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  HWP-ers, 

 
In het afgelopen schaakjaar hebben we kunnen genieten van veel grote sporttoernooien, zoals het 
WK voetbal in een ver buitenland, het WK hockey in Den Haag, het EK atletiek, het EK zwemmen en 
de Schaakolympiade in Tromsø. Daarbij komen nog de jaarlijks terugkerende evenementen als het 
Tata schaaktoernooi en de grote wielerrondes. 
 
Kortom, een druk sportjaar. En veel te genieten voor de liefhebbers. 

 
Inmiddels is het schaakjaar 2013/2014 voorbij en gaan we beginnen aan ons jubileumjaar. 
75 jaar bestaan kan naar de mening van het bestuur niet ongemerkt voorbijgaan. 
Op de komende jaarvergadering zal het bestuur toelichten wat – met beperkte middelen – de plannen 
zijn. Toch kan ik alvast met het volgende gedicht een onderdeeltje gaan verklappen. 
Het gedicht komt uit "Verzen voor een schaker" van Bertie Brandwijk-van Julsingha. 

 
Simultaanschaak. 
 
Gespannen wacht de horde schakers   Een enkeling is al heel erg blij 
op de grote schaaksmaakmakers,   als de meester langere tijd bij 
de grote meesters waarmee    zijn bord blijft staan; 
zij zich mogen meten.     die zet heeft hij toch maar gedaan! 
 
- openingen nog bekeken,    Hij voelt zich groeien 
partijen vergeleken -     terwijl de meesters stoeien 
dan vaart er spanning door de zaal,   met een groot aantal partijen.  
zoeken ze hun favoriet     Uitstel van het mat kan lijen. 
die node de koffiezaal verliet. 
       Zo'n avond is bedoeld als schaakfestijn,  
Na enige tijd van peilen     daarop houden ze het heel lang fijn. 
weet de meester de klippen    Tot de kleine meesters zich laten merken 
die hij moet omzeilen.     en de grote meesters moeten werken. 
        
De krukken laat hij vooreerst met rust,   Ze houden eerst een grote slachtpartij, 
vol begrip voor hun grote lust     twintig koningen vallen op een rij. 
en inzet voor het schaken;     Eén schaker weet de grote meester 
tot de tijd komt ze in te maken.     te overmeesteren met een zet 
        die zich voorgoed in zijn geheugen zet, 
        die hij zijn leven lang niet zal vergeten, 
        die hij altijd zijn meesterzet zal heten. 

        
    Zijn vrienden blijft hij steeds vervelen  
    met "hoe goed" hij wist te spelen. 
    Voor zo'n hartveroverend festijn  
    moet toch altijd wel een sponsor zijn?! 
 
Namens het bestuur wens ik jong en oud(eren) een heel plezierig jubileumschaakjaar en ook nu geldt: 
 
  Sometimes you win,  dus: Try a little harder 
  sometimes you learn!   To be a little better! 
 
Joop Dragstra 
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JAARVERGADERING 

 

Beste Witte Paarders, 

 

Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering, zoals gewoonlijk de start van ons schaakseizoen, zal 

worden gehouden op 

       vrijdag 5 september 2014. 

 

in ons nieuwe clublokaal, Evean Guisveld, George Gershwinstraat 207 te Zaandijk.  

Aanvang omstreeks  20.15 uur. 

 

Agenda 
 

  1. Opening 

   

  2. Mededelingen en ingekomen stukken 

   

  3. Verslag jaarvergadering van 6 september 2013 

   

  4. Jaarverslag secretaris 

   

  5. Verslag van de kascommissie 

   

  6. Financieel verslag 2013/2014 en begroting 2014/2015 

   

  7. Verslag interne wedstrijden 

   

  8. Verslag externe wedstrijden 

   

  9. Verslag jeugdleider 

 

10. Prijsuitreiking 

 

11. Bespreking seizoen 2014/2015 

 a. Voorstel opstelling teams bondscompetitie 

 b. Interne competitie 

c. Jubileum 75 jaar Het Witte Paard 

d. Overige activiteiten 

 

Pauze (indien gewenst) 

  

12. Bestuursverkiezing.  

Volgens rooster zijn aftredend: voorzitter (André Meester), 

    intern wedstrijdleider (idem) en 

    algemeen bestuurslid (Joop Dragstra).  

Allen zijn herkiesbaar, tegenkandidaten kunnen zich melden tot het begin van de vergadering 

 

13. Verkiezing nieuw reservelid kascommissie.  

De commissie bestaat nu uit Jaap de Berg (aftredend) en Jan Brink. Reserve is Piet Zegers 

 

14. Rondvraag 

 

15. Sluiting 

    
Jan Rot, secretaris. 
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Verslag Algemene ledenvergadering Het Witte Paard, 6 september 2013, De Boed te Zaandijk. 

  

Aanwezig (9 personen): Joop Dragstra (vicevoorzitter), Robin Mandersloot, André Meester (voorzitter, 

wedstrijdleider intern), Jan Rot (secretaris, waarnemend penningmeester, wedstrijdleider extern), Chris de 

Saegher (jeugdleider), Piet van Tellingen, Wouter de Vries, Bryan Wijk, Piet Zegers. 

  1. Opening 

Om half negen – de simultaan van jeugdkampioen Emil Aktas is zoals meestal wat uitgelopen – kan André, na 

enkele vergeefse pogingen om iedereen aan tafel te krijgen, de vergadering openen. 

Niemand vindt het nodig om de agenda te wijzigen of aan te vullen. André merkt op dat het kennelijk traditie 

wordt om op de eerste vrijdag in september ook een voorronde van het voetbal EK te spelen. Evenals vorig jaar 

dus maar snel vergaderen, dan kunnen de liefhebbers misschien nog de tweede helft zien. Desondanks toch aan 

de agendapunten voldoende aandacht besteden. En oh ja, welkom allemaal! 

  2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Jaap de Berg, Jan Brink, Paul Groot, Yorick ten Hagen, Hans van Heems en Leendert Saarloos hebben laten 

weten niet aanwezig te kunnen zijn. 

Jan maakt de wel aanwezigen erop attent dat er Schaakmaatjes zijn voor bij de koffie en dat er wat exemplaren 

van verslagen en financieel overzicht op de tafels liggen. 

Ingekomen stukken die aan de orde dienen te komen zijn de Nieuwsbrief van de KNSB (bij agendapunt 15) en 

het verslag van de kascommissie (bij agendapunt 5). Ook is er nog een aankondiging van schaakclub Krommenie 

over “Fortschaak” (bij agendapunt 15). 

  3. Verslag jaarvergadering van 7 september 2012 

Tekst noch inhoud van het verslag geeft aanleiding tot commentaar dus wordt het, met dank aan de secretaris, 

ongewijzigd vastgesteld. 

  4. Jaarverslag secretaris 

De opsteller, Jan, spreekt de hoop uit dat hij geen belangrijke zaken over het hoofd heeft gezien. 

IJdele hoop want het op 5 juli 2013 voltrokken huwelijk van Tjerk van Blokland staat er niet in. Alleen Chris, 

die dit opmerkt, had een aankondiging ontvangen. 

Verder kan het verslag de goedkeuring van de vergadering wegdragen, alweer met dank. 

  5. Verslag van de kascommissie 

Jan leest voor: “Waarde leden van Het Witte Paard, de kascommissie bestaande uit Jaap de Berg en Piet van 

Tellingen heeft de financiële stukken die behoren bij het Financieel Overzicht van Het Witte Paard 2012/2013 

ingezien en in orde bevonden. Wij verzoeken u de penningmeester decharge te verlenen. Hij heeft zijn werk als 

penningmeester getrouw en punctueel uitgevoerd. Hij verdient een hartelijk applaus.”  

En dat kreeg hij, opmerkend dat hij nog altijd waarnemend was. 

  6. Financieel verslag 2012/2013 en begroting 2013/2014 

Een klein positief saldo over het afgelopen seizoen, maar – bij ongewijzigde contributie – komend seizoen een 

nadelig saldo van bijna € 300. Dat is wat Jan nog even aanstipt uit de toelichting, die verder voor iedereen 

duidelijk is. Er zijn geen vragen en de voorgestelde contributieverhoging met € 10 voor senioren en € 5 voor de 

jeugd (per jaar) wordt aangenomen. 

  7. Verslag interne wedstrijden 

André heeft van de verschillende activiteiten weer fraaie tabellen gemaakt. Wel wijst hij erop dat de beginratings 

in de eindstand van het rapid niet correct zijn. Jan heeft een kleinigheid ontdekt in het vergelijkend overzicht van 

de eerste vijf in de afgelopen drie seizoenen bij het rapid, waar Robin =255 heeft in plaats van +255. Het verslag 

wordt daarna met dank vastgesteld. 

  8. Verslag externe wedstrijden 

Op hun langzamerhand vertrouwde wijze hebben de teamleiders Chris (voor het 1
e
) en Jan (voor het 2

e
) de 

prestaties van de teams in de bondscompetitie toegelicht. Jan memoreert nog even speciaal de promotie van het 

2
e
 naar de 2

e
 klasse NHSB en de 100% score van Robin (7 uit 7). Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. 

  9. Verslag jeugdleider 

Behalve een terugblik op het afgelopen seizoen heeft Chris dit keer ook een overzicht van de plannen voor 

2013/2014 gemaakt. Hij merkt nog op dat de aanwas van jeugd een zorgpunt blijft. Reclame bij bijvoorbeeld het 

schoolschaken kan voor de club nieuwe jeugdleden opleveren. De medewerking van de ouders is erg belangrijk, 

des te meer nu Corrie de Rover gestopt is met begeleiden. Een van de ouders heeft een laptop ter beschikking 

gesteld. Wie kan er ook nog een (oude) laptop leveren? 

10. Prijsuitreiking 

Zoals altijd heeft Joop de eer om de prijzen uit te reiken aan de aanwezige winnaars. Chris mag er drie in 

ontvangst nemen: clubkampioen, rapidkampioen en topscorer in het 1
e
! Hij denkt er over om bij nogmaals 

winnen (voor de 20
e
 keer?) van de wisselprijs voor het clubkampioenschap deze definitief in bezit te houden. 

Twee prijzen zijn er voor Robin als winnaar van de ratingprijs en 100% scorer in het 2
e
. Piet Zegers heeft met 

zijn score in het 2
e
 ook een boek verdiend. 
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Alexander Kretzschmar (snelschaakkampioen), Bob de Wit (beste jeugdspeler in het rapid) en Roland van Soest 

(boven 70% score in het 2
e
) krijgen hun prijs later. 

11. Bespreking seizoen 2013/2014 

 a. Voorstel opstelling teams bondscompetitie 

Bij het 1
e
 achttal is de positie van Yorick een vraagteken. Hij mailde dat hij weinig of niet beschikbaar zal zijn. 

Als het even kan zal hij toch als basisspeler worden opgegeven, dat scheelt in eerste instantie een speler in het 2
e
, 

waar de basis toch al smal is. Het is Chris tot nu toe niet gelukt om een van de opengevallen plaatsen in het 1
e
 te 

laten innemen door “iemand van buiten”. Hij krijgt carteblanche om zijn pogingen voort te zetten. Wie heeft 

suggesties? De namen van Thomas Tates en Peter Sassen worden genoemd. 

Voor het 2
e
 is het van belang dat alle in aanmerking komende leden de speeldata nu al in hun agenda zetten. 

 b. Interne competitie 

Hoofdmoot blijft de Keizercompetitie om het clubkampioenschap. Het rapid beantwoordde afgelopen seizoen 

niet aan de doelstelling om de jeugd erbij te betrekken. Er zullen daarom minder ronden komen. Daarnaast zal 

gestreefd worden naar andere activiteiten samen met – dus niet tegen – de jeugd.  

 c. Overige activiteiten 

Het open Chess960 toernooi aan het eind van het seizoen bleek niet aan te slaan bij niet-Witte Paarders. Daarom 

gaan we dit terugbrengen tot een paar avonden in eigen kring. 

Bryan pleit voor het organiseren van trainingsavonden voor de senioren. Om degenen die toch liefst elke vrijdag 

een partijtje willen spelen tegemoet te komen stelt Robin voor om zo’n training te beperken tot 1 à 1½ uur en 

daarna rapid te spelen. Chris en Bryan willen zich met de training belasten en zullen plannen uitwerken. 

Andere traditionele activiteiten: snelschaakkampioenschap, Sinterklaas- en Paasschaak. 

12. Bestuursverkiezing 

Zoals te vrezen viel heeft niemand behoefte om een bestuursfunctie in of over te nemen. Het houdt in dat Chris 

zijn zeer gewaardeerde werk als jeugdleider voortzet en dat Jan behalve het secretariaat en wedstrijdleiderschap 

extern ook het penningmeesterschap blijft waarnemen. Temeer daar hij “het wel leuk vindt om te doen”. 

13. Verkiezing kascommissie 

Piet van Tellingen treedt af, Jaap blijft en Jan Brink treedt aan. Op voorspraak van voornoemde Piet stelt de 

andere Piet zich beschikbaar als reserve. 

14. 75-jarig bestaan 15 oktober 2014 

Tijdens de vorige jaarvergadering is een voorlopig drietal – Jan Rot, Piet van Tellingen en Yorick ten Hagen – 

gevormd om zich in activiteiten rondom dit jubileum te verdiepen. Tot nu toe is er weinig of niets gebeurd. Om 

de voortgang te waarborgen is er nu een datum (17 oktober) gepland voor een vergadering met het bestuur. De 

inzet van Yorick is inmiddels twijfelachtig wegens zijn reisplannen in het komend seizoen. Jan zal nog een 

oproep doen uitgaan om andere krachten te werven. 

15. Rondvraag 

De KNSB heeft verzocht om behandeling van de Nieuwsbrief die in augustus aan alle verenigingen is 

toegezonden. André somt de 9 onderwerpen op en zegt dat de brief voor ons nu geen discussiestuk is. 

Desondanks komen toch de tongen los.  

Een van de onderwerpen is de Grote Clubactie. Op een vraag van Jan laat Chris weten geen mogelijkheden te 

zien.  

Dan het punt Schoolschaakplan 6-9 jaar. Onderzocht moet worden of er misschien leden of ouders zijn die een 

bijdrage zouden kunnen/willen leveren? Bij het schoolschaaktoernooi wordt via een folder al de aandacht 

gevestigd op het bestaan van de Zaanse schaakclubs. 

Bryan vindt dat er mogelijk meer belangstelling van jeugd kan worden gegenereerd via een aantrekkelijker opzet 

van onze nu wat strakke website (foto’s). Dat is, zegt André, nog niet zo simpel. Laten we vragen of er bij de 

ouders/begeleiders iemand is die hiervan verstand heeft. Chris, die hier en daar toch wel positieve geluiden over 

onze website hoort, neemt dit op zich. De Nieuwsbrief wordt verder voor kennisgeving aangenomen. 

Voor de op 28 september te houden “Fortschaakdag” van Krommenie zal geprobeerd worden een Witte 

Paardviertal te formeren. 

Vervolgens ontlokt de rondvraag aan Robin een viertal ontboezemingen. Slecht nieuws: hij verwacht op 14 

februari 2014 niet mee te kunnen doen met het 2
e
. Dat komt door zijn tweede mededeling: hij hoopt op of 

omstreeks die datum vader te worden. Voorts is hij net in ondertrouw gegaan en heeft hij optie op een woning. 

Wouter vraagt aandacht voor zijn activiteiten als schrijver, die hem weinig ruimte laten voor schaken. Maar hij 

blijft graag lid. Binnenkort komen drie verhalen van hem in een boek uit. Een e-mail die hij hierover aan Jan 

stuurde zal deze aan de leden doorsturen. 

16. Sluiting 

Om bijna kwart voor tien sluit André de vergadering. Gauw naar huis, dan kun je nog wat voetballen zien! 

 

Wormer, 10 september 2013 

Jan Rot, secretaris 
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  Jaarverslag secretaris Het Witte Paard over het seizoen 2013/2014. 

 
Verhuizingen 

In mei 2013 hadden we De Boed gefeliciteerd met het 40-jarig bestaan. Nog geen half jaar later 
deden geruchten de ronde over sluiting. Op 27 november verscheen een bericht in de Zaanse pers: 
“Wijkpunten Zaanstad na 1 maart dicht?” Het bleek helaas maar al te waar. 
We ontvingen een brief van de SMD: “We willen u informeren over de gevolgen van de 
bezuinigingen in gemeente Zaanstad en de reorganisatie binnen de SMD.” Conclusie: “Als 
gevolg hiervan moeten wij u tot onze spijt meedelen dat al onze wijksteunpunten gaan sluiten.” 
We kregen tot 1 maart 2014 de tijd om maatregelen te nemen. Voorlopig konden we vanaf die 
datum uitwijken naar de 1e etage in De Boed, waar de RIBW ons onderdak verleende. Dat bracht 
toch niet helemaal wat we wilden en dus ging het bestuur aan het eind van het seizoen op zoek 
naar andere mogelijkheden. Resultaat: met ingang van het nieuwe seizoen sluiten we een 

overeenkomst met Evean Guisveld in Rooswijk. En nu maar kijken hoe het daar bevalt. 
 
Ledental 

De stand bij aanvang van het seizoen was: 21 seniorleden en 13 jeugdleden (t/m 20 jaar). 
De meeste mutaties deden zich zoals gebruikelijk weer voor bij de jeugd. Een afmelding van 
Nicolaas Schuddeboom – zijn schoolwerkzaamheden waren niet meer te combineren met andere 
activiteiten , als dat verandert zou hij graag terugkomen – en Lucas Scheurer – reden mij niet 
bekend – werden gevolgd door aanmelding van een oude bekende bij de senioren, Thomas Tates, 
die alleen op zaterdagen voor het 1e team zou gaan spelen. De jeugd werd daarna weer aangevuld 
met de zusjes Sarah en Mette Abcouwer. Dit alles nog in september 2013. 
In november nam het aantal jeugdleden verder toe door de aanmelding van Youri Honig en Teun 
Holtman, maar dit werd weer tenietgedaan doordat de zusjes Abcouwer stopten vanwege 
problemen met de vrijdagavond. Misschien lukt het over een paar jaar wel weer. 

2014 begon met de aanmelding van Marijn Bakkum, in maart gevolgd door Sander Worm. 
Het seniorenbestand onderging aan het eind van het seizoen een aderlating door het vertrek van 
Tjerk van Blokland die aangaf voorlopig te stoppen met schaken. Om de opengevallen plaats in 
het 1e (gedeeltelijk) te bezetten kon daarna Alexander Kretzschmar weer als lid worden 
verwelkomd. 
Na dit alles is de stand: 22 senioren en 14 jeugdleden, in beide categorieën een stijging van 1. 
 
Bestuur 

In de samenstelling van het bestuur kwam geen wijziging. We moeten het nog steeds doen met 
een eigenlijk te kleine 4-mansbezetting, waarbij verschillende functies worden gecombineerd. Het 
zou prettig en nuttig zijn als een of meer van de leden ook een taak voor zijn/hun  rekening 
zou(den) willen nemen. 

Het bestuur vergaderde 3 keer, vooral ter voorbereiding van het jubileum en van de 
jaarvergadering. 
 
Activiteiten 

Het gebruikelijke beeld: het seizoen begon op 6 september met de jaarvergadering, waarvoor de 
belangstelling (behalve het bestuur 5 leden!) een historisch dieptepunt bereikte. De interne 
competitie bij de senioren telde 19 ronden ‘normaal speeltempo’ en 6 avonden van 3 partijen 
‘rapid’, alles volgens systeem Keizer. De jeugdcompetitie werd gespeeld in een 10-kamp (18 
ronden) en een 8-kamp (16 ronden). Daarnaast waren er nog de nodige avonden met ‘bijzonder 
schaak’. Aan het eind van het seizoen mochten we ons verheugen over de belangstelling van 
Hernán Ruiz, een in ons land en daarbuiten rondreizend Argentijns musicus. En dan waren er 
natuurlijk de externe competities van 1e en 2e achttal. Het 1e speelde de thuiswedstrijden weer 
samen met ZSC-Saende in BOKO biljart- en denksportcentrum in Zaandam. Buitenshuis werd 

door senioren en jeugdleden deelgenomen aan toernooien. Van dit alles wordt uitgebreid verslag 
gedaan door competitie-, team- en jeugdleider(s). 
 
       Jan Rot, secretaris 
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FINANCIEEL OVERZICHT  HET WITTE PAARD  2013/2014 
  en begroting 2014-2015 

      

       A. Overzicht van baten en lasten (in €) 
     

       

 
Resultaat Begroting Resultaat 

 

Begroting 

 

 
2013/14 2013/14 2012/13 

 

2014/15 
 Baten 

        1. Contributie 3052 2945 *)       2845 
 

2910 

   2. Donaties intern 50 50 75 
 

50 

   3. Donaties extern 200 100 120 

 

150 

   4. Grote Clubactie 0 0 0 
 

0 

   5. Rente 26 25 38 
 

25 

 

           Totaal baten 3328 3120 233 
 

3135 

 

       Lasten 
        6. Afdracht bond 1330 1250 1189 

 
1240 *) 

  7. Kosten ext. competitie 227 300 201 
 

250 

   8. Kosten int. competitie 0 0 0 
 

0 

   9. Kosten speellocatie 1191 1050 1147 
 

1200 

 10. Prijzen 138 200 194 

 

150 

 11. Kosten clubblad 0 50 0 
 

0 

 12. Representatie 156 100 130 
 

100 

 13. Bureaukosten 68 150 129 
 

100 

 14. Chess960 0 50 0 

 
0 

 15. Onvoorzien 7 0 0 

 
500 

 

            Totaal lasten 3117 3150 2990 
 

3540 

 

       16. Saldo 211 -30 -2757 
 

-405 

 

       

  
*) Na contributieverhoging *) Bij ongewijzigde 

  
aangepast 

  
   contributie 

B. Balans  (in €) 
      

 
   DEBET 

   
   CREDIT 

 
31 aug.'14 31 aug.'13 

  

31 

aug.'14 31 aug.'13 

       Materiaal 1 1 

    Vorderingen 130 543    Schulden 
 

240 140 

Saldo ING-rekening 147 84 
   Reserve      
jubileum  250 0 

Saldo ING-spaarrekening 2000 1088    Eigen vermogen 1787 1576 

                                                                                            

   Totaal 2278 1716 

  

2277 1716 
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Toelichting financieel overzicht Het Witte Paard 2013/2014 
 
1. Contributie € 3052 
De volle jaarcontributie betaalden 18 seniorleden (€ 110), 11 jeugdleden t/m 16 jaar (€ 65) en 1 
jeugdlid boven 16 jaar (€ 75). Verder betaalden 7 jeugdleden een gedeelte van het jaar en 3 
seniorleden een gereduceerd bedrag. 
 2. en 3. Donaties € 250 
2 leden en 4 niet-(meest ex-)leden doneerden bedragen variërend van € 75,00 tot € 25,00. 
6. Afdracht bond € 1330 
De NHSB stuurt per kwartaal een nota waarin de contributie voor NHSB en KNSB is 
opgenomen, evenals een bijdrage voor het Max Euwe Centrum. Op jaarbasis betaalden we aan 
de NHSB  per seniorlid € 7,00 en per jeugdlid € 4,00. De KNSB vroeg per seniorlid € 39,88 en per 
jeugdlid € 19,96. Voor het Max Euwe Centrum betaalden we € 0,60 per lid. 
7. Kosten externe competitie € 227 
Dit betreft nota’s van ZSC/Saende voor zaalhuur, barbediening, wedstrijdleiding en consumpties 
van de thuiswedstrijden van ons 1e achttal in het BOKO denksportcentrum; deels geschat omdat 
voor de wedstrijden in 2014 nog geen nota is ontvangen. 
9. Kosten speellocatie € 1191 
Voor de27 (jeugd)leden die in De Boed speelden betaalden we € 4,65 per lid per maand van 
september t/m februari. Van maart t/m begin juni speelden we bij de RIBW, voor € 125 per 
maand. 
10. Prijzen € 138 
Betreft prijzen voor interne, externe en jeugdcompetitie en ook Sinterklaas- en Paassnelschaak, 
duoschaak en clubkampioenschap snelschaken. 
12. Representatie € 156 
Hieronder vallen: kosten slotavond jeugd (€ 130) en donatie Max Euwecentrum (€ 25). 

13. Bureaukosten € 68 
Bankkosten €  90,37; verzekering materiaal € 5,00; instructiemateriaal jeugd € 19,50; kosten 
 secr/penningm. €33,50. De meevaller vanwege eigen beheer consumpties bij de RIBW (€ 80,29) 
is hierop in mindering gebracht. 
 
Balans   
Vorderingen: nog te ontvangen contributie € 130. Schulden: nog te verwachten nota’s kosten 
BOKO € 165, prijzen seizoen 2013/2014 € 50, bureaukosten € 25. Reserve jubileum: van een 
sponsor ontvangen bedrag voor de viering van ons jubileum. 
  

Toelichting begroting 2014/2015 
 

1.Contributie € 2910 
Senioren 16 x € 110 en 3 x € 55, jeugd 14 x € 65 en 1 x € 75. 
6. Afdracht bond € 1240 
Senioren 18 x € 48, jeugd 15 x € 25. Voor 2 dubbelleden betalen we niets aan de bond. 
15. Onvoorzien € 500 
Hoe de viering van ons 75-jarig bestaan financieel zal uitpakken is moeilijk in te schatten. We 
hebben een sponsorbijdrage van € 250 ontvangen en een toezegging van € 750, te betalen na 
afloop van de activiteiten. Het lijkt mij goed om daarnaast € 500 uit eigen middelen te begroten. 
16. Saldo nadelig € 405 
Gevolg van het begrote bedrag voor het jubileum. Eenmalig, geen reden tot contributieverhoging. 
2 t/m 14. Overige posten 
Hier verwacht ik weinig of geen verandering ten opzichte van het afgelopen seizoen. 
 

Wormer, augustus 2014, 
Jan Rot, waarnemend penningmeester 
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Jaaroverzicht Jeugd 2013-2014 (Chris de Saegher) 

 

 

De interne competitie werd afgelopen seizoen voor het eerst sinds lange tijd weer eens in 2 groepen 

verspeeld, dit gezien de grote niveau- en leeftijdsverschillen. Zo werkten de 10 sterkste spelers een 

gesloten dubbelrondige competitie af waarbij dankzij de notatieplicht veel interessant partijmateriaal 

voor het voetlicht gehouden kon worden. Bob de Wit werd de nieuwe jeugdkampioen en bekroonde 

zo een heel actief schaakjaar met wekelijks wel een jeugdtoernooitje, training of leerzame partij op 

seniorenniveau. De spanning bleef tot in de slotronde gehandhaafd en tegen de uiteindelijke nummer 3 

Jelle Groot moest Bob diep gaan om een stelling met ongelijke materiaalverhouding tot een goed eind 

te brengen. Hajo Bons kon zo nog beslag leggen op de tweede prijs aangezien hij de onderlinge duels 

met Jelle had gewonnen. Noa Disbergen liet gelukkig ook weer eens zien veel in zijn mars te hebben, 

kwam qua TPR bijna 200 punten boven verwachting uit en haalde daarmee de ratingprijs binnen!  

 

Eindstand groep 1: 1. Bob de Wit  15   6. Eric de Kruijf    6½  

(18 ronden)  2. Hajo Bons  14   7. Jim Eijman     5½ 

   3. Jelle Groot  14   8. Mo Mak     5½ 

   4. Noa Disbergen 12½   9. Tim Gras     4  

   5. Emil Aktas  12  10. Joerie van der Meer   1 

 

In de tweede groep ruimte voor nieuwe jeugdleden die soms pas halverwege het seizoen instappen of 

maar een paar rondjes meedraaien. Uiteindelijk kon de balans opgemaakt worden aan de hand van de 

door de topvijf gespeelde onderlinge duels in het nieuwe kalenderjaar. Zo kwam de eerste prijs toe aan 

Marijn Bakkum, die zich pas in januari aanmeldde maar al direct het beste spel liet zien! 

 

Eindstand groep 2: 1. Marijn Bakkum 7 uit 9  4. Teun Holtman 4 uit 9 

   2. Youri Honig  6 uit 9  5. Thijs van Gessel 3 uit 9 

   3. Marnix Dusebout 5 uit 9  6. Sander Worm 0 uit 5 

 

Van de vier spelers die het hele seizoen actief waren ontving Thijs van Gessel op grond van zijn 

resultaten van voor de jaarwisseling nog een aparte prijs. 

 

 

Bij het snelschaken slaagde vrijwel iedereen erin om op minstens 3 van de 5 avonden aan het eind van 

het seizoen aanwezig te zijn. Hieronder het gemiddelde van de ToernooiPrestatieRatings waarbij het 

slechtste resultaat weer is weggestreept. 

 

Bob de Wit  1133 (+ 33)   Tim Gras  586 (- 114) 

Hajo Bons   1058 (+ 58)   Marnix Dusebout 502 (+ 202) 

Emil Aktas  1030 (+ 30)   Marijn Bakkum  480 (+ 180) 

Jelle Groot  1000 ( 0)   Teun Holtman  247 (+ 47) 

Joerie v/d Meer    824 (+ 224)   Youri Honig  160 (- 40) 

Noa Disbergen    822 (+ 22)   Sander Worm  156 (+ 56) 

Eric de Kruijf    761 (- 39)   Thijs van Gessel      0 (- 100) 

Jim Eijman    689 (+ 89) 

 

De prijzen, waarbij ook werd gekeken naar wie het hoogst boven zijn rating scoorde, waren in groep 1 

voor Bob, Hajo en Joerie en in groep 2 voor Marnix, Marijn en Teun.  
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Op de clubavonden rond de vakanties kon er weer flink aan variaschaak gedaan worden. 

In wat achteraf blijkt jammer genoeg zijn laatste seizoen liet Mo Mak zien hoe bedreven hij is in 

doorgeef-, surprise- en duoschaak. De rest van de topzes volgt op respectabele afstand maar scoorde er 

ook lustig op los! 

 

Mo Mak  42½ uit 64   Tim Gras  31    uit 58  

Bob de Wit  35    uit 58   Emil Aktas  29    uit 54 

Eric de Kruijf  31    uit 55   Jim Eijman  24½ uit 54 

 

 

In de NHSB-Viertallencompetitie waren we alleen in de E-categorie (geboortejaren vanaf 2004) 

vertegenwoordigd. Helaas door de voorjaarsvakantie niet met een volledig team en ook nog eens met 

een gastspeler van basisschool De Werf maar de inzet en het enthousiasme waren er niet minder om. 

Uiteindelijk werd het in een veld van 7 teams de zesde plaats en daarbij viel vooral de fraaie score aan 

het 2
e
 bord van Teun Holtman (4 uit 6) op! 

 

 

Bij de diverse Persoonlijke Kampioenschappen ondanks de geringe deelname wederom een paar in het 

oog springende resultaten. 

De Zaanse Kampioenschappen leverden een 2
e
 prijs op voor Marnix Dusebout in de E-categorie 

terwijl Teun Holtman in diezelfde groep de ratingprijs voor zich opeiste. 

Op de NHSB Pupillendag de titel in de G-categorie (geboortejaar 2006) voor Marnix Dusebout en in 

dezelfde groep de 2
e
 prijs voor Thijs van Gessel. 

Bij de NHSB PK Jeugdkampioenschappen een gedeelde 4
e
 t/m 8

e
 plaats voor Bob de Wit in de 

B-categorie (jaargang 1998-1999). 

Op de Nationale Pupillendag werden Marnix en Thijs respectievelijk 15
e
 en 29

e
 in categorie G. 

De Open Nederlandse Jeugd Kampioenschappen, die in de zomervakantie gehouden werden, 

resulteerden voor Bob via een eindsprint van 3 uit 3 nog in een 21
e
 plaats bij de B-jeugd. 

 

 

Negen Witte Paarders sloten hun lessenserie succesvol via de stappenexamens en namen op de avond 

van de prijsuitreiking hun diploma in ontvangst. Daarbij weer in ruime mate gesteund door de 

hulptrainers Edwin van der Meer, Jan de Wilde en Robin Mandersloot! 

 

stap 1  Marijn (10)  Youri (9½)   Teun (9)   Sander (7½)   Thijs (7) 

stap 1+  Marijn (8) 

stap 4  Noa (7½) 

stap 5  Jelle (8-)   Hajo (7½)   Bob (7) 

 

 

Aan de NHSB Grand Prix cyclus (dit jaar weer uit 9 toernooien bestaand) namen 12 Witte Paarders 

deel. Marnix sloeg geen toernooi over en kan de gouden toernooitijgermedaille tegemoet zien! 

Daarbij wist hij zowel een eerste als een tweede prijs te bemachtigen. Bob was in 7 van de 9 

toernooien van de partij met voor hem alle mogelijke ereplaatsen eenmaal. Ook voor Joerie 7 

deelnames met ditmaal geen podiumplaatsen maar wel een verlengd abonnement op plek vier. 

Opvallend veel succes voor degenen die 4 toernooien speelden: Hajo tweemaal eerste en eenmaal 

tweede en Teun tweemaal tweede en even zovele derde plaatsen! Voor Thijs was in 3 deelnames 

eenmaal de derde prijs weggelegd en Youri haalde bij één van zijn 2 toernooien de eerste prijs binnen. 

Eenmaal de tweede prijs in 2 optredens voor zowel Jim als Sander, tweemaal de Olympische 

gedachte voor Noa en Mo en tenslotte Marijn die in zijn enige GP-toernooi net buiten de prijzen viel 

maar komend seizoen ongetwijfeld gaat oogsten.     
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Schoolschaken 

 

De hieronder gekopieerde  cartoon uit Dagblad Zaanstreek  staat weliswaar niet in verband met een 

onderwerp dat onze jeugdleider in zijn verslag behandelde, maar er zullen ongetwijfeld meerdere van 

onze jeugdleden hebben deelgenomen aan de (voor)wedstrijden van het kampioenschap schoolschaken 

van de NHSB. 
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Voorstel invullen speelavonden seizoen 2014-2015 

1. 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 

2. Voorstel 2:  

We willen deze competitie op dezelfde wijze voortzetten als in het afgelopen 

seizoen:  

(a) omdat er meerdere senioren zijn die rapid leuk vinden en  

(b) bij gebrek aan een goed alternatief.  

3. Voorstel 3: 

Naast de (verkorte) rapidcompetitie zullen er weer enkele avonden georganiseerd 

worden voor schaakactiviteiten van jeugd en senioren gezamenlijk. De 

programmering en invulling hiervan volgt later. We denken aan duoschaak, 

doorgeefschaak, chess960 en mogelijk nog andere varianten. 

Resultaten interne competitie seizoen 2013-2014 

Hierna volgen – zoals gebruikelijk – de eindstanden van  

(1) de competitie om het clubkampioenschap,  

(2) de dubbele keizercompetitie, 

(3) het snelschaakkampioenschap 

1a - Clubkampioenschap - keizerpunten 

 

 

Een eindlijst, zoals we die eigenlijk een beetje gewend waren: Chris (proficiat!) en Jan 

Brink bovenaan en Jan Rot op een ook qua rating te verwachten 3e plaats. Onee, daar 

staat dan opeens toch wel een verrassing: Robin Mandersloot! Die als jonge vader 

opnieuw (ver) boven zijn eigen rating presteerde. Jaap speelde slechts 2 partijen, dus 

deed eigenlijk niet mee, evenals Roland van Soest(!). André scoorde – evenals vorig 

seizoen – onder de verwachting.  

 

In het onderstaande overzicht staat weer het resultaat, gebaseerd op de verschillen 

tussen beginrating en TPR en ook hier – evenals vorig jaar – een ruime 1e plaats voor 

Robin. Wanneer zal zijn bondsrating zijn echte schaakkracht gaan weergeven?  
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Verder is de 3e plaats en daarbij horende positieve score van Jan Brink opvallend, 

aangezien juist voor de hoog geratete spelers een +score lastiger te realiseren is! 

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. 

 

Onderstaand overzicht vergelijkt de eerste 5 in de laatste vier seizoenen: 

 
 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1 Hans van Heems (+169) Robin Mandersloot (+194) Robin Mandersloot (+255) Robin Mandersloot (+280) 

2 Jaap de Berg (+146) Piet van Tellingen (+188) Piet Zegers (+160) Hans van Heems (+63) 

3 André Meester (+132) Roland van Soest (+112) Paul Groot (+144) Jan Brink (+62) 

4 Piet van Tellingen (+94) Jan Rot (+65) Hans van Heems (+129) Piet van Tellingen (+50) 

5 Jan Rot (+55) Piet Zegers (+7) Jaap de Berg (+126) Piet Zegers (-8) 

 

2a – De rapidcompetitie (samen met de jeugd)  
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Ook hier (opnieuw) een overwinning van Chris, ditmaal ruim. En weer een hoge 

klassering voor Robin, tweede ditmaal! Hoewel Jan en André respectievelijk 3e en 4e 

werden, is hun TPR toch lager dan verwacht mocht worden. Een 62% en 58% score is 

natuurlijk ook niet om over naar huis te schrijven …. 

 

In het TPR-overzicht een mooi resultaat van Bob de Wit, afgetekend winnaar van deze 

lijst! Bob lijkt zich in hoog tempo tot een sterke jeugdschaker te ontwikkelen. 

Verheugend!  

 

De hoge score van Hajo is weliswaar mooi, maar wordt hier niet verder meegerekend, 

omdat het aantal partijen minder is dan de helft van het totaal van 18. Datzelfde geldt 

voor Bart Abcouwer, Noa Disbergen, Bryan Wijk, Yorick ten Hagen en Leendert Saarloos. 

 

2b. Rapidcompetitie – stand op basis van verschil Beginrating en TPR 

 
 

 

3. Snelschaakkampioenschap 2014 - Het Witte Paard Zaandijk –  
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Geen verrassingen dit jaar – met een toch wel teleurstellend aantal deelnemers. 

Chris kampioen, bij gebrek aan echte tegenstand. Even was er nog de hoop dat de 

gastspeler Hernán Ruiz voor een verrassing zou kunnen zorgen (niet omdat we Chris de 

overwinning niet zouden gunnen, maar omdat enige strijd toch wel aantrekkelijk is), 

maar Hernán had zijn avond niet (of hij had die enkele weken eerder juist wel, toen hij in 

enkele vluggertjes een sterke indruk achterliet!  

Programma interne competitie 2014-2015 

 

Dit programma zal z.s.m. opgemaakt en gepubliceerd worden. Op dit moment is wel het 

NHSB programma van de promotieklasse en een voorlopig programma (alleen voor wat 

betreft de laatste ronde) van het 2e team bekend. Zie ook de website van de NHSB. 

 

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

zaterdag, 27 september plaats zal vinden, tegen ZSC-Saende 2. Dat betekent dat de 

keizercompetitie de week na de jaarvergadering (12 september) zal beginnen. Op 26 

september zal de eerste rapid avond plaatsvinden. 

 

Dus: 

12-9 Keizer ronde 1 

19-9 Keizer ronde 2 

26-9 Rapid ronde 1-2-3 

27-9 Het Witte Paard 1 – ZSC-Saende 2 

 

Het tweede team speelt zijn eerste wedstrijd in de week van 6 t/m 10 oktober.  
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Verslag Witte Paard 1 seizoen 2013-2014 (Chris de Saegher) 

 

 

Om twee redenen lag het niet in de lijn der verwachtingen dat wij een eventuele rol in de strijd om het 

kampioenschap zouden gaan spelen. Ten eerste zag het team van Aartswoud er op papier wel heel 

sterk uit en daarbovenop kwam voor ons nog het vertrek van Jan Roebers naar KNSB 1
e
 klasser 

SOPSWEPS. Aan de andere kant leken degradatieperikelen ook niet aan de orde want in tegenstelling 

tot voorgaande seizoenen zat er voor Promotieklasse begrippen nu toch wel een aantal écht zwakke 

broeders bij. 

Aan de grauwsluier van een kleurloos seizoen zou dus alleen ontkomen worden als er tegen de 

middenmoters goed gepresteerd zou worden maar die hoop werd al direct de bodem ingeslagen door 

een 4½ - 3½ nederlaag tegen Santpoort 2. 

Tegen laagvlieger Kennemer Combinatie 3 haalden we vervolgens met 7 – 1 flink uit en ook tegen het 

andere Haarlemse team Het Spaarne aan bordpunten geen gebrek (1½ - 6½ winst!).   

Zoals zo vaak bepaalde de 4
e
 ronde weer eens of er nog omhoog gekeken kon worden maar het 

resultaat was ditmaal wel heel teleurstellend: een kansloze 2½ - 5½ nederlaag tegen Aalsmeer. 

Toen we daarna ook nog eens De Waagtoren 3 aan hun eerste matchpunt hielpen leek het zelfs nog 

even de vraag of we de rest van het seizoen zorgenvrij tegemoet konden zien. Met het gelijkspel 

kwamen we overigens nog goed weg na een 4 – 2 achterstand. 

Met globetrotter Yorick ten Hagen in de gelederen werd in ronde 6 echter de andere 

kampioenskandidaat Heerhugowaard met ruime cijfers opzij gezet (6 – 2). 

Hoewel niet in hun sterkste formatie bleek Aartswoud ook voor ons te sterk (4½ - 3½) waarmee dus 

het laatste vleugje competitiespanning verdween. 

Een zwaarbevochten thuiszege op Kijk Uit (4½ - 3½) liet zien dat we gelukkig ook nog tegen op 

papier gelijkwaardige teams uit de voeten kunnen. 

In de gezamenlijke slotronde behaalden we tegen het al gedegradeerde Purmerend 2 onze vierde ruime 

overwinning (6 – 2) waarmee de derde plaats veiliggesteld werd. 

 

Eindstand NHSB Promotieklasse  Individuele resultaten WP 1 

 

    mp bp          score     bord     tpr   

Aartswoud    18 49 P Chris de Saegher      6 – 9      1.0      2123    

Heerhugowaard   14 45  Yorick ten Hagen      2 – 2      2.5      2644 

Witte Paard 1   11 43½  Jan Brink       4½ - 9    2.6      1901 

Aalsmeer     9 39½  Bryan Wijk       5 – 7      3.3      2077 

Kijk Uit     9 34½  Paul van Haastert      7½ - 9    4.8      2105 

Santpoort 2     7 32½  Christiaan Molenaar      4½ - 8    4.9      1902 

Waagtoren 3     7 31½  Tjerk van Blokland      5½ - 8    5.0      2033 

Het Spaarne     7 28½  Jan Rot        2½ - 5    6.2      1825 

Kennemer Combinatie 3  6 31½ D Jaap de Berg        2 – 6     7.0      1712  

Purmerend 2     2 24½ D Roland van Soest      1½ - 3    7.0      1758 

      Thomas Tates       1½ - 5    8.0      1579  

Robin Mandersloot      1 – 1      8.0       2342  

 

 

Kopman Chris de Saegher slaagde er ditmaal wel in GM Jonkman op remise te houden maar ging 

met de zwarte stukken tweemaal hardhandig onderuit. Ook de overwinningen met wit ogen lang niet 

meer zo gestroomlijnd als voorheen. 

Yorick ten Hagen wist met secuur spel uit zijn twee invalbeurten het maximale rendement te halen en 

dat blijkt zoals zo vaak goed genoeg om de hoogste TPR in de competitie te halen! 

De overstap van de solide Caro-Kann naar de Pirc was voor Jan Brink even wennen en met de 

Stonewall kwamen er ditmaal ook geen zwartoverwinningen. Wel twee overtuigende zeges met de 

witte stukken waarbij het jammer is dat ze niet al te vaak Siciliaans tegen hem spelen.  
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Bryan Wijk draaide bij zijn debuut als basisspeler een prima seizoen en bewees dat hij met zijn soms 

aparte openingsopzet ook de 1900+ categorie op de knieën kan krijgen. Hoogtepunt de wijze waarop 

hij tegen De Waagtoren voor ons nog de 4 – 4 uit het vuur wist te slepen: met verdacht ogende 

manoeuvres het betere van het spel krijgen, een combinatie met een gigantisch lek waar de 

tegenstander niet ten volle van profiteert, gas blijven geven in een gelijkstaand eindspel en tenslotte 

soepel het materiële voordeel van zuiver dame tegen toren verzilveren! 

Ook de absolute topscorer van de afdeling qua punten bevindt zich in ons midden: Paul van Haastert. 

Zijn overwinningen varieerden van ultrasnel (tweemaal mat binnen 10 zetten!) tot naar eigen zeggen 

onnodig lang in het verre eindspel. De drie remisepartijen boden ook nog legio winstkansen maar de 

ongeslagen status zal voor Paul ook een aparte ervaring zijn. 

Christiaan Molenaar was in vergelijking met voorgaande seizoenen een stuk kwetsbaarder met 

zwart, boekte met wit daarentegen een aantal fraaie met offers gelardeerde aanvalsoverwinningen. 

Tjerk van Blokland was vastbesloten zijn (voorlopig?) laatste seizoen als wedstrijdschaker de nodige 

glans mee te geven en startte met 3 uit 3. In het midden van het seizoen kwam er helaas weer even 

ouderwets de klad in maar de finish van 2½ uit 3, waarbij hij ook nog eens tweemaal de sterkste 

tegenstander te bestrijden kreeg, mocht er wezen. Waarom stoppen nu zelfs eindelijk de juiste remedie 

tegen de Siciliaanse Grand Prix aanval gevonden lijkt te zijn?!  

Hoewel niet in de officiële opstelling kan Jan Rot toch ook tot de basisspelers gerekend worden. De 

vele zwartpartijen deerden hem zoals gewoonlijk niet al zal hij tegen Aartswoud wellicht liever wit 

gehad hebben. Nu werd hij geconfronteerd met NHSB-coryfee Peter Holscher die de witte stukken 

gebruikt om vierkante millimeterschaak van een nog verfijnder niveau te etaleren, met alle geduld 

incorrecte offers incasserend om Jan zo diens enige nederlaag te bezorgen. 

De missie van Jaap de Berg om ongeslagen te blijven werd helaas tweemaal gedwarsboomd maar hij 

slaagde er wel in om de topscorer na 6 ronden diens eerste halfje te ontfutselen. 

Roland van Soest boekte dan eindelijk zijn eerste zege in Witte Paard 1 en wist tegen het 

kampioensteam ook nog eens een stelling met 3 pionnen minder te overleven. Helaas deed ook voor 

hem de regel opgeld dat we ons beter maar niet meer aan vooruitspelen moeten bezondigen. 

Bij Thomas Tates leek voorzichtigheid aanvankelijk een beetje de boventoon te voeren maar hij was 

er dan ook een tijdje uit geweest. Pas in zijn 5
e
 partij slaagde hij erin weer ouderwets ‘creatief te 

rommelen’ en dat had eigenlijk zijn eerste volle punt moeten opleveren. Komend seizoen dan maar!   

Tenslotte Robin Mandersloot  die in zijn debuutwedstrijd voor ons vlaggenschip al direct een vol 

punt wist te scoren. Weliswaar tegen het geplaagde Purmerend 2 maar in vlotte aanvalsstijl! 

 

 

Zou er dan ditmaal weer eens succes gloren in de NHSB Bekercompetitie?! 

Na het opwarmertje tegen Aris de Heer (3 – 1 winst dankzij de zwartspelers) een pittige confrontatie 

met het NHSB-team van Caïssa/De Eenhoorn. Pas in het laatste speelkwartier slaagden wij erin de 

wedstrijd naar ons toe te trekken en keerden wij met een 1½ - 2½ zege huiswaarts. 

De loting voor de derde ronde bracht ons tegen Castricum, een eerste klasse team dat een sterk viertal 

op de been kan brengen. Eigenlijk zouden beide teams niet in de finalevierkamp misstaan hebben maar 

onze gasten lieten zien daar toch de meeste aanspraak op te maken door ons met 1- 3 van de mat te 

vegen. Daarbij lag de kiem van de ellende aan het eerste bord waar ondergetekende nog maar weer een 

keer op een kansloze nederlaag met zwart getrakteerd werd. 

Uiteindelijk vonden zij hun meerdere in de finale tegen Krommenie dat zo dus al voor de derde keer in 

vier jaar tijd de NHSB-beker wist te winnen! 

 

Persoonlijke scores NHSB-bekercompetitie: Chris de Saegher  2 uit 3 

      Jan Brink   1½ uit 3 

      Paul van Haastert  1 uit 1 

      Christiaan Molenaar  0 uit 1 

      Bryan Wijk   1½ uit 3 

      Jan Rot     ½ uit 1      
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De verrichtingen van Het Witte Paard 2 in seizoen 2013/2014. 
 
Gemiddelde rating opgegeven spelers 1681, zo meldde de NHSB-website aan het begin van dit 
seizoen. Dat was vorig seizoen 1722, waarmee we kampioen werden in de 3e klasse C. Oorzaak van 
het   ratingverschil (afgezien van tussentijdse stijging/daling oer speler): Jaap was opgeschoven naar 
het 1e, Joop was toegevoegd aan de basisopstelling. 
 Heemstede (1788), Kennemer Combinatie 5 (1653), Bakkum (1699), Volendam (1860), HWP Haarlem 
5 (1732), Castricum 2 (1688), Caïssa-Eenhoorn 4 (1717), dat waren de tegenstanders die ons dit 
seizoen achtereenvolgens wachtten. Theoretisch zou handhaving dus al heel mooi zijn. 
 
Tegen het op papier een na sterkste team, Heemstede, begonnen we thuis het seizoen. 
Invaller Piet van Tellingen behaalde het eerste resultaat, een verdienstelijke remise. Daarop volgden 
helaas 3 nederlagen aan bord 5 t/m 7 zodat het er somber begon uit te zien, hoewel…….  
In de bovenste helft boden onze stellingen nog mogelijkheden op misschien wel een gelijkspel. Dat 
lukte net niet, 3 uit 4 was al heel mooi. 
Ook gezien de ratingverhouding niet gek, maar wel een nederlaag.  
 
04-10-2013 Het Witte Paard 2  -  Heemsteedse S.C. 3½ - 4½ 

1 6239948  Jan Rot  1826  -  6134128  Anne Brandsma  1940 1-0 

2 7957015  Andre Meester  1800  -  7670300  Ewout Mueller  1855 ½-½ 

3 7786867  Roland van Soest  1759  -  6952143  Nol Merkies  1669 1-0 

4 7889288  Robin Mandersloot  1673  -  6455911  Willem de Vos  1728 ½-½ 

5 8207804  Piet Zegers  1693  -  6951868  Pieter van der Velde  1723 0-1 

6 7366447  Hans van Heems  1480  -  7653657  Jan Verhagen  1812 0-1 

7 7910771  Joop Dragstra  1538  -  7685480  Benedict Boelen  1601 0-1 

8 7910793  Piet van Tellingen  1423  -  7320885  André Alberga  1549 ½-½ 

   1649    1734   

 
 

Het kostte de nodige moeite om het team compleet te krijgen. Maar dankzij Paul – hij nam wat uren 
vrij van zijn werk – lukte het. En mede dankzij Paul behaalde ons 2e zijn eerste overwinning. 
Hij was op een na laatste klaar met zijn partij, de stand was toen 3½-2½ in ons voordeel. Met zwart, 
in een enerverend gevecht met Frank Sala, stak hij een stuk in een dreigend uitziende aanval op de 
witte koning. De aanval sloeg niet door maar toen zijn tegenstander wat onvoorzichtig met zijn 
plusstuk omsprong was Paul er als de kippen bij om een eindspel met paard en drie pionnen tegen 
loper met een pion te bereiken. Dat schoof hij rustig uit. Een remise van Robin maakte de marge nog 
wat groter. 
 
30-10-2013 Kennemer Combinatie 5  -  Het Witte Paard 2 3 - 5 

1 7794721  Martien Schriemer  1596  -  6239948  Jan Rot  1826 ½-½ 

2 6191075  Andre Vlug  1699  -  7957015  Andre Meester  1800 0-1 

3 7037591  Keimpe Knijft  1722  -  7786867  Roland van Soest  1759 ½-½ 

4 8241486  Sebastiaan Kerkvliet  1685  -  7889288  Robin Mandersloot  1673 ½-½ 

5 7649081  Paul de Ron  1640  -  8207804  Piet Zegers  1693 0-1 

6 7303923  Jan Willem ten Have  1612  -  7366447  Hans van Heems  1480 ½-½ 

7 8272792  Frédérique Lacourt  1607  -  7910793  Piet van Tellingen  1423 1-0 

8 7527113  Frank Sala  1583  -  8471991  Paul Groot  1226 0-1 

   1643    1610   

 

Vrijdag 22 november 2013: We hebben een nieuwe wereldkampioen. Magnus Carlsen scoorde het 
benodigde halve punt om Viswanathan Anand op een onoverbrugbare achterstand te zetten. 
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En we spelen weer eens tegen Bakkum. Aan onze kant zes spelers die ook in 2009 meededen. Remco 
ten Hagen en Michiel van der Wal zijn ingeruild voor Hans van Heems en Leendert Saarloos. Bij de 
tegenpartij gaan de spelers aan de borden 1 t/m 3 en 6 op herhaling. 
Op de openingstreffer van de ongewoon snel spelende Joop had Bakkum nog wel een antwoord, ten 
koste van Hans werd het 1-1. Maar dat bleek later ook het enige punt van de gasten. Alle andere 
Witte Paarders zetten hun tegenstander met en nul aan de kant. 
 “Ik hoop er maar het beste van” had ik in mijn openingswoord gezegd, herinnerend aan de grote 
nederlagen tegen Bakkum uit het recente verleden. Wel, met het bijna-beste op bordpunten, 
spiegelbeeld van de uitslag in 2007, mochten we zeer tevreden zijn. 
 
22-11-2013 Het Witte Paard 2  -  Bakkum 7 - 1 

1 6239948  Jan Rot  1826  -  6399195  Fons Vermeulen  1830 1-0 

2 7957015  Andre Meester  1800  -  6190437  Peter Siekerman  1794 1-0 

3 7786867  Roland van Soest  1759  -  7842538  Arno Schlosser  1857 1-0 

4 7889288  Robin Mandersloot  1673  -  7074331  Han Kemperink  1736 1-0 

5 8207804  Piet Zegers  1693  -  7665625  Hans Mantjes  1622 1-0 

6 7366447  Hans van Heems  1480  -  7101193  Jacob Bleijendaal  1541 0-1 

7 7526948  Leendert Saarloos  1683  -  7916942  Rob Gallenkamp  1527 1-0 

8 7910771  Joop Dragstra  1538  -  7074287  L.J. Zonneveld  1454 1-0 

   1681    1670   

 

Volendam was in de 2e klasse C natuurlijk de gedoodverfde favoriet en hoewel wij op z’n sterkst aan 
de start kwamen en Roland met vooruitspelen voor een 1-0 voorsprong had gezorgd, was een 
nederlaag meer dan waarschijnlijk. Hoe anders zou het gaan. 
Al na 17 zetten had Robin de stelling van zijn tegenstander in puin geschoten en vervolgens verraste 
ik Frans Vlugt met een stiekem 18.Dd2. Hij verbruikte op 1 minuut na al zijn bedenktijd en gaf op. 
Na nederlagen van Joop en Hans was de stand nog altijd 2-3 in ons voordeel. Maar verlies van Piet 
Zegers en een solide remise van Leendert bracht de stand in evenwicht. Toen kreeg André plotseling 
medewerking van zijn tegenstander die zich mat liet zetten: 3½ -4½. Het verlies van Piet van Tellingen 
mocht de pret van het team niet drukken!   
 
 
12-12-2013 Volendam  -  Het Witte Paard 2 3½ - 4½ 

1 8014842  Frans Vlugt  2017  -  6239948  Jan Rot  1826 0-1 

2 8311072  Jan Tol  1951  -  7957015  Andre Meester  1800 0-1 

3 6864781  Jan Veerman  1805  -  8207804  Piet Zegers  1693 1-0 

4 8487677  Robert Schilder  1820  -  7889288  Robin Mandersloot  1673 0-1 

5 7450443  Nico Koning  1744  -  7786867  Roland van Soest  1759 0-1 

6 8443842  Luuk van Essen  1778  -  7366447  Hans van Heems  1480 1-0 

7 8482265  Crelis Molenaar  1848  -  7526948  Leendert Saarloos  1683 ½-½ 

8 7857839  Peter Kemper    -  7910771  Joop Dragstra  1538 1-0 

   1851    1681   

 

Zo zouden we na drie opeenvolgende zeges zowaar nog kampioensaspiraties kunnen krijgen. De 
twee sterkste teams hadden we immers al gehad? 
Maar de volgende ontmoeting, thuis tegen HWP  5, bracht ons weer met beide benen op de grond. 
Met drie invallers konden we het tegen de ook verzwakte Haarlemmers weer eens niet redden. Zelfs 
jeugdlid Bob de Wit moest worden opgetrommeld en zijn debuut was heel behoorlijk. Helaas deden 
wat onnauwkeurigheden het punt toch bij zijn tegenstander belanden. 
Lange tijd leek het op een gelijkspel af te gaan maar de laatste loodjes wogen voor ons toch te zwaar. 
De tactische opstelling (zie onder) van de tegenpartij en het ratingverschil gaven de doorslag. 
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14-02-2014 Het Witte Paard 2  -  HWP Haarlem 5 3 - 5 

1 6239948  Jan Rot  1826  -  7948336  Thijs Heijltjes  1522 1-0 

2 7957015  Andre Meester  1800  -  7993909  René Schulenberg  1775 ½-½ 

3 7786867  Roland van Soest  1759  -  8333908  Bart de Valk  1736 0-1 

4 8207804  Piet Zegers  1693  -  8426066  Richard Breurkes  1729 ½-½ 

5 7526948  Leendert Saarloos  1683  -  8047666  Evert Scholten  1572 ½-½ 

6 8471991  Paul Groot  1226  -  6180097  Frits Bakkes  1678 ½-½ 

7 7910793  Piet van Tellingen  1423  -  7434262  Chris Rensink  1724 0-1 

8 8465710  Bob de Wit  1152  -  7362410  Peter Zoetemeijer  1652 0-1 

   1570    1673   

 

Nu stond er weinig meer op het spel. Promotie uitgesloten en degradatie alleen theoretisch nog 
mogelijk. Maar winnen doe je liever dan verliezen en zo was de uitslag tegen Castricum 2 uit toch 
mooi meegenomen. Die kwam wel op een spectaculaire wijze tot stand. Bij 3-2 in ons voordeel 
gingen de resterende partijen de uitvluggerfase in. Zoals meer gebeurt wordt het dan een beetje een 
loterij. Hierbij trok André een niet maar had Roland prijs, 4-3. Restte nog Robin, die na het inleveren 
van enkele pionnen totaal werd weggespeeld. Beide spelers kwamen in hevige tijdnood, Robin gaf 
alles maar weg, zijn tegenstander haalde twee dames en toen, met nog enkele seconden op zijn klok, 
stond Robin pat! Dus niet 4-4 maar 3½-4½. 
 
14-03-2014 Castricum 2  -  Het Witte Paard 2 3½ - 4½ 

1 7864868  Hans Schagen  1758  -  6239948  Jan Rot  1826 0-1 

2 6135085  Piet van Wonderen  1831  -  7957015  Andre Meester  1800 1-0 

3 6110192  Gerard van Pinxteren  1722  -  7786867  Roland van Soest  1759 0-1 

4 7801079  Gerard Kuijs  1619  -  7889288  Robin Mandersloot  1673 ½-½ 

5 6036250  Wim Pool  1676  -  7526948  Leendert Saarloos  1683 ½-½ 

6 7166335  George ten Bosch  1686  -  8207804  Piet Zegers  1693 0-1 

7 6757465  Hidde Brugman  1667  -  7910793  Piet van Tellingen  1423 1-0 

8 7166082  Hemmo Dekkers  1649  -  7366447  Hans van Heems  1480 ½-½ 

   1701    1667   

 

Het 2e achttal had de primeur. De laatste bondscompetitiewedstrijd in de 2e klasse C NHSB speelde 
het tegen Caïssa-Eenhoorn 4 in ons nieuwe onderkomen: het bovenzaaltje van de RIBW. Met 16 
spelers was het net te doen. Het werd een strijd met wisselende kansen, waarin de thuisclub, het 
ontbreken van de 1e en 2e bordspeler in aanmerking nemend, nog verrassend goed deed. Wel keken 
we na vier uitslagen tegen een ½-3½ achterstand aan maar de overige borden boden nog kansen. Het 
eerste tegenpunt kwam van Bob de Wit, die zijn tweede optreden na zo’n 75 zetten met winst 
afsloot. Joop en Roland werkten de achterstand daarna volledig weg maar Robin kon zijn stunt tegen 
Castricum niet herhalen: 3½-4½.  
 
04-04-2014 Het Witte Paard 2  -  Caïssa-Eenhoorn 4 3½ - 4½ 

1 7786867  Roland van Soest  1759  -  7955596  Niels Out  1719 1-0 

2 7889288  Robin Mandersloot  1673  -  6237913  Aad Laan  1700 0-1 

3 8207804  Piet Zegers  1693  -  6003558  Dirk Lont  1736 ½-½ 

4 7366447  Hans van Heems  1480  -  7365776  Arend Stapel  1713 0-1 

5 7910793  Piet van Tellingen  1423  -  5994153  Arnold van der Wolff  1674 0-1 

6 7910771  Joop Dragstra  1538  -  7906151  Wout Druijf  1632 1-0 

7 8465710  Bob de Wit  1152  -  7438915  Ton Hageman  1675 1-0 

8 8471991  Paul Groot  1226  -  7867585  Frank Tieken  1674 0-1 

   1493    1690   

 
 

Wil je de volledige verslagen van de wedstrijden nog eens lezen?: www.hetwittepaardzaandijk.nl  

http://www.hetwittepaardzaandijk.nl/
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Al met al kunnen we over het eindresultaat van dit seizoen, de 4e plaats, best tevreden zijn. Van de 
acht basisspelers en drie invallers, scoorden alleen Hans en Piet van Tellingen negatief. En flink ook, 
maar gezien de gemiddelde rating van hun tegenstanders niet zo verwonderlijk. 
Topscorer, zelfs van de hele 2e klasse C, was tot zijn genoegen de maker van dit verslag met 5½ uit 6. 
Ook Roland komt met zijn 78% in aanmerking voor een prestatieprijs. 
 
Hieronder overzichten –evenals de voorgaande overgenomen van de NHSB-website – van de 
individuele resultaten en de eindstand in 2C. 
 
 
 

 Het Witte Paard 2  NHSB 2C 1 2 3 4 5 6 7 pnt uit % rc tpr brd w-z 

6239948  Jan Rot  1826 1 ½ 1 1 1 1   5½ 6 91% 1777 2143 1.0 0 

7957015  Andre Meester  1800 ½ 1 1 1 ½ 0   4 6 66% 1817 1927 2.0 0 

7786867  Roland van Soest  1759 1 ½ 1 1 0 1 1 5½ 7 78% 1738 1949 3.0 -1 

8207804  Piet Zegers  1693 0 1 1 0 ½ 1 ½ 4 7 57% 1705 1748 4.4 -1 

7526948  Leendert Saarloos  1683     1 ½ ½ ½   2½ 4 62% 1655 1735 6.0 0 

7889288  Robin Mandersloot  1673 ½ ½ 1 1   ½ 0 3½ 6 58% 1714 1764 3.7 0 

7910771  Joop Dragstra  1538 0   1 0     1 2 4 50% 1562 1562 7.3 0 

7366447  Hans van Heems  1480 0 ½ 0 0   ½ 0 1 6 16% 1684 1411 6.0 0 

7910793  Piet van Tellingen  1423 ½ 0     0 0 0 ½ 5 10% 1644 1293 6.8 1 

8471991  Paul Groot  1226   1     ½   0 1½ 3 50% 1645 1645 7.3 1 

8465710  Bob de Wit  1152         0   1 1 2 50% 1663 1663 7.5 0 

Gemiddelde rating opgegeven spelers 1681 
               

 

 
 

Kruistabel  NHSB 2C 

 

  Team 1 2 3 4 5 6 7 8 Match Bord 

1  Volendam   5½ 5 3½ 6 6½ 7 7 12 40½ 

2  Heemsteedse S.C. 2½   3 4½ 5 5½ 5½ 4½ 10 30½ 

3  HWP Haarlem 5 3 5   5 3½ 4 4½ 6 9 31 

4  Het Witte Paard 2 4½ 3½ 3   3½ 4½ 5 7 8 31 

5  Caïssa-Eenhoorn 4 2 3 4½ 4½   5 4 4 8 27 

6  Castricum 2 1½ 2½ 4 3½ 3   4 4½ 4 23 

7  Kennemer Combinatie 5 1 2½ 3½ 3 4 4   4½ 4 22½ 

8  Bakkum 1 3½ 2 1 4 3½ 3½   1 18½ 
 

 

   

 

 
Jan Rot, teamleider 
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Seizoen 2014/2015: Opstellingen teams (Chris de Saegher) 

 

Met een selectie van 19 extern beschikbare spelers gaan we ervan uit dat we ook komend seizoen onze 

twee teams in de NHSB Competitie kunnen bemannen. 

In vergelijking met vorig seizoen is Tjerk van Blokland afgehaakt en zal Yorick ten Hagen wederom 

slechts sporadisch opdraven. Aangezien Thomas Tates alleen voor de thuiswedstrijden op de zaterdag 

inzetbaar is betekent dit dat er wat betreft invalbeurten in het eerste in nog grotere mate een beroep 

moet worden gedaan op spelers van het tweede. 

Maar met dezelfde inzet als waarmee afgelopen seizoen een soepel  heroptreden in de 2
e
 klasse 

gepaard ging in combinatie met een goede agendaplanning moet het ook met het tweede weer gaan 

lukken.  

Witte Paard 1 (NHSB Promotieklasse)  Witte Paard 2 (NHSB 2
e
 klasse) 

 

Chris de Saegher    Jan Rot 

Yorick ten Hagen    André Meester 

Paul van Haastert    Roland van Soest 

Jan Brink     Piet Zegers 

Christiaan Molenaar    Robin Mandersloot 

Bryan Wijk     Leendert Saarloos 

Jaap de Berg     Joop Dragstra 

Thomas Tates     Hans van Heems 

      Bob de Wit 

      Piet van Tellingen 

      Paul Groot 

 

Spelersnamen in volgorde van de KNSB augustusrating. 

Ervan uitgaand dat Yorick in ieder geval aan het minimaal vereiste aantal van 2 wedstrijden toekomt 

wordt er vanuit het tweede dus (nog) geen naam doorgeschoven naar de aan de NHSB op te geven 

basisopstelling van het eerste. Op grond van zijn prestaties zowel intern als extern afgelopen seizoen 

zou Robin Mandersloot daar eventueel voor in aanmerking komen. 

 

 
Poule-indeling NHSB promotieklasse 2014/2015 

 

Promotieklasse 

1 Het Witte Paard 0962 Het Witte Paard Zaandijk 

2 Z.S.C. Saende 2 0942 Z.S.C. Saende Zaandam 

3 S.V. Het Spaarne 0955 S.V. Het Spaarne Haarlem 

4 Caïssa-Eenhoorn 3 0908 Caïssa-Eenhoorn Hoorn 

5 Kijk Uit 0928 Kijk Uit IJmuiden 

6 De Waagtoren 3 0934 De Waagtoren Alkmaar 

7 S.C. Aalsmeer 0903 S.C. Aalsmeer Kudelstaart 

8 Heerhugowaard 0920 Heerhugowaard Heerhugowaard 

9 Krommenie 0964 Krommenie Krommenie 

10 Santpoort 2 0944 Santpoort Velserbroek 
 

Programma: 

27 september  Het Witte Paard – ZSC-Saende 2 

  1 november  Het Spaarne – Het Witte Paard 

22 november  Het Witte Paard – Caïssa-Eenhoorn 3 

13 december  Kijk Uit – Het Witte Paard 

  7 februari  Het Witte Paard – De Waagtoren 3 

  7 maart  Aalsmeer – Het Witte Paard 

21 maart  Het Witte Paard – Heerhugowaard 

11 april   Krommenie – Het Witte Paard 

25 april   Het Witte Paard – Santpoort 2 

http://www.nhsb.nl/index.php?pageID=2&seizoenID=2014&klasseID=575
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De KNSB ratings van Het Witte Paard 
         (Senioren) 

         
oudst 

 

            KNSB ratings per 1 aug.  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 bekende jaar 

            Chris de Saegher 2198 2217 2189 2179 2147 2100 2147 2120 2134 2248 1993 

Yorick ten Hagen 2149 2136 2166 2157 2220 ? 2240 2119 2126 1450 2001 

Kees Dekker 2043 1998 2065 1988 1988 2020 2033 2066 2099 2121 1993 

Paul van Haastert 2017 1960 1989 2049 2036 2011 1986 1968 2008 2048 1993 

Jan Brink 1970 2006 1957 2023 2011 1989 1975 2034 2003 2074 1993 

Christiaan Molenaar 1940 1960 2017 2007 2033 2075 2014 2014 1880 1455 2001 

Bryan Wijk 1927 1839 1796 1796 1796 1796 1796 1796 1731 1644 2005 

Jan Rot 1850 1826 1856 1893 1849 1872 1862 1823 1785 1864 1993 

Jaap de Berg 1813 1839 1847 1867 1823 1845 1830 1852 1859 1916 1993 

André Meester 1812 1800 1862 1835 1742 1832 1796 1809 1838 1532 1998 

Roland van Soest 1790 1759 1716 1745 1765 1781 1754 1763 1731 1471 1995 

Alexander Kretzschmar 1750 1750 1801 
      

2015 2001 

Piet Zegers 1722 1693 1703 1648 1677 1667 1649 1651 1648 1655 2005 

Robin Mandersloot 1708 1673 1607 1595 1610 1599 1563 1501 1473 1463 2004 

Thomas Tates 1703 1733 1733 1733 1733 1754 1777 1780 1718 1546 1996 

Leendert Saarloos 1691 1683 1673 1692 1735 1738 1752 1816 1813 1618 1996 

Joop Dragstra 1555 1538 1574 1572 1591 1599 1628 1589 1598 1691 1999 

Hans van Heems 1504 1480 1516 1532 1533 1533 1550 1482 1550 1498 1993 

Bob de Wit 1447 1152 
       

1152 2013 

Piet van Tellingen 1389 1423 1420 1365 1374 1388 1445 1421 1435 1396 2002 

Paul Groot 1307 1226 
         

            Gemiddelde 1775 1747 
          

 

Hoe kwamen de nieuwe ratings tot stand? 
 
Zoals bekend zal zijn publiceert de KNSB elk jaar op 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november een 
nieuwe ratinglijst. Hierboven de augustusratings van de laatste jaren van onze huidige leden. 
We gaan even kijken hoe de verschillen tussen de getallen van vorig jaar en nu tot stand zijn 
gekomen. 
 
Om te beginnen Chris (-19), al jaren bovenaan de lijst, moest het vorig jaar heroverde 2200-niveau 
helaas weer prijsgeven. In de NHSB-promotieklasse bracht zijn 6 uit 9 niet meer op dan een tpr van 
2123 en ook zijn 2 uit 3 in de bekercompetitie – winst tegen zwakke, verlies tegen een sterke 
tegenstander – zal niet tot bijtelling hebben geleid. 2 uit 3 in een Tata-vierkamp betekende ook geen 
winst. 
Yorick (+13) speelde weinig. 2 uit 2 in het 1e gaf een tpr van 2644 te zien. 
Kees (+45), ons dubbel/erelid, had bij zijn club De Scheve Toren in Pijnacker een goede score van 6 
uit 8 (tpr 2113) in de Promotieklasse van de Haagse Schaakbond, meestal aan bord 1, en ook nog 1½ 
uit 2 in de bekercompetitie daar. 
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Paul (+57) deed het voortreffelijk in het 1e met 7½ uit 9 (tpr 2106) en won ook zijn partij in de 
bekercompetitie. Op toernooigebied was hij dit jaar weinig actief. Het kroegloperstoernooi in De Pijp 
heeft geen invloed op de rating. 
Jan (-36) bleef met 4 ½ uit 9 in het 1e (tpr 1901) en 1½ uit 3 voor de NHSB-beker beneden zijn norm. 
In het veteranenkampioenschap van de NHSB deed hij mee aan zowel de herfst- als de lentevariant. 
In het eerste toernooi was zijn 5 uit 9 aan de zwakke kant, in het tweede ging het met 5 uit 7 beter. 
Verder was Jan actief in het Tata-toernooi waar in dagvierkamp 1D 1½ uit 3 werd behaald. 
Christiaan (-20) moest wat ratingpunten inleveren op grond van zijn 4½ uit 8 (tpr 1902) in het 1e en 0 
uit 1 in een bekerwedstrijd. 
Bryan (+88) maakte een aardige sprong vooruit. 5 uit 7 in het 1e was goed voor een tpr van 2077. 1½ 
uit 3 voor de beker viel wat tegen. Bryan nam deel aan liefst vier toernooien: 4 uit 7 in het 
Chrysantentoernooi, 5 ½ uit 7 in het Eijgenbroodtoernooi, 1 uit 3 (daarna teruggetrokken) in het 
Noteboomtoernooi en 5 uit 6 in het Open kampioenschap van Utrecht.  
Jan (+24) haalde met 5½ uit 6 voor het 2e een tpr van 2143. Als invaller in het 1e speelde hij ook nog 5 
keer (2 ½ , tpr 1825). Die winst werd grotendeels tenietgedaan door matig optreden in een 
bekerwedstrijd (½), 4 uit 7 in het Kattenburger Open, 5 uit 9 in tienkamp 4C bij Tata en 4 uit 7 in het 
NHSB Lenteveteranentoernooi. Daarnaast trad hij nog in het strijdperk voor Boven IJ 2 en 3 in de SGA 
competitie: 4 uit 9. Al met al het respectabele aantal van 44 ratingpartijen! 
Jaap (-26) moest met zijn score van 2 uit 6 voor het 1e (tpr 1712) wat terrein prijdgeven. 
André (+12) deed het in het 2e met 4 uit 6 (tpr 1927) niet gek. Ook zijn 2 uit 3 in Tata dagvierkamp 4F 
was positief. Ook hij speelde in een dubbelrol voor Boven IJ, 3 uit 8 maakte zijn ratingwinst wat 
kleiner.   
Roland (+31) was met 5½ uit 7 (tpr 1949) de op één na beste van het 2e. Als invaller in het 1e was zijn 
1½ uit 3 ook niet slecht. In zowel het Voges toernooi als het Kees Besselinktoernooi zorgde 5 uit 7 
voor wat ratingverbetering. 
Alexander (=) kwam alleen in actie in het Open NK Fischer randomschaak en het 
Kroegloperstoernooi in De Pijp (samen met Paul). Geen ratingwijziging dus. 
Piet (+29) deed het in het 2e met 4 uit 7 boven zijn norm. Ook de 2 uit 3 in dagvierkamp 6F bij Tata en 
4 ½ uit 7 in het Lenteveteranenkampioenschap NHSB waren goed. 
De rating van Robin (+35) laat in de loop der jaren op één uitzondering na een steeds stijgende lijn 
zien. In de afgelopen twee jaar ging hij 101 punten vooruit. Ook in de interne competitie legde hij 
een paar maal beslag op de ratingprijs. Dit jaar scoorde hij in het 2e 3 ½ uit 6 (tpr 1764) en won ook 
nog een partij in het 1e. 
Voor Thomas (-30) een seizoen om snel te vergeten. 1½ uit 5 in het 1e betekende een tpr van 1579. 
Leendert (+8) kwam 4 keer in actie in het 2e, zijn 2 ½ punt (tpr 1735) was licht positief. 
Joop (+17) behaalde 2 uit 4 in het 2e (tpr 1562). Zijn toernooiresultaten in dagvierkamp 7G bij Tata (1 
½ uit 3) en het Lenteveteranenkampioenschap (4 ½ uit 7) waren redelijk. 
Hans (+24) kwam in dezelfde toernooien als Joop tot dezelfde scores. In het 2e ging het minder goed: 
1 uit 6 (tpr 1411).  
Bob (+295) maakte een reuzensprong vooruit. Hij debuteerde in het 2e met 1 uit 2 (tpr 1663) en 
behaalde fraaie toernooiresultaten bij Tata en de IJmondvierkampen (3 uit 3 in weekendvierkamp 9A 
en 2½ uit 3 in groep 9). 
Piet (-34) had geen seizoen om over naar huis te schrijven. In het 2e ½ uit 5 (tpr 1293), bij Tata ½ uit 3 
in dagvierkamp 8J en in het Lenteveteranenkampioenschap 3 uit 7. 
Last but not least Paul (+81) die met 1½ uit 3 voor het 2e een tpr van 1645 bereikte. 
 
Jan Rot 
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Manuel Bosboom begon zijn schakersbestaan in clubverband in 1970 op 7-jarige leeftijd bij de 
jeugdafdeling van Het Witte Paard. Hij behaalde het jeugdkampioenschap van onze club in 1975 en 
1977. In 1981/82 was hij een van de spelers van Witte Paard 1, dat doordrong tot de Hoofdklasse 
KNSB. Nadat het team zich daar niet had kunnen handhaven ‘zocht hij het hogerop’. 
Het doet het bestuur veel genoegen te kunnen melden dat oud-lid Manuel bereid is om, samen met 
een ander vermaard oud-lid, ‘op te treden’ bij de viering van ons 75-jarig bestaan op 24 oktober a.s. 
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50 jaar geleden  ( 27 ) door Jan Rot                  
 
(Een greep uit het schaakgebeuren in het seizoen 1963/64. 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, 8e jaargang; Schaak, mededelingenblad van 
de Noordhollandse Schaakbond, 18e jaargang; Schakend Nederland, officieel orgaan van de Koninklijke 
Nederlandse Schaakbond, 71e jaargang; mijn archief, plakboeken en krantenknipsels. Behalve het hierna 
beschrevene gebeurde er natuurlijk nog veel meer. Belangstellenden geef ik graag inzage in mijn archief)  

 
Op de scheidslijn van het oude en nieuwe seizoen (27/8-7/9 1963)  speelde zich in Amsterdam 
het 3e IBM toernooi af, dat werd gewonnen door Portisch met 6 uit 9, ½ punt voor Czerniak en 
onze landgenoot Donner. Haver meldt: “Ons lid J. Kruijver heeft het schaakseizoen 1963/’64 op ferme 
wijze ingezet door als eerste Witte Paarder deel te nemen aan een tienkamp in het IBM-toernooi. Hij 
behaalde uit zijn 9 partijen 4½ punt, net tekort om in de prijzen te vallen.” 

 
Bij Het Witte Paard werd zoals gebruikelijk het seizoen geopend met de jaarvergadering. Er 
waren veel positieve geluiden te horen over zowel ledental, financiën als schaakresultaten. 
Op de tweede clubavond speelde kampioen J. Rot simultaan tegen 19 leden. Hij behaalde 12 
overwinningen gaf 5 partijen remise en verloor er 2, tegen Martin Rem en Kees Dekker. 
 
Op 14 en 15 september eindigde in het Kurhaus te Scheveningen de landenwedstrijd Nederland–
West-Duitsland in een dramatische nederlaag voor de onzen: 5½-14½. En dat terwijl het 
Nederlands team beschikte over 1 grootmeester, 5 internationale meesters en 3 kandidaat-
meesters tegen slechts 1 grootmeester en 1 meester aan Duitse kant. Aan bord 1 verloor Donner 
twee keer van Unzicker. “Een beter bewijs van de voosheid van titelbezit kan men zich nauwelijks 

denken.” Aldus het commentaar in Schakend Nederland. Kleine troost: het damesduel werd met 

1½-½ gewonnen door ‘mevrouw’ Vreeken tegen ‘Fräulein’ Axt. 

 
Het FIDE-congres (9-20 september in Basel) werd bijgewoond door afgevaardigden van 29 
landen (voor Nederland KNSB-voorzitter Van Steenis) en hun adviseurs. Schakend Nederland: 
“Wellicht het belangrijkste punt van het Congres was het moeilijke vraagstuk om publiek en organisatoren te 
beschermen tegen spelers die van een schaakpartij een handeltje maken en na kort geschuif vrolijk de zaal 
uitlopen. Iedereen is het erover eens dat dit in strijd is met de geest van het schaakspel en dat er wat tegen 
gedaan moet worden. Maar opnieuw bleek hoe moeilijk dat is.”  

Besloten werd om, voorlopig tot het volgende congres, de vorig jaar ingevoerde ‘30 zettenregel’ 
aan te scherpen: remise vóór de 30e zet wordt, op enkele uitzonderingen na, bestraft met een nul 
voor beide spelers! 
Je er met een jantje-van-leiden vanaf maken mocht dus niet meer maar daar stond tegenover dat 

‘ter bescherming van de spelers’ een maximum ‘werkdag’ van 7 uur werd ingesteld. 5 uur in de 
eerste zitting, dan tenminste 1½ uur rust en daarna een tweede zitting van ten hoogste 2 uur! 
 
Aan de 2e damesolympiade die van 21/9 tot 10/10 in Split (Joegoslavië) werd gehouden namen 
15 landen deel met teams van 2 speelsters. De Sovjetunie won, uiteraard, Nederland met de 
dames Vreeken, Timmer en Heemskerk werd 7e. 
 
Enschede was van 3-27 oktober het strijdtoneel van een FIDE-zonetoernooi. Winnaar Gligoric 
(12½ uit 16), Darga en Lengyel (12) plaatsten zich voor de volgende stap op de lange weg naar 
het wereldkampioenschap, het interzonale toernooi. De Nederlandse vertegenwoordiger Van 
Scheltinga eindigde op de gedeelde 9e plaats met 7½ punt. 
 
Op 5 zaterdagen in oktober/november organiseerde Het Witte Paard een jeugdtoernooi met 21 

deelnemers in 3 groepen. In de hoofdgroep o.a. de Zaanse seniorenkampioen Chris van der Vegt 
(De Pion) en de NHSB-jeugdkampioen Ruud van der Linden (Witte Paard). Winnaar werd 
echter Henk van Beijeren (ZSC). 
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In Wormerveer behaalde Het Witte Paard in de massakamp tegen De Pion op 11 oktober een 
onverwacht grote overwinning: 14-8. 
 
Begin november kwam J. Haaker, lid van de jubileumcommissie van Het Witte Paard, met 1500 
loten naar het clublokaal, de kantine van De Bijenkorf. De bedoeling was dat de leden elk een 
aantal boekjes met 25 loten van hem zouden afnemen om de loten à 1 gulden per stuk (?) te 
verkopen. De inzet van de leden viel na een goed begin toch tegen. Er gingen maanden overheen 
eer alle loten waren verkocht. Dat lag niet aan voorzitter Gerrit v.d. Schoor die liefst 325 loten 
aan de man/vrouw bracht. Ook J. Kruijver (200) en J. Haaker (125) scoorden goed. Het 
opgehaalde bedrag was bestemd voor de aanschaf van nieuw materiaal. 
 
Verder in november: landenwedstrijd Engeland–Nederland 7½-12½,  Fenny Heemskerk gedeeld 

6e in het dameszonetoernooi te Bad-Neuenahr. 
 
Op 12 december bestond het Wormerveerse De Pion 25 jaar. Dat werd gevierd met een 
simultaanseance van Hans Bouwmeester tegen 26 Zaanse schakers, van wie Harry Bleeker, 
clubkampioen van De Pion, als enige wist te winnen. Ook het jaarlijkse 
snelschaakkampioenschap van de Zaanstreek stond in het kader van het jubileum. Piet v.d. 
Weide won weer eens en mocht de wisselbeker houden. Na dit toernooi was  er nog een receptie 
waar onder anderen Witte Paard- voorzitter Gerrit v.d. Schoor de buurvereniging kwam 
feliciteren. 
 
Openingsartikel Schakend Nederland december: Delta-werken bevrijden schaakclubs op Goeree-
Overflakkee uit hun isolement. Er waren clubs in Dirksland, Melissant, Middelharnis, 
Ooltgensplaat, Ouddorp en Stellendam. (In juli 1964 wordt naar verwachting de brug 
Ooltgensplaat-Numansdorp geopend). 
 
In het decembernummer van Schakend Nederland komt de 30-zettenregel opnieuw aan de orde. 
De redactie (hoofdredacteur Slavekoorde?) fulmineert: “De HSB vertikt het! In het HSB-nieuws van 
november lezen wij, dat het Bestuur van die Bond besloten heeft deze regel voorlopig buiten werking te stellen 
voor de competitiewedstrijden van de HSB. Het heeft dus niet geholpen dat de KNSB-Voorzitter in de 
Bondsraadsvergadering enige tijd geleden u i t d r u k k e l ij k gewaarschuwd heeft zulk een maatregel n i e t 
te nemen. Wij achten deze maatregel van het HSB-bestuur uitermate betreurenswaardig, …., enz.” 

Naar aanleiding van deze reprimande (‘ons commentaartje’, noemt SN het) heeft HSB-voorzitter 
Modderman in het HSB-nieuws gereageerd en daarop volgt weer een ellenlange reactie van 
Slavekoorde in het januarinummer van Schakend Nederland. Ik vind het vermakelijke lectuur, 
helaas voert het te ver om het hier in extenso weer te geven. 
Op de bondsraadvergadering in april 1964 kreeg een voorstel van de HSB, om de FIDE te 

verzoeken de regel voor lagere binnenlandse organisaties te laten vervallen, veel bijval. 
 
Het eerder al in Haver en zelfs in dagblad De Zaanlander gepubliceerde gedicht “Heimwee” van 
Witte Paard voorzitter Gerrit v.d. Schoor (zie de vorige seizoensspecial) kreeg nu ook een plaatsje 
in Schakend Nederland van december 1963. Het was bedoeld voor het septembernummer maar 
dat bleek niet haalbaar. “Toch wilden wij U dit gedichtje niet onthouden”. 

 
Van 11-16 december was het Amsterdamse GAK-gebouw onderkomen voor een internationale 
zeskamp. Botwinnik 4, Flohr 3½, Bouwmeester 3, Donner 2½, Kuijpers 1½, Van Scheltinga ½. 
 
Het IJmuidense Kijk Uit benutte, volgens Haver van februari 1964, “de verplichte snipperdag”, 

vrijdag 27 december, om het jaarlijkse snelschaaktoernooi voor clubteams te houden, “waarbij de 

Kerstvakantie het ons mogelijk maakte enige onzer veelbelovende jongeren op te stellen.” 

Zij beloofden niet alleen veel maar maakten het ook waar. Het Witte Paard werd winnaar, voor 
Kijk Uit en Santpoort. In dezelfde Haver begint Ruud v.d. Linden een uitvoerige behandeling 
van Nimzowitsch’ boek “Mein System”. 
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Ook op 27 december kwam ’s avonds Dick van der Lijn, topspeler van BSG Bussum, oud-
Zaankanter, zoon van oud-ZSCcrack N. v.d. Lijn, simultaan spelen bij Het Witte Paard, de club 
die hij ooit met een team van het Zaanlands Lyceum had verslagen. Nu scoorde hij 11½ uit 15. 
 
Begin januari werd in Groningen voor de 2e keer het internationale Niemeijer jeugdtoernooi 
gehouden. Rob Hartoch en de Deen Sloth (7½ uit 9) lieten de 15-jarige West-Duitser Hübner 
achter zich. 
 
De Russen Keres en Nei wonnen het Hoogoven toernooi in januari met 11½ uit 15. Beste 
Nederlanders waren Donner en Van Scheltinga (gedeeld 10e met 6½). De 316 deelnemers 
speelden onder meer in 17 tien- en 27 vierkampen. Het Witte Paard was bij de vierkampen 
vertegenwoordigd door H.B. Pfau, aan de tienkampen deed naast J. Ero, R. v.d. Linden en J. 

Rot, “zo langzamerhand Hoogoven-verslaafd”, ook J. Kruijver mee. 

 
 
“Schaken slecht voor de gezondheid? Enige medische bemerkingen na het Hoogoven toernooi 1964”.  

Zo luidden de kopregels van een komisch artikel in Schakend Nederland van februari, geschreven 
door “Uw aller d.w.d. Ben Bulloos, arts”. Openingszinnen: “Bij het volgens FIDE-regels gespeelde 
toernooi (vijf speeluren per dag en, met de hangpartijen, veelal negen uur of meer), is gebleken dat bij de 
deelnemers vrij algemeen verschillende pathologische verschijnselen optreden. Het leek mij nuttig deze eens 

aan een nadere beschouwing te onderwerpen.” Als ziektebeelden passeren daarna achtereenvolgens de 

revue “Pilnik-vingers, Schaak-oedeem (volgens Polen Turnier-füsse geheten), Dikke hoofd (niet te verwarren 
met Gezwollen hoofd), en als laatste de Vluggertjes vinger”. 

 
Op de nationale snelschaakdag 21 maart werd Donner Nederlands kampioen. 

 
In april deden enkele Witte Paarders mee aan het 13e Laskertoernooi in Uitgeest, J. Rot 2e in de  
reservegroep, J. Kruijver 2e in groep 3. 
 
De gedelegeerdenvergadering van de NHSB (23 van de 42 aangesloten clubs waren 
vertegenwoordigd) had vorig najaar besloten dat de strijd om het persoonlijk kampioenschap 
1964 zou worden gespeeld volgens het Zwitsers systeem, dat in “Schaak” uitvoerig was 
toegelicht. 
Het toernooi vond plaats op 7 zaterdagmiddagen in februari en maart bij VVV in Alkmaar. Bij de 
senioren zowel in de Hoofd- als 1e klasse 12 deelnemers. Bij de jeugd 2 Hoofdklassegroepen en 2 
1e klassegroepen, alle met 6 deelnemers. De Witte Paard-jeugdleden Ruud v.d. Linden 
(titelhouder) en Henk de Wilde plaatsten zich voor de finalevierkamp van de Hoofdklasse maar 

moesten daarin Cees Rindertsma van KTV voor laten gaan. In de 1e klasse jeugd won Kees 
Dekker. Bij de senioren werd J. Bos (VVV) kampioen.  
Doordat Rindertsma op medisch advies niet aan het nationale jeugdkampioenschap meedeed  
mocht later in het voorjaar Henk de Wilde de NHSB vertegenwoordigen. Hij werd met 4½ uit 9 
gedeeld 9e, in de laatste ronde had Leo Kerkhoff aan remise tegen hem voldoende om de titel te 
behalen. De schrijver van het verslag in SN van mei 1964 had nog de meeste bewondering voor 
de 12-jarige Jan Timman, jeugdkampioen van de HSB: “Wij zullen in de toekomst geducht met deze 
jonge knaap rekening moeten houden”.  

 
West-Duitsland-Nederland bracht in mei een revanche in de vorm van de kleinst mogelijke 
overwinning: 10½ -9½. Wel ontbraken bij de Duitsers grootmeesters Unzicker, Darga en 
Schmidt. 
 

Van 20 mei tot 22 juni werd, alweer in het Amsterdamse GAK-gebouw, het interzonale toernooi 
gespeeld. Hoewel Fischer had besloten om niet mee te doen sprak SN toch in een 
voorbeschouwing over “een van de allergrootste toernooien, zo niet het allergrootste dat ooit in ons land 

heeft plaatsgevonden”. De 24 deelnemers streden om 6 plaatsen in het kandidatentoernooi. Het 
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viertal Smyslov, Larsen, Spasski en Tal eindigde met 17 punten gelijk bovenaan. Er mochten 
maar drie Russen door naar het kandidatentoernooi, dus Stein en Bronstein vielen ondanks hun 
5e en 6e plaats af. De als 7e geëindigde Ivkov en Portisch die de beslissingsmatch tegen Reshevsky 
won namen hun plaatsen in.  
 

 
 
De bondsraad van de KNSB sprak zich in de voorjaarsvergadering uit tegen de instelling van een 
bondsbureau. 
 
Het Amsterdamse ASC werd kampioen 1963/64 in de Hoofdklasse KNSB. Daarin kwamen de 
stadgenoten van VAS, met 3 tientallen vertegenwoordigd, in de onderste helft van de ranglijst 
terecht. VAS 2 en 3 degradeerden zelfs. In de 2e klasse B was dat lot Zaandam beschoren, dat 
daardoor terug ging naar de NHSB. 
 
Het Witte Paard wint de NHSB-leeuw! 
In de 1e ronde werd streekgenoot ZSC met 3-1 verslagen. Niet zo’n kunst want, aldus een 
krantenverslag, “ook nu weer bleek de laksheid der ZSCérs als het om iets anders gaat dan een gewone 
competitiewedstrijd. Het Witte Paard, dat op sterke tegenstand had gerekend, had met de nu optredende 2e –
rangs ZSC-ploeg geen moeite”. 

(Dat je met je oordeel zoals bovengenoemde laksheid moet oppassen bleek uit een verslag in het 
ZSC-clubblad: “Helaas moest er op de speelavond door ziekte van Slob en een bezoek van de ooievaar aan 

het gezin Brink, naar invallers worden gezocht.”) 

In de kwartfinale kreeg ZSC echter kans op revanche. De Zaandammers waren via de herkansing 
zover gekomen en brachten nu een topviertal in het strijdperk. Weer een citaat uit de Zaanse pers: 
“Het zag er naar uit dat Het Witte Paard deze ronde niet overleven kon. ZSC 1 kwam in de volgende 
opstelling uit. 1e bord J. Brink, clubkampioen, 2e A. Slob, vele malen kampioen van de Zaanstreek en verder 
topspelers H. v.d. Stad en J. van Brederode. Het Witte Paard stelde daartegenover de talentvolle jeugdspelers 

H. de Wilde, R. v.d. Linden en K. Dekker en Zaans kampioen 1964 J. Rot.” Na een enerverende strijd, 

met aan beide kanten enkele misgrepen, trok Het Witte Paard met 3-1 weer aan het langste eind. 
In de halve finale werd vervolgens ook het sterke Het Oosten (2e klas KNSB) met 2½-½ 
uitgeschakeld. Daarna was de finale tegen MSC (3-1) “een anti-climax. De morele steun van een flink 
aantal MSC-supporters kon niet verhinderen dat Het Witte Paard in alle partijen goed uit de opening kwam 

en regelrecht op de zege aanstuurde.” 

Schaak: “En zo heeft dit jaar voor het eerst een tweede klasse vereniging, die niet eens kampioen was, de 
trophee in de wacht weten te slepen.” 
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Ook de 2e massakamp tegen De Pion werd in mei een ruime overwinning voor Het Witte Paard: 
11½-5½. 
 
De interne competitie 1963/64 werd na 20 ronden systeem Keizer ongeslagen (12 x winst, 8 x 
remise) gewonnen door de 15-jarige Henk de Wilde met 751 punten, ver voor nummer 2, Ruud 
v.d. Linden (608), die op zijn beurt Kees Dekker (521) weer ver achter zich liet. De vorige 
clubkampioen Jan Rot eindigde als 6e. De complete eindstand telde 30 namen. 
 
In de NHSB-competitie behaalde het 1e tiental in de 2e klasse B een aantal forse overwinningen: 
8-2 tegen Bergen, 9-1 tegen ZSC 3 en 9½-½ tegen Westzaen. Het team verloor echter ook 
tweemaal en kwam niet verder dan een gedeelde 2e plaats. 
Het 2e tiental speelde met wisselend succes in de 3e klasse B, 3 maal winst en 3 maal verlies. 

De eindstanden: 
 
2e klasse B      3e klasse B 
Oppositie 2 6   5   1   0   11   38 -22   Edam  6   5   0   1   10   38 -22 
Witte Paard 1 6   4   0   2     8   39½-20½  Castricum 2 6   3   2   1     8   32 -28 
Saende  6   4   0   2     8   38 -22   Witte Paard 2 6   3   0   3     6   30½-29½ 
De Pion 6   3   0   3     6   31½-28½  De Pion 2 6   3   0   3     6   26½-33½ 
ZSC 3  6   2   1   3     5   24 -36   Saende 2 6   2   1   3     5   28½-31½ 
Westzaen 6   1   1   4     3   21½-38½  Purmerend 2 6   2   0   4     4   28 -32 
Bergen  6   0   1   5     1   17½-42½  Assendelft 6   1   1   4     3   26½-33½ 
 
Evenals in 1963 organiseerde Het Witte Paard ook in 1964 de strijd om het kampioenschap van 
de Zaanstreek. In de Hoofdklasse werden in een A- en B-groep op verschillende doordeweekse 
avonden in april in de kantine van Honig 5 voorronden gespeeld, daarna een finalevierkamp in 
mei. Helaas ontbraken nogal wat sterke (ZSC-)schakers op het appel. Voor de finale plaatsten 
zich Harry Bleeker (De Pion), Peter Couwenhoven (ZSC), Jan Rot en Gerrit Jan de Vries (beiden 
Witte Paard). Met 3 uit 3 mocht Jan Rot de knots van een wisselbeker mee naar huis nemen. In 
de 1e klasse zegevierde P. van ’t Veer (Assendelft), in de 2e klasse H.B. Pfau (Witte Paard). 
Bij de jeugd werd Jan Rijvordt kampioen in de hoofdgroep, in de 1e klasse Fred van Draanen, 
“Beide behoren tot de grote schare jeugdleden die de gezonde kern van Het Witte Paard vormt”, aldus de 

Zaanse pers. 
De prijsuitreiking ging vergezeld van een snelschaaktoernooitje voor Zaanse zestallen. Het Witte 
Paard was oppermachtig, won alle 5 wedstrijden en had 10 bordpunten meer dan nummer 2, 
ZSC. 
 
In Haver van juni begon Martin Rem zijn rubriek “Paardenpraat”. “Het voornemen heb ik om 

voortaan maandelijks onder deze titel mijn steentje bij te dragen tot het vullen van Haver en het aangenaam 

verrijken van de lezers.” Zijn eerste bijdrage is en interview met clubkampioen en deelnemer aan het 

nationaal jeugdkampioenschap Henk de Wilde. Een van de vragen was “Waarom heb je niet 

meegespeeld met de Zaanse kampioenschappen?” Antwoord: “Ik had na Rotterdam 1964 geen zin in en 
zwaar toernooi. Ook convenieerden enkele speeldagen me niet. Daarnaast waren de jeugdkampioenschappen 
te zwak bezet. Ik moest trouwens op zaterdagmiddag voetballen.”  

 
De lijst van goedgekeurde wedstrijden voor seizoen 1964/65 in Schakend Nederland van 
juli/augustus vermeldt: “Koog a/d Zaan, 24 en 25 okt. Nat. Toernooi Het Witte Paard”. 
 

Mevrouw Vreeken prolongeerde haar Nederlands dameskampioenschap, voor de dames Timmer 
en Heemskerk. 
 
Per 31 augustus 1964 bedroeg het aantal leden van de KNSB 14571 tegen 14888 een jaar eerder. 
Ook waren er nog 535 persoonlijke leden, een daling van ruim 10%, mogelijk door 
contributieverhoging. 
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Op 25 juni werd in Zaandam een vriendschappelijke wedstrijd aan 10 borden gespeeld tussen 
ZSC-leden en opvarenden van Russische schepen die in de haven lagen. De uitslag vermeldt de 
krant niet. Vier van de Russen deden ook mee aan een simultaanseance van David Bronstein 
tegen 35 tegenstanders. Van hen wist de ZSC’er Morthorst als enige te winnen. 6 anderen 
behaalden remise. “Bronstein nodigde enkele Russen uit om mee te lopen langs de borden om de zetten te 
kunnen volgen. Een schitterende schaakavond.”  

 
Op de foto Bronstein in actie tegen zijn landgenoten. 
 
 

 
 
 
Haver juli 1964: “Het schaken op vrijdagavond vindt steeds meer aanhangers. Na De Pion heeft nu ook 

ZSC besloten met ingang van het nieuwe seizoen de clubavond op vrijdag te houden. De konkurrentie wordt 
dus groot, of ligt hier misschien een voorzichtig begin van en fusie?” 

De overstap van ZSC had alles te maken met de komst van het fenomeen voetbal op televisie op 
hun vorige clubavond, de woensdagavond. 
 
Ik besluit met hetzelfde evenement als waarmee ik deze blik in het verleden begon. Minder dan 
een jaar na het 3e werd het 4e IBM-toernooi (20/7-1/8 1964) gewonnen door Larsen met 7 uit 9. 
Nu werd Donner ongedeeld 2e, opnieuw op een half punt. 
In Haver eindigt Jaap Kruijver zijn verslag van dit toernooi als volgt: “Wat mijzelf betreft, het was de 
tweede keer dat ik aan dit toernooi meedeed, en het resultaat is niet om over naar huis te schrijven. Vorig jaar 
werd er in september gespeeld, maar nu viel dit toernooi midden in de zomer. Ik heb ervaren dat het niet 
meevalt om twee weken achtereen á avonds, na een soms zeer warme dag, nog geconcentreerd achter het 
schaakbord te gaan zitten. Mijn strijdlust was ver te zoeken, waardoor ik ook een onbevredigend toernooi heb 

gespeeld. Ik zal me een volgend keer nog wel eens bedenken voor ik weer aan ‘midzomerschaak’ ga doen.”  

Overigens was de score van Jaap met 4½ uit 9 niet zo heel slecht. 
          (wordt vervolgd) 



 

33 
 

 


