursleden. Joop reikt de bekers voor 
het club- en het snelschaakkampioenschap uit aan Chris. André ontvangt de prijs voor het 
winnen van groep 2 in zowel Keizer 1 als 2. De winnende niet-bestuursleden ontbreken op het 
appel. Dus gaan de ratingprijzen voor Keizer 1 (Hans van Heems), Keizer 2 (Piet Zegers) en 
Chess960 (Robin Mandersloot), evenals de prestatieprijzen voor topscores in het 1e (Paul van 
Haastert en Jan Roebers) nog even in de kast. 
 

14. Rondvraag. 

Paul vindt dat de club wat meer aan reclame moet doen en wijst op de mogelijkheid om een 
banner te plaatsen op de website van voetbalclub KFC. Hij zal nadere informatie inwinnen. 
Jaap dankt, mede namens de andere leden, het bestuur voor zijn activiteiten in het belang van de 
club. 
Piet zou graag zien dat het bestuur pogingen doet om tot fusie/samenwerking met andere Zaanse 
clubs te komen en zodoende een breder draagvlak voor interne en/of externe competitie te 
krijgen. André herinnert eraan dat zoiets al eens is geprobeerd maar op niets is uitgelopen. Toch 
zal het bestuur zich er opnieuw op beraden. 
 

15. Sluiting. 

Om 21.35 uur dankt voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 

 
Wormer, 9 september 2011  
Jan Rot, secretaris. 
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Jaarverslag secretaris over het seizoen 2011/2012 van schaakclub Het Witte Paard 

 
Ledental 

 
We begonnen 2011/2012 met 37 leden: 22 senioren en 15 jeugdleden (t/m 20 jaar). 
Aan het begin van het seizoen werd de jeugdafdeling versterkt met Mo Mak. Daartegenover 
stond het vertrek bij de senioren van Michiel v.d. Wal. In februari maakten we kennis met ons 
nieuwe jeugdlid Jelle Wapstra. In mei daalde opnieuw het aantal senioren door het overlijden 
van Ko Buntsma.  
 
In memoriam Ko Buntsma 

 

 
 
Op 6 mei 2012 overleed op 78-jarige leeftijd ons lid Ko Buntsma ten gevolge van een 
ongeneeslijke vorm van kanker. Het laatste jaar kon hij door zijn gezondheidsklachten al niet 
meer op de club komen. 
Ko was lid van onze club gedurende twee perioden. Eerst van 1954 tot 1983, in welk jaar hij 
wegens persoonlijke omstandigheden zijn lidmaatschap moest opzeggen. In 1996 kreeg hij toch 
weer de schaakkriebels en meldde zich bij de toenmalige recreantengroep. Vanaf dat moment tot 
aan zijn overlijden speelde hij regelmatig zijn partijtje mee en trad ook nog op als teamleider van 
het 3e. 
Bij zijn uitvaartdienst  was Het Witte Paard door een aantal leden vertegenwoordigd. Zij, maar vast 

ook anderen, zullen Ko nog regelmatig in gedachten terugzien. 

Een uitgebreidere terugblik is te vinden op onze website: www.hetwittepaardzaandijk.nl   

Op bovenstaande foto zien we Ko – links vooraan – in actie tijdens het veteranentoernooi 2008 in 

Hoorn. 

 

http://www.hetwittepaardzaandijk.nl/
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Aan het eind van het seizoen zijn de jeugdleden Timo Bont, Jesse de Dijcker, Jim Eijman en 
Swip Draijer van de ledenlijst afgevoerd terwijl het aantal senioren werd uitgebreid door de 
terugkeer van Yorick ten Hagen. Momenteel hebben we dus een kleinere club dan aan het begin 
van het seizoen: 22 senioren en 12 junioren (één jeugdlid is door het bereiken van de 20-jarige 
leeftijd ‘gepromoveerd’ tot senior). 
 
Activiteiten 

 
In dienstencentrum De Boed speelden zich van begin september tot half juni op de 
vrijdagavonden weer de gebruikelijke taferelen af.  
Om ongeveer kwart voor zeven opende Chris de Saegher de deuren voor de jeugd. Zo’n 10 tot 15 
jongeren, met de nodige begeleiding, namen gretig schaakkennis tot zich en leefden zich uit in 
allerlei vormen van schaak. 

Na acht uur werd het dan rustiger en begonnen de ‘senioren’ aan hun partij voor de Keizer-, 
rapid- of bondscompetitie. Zelden werd daarbij – bezoekers even buiten beeld gelaten – een aantal 
van meer dan tien aanwezigen bereikt. 
Interessant en zeer geslaagd waren de avonden waarop jeugd en senioren gezamenlijk drie 
rapidronden afwerkten. Verder vonden ook de gebruikelijke snelschaak- en Chess960-toernooien 
plaats. 

Chris de Saegher was weer ongenaakbaar in zowel Keizer als Rapid. Bij het clubkampioenschap 

snelschaken moest hij Paul van Haastert voor laten gaan. 

Jeugdkampioen 2012 werd Jelle Groot, op de voet gevolgd door Bob de Wit. 
Het 1e achttal speelde voor het eerst sinds jaren de thuiswedstrijden niet samen met ZSC-Saende. 
Dat bood de mogelijkheid om behalve in het Boko denksportcentrum ook twee keer in De Boed 
te spelen. Witte Paard 1 eindigde op de voorlaatste plaats in de 3e klasse KNSB en degradeerde 
daardoor naar de Promotieklasse NHSB. 
Het 2e achttal kon het verloren terrein niet herwinnen en eindigde in de 3e klasse NHSB zelfs in 
de achterhoede. 
Uitgebreide verslagen van dit alles verderop in deze Haver. 
  
De regelaars 

 
André Meester hoefde ook dit jaar als voorzitter niet meer dan één bestuursvergadering, waarin 
de jaarvergadering werd voorbereid, te leiden. Verder leidde hij weer de interne wedstrijden. 
Jan Rot beheert nog steeds het secretariaat, nam ook het beheer van de financiën waar en 
begeleidde het 2e team. 
Chris de Saegher verzorgde de jeugdactiviteiten, trouw bijgestaan door Corrie de Rover, Robin 
Mandersloot en enkele ouders/begeleiders. Ook regelde hij de zaken voor het 1e team. 

Joop Dragstra completeerde het bestuur als algemeen reserve. 
 
Website 

 
Hoewel hij het nog steeds erg druk heeft met zakelijke beslommeringen weet André Meester toch 
nog wat tijd te vinden om onze website, www.hetwittepaardzaandijk.nl  bij te houden. Ook 
hierop zijn de resultaten van alle Witte Paard activiteiten terug te vinden. Het zou best leuk zijn 
als ook de leden van de club hier iets van hun ervaringen kwamen melden. 
 
Tenslotte 

 
Met het uitspreken van de hoop dat zowel het 1e als 2e team in de bondscompetitie komend 
seizoen een – wie weet geslaagde – promotiepoging gaan doen eindig ik dit jaarverslag. 
 
Jan Rot, secretaris 

 

http://www.hetwittepaardzaandijk.nl/
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FINANCIEEL OVERZICHT  HET WITTE PAARD  2011/2012 
  

       A. Overzicht van baten en lasten (in €) 
     

       

 
Resultaat Begroting Resultaat 

 

Begroting 
 

 
2011/12 2011/12 2010/11 

 

2012/13 
 Baten 

      

         1. Contributie 2995 3120 2655 
 

2900 

   2. Donaties intern 75 100 125 
 

50 

   3. Donaties extern 108 125 137 

 

100 

   4. Grote Clubactie 98 75 83 
 

75 

   5. Rente 26 50 49 
 

30 

 

           Totaal baten 3302 3470 3049 
 

3155 

 

       Lasten 
      

         6. Afdracht bond 1180 1170 1085 
 

1100 

   7. Kosten ext. competitie 563 500 448 
 

300 

   8. Kosten int. competitie 0 50 0 
 

50 

   9. Kosten De Boed 1255 1150 1044 

 

1015 

 10. Prijzen 216 200 208 
 

200 

 11. Kosten clubblad 0 50 0 
 

50 

 12. Representatie 57 100 90 
 

100 

 13. Bureaukosten 167 150 180 
 

150 

 14. Chess960 27 100 86 

 
50 

 15. Onvoorzien 0 0 -160 

 
0 

 

            Totaal lasten 3465 3470 2981 
 

3015 

 

       16. Saldo -163 0 68 
 

140 

 

       

       

       B. Balans  (in €) 
      

 
   DEBET 

   
   CREDIT 

 
31 aug.'12 31 aug.'11 

  
31 aug.'12 31 aug.'11 

       Materiaal 1 1 

    Vorderingen 0 129    Schulden 
 

50 225 

Saldo ING-rekening 138 88 
    

Saldo ING-spaarrekening 1400 1659 

   Eigen 

vermogen 1488 1651 

                                                                                            

   Totaal 1538 1876 

  

1538 1876 
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Toelichting financieel overzicht 2011/2012 
 
1. Contributie € 2995  
De volle jaarcontributie betaalden 19 seniorleden (€ 100), 14 jeugdleden t/m 16 jaar (€ 60) en 2 
jeugdleden boven 16 jaar (€ 70). Verder betaalden 1 senior en 1 jeugdlid een gedeelte van het jaar 
en 1 seniorlid een gereduceerd bedrag. 
 2. en 3. Donaties € 183 
2 leden en 4 niet-(meest ex-)leden doneerden bedragen variërend van € 50,00 tot € 12,50. 
6. Afdracht bond € 1180 
De NHSB stuurt per kwartaal een nota waarin de contributie voor NHSB en KNSB is 
opgenomen, evenals een bijdrage voor het Max Euwe Centrum. Per jaar betaalden we aan de 
NHSB  per seniorlid € 6,00 en per jeugdlid € 3,48. De KNSB vroeg per seniorlid € 35,08 en per 
jeugdlid € 17,56. Voor het Max Euwe Centrum betaalden we € 0,60 per lid. 
7. Kosten externe competitie € 563 
Dit zijn allemaal kosten in verband met de wedstrijden van het 1e. Inschrijfgeld + kosten 
bondsbureau € 481,30; af reiskostenvergoeding € 135,68; nota’s ZSC/Saende en De Boed voor 
zaalhuur, barbediening, wedstrijdleiding en consumpties € 199,18, declaratie reiskosten € 18,80. 
9. Kosten De Boed € 1255 
Voor de31 (jeugd)leden die in De Boed speelden betaalden we € 4,50 per lid per maand 
(september t/m mei). 
10. Prijzen € 216 
Betreft prijzen voor interne, externe en jeugdcompetitie en ook Sinterklaas- en Paassnelschaak, 
duoschaak en clubkampioenschap snelschaken. 
13. Bureaukosten € 167 
Bankkosten € 82,91; Kamer van Koophandel € 24,08; verzekering materiaal € 11,65; stappenplan  
€ 41,40;  diversen € 7,28. 

 
Balans  Schulden: Nog te verwachten nota’s voor prijzen seizoen 2011/2012. 
 

Toelichting begroting 2012/2013 
 
1. Contributie 
Uitgaande van het aantal leden eind augustus 2012 wordt de begrote contributieopbrengst: 
21 x € 100,00 = € 2100,00; 11 x € 60,00 = € 660,00 en 2 x € 70,00 = € 140,00; totaal € 2900,00. 
Gezien het begrote batig saldo van € 140,00 is er geen reden om de contributie te verhogen. 
6. Afdracht bond 
Rekening houdend met een lichte verhoging van de KNSB-contributie is de begroting: 
19 seniorleden x € 42,50 = € 807,50 (geen bondsafdracht voor 2 dubbelleden); 13 jeugdleden x  

€ 22,00 = € 286,00; totaal € 1093,50. 
7. Kosten externe competitie 
De degradatie van het 1e team pakt financieel gunstig uit omdat de kosten KNSB vervallen. Wel 
blijven de zaalhuur, kosten consumpties en misschien wedstrijdleiding voor de thuiswedstrijden 
van het 1e.  
Kosten voor het 2e zijn er praktisch nooit. 
8. Kosten De Boed 
De afdracht aan De Boed werd vorig jaar verhoogd tot € 4,50 per (jeugd)lid per maand. Er zijn 
nog geen signalen dat dit bedrag opnieuw verhoogd zou worden. Na aftrek van de seniorleden 
die niet aan de interne competitie meedoen, wordt de begroting: 25 x 9 maanden x € 4,50 = 
afgerond  
€ 1015,00. 
 

Wormer, augustus 2012, 
Jan Rot, waarnemend penningmeester 
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Resultaten interne competities seizoen 2011-2012 

 

Hierna volgen – zoals gebruikelijk – de eindstanden van (1) de competitie om het 

clubkampioenschap, (2) de dubbele keizercompetitie, (3) het snelschaakkampioenschap 

en (4) het chess960 toernooi.  

1a - Clubkampioenschap - keizerpunten 

 

 
Evenals vorig jaar: de plaatsen 1 en 2 duidelijk voor Chris de Saegher en Jan Rot. 

Jaap was ditmaal goed voor een 3e plaats, waarna Roland van Soest en vooral Robin 

Mandersloot verrasten met een 4e en 5e plek. Jan Brink en André Meester bleven dit 

seizoen wat achter. Kijken we daarentegen naar de verschillende TPR-resultaten, dan ziet 

de ranglijst er toch weer anders uit: 

1b – Clubkampioenschap – naar TPR-beginrating 

 
Het verschil tussen TPR en (begin)rating kan wellicht als een iets “eerlijker” (?) indicator 

van de geleverde prestatie gezien worden. In ieder geval betekent een positief verschil 

tussen rating en TPR dat de speler beter heeft gepresteerd dan op grond van de rating 

verwacht mocht worden. Vergeleken met vorig jaar is deze ranglijst nogal veranderd: 

 

 2010-2011 2011-2012 

1 Hans van Heems (+169) Robin Mandersloot (+194) 

2 Jaap de Berg (+146) Piet van Tellingen (+188) 

3 André Meester (+132) Roland van Soest (+112) 

4 Piet van Tellingen (+94) Jan Rot (+65) 

5 Jan Rot (+55) Piet Zegers (+7) 



13 
 

2a – De rapidcompetitie (samen met de jeugd)  

 
Waren vorig jaar de eerste drie van keizer en rapidcompetitie dezelfden, dit jaar is alleen 

Chris van beide competities de winnaar. Robin scoorde opvallend goed en speelde van 

het begin af mee voor de eerste plek. 

Bij de jeugd was de deelname van sommigen nogal wisselend, anderen daarentegen 

hadden er duidelijk veel plezier in en speelden iedere avond zoveel mogelijk ronden mee. 

Van hen eindigde Noa het hoogst (10e). Deze competitie is m.i. zeker geschikt om te 

herhalen (zie voorstel bestuur).Vanuit de TPR gezien ook hier een andere volgorde: 

Afgetekend eerste: ook hier Robin Mandersloot (er lijkt duidelijk iets mis met zijn 

bondsrating!) 
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3. Snelschaken (15 mei 2012) 

 

Opvallend – en verheugend! - was de deelname van een aantal spelers van het eerste 

team. In totaal waren er 13 deelnemers. Hierdoor werd de tot nu toe wat 

vanzelfsprekende hegemonie van Chris en Paul in principe doorbroken. Toch was het 

opnieuw Paul van Haastert die de overwinning behaalde (met 10½ uit 12). Jan 

Roebers en Chris de Saegher eindigden gelijk op 2 en 3 (10 punten).  

Verder: Alexander Kretzschmar 8½, Jaap de Berg en Christiaan Molenaar 6½, Piet 

Zegers 5, Robin Mandersloot 4½, Jan Rot en Roland van Soest 3½, Piet van Tellingen 2, 

Paul Groot 0. 

Kruistabel snelschaakkampioenschap 2012 - Het Witte Paard Zaandijk 
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4 – Het open Chess960 toernooi - eindstand 
 

 
 

Dit jaar was de deelname door niet clubleden aan dit toernooi wel erg minimaal: alleen Rutger 

Schoone meldde zich op 2 (van de 4) avonden. 

André was de (nipte) winnaar op keizerpunten, met Jan en Chris als 2e en 3e, waarbij opgemerkt 
dat Chris (door deelname aan een ander toernooi) twee avonden verstek moest laten gaan. 

Wouter en Paul daarentegen speelden beduidend beter dan hun rating deed verwachten. 
 

 
 

 

Voorstel invullen speelavonden seizoen 2012-2013 

 

 Voorstel 1: De huidige opzet van het clubkampioenschap handhaven, dus:  

a. Externe partijen tellen NIET mee voor het kampioenschap 

b. Op de avonden dat er extern wordt gespeeld (en de vrijdagavonden, 

voorafgaand aan de speeldagen van het eerste team), vindt er een 

alternatieve speelwijze plaats:  

i. Mogelijkheid van inhaalpartijen voor de rapidcompetitie  

(zie onder 3) 

ii. Nader in te vullen 

 

Voorstel 2: De rapidcompetitie met deelname door de jeugdspelers die dat wilden 

is ons goed bevallen. We willen deze daarom dit jaar voortzetten.  

 

Voorstel 3:Naast de rapidcompetitie zullen er weer enkele avonden georganiseerd 

worden voor schaakactiviteiten van jeugd en senioren gezamenlijk. De 

programmering en invulling hiervan volgt later. 

 

Voorstel 4: Hoewel dit jaar niet erg succesvol (als we kijken naar de deelname 

van “buitenstaanders”, er was er één) willen we toch ook aan het einde van dit 

seizoen weer een open CHESS960 toernooi organiseren. 

 
Namens het bestuur, 
André Meester, wedstrijdleider intern 
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Verslag Witte Paard 1 seizoen 2011-2012 (Chris de Saegher) 
 
 
KNSB-competitie 3e klasse D 
 

Qua gemiddelde rating was poule 3D ditmaal sterker dan ooit tevoren en de 4e plek van vorig jaar 
gaf dan ook niet bepaald garanties voor wederom een zorgeloos seizoen. 
In de openingswedstrijd wist Santpoort ditmaal wél de favorietenrol waar te maken en de 3 – 5 
nederlaag was dan ook geen schande. 
Dat we tegen Amstelveen 2 ook met lege handen achter bleven (4½ - 3½ voor de thuisploeg) gaf 
reden tot heel wat meer ontevredenheid want op zeker moment was het nog 1 – 3 in ons 
voordeel! 
Vervolgens bleven we ook tegen De Eenhoorn 2 met lege handen achter (3½ - 4½), al viel daar 

niet veel op af te dingen. Maar de toon van het seizoen was daarmee gezet! 
Een lichtpuntje in de decemberronde, die ons meestal niet gunstig gezind is. Ditmaal werd tegen 
het bepaald niet zwakke Tal/DCG het eerste matchpunt behaald. 
Maar in de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar ging het direct goed mis: tegen 
mededegradatiekandidaat Kennemer Combinatie 3 was het schamele aantal van 2½ bordpunt 
ons deel. 
De thuiswedstrijd tegen het vooral in de breedte sterke Caïssa 4 leverde hetzelfde droevige 
resultaat op zodat er nu toch wel sprake was van alarmfase één! 
Gelukkig werd tegen het lelijke eendje van onze afdeling (LSG 5) de laatste strohalm gegrepen en 
met 2½ - 5½ op Leidse bodem was onze eerste zege een feit. 
Zelfs na de oorwassing in de voorlaatste ronde tegen de uiteindelijke kampioen De Waagtoren  
(1 – 7) hadden we de zaak nog geheel in eigen hand! 
In de gezamenlijke slotronde zou een gelijkspel nog voldoende geweest zijn om het tweede team 

van gastheer VAS achter ons te houden, maar helaas bleek ook deze missie voor ons te hoog 
gegrepen. 
 
Als we de persoonlijke resultaten nog even onder een vergrootglas leggen valt natuurlijk direct op 
dat alleen onze twee topborden naar behoren gepresteerd hebben en dat het resterende driekwart 
van de ‘selectie’ in de min gebleven is! 

 

Chris de Saegher herstelde zich goed na de snelle nul in de openingsronde en deed de deur 
richting zijn koning niet nogmaals wagenwijd open. Met de nodige medewerking van de 
tegenstander komen ook aan bord 1 de punten dan soms vanzelf! 

 

Jan Roebers kreeg gemiddeld nog iets sterkere tegenstand en was vooral met de witte stukken 

prima op dreef. Alleen IM Peelen en de afdelingstopscorer wisten hem met zwart in bedwang te 
houden! 
 

Bij Christiaan Molenaar kwamen er gemiddeld per partij zoals gewoonlijk veel zetten aan te pas 
om meestal toch weer tot een remiseresultaat  te komen. Wist alleen tegen zijn eigen opening 
(Aljechin) een vol punt te boeken! 

 

Tjerk van Blokland had na zijn Hongkong avontuur een veelbelovende start maar in de fase dat 
het schaakritme weer helemaal terug zou moeten zijn kwamen er alleen nog maar een paar 
halfjes bij. Daarbij wél eentje voor de poorten van de hel weggesleept om het matchpunt tegen 
Tal/DCG veilig te stellen! 
 

Ook Jan Brink boekte maar één overwinning (met zijn vertrouwde Caro-Kann) en dat hij net 

onder de 50 % bleef steken zal toch vooral ook met persoonlijke omstandigheden te maken gehad 
hebben. 
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Even opmerkelijk als tegenvallend was het echter dat zelfs de houthakkersstijl van Paul van 

Haastert ditmaal ook slechts goed was voor één zege. Met in de laatste cruciale wedstrijd zijn 
tweede zege voor het oprapen had hij echter zo maar het hele seizoen in één klap kunnen 
goedmaken! 
 

Bij Jaap de Berg had het fysiek ongemak van oorsuizingen helaas weer de kop opgestoken en hij 
kon maar 3 wedstrijden meedoen. Daarin kreeg hij ook nog eens te maken met relatief zware 
tegenstanders die elk foutje genadeloos afstraften. 
 

Van Alexander Kretzschmar zou je denken dat hij in zijn 8 optredens in ieder geval weer genoeg 
wedstrijdritme opgedaan heeft maar het gevecht met de klok blijft toch te nadrukkelijk aanwezig. 
Extreme scorekaart met 3 overwinningen en 5 nederlagen! 
 

Namens de invallers deed vooral André Meester van zich spreken met zijn eerste zege in de 
KNSB-competitie en een keurige remise in de slotronde! 

Jan Rot heeft wel eens betere invalbeurten gekend en Roland van Soest had op zijn beurt de pech 
dat hij moest opdraven tegen de teams die op plek 1 en 2 eindigden.   
 
Eindstand 3e klasse D KNSB    Individuele resultaten WP 1     
 
      mp     bp          score     bord     tpr 
Waagtoren      16       50½    P  Chris de Saegher  6  - 9      1.0 2216 
Zukertort Amstelveen 2 14      42  Jan Roebers   5½ - 9    2.1 2221 
Caïssa 4     12      41  Christiaan Molenaar  4  - 9    3.8 1984  
Santpoort     12      39  Tjerk van Blokland  2½ - 9    4.2 1853 
De Eenhoorn 2  11      36  Jan Brink   3  - 7    4.3 1976 

Tal/DCG         9      36½  Paul van Haastert  2½ - 9    5.9 1816 
Kennemer Combinatie 3      6      29½  Jan Rot     ½  - 4    6.5 1652 
VAS 2          4      31½  Jaap de Berg   0  - 3      6.7 1654 

Witte Paard 1      3      28½    D  Alexander Kretzschmar3  - 8    7.1 1850 
LSG 5        3      25½    D  André Meester   1½ - 3    7.3 1937  
       Roland van Soest  0  - 2    8.0 1677 
 
Ach, we zullen maar met de conclusie eindigen dat de belangrijkste slachtoffers van dit 
ongelukkige seizoen onze tegenstanders in de NHSB Promotieklasse zullen zijn! 
 
KNSB-beker poule B 

 

In de eerste ronde werd in Amsterdam het team van Oosten/Toren tamelijk soepel opzij gezet, 
vooral ook weer dankzij goede resultaten aan de twee topborden (1½-2½). 
Ronde 2 thuis tegen Kennemer Combinatie leverde bijna een sensatie op nadat de reguliere 
wedstrijd in 2 – 2 was geëindigd. Dankzij overwinningen van Jan Roebers en Christiaan 
Molenaar aan de middenborden zou opnieuw een gelijkspel in het snelschaken voldoende zijn 
maar zo rond middernacht wisten de Haarlemmers er nog net dat extra beetje vingervlugheid  uit 
te persen om ten slotte na een claim wegens een onreglementaire zet de volgende ronde te 
bereiken (1½ - 2½ ‘in de verlenging’). 
 
persoonlijke scores: Chris de Saegher  1 uit 2  (+ 1 - 1 vluggeren) 
   Jan Roebers   2 uit 2  (+ ½ - 1 vluggeren) 
   Christiaan Molenaar  1 uit 1  (+ 0 - 1 vluggeren) 
   Tjerk van Blokland  ½ uit 1 

   Jan Brink   0 uit 1  (+ 0 - 1 vluggeren) 
   Alexander Kretzschmar 0 uit 1 
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 Tweede team ver verwijderd van terugkeer naar 2e klasse NHSB. 
 
Op de jaarvergadering was besloten om dit seizoen zoveel mogelijk spelers de gelegenheid te 
geven om in actie te komen. Een soort rouleersysteem dus. Het herwinnen van een plaats in de 2e 
klasse zou daaraan ondergeschikt zijn.  
Mochten we toch nog titelaspiraties koesteren dan werden die al meteen in de eerste ronde getest. 
Het was daarom eigenlijk niet zo handig dat ik mezelf niet opstelde tegen het bezoekende 
Assendelft. Met aan hun kant twee invallers werd het een spannende strijd met wisselende 
kansen. Kop en staart hielden elkaar in evenwicht maar door een 1-2 aan de borden 4 t/m 6 
trokken wij tenslotte aan het kortste eind. 
 
7-10-2011 Het Witte Paard 2 -  Assendelft 1 3½ - 4½ 

1 7957015  Andre Meester 1835 -  6244590  Kees Lute 1814 ½-½ 

2 7786867  Roland van Soest 1745 -  6238694  Aad Lansbergen 1720 ½-½ 

3 7889288  Robin Mandersloot 1595 -  7514166  Roel Spier 1652 ½-½ 

4 8207804  Piet Zegers 1648 -  7210335  R. Brinkman 1606 1-0 

5 7526948  Leendert Saarloos 1692 -  7906272  G.J. Teer 1611 0-1 

6 7366447  Hans van Heems 1532 -  7906261  R. Spruit 1478 0-1 

7 8471991  Paul Groot 
 

-  7366480  J.L. van Ollefen 
 

½-½ 

8 7910793  Piet van Tellingen 1365 -  7655923  R. Douwes 1555 ½-½ 

 
1630 

 
1633 

 
 
De tweede ontmoeting, tegen het 7e van naamgenoot Het Witte Paard Haarlem, maakte al 
meteen duidelijk dat ook dit seizoen de niet op vrijdag vallende uitwedstrijden voor personele 
problemen zouden zorgen. Door allerlei oorzaken moesten we met 7 man afreizen. Gelukkig was 

de tegenstander waarschijnlijk een van de zwakkere en het lukte ons zowaar nog om te 
zegevieren. 
 
15-11-2011 HWP Haarlem 7 -  Het Witte Paard 2 3 - 5 

1 7857817  Jan Willem Spanjer 1657 -  
   

1-0 R 

2 8406233  Lex van Aalderen 1551 -  6239948  Jan Rot 1893 ½-½ 

3 8178621  Luuk van den Broek 1645 -  7957015  Andre Meester 1835 1-0 

4 8493100  Jan Steunenberg 
 

-  7786867  Roland van Soest 1745 0-1 

5 7779332  Willem de Ruig 1555 -  7889288  Robin Mandersloot 1595 0-1 

6 6603520  Theo Elstgeest 1418 -  8207804  Piet Zegers 1648 0-1 

7 8493221  Martin Tolsma 
 

-  7910793  Piet van Tellingen 1365 0-1 

8 8149658  Harry van der Peet 
 

-  7366447  Hans van Heems 1532 ½-½ 

 
1565 

 
1659 

 
 
Op 9 december kwam Aalsmeer 3 bij ons op bezoek. De opgaande lijn werd vastgehouden via 
een 5-3 overwinning. Ook nu had ik bewust niet voor de sterkst mogelijke opstelling gekozen. 
Met het oog op de ‘sterkte’ van de tegenstander moest dat kunnen. Onderstaande 
ratingverschillen spreken voor zich. 
 
09-12-2011 Het Witte Paard 2 -  S.C. Aalsmeer 3 5 - 3 

1 7957015  Andre Meester 1835 -  6058195  J. v/d Laarse 1433 1-0 

2 7786867  Roland van Soest 1745 -  8327440  Ron Klinkhamer 1641 0-1 

3 7889288  Robin Mandersloot 1595 -  8098376  Han Carpay 1468 1-0 

4 8207804  Piet Zegers 1648 -  7417025  Tom van der Zee 1382 1-0 

5 7366447  Hans van Heems 1532 -  8412789  Martin Steinhart 1450 1-0 

6 8471991  Paul Groot 
 

-  8053628  M. Hutters 1319 0-1 

7 7910793  Piet van Tellingen 1365 -  6229685  R. van Haaften 1405 ½-½ 

8 7492342  Wouter de Vries 
 

-  7660873  Hugo Jansen 1561 ½-½ 

 
1620 

 
1457 
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Na een ‘winterstop’ van bijna twee maanden, werd de overwinningenreeks voortgezet met 
opnieuw een 5-3 score tegen De Wijker Toren 4 in Beverwijk. Deze keer geen problemen om het 
achttal compleet te krijgen en met medewerking van de gastheren aan de borden 1, 2 en 4 was al 
na anderhalf uur spelen een 3-0 voorsprong bereikt. Dit bracht ons op de 2e plaats, maar wel 2 
punten achter Assendelft, dat nog geen misstap had gemaakt. 
 
02-02-2012 S.V. De Wijker Toren 4 -  Het Witte Paard 2 3 - 5 

1 6231698  Ton de Vries 1658 -  6239948  Jan Rot 1893 0-1 

2 7546429  Joost Out 1649 -  7786867  Roland van Soest 1745 0-1 

3 7529368  Jan van der Tuin 1630 -  7889288  Robin Mandersloot 1595 ½-½ 

4 8442995  Jeroen Zweers 1583 -  8207804  Piet Zegers 1648 0-1 

5 7434999  Peter van der Meulen 1567 -  7366447  Hans van Heems 1532 0-1 

6 8102523  R. Tesser 1559 -  7526948  Leendert Saarloos 1692 ½-½ 

7 7764779  Willem Dekker 1498 -  7910793  Piet van Tellingen 1365 1-0 

8 8348472  Evert Haasbroek 1508 -  8471991  Paul Groot 
 

1-0 

 
1581 

 
1638 

 
 
Als er al gedacht werd aan toch nog een kans op promotie dan was dat na de volgende wedstrijd 
zeker niet meer het geval. Met een onbezet 4e bord  verloren we nipt met 3½-4½ in en van 
Hoofddorp, ondanks een goed resultaat aan de lagere borden. 
 
20-02-2012 Hoofddorp 1 -  Het Witte Paard 2 4½ - 3½ 

1 8139956  Gerard Roos 1810 -  6239948  Jan Rot 1893 0-1 

2 7978014  Wim van der Schoor 1790 -  7957015  Andre Meester 1835 1-0 

3 7166016  Jan Los 1709 -  7786867  Roland van Soest 1745 1-0 

4 6007012  Erik Vos 1679 -  
   

1-0 R 

5 7245601  M. Wilts 1639 -  8207804  Piet Zegers 1648 1-0 

6 8075133  Raymond van Bommel 
 

-  7366447  Hans van Heems 1532 ½-½ 

7 8350661  Orlando Westmaas 1457 -  7526948  Leendert Saarloos 1692 0-1 

8 7311282  Jan van der Meulen 1491 -  8471991  Paul Groot 
 

0-1 

 
1653 

 
1705 

 
 
Ratings zeggen lang niet alles. Zeker niet als je tegen een (gedeeltelijk) ‘jeugdteam’ speelt. Het 
onder de vlag van Kennemer Combinatie spelende ChessCool 2 had aan de borden 5, 7 en 8 
spelers van respectievelijk 14, 12 en 12 jaar. Zij zorgden voor 2½ van de 5 bordpunten aan hun 
kant. Opnieuw een nederlaag dus, maar veel leek er toch niet meer op het spel te staan. 
 
23-03-2012 Het Witte Paard 2 -  KC/ChessCool 2 3 - 5 

1 7957015  Andre Meester 1835 -  7037591  Keimpe Knijft 1762 1-0 

2 7786867  Roland van Soest 1745 -  7943650  Ad Gorissen 1598 1-0 

3 7889288  Robin Mandersloot 1595 -  8202073  Wiroon Sortsritip 1495 0-1 

4 8207804  Piet Zegers 1648 -  7527113  Frank Sala 1607 0-1 

5 7366447  Hans van Heems 1532 -  8322732  Robin Schutter 1572 0-1 

6 7526948  Leendert Saarloos 1692 -  7970182  Marco Deurloo 1551 ½-½ 

7 7910793  Piet van Tellingen 1365 -  8361738  Feddo Koeman 1044 ½-½ 

8 8471991  Paul Groot 
 

-  8310115  Edwyn Mesman 1048 0-1 

 
1630 

 
1459 

 
 
En dat was maar goed ook want voor de laatste, verre uitwedstrijd tegen De Uil 3 in Hillegom 
kon met veel moeite slechts een zestal op de been worden gebracht. De reglementaire 2-0 

achterstand was na nog geen anderhalf uur tot 3½-½ opgelopen. We kwamen nog wel op gelijke 
hoogte maar verlies van de laatste partij betekende toch weer verlies van de wedstrijd. 
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02-04-2012 De Uil 3 -  Het Witte Paard 2 4½ - 3½ 

1 6012050  Nico van der Plas 1747 -  
   

1-0 R 

2 6951109  Peter Kaptein 1316 -  
   

1-0 R 

3 8059205  P. van der Aar 1666 -  7786867  Roland van Soest 1745 0-1 

4 7007176  S. Koek 1711 -  8207804  Piet Zegers 1648 0-1 

5 8399468  Mark van der Ploeg 1430 -  7889288  Robin Mandersloot 1595 0-1 

6 6257757  P.J.M. van Bakel 1632 -  7366447  Hans van Heems 1532 ½-½ 

7 8284562  Sander van Delden 1524 -  8471991  Paul Groot 
 

1-0 

8 8214503  Peter de Haas 1584 -  7910771  Joop Dragstra 1572 1-0 

 
1576 

 
1654 

 
 
De eindstand in 3D: 

1 Assendelft 1 
 

5 6 5½  6 4½ 4 4½ 13 35½ Prom. 

2 KC/ChessCool 2 3 
 

4 4 5½ 5 4½ 4½  8 30½ *) 

3 Hoofddorp 1 2 4 
 

4½   4 4½  2½ 7 8 28½  

  4 De Wijker Toren 4 2½  4 3½ 
 

5 3 5½ 5 7 28½   

5 De Uil 3 2 2½   4 3 
 

4½ 4½ 5½  7 26  

6 Het Witte Paard 2 3½ 3 3½  5 3½ 
 

5 5 6 28½  

7 HWP Haarlem 7 4 3½ 5½ 2½ 3½ 3 
 

4½  5 26½  Degr. 

8 S.C. Aalsmeer 3 3½ 3½  1 3 2½  3 3½  
 

0 20 Degr. 

 
*) KC/ChessCool 2 twee matchpunten in mindering wegens niet opkomen. 
 

Overzicht van de individuele prestaties van ons 2e: 
             Rating 1  2   3    4   5   6    7   pnt  uit   %         rc      tpr     bord w/z 
André Meester 1835 ½ 0 1 

 
0 1 

 
2½ 5 50% 1698 1698 1.8 -1 

Roland van Soest 1745 ½ 1 0 1 0 1 1 4½ 7 64% 1663 1758 2.6 3 

Robin Mandersloot 1595 ½ 1 1 ½ 
 

0 1 4 6 66% 1558 1668 4.3 -1 

Piet Zegers 1648 1 1 1 1 0 0 1 5 7 71% 1563 1712 4.4 1 

Leendert Saarloos 1692 0 
  

½ 1 ½ 
 

2 4 50% 1544 1544 6.0 0 

Hans van Heems 1532 0 ½ 1 1 ½ 0 ½ 3½ 7 50% 1539 1539 5.9 -3 

Paul Groot 
 

½ 
 

0 0 1 0 0 1½ 6 25% 1378 1194 7.3 0 

Piet van Tellingen 1365 ½ 1 ½ 0 
 

½ 
 

2½ 5 50% 1375 1375 7.2 1 

Jan Rot 1893 
 

½ 
 

1 1 
  

2½ 3 83% 1673 1935 1.3 1 

Wouter de Vries 
   

½ 
    

½ 1 50% 1438 1438 8.0 1 

Joop Dragstra 1572 
      

0 0 1 0% 1584 907 8.0 -1 

 
 

NHSB Bekercompetitie 2011/2012 
 
Ons viertal kwam in de bekercompetitie van de NHSB niet verder dan de voorronde. Tegen het 
uit spelers van hun 3e team (1e klasse NHSB) bestaande HWP Haarlem kwamen we niet tot een 
verrassing. Robin verknoeide het al in de opening, Roland in het eindspel. André liet een winkans 
glippen en ik mocht blij zijn met remise. 
 
25-10-2011 HWP Haarlem -  Het Witte Paard 3 - 1 

1 6951890  Willem Mook 1909 -  6239948  Jan Rot 1893 ½-½ 

2 7267986  Frank Beverdam 1857 -  7957015  Andre Meester 1835 ½-½ 

3 6068513  Allard Ligteringen 1849 -  7786867  Roland van Soest 1745 1-0 

4 7709977  Cees Visser 1839 -  7889288  Robin Mandersloot 1595 1-0 

 
1863 

 
1767 
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 Jaaroverzicht Jeugd 2011-2012 (Chris de Saegher) 
 
 

Interne Competitie 
 
Aan het lange rijtje jeugdkampioenen van Het Witte Paard kan wederom een nieuwe naam 

toegevoegd worden: Jelle Groot. 
De eerste helft van het seizoen kende diverse koplopers en in ronde 10 had Jelle zijn vierde nul al 
te pakken maar daarna zette hij een fantastische eindsprint in. Negenmaal op rij een overwinning 
waarbij hij in ronde 13 de kop overnam van Hajo. 
In de slotronden kon er met twee halfjes wat gas terug genomen worden. 

Bob de Wit kon de race uiteindelijk nog het langst volhouden en op respectabele afstand wist 

Emil Aktas nog net de derde prijs voor zich op te eisen. 

De 3 ratingprijzen gingen naar Mo Mak (363 punten boven zijn startrating!), Hajo Bons (+ 130) 

en Joerie van der Meer (+ 99). 
 
eindstand: 1. Jelle Groot  16  10. Noa Disbergen         10½ 
(na 21 rd.) 2. Bob de Wit  15  11. Tim Gras          10 
  3. Emil  Aktas  12½  12. Joerie v/d Meer         10 
  4. Hajo Bons  12  13. Jesse de Dijcker           9½ 
  5. Swip Draijer 11½  14. Timo Bont            9½ 
  6. Mo Mak  11½  15. Nicolaas Schuddeboom  8 
  7. Jim Eijman  11½  16. Brenda Rovers           6½ 
  8. Lucas Scheurer 10½  17. Jelle Wapstra           5 

  9. Eric de Kruijf 10½  18. Jeske Wapstra           3½ 
 

Zes spelers misten geen enkele ronde, t.w. Jelle, Bob, Hajo, Noa, Joerie en Nicolaas. 
Laatstgenoemde was ook nog eens op vrijwel alle andere avonden aanwezig en kreeg  
daarvoor de prijs voor de beste opkomst! 
 
 
Snelschaken 

 
Zeventien spelers deden op het eind van het seizoen aan minstens 3 van de 5  
snelschaaktoernooien mee. Na schrapping van het slechtste toernooiresultaat komen   

we tot het volgende rijtje gemiddelde toernooiprestatieratings. 

 
Eric de Kruijf  1086 (+ 186)  Tim Gras       747 (+ 47) 
Bob de Wit  1066 (+ 166)  Jim Eijman       673 (- 127) 
Jelle Groot    997 (- 3)  Brenda Rovers            628 (+ 228) 
Emil Aktas    976 (- 24)  Lucas Scheurer      593 (- 207) 
Hajo Bons    964 (+ 64)  Nicolaas Schuddeboom   568 (+ 68) 
Mo Mak    937 (+ 137)  Timo Bont       560 (- 40) 
Joerie v/d Meer   929 (+ 329)  Jelle Wapstra       255 (- 45) 
Noa Disbergen      868 (+ 68)  Jeske Wapstra         77 (- 123) 
Jesse de Dijcker   852 (+ 52)        
 
De topdrie werd beloond met een beker en datzelfde gold voor degenen die het best  
ten opzichte van hun beginrating presteerden (Joerie, Brenda en Mo). 
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Variaschaak 

 

Rondom de vakanties stond er meestal doorgeefschaak op het programma. 
Veelal met wisselende koppels maar Emil mag waarschijnlijk de sterkste ‘doorgever’ 
genoemd worden want hij haalde eerste plaatsen met Lucas en Timo en eindigde als  
tweede met Timo en Tim. 
 

Het surpriseschaak werd weer gezamenlijk met de senioren gehouden en Bob  
eindigde van de jeugdleden als hoogste met een 4e plaats. Ook Eric (6e), Hajo (7e) en  
Jim (8e) nestelden zich in de toptien terwijl Jesse met zijn fraaie start van 3 uit 4 het  
toernooi helaas niet tot het einde kon uitspelen.  
 

Het duoschaak trok iets minder ‘zuivere’ ouder/kind combinaties dan vorig jaar. O.a. 

Lucas en zijn vader ontbraken maar zij kregen waardige opvolgers in de persoon van  
Bob en zijn vader die maar liefst een gat van 3 matchpunten met de concurrentie  
(o.a. Noa en zijn opa & Joerie met zijn vader) sloegen! 
 
 

NHSB-viertallen 

 

Op het NHSB-kampioenschap voor clubteams waren we ditmaal alleen met één  
team in de C-categorie vertegenwoordigd (25 maart 2012 in Hoorn). 

Witte Paard C1 (Hajo, Bob, Noa, Mo) ging sensationeel uit de startblokken met een  
overwinning op titelkandidaat ZSC-Saende C1 maar in de resterende 5 ronden  
kwamen daar alleen nog 2 matchpunten tegen Purmerend bij. Daardoor werd met 4  
matchpunten en 9½ bordpunt de 6e plaats behaald. Topscorer was Mo met 3 uit 6. 

 
 

Persoonlijke Kampioenschappen 

 

Op de clubavond van 30 september 2011 werd in De Boed het Zaans Jeugd 

Kampioenschap Snelschaken gehouden. Emil eindigde heel knap als 2e  bij de  
C-jeugd terwijl Noa en Mo de eerste en tweede ratingprijs veroverden. 

Bij het reguliere Zaans Kampioenschap in de Kerstvakantie waren er 3e plaatsen 
voor Jelle in de A/B-categorie en Noa in de E-categorie. 

Drie Witte Paarders mochten onze club vertegenwoordigen op het Noord-Hollands 

Kampioenschap in Krommenie. Bob en Jim werden respectievelijk 14e en 25e bij de 
C-jeugd. Noa moest zich in D met een score van 2 uit 5 helaas ziek terugtrekken. 

Eerder had hij zich op de NHSB Pupillendag  weer onder de prijswinnaars  
geschaard! Met de 4e plaats in de E-categorie deed hij het zelfs nog iets beter dan  
vorig jaar al was het ditmaal niet voldoende voor een NK-plek. 
Jelle Wapstra eindigde in zijn eerste toernooi als 12e in de G/H-categorie. 
 
 
Rapidschaak 

 
Vooral onze jongste jeugdschakers deden regelmatig mee aan het rapidschaak na de  
klok van achten. En zo af en toe werd er tegen een seniorspeler ook nog een eervol resultaat 
behaald, het vaakst door Noa! 
Hopelijk maken de wat oudere jeugdspelers komend seizoen ook van de gelegenheid gebruik om 
via sterke tegenstand heel wat extra schaakervaring op te doen. 
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Examens 
 

Op 8 juni kon er weer examen gedaan worden voor de stappenmethode. 
Hieronder een overzichtje van de geslaagden van dit seizoen. Het rijtje lijkt steeds wat kleiner te 
worden maar dat heeft er ook mee te maken dat het merendeel van onze jeugd al met stap 3 of 
hoger bezig is. Ter afronding daarvan is het vaak verstandig meer dan één seizoen te gebruiken. 
 

stap 1  Jelle (9) Jeske (7½) 

stap 2  Mo (8½) Noa (7½) Brenda (7½) 

stap 3  Bob (9)  Noa (8-) 

stap 4  Emil (7½) Hajo (7) 
 

Noa deed zijn examens vlak achter elkaar en heeft zich kennelijk iets meer geconcentreerd op de 
hogere stap. Knap is het zeker! 
Uiteraard weer een woord van dank richting ‘mede-instructeurs’ Robin Mandersloot en Corrie de 
Rover! 
 
 

Grand Prix-toernooien 
 
Elf Witte Paarders hebben afgelopen seizoen aan één of meer NHSB Grand Prix-toernooien 
meegedaan, waarvan 9 aan de GP Zaanstad. 
Mo sloeg slechts tweemaal over en Bob miste maar één toernooi waardoor zij de bronzen 
respectievelijk zilveren ‘toernooitijgermedaille’ tegemoet kunnen zien. 
Joerie speelde zelfs alle 9 toernooien (er was er eentje minder dan vorig seizoen) en zal daarvoor 
dus een gouden medaille ontvangen!  
In het totaalklassement stonden zij natuurlijk ook hoog maar nog niet in de topdrie van hun 
leeftijdscategorie. 

Hieronder in volgorde van de laatst bekende Grand Prix rating een overzicht van de ereplaatsen 
met tussen haakjes het aantal deelnames. 
 

Emil (1) 1080  één keer 2e 

Jesse (2)   982  twee keer 3e 

Noa (4)   845   

Hajo (4)   820   

Bob (8)      771  één keer 2e; één keer 3e 

Mo (7)    692  drie keer 1e(!); één keer 2e 

Jim (1)    623 

Tim (1)    594 

Joerie (9)   582  één keer 2e; twee keer 3e 

Nicolaas (1)   437   

Brenda (1)   404  één keer 1e 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Eerste clubavond nieuwe seizoen: 

 
vrijdag 14 september 2012 (o.a. simultaan tegen de jeugdkampioen)  
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Witte Paard C1 in actie tegen Santpoort 
 
 
 
De historie van de jeugdratings volgens de KNSB ratingviewer (per 1 augustus) 

 
2012 2011 2010 2009 2008 

Emil Aktas 1158 1030 1047 1097 885 

Lucas Scheurer 872 837 824 782 
 Bob de Wit 840 752 

   Noa Disbergen 808 873 
   Hajo Bons 776 845 
   Mo Mak 776 

    Jelle Groot 762 727 889 
  Tim Gras 625 860 886 
  Joeri v.d. Meer 595 533 503 482 

 Nic. Schuddeboom 508 486 
   Brenda Rovers 413 

    

      Gemiddelde 736 771 830 787 885 
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Programma interne competitie 2012-2013 
 
Dit programma zal z.s.m. opgemaakt en gepubliceerd worden. Op dit moment is alleen het 
NHSB programma van de promotieklasse bekend. Het wachten is nog even op het programma 
voor de 3e klasse. 
 

Uit het promotieklasseprogramma blijkt dat de eerste wedstrijd van het 1e team al op zaterdag 15 

september plaats zal vinden. Dat betekent dat we dit seizoen zullen beginnen met een 

gezamenlijke (jeugd en senioren) rapid-avond op 14 september. 
 

Verder moet alvast vermeld worden dat wij op 28 september  het Zaans Jeugdkampioenschap 

snelschaken weer zullen organiseren. De invulling van het programma voor de senioren op die 
avond vergt daarom nader overleg. 
 
Wordt vervolgd. 

 

Seizoen 2012/2013: Opstellingen teams (Chris de Saegher) 
 
 
Voor het eerst sinds het seizoen 2007-2008 is Het Witte Paard weer alleen in de NHSB competitie 
vertegenwoordigd. Op voorhand past bij het eerste de ambitie om direct weer naar de KNSB 

competitie terug te keren en dat lijkt nu zelfs min of meer een verplichting te worden met Yorick 

ten Hagen terug in de gelederen! Alhoewel ook bij hem het resultaat inmiddels niet meer op de 
eerste plaats komt. 

Alexander Kretzschmar maakt graag plaats voor dit andere voormalige supertalent en zijn 
overvolle reisagenda staat het jammer genoeg waarschijnlijk niet toe zijn ‘stand-in lidmaatschap’ 
aan te houden. 

Jan Rot zal wederom als nummer 2 van de Keizercompetitie ook als speler verbonden blijven 
aan het tweede en dat niet alleen om de kampioensaspiraties van dit team kracht bij te zetten! 
 

Witte Paard 1 (NHSB Promotieklasse) Witte Paard 2 (3e klasse NHSB) 
 
Chris de Saegher    André Meester 

Jan Roebers     Jan Rot 
Yorick ten Hagen    Roland van Soest 
Christiaan Molenaar    Piet Zegers 
Paul van Haastert    Leendert Saarloos 
Jan Brink     Robin Mandersloot 
Tjerk van Blokland    Joop Dragstra 
Jaap de Berg     Hans van Heems 
      Piet van Tellingen 
reserve: Alexander Kretzschmar (??)  Paul Groot 
 
De namen staan in volgorde van de KNSB augustusrating. 
Evenals afgelopen seizoenen zullen 10 in plaats van 8 beschikbare spelers voor het tweede geen 
overbodige luxe zijn.  
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Wedstrijddata van Het Witte Paard 1 (Promotieklasse NHSB) seizoen 2012/2013. 

 

15-09-2012 Het Witte Paard 1  - Kijk Uit 1 

06-10-2012 Heerhugowaard 1  - Het Witte Paard 1 

03-11-2012 Het Witte Paard 1  - Purmerend 2 

24-11-2012 HWP Haarlem 2  - Het Witte Paard 1 

15-12-2012 Het Witte Paard 1  - De Uil 1 

16-02-2013 Aalsmeer 1   - Het Witte Paard 1 

09-03-2013 Santpoort 2   - Het Witte Paard 1 

06-04-2013 Het Witte Paard 1  - Aartswoud 1 

20-04-2013 Caïssa-Eenhoorn 3  - Het Witte Paard 1 

 

 

De KNSB ratings van Het Witte Paard 
         (Senioren) 

         
oudst 

 KNSB ratings per 1 aug.  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 bekende jaar 

          
  

 Chris de Saegher 2189 2179 2147 2100 2147 2120 2134 2126 2165 2248 1993 

Jan Roebers 2176 2138 2153 2153 2172 2152 2182 2202 2206 2148 1993 

Yorick ten Hagen 2166 2157 2220 ? 2240 2119 2126 1922 1620 1450 2001 

Kees Dekker 2065 1988 1988 2020 2033 2066 2099 2133 2141 2121 1993 

Christiaan Molenaar 2017 2007 2033 2075 2014 2014 1880 1897 1724 1455 2001 

Paul van Haastert 1989 2049 2036 2011 1986 1968 2008 1895 1832 2048 1993 

Jan Brink 1957 2023 2011 1989 1975 2034 2003 2023 2047 2074 1993 

Tjerk van Blokland 1949 1993 1993 1950 1978 1949 1952 
  

1566 2000 

André Meester 1862 1835 1742 1832 1796 1809 1838 1868 1848 1532 1998 

Jan Rot 1856 1893 1849 1872 1862 1823 1785 1792 1917 1864 1993 

Jaap de Berg 1847 1867 1823 1845 1830 1852 1859 1806 1808 1916 1993 

Alexander Kretzschmar 1801 
        

2015 2001 

Roland van Soest 1716 1745 1765 1781 1754 1763 1731 1729 1756 1471 1995 

Piet Zegers 1703 1648 1677 1667 1649 1651 1648 1655 
 

1655 2005 

Leendert Saarloos 1673 1692 1735 1738 1752 1816 1813 1799 1767 1618 1996 

Robin Mandersloot 1607 1595 1610 1599 1563 1501 1473 1541 1463 1463 2004 

Joop Dragstra 1574 1572 1591 1599 1628 1589 1598 1548 1566 1691 1999 

Hans van Heems 1516 1532 1533 1533 1550 1482 1550 1563 1537 1498 1993 

Piet van Tellingen 1420 1365 1374 1388 1445 1421 1435 1410 1532 1396 2002 

            Gemiddelde 1837 1848 1848 1832 1854 1841 1840 1818 1808 
   

 

Wat telde er zoal mee voor de ratings? 
 

Voor (bijna) alle leden spelen natuurlijk de partijen in 1
e
 en/of 2

e
 team een rol bij de totstandkoming 

van hun rating. In dit verband komen daar ook nog eventuele partijen voor KNSB- of NHSB-beker bij. 

Maar daarnaast zijn er de resultaten in toernooien. Voor sommigen tellen die zelfs zwaarder. 

 

We lopen de rij eens langs, wat meteen een aardig beeld geeft van de “buitenWittePaardse 

activiteiten” van onze leden. Tussen haakjes de stijging (groen) of daling (rood) t.o.v. vorig jaar. 
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Chris de Saegher (+10) bleef koploper. Zijn score van 6 uit 9 aan bord 1 van het 1
e 
en 2½ uit 3 in een 

Tata-vierkamp deden zijn rating even boven de 2200 stijgen, maar door mindere resultaten in het PK 

van de NHSB en het Science Park Amsterdam zakte zijn rating weer wat.  

(De nieuw ratingperiode begon hij trouwens uitstekend met zojuist een derde plaats in groep A van het 

BDO open).  

 

Jan Roebers (+38) kwam dichterbij Chris door zijn score van 5½ uit 9 aan bord 2 van het 1
e
 en 2 uit 2 

voor het bekerteam. 

 

Yorick ten Hagen (+9), terug van weggeweest, over zijn prestaties elders heb ik geen gegevens. Toen 

hij bij ons in 2008 vertrok had hij met 2240 de hoogste rating van de club. 

 

Kees Dekker (+77) is niet bij ons actief maar deed het bij zijn Scheve Toren in Pijnacker kennelijk dit  

seizoen niet gek. 

 

Christiaan Molenaar (+10) scoorde matig in het 1
e
 maar won van Daan in ’t Veld in het bekerteam.  

 

Paul van Haastert (-60) is de eerste met een (flink) negatief resultaat, gevolg van 2½ uit 9 in het 1
e
. 

 

Jan Brink (-66) was in het 1
e
 matig op dreef en boekte in vierkampen bij Tata en Open NK 2x 1 uit 3. 

 

Tjerk van Blokland (-44). Ook al veroorzaakt door een zwak optreden in het 1
e
. 

 

André Meester (+27). Matig op dreef in ons 2
e
, des te beter in Boven IJ 3. En 1½ uit 3 als invaller in 

ons 1
e
. Zijn  2 uit 3 in een Tata vierkamp was ook niet gek. 

 

Jan Rot (-37) scoorde wel goed in ons 2
e
 en Boven IJ 3, maar tegen zwakke tegenstanders. Hij 

speelde ook nog 4½ uit 7 bij elkaar in het Kattenburger Open. Dat alles woog niet op tegen 2½ uit 8 

bij Tata, 3½ uit 7 in het NHSB veteranentoernooi en vooral ½ uit 4 in ons 1
e
. 

 

Jaap de Berg (-20) kwam maar drie keer in actie voor het 1
e
 met een score van 0-0-0. 

 

Alexander Kretzschmar had in 2001 een rating van 2015. Kwam in het 1
e
 niet verder dan 3 uit 8. 

 

Roland van Soest (-29) scoorde redelijk in het 2
e
 maar 0 uit 2 in het 1

e
. 4½ uit 8 bij Tata, 2 uit 3 bij 

Lasker en ½ uit 3 in de IJmond hielden elkaar min of meer in evenwicht. 

 

Piet Zegers (+55) komt via een flinke sprong voor het eerst in zijn carrière boven de 1700! Hij reeg 

dan ook het ene fraaie resultaat aan het andere: 5 uit 7 in ons 2
e
, 2 uit 3 bij Tata, 4½ uit 5 in het NHSB 

veteranentoernooi. 

 

Leendert Saarloos (-19) kwam tegen niet al te sterke tegenstand tot 2 uit 4 in het 2
e
. 

 

Robin Mandersloot (+12) dankt deze stijging aan 4 uit 6 in het 2
e
. 

 

Joop Dragstra (+2) was naast 2 uit 3 bij Tata en 3 uit 6 bij de veteranen maar één keer negatief actief 

in het 2
e
. 

 

Hans van Heems (-16) scoorde 50% in het 2
e
 en ook in het veteranentoernooi. Negatief was de 1 uit 3 

bij Tata. 

 

Piet van Tellingen (+55) deed het daar juist prima met 3 uit 3. Ook zijn 4½ uit 7 bij de veteranen en 

2½ uit 5 in het 2
e
 werkten in positieve zin. 
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Partijen Witte Paard 1 (CdS) 
 

Tjerk van Blokland - Daan Haver 

Witte Paard 1 - Santpoort (17-9-2011) 

 

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 

5.¤c3 g6 6.¥e3 ¥g7 7.¥e2 ¤c6 8.0–0 0–0 

9.¢h1 

 

 

Ter voorbereiding van f4 waarop in het directe 

geval 9..,Db6 lastig is. Zwart kan nu 9..,d5 

doen maar op het stellingstype na 

10.Pxc6,bxc6 11.e5 zit de gemiddelde Draak-

speler niet te wachten. 9...¤d7 10.¤b3 a6 

11.a4 b6 12.£d2 ¤c5 Zwart vreest de ruil van 

zijn koningsloper kennelijk niet, anders had hij 

wel 12..,Te8 gespeeld. 13.¥h6 ¥e6 14.¥xg7 

¤xb3 15.cxb3 ¢xg7 16.b4 

 

De verrassende inleiding van het aanvalsplan. 

Ook mogelijk was 16.Lc4 gevolgd door de 

opmars van de f-pion. 16...f6 17.¤d5 a5 

18.¤f4 ¥f7 19.b5 ¤e5 Het zwarte paard had 

zich natuurlijk kunnen vestigen op b4 maar  

 

veel toekomst zou het daar niet gehad hebben. 

20.¦a3 Daar is hij dan, de torenswitch via de  

derde rij.  20...¤d7 21.¦h3 ¦h8 Hoewel Pe6 

nog niet dreigde toch maar deze maatregel 

tegen de invasie over de h-lijn. 22.¤d5 ¤c5 

23.¥c4 ¤xe4 

 

 

 

Dit lijkt toch wel een zeer giftige pion. Met  

23..,h5 had de voorlopige opsluiting van de 

zwarte toren voorkomen kunnen worden. 

24.£h6+ ¢g8 25.¦e3 e6 26.¤f4 d5 27.¦xe4! 

 

 

Zo wordt de diagonaal a2-h7 alsnog 

opengebroken. Het nemen van de toren is nu 

natuurlijk uit den boze vanwege ondekbaar 

mat na 28.Pxe6. 27...dxc4 28.¤xe6 ¥xe6 

29.¦xe6 ¢f7 30.¦fe1 ¦a7 31.£f4 Zo verzekert 

wit zich van pionwinst maar sterker lijkt 31.h4 

gevolgd door torenverdubbeling over de zesde 

rij. Het liefst win je deze stelling natuurlijk in de 

aanval.  31...¦d7 32.£xc4 ¢g7 33.h3 ¦f8 
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Zo heeft zwart de coördinatie van zijn stukken 

weer een beetje op orde en is torenruil moeilijk 

te voorkomen. 34.£c6 ¦d1 35.¦e7+ ¦f7 

35..,Dxe7 36.Txd1,Td8 had ook tot een dame-

eindspel kunnen leiden. 36.¦xf7+ ¢xf7 

37.£b7+ ¢g8 38.£e4 £d2 39.£e8+ ¢g7 

40.£e7+ ¢g8 41.£e6+ ¢g7 42.¦xd1 £xd1+ 

43.¢h2 £xa4? 

 

 

De tijdnoodfase was voorbij, dus waarom niet 

redelijk weloverwogen de dame op d4 

neergezet? Nu wint wit betrekkelijk eenvoudig 

met zijn vrije b-pion. 44.£xb6 £f4+ 45.g3 

£d2 46.b3 £d5 47.£c7+ ¢f8 48.£xa5 £c5 

49.£a8+ ¢g7 50.£b7+ ¢h6 51.¢g2 £b4 

52.£c6 £xb3 53.b6 f5 54.b7 £b4 55.£c7 

£e4+ 56.¢h2 £e2 57.£f4+ g5 58.£xf5 £b2 

59.£f8+ 1–0 

 

Geen gekke prestatie tegen iemand die net in 

Haarlem het toernooi van zijn leven gespeeld 

had. Helaas bleef het hierbij wat de 

overwinningen van Tjerk betreft. 

Chris de Saegher - Wim Luberti 

Tal/DCG - Witte Paard 1 (17-12-2011) 

 

1.d4 g6 2.e4 ¥g7 3.¤c3 c6 4.¤f3 Principiëler 

is 4.f4 maar ik had geen zin in het blokkade-

systeem na 4..d5 5.e5.  4...d6 5.h3 b5 Met 

5..,Pf6 had zwart er een gewone Pirc van 

kunnen maken maar zijn stijl getrouw gooit 

Willem liever eerst wat randpionnen naar 

voren. 6.¥d3 a6 7.¥e3 ¤d7 8.0–0?! 

 

 

Niet helemaal nauwkeurig aangezien zwart nu 

c5 kan spelen zonder dat wit met c3 kan 

reageren. Beter was dus direct 8.a4. 8...£c7 

9.a4 b4 10.¤e2 c5 11.c3 bxc3 12.bxc3 c4?! 

Zwart heeft wel heel vroeg de spanning op de 

damevleugel opgeheven waardoor wit de vrije 

hand op de koningsvleugel krijgt. 13.¥c2 a5 

14.£d2 ¥b7 15.¤g3 h5 

 

 

Zwart wil niet de ruil van de zwartveldige 

lopers toelaten (15..,Pgf6 16.Lh6) maar creëert 

alleen maar meer aanknopingspunten. 

16.¤g5! h4 17.¤e2 ¤df6  
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Na 17..,Pgf6 18.f4 moet zwart rekening 

houden met de opstoot e5-e6. 18.f4 ¥h6 

19.d5 

 

In deze stelling de sterkste van de drie 

opmarsen want in het vervolg maken de witte 

stukken dankbaar gebruik van veld d4. 

19...¤d7 20.¤d4 ¤gf6 Met 20..,Lxg5 

21.fxg5,Pe5 had het damepaard eindelijk een 

veld kunnen veroveren maar na 22.Pb5,Dd7 

23.Ld4 gaat een onderontwikkelde 

koningsvleugel en de zwakte van f7 zwart 

opbreken. 21.£f2 ¤c5 22.e5! 

 

Een geschikt moment om lijnen richting zwarte 

koning te openen want 22..,dxe5 is wegens 

23.Pb5 met stukwinst onmogelijk.  22...¤xd5 

23.exd6 £d7 Ook nu is slaan van de pion 

geen pretje: 23..,exd6 24.Pb5 gevolgd door 

Pxd6+ en Lxc5. 24.¤b5 ¤a6 25.¥d4 ¦g8 

Bittere noodzaak, want na 25..,0–0 26.Dxh4 

wordt zwart snel matgezet.  26.£xh4 ¥xg5 

27.fxg5 0–0–0 28.¦xf7 £e6 29.£f2 

 

 

 

 

Net nu de zwarte koning wat meer lucht heeft 

komt de zwarte dame in problemen.  29...¦xd6 

30.¦e1 £d7 31.¦f8+ ¦xf8 32.£xf8+ £d8 

33.¤xd6+ exd6 34.¦e8   1–0 

 

Hiermee was voor de witspeler een soort van 

ban verbroken. Niet alleen zijn eerste zege van 

het seizoen maar ook eindelijk succes tegen 

zijn ex-clubgenoot die hem in het verleden al 

menigmaal te grazen had genomen (althans 

op het schaakbord). 

Wim, tegenwoordig onder de Amerikaanse 

vlag spelend (?!), ging niet bepaald gebukt 

onder zijn nederlaag en schreef kort hierna het 

zeer sterk bezette kampioenschap van de SGA 

op zijn naam! 

Komend seizoen komt hij overigens in actie 

voor Purmerend, de club  van waaruit hij ooit 

de overstap naar Het Witte Paard maakte.   
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50 jaar geleden  ( 25 ) door Jan Rot                  
 
(Een greep uit het schaakgebeuren in het seizoen 1961/62. De eerste aflevering van deze rubriek verscheen in 
Haver van maart 2003, vijftig jaar na het begin van mijn (jeugd-)lidmaatschap bij Het Witte Paard.  

Bronnen: Haver, maandblad van schaakclub Het Witte Paard, 6e jaargang; Schaak, mededelingenblad van 

de Noordhollandse Schaakbond, 16e jaargang; Schakend Nederland, officieel orgaan van de Koninklijke 

Nederlandse Schaakbond, 69e jaargang; plakboeken en krantenknipsels.)  

 
De jaarvergadering van Het Witte Paard op 15 september 1961werd door 20 leden bijgewoond. 
Penningmeester J. Goezinne trad af na 17 dienstjaren.  
De rondvraag leverde tal van ideeën op, waaronder de huis aan huis verspreiding in Koog-
Zaandijk van een circulaire, het organiseren van een viertal theorie-avonden en onderzoek naar 
de mogelijkheid van een clubkampioenschap snelschaken. 

Het Witte Paard op het reclamepad. Er werd huis aan huis (zal dat echt gelukt zijn?) in Koog-
Zaandijk een circulaire verspreid (3600 ex., titel “Het wonder Caïssa”). Het leverde wel een vijftal 
nieuwe leden op. 
Een familiebericht in Haver van september 1961: 
‘Op 3 september j.l. deed Ko Buntsma de eerste zet van een beslissende kombinatie op zijn levensschaakbord. 
Hij verloofde zich toen met Mej. Marja Doves.’ 

 

Op 10 oktober 1962 organiseerde de Zaandamse schaakclub een simultaanseance waarbij Euwe 
aantrad tegen 35 Zaanse schakers. De grootmeester won 29 partijen, verloor er 3 en maakte 3 
remises, een daarvan tegen de jeugdige Witte Paarder Henk de Wilde. 
  

 
 
Op deze foto zien we Euwe in actie. 2e van links lijkt mij Gerrit Bakker (later diverse keren 

clubkampioen van onze club), 4e van links veelvoudig Zaans kampioen Arie Slob, een van degenen die 

won. Staand 3e van links de markante toenmalige ZSC-voorzitter Marcus Plooijer. 
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Zes leden van Het Witte Paard deden in september 1961 mee aan een toernooi t.g.v 150 jaar 
Zaandam. 
Een vriendschappelijke wedstrijd aan 9 borden Witte Paard-Lasker (Uitgeest) op 13/10/61 werd 
met 8-1 gewonnen. 
 
Een kritische noot in Haver van november 1961: 
 
‘SCHAKEN, VOETBAL EN T.V. 
Heeft U, al dan niet T.V.-bezitter, woensdag ook gekeken naar Feijenoord-Tottenham Hotspur? 
Goed, dat kon U wellicht zonder gewetensbezwaar doen, aangezien U geen lid bent van een vereniging die op 
woensdag zijn clubavond houdt. 
Bij de Zaandamse Schaakclub was dat echter wel het geval, en wat deed het bestuur? Het verschoof voor deze 

voetbalwedstrijd zijn kompetitieprogramma! Mogelijk geeft het hiermee blijk van zijn gevoel voor realiteit, 
maar geeft dit gebaar niet te denken? 
Men toont op deze manier wel opvallend te vrezen (terecht?), dat er maar bitter weinig mensen zijn met echt 
hart voor hun vereniging; mensen die zich niet laten meeslepen door de twee grote lokmiddelen dezer tijd: 
voetbal en T.V.!’ 

 
Enkele seizoenen later verhuisde ZSC van de woensdag- naar de vrijdagavond. 
23 deelnemers telden onze sinterklaassnelschaakwedstrijden op 1 december. 
Op 8 december werd de massakamp tegen De Pion Wormerveer met 11½-9½ verloren. 
Er waren begin 1962 nog 6 leden met een ‘registratienummer’ beneden 100, wat betekende dat zij 
al vóór 1952 lid waren. 
  
De probleemrubriek, vanaf de eerste Haver in 1956 een vast bestanddeel, kende in het nummer 

van februari 1962 een primeur. Iemand uit de eigen gelederen, Rein van der Leest, presenteerde 
zich als probleemcomponist met de volgende opgave: 
Wit: Kc5, Ta4, Tb7, Lg1. Zwart: Ka6, pionnen a5, a7, c6, c7.  
Wit begint en geeft mat in 3 zetten. 
Vanaf de volgende Haver nam Van der Leest bovendien de probleemrubriek, tot dan toe verzorgd 
door Jan Rot, voor zijn rekening. 
In januari 1962 meldde Jaap Kruijver zich als lid. Eerder was hij dat in 1955/56. Nu zou hij de 
club trouw blijven tot zijn overlijden in 2006. Ja, al weer zes jaar geleden! 
 
Bij de persoonlijke kampioenschappen van de NHSB (vanaf 6 januari 1962 in het Statenhuis te 
Beverwijk gehouden) deed Jan Rot mee in de hoofdklasse. Hij werd met 2½ uit 4 samen met 
Steyn en Slagt gedeeld 1e in de voorronde maar greep op SB-punten naast een finaleplaats. Bij de 
jeugd wist Ru v.d. Linden in de hoofdklasse wel (ongeslagen) de finale te bereiken. Daarin 

eindigde hij met ½ uit 3 als laatste. Otto Gnodde kwam in de voorronde 1e klasse tot 2 uit 5. 
 
Het Witte Paard 1 speelde na de promotie in het vorige seizoen nu in de 2e klasse B van de 
NHSB. Ver achter buurman De Pion werd op bordpunten de 2e plaats bereikt. 
Het 2e tiental eindigde in de 4e klasse B in de middenmoot.  
 
De eindstanden 1962/63: 
 
2e klasse B     4e klasse B 
De Pion 1 5   4   1   0   9   35  Saende 2 6   5   1   0  11   39½  
Witte Paard 1 5   3   0   2   6   27½  De Pion 2 6   3   1   2    7   36 
Purmerend 1 5   2   2   1   6   24  Witte Paard 2 6   3   0   3    6   30½ 

Edam 1 5   3   0   2   6   23½  ZSC 4  6   2   2   2    6   29½ 
Saende 1 5   1   1   3   3   22½  Oppositie 3 6   2   0   4    4   27 
Caïssa 2 5   0   0   5   0   17½  Assendelft 1 6   1   2   3    4   24 
      Weenink 4 6   2   0   4    4   23½ 
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De NHSB competitie, waarin met tientallen werd gespeeld, kende nog steeds het fenomeen 
verplicht samenreizen. Dat gold bijvoorbeeld op 27 november 1961 voor MSC-Zaanstreek Noord 
en MSC 2-Bergen. 
Op 1 januari 1962 werd de penningmeester van de NHSB, J.G. van Burken 80 jaar. Hij beheerde 
de penningen al vanaf de oprichting in 1932 en vond het nu wel tijd om af te treden. 
 
Op 7 april organiseerde De Pion het open snelschaakkampioenschap van de Zaanstreek. Van de 
vijf deelnemende Witte Paarders viel alleen Ru v.d. Linden in de prijzen. Hij werd in de finale 3e 
achter Piet v.d. Weide en Chris van de Vegt. 
 
Haver van juni 1962 (nr. 8 van de 6e jaargang) bevatte o.a. een bijna 4 pagina’s beslaand relaas 
over de wintercompetitie. Na 25 ronden Keizer begon dit aldus: 
“Voor mij als wedstrijdleider was de 27e april een soort vervroegde bevrijdingsdag. Toen werd immers de 
laatste ronde van onze winterkompetitie gespeeld en was voor mij voor dit seizoen weer een einde gekomen 
aan het wekelijks invullen, optellen, corrigeren enz. van diverse lijsten en staten.” 

De eindstand van 33 deelnemers werd aangevoerd door Jan Rot, Henk de Lange, Ru v.d. 
Linden, Rein v.d. Leest en Dick Boer. Jaap Kruijver werd 10e, Ko Buntsma 26e. 
Aan het eind van het seizoen 1962/63 startte een vierkampentoernooi met verplichte opening. 
Die opening was, zo meldde Haver “de Vierpaardenvariant der Spaanse opening, welke de laatste jaren 

vooral door toedoen van Grootmeester Keres weer in de aandacht is gebracht.” Op de eerste 7 zetten van 

wit en zwart mocht niet worden afgeweken. 
 
Op 25 mei 1962 werd de 2e massakamp van het seizoen in het Eigen Gebouw aan de Wandelweg 
in Wormerveer gespeeld. Het werd de zoveelste nederlaag en met duidelijke cijfers: 6½-13½. 
 

In de kwartfinale van de NHSB bekercompetitie ( bereikt na overwinningen tegen Santpoort en 
Magnus) trof ons viertal ook De Pion. Na 2-2 in de reguliere partijen waren het in de vluggertjes 
opnieuw de Wormerveerders die met 2½-1½ aan het langste eind trokken. 
Vijf ontmoetingen met De Pion (1e en 2e tiental, 2 massakampen en een bekerwedstrijd) 
eindigden alle in ons nadeel! 
 
Bij de Zaanse schaakkampioenschappen slaagde geen Witte Paarder erin om de finale te 
bereiken. Jan Rot, Ru v.d. Linden (hoofdklasse), Pim Rot (1e klasse) en Joop Haaker (2e klasse) 
kwamen in de voorronden niet hoog genoeg. Arie Slob werd voor de 10e keer Zaans kampioen! 
 
Ook de tweede vriendschappelijke ontmoeting met het Uitgeester Lasker werd op 15 mei met 
grote cijfers gewonnen. Zoals Haver het meldde: “Na de 8-1 van ons honkbalteam in oktober vorig jaar 
bereikte een Witte Paard korfbalploeg (waarin jammer genoeg geen dames) een 9-3 positieve score.” 

 
In de KNSB competitie, bestaande uit Hoofdklasse, twee 1e klassen en vier 2e klassen, speelden 
vier tientallen uit de NHSB regio: VHS (Haarlem) in de 1e klasse, Kijk Uit (IJmuiden, pas 
gepromoveerd), ZSC (Zaandam) en Het Oosten (Haarlem) in de 2e klasse. 
VAS 1 werd kampioen van Nederland. Dat ging niet zonder slag of stoot. Pas door toewijzing 
van een protest tegen een arbitrage kwam het team met een gelijk aantal match- en bordpunten 
naast Rotterdam op de 1e plaats. De beslissingswedstrijd wonnen de Amsterdammers met 5½-4½ 
en dat betekende hun 21e kampioenschap. 
VHS, ZSC en Het Oosten eindigden in hun klasse in de middenmoot maar Kijk Uit degradeerde 
na een éénjarig verblijf in de KNSB meteen weer naar de NHSB. 
 
In het KNSB bondsblad Schakend Nederland van oktober 1961 uitgebreide kritiek op de 

Nederlandse Regering die ondanks positieve toezeggingen weigerde aan Oost-Duitse 
deelneemsters een inreisvisum te verstrekken. Hierdoor zag de KNSB zich genoodzaakt de 
dames-olympiade in Emmen af te blazen. 
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Aan het  begin van het bondsjaar 1961/62 bedroeg het aantal leden van de KNSB circa 13.800, 

plus bijna 500 persoonlijke leden. (De begroting 2012 gaat uit van 17.325 leden + 3785 
‘andersoortige’, voor 80% internet- en speelZ-leden). 
De KNSB begroting 1961/62 sloot op een bedrag van ƒ 51.540. De inkomsten bestonden 
praktisch geheel uit contributie van leden, bij de uitgaven ging ƒ 21.395 naar het bondsblad en ƒ 
9.115 naar de competitie. 

Ter vergelijking: het totaal van de KNSB begroting 2012 bedraagt bijna € 1.200.000, contributie  
€ 574.000, kosten bondsorgaan/website € 83.000, competitie € 89.000. 
 
Op 7 en 8 oktober werd in Cheltenham de wedstrijd Engeland-Nederland door de thuisspelers 
met 13-7 gewonnen. Geen wonder, want Nederland miste om er maar een paar te noemen Euwe, 
Donner, Bouwmeester, Prins. De nog steeds actieve Paul de Rooi (1928, geboortejaar, zijn rating 
is nu 1836) speelde aan bord 9 met wat geluk 1-1 tegen Milner Barry. 
 
‘Het fameuze toernooi te Bled’. Dat was de kop in Schakend Nederland boven een verslag van het 

toernooi dat van 2 september tot 4 oktober 1961 aldaar werd gehouden. Er was zeker reden voor 
die betiteling want onder de twintig deelnemers waren 15 IGM’s, 4 IM’s en 1 titelloze. De 
scoretabel/eindstand van dit toernooi zag er zo uit: 

 
 
In groep 6 van de 15 tienkampen van het 24e Hoogoventoernooi (11 t/m 21 januari 1962) 
behaalde Witte Paarder Ru v.d. Linden met 6½ punt de eerste prijs. O.a. door een overwinning 
op Godfried Bomans. In ‘Onze rubriek voor schakers’ in dagblad De Typhoon (zie volgende 
pagina) besprak A. Slob die partij.  
De andere Witte Paard deelnemer, Jan Rot werd in tienkamp 5 ook al 1e. 
Koppen in de Zaanse kranten: “Jeugdig Witte Paard oppermachtig” (De Zaanlander) en “Succes voor 
HWP’ers in Hoogoventoernooi” (De Typhoon). 

De grootmeestergroep van het toernooi, ook een tienkamp, werd gewonnen door Trifunovic. Hij 
liet met 6 punten Donner en Robatsch een half punt achter zich. 
Dat het Hoogoventoernooi vergeleken met nu maar kort duurde werd gecompenseerd door 
meteen daarna een ander toernooi van start te laten gaan: het Caltex-toernooi in Zwolle. Er 
waren een  hoofdgroep en een nevengroep. Beide groepen telden 10 deelnemers die 6 ronden 
Zwitsers speelden. De hoofdgroep telde 3 winnaars met 4½ punt: Mohrlock, Smederevac en 
Speijer. De nevengroep werd gewonnen door Nederlands dameskampioen Fenny Heemskerk, die 
5 punten scoorde, een halfje meer dan Maarten Etmans. 
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Twee ronden voor het einde van het Interzonale toernooi in Stockholm (27/1-7/3 ’62) stond de 
winnaar al vast: Bobby Fischer had toen een voorsprong van 2½ punt op Geller en Petrosian. 
Commentaar in Schakend Nederland:  
“In tegenstelling tot zijn concurrenten heeft Fischer zich kennelijk van meet af aan in het hoofd gesteld dat hij 
per se dit toernooi moest winnen. Hij heeft zich hiertoe van ronde tot ronde, in alle stadia, sterk ingespannen. 
Zelfs heeft hij, zo horen wij, zich in geheide remisestellingen urenlang uitgeput om die posities ‘uit te melken’. 
Het resultaat van zijn streven is natuurlijk indrukwekkend, doch het is de vraag of het verstandig van hem is 

geweest zich – zo kort voor het Kandidatentoernooi te Curaçao – zo onmatig in te spannen.” 

Ook na de laatste ronde stond Fischer met 17½ uit 22 nog 2½ punt voor. Met hem plaatsten zich 
Geller, Petrosian, Filip, Kortsnoi en Benkö, de laatste na een beslissingsmatch met Stein en 
Gligoric. 

Toen Fischer op Curaçao – een kleine twee maanden later – in de eerste vijf ronden al tegen drie 
nederlagen was aangelopen kon de conclusie in Schakend Nederland niet uitblijven:  
“Mogelijk heeft zich bij hem toch de weerslag van de onmatige inspanning te Stockholm doen gevoelen!” 

 
Dat Kandidatentoernooi werd gehouden van 1 mei tot eind juni 1962. De acht deelnemers 
ontmoetten elkaar viermaal. Het zou de laatste keer blijken te zijn dat de uitdager van de 
wereldkampioen op deze manier werd aangewezen. Dit kwam mede door de verdenking van 
samenspanning – ze speelden onderling uitsluitend (korte) remises – die drie deelnemende 
‘Russen’ op zich laadden. Petrosian won met 17½ uit 28, op de voet gevolgd door Geller en 
Keres met 17. Tal was al vanaf het begin van het toernooi fysiek niet in orde en haakte af na de 3e 
‘turnus’. 
 Fischer zou pas 10 jaar later wereldkampioen worden. 
 

In het traditionele Clare Benedict toernooi voor landenviertallen (Bern 21-25 april 1962) eindigde 
het Nederlandse team (Bouwmeester, Prins, Langeweg en Jongsma) als 6e en laatste. West-
Duitsland won het toernooi. 
Dat een Nederlands tiental kort daarna in de landenwedstrijd tegen de West-Duitsers in 
Oberhausen tot 10-10 wist te komen (men speelde twee keer tegen elkaar) kon gezien worden als 
en soort revanche. Als Barendregt niet ten onrechte in een remiseclaim had berust had het zelfs 
een kleine overwinning kunnen zijn. 
  
Het toernooi om het Nederlands dameskampioenschap 1962 werd zoals gebruikelijk gehouden 
tijdens de ‘Bondswedstrijden’, dit keer in Blerick. Corry Vreeken, die een jaar eerder de titel na 
een revanchematch nog moest afstaan aan Fenny Heemskerk, toonde zich opnieuw de sterkste. 
H. van Oosterom won de twaalfkamp om het open kampioenschap. 
Een ‘gewoon’ Nederlands kampioenschap werd niet jaarlijks gehouden. 1962 was het jaar van de 
voorwedstrijden, een drietal 10-kampen uit elk waarvan de beste twee zich plaatsten voor de in 
1963 te houden finale. 
 
Het 2e IBM-toernooi (Amsterdam, 14-30 augustus 1962) werd pas op het laatste nippertje 
georganiseerd. Dat had gevolgen voor de bezetting. Donner was van de twaalf deelnemers in de 
hoofdgroep de enige grootmeester. Winnen deed hij het toernooi niet want Czerniak en Tan 
bleven hem met 8 uit 11 een punt voor. 
 
         (wordt vervolgd) 
 
 


