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======================================================
Beste schaakvrienden,
Op dinsdag 27 augustus a.s. mogen we weer allemaal naar De Rietschoot om
een partijtje te gaan schaken. Zoals elk seizoen beginnen we met bekerpartijen,
maar daarmee houdt de vergelijking met vorige jaargangen ook weer op.
Dit seizoen starten we met een nieuwe competitie-opzet, waarover de competitieleider
inmiddels heeft gecommuniceerd. Hopelijk voldoet deze opzet aan de verwachting dat
het verloop van het seizoen daarmee soepeler zal gaan en alle partijen gewoon
uitgespeeld kunnen worden.
Bij de ALV aan het eind van het seizoen werden we opgeschrikt door de mededeling dat
John Fokke tijdens zijn vakantie een hartinfarct had moeten doorstaan. Gelukkig heb ik
via Reg, maar ook door de berichtgeving uit Dieren, begrepen dat het goed met hem
gaat.
Het ledenaantal is helaas wat teruggelopen. We hebben nu nog 37 leden.
Dat neemt niet weg dat we nog steeds een mooie en gezellige vereniging hebben en we
er met zijn allen weer een leuk seizoen van zullen maken.
Paul

Verslag van de ledenvergadering van Schaakgroep Koedijk gehouden op
dinsdag 18 juni 2013 in de Rietschoot.
Aanwezig namens het bestuur: A. Vrins (voorzitter), P. Roomer (secretaris), R. Roodzant
(interne competitieleider) en A. Buter (extern wedstrijdleider).
Afwezig met kennisgeving: J. Rietveld (penningmeester)
Aanwezig van de leden:
J. Barteling, E. van Breukelen, R. Broertjes, M. Clausen, J. van Dam, J. Hettema,
K. Hoogland, E. Jostmeijer, F. Kelderman, H. Koldijk, S. Kuilboer, J. Meringa,
J. Moerkerken, B. Möllenkamp, R. Möllenkamp, H. van Os, H. Pettinga, W. Punt,
R. Roskam, D. Slikker, K. Struijk, T. van Wijngaarden en E. de Wit.
Afwezig van de leden met kennisgeving: J. Baalbergen, J. Beerends, J. Fokke,
G. van der Graaf, H. de Jong, H. Klinkhamer, H. van der Splinter,
Fred en Lucienne Volkers.
Afwezig van de leden zonder kennisgeving: J. de Bruijn en D. Stoop
Totaal aanwezig: 27 leden.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er is op 16 juni een mail van John Fokke ontvangen, waarin hij vertelde 10 dagen
daarvoor op vakantie in Duitsland een hartinfarct te hebben gehad. Er lijkt geen blijvende
schade te zijn en hij is direct gedotterd. In Alkmaar moet een vervolgbehandeling volgen.
Paul laat een kaart rondgaan, die door de aanwezige leden wordt getekend.
Er is een competitievoorstel ontvangen van Gerard en een amendementsvoorstel daarop
van Dirk. Deze worden bij het agendapunt competitie besproken.
3. Bespreking van de notulen van de ledenvergadering van 18 december 2012.
Eddy de Wit informeert wat er is gebeurd met het voornemen om de statuten te
moderniseren. Paul biedt zijn excuses aan voor het feit dat hij in gebreke is gebleven om
dat te initiëren en geeft aan daarop terug te komen.
De notulen worden daarop door de vergadering goedgekeurd.
4. Begrotingsvoorstel van de penningmeester.
André merkt op dat het totaal van de uitgaven € 6.060,- zou moeten zijn.
Arno bedankt de fietsers voor de opbrengst van € 300,- die dit jaar weer binnen is
gebracht.
De contributie wordt per 1 september 2013 verhoogd naar € 90,Hierna wordt de begroting goedgekeurd.

5. Aftredende en herkiesbare bestuursleden.
Paul is volgens schema aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld. Hij wordt herkozen.
6. Verslag interne en externe competitie.
Reg Roodzant en André Buter lezen beiden hun verslagen voor over de interne- en
externe competities van het afgelopen seizoen:
Verslag van André:
De externe competitie 2012 – 2013.
Dit jaar zijn we de competitie gestart met vier teams, waarbij het 3 e en het 4e als zestal
in de vierde klasse uitkwamen.
Het 4e speelde in de vierde klasse B slechts een bescheiden rol. Slechts één overwinning
werd behaald, wat betekende dat zij op de voorlaatste plaats in de poule eindigde. Het
enthousiasme waarmee de tegenstanders te lijf wordt gegaan werkte door op de
prestaties van de overige teams binnen de vereniging. Topscoorders van het 4 e waren
Herbert van der Splinter en Harry Klinkhamer met 2,5 uit 6.
Het 3e werd tweede in hun poule. Vijf overwinningen waren niet genoeg om het
kampioenschap te pakken. Deze eer ging naar KTV 3, welk team slechts een keer remise
speelde in de competitie en hierdoor ongeslagen kampioen werd.
Toch speelde het 3e een overtuigende competitie en de teamgenoten mogen trots zijn op
de geleverde prestaties. Topscoorder was hier Hans Pettinga met 6,5 uit 7.
Het 2e kwam uit in de derde klasse B. Na in de eerste vier ronden een nederlaag en een
remise te hebben behaald, volgde er een indrukwekkende eindsprint met drie
overwinningen. Door een hoger aantal bordpunten werd de tweede plaats veroverd in de
poule, waardoor er tevens promotie werd zeker gesteld. Een zeer mooi resultaat in een
sterke poule!! Topscoorder hier was Willem Punt met 7 uit 7, een fantastisch resultaat.
Het 1e team onder de bezielende leiding van Gerard van der Graaf, zette een mooie
prestatie neer door vanaf de eerste ronde te gaan winnen. De overwinning in de zesde
ronde tegen concurrent Waagtoren 5 bracht het kampioenschap waarna in de zevende
ronde de enige (onnodige) nederlaag werd geleden. Volgend jaar in de eerste klasse mag
dit team laten zien dat dit resultaat niet de spreekwoordelijke zwaluw is geweest.
Topscoorder werd Danny Stoop met 5,5 uit 7 en een tpr van 2023!!
Al met al een behoorlijk succesvol jaar voor onze vereniging in de externe competitie.
De voorzitter bedankt André voor zijn verslag.
Verslag van Reg:
Schaakseizoen SG Koedijk 2012-2013
41 dinsdagen incl. 27/12 - 25/12, 1/1 en 30/4 vervallen.
Er zijn 38 speelavonden voor IC, beker en extern.
We beginnen 28/8 traditioneel met bekerwedstrijden.
Voor IC zijn er drie groepen: A=13; B=14 en C= 13.
Gerard vd Graaf speelt de wintercompetitie niet ivm zijn gezondheid.
Fred Volkers promoveert extra naar Agroep.
De wintercompetitie verloopt voorspoedig al is het programma overvol, eind november
blijkt een extra speelavond noodzakelijk, dit wordt 27/12.

Eind november wordt Lucienne Volkers ziek, hersenbloeding, en kan niet meer schaken
zeker niet dit schaakseizoen tm juni 2013. Zij herstelt wel maar het gaat allemaal heel
erg langzaam. – in Heliomare.
Na het Corus loopt de wintercompeitie af en kunnen we de eerste week van feb. met de
zomer competitie beginnen.
Brian Möllenkamp wordt winnaar Groep A en winterkampioen.
Degradanten uit Agroep: Jan van Dam, John Fokke, Paul Roomer en Fred Volkers.
Promovendi Bgroep: Thijs van Wijngaarden, Willem Punt en Ron Möllenkamp.
Degradanten Bgroep: Ronald Kamps, Herbert vd Splinter, Arno Vrins en Jan Hettema.
Promovendi Cgroep: Koos Hoogland, Kees Struik en Rob Broertjes.
Ronald Kamps heeft laten weten niet meer voor SG Koedijk te kunnen/willen spelen ivm
grote reisafstand en gaat spelen weer voor zijn oude liefde DOS.
Jan Rietveld, onze penningmeester, gaat half april op vakantie en speelt de
zomercompetitie niet.
Voor de zomer competitie hebben we 18 speelavonden tm 11/6
In eerste instantie loopt deze competitie voorspoedig. Ook in deze competitie is er een
overvol programma.
Halverwege laat Thijs Postma weten niet meer te komen schaken ivm schaakstress.
Begin mei beginnen de problemen en het gepuzzel om de IC tot een goed einde te
brengen.
Met de info van dat moment was het mogelijk de IC in alle groepen te laten eindigen op
11 juni. Echter heeft dat dan weer de konsekwentie dat de beker in het nauw komt.
Deze problemen doen zich vooral voor in de Agroep. Enkele leden geven op het laatste
moment aan dat met in mei/juni nog met vakantie gaat, 3 of 2 weken. Prima, het is hun
goed recht. Toch wil ik graag zeggen dat het voor mij als WL stukke beter te verwerken
is als men, zodra men weet dat men een bepaalde periode met vakantie gaat, dit direct
aan mij te melden. Dan kan ik er rekening mee houden en mijn maatregelelen treffen.
Toen dit eenmaal bekend was kon ik niet meer de competitie in de Agroep garanderen op
een normale manier te beeindigen. Er zijn jammer genoeg door diverse clubleden
partijen mondeling tot een resultaat gekomen.
Dit was niet altijd nodig en is ook niet mijn stijl. Ik ben voor een zuivere competitie, dat
de clubleden ook werkelijk hun partij op het bord uitvechten.
Achteraf had ik wel baat bij onderlinge afspraken en konden weer andere partijen alsnog
voor 18/6 gespeeld worden. Ron Möllenkamp was hier heel erg boos over, ik kan daar
wel inkomen. Dit hoort niet, maar ik als WL kan dit niet tegenhouden. Het is natuurlijk
ook zo dat dit andere seizoenen in het verleden ook wel gebeurde.
Misschien dit seizoen wat meer. Ik vind het droevig en onacceptable.
Ik wil iedereen op het hart drukken toch vooral zijn partij op het schaakbord te spelen en
de mogelijkheden die worden aangereikt om bv bij Opening64 te spelen of thuis toch ter
harte te nemen. Afgelopen seizoen is er slechts 1 keer gebruik van gemaakt en hebben
Hans de Jong en Rinus Roskam gespeeld op vrijdag avond bij Opening64.
Op 11 juni bleven in de A groep 3 partijen over, in de Bgroep 1 partij (John Fokke was op
vakantie).
De 3 partijen in de Agroep zijn door de betrokkenen alle remise gegeven.
Rinus Roskam kreeg een reglementair 1. Hierdoor kwam hij op gelijke hoogte met John
Beerends en Jaap Baalbergen. Op SB is Rinus alsnog gepromoveerd naar de Agroep.
Danny Stoop werd winnaar in groep A van zomercompetitie.
Brian Möllenkamp werd derde en hierdoor werd hij Algemeen kampioen Seizoen 20122013 van SG Koedijk.
Willem Punt, Erik van Breukelen en Ron Möllenkamp degraderen naar de Bgroep.
De Bgroep was heel spannend. Paul Roomer werd kampioen en nam hans de Jong en dus
Rinus Roskam mee naar de Agroep.
Degradanten zijn Kees Struik, Koos Hoogland en Harry Klinkhamer.

In de C groep zag het er lang naar uit dat kampioen Jan Hettema Arno Vrins zou
meenemen naar de Bgroep.
3 nederlagen inde laatste drie partijen lieten Arno in de Cgroep. Met Jan Hettema
promoveerden Eddy de Wit en Reg Roodzant mee.
De alternatieve competitie leverde een ex ekwo resultaat op. Danny Stoop en Willem
punt eindigden beiden met een gelijk puntenaantal op de eerste plaats. Het bestuur heeft
besloten beiden als als overall winnaar te benoemen. Hierdoor zullen zij de wisseltofee
elk een half jaar in hun bezit houden.
Als 5e eindigde Reg Roodzant – Cgroep met 88 punten en 7e Hans de Jong - Bgroep –
met 82 punten.
De bekerfinale wordt dus 27 augustus gespeeld.
Hiermee is een levendig en hectisch schaakseizoen ten einde.
Ik ben voorstander van een andere opzet van de interne competitie die meer ruimte
geeft voor andere schaak disciplines. Een ieder heeft gemaild gekregen de voorstellen
van Gerard vd Graaf en Dirk Slikker.
Neem een wijs besluit en geef me de ruimte.
Na dit verslag volgde een reactie van Ron Möllenkamp die hartstochtelijk pleitte voor
maatregelen om de competitie zuiver te laten verlopen, waaronder met name een plicht
tot het eerlijk uitspelen van partijen.
Reg legde uit hoeveel moeite hij heeft gedaan om alle partijen te laten spelen en dat
bijvoorbeeld slechts één keer gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om een partij bij
Opening ’64 te laten spelen op vrijdagavond.
Ron bracht naar voren dat het doorgeven van resultaten aan de KNSB voor
ratingverwerking de motivatie vergroot om alle partijen serieus uit te spelen.
De finale van de Renotherm beker zal op de eerste speelavond van het nieuwe seizoen
gespeeld moeten worden, omdat er te weinig tijd was om die in het lopende seizoen in te
plannen.
Dan worden de voorstellen van Gerard en Dirk besproken.
Thijs vraagt of het model van Gerard zich ieder jaar zal herhalen.
Het antwoord is dat dat in het betreffende voorstel inderdaad zo is, waarop Dirk reageert
en het verschil met zijn voorstel uitlegt waarin eenmalig een laddersysteem wordt
gespeeld en daarna in een iets gewijzigde groepsstructuur met zoals vanouds een
promotie-/degradatieregeling.
Er wordt een stemming gehouden over de gewenste competitie-opzet, waarbij een ruime
meerderheid een laddercompetitie in de eerste helft van het seizoen 13-14 verkiest
boven doorgaan op de oude weg.
Daarna blijkt bij een volgende stemming dat Dirk’s voorstel meer stemmen krijgt dan
Gerard’s voorstel.
De details zullen voor aanvang van het nieuwe seizoen aan de leden gecommuniceerd
worden.
Florian vraagt daarop of er iets met het idee van Ron wordt gedaan m.b.t. het doorgeven
van resultaten voor ratingverwerking.
Hierover wordt gestemd, waarbij slechts 5 leden daartegen blijken te zijn.

Het bestuur gaat de consequenties onderzoeken v.w.b. eventuele kosten, eisen van de
KNSB over welke partijen wel en niet meetellen, etc.
7. Prijsuitreiking.
Reg Roodzant en Paul Roomer reiken de prijzen uit.
8. Rondvraag.
Jan Meringa vraagt of er ruimte komt in het nieuwe seizoen voor andere spelvarianten
zoals snelschaken, rapid, etc.
Arno antwoordt dat dat afhankelijk zal zijn van de details voor de nieuwe competitieopzet.
Ron Möllenkamp wenst degenen die de competitievorm gaan vaststellen wijsheid toe.
Eddy de Wit bedankt het bestuur.
Willem Punt vraagt of een commissie kan worden samengesteld die een bindend advies
kan geven over de competitie-opzet, zodat daar niet weer over gestemd hoeft te worden.
Ook zou hij graag de details voor 15 augustus gecommuniceerd zien.
Hierop melden zich de volgende leden aan voor die commissie: Ron en Brian
Möllenkamp, Florian Kelderman, Erik van Breukelen en Reg Roodzant.
Dirk Slikker is hier vanzelfsprekend bij betrokken en Gerard van der Graaf wordt bij
verstek toegevoegd, omdat hij met het voorstel was gekomen om te starten met een
laddercompetitie in de eerste seizoenshelft.
Dirk zal een uitgewerkt voorstel binnen 2 weken aan de andere leden van de commissie
zenden, waarop amendementen ingestuurd en besproken kunnen worden. De
vergadering gaat daarmee akkoord.
Erik Jostmeijer meldt dat, indien de vereniging zal starten met het doorgeven van interne
resultaten voor ratingverwerking, hij zijn lidmaatschap zal opzeggen.
9. Sluiting.
Om 21.52 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Opgemaakt 18 juni 2018 door P. Roomer
Secretaris Schaakgroep Koedijk.

Is als sticker (in kleur natuurlijk) te verkrijgen
bij de firma “Schaakkwaliteit”
van de fam.Möllenkamp voor € 1,50.

Jaarverslag over de periode van 1 sep 2012 / 31 aug 2013
Bij de start van een nieuw seizoen is het gebruikelijk dat we, met een verslag van de
secretaris, nog even terugkijken naar het vorige seizoen.
Het ledental is helaas minder dan aan het begin van het vorige seizoen. Wij hebben tot
op heden geen nieuwe leden mogen verwelkomen en daartegenover hebben we van
enkele leden (voorlopig) afscheid moeten nemen; Ronald Kamps heeft besloten DOS te
verkiezen boven onze schaakgroep, Thijs Postma heeft helaas vanwege
gezondheidsredenen zijn lidmaatschap beëindigd, Lucienne Volkers is nog niet voldoende
hersteld om bij ons te komen schaken en Harry Koldijk heeft besloten één seizoen te
stoppen, maar heeft beloofd daarna weer terug te komen.
De externe competitie van 2012/2013 verliep beduidend beter dan het vorige seizoen.
De eerste twee teams zijn gepromoveerd naar respectievelijk de eerste en de tweede
klasse NHSB, waarbij ons eerste team dat deed door kampioen in groep 2B te worden.
Het derde team werd twee in haar groep en alleen ons vierde team had een te zware
opgave en eindigde laag.
In de interne competitie werd Brian Möllenkamp opnieuw clubkampioen. Weliswaar met
minder overmacht dan in het vorige seizoen, maar als winnaar van de wintercompetitie
had hij uiteindelijk genoeg aan een derde plaats in de zomercompetitie om kampioen te
worden. Danny Stoop werd eerste in de A-groep van de zomercompetitie.
In de B-groep werd Thijs van Wijngaarden winnaar van de wintercompetitie en Paul
Roomer van de zomercompetitie.
In de C-groep werden achtereenvolgens Jan Hettema en Koos Hoogland kampioen.
De finale van de Renothermcup moet helaas nog gespeeld worden doordat het seizoen te
weinig speelavonden bleek te hebben om die competitie af te ronden.
In de alternatieve competitie tenslotte kenden we twee winnaars, die aan het einde exact
evenveel punten gesprokkeld hadden: Danny Stoop en Willem Punt. Er moet nog worden
vastgesteld of de wisselbeker een jaar lang heen en weer wordt gesjouwd of dat de twee
heren het komende seizoen gaan samenwonen om beiden bij hun beker te kunnen zijn.
Het jaarlijkse Univé Hal rapid toernooi voor viertallen dat onze vereniging al zo lang
organiseert, was ook in 2013 weer een succes. De winnaar werd het gelegenheidsteam
Koedijk 10.
Ook dit jaar werd op 15 juni meegefietst in de RaboBank Sponsorfietstocht en daarmee
de clubkas met € 300,- verrijkt.
Opgemaakt door de secretaris
Paul Roomer.

Tapijtgigant, Paternosterstraat
16
Alkmaar(tel.nr.072-5151069

Bekerloting seizoen 2013 - 2014
Groep A
1 Dirk Slikker
2 Gerard van der Graaf
3 Han van Os
4 Jan de Bruijn

Groep E
1 Willem Punt
2 Jan Hettema
3 Rinus Roskam
4 Paul Roomer

Groep B
1 Florian Kelderman
2 Eddy de Wit
3 Danny Stoop
4 Jan van Dam
5 Harry Klinkhamer

Groep F
1 Reg Roodzant
2 John Fokke
3 Kees Struijk
4 Mieke Clausen

Groep C
1 Arno Vrins
2 Erik Jostmeijer
3 Jan Barteling
4 Ron Möllenkamp
5 André Buter

Groep G
1 Fred Volkers
2 Jan Moerkerken
3 Brian Möllenkamp
4 Hans Pettinga

Groep D
1 Erik van Breukelen
2 Herbert van der Splinter
3 Sam Kuilboer
4 Koos Hoogland
5 Rob Broertjes

Groep H
1 Hans de Jong
2 Jan Meringa
3 Jaap Baalbergen
4 Thijs van Wijngaarden
5 John Beerends

Programma voor groepen
met 5 spelers

Programma voor groepen
met 4 spelers

1
2
3
4
5

1
2
3

2
5
3
1
4

–
–
–
–
–

5
3
1
4
2

3
1
4
2
5

–
–
–
–
–

4
2
5
3
1

1–5
5–4
2–5

2–4
1–2
4–1

De competitieleider bepaalt de volgorde waarin de rondes gespeeld worden.

Hooggeachte Clubleden van SG Koedijk:
Komende dinsdag 27/8/2013 gaan we van start met het nieuwe KEIZER-Systeem voor de interne
competitie.
Voor degenen die zich willen verdiepen in het KEIZER-Systeem heb ik twee boekjes van de KNSB,
waarin uitleg wordt gegeven wat KETZER is en hoe het werkt.
Het voordeel van dit systeem is dat een integraal systeem is waarbinnen ook ruimte is voor de
Bekercompetitie en de Externe resultaten.
We spelen in eerste instantie KEIZER voor 18 dinsdagavonden vanaf 27/8/2013
tot eind januari 2014 = 28/1/2013.
Op de dinsdagen 17/12, 14/1 en 21/1 worden alternatieve speelwijzen van het schaken beproefd.
Op de dinsdagen 24/12 en 31/12 is er geen clubavond.
KEIZER wordt gespeeld met momenteel 37 clubleden.
Er is gekozen voor een waarde cijfer toekenning van nr1 = 60 punten en de nr. 37= 23 punten.
De aanduiding van de A, B en C-groep blijft gehandhaaft, zoals deze is geworden na afloop van de
vorige ZOMER competitie en promotie en degradatie. Deze aanduiding kan dan ook worden
toegepast bij de alternatieve competitie en tevens bij het bepalen van de WINTER kampioen in de
Agroep, tevens voor het bepalen van de winnaars van de groepen B en C.
De volgende parameters worden toegepast:
Afwezig met bericht: toekenning van 1/3 x eigen rangwaarde cijfer. = onbeperkt.
Afwezig ivm externe partij op de dinsdagen: toekenning van 2/3 x eigen rangwaarde cijfer.
Afwezig ivm Renotherm= Beker partij: toekenning van 2/3x eigen rangwaarde cijfer.
Een Bye kan maar 1x uitgegeven worden per speler per competitie, bv bij aanwezigheid van een
oneven aantal spelers, toekenning 1x eigen rangwaarde cijfer.
Als een speler wegblijft zonder reden, wat gelukkig nooit of heel erg weinig voorkomt:
dit geeft een niet gespeelde partij. De aanwezige speler krijgt niet de rangwaarde cijfer van de niet
aanwezige speler. Toekenning= 2/3 x eigen rangwaarde cijfer.
Wanneer een speler half negen niet aanwezig is, dan speelt zijn oorspronkelijke tegenstander tegen
de speler die oorspronkelijk een Bye had.
Wanneer een nieuwe speler onze club verblijdt met zijn aanwezigheid dan moet hij/zij ingepast
worden. Wanneer de competitie nog niet halverwege is dan zullen de niet gespeelde partijen een
toekenning krijgen van 1/3 x eigen rangwaardecijfer. Zij begin rangwaarde cijfer zal gemiddeld de
helft bedragen van de nr1.
Na de KEIZER competitie gaan we in februari 2014 verder met 3 groepen systeem.
A groep 10 spelers = eerste tien spelers van de KEIZER
B groep 10 spelers = tweede tien spelers van de KEIZER
C groep de overige spelers, in dit geval 17 spelers. Deze spelen dan wederom een KEIZER van
eveneens 9 ronden.
Mocht tijdens de ZOMER competitie een nieuw lid zijn intrede doen, dan zal het bestuur van de club
bepalen hoe we deze spelers inpassen.
Bv. een speler met een hoge rating, Agroep waardig, misschien 1e team, doen moet het bestuur hier
een uitspraak in doen.
Het afwezig melden zal nu kunnen geschieden tot uiterlijk 19.00uur, dit ivm KEIZER om de paringen
zo dicht mogelijk bij het aanvangstijdstip van de schaakavond te laten plaatsvinden.
Op de dinsdag zelf zou ik het prettig vinden dat wanneer men een afbericht mailt dit ook graag
telefonisch te doen.
Reg(inald) Roodzant

HAND IN EIGEN BOEZEM…………
Voordat alle beschikbare ruimte in ,,De Bordewisser” al geclaimd is door de
schrijfhonger
van zo’n 35 schakers, begin ik maar gauw met mijn bijdrage voor het komende seizoen.
Beter in alle rust geschreven dan onder druk en wie het eerst komt krijgt de beste plaats.

Mijn item is de bijgaande foto, geplaatst in de Alkmaarsche Courant d.d.12 juli 2013
In dit redactionele stukje, heb ik twee grote fouten ontdekt.
Ik vraag mij af, of de redactie van de A.C. verstand heeft van schaken. Misschien meer
van kunst gezien de poppetjes . Ik heb echt zitten tellen,maar kwam niet verder dan 64
velden. Ook noch onder het bord gekeken of er aan de onderkant ook steentjes geplaatst
waren maar helaas.
Nu kan er volgens mij op een dambord niet geschaakt worden en op een schaakbord niet
gedamt. Blijft over 64 velden en dat is mijns inziens een schaakbord en geen dambord.
Het tweede foutje heeft mij er toe gebracht dit stukje te schrijven. Het betreft een
voorval uit mijn schaakverleden van lang, heel lang geleden.
Ik zal een jaar of 17/18 geweest zijn en mijn rating 0,0.
Maar ik schaakte wel al, voornamelijk geleerd van mijn oudere broer. In die tijd
emigreerde mijn broer naar Canada. Om nog enigszins contact te houden; telefoon was
te duur-mobiel bestond niet en internet stond nog niet in het woordenboek, besloten wij
om te gaan briefschaken of schaakbrieven. Weet ik veel.
Echte schakers weten wel wat ik bedoel. Je doet een zet, schrijft hem op, vertelt hoe het
thuis is, postzegel erop en twee maanden later kreeg je antwoord.
Alles ging per zeepost dus het kunnen ook wel vier maanden zijn geweest.
Dit ging een jaartje goed, leuk contact, totdat er foutjes optraden.
Een stuk wat door mijn broer geplaatst werd op een veld wat al bezet was.
Irritatie alom. Na veel geschrijf over en weer kwam ik er achter waar de fout zat.

Zowel mijn broer als ik hebben nooit goed achteruit kunnen lezen.
Dus wij begonnen met wit ABCDEFGH en met zwart ook ABCDEFGH van links naar
rechts. Ik laat even in het midden wie er met wit speelde of met zwart. mijn broer of ik.
Maar dat is niet belangrijk. Wat voor mij d4 was, was voor mijn broer e5, aannemende
dat
de telling van boven naar beneden gelijk was, maar dat weet ik niet meer.
Na anderhalf jaar besloten wij tot een remise.
De link met het onderwerp en de keuze van de titel zal nu voor iedereen duidelijk zijn.
Plaats je bord goed of ga er naast zitten.
Met vriendelijke groeten aan de redactie van de Alkmaarse Courant
Jan.C.Hettema

