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Afspraken uit Ledenvergadering ~ De eerste ervaringen op Elzenburg ~ KNSB terug met pa-
pieren magazine ~ Thema Vals spel ~ Nieuwe locatie en nieuwe schaakavond ~ cursus scha-
ken aan volwassenen ~  BB-toernooi en NB veteranenkampioenschap 
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    Het bestuur van de schaakvereniging 

 

  ‘De Vughtse Toren’ 
 

                             wenst jullie 

 
 

 
Prettige feestdagen 

toe  
met veel schaakplezier 

en een  
mooi schaakseizoen in goede gezondheid 

 
~ 
 

Tevens nodigt het bestuur u uit voor de 

Nieuwjaarsbijeenkomst met toernooi 
Op woensdag 4 januari 2023 

met weer   

                  verrassende prijzen !! 

 
  

http://img.photobucket.com/albums/v228/corryjohan/Kerstfeest/kerstklokken.gif
http://img.photobucket.com/albums/v228/corryjohan/Kerstfeest/kerstklokken.gif
http://img.photobucket.com/albums/v228/corryjohan/Kerstfeest/kerstklokken.gif
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Van de Veurzitter 
 
Is de rust nu wedergekeerd? 
Geen beperkende maatregelen in verband met corona? 
Niet weer op zoek moeten naar een geschikte speellocatie? 
De 3e donderdag in november, al 36 jaar een begrip op de Brabantse schaakka-
lender. 
Helaas is het aantal deelnemers de laatste jaren wel wat terug gelopen, maar 
met 36 deelnemers werd het wel een heel gezellig toernooi. 
Voor de eerste keer werd dit toernooi in onze nieuwe speellocatie gehouden.  
Met een ruime geschikte locatie, een overheerlijke lunch en na afloop nog een  
hapje tijdens de prijsuitreiking werd het een geslaagd toernooi. 
 
De als eerste geplaatste Ton Snoeren van SV De Kentering maakte het helemaal 
waar. Hij ging vanaf ronde 1 aan kop en stond deze koppositie niet meer af. 
Met vier overwinningen en drie remises bleef Ton op weerstandspunten Joost 
Duquesnoy van SV Waalwijk net voor en mocht hij voor de 2e keer de Siem van 
der Linden wisseltrofee voor het Noord-Brabants Veteranenkampioenschap in 
ontvangst nemen. 
 
In het Bertie Brandwijk Senioren toernooi bleef het tot het einde toe spannend. 
Voor de eerste keer in de geschiedenis, en daar mogen we best trots op zijn, 
mocht een speler van de VT de eindoverwinning voor zich opeisen. 
Onze penningmeester, Henk van Evert, die begon met een remise, moest vanaf 
het begin in de achtervolging. 
Pas in de voorlaatste ronde pakte Henk de koppositie om die in de laatste ron-
de niet meer af te staan. Met vijf overwinningen en twee remises mocht Henk 
van Evert de wisseltrofee van “De Denker” van Rodin on ontvangst nemen. 
 
Ik hoop dat we in de nabije toekomst nog meer van dergelijke mooie schaak-
momenten mogen beleven.  
Want zo heb ik de toekomst van De Vughtse Toren voor ogen. Een bruisende 
vereniging vol met activiteiten en hopelijk weer wat nieuwe leden. We gaan er 
hard aan werken. 
Iemand een idee om in 2023 iets creatief te organiseren? Het bestuur laat zich 
verrassen. 
 
Ik wens iedereen hele fijne feestdagen en een goed 2023. 
Maar vooral, blijf gezond! 
Ton 
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Schaken nodigt meteen uit. Je gaat meteen nadenken. 

 

Schaken is weer helemaal hot en is door de coronapandemie en de se-

rie The Queens Gambit nu razend populair. Erik Scherder kwam in Koffietijd 

vertellen wat het nu zo populair maakt onder kinderen, de voordelen die het 

met zich meebrengt voor het kinderbrein én of je er nou echt slimmer van 

wordt... 

“Je ziet het”, zegt Scherder als presentatrice Pernille la Lau spontaan een zet 

doet op het schaakbord dat op de studiotafel staat. “Het nodigt meteen uit. Je 

gaat meteen nadenken. Schaken is één en al uitdaging. Dat is een van de be-

langrijkste elementen.”  

 
Bij schaken moeten gebieden in het brein die op grote afstand van elkaar lig-
gen met elkaar communiceren. Dat is precies wat je wilt bij kinderen want 
daar groeit het brein van 
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En passant -  iets over de inhoud *] 

 
Van dinsdag naar woensdag 
Van lieverlee kwam het schaken dan toch weer normaal op gang. Het was een 
roerige periode. Van de ene locatie naar het andere… 
Woensdag is -na 50 jaar- de nieuwe schaakavond ! 
Wat doen we nu op de dinsdagavond.., menigeen lijkt nu verdwaasd; voelt zich 
enigszins gekluisterd  aan huis. De schaakavond ten tijde van de ‘corona’ gaat 
online nog wel door. Sije nodigt ons steevast uit voor het online-schaken op 
deze.  Een voordeel bij het online-schaken mag wel worden genoemd; je hoeft 
niet zelf te noteren en de partijen tegen wie ook kun je feilloos naspelen en 
toetsen aan een computer-analyse. 
 
Vluchtelingen en immigranten 
De oorlog tussen Rusland en Oekraïne zal niemand zijn ontgaan.  
De schaaksport is voor beide landen niet vreemd; wat dat betreft is het best 
denkbaar dat Oekraïners achter het bord willen aansluiten. We herinneren ons 
nog de Oekraïense hulpkrachten van Jacques Willaerts, zijn Oekraïense hulp-
krachten kenden het schaakspel allemaal opperbest. 
Misschien kunnen we als vereniging een ‘kennismakingsavond’ organiseren? 
 
Schaken op de PI 
Op de penitentiaire inrichting in Vught werd een bijzonder toernooi georgani-
seerd. Achter de schurk schuilt ook een mens… 
 
Bertie Brandwijk en Brabants Veteranenkampioenschap 
En dan vond onlangs het inmiddels vermaarde dubbel-rapid toernooi plaats. 
Ditmaal op onze nieuwe locatie ‘De Elzenburg’. Altijd spannend natuurlijk of 
men de nieuwe locatie weet te vinden en of het de sfeer van weleer weet te 
behouden. De begeerde ‘Denker’ weer binnen de vereniging. 
 
Vals spel 
Onlangs kwam het echter uitgebreid in het nieuws, nadat onze wereldkampi-
oen Magnus Carlsen tegen een kennelijk vals spelende grootmeester niet 
wenste te spelen. Het clubblad meende daar in dit nummer wat nadere aan-
dacht aan te besteden. 
 
*]  Onlangs bereikte ons het 2e nr van het vernieuwde schaakmagazine. 

Opmerkelijk blijkt een aantal onderwerpen parallel te gaan met onder-
werpen die het huidige clubblad bezigt.  
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Vughtse 
wijnkoperij 
Slijterij  
 
 
 
Adres: 
Koestraat 35 
5261 CL  Vught 
 
 
Telefoon: 
073 6562455  

https://www.google.nl/maps/uv?hl=nl&pb=!1s0x47c6eec8a325be2d:0x6a802b1296171b16!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMJkNbyT9YvDo92SPY9lT7eN7rNM_YEC7JltRQ=w239-h160-k-no!5svughtse+wijnkoperij+-+Google+zoeken&imagekey=!1e10!2sAF1QipMJkNbyT9YvDo92SPY9lT7eN7rNM_YEC7JltRQ&sa=X&ved=2ahUKEwjJ19LFgs7cAhXQaVAKHZY3DBkQoiowDHoECAcQCQ
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Ton Snoeren – Noord Brabants Veteranenkampioen – 2022 
 

Ook het Veteranenkampioenschap verliep dit jaar op het scherpst van de snede. 
Na de 7e en laatste ronde staan Ton Snoeren en Joost Duquesnoy met 5½ punt 
op gelijke hoogte. Op basis van weerstandspunten gaat Ton Snoeren uiteindelijk 
met de 1e plek er vandoor. 
Ton van Roon overhandigt hem de Brabants vertrouwde veteranentrofee.  
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Bertie Brandwijk Seniorentoernooi en NB Veteranenkampioenschap. 

Voor eenieder, -zo lijkt het- staat een pak chocomel klaar om geheel in de sfeer 
van Bertie Brandwijk het toernooi te beginnen.  Maar je moest er wel wat voor 
over hebben…: 
… met wit spelen; 

… partij openen met 1. b2 – b4 
… en winnen ! 

… plus eigenlijk ook nog een gedicht…! 
Na een uiterst spannende strijd vero
vert Henk van Evert de 1e plaats en maakt daarmee een einde aan de Wilbert-

hegemonie; Wilbert Kocken en Wilbert Schreurs (regelmatig 1e/2e). Daarmee is 
de fel begeerde wisseltroffee ‘De Denker’ van Auguste Rodin voor een jaar weer 
binnen de vereniging
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Bertie Brandwijk en Brabants 
Veteranenkampioenschap 
 
En dan vond onlangs de inmiddels 
vermaarde rapid-dubbel plaats.  
Het 33e Bertie Brandwijk senioren-
toernooi samen met het …ste 
Noord-Brabants Veteranenkampi-
oenschap. 
Ditmaal op onze nieuwe locatie ‘De 
Elzenburg’. Altijd spannend natuur-
lijk of men de nieuwe locatie weet 
te vinden en of het de sfeer van 
weleer weet te behouden.. 
 
Daar bleek in ieder geval niets mis 
mee; de organisatie verliep ge-
smeerd en de lunch in het bar-
gedeelte viel goed in de smaak. 
 
Hoogst verrassend werd de 1e plek 
bij het Bertie Brandwijk-toernooi. 
Voor het éérst zolang het BB-
toernooi al wordt georganiseerd be-
reikt onze vereniging de eerste plek. 
Henk van Evert versloeg zowel Wil-
bert Kocken als Wilbert Schreuder 
en maakte daarmee een einde aan 
de ‘Wilbert’- hegemonie. 
 
Ook de begeerde ‘Denker’ van Au-
guste Rodin is nu weer een jaar bin-
nen de vereniging. Overige uitslagen 
tref je elders in het clubblad. 

 
Nr Name Score 

      

 
Toernooi Bertie Brand-
wijk 2022 - eindstand  

1 Van Evert, Henk 6 

2 Ydo, Pim 5,5 

3 Schreurs, Wilbert 5,5 

4 Kocken, Wilbert 4 

5 Graafmans, Pascal 4 

6 Van Boxtel, Danniel 4 

7 Korthals Richard 4 

8 Peeters, Joep 4 

9 Van der Sanden, Martien 4 

10 Robinson, Roland 3,5 

11 Bonninga, Jaap 3 

12 Merks, Willem 2,5 

13 Slaats, Henk 2,5 

14 Van der Meer, Aad 2,5 

15 Botter, Ronald 1 

16 Mulders, Sjaak 0 

 
. 
Pno Name Score 

  
NB. Veteranenkampioen-
schap 2022 - eindstand   

1 Snoeren, Ton 5,5 

5 Duquesnoy, Joost 5,5 

4 Fürstenberg, Tom 5 

3 Goverde, Ruud 5 

14 De Leeuw, Kees 4,5 

10 Deckers, Frans 4,5 

8 Reitsma, Ebe 4 

7 Van Sterkenburg, Harry 4 

9 Hagedoorn, Tammo 4 

2 Van Zelst, Cees 3,5 

11 Zeldenrust, Sije 3,5 

12 Arts, Jan 3 

16 Grijsbach, Thom 3 

6 De Vries, Wolter 3 

17 Hess, Peter 3 

13 Cramer, Ton 2,5 

18 Samuels Lotens, Ria 2,5 

15 Roos, Pieter 2 

19 Lalihatu, Alex 2 

20 Donders, Frank 0 

 

 
Tartakowerisme:  

“ De blunders liggen allemaal op het bord.., de blinden zitten er achter!” 
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Wat wordt er zoal vergeleken met de schaaksport..? 
 
Schakers zouden moeten voetballen en voetballers schaken… 
Denksport en fysieke sport zijn geen aparte werelden. Sterker, zij versterken 
elkaar.  
De breinprocessen van schakers zouden wel eens heel handig kunnen zijn voor 
een sport als voetballen. En voor schakers is het niet alleen handig en gezond 
om fysiek fit te zijn. Er valt immers veel breinwinst te halen uit een optimale 
lichamelijke conditie. 
Het schaakspel of een ‘schaakspel op meerdere borden’ zijn veel gebezigde uit-
spraken in de politieke beschouwingen. Ook complexe ‘koude’ en èchte oor-
logssituaties worden soms wel als ‘een ingewikkeld schaakspel’ beoordeeld. 
Een simultaan ‘spelende’ Poetin (??) achter meerdere borden met gedegen te-
genspelers..; zou het hem lukken ook maar een partij te winnen? Of wordt het 
‘eeuwig schaak’ en blijven de partijen onbeslist..? 
Toch maar tijd om een klok te plaatsen. 
 
Werken bij het rijk:  “Op vele borden tegelijk schaken”. 

Een verkorte weergave uit een lezing van Bonita Kleefkens en Judith Meulenbrug  
Algemene Bestuursdienst - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties    

    
(…) “Uit allerlei onderzoeken, en uit eigen ervaring, blijkt dat een goede mix 
van mannen en vrouwen, maar ook van verschillende leeftijden en achtergron-
den, zorgt voor een hogere kwaliteit van werk.”  
Divers samengestelde teams zijn bovendien een betere afspiegeling van onze 
huidige samenleving. Vrouwen zijn niet beter dan mannen; ze zijn anders. Ze 
doen dingen soms op een andere manier, en dat is vaak heel verfrissend. Waar 
het ons uiteraard uiteindelijk om gaat, is het binnenhalen van kwaliteit voor 
een groot aanbod van werkzaamheden bij verschillende departementen of 
voor grote interdepartementale projecten.” (…) 
(…) “Werken bij het Rijk is vooral uitermate divers en intellectueel uitdagend en 
vraagt om een gevarieerd aantal vaardigheden”, onderstreept Meulenbrug. 
“Het is een voortdurend schaakspel op vele borden tegelijk”. Veel complexe 
en vaak zeer actuele onderwerpen passeren de revue, wat het werk spannend 
maakt en vraagt om een grote betrokkenheid en verantwoordelijkheid van alle 
medewerkers.”(…) 
Ook de eindeloze besprekingen rond de formatie van de 2e kamer werd destijds 
vergeleken als “een schaakspel op vele borden”. 
  

https://cstories.nl/people/bonita-kleefkens
https://cstories.nl/people/judith-meulenbrug
https://cstories.nl/companies/algemene-bestuursdienst-ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties
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Aanpak wachttijden GGZ: “het is schaken op meerdere borden” 
 
..Er zijn meerdere oorzaken van oplopende wachttijden en dus moet je ook in 
meerdere richtingen oplossingen zoeken.’ Een van de belangrijkste oorzaken 
van de groei van de wachttijden voor bijvoorbeeld de behandeling van per-
soonlijkheidsstoornissen ligt in het feit dat een aantal andere organisaties zijn 
gestopt met de behandeling van meer complexe GGZ-vragen. Zij focussen op 
dienstverlening in de basis GGZ (B-GGZ), zodat bij Mediant meer S-GGZ-
verwijzingen terecht komen. ‘Zelf kunnen we dus bij oplopende wachttijden 
niet doorverwijzen naar anderen’, legt Yvette Haaker-Loves uit, ‘simpelweg 
omdat er maar weinig andere behandelaren zijn in de regio en die hebben ook 
lange wachttijden. “Het bestrijden van wachttijden, is ‘een kwestie van scha-
ken op meerdere borden’. Alleen extra behandelaren aantrekken is niet vol-
doende’, verzucht Yvette Haaker-Loves.   
 
Argentinië – Nederland:  “Een ècht schaakspel” 
 
Nadat de Nederlanders tijdens het WK-voetbal de 2-2 scoorden wordt de ver-
lenging gespeeld. 
Het speelniveau heeft volgens de sportverslaggever nu (eindelijk) het niveau 
van een ècht schaakspel gekregen. Na het eindsignaal lijkt het spel te zijn be-
land in een ‘patstelling’. 
Ook horen we tijdens de vele sportuitzendingen dat naast Mathijs de Ligt ook 
een tweetal Nederlandse Marrokanen oa. Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui 
zeer goed met de schaakstukken over weg kunnen. 
 
Gehoord uit de tuinbouwsector… 
 
(…) “Simultaan snelschaken, zo laat de huidige hectiek zich bij de glastuinbouw 
Nederland zich het best omschrijven. We moeten ‘schaken op meerdere bor-
den tegelijk’. Met soms een tegenstander aan de andere kant van het bord, die 
je eerder als secondant aan onze zijde had verwacht. Een weifelende houding 
op het ene dossier, een ongenuanceerde actie op het andere. Van diverse kan-
ten proberen we schaak te geven.” (…) 
 
‘Patstelling’ 
En hoe vaak wordt niet gesproken over een situatie die in een ‘patstelling’ is 
verzand / beland…  
De conclusie mag zijn dat het schaakspel zich behoorlijk heeft weten te integre-
ren zowel in sport, spel; maar ook in het dagelijks gebeuren.  



- 12 - 
 
 

Een schaakbeleving op de Penitentiaire Inrichting in Vught. 
 

Het is zaterdag 10 december 2022. 

Op de penitentiaire inrichting (PI) wordt een schaaktoernooi georganiseerd.  

Maar liefst 60 deelnemers hebben zich aangemeld. (Voor het Bertie Brandwijk-

toernooi  zou dit toch een mooie bezetting zijn...). Via-via is onze vereniging ge-

vraagd naar wat ondersteuning m.b.t. materiaal en ‘schaakdeskundige’ begelei-

ding.  

Een hele beleving ! 

 

De Penitentiaire Inrichting (PI) Vught bestaat uit ‘n terrein van zo'n 30 

hectare. Naast de gevangenis omvat de inrichting, de HVB, een Huis van 

Bewaring, een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD), een Extra be-

veiligde inrichting (EBI), de Terroristen Afdeling (TA), een afdeling voor 

Beheersproblematische Gedetineerden (BPG), een Zeer intensieve Specia-

listische Zorg (ZISZ) en een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). In 

totaal zijn er acht verschillende regimes gehuisvest. 

 

Als ‘fijn-besnaarde’ schaker maakte ik in mijn naïviteit zorgen over het ‘schur-

ken’-gedrag, de korte lontjes en de onenigheden die over tafel geslingerd gaan 

worden bij vals spel van de een of  de ‘eigen’ schaakregels van de ander.  

Kortom.., ik wist niet wat me (ons) allemaal te wachten stond. 

 

Bij binnenkomst 

 

Wij, Jacques en Frank, spreken af op zaterdagmorgen 08:15u nabij de landelijk 

bekende monumentale hoofdingang. Het is erg druk; waarschijnlijk een tijdsstip 

van wisselende diensten; komende en gaande krachten. 

Poorten, deuren, hekwerken en sluizen; voor je binnen bent worden wel zes ge-

sloten obstakels gepasseerd. 

Al de niet getolereerde zaken zoals mijn mobieltje en het per ongeluk meegeno-

men schaartje worden in een kluisje opgeborgen. 

Uiteindelijk worden we opgehaald door Lyndsey Koomsom. Zij heeft dit toernooi 

georganiseerd en neemt ons nu mee naar de schaaklocatie. 

 

Het toernooi 

 

Lindsey , Daniëlle, Rizet en Leon, werkzaam bij de PI hebben het toernooi voor 

de gedetineerden per ‘unit’ gerangschikt. Er zijn hier verschillende ‘soorten’ van 

detentie (van bv. veelplegers tot psychisch labiele individuen tot terroristen). 
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De schaakspullen zien er uitstekend uit. Allemaal houten borden en de schaak-

stukken -alles compleet-  opgeborgen in houten kistjes. Zelfs bleek de PI in be-

zit te zijn van talloze nog authentieke houten schaakklokken. Op de plakkertjes 

was het oorspronkelijk eigendom (de Vughtse Toren) nog zichtbaar. De klokken 

werkten allemaal prima. 

 

Er is een strak minutieus schema gemaakt. Gedetineerden van diverse units spe-

len eerst onderling tegen elkaar. Per unit promoveren de winnaars.  

Daarna gaat de indeling tussen de diverse unit-winnaars, waarna uiteindelijk, ge-

lijk bij het WK-voetbal, 

een kwart- en halve finale 

volgen.  

De finale tenslotte wordt 

gespeeld op een vloer-

straatspel met in hout 

uitgevoerde grote stuk-

ken.  

De meeste schakers blij-

ken elkaar niet te kennen 

en zijn zelfs verwonderd 

over het aanwezige talent 

op de PI. Elke schaakpar-

tij begint en eindigt met 

een ‘boks’. Iedereen 

blijft vriendelijk; geen 

overtrokken emoties bij een verloren partij. Dat laatste leek mij niet verwonder-

lijk, eenmaal uitgerangeerd moet je immers terug de cel in. 

Opmerkelijk was dat er over het algemeen degelijk werd geschaakt; een enkeling 

kende de ‘pat’-stelling niet en zo nu en dan werd niet juist gerokeerd. Het scha-

ken met klok (15 min. pp/pp) bleek voor velen een spannende aangelegenheid; 

maar bleek meestal ruim voldoende. 

En, over eerlijk spel gesproken; hoffelijk attendeerde men de tegenstander 

wanneer hij na diens zet de klok vergat in te drukken. 

 

Op een gegeven moment worden briefjes uitgewisseld. Men probeert zg. afspra-

ken te maken om regelmatig samen te schaken. Telefoonnummers, app-

adressen.e.d.. Overigens blijkt dàt niet de bedoeling; er worden geen gegevens 

uitgewisseld; de leiding is opeens streng en duidelijk. Als men daarmee doorgaat 

is het einde verhaal. Maar zover kwam het gelukkig niet. 

Het talent was er terdege en het gemoed was steeds positief!  
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Geen onvertogen toestanden. 

Regelmatig sprak men over een ‘mooie pot’; “dit moeten we vaker doen” enz. 

De finale tenslotte 

wordt gespeeld op een 

vloerstraatspel met in 

hout uitgevoerde grote 

stukken.  

Het toernooi had duide-

lijk een ‘werelds’ ka-

rakter gelet op de 

kleurrijke deelname.  

De prijswinnaars wer-

den beloond met een 

trofee, een schaakboek 

in eigen taal, een Bos-

sche Bol en de eerste 

uitgave van het nieuwe 

schaakmagazine. 

Zowel de leiding als de deelnemers vonden het een erg geslaagd ‘experiment’.  

Dit verdient zeker een herhaling (als het aan hun ligt, liefst iedere week). 

Leiding en begeleiding werden bedankt en kregen na afloop ook nog applaus. 

 

Rondleiding 

 

Tijdens de middagpauze moet eenieder terug naar zijn unit of naar de cel. Een 

enkeling verwacht bezoek. 

Ik krijg een rondleiding aangeboden. 

Dacht ik aanvankelijk dat de gevangenis uit één groot gebouw met een binnen-

plaats zou bestaan.., niets is minder waar. We lopen over een uitgestrekt terrein 

met bomen en bos rondom. 

Van tijd tot tijd passeren we hoge hekwerken. Een druk op de knop en poorten 

schuiven open; overigens niet zomaar..; er heerst hier een centrale registratie 

van bewegingen en bij elke poort hangt wel een ‘oog’. 

De indruk is indrukwekkend. 

Langs de EBI,  extra beveiligde inrichting (waar we niet in kunnen) lopen we tus-

sen de verschillende ‘units’. De ruimten en cellen van elke unit zijn van ‘binnen’ 

toegankelijk; deuren en ramen aan de ‘buitenzijde’ zijn vergrendeld en betralied.  

We bezoeken is een onderwijs-afdeling; een reïntegratie-ruimte, een biblio-

theek, een wasserij enz. 

Het terrein heeft ook een uitgebreide ruimte voor sportbeoefening. 
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Cel bezoek 

 

Van de gedetineerde, die de hele dag behulpzaam was met het schaaktoernooi, 

mocht ik ook diens cel bezoeken.  

Daar wordt je niet vrolijk van.  

Een ruimte van pakweg 2 bij 4 meter met een raam. Verder een bed, een bureau 

met stoel en een toiletpot. Op het bureau staat een kleine TV, tegen de wand 

veel foto’s van vrouw en kinderen. Vanaf 18:00 uur tot de volgende ochtend moet 

hij in de cel zijn en blijven. 

In het centrale deel van de unit bevindt zich een schitterend aquarium; het 

pronkstuk van de afdeling; de gevangene in kwestie heeft hier onderhoud over. 

 

Nabeschouwd  

 

Op deze dag bleek duidelijk dat een spelletje schaak het ‘goede’ in de mens naar 

boven weet te brengen. 

Men attendeerde de tegen-

stander zelfs als deze na zijn zet 

de klok vergat in te drukken. 

Dit toernooi krijgt zeker een ver-

volg. 

Ik kan het eenieder aanbevelen 

dit eens mee te begeleiden.  

De ‘schurken-schakers’: achter 

elke ‘schurk’ schuilt gewoon een 

prettig mens..! 

(… en dat kan natuurlijk andersom 

ook .. !) 

Voor mij/ons een belevenis op zich ! 

 

Na alle ingeleverde spullen weer te hebben terugontvangen kan de PI worden 

verlaten.  

Alleen bij de fietsenstalling nog even melden vóór het hok open gaat. 

 

*]   

Ter wille van privacy en veiligheid zijn de deelnemers op de diverse afbeeldingen 

onherkenbaar gemaakt. 

 

Jacques v.d. Vall / F rank Donders 
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Toespraak mr. Fred Teeven, voormalig staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie   *] 
 
De staatssecretaris sprak onder meer over het nut van schaken in gevan-
genissen. Hij deed een handreiking aan de KNSB in contact te treden met 
de hoofddirecteur van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie 
van Veiligheid en Justitie om schaken in penitentiaire inrichtingen te be-
werkstelligen; hetgeen voor de algemeen directeur van het Bondsbureau 
van de KNSB, Mark van der Werf (2441), aanleiding gaf direct na die toe-
spraak contact op te nemen met de staatssecretaris om dit voorstel verder 
uit te werken.  
 
(…) “Immers: al staan de zaken er nog zo slecht voor, een schaker zal blij-
ven doorzetten, op zoek naar een slimme oplossing, die de partij liefst een 
gunstige wending kan geven. 
De competenties die je via schaken kunt ontwikkelen, strekken overigens 
niet alleen de politicus tot voordeel. Ze betekenen een verrijking voor eenie-
der die zich er serieus op 
toelegt.  
In mijn functie als 
voorzitter van het Max 
Euwe Centrum - ik was 
toen nog Kamerlid - heb 
ik wel eens gezegd dat 
ik een voorstander zou 
zijn van het stimuleren 
van de schaaksport in 
gevangenissen. Aller-
eerst is schaken natuur-
lijk een prima tijdver-
drijf, waardoor gedetineerden de muren minder snel op zich af zullen zien 
komen. Maar het is ook zo dat veel van die mensen in de gevangenis zijn 
beland, juist doordat ze in hun leven niet voldoende vooruit keken: wat zijn 
de consequenties van mijn gedrag, van mijn handelen? Als schaken ertoe kan 
bijdragen dat mensen behoedzamer worden en beter gaan nadenken over de 
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mogelijke gevolgen van hun daden – wie weet hoeveel maatschappelijk 
voordeel ons dat nog kan opleveren… 
Hierbij doe ik graag een handreiking aan de KNSB om met de hoofddirec-
teur van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid 
en Justitie in overleg te treden om hieraan invulling te geven. 
Dit alles uiteraard nog gevoegd bij de belangrijke maatschappelijke functie 
van sport in het algemeen. Denk maar aan versterking van de sociale cohe-
sie, de mogelijkheid om het isolement van bepaalde bevolkingsgroepen via 
sportbeoefening te doorbreken en het bevorderen van sportief gedrag en res-
pect voor elkaar. Als je het onder één noemer zou willen samenvatten: sport 
en ook schaken draagt bij aan verbetering van de leefbaarheid.  
Niet voor niets noemt het kabinet deze belangrijke functie van de sport dan 
ook expliciet in het Regeerakkoord – en neemt het maatregelen om de sport-
beoefening te bevorderen. (…)” 

 
*] 
Dit is een gedeeltelijke weergave van de toespraak van Fred Teeven., gehouden 
in Huize Bergen in Vught oa. naar aanleiding van Nederlands kampioenschap 
schaken in Boxtel maar tevens ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de 
Vughtse Schaakvereniging. 
De volledige versie is weergegeven in het clubblad van november 2019. 
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Vals spel..?? 
 
Schaken saai? Vergeet het maar. In Saint-Louis (VS) werd nog maar eens bewe-
zen dat er altijd wel wat te beleven valt in het wereldje. Deze keer voedde nie-
mand minder dan wereldkampioen Magnus Carlsen de geruchten van een vals-
speelschandaal. 
 
"Ik heb me teruggetrokken van het toernooi. Ik heb altijd graag in Saint Louis 
gespeeld en hoop er terug te keren in de toekomst." 
 Met die korte mededeling op Twitter liet wereldkampioen Magnus Carlsen een 
schokgolf door de schaakwereld gaan. De bijgevoegde video van José Mourin-
ho's befaamde quote "Als ik nu praat, kom ik in de problemen" gooide nog wat 
extra olie op het vuur. 
  
Maar wat was er juist gebeurd? 
Op de Sinquefield Cup in Saint Louis kwamen Carlsen en Niemann elkaar op-
nieuw tegen, maar nu in een klassieke schaakwedstrijd, oog in oog. Op basis 
van zijn rating was Niemann veruit de kleinste garnaal die de organisatoren 
hadden uitgenodigd. Maar ook hier verraste hij met zijn spel. 
Voor het eerst in 4 (!) jaar verloor Carlsen een wedstrijd met de witte stukken. 
Achteraf zei Niemann op zijn bekende laconieke manier: "Het moet gênant zijn 
voor Magnus om te verliezen tegen een idioot zoals ik." 
 

Al snel kwam naar buiten dat Carlsen 
zijn tegenstander verdacht van vals 
spel en de wildste theorieën doken 
op. Zo zou Niemann via een anaal 
seksspeeltje signalen doorgestuurd 
krijgen over welke zetten hij moest 
doen. Niemann werd daarop flink ge-
controleerd en er werd een vertra-
ging van 15 minuten op de uitzending 
gezet. Er  

werd niks gevonden, maar de wedstrijd die volgde eindigde in een remise. De 
jonge Amerikaan zou uiteindelijk als zesde eindigen. 
Op jongere leeftijd, tussen 12 en 16-jaar werd Niemann al betrapt op valsspe-
len bij online schaakwedstrijden en dat heeft de Amerikaan inmiddels ook toe-
geven. Hij bezweert ons echter dat hier de afgelopen jaren absoluut geen spra-
ke meer van is en dat hij nog nooit heeft valsgespeeld op een fysiek bord. 
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Dat vertrouwen te voet komt en te paard vertrekt, blijkt maar weer eens. Vol-
gens Carlsen heeft Niemann vaker valsgespeeld dan hij toegeeft en is dit ook 
recent nog voorgekomen. In zijn statement kwam Carlsen terug op het verle-
den van Niemann: "Ik wil niet tegen schakers spelen die in het verleden valsge-
speeld hebben, want ik weet niet waartoe ze in staat zijn in de toekomst." 
 
De Noorse wereldkampioen 
heeft steun gekregen van 
website Chess.com, één van 
de grootste organisatoren van 
het mondiale schaken. De 
website heeft het account van 
Niemann verwijderd en gaf 
aan fel te strijden tegen vals 
spel. 
Er is echter ook veel kritiek op 
Carlsen. Oud-schakers be-
schuldigen de Noor van insi-
nuaties en vinden zijn opgege-
ven partij een schande. Zo is 
de schaakwereld vanwege de rel tot op het bot verdeeld. Probeert Carlsen de 
sport op een goede manier te beschermen of is hier sprake van ongefundeerde 
beschuldigingen van een slecht verliezer? 
Hans Niemann eist een schadevergoeding van 400 miljoen dollar van Magnus 
Carlsen en schaakwebsite Chess.com. De meervoudig wereldkampioen en de 
website beschuldigden Niemann ervan vals te hebben gespeeld bij meerdere 
schaakpartijen.  
 
Hoe speel je vals bij schaken en hoe spoor je dit op..? 
In de meeste gevallen speelt Niemann, sinds hij op het hoogste niveau schaakt, 
tussen de 50 en 60 %. Dit zijn cijfers van 2019 tot en met 2022. Vanaf een toer-
nooi in Philadelphia in 2021 was er echter sprake van een gigantische uitschie-
ter in de prestaties van Niemann. Zes toernooien op rij was het corresponden-
tiepercentage boven de 70 procent. 
Kijkend naar de normaalverdeling van het niveau van Niemann is de kans dat 
hij een toernooi lang boven de 70 procent speelt 1 op 18, als je ervan uitgaat 
dat er geen vals spel plaatsvindt. De cumulatieve percentages van dit hoge ni-
veau in opeenvolgende toernooien worden uiteraard snel kleiner. Bij twee 
toernooien achter elkaar is de kans 1 op 129, drie toernooien achter elkaar 
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1 op 983, vier toernooien achter elkaar 1 op 6194, vijf toernooien achter elkaar 
1 op 34646 en zes toernooien achter elkaar is de kans 1 op 76609. 
Dit komt neer op een kans van 0,0001 procent dat Niemann dit niveau wist te 
halen zonder vals te spelen, als je kijkt naar de normaalverdeling van zijn spel 
van 2019 tot 2022. Uiteraard is deze verdeling niet helemaal representatief, 
omdat sporters zich nu eenmaal ontwikkelen en Niemann bovendien nog zeer 
jong is. Een schaker kan reuzenstappen zetten in zijn ontwikkeling, maar opval-
lend zijn de cijfers zeker. 
 
Op naar de 100 % score… 
Daar komt nog eens bij dat er meerdere wedstrijden van Niemann zijn die wel 
heel extreem naar boven uitschieten. Feller was met zijn 98,5 procent al bij-
zonder opvallend, maar Niemann deed er in 2020 nog een schepje bovenop. 
In een wedstrijd tegen Mathieu Cornette maakte Niemann volgens de compu-
ter geen enkele keer een fout. In 100% van de gevallen was de zet die hij deed 
de perfecte zet. 
Niemann speelde dus beter dan Feller in 2010, van wie bewezen is dat er spra-
ke was van vals spel. Toch is één losse wedstrijd uiteraard geen bewijs. Iemand 
kan in topvorm zijn die dag of simpelweg de mazzel hebben dat hij een aantal 
keer per toeval de perfecte keuze maakt. Het bleef echter niet bij één perfecte 
wedstrijd voor Niemann.  
Datzelfde jaar haalde hij tegen Cristopher Woojin Yoo opnieuw 100 % score. 
Het zou ook niet bij twee wedstrijden blijven. In de jaren 2021 en 2022 volgden 
nog eens acht wedstrijden waarbij Niemann volgens de computer perfect 
schaakspel afleverde. Concreet bewijs voor valsspelen is het niet, maar de ver-
moedens van Carlsen zijn in het licht van deze cijfers zeker te begrijpen. 
 
Hoe nu verder..? 
 
De grote vraag is nu wat de schaakwereld gaat doen. Carlsen is het absolute 
uithangbord van de schaaksport, maar zolang er geen concreet bewijs is tegen 
Niemann valt de jonge Amerikaan weinig te verwijten. De maatregelen en de 
controles zullen worden verscherpt en wellicht dat het aantal digitaal gespeel-
de toernooien af zal nemen. 
 
Hoe verdacht het ook allemaal schijnt te zijn; zolang er concreet niets valt aan 
te wijzen kan ‘vals spel’ wel eens verworden tot ‘vals beschuldigd’.  
Een zwaar dilemma voor de eerlijke schaaksport.  
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Vals spel in ’t geding bij prominent en eervol clublid … 
 
(Ex-)voorzitter DVT ontvangt een bijzondere uitnodiging…; 

        … uit de archieven… 
 
 

“Harry,  
 
Dinsdagavond 22 januari 1991, hebben wij de mogelijkheid om aanwezig te zijn 
bij de ‘Agenda-bespreking’ van enkele topschakers. Wij kunnen dan wellicht te-
gen ’n prijsje iemand strikken voor onze jubileum-activiteiten. Tevens mogen we 
een TV-opname meemaken met oa. John v.d. Wiel en Hans Böhm.  
Eventuele familieleden en een aantal clubleden zijn van harte welkom.”   
.          Theo Jansen. 

 
De toenmalige voorzitter van de schaakvereniging, Harry v. S zag dit wel zitten. 
Samen met enkele gezinsleden en een aantal leden van de schaakvereniging 
togen zij naar Aalsmeer om de TV-opnamen bij te kunnen wonen.  
 
In de ‘Henny Huisman-surprice-show’ was een aantal plaatsen gereserveerd op 
naam van de Vughtse schaakverening. De voorzitter was zeer verrast, vooral 
toen hij door Henny naar voren werd geroepen. 
Henny Huisman bracht de prachtige resultaten van de Vughtse Schaakvereni-
ging onder de aandacht.  
Een van de succesvolste schaakverenigingen in Nederland met -toentertijd- ook 
nog eens een bruisende Jeugdopleiding.  
 
Na een kort interview met Henny werd Harry gevraagd en uitgenodigd om een 
schaakpartij te spelen tegen de Amerikaanse zangeres Dolly Parton. Deze be-

roemde countryzangeres was op 
dat moment te gast ter opluiste-
ring van het Hoogoven Schaak-
toernooi - 1991.  
De zangeres bleek ook een en-
thousiast schaakster te zijn.  
In die tijd was de schaakwereld 
in beroering door de stellingna-
me van onder andere Jan Hein 
Donner, als zouden “vrouwen 
niet kunnen schaken”.  
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Dolly, voor de gelegenheid wat luchtigjes gekleed, schaarde zich achter het 
bord, bracht de stukken in stelling en wenste Harry ‘a heavy good match’ toe. 
Zij opende met wit. Bedachtzaam,  en met uiterst charmante lichaamsbewe-
gingen verwerd de partij een waar sierlijk schouwspel. 
Herman Grooten, geheel onder de indruk, deed verslag en gaf, voor zover hij 
het zelf allemaal kon begrijpen, commentaar met behulp van een demonstra-
tiebord. 
 
Harry, (nb. in Duitsland inmiddels bekend als: ‘Der starke Von Starkenborgh aus 
Holland’), kwam  tegen Dolly al snel in de problemen. 
Het zweet gutste hem in de oksels. Toen zijn Dame het onderspit dolf, nam 
Harry zijn enig juiste beslissing tijdens deze partij. Hij gaf op en feliciteerde 
diens ‘dolle’ tegenstander intens en van harte.…  
 
Hoe heeft dit zo kunnen gebeuren..? 
Wel, in het oor van Dolly Parton (onder de 
pruik) bleek een zendertje verborgen; tegelij-
kertijd volgde grootmeester Sosonko -
verscholen achter een scherm de schaakpar-
tij.  
De tegenzetten werden via een oortje aan 
Dolly doorgegeven. 
Natuurlijk een uiterst slecht voorbeeld van 
illegale schaakpraktijken..! 
In wezen speelde Harry die avond tegen een 
van de belangrijkste grootmeesters ter we-
reld.                          Genna Sosonko 
 
Harry gaf op; was perplex en uiteindelijk toch ook wel vervuld van trots...! 
Na de verhulling kon hij er gelukkig om lachen.    
  

 
 

Jan Hein Donner 

 

“Alles valt met schaken te vergelijken; schaken valt echter   

met niets te vergelijken.” 
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“Schaken.., een pure vorm van kunst” ! 

“Schaken is een kostbaar en eerlijk wereldspel zonder leugens. 
Het is een pure vorm van kunst. 
Het spel geeft je de kans een eerlijke relatie aan te gaan met ande-
ren en met jezelf. 
Schaken heeft het vermogen generaties bijeen te brengen; spelen-
derwijs ontmoetingen te realiseren wereldwijd, met wie en wáár 
ook ter wereld.” 
 

*]    

In oktober 2018 vond over de hele wereld het ‘Global Chess Festival’ plaats.. 
Het initiatief kwam van schaakfenomeen Judit Polgàr, voormalig olympisch en 
wereldkampioene schaak. 
 
Op maar liefst 250 locaties in 23 landen, -waaronder Nederland (op Schier-
monnikoog)-, werd wereldwijd aan dit Festival deelgenomen.  
In ongeveer bovenstaande bewoording opende Judit Polgarhet Global Chess 
Festival’ in Boedapest. 
 
 
 

 
 
 
De contributie nog niet overgemaakt..? 
Bondsleden:         € 140,= per jaar 
Niet-bondsleden:        € 110,= per jaar 
B-leden (bondslid van een andere schaakvereniging):  € 110,= per jaar 
Jeugdleden (tot 21 jaar of student):     €   70,= per jaar 
 
Ter herinnering: 
Boekjaar: 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023. 
Contributie kan worden overgemaakt op bankrekening:  
NL13 INGB 0002 6940 58       t.n.v. S.V. “De Vughtse Toren”, ’s-Hertogenbosch. 
of contant betaald bij de penningmeester. 
NB: voor de snelle betalers: indien de contributie vóór 1 januari 2023 betaald 
wordt, mag € 5,= van bovenstaande bedragen afgetrokken worden. 
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Activiteiten, uitgelicht uit het schaakmagazine 
 
Schaakkunst en de kunst van Schaken 
Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de KNSB (in 2023) is er vanaf 11 
februari tot 5 maart 2023 in het Rietveldenpaviljoen ‘De Zonnehof’ in Amers-
foort een expositie over ‘Schaakkunst en de kunst van schaken’. 
Bekende gasten uit de schaak- en kunstwereld geven interviews over wat het 
schaakspel aan partijen, studies en belevenissen de afgelopen 150 jaar heeft 
gebracht. 
 
TATA-steel toernooi in Wijk aan Zee 
Het TATA-steeltoernooi, ooit begonnen als een werknemers-toernooi van de 
Koninklijke Hoogovens beleeft in Januari 2023 zijn 85e editie. In dit toernooi 
spelen oa. vijf van de 10 hoogst geklasseerde schakers ter wereld mee. 
Het toernooi, wel tot het ‘Wimbledon’ van het schaken’ beschouwd, speelt zich 
af van 13 t/m 29 januari in Wijk aan Zee. 
 
NK Schaken tijdens Chess-festival in Groningen 
Festival vindt van 21 tot 30 december plaats op meerdere locaties in Gronin-
gen. 
Om het kampioenschap wordt gestreden door 24 Nederlandse topschakers; 
onder wie 8 vrouwen en 16 mannen. 
Max Warmerdam en Anne Haast verdedigen hier hun titel. 

 
Koninklijke Nederlandse Schaakbond bestaat 150 jaar 
Ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van de KNSB wor-
den her en der in het land tal van evenementen georgani-
seerd. Ook wil de bond vooral het straatschaak en het scha-
ken in het openbaar bevorderen. 
Raadpleeg hiervoor de scan-code hiernaast. 
 

De Schaak-Off; een nieuwe traditie? 
De schaak-Off is een initiatief van de schaakbond. Het is een competitie waarbij 
vooral nieuwe schakers kennis kunnen maken met het schaken in club- en 
wedstrijdverband. 
De competitie die via lokale voorronden start. Groepwinnaars plaatsen zich 
voor regiofinales die uiteindelijk leidt tot een landelijke finale. 
Begonnen wordt in vierkampen met drie ronden rapid-schaak 20 min. pp/pp.  
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Schaakblind 
 
Schaakblind.., wie had hier niet ooit mee te kampen..? 
Schaakblindheid komt in de ‘beste’ kringen voor. Zelfs schaakmeesters op hoog 
niveau ontkomen er soms niet aan. 
Het komt vaak voor bij moeilijk en ingewikkelde stellingen waarbij een eenvou-
dige (tegen)zet zomaar over het hoofd wordt gezien.  
We volgen hier een partij tussen twee grootmeesters waarbij een van hen na 
de 30e zet een stommiteit  beging. W 

We volgen hier een partijHier volgt de notatie van een partij waarvan zowel de wit-
speler als de met zwart spelende speler met schaakblindheid te maken kregen: 
 
Volg de partij en…, ‘houd je ogen open..’ 
 

1. d4 Pf6  2. Pf3 e6  3. c4 Lb4+  4. Pc3 0-0  5. Ld2 d5  
6. e3 b6  7. cd ed  8. a3 Lc3  9. Lc3 Lb7   
10. Ld3 Pbd7  11. Tc1 Pe4  12. 0-0 De7  13. b4 a6  
14. Lb2 Tac8  15. Pe5 Pb8  16. b5 axb5 17. Lb5 c6  
18. Ld3 f6 19. Pf3 Pd7  20. Db3 Ta8  21. a4 De6  22. 
Ta1 Ta7  23. La3 Tfa8  24. Lb4 c5  25. Le4 De4  26. 
Lc3 Lc6 27. Pd2 Dd3  28. a5 bxa5 29. Tfd1 a4  30. 
Da3 cxd4  [diagram] 
31. Pb1 ?? 

Het ging om deze laatste zet 31. Pb1?? en twee zetten later stond wit mat. 
Wit zal ongetwijfeld gedacht hebben van: "Td1 is gedekt door de andere toren, 
dus dat is wel in orde. De Loper op c3 loopt gevaar. Als ik het paard van veld d2 
naar b1 speel, is de loper gedekt en wordt de zwarte dame door de Toren op a1 
aangevallen."  
Hij ziet hierbij over het hoofd dat de Toren op d1 nu niet meer gedekt is. 
 
Opmerkelijk bij dit partijfragment was, dat ook zwart deze blunder niet had op-
gemerkt. In deze stelling zette hij zijn Dame in veiligheid.  
Het ontging hem dat mat in twee voor het oprapen lag. 31. …. Dxd1+  32. Le1 
Dxe1 #. 
 
Gevallen waarin sterke spelers beiden dezelfde eenvoudige weerlegging van 
een idee over het hoofd zien komt menigmaal voor. 
Het omgekeerde, dat men een eenvoudige weerlegging denkt te zien die er in 
werkelijkheid niet is, is eveneens een bekend fenomeen dat tot schaakblind-
heid wordt gerekend. 

http://nl.wikisage.org/wiki/Schaakmat
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Veilig rokeren / of niet rokeren 
 
In het vorige clubblad was een verwisseling van stelling geslopen en waren de 
oplossingen daardoor niet te volgen. Hier nogmaals de rokade-opdrachten. 
Allemaal rokades die reglementair juist zijn.., maar steeds wel verstandig..? 

1. Zwart aan zet           2. Zwart aan zet          3. Wit aan zet 
Korte rokade wel/niet          Lange rokade slim..?  Korte rokade..? 

4. Zwart rokeerde kort.      5.  Wit aan zet           6. Zwart aan zet 
     Was dit verstandig?               Lange rokade slim..?            Lange rokade slim..? 
 
1.  Neen 
Na 1. … 0-0 kan wit met  
2. Lxh7+ een pion winnen; 
niet verstandig dus.  
Beter is 1. … h6 
 
4.  Neen 
Na 1. … 0-0 volgde 2. Lxh7+! 
Het klassieke loperoffer ! 
Na 2. … Kxh7 volgt: 3. Pg5+ 
Kg8  4. Dh5 met winnende 
aanval voor wit  
 
 

2.  Neen 
Na 1. … 0-0-0 volgt 2. Pxc6;  
Het paard kan niet geslagen 
worden vanwege 2. … bxc6  
3. Da6 # 
 
5.  Jazeker 
Lange rokade is hier sterk; 
het heft de penning op en 
dreigt Txd6: 1. 0-0-0  Txe3 
2. Txd6+ Ke7  3.Pd5+ en wit 
wint Dame en Toren. 
 
 

3.  Niet aan te bevelen 
Korte rokade is niet handig 
omdat zwart dan met:  
1. … c5  2. Dd2 d4 een pion-
vork creëert met stukwinst. 
 
6.  Neen ! 
Na 1. … 0-0-0 slaat wit met  
2. axb4 Dxa1+  3. Kd2 Dxh1 
(zwart dacht twee torens te 
winnen), maar na 4. Dxc6+! 
volgt: 4. … bxc6  5. La6 # !
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Programma seizoen 2022-2023 
       

Week Datum Interne competitie Anders Afwijkende dagen 

52 21-dec cyclus 2 - 6     

53 28-dec  Geen Schaken Kerstvakantie 

1 4-jan   Nieuwjaarstoernooi   

2 11-jan cyclus 2 - 7     

3 18-jan cyclus 2 - 8     

4 25-jan cyclus 2 - 9     

5 1-feb Cyclus 3 - 1     

6 8-feb Cyclus 3 - 2     

6 11-feb   ronde NBSB competitie Zaterdag! 

7 15-feb Cyclus 3 - 3   

8 22-feb   Geen Schaken Carnaval 

9 1-mrt Cyclus 3 - 4   

10 8-mrt Cyclus 3 - 5     

10 11-mrt   ronde NBSB competitie Zaterdag! 

11 15-mrt Cyclus 3 - 6     

12 22-mrt Cyclus 3 - 7     

13 29-mrt Cyclus 3 - 8     

13 1-apr   ronde NBSB competitie Zaterdag! 

14 5-apr Cyclus 3 - 9    

15 12-apr Cyclus 4 - 1     

16 19-apr Cyclus 4 - 2    

16 22-apr   Team 1 ronde NBSB competitie Zaterdag! 

17 26-apr Cyclus 4 - 3    

18 3-mei Cyclus 4 - 4     

19 10-mei Cyclus 4 - 5    

19 10-mei   Reserve inhaaldag #1 Zaterdag! 

20 17-mei Cyclus 4 - 6     

21 24-mei Cyclus 4 - 7     

22 31-mei Cyclus 4 - 8     

22 3-jun   Reserve inhaaldag #2 Zaterdag! 

23 7-jun Cyclus 4 - 9     

24 14-jun   Tweetallentoernooi   

24 17-jun   Voorjaarstoernooi Zaterdag! 

25 21-jun     Zomervakantie 

27 28-jun    Zomervakantie 

28 5-jul     Zomervakantie 

29 12-jul    Zomervakantie 

30 19-jul     Zomervakantie 

31 26-jul     Zomervakantie 

32 2-aug     Zomervakantie 

33 9-aug     Zomervakantie 

34 16-aug     Zomervakantie 

35 23-aug     Zomervakantie 

35 30-aug   Jaarvergadering   
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Vastgestelde data voor externe competitie 

 
Zaterdag 17 september KNSB    team 1 
    8 oktober  KNSB/NBSB  team 1 en 2 
    5 november KNSB/NBSB  team 1 en 2 
  26 november KNSB/NBSB  team 1 en 2 
  17 december KNSB/NBSB  team 1 en 2 
  11 februari ‘23 KNSB/NBSB  team 1 en 2 
  11 maart  KNSB/NBSB   team 1 en 2 
    1 april  KNSB/NBSB   team 1 en 2 
  22 april  KNSB    team 1 
Reserve/inhaaldagen: 
zaterdag 10 mei  KNSB/NBSB 
    3 juni  KNSB/NBSB  
 
PS:   
Uit of thuis wordt nader bepaald; streven is dat beide team gelijktijdig uit, 
danwel thuis kunnen spelen. 

 
 
 

 
De contributie nog niet overgemaakt..? 
Bondsleden:         € 140,= per jaar 
Niet-bondsleden:        € 110,= per jaar 
B-leden (bondslid van een andere schaakvereniging):  € 110,= per jaar 
Jeugdleden (tot 21 jaar of student):     € 70,= per jaar 
 
Ter herinnering: 
Boekjaar: 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023. 
Contributie kan worden overgemaakt op bankrekening:  
NL13 INGB 0002 6940 58       t.n.v. S.V. “De Vughtse Toren”, ’s-Hertogenbosch. 
of contant betaald bij de penningmeester. 
NB: voor de snelle betalers: indien de contributie vóór 1 januari 2023 betaald 
wordt, mag € 5,= van bovenstaande bedragen afgetrokken worden. 
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Externe competitie 
 
Ongeveer halverwege de externe competitie misschien goed een tussenbalans 
op te maken.  
Het eerste team is na 5 wedstrijden met 4 matchpunten in de middenmoot te 
vinden. Opmerkelijk is het aantal behaalde bordpunten. Die doen niet veel on-
der ten opzichte van koploper Blerick (20,5 tegen 25,5). 
Er staan nog enkele zware tegenstanders te verslaan. 
 

 
Het tweede team heeft nu 3 wedstrijden achter de rug en is precies op de helft. 
Het team staat wat onder het midden door twee verloren sessies.  Met het 
aantal bordpunten ligt het iets onder het gemiddelde. 
 

ronde 1 · Ronde 2 · Ronde 3 · Ronde 4 · Ronde 5 · Ronde 6 · Ronde 7 

Team MP BP 1 2 3 4 5 6 7 

1. De Kentering 2 6 9.5 ☓ 3 - 3 - - 3½ 

2. ODI 1 4 9 1 ☓ - 2 - 4 2 

3. SV Deurne 1 4 7.5 - - ☓ 1½ 2½ 3½ - 

4. WLC 3 3 5.5 1 2 2½ ☓ - - - 

5. Grenslopers Goirle 1 2 5 - - 1½ - ☓ 3½ - 

6. De Vughtse Toren 2 2 4 - 0 ½ - ½ ☓ 3 

7. OSV 3 1 3.5 ½ 2 - - - 1 ☓ 

 

 
Na een korte winterstop wordt In februari volgend jaar de externe competitie 
voortgezet.  

Team MP BP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Blerick 2 10 25.5 ☓ - 4½ - 5 4½ - 6 - 5½ 

2. OSV 1 8 23 - ☓ 4 4½ 5½ - 5 4 - - 

3. De Stukkenjagers 3 6 23.5 3½ 4 ☓ 4 - 5 7 - - - 

4. Waalwijk 1 6 21.5 - 3½ 4 ☓ - - 5½ - 4 4½ 

5. De Vughtse Toren 1 4 20.5 3 2½ - - ☓ - 3 - 5½ 6½ 

6. KiNG 2 4 19.5 3½ - 3 - - ☓ - 5 4 4 

7. Zuid Limburg 5 4 18 - 3 1 2½ 5 - ☓ - 6½ - 

8. WLC 2 3 17 2 4 - - - 3 - ☓ 4 4 

9. Kempen Combinatie 2 3 16 - - - 4 2½ 4 1½ 4 ☓ - 

10. SVO Oisterwijk 1 2 15.5 2½ - - 3½ 1½ 4 - 4 - ☓ 

https://nbsb.netstand.nl/rounds/view/2055
https://nbsb.netstand.nl/rounds/view/2056
https://nbsb.netstand.nl/rounds/view/2057
https://nbsb.netstand.nl/rounds/view/2058
https://nbsb.netstand.nl/rounds/view/2059
https://nbsb.netstand.nl/rounds/view/2060
https://nbsb.netstand.nl/rounds/view/2061
https://nbsb.netstand.nl/teams/view/2625
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9462
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9471
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9457
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9467
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9477
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9464
https://nbsb.netstand.nl/teams/view/2626
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9462
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9473
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9463
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9470
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9458
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9468
https://nbsb.netstand.nl/teams/view/2629
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9471
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9473
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9460
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9459
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9466
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9476
https://nbsb.netstand.nl/teams/view/2631
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9457
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9463
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9460
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9475
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9472
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9469
https://nbsb.netstand.nl/teams/view/2628
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9467
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9470
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9459
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9475
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9465
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9474
https://nbsb.netstand.nl/teams/view/2630
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9477
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9458
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9466
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9472
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9465
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9461
https://nbsb.netstand.nl/teams/view/2627
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9464
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9468
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9476
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9469
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9474
https://nbsb.netstand.nl/pairings/view/9461
https://knsb.netstand.nl/teams/view/4017
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12796
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12778
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12805
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12766
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12777
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12800
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12769
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12789
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12787
https://knsb.netstand.nl/teams/view/4020
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12796
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12763
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12774
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12781
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12790
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12772
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12785
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12807
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12799
https://knsb.netstand.nl/teams/view/4024
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12778
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12763
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12783
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12793
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12768
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12773
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12803
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12798
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12788
https://knsb.netstand.nl/teams/view/4022
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12805
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12774
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12783
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12792
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12801
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12782
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12794
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12771
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12765
https://knsb.netstand.nl/teams/view/4023
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12766
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12781
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12793
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12792
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12804
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12784
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12802
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12775
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12770
https://knsb.netstand.nl/teams/view/4016
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12777
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12790
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12768
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12801
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12804
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12795
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12767
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12786
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12779
https://knsb.netstand.nl/teams/view/4021
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12800
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12772
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12773
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12782
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12784
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12795
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12791
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12764
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12806
https://knsb.netstand.nl/teams/view/4015
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12769
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12785
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12803
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12794
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12802
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12767
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12791
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12780
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12776
https://knsb.netstand.nl/teams/view/4019
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12789
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12807
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12798
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12771
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12775
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12786
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12764
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12780
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12797
https://knsb.netstand.nl/teams/view/4018
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12787
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12799
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12788
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12765
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12770
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12779
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12806
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12776
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/12797
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 Schaakvereniging ‘De Vughtse Toren’ 
 Jaargang  51  nr. 4                                     december  2022 

 
Voorzitter:           Ton van Roon    073 - 6566415  

tonschaakt@ziggo.nl   06 - 46345997 
 
Secretaris:         Frits Akkermans     0411 - 641595  

fritsakkermans@kpnplanet.nl    06 - 22611517 
 
Penningmeester:  Henk van Evert,    073 - 6426757 

h.vanevert@kpnmail.nl 
 
Wedstrijdleider:  Peter Loman                 06 -10905622 
    peter.loman@atos.net 
 
Jeugdopleiding  Wolter de Vries        06-54280661 073 - 6564688 
           
Webmaster:   Sije Zeldenrust    073 - 6567595 
    s.zeldenrust@home.nl   06 - 21341312 
 
Clubblad:   Frank Donders,     073 - 6566990 
    frankenriadonders@gmail.com    06 - 27178257 
 
Internet:    www.devughtsetoren.nl 
 
Ereleden:   Harry van Sterkenburg  
    Kees Machielsen 
    Ria Samuels 
 
Teamleiders externe competitie: 
 

-  1e team   Frits Akkermans    0411 - 641595 
          06 - 22611517 

    Henk van Evert    073 - 6426757 
-  2e team   Frank Donders    073 - 6566990 
          06 - 27178257 
Clublokaal:   De Elzenburg 

Lidwinastraaat 12c  5262 EP Vught 073 - 2041010 
 
Speelavond:   Woensdag - vanaf 20.15 uur - 
  
Bankrekeningnr.:  NL13.INGB.000.269.40.58   

Penningmeester ‘De Vughtse Toren’ 
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