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 CLUBBLAD WSG 
NUMMER 126 

juli 2015 
 

REDACTIE      INHOUDSOPGAVE 
 
Dick Boogaard     2.  Inhoudsopgave 
       3.  Ten Geleide 
Gerard Harbers     4.  Bestuursmededelingen 
       5.  Uitnodiging ledenvergadering  
Gerard Klein Langenhorst    7.  Financieel verslag    
       10.Interne competitie 
Marcel Krosenbrink     16.WSG 1  
       18.WSG 3        
Jochem Mullink     21.Partijen van Clubleden   
       26.Dagboek van de Secretaris 
ADVERTENTIES     28.Zomerstellingen 
       29.Eindspel 
Henk te Brinke     30.Geschiedenis van het Schaken  
       33.Oplossingen  
BESTUUR      33. Onverwachte verwantschap  
       35. Activiteitenkalender  
Voorzitter  Marcel Krosenbrink  36. Jeugdschaak 
   (tel. 51 44 10)    
Secretaris  Mark Burgers    
   (tel. 45 25 27)    
Penningmeester Arent Luimes    
   (tel. 0544-37 39 42)     
Interne competitie Han van de Laar   
   (tel. 06-13 83 60 33)   
Materiaal  Gerard Klein Langenhorst  
   (tel. 52 12 21) 
Jeugd/Extern  Marcel Krosenbrink  
 
CONTRIBUTIE     
Senioren  80 euro per jaar 
Jeugd   50 euro per jaar 
 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen eindigt, 
blijft de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd 
 
REKENINGNUMMER  NL69 RABO 0133 328708  WEBSITE www.wsgschaak.nl  
 
OP DE VOORPAGINA 
Oscar Wamelink speelde in één van de laatste rondes met wit tegen Jan Eckhardt en speelde 
hier Lh5. Jan zete zijn toren van e8 naar f8 en kwam er na Pf5 ! achter dat hij zijn dame verloor. 
Mede door deze zetten werd Oscar de verdiende winnaar van de C-groep.  
 

http://www.wsgschaak.n/
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Ten Geleide 
(door Jochem Mullink) 

 
Ik ben dit jaar voor het eerst bij de redactie en meteen werd mij gevraagd het Ten Geleide te 
schrijven voor het laatste blad van dit seizoen. Eerlijk gezegd zag ik er wel wat tegenop, 
want ik kan nu eenmaal beter schaken dan schrijven. Maar omdat je - zoals een bekende 
van mij wel eens zegt - in het diepe het snelst leert zwemmen, moest het er toch maar van 
komen. Anders gaat iedereen nog denken dat ik alleen voor de gezelligheid (=kaarten) in de 
redactie zit. 
 
Zo'n laatste nummer nodigt natuurlijk in 
eerste instantie uit tot terugblikken. Als ik - 
enigszins onbeleefd - naar mezelf kijk, dan 
kan dit seizoen in de toekomst moeilijk 
overtroffen worden. Kampioen met het 
jeugdteam, winnaar van de beker en niet 
in de laatste plaats clubkampioen. Het is 
toch een hele eer om in hetzelfde rijtje met 
al die andere kampioenen, zoals Henri, 
Henrik en niet te vergeten Arjan te staan. 
 
Misschien moet ik Marcel daarvoor ook 
wel bedanken, omdat hij ondanks dat ik 
zijn concurrent was dit seizoen, mij toch is 
blijven motiveren. En ik denk ook dat ik 
hem inmiddels goed genoeg ken om te 
weten dat hij er niet eens spijt van heeft 
dat hij daardoor zelf geen kampioen is 
geworden. 
 
En niet te vergeten ook nog kampioen met 
Stadtlohn, waar ik samen met Bert en 
Marcel speel. Volgend seizoen spelen we 
in de Verbandsklasse Münsterland, dat 
denk ik te vergelijken is met de 
promotieklasse SBO.  
 
We komen dan onder andere het tweede 
team van Südlohn tegen. Daar spelen 
Gerard H., Han S, Han v.d.L.), Hannes, 
Stefan en Daniel. Nu maar hopen dat die 
derby niet gespeeld wordt op een dag dat 
WSG ook moet schaken. Op het 
hoogtepunt stoppen zak ik zeker niet 
doen, (helaas voor sommigen), daarvoor 
vind ik het schaken veel te leuk. En de 
schaakclub ook. 
 
 

Met het team van WSG spelen we volgend 
jaar weer tegen veel dezelfde teams als 
vorig seizoen. Toen speelde ik in Almere 
tegen Johannes Kossen. Toevallig won ik 
een paar maanden geleden tijdens het 
Bevrijdingstoernooi in Wageningen ook 
van hem. Misschien als ik volgend jaar 
weer tegen hem speel maken we nog wat 
kans… 
 
Ik weet niet of het aan Nick (van Simon) 
ligt, maar het lijkt er op dat het schaken de 
laatste tijd wat meer in het nieuws is. 
Misschien kan onze club daar ook van 
profiteren. Het afgelopen seizoen hebben 
er gelukkig veel mensen mee gedaan aan 
de competitie, maar deze zomer stoppen 
er ook weer een paar, dus extra toeloop 
kunnen we altijd gebruiken.  
 
Zeker voor mij als jeugdlid (en jeugdleider) 
is het leuk dat ook andere jonge spelers 
doorbreken. Oscar heeft de C-groep 
gewonnen en Max deed het ook heel 
goed. Daan is aan het einde van het 
seizoen op dinsdag begonnen. Wie weet 
maken de komende jaren nog wat meer 
jeugdspelers de overstap. Op de vrijdag 
zijn de jongste WSG'ers ook goed bezig. 
Evi en Lauri mochten zelfs aan het NK 
meedoen, en hebben ook heel goede 
resultaten neergezet. Daarover kunnen 
jullie verderop in dit blad meer lezen. Wie 
weet zien we ook hun in de toekomst 
tussen de senioren opduiken. 
 
Ik wens iedereen veel plezier met dit 
clubblad en een prettige vakantie. 
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Verslag Bestuursvergadering 
 

datum:  1 juni 2015 bij Marcel 
aanwezig:  Mark Burgers, Gerard Harbers, Gerard Klein Langenhorst, Marcel  
  Krosenbrink,  Han van de Laar, Arent Luimes 
 
1. Opening/mededelingen 
Marcel opent de vergadering. Gerard Harbers woont de vergadering bij als kandidaat 
bestuurslid. 
 
2. Externe competitie 
Het bestuur kan zich vinden in het concept dat er ligt. Dit komt ook in het clubblad. 
Marcel informeert voordien Dick Boogaard als beoogd teamleider van WSG 2. 
 
3. Financiën 
Arent licht de financiële situatie toe. Er is weliswaar een verlies(je), maar dat kunnen we ons 
permitteren. De contributie kan ongewijzigd blijven. Met de kascontrolecommissie maakt 
Arent nog een afspraak. 
 
4. Accommodatie/materiaal 
Gerard gaat inventariseren hoeveel (werkende) klokken we nog hebben. Daarbij in de gaten 
houden dat nieuwe speeltempo’s niet op alle klokken kunnen. 
 
5. Activiteiten 
Barbecue 
Voor de barbecue zijn veel aanmeldingen, zowel van jeugd als senioren. Inmiddels is de 
barbecue geweest en het was bij huize Houwers weer een succes. Volgend jaar gaan we op 
herhaling.   
Jeugdschaaktoernooi 
Het aantal deelnemers was niet zo hoog, vooral vanuit de SBO. Verder prima verloop. 
Jubileum 
Tijden de jaarvergadering commissie instellen t.b.v. 70 jarig jubileum. Gerard Harbers wil – 
als hij verkozen wordt – wel contactpersoon zijn tussen commissie en bestuur.  
Berkelstedentoernooi 
Dit jaar op 19 september in Lochem 
Cursus 
Marcel zal Frank Kroeze vragen of hij weer cursus kan geven. Data worden 18 september en 
2 oktober. 
 
6. Interne competitie 
Het reglement kent een paar kleine wijzigingen. Han neemt dat mee in zijn stuk in het 
clubblad. 
 
7. Bestuur 
Samenstelling 
Marcel is aftredend en herkiesbaar als voorzitter. 
Arent neemt na 9 jaar penningmeesterschap afscheid. Het bestuur heeft Gerard Harbers 
bereid gevonden deze functie op zich te nemen. Tegenkandidaten kunnen zich tot een half 
uur voor de jaarvergadering melden bij Marcel. 
Leden van verdienste 
Er bestaat behoefte aan heldere richtlijnen. In haar volgende vergadering rond het bestuur 
deze discussie af. 
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AGENDA 
 

Ledenvergadering 
dinsdag 25 augustus 19.30 uur bij Willinks 

 
 
1. Opening/mededelingen 

 
2. Interne competitie 

- Prijsuitreiking interne competitie, beker en Schaakvrij 
- Aanpassing reglement (zie elders in dit blad) 
-Bekerloting 
 

3. Externe competitie 
-Teamindeling (zie elders in dit blad) 
- Inventarisatie viertallen competitie 
 

4. Activiteiten 
- Prijsuitreiking Zomerschaak 
- Berkelstedentoernooi 19 september 
- Samenstellen Jubileumcommissie 
 

5. Financiën 
- Kascontrole (verslag en benoeming nieuw lid) 
- Vaststellen jaarrekening (zie elders in dit blad) 
- Vaststellen begroting (zie elders in dit blad) 
 

6. Jaarverslag secretaris 
Zie de dagboeken in de clubbladen van dit seizoen 
 

7. Bestuursverkiezing 
- Arent Luimes treedt af als penningmeester en is niet herkiesbaar 
Het bestuur heeft Gerard Harbers bereid gevonden zich kandidaat te stellen. 
Eventuele andere kandidaten kunnen zich tot een half uur voor begin van de 
vergadering melden bij één van de bestuursleden. 
- Marcel Krosenbrink treedt af als voorzitter en is herkiesbaar 
 

8. SBO 
Vooruitblik jaarvergadering SBO 
 

9. Rondvraag 
 

 

Na de vergadering vrij schaken en eventueel teamoverleg  
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Financieel verslag 
(door Arent Luimes) 

 
De voorgaande acht jaren heb ik telkens zwarte cijfers kunnen presenteren aan het eind van 
het seizoen. In mijn laatste seizoen als penningmeester komt aan deze mooie reeks een 
einde. Ik verwacht dat we dit seizoen zullen eindigen met een verlies van om en nabij de  
€ 300,-. In hoeverre deze cijfers als een incident kunnen worden beschouwd moet de 
komende jaren blijken. Vooralsnog zijn er in ieder geval geen redenen om op het gebied van 
de contributie maatregelen te nemen. Het WSG heeft de voorafgaande jaren op financieel 
gebied mooie resultaten geboekt en kan een stootje hebben. 
 
Waardoor is het verlies veroorzaakt?  
Er zijn meerdere oorzaken voor het verlies 
wat we het afgelopen seizoen geleden 
hebben. Sommigen hebben waarschijnlijk 
een structureel karakter, anderen moeten 
bestempeld worden als incidenteel. Hier 
volgt een korte opsomming: 
 

 Reiskosten, consumpties extern en 
afdrachten SBO vallen over gehele 
linie hoger uit dan begroot.   
 

 De representatiekosten vallen 
hoger uit dan begroot. De 
voornaamste oorzaak hiervan is 
dat er het afgelopen seizoen een 
tweetal lidmaatschappen ten 
gevolge van overlijden beëindigd 
zijn.                
  

 De post 'overig' valt hoger uit dan 
begroot.  
  

 De materiaalkosten bij de jeugd 
zijn verdubbeld ten opzichte van 
hetgeen daarvoor was begroot. 
Deze post bestaat voornamelijk uit 
stappenmethode boekjes 
en diploma's. Tevens is er het 
afgelopen seizoen ruim 40 Euro 
besteed aan de aanschaf van een 
oprolbaar schaakbord.  
                                                                                 

 De afschrijvingskosten vallen hoger 
uit dan begroot. Dit houdt verband 
met het feit dat bij een normale 
afschrijving de klokken nog een 
geringe restwaarde zouden hebben 
en dus heb ik ervoor gekozen de 
klokken in één keer van de balans 
af te schrijven. 

 

Bijzonderheden begroting: 
Tot zover het voorlopige resultaat. Voor 
wat de begroting van het komende 
seizoen betreft, merk ik op dat deze 
grotendeels is afgestemd op de 
werkelijkheid van het afgelopen seizoen. 
Al met al verwacht ik dat wij het komende 
jaar een klein verlies zullen draaien. 
Tegelijkertijd moet ik daarbij opmerken dat 
ik in het verleden al diverse keren een 
verlies heb begroot en dat deze 
voorspellingen alleen voor wat betreft het 
afgelopen seizoen uit lijken te komen.  
 
Het uitgangspunt dat de begroting van het 
komend seizoen is afgestemd op het 
resultaat van het vorige seizoen heb ik niet 
ten aanzien van elke afzonderlijke 
begrotingspost toegepast. Zo wordt de 
jaarlijkse wedstrijd tussen Südlohn en 
WSG het komend seizoen niet in 
Winterswijk gespeeld en zullen we, zoals 
het er nu uitziet, komend seizoen geen 
afschrijvingskosten maken. De klokken, 
borden en stukken zijn volledig 
afgeschreven.  
 
Wijziging contributieregeling 
Op de jaarvergadering wordt er een 
voorstel voor een aangepaste 
contributieregeling behandeld. Het 
voorstel komt hier op neer dat leden die 
gedurende een seizoen alleen maar 
extern gespeelde hebben, na afloop van 
het desbetreffende seizoen een verzoek 
kunnen indienen om € 20,- te retourneren. 
De contributie-inkomsten worden daarom 
iets lager begroot dan de werkelijke 
opbrengsten daarvan uit het afgelopen 
seizoen.  
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Ook het komend seizoen zal er van de 
deelnemers aan het Berkelstedentoernooi 
geen eigen bijdrage gevraagd worden. De 
reiskostenvergoeding blijft op € 0,22 per 
kilometer staan.  
 
Verder vermeld ik nog dat ik wederom 
geprobeerd heb om voorzichtig te 
begroten. Voor het overige verwijs ik naar 
het overzicht dat op de vorige bladzijde 
staat. Het overzicht is zeer uitgebreid en 
naar mijn idee voor een ieder leesbaar. 
Het definitieve resultaat en de balans 
worden tijdens de jaarvergadering 
uitgereikt.  
 

Afscheid 
Zoals ik aan het begin van dit stukje al heb 
opgemerkt is het huidige seizoen mijn 
laatste seizoen als penningmeester van 
het WSG. Hoewel het ik werk als 
penningmeester van het WSG jarenlang 
met veel plezier gedaan heb en ik het niet 
als een zware last ervaren heb, heb ik de 
laatste paar seizoenen ook gemerkt dat 
mijn betrokkenheid bij het WSG langzaam 
maar zeker minder werd. Op een gegeven 
moment komt er gewoon een moment 
waarop je denkt dat je het wel gezien hebt. 
Voor mijzelf en de club is het dan ook 
goed dat iemand anders mij opvolgt.  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://plazilla.com/geld-verdienen-op-het-internet/&ei=NK-FVZ3-PPTY7AbZnIuoBw&bvm=bv.96339352,d.bGg&psig=AFQjCNFhgCPhS-9fM9V9h0Hmrk_Z58A8iQ&ust=1434910889636447
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Voorlopig Resultaat 2014-2015 en Begroting 2015-2016 
 

Uitgaven     Inkomsten    

 Begr 
14/15 

werkelijk Begr. 
15/16 

 Begr 
14/15 

Werkelijk Begrootn 
15/16 

Afdracht SBO sr. 1420 1475,40 1480 Contributies      
sr. 

2050 2265 2200 

Afdracht teams 
 

45 30 30     

Toernooikosten sr. 120 60 60     

Reiskosten sr. 300 423,94 400 Reiskosten- 
vergo. SBO 

100 155,31 150 

Reiskosten team 1 550 606,32 600 Reiskostenvergo
eding 1ste team 

610 854,68 850 

Inschrijfgeld 1 ste team 420 472,73 470     

Andere 1ste team 
kosten 

65 68,40 65     

Prijzen sr. 100 153,32 150     

Materiaal senioren 55 11,88 10     

Accommodatie 
senioren 

 100 100     

Website WSG 30 30 30 Contributies jr. 950 960 950 

Diversen senioren 60 59 60     

Afdracht SBO jr. 465 522,36 520     

Afdracht teams jr. 12 6 6     

Reiskosten jr. 55 84,04 55     

Materiaal jr. 80 160,34 120     

Prijzen jr. 150 169,41 150     

Kosten WSG-Südlohn 50 77,55  advertenties 660 630 660 

    Donateurs 
bijdrage 

80 125 40 

Representatie 100 167,95 150 Rente 60 46,35 35 

verzekering 10 10 10 Diverse 
ontvangsten 

100 78,54 100 

    Subsidie 
gemeente 
Winterswijk 

420 420 345 

Overige kosten 65 145,09 100     

Kosten clubblad 650 553,02 560     

Consumpties externe 
competitie 

180 227,25 200     

administratiekosten 20 8,68 10     

Kosten 
betalingsverkeer 

130 136,57 130     

Afschrijvingen 54 85      

winst    verlies 156 309,37 136 

 5186 5844,25 5466  5186 5844,25 5466 
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De Interne Competitie 

(door Han van de Laar) 
 

 
Eindstand Competitie WSG    cyclus 3 na ronde 32 seizoen 14/15 

Nr Waarde Naam Voornaam Score Grp Rating Rtng+ RatingN Score Perc. Gesp Gew Rem Verl Vrij Afz Extn W-Z Bekr 

01 50 Mullink Jochem 1085,7 A1 1998 29 2027 18,5/25 74 25 14 9 2 1   3 1 3 

02 49 Krosenbrink Marcel 1052,3 A 1920 51 1971 19,5/27 72 27 16 7 4 1   2 1 2 

03 48 Abbink Henri 916,3 A 1924 8 1932 17,0/28 61 28 11 12 5 1 2 1 0   

04 47 Sligte Bert te 827,8 A 1878 -17 1861 13,5/24 56 24 9 9 6 1   6 0 1 

05 46 Hoeing Hannes 736,8 A 1894 0 1894 10,5/18 58 18 7 7 4   10 3 0 1 

06 45 Schuurmans Han 716,5 A 1803 -8 1795 8,0/19 42 19 3 10 6 1 3 7 -1 2 

07 44 Boogaard Dick 714,2 A 1804 -21 1783 12,0/26 46 26 7 10 9 1 3 1 -2 1 

08 43 Lehr Frank 692,8 B1 1758 31 1789 11,5/21 55 21 10 3 8   10 1 1   

09 42 Badescu Cristian 674,3 A 1950 19 1969 7,5/11 68 11 6 3 2   16 1 1   

10 41 Teloeken Daniel 656,2 A 1844 21 1865 6,0/09 67 9 5 2 2   12 1 -1   

11 40 Brinke Henk te 639,7 B 1626 36 1662 12,5/28 45 28 10 5 13 1 2 1 0   

12 39 Laar Han van de 631,7 B 1669 7 1676 9,5/23 41 23 7 5 11 1 3 5 -1   

13 38 Geerdes Job 630,8 B 1666 11 1677 7,0/14 50 14 7 0 7 1 5 1 0   

14 37 Harbers Gerard 602,2 A 1845 5 1850 6,5/12 54 12 3 7 2 1 15 4 2   

15 36 Kl. Langenhorst Gerard 564,2 B 1502 22 1524 9,0/20 45 20 7 4 9 1 5 6 0   

16 35 Luimes Arent 548,3 A 1839 13 1852 4,0/05 80 5 3 2 0   20 7 -1   

17 34 Burgers Mark 537,0 B 1710 -18 1692 0,0/01 0 1 0 0 1   1   -1   

18 33 Witteveen Tim 526,5 B 1623 -49 1574 11,5/20 58 20 11 1 8   9 3 0   

19 32 Wamelink Oscar 497,0 C1 1329 83 1412 14,5/30 48 30 9 11 10 1 1   0   

20 31 Lurvink Henk 473,0 B 1513 -6 1507 8,0/13 62 13 5 6 2   17 2 -1   

21 30 Teloeken Stefan 458,7 A 2022 -49 1973 3,0/06 50 6 2 2 2   19 3 0   

22 29 Wamelen Dick van 443,2 B 1779 -4 1775 2,5/05 50 5 1 3 1   19 8 1   

23 28 Wolters Jaap 436,5 C 1391 0 1391 11,5/28 41 28 7 9 12 1 2   2   

24 27 Beek Henk van 415,7 C 1327 -13 1314 12,0/30 40 30 9 6 15 1 1   0   

25 26 Labee Dick 412,3 B 1418 -47 1371 7,5/17 44 17 4 7 6   7 8 1   

26 25 Eckhardt Jan 403,8 C 1300 -8 1292 3,0/07 43 7 3 0 4       -1   

27 24 Freriks Henk 403,5 C 1386 -54 1332 10,0/25 40 25 6 8 11 1 5 1 -1   

28 23 Eisenbart Max 386,7 C 1312 22 1334 11,0/25 44 25 9 4 12   7   1   

29 22 Kl. Poelhuis Jan Willem 365,5 C 1300 -43 1257 4,5/12 38 12 2 5 5   1   0   

30 21 Houwers Andre 362,8 B 1476 -29 1447 5,0/08 63 8 5 0 3   14 9 0   

31 20 Aalbers Herby 334,3 A 1855 -19 1836 2,0/04 50 4 2 0 2   19 6 -2   

32 19 Voogd Rob 315,5 C 1363 -6 1357 5,0/11 45 11 4 2 5   21   -1   

33 18 Slager Daan 259,7 C 971 9 980 1,0/03 33 3 1 0 2       1   

34 17 Voogd Damy 234,0 C 974 28 1002 3,5/21 17 21 2 3 16   11   1   

 

 

 
 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQjRw&url=http://www.animaatjes.nl/plaatjes/bekers/&ei=Lxt3Vd2tB8yQsgHf5qu4AQ&bvm=bv.95039771,d.bGg&psig=AFQjCNFMmpYXko6x2Vs7el02_vNitgn31Q&ust=1433955503156428
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Kampioenen interne competitie en Schaakvrij 
Jochem Mullink is voor de 1ste keer fraai clubkampioen geworden van het WSG. Marcel 
Krosenbrink 2de op zichtafstand, op redelijke afstand finishte Henri Abbink als 3de.  In de B-
groep is Frank Lehr al met al toch overtuigend kampioen geworden en datzelfde geldt voor 
Oscar Wamelink in de C-groep. Schaakvrij kent drie winnaars. Hannes Höing in de A-groep, 
Han Schuurmans in de B-groep en Max Eisenbart in de C-groep.  
 
Heren: allen gefeliciteerd! 
 
 
 
Reglement 
Het reglement kent wat aanpassingen. De meeste zijn taalkundig en/of hebben nog te 
maken met de overstap van Winkeizer naar het systeem Rokade. Wat veranderd is, is het 
speeltempo bij jeugdspelers. Ook zij gaan met toegevoegde tijd per zet spelen (zie art. 8). 
 
(zie voor reglement volgende pagina’s) 
 
 
Noteren 
Omdat er in het wedstrijd schaken diverse speeltempo’s zijn is het wel eens lastig om alle 
opties uit elkaar te houden. Het is als volgt: Als er gespeeld wordt met een tempo waarbij er 
per zet 30 seconden of meer aan je bedenktijd toegevoegd wordt, ben je verplicht altijd de 
zetten te blijven noteren. Krijg je minder extra tijd per zet erbij, b.v. 20 of 10 seconden, dan 
hoef je niet meer te noteren als je onder de 5 minuten bedenktijd komt. Iemand anders mag 
dan wel voor je noteren maar dat hoeft niet. Ook als je weer boven de 5 minuten komt hoef 
je niet meer te noteren, want je kunt inmiddels al een aantal zetten gemist hebben.  
 
 

 
 
 
Overigens als je tegenstander niet meer noteert en je zegt er niets van, dan gebeurt er 
verder ook niets in onze interne competitie. Bij het WSG zal de wedstrijdleider alleen 
optreden op verzoek van een van beide spelers en niet uit zichzelf. Spelers die moeite 
hebben met noteren en ook niet of nauwelijks extern spelen kunnen bij mij om dispensatie 
vragen voor het noteren. Dat geef ik dan door aan de tegenstander.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ssv-klimop.nl/?p=5963&ei=yxt3VYaxPMqVsgG45ISoCA&bvm=bv.95039771,d.bGg&psig=AFQjCNFPuHrVqVngV7Y8K0zq6SlCI3_ltw&ust=1433955649900504
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REGLEMENT INTERNE COMPETITIE SEIZOEN 2015-2016 
 

1. Dit reglement is van toepassing op de wedstrijden van de interne competitie van het WSG. Er 
wordt gespeeld volgens de FIDE-regels, officiële Nederlandse vertaling KNSB april 2014 
 

2. De competitie wordt gespeeld volgens de mogelijkheden van het indelingsprogramma Rokade, 
dat is gebaseerd op het Keizersysteem.  

A. De rangorde van spelers aan het begin van het seizoen heeft als uitgangspunt de 
eindstand van de vorige competitie. Nieuwe of herstartende spelers worden 
ingedeeld naar speelsterkte, gebaseerd op de rating.  

B. Spelers die tijdens het seizoen instromen met een rating van1600 of meer 
stromen in op maximaal de helft van het aantal leden. Spelers met een lagere 
rating dan 1600 of geen rating worden naar inzicht van de competitieleider 
ingedeeld op een plaats in de onderste helft van de ranglijst. Plaatsen kan door 
het toekennen van extra startpunten. 

C. In de 1
ste

 ronde speelt nummer 1 tegen de eerstvolgende, aanwezige speler op de 
ranglijst etc. In de volgende ronde idem, tenzij deze al tegen die speler heeft 
gepeeld. Dan wordt gespeeld tegen de volgende speler op de ranglijst etc. 

D. De competitie wordt in 3 perioden gespeeld. Per periode kan men eenmaal tegen 
elkaar spelen. In de volgende periode spelen de spelers die elkaar vaker 
ontmoeten met verwisselde kleuren tegen elkaar. Daar moeten dan wel 6 
verschillende partijen tussen zitten.  

  
3. Clubkampioen is de speler die, nadat de laatste ronde is gespeeld en de herberekening is 

uitgevoerd, de meeste waardepunten heeft behaald. Bij gelijk eindigen, telt het onderlinge 
resultaat. Is dat gelijk, dan telt het aantal winstpartijen. Is dat ook gelijk, dan staat de speler die 
gemiddeld de hoogste notering in de stand had boven de andere(n). Extra prijzen zijn er voor 
de nummers 2 en 3 uit de eindstand en de hoogst geëindigde speler uit iedere volgende groep. 
Een speler kan meer prijzen winnen. Om voor een prijs in aanmerking te komen, dient men 
meer dan 50% van het aantal partijen gespeeld te hebben die meetellen voor de interne 
competitie.  

 
4. Groepen worden ingedeeld op basis van het aantal deelnemers. De indeling vindt plaats op 

basis van de eindstand van het seizoen ervoor. Spelers die door omstandigheden lager zijn 
geëindigd dan hun speelsterkte doet vermoeden, kunnen in een hogere groep worden 
geplaatst. Spelers die na aanvang van de competitie gaan meespelen, worden afhankelijk van 
de ingeschatte sterkte, in een groep geplaatst. Op basis van het deelnemersaantal kan er nog 
een herindeling van de  groepen plaatsvinden. 

 
5. De waarderingsfactor bedraagt voor de nr. 1 van de eindstand van de laatste interne 

competitie 50 punten, voor de nummer 2 - 49 punten, voor de nummer 3 - 48 punten etc.  
A. Bij winst ontvangt men 6/6 x de waarderingsfactor van de tegenstander. 
B. Bij remise ontvangt men 3/6 x de waarderingsfactor van de tegenstander. 
C. Bij verlies ontvangt men 1/6 x de waarderingsfactor van de tegenstander. 
D. Na iedere ronde vindt er een herberekening plaats van de waarderingsfactor. 
E. Indien een speler verhinderd is, ontvangt deze 2/6 van de eigen 

waarderingsfactor. 
F. Indien een speler geen partij heeft, ontvangt deze 4/6 van de eigen 

waarderingsfactor. Bij een oneven aantal is in principe de hoogst geklasseerde 
speler vrij die het meeste aantal partijen heeft gespeeld, die meetellen voor de 
interne competitie.  

G. Indien een speler op een interne speelronde een externe wedstrijd voor het WSG 
speelt, ontvangt deze 3/6 van de eigen waarderingsfactor. Dit geldt ook voor 
andere door het bestuur goedgekeurde verplichtingen tijdens een interne 
speelronde. Tevens voor een speler die in dezelfde week (bepalend is het 
weeknummer) een externe beker- of competitiewedstrijd speelt voor het WSG en 
zich afmeldt voor de speelronde. 
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6. De wedstrijden worden in principe op de clubavond in het clublokaal gespeeld. Het 
aanvangstijdstip is 19.30 uur. Bij afwezigheid van de tegenstander kan de aanwezige speler de 
klok in werking stellen. Heeft deze wit dan dient hij eerst een zet te doen. De competitieleider is 
gerechtigd de klok in werking te stellen. Tevens kan hij met aanpassing van de bedenktijd de 
wedstrijd later laten aanvangen.  
 

7. De partijen worden gespeeld volgens het Fischertempo van 90 minuten per persoon plus 30 
seconden per zet vanaf zet 1. De zetten dienen te worden genoteerd. De competitieleider kan 
hiervoor ontheffing verlenen.  Om uiterlijk 23.45 uur wordt de partij afgebroken. De aan zet 
zijnde speler geeft een zet af. Op de envelop worden de resterende tijden voor beide spelers 
genoteerd. Na het stilzetten van de klok is de partij afgebroken en wordt deze in principe op de 
eerstvolgende speelavond voortgezet met de resterende tijd. 
 

8. Indien een speler tot 21.30 uur speelt, speelt deze volgens het Fischertempo van 45 minuten 
plus 20 seconden per zet vanaf zet 1. Om 21.30 uur wordt de partij afgebroken. Deze 
bepalingen gelden ook bij een speler die tot 22.00 uur speelt, dan wel tot 22.30 uur . Het 
speeltempo is dan respectievelijk 60 minuten plus 20 seconden per zet en 75 minuten plus 20 
seconden per zet. Heeft een speler minder dan 5 minuten op de klok dan hoeft er niet meer te 
worden genoteerd, ook niet als de klok weer boven de 5 minuten uitkomt. 
 

9.  De algehele leiding van de competitie berust bij de interne competitieleider of diens 
plaatsvervanger. Tot de taken behoren onder meer: 

A. Het maken van de indelingen en het verwerken van de uitslagen. 
B. Handhaven en uitvoeren van dit reglement. 
C. Het fungeren als wedstrijdleider.  
D. Beslissen in alle geschillen en gevallen waarin dit reglement niet voorziet. 
 

10. Als de competitieleider of diens plaatsvervanger wordt geraadpleegd, terwijl hij zelf aan het 
spelen is, kan hij zijn klok stilzetten. 

 
11. Tegen een beslissing van de competitieleider kunnen de belanghebbenden schriftelijk in 

beroep gaan bij het bestuur. Een beroep dient gemotiveerd te zijn en binnen 14 dagen na de 
beslissing in het bezit te zijn van de secretaris van het WSG. Het bestuur, met uitzondering 
van de competitieleider, neemt binnen 14 dagen na ontvangst een van motivatie voorzien en 
bindend besluit. Het bestuur hoort indien nodig alle partijen. Zij deelt haar besluit schriftelijk 
aan de belanghebbenden en de competitieleider mee. Als één of meer leden van het bestuur 
belanghebbend zijn bij het te behandelen beroep treedt een plaatsvervanger op, als minder 
dan 3 bestuursleden het beroep kunnen behandelen. Deze wordt door de overige leden van 
het bestuur aangezocht.  

 
12. Tot dinsdag uiterlijk 18.00 uur kan men zich voor een ronde afmelden bij de competitieleider. 

In geval van afmelden dient men altijd een RE te ontvangen. Is dat niet ontvangen, dan dient 
men alsnog te bellen.  
 

 
Versie augustus 2015 
Namens het bestuur van het WSG 
Han van de Laar, competitieleider 
hanvandelaar24@upcmail.nl   
06 13 83 60 33 

 

 
 

  

mailto:hanvandelaar24@upcmail.nl
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SPEELSCHEMA 2015-2016 
 (ONDER VOORBEHOUD) 

 
25 augustus 2015 Ledenvergadering  

  1 september  Ronde 1 start periode 1 

  8  september  Ronde 2  

15 september Ronde 3  

22 september Ronde 4  

29 september BEKER 1   

  6 oktober Ronde 5  

 13 oktober Ronde 6  

 20 oktober SCHAAKVRIJ 1 herfstvakantie 

 27 oktober Ronde 7  

   3 november Ronde 8  

 10 november Ronde 9  

 17 november Ronde 10  + BEKER 2  

 24 november Ronde 11   

   1 december Ronde 12 start periode 2 

   8 december Ronde 13  

 15 december Ronde 14  

 22 december  SCHAAKVRIJ 2 kerstvakantie  

 29 december  DUO SCHAAK kerstvakantie 

   5 januari 2016 Ronde 15    

 12 januari Ronde 16 + BEKER 3 kwartfinale 

 19 januari Ronde 17    

 26 januari Ronde 18  

  2 februari Ronde 19  

 9 februari SCHAAKVRIJ 3 voorjaarsvakantie 

16 februari Ronde 20  

23 februari Ronde 21 + BEKER 4 halve finale 

   1 maart Ronde 22   

  8 maart Ronde 23 start periode 3 

 15 maart Ronde 24  

 22 maart Ronde 25   

 29 maart Ronde 26  + BEKER 5 finale 

   5 april  Ronde 27   

 12 april Ronde 28  

 19 april Ronde 29  

 26 april  Ronde 30  

   3 mei SCHAAKVRIJ 4 meivakantie 

 10 mei Ronde 31  

 17 mei Ronde 32  

 24 mei Ronde 33 laatste ronde 

 31 mei SNELSCHAAK uitspelen afgebroken partijen 

   7 juni Zomercompetitie 1  

 14 juni Zomercompetitie 2  

 21 juni Zomercompetitie 3  

 28 juni Zomercompetitie 4  

   5 juli Zomercompetitie 5  

 12 juli Zomercompetitie 6  

  30 augustus Ledenvergadering  

   6 september 2016 Start schaakseizoen   
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16 

WSG 1- De Toren 2 
(door Marcel Krosenbrink) 

  
Over de wedstrijd zal ik kort zijn. De Toren kon nog degraderen en speelde daarom (?) 
kennelijk met meer scherpte dan wij. Een kansloze 2-6 nederlaag was het resultaat. Achteraf 
bleek dat De Toren deze zege hard nodig had, omdat concurrent Caissa de koploper had 
verslagen. Wij eindigen zo het seizoen toch nog een beetje in mineur. En dat terwijl wij een 
ronde voor afloop al veilig waren. Bert wist na afloop te vertellen dat dit pas de vijfde keer 
(van de twaalf) was dat wij niet degradeerden uit de KNSB en bij nazoeken bleek zijn 
geheugen perfect te zijn.   
 
Op basis van de ratings zouden wij ergens 
tussen plaats 2 en 9 moeten eindigen en 
je kunt zeggen dat wij met de achtste 
plaats de wetten van professor ELO min of 
meer gevolgd hebben. Vooraf dacht ik dat 
de eerste wedstrijd cruciaal zou worden en 
achteraf bleek dat inderdaad het geval. Als 
we van Caissa niet gewonnen hadden, 
hadden we er gewoon uitgelegen. 
 
Wat is er nog meer van dit seizoen te 
zeggen ?  
 
Als teamleider vind je elke invalbeurt er 
natuurlijk een teveel (want extra werk), 
maar vergeleken met andere teams in 
onze klasse valt het eigenlijk best nog wel 
mee. Het hoort er kennelijk bij om zo nu 
en dan een invaller te charteren. En het 
moet gezegd, sportief was het ook niet 
altijd een aderlating. Vooral Hannes deed 
als invaller van zich spreken met 75% 
tegen 2100 gemiddeld. Opvallend in dit 
kader was dat Meesterklasseteam LSG 
slechts drie invalbeurten in het hele 
seizoen had en Stukkenjagers, één van de 
topploegen in de eerste klasse, slechts 
één. En allebei met een tiental. Het kan 
dus wel.  
 
Is er een geheim waarom wij ons achteraf 
relatief eenvoudig gehandhaafd hebben?  

Misschien hebben wij gewoon redelijk 
onbevangen gespeeld. Ik lees in verslagen 
wel eens iets over op remise spelen of één 
of ander ander taktisch strijdplan.  
Wij spelen in principe zonder vooraf 
bedachte strategie. Iedereen gaat gewoon 
schaken en ziet wel waar het schip 
strandt. In mijn ogen de beste manier om 
gezamenlijk het beste resultaat te halen.  
  
Ik hoop dat ik volgend jaar ook weer op 
jullie allemaal kan rekenen. Dit jaar 
hebben slechts twee basisspelers 
(Jochem met 6 uit 9 en Marcel met 7 uit 9) 
ratingwinst geboekt, dus er is nog 
groeipotentieel.Toch aardig om te 
vermelden is dat na de degradatie van 
Zevenaar wij nog de enige club in 
Gelderland aan deze kant van de IJssel 
zijn die landelijk speelt. Dit jaar hebben wij 
zelfs tegen de drie grootste clubs van 
Nederland (Caissa, Almere en De Toren) 
gespeeld. In de topsport, daar kom je nog 
eens ergens. Want geen enkele sportclub 
uit Winterswijk hoeft zover het land in. Met 
dank aan onze trouwe chauffeurs 
Reinhard en Gerard.  
 
Bij het verslag van de wedstrijd tegen 
Pallas in het vorige clubblad stond - na 
een misverstand tussen Henrik, Gerard en 
mij - de verkeerde partij met een verkeerd 
commentaar (of allebei). Excuses daavoor.  

 

WSG 1 De Toren 2  2-6 

Marcel Krosenbrink Van Onzen 2056 ½-½ 

Jochem Mullink Visee 1791 1-0 

Henri Abbink Glasbeek 1849 0-1 

Arjan van Lith Beumer 2065 0-1 

Henrik Lösing Roskam 1952 ½-½ 

Gerard Harbers Hovestadt 1986 0-1 

Bert te Sligte Van Nispenrode 1990 0-1 

Hennie Meijer Laan 1905 0-1 
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Externe competitie 2015-2016 
 
Voorlopige teamindeling 2015-2016  
Tom Officier en Job Geerdes zijn volgend seizoen niet meer beschikbaar. Wij danken hun 
voor de inzet bij onze teams. Daniel Telöken is nopg sleschts beperkt als invaller 
beschikbaar.  
Emma de Vries daarentegen wil als invaller een rentree maken bij het WSG.   
Bij het derde team heb ik als invaller alleen de spelers vermeld die afgelopen seizoen ook 
ingevallen zijn, maar ook anderen kunnen natuurlijk gevraagd worden een keer mee te doen. 

  
WSG 1 WSG 2 WSG 3 

Reinhard Funke  Arent Luimes Hennie Meijer 

Henrik Lösing Dick Boogaard Han van de Laar 

Henri Abbink Stefan Telöken Tim Witteveen 

Arjan van Lith Herby Aalbers André Houwers 

Jochem Mullink Reinhard Cvetkovic  Gerard Klein Langenhorst 

Marcel Krosenbrink Frank Lehr Dick van Wamelen 

Gerard Harbers Han Schuurmans Dick Labee 

Bert te Sligte Luc van Harxen Henk te Brinke 

 

Hannes Höing Emma de Vries  Mark Burgers 

 Oscar Wamelink Henk Freriks 

 Daniel Telöken Henk Lurvink 

 

- Wordt je niet genoemd en had je wel opgesteld willen worden of omgekeerd, neem dan 
even contact op met Marcel Krosenbrink. 
- De beoogde teamleiders zijn vetgedrukt 
- De volgorde van de namen zegt niets over de opstelling, dat is aan de teamleider 

  
Indeling WSG 1 
WSG 1  treft in het seizoen 2015-2016 veel oude bekenden. Maar liefst vijf tegenstanders 
kwam het eerste dit jaar ook al tegen. Daarnaast is ENO gepromoveerd uit de SBO, ook 
geen onbekende voor ons. Caissa Eenhoorn uit Hoorn en Hoogeveen (promotie uit Nosbo) 
zijn wel “nieuwe” tegenstanders. Caissa 3 is een beetje nieuw, omdat we vorig seizoen tegen 
Caissa 5 speelden.  
Ter illustratie heb ik de teams op volgorde van rating (van het afgelopen seizoen) gezet. 
Hetgeen natuurlijk nog niet alles zegt over hoe sterk die teams dit seizoen zullen zijn, maar 
het lijkt wel duidelijk dat de twee promovendi het moeilijk zullen gaan krijgen (en dus de 
meeste potentie hebben om achter ons te blijven).  
De afstanden zijn slechts iets korter dan het afgelopen seizoen, dus daar heeft de KNSB 
ondanks een verzoek niet heel veel rekening mee gehouden. Gelukkig hebben we Hoorn en 
Staunton (de twee verste wedstrijden) thuis.   
 
Caissa 3  2045 
Staunton  1988 
Caissa Eenhoorn 2 1985 
Almere   1975 
SG Max Euwe 3 1967 
WSG   1953 
Pallas   1945 
De Toren 2  1925 
Hoogeveen  1893 
ENO   1810   
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Programma WSG 1 
WSG 2 zal in principe ook op deze data spelen, al zal er misschien één of tweemaal een 
vrije ronde zijn vanwege minder deelnemers.  

 
zaterdag 26 september WSG    - Staunton (Groningen) 
 
zaterdag 10 oktober  Hoogeveen  - WSG 
 
zaterdag 7 november  WSG   - Caissa Eenhoorn 2 (Hoorn) 
 
zaterdag 12 december De Toren 2 (Arnhem) - WSG  
 
zaterdag 9 januari  WSG   - SG Max Euwe 3 (Enschede) 
 
zaterdag 13 februari  Caissa 3 (Amsterdam)-WSG 
 
zaterdag 19 maart  WSG   -ENO (Nijverdal) 
 
zaterdag 2 april  Almere   -WSG 
 
zaterdag 23 april  Pallas (Deventer) -WSG 

 
 
 

WSG 3- HSC Stork 2 
(door Gerard Klein Langenhorst) 

 
De mare had zich verspreid dat we met minimaal met 6-2 moesten winnen om kampioen te 
worden. Dan hadden we een gelijk aantal bordpunten als Hardenberg, maar een beter 
onderling resultaat. Marcel had de bloemen al klaar staan, maar ja, een weggeefpaard van 
Gerard Klein Langenhorst en veel later een weggevertje van Mark Burgers en een langzaam 
instortende stelling van Dick Labee konden nog slechts vijf winstpunten voor WSG 3 
betekenen.  
 
Han van de Laar kon door druk van een 
vrijpion een stuk winnen ipv een pion en 
de winst pakken en André Houwers 
offerde en sloeg in op de koningsstelling 
en won en ook onze drie toppers Arent 
Luimes, Dick van Wamelen en Han 
Schuurmans schoven hun pionnen en 
lopers gedecideerd over het bord en 
wonnen. Jammer net geen kampioen en 
volgend jaar beter, maar natuurlijk 
feliciteren we Hardenberg van harte met 
hun kampioenschap. Nu de verslagen van 
de teamleden zelf: 
 
Arent : Ik speelde een partij die vanaf de 
opening redelijk in evenwicht was. Aan het 
eind van de opening speelde ik een 
minder goede zet, maar mijn tegenstander 

kwam niet met het sterkst denkbare 
antwoord, waardoor ik toch het initiatief 
kreeg. Gaandeweg de partij raakte ik deze 
kwijt en zo rond de dertigste zat ik in de 
verdrukking. Ik verloor vervolgens een 
pion en ik dacht dat mijn stelling verloren 
was. Aan het slot van de partij gaf mijn 
tegenstander mij de kans om de dames te 
ruilen. Eerst dacht ik dat dat vanwege een 
pion achterstand tot verlies ging lijden, 
totdat ik mij realiseerde dat zijn koning op 
de koningsvleugel niet actief aan het spel 
meedeed en mijn a-pion kon doorlopen. 
Zo kon ik de partij na dameruil, ondanks 
een pion minder, toch in mijn voordeel 
beslissen. 
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Dick v W : Met twee sterke lopers tegen 
twee paarden en allebei nog een toren, 
kon Dick aanvallen. Dit kwam ook omdat 
Dick een vijandelijke pion liet leven om de 
tegenstander te dwingen deze te 
verdedigen en zo zelf meer spel te hebben 
en zo gebeurde, heel tactisch dus.  
 
Mark : Opening Aljechin, tegenstander 
deed het niet goed, kwam tempo achter. 
Echter ik verbruikte veel tijd om het 
middenspel gewoon te winnen. Dat lukte 
steeds net niet, en na afruil bleef er te 
weinig over, zowel van het voordeel als 
van mijn tijd. Te snel een zetje, stuk tegen 
twee pionnen, en later, tijdnood, een mooi 
stikmat, echter helaas was ik het 
slachtoffer. 
 
Han S : In een gelijk opgaande wedstrijd, 
kwam ik het eindspel iets eter te staan en 
door oppositie won ik de partij. Nadat ik 
remise had afgeslagen ging ik vol voor de 
winst.  
 
Han vd L. kreeg, voor de derde keer  

dit seizoen, het Morra gambiet tegen zich 
in het Siciliaans. Hij had daar al eerder 
een rustige variant op voorbereid en niet 
het gebruikelijke dxc3. Na de paar 
mindere zetten van zijn tegenstander had 
Han duidelijk het initiatief. Via een 
piondoorbraak op de c-lijn leek hij goede 
kansen te krijgen. I.p.v. een pion gaf de 
tegenstander een vol stuk weg. Toen er 
nog wat pionnen sneuvelden gaf de HSC 
speler maar op en werd de tussenstand 1-
1. 
 
André : Er was niet veel zo veel aan de 
partij,eerst winst van een pion, daarna van 
een stuk en nog een stuk. Dus alles 
afruilen en het punt bij tellen. 
 
Dick L.: Ik had na de opening een groot 
overwicht. Zwart schoof veel pionnen naar 
voren. Hij kwam in het middenspel echter 
aardig terug. Ik moest veel tijd investeren 
maar kon de beste voortzetting niet 
vinden. Ik kwam in tijdnood en door de 
spanning kon ik geen goede zetten meer 
doen en moest opgeven. 

 
WSG 3 HSC Stork 2  5-3 

Arent Luimes Elgersma 1679 1-0 

Dick van Wamelen Sarimehmet 1669 1-0 

Mark Burgers Boghossian 1618 0-1 

Han Schuurmans Kranenburg 1575 1-0 

Han van de Laar Kienhuis 1581 1-0 

Gerard Klein Langenhorst  Van Kuilenburg 1544 0-1 

André Houwers Hoogendoorn 1490 1-0 

Dick Labee Grigorjan 1139 0-1 

 
Eindstand: 

  

r10 2e Klasse achttallen Mp Bp 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 

1. Hardenberg 3  11 38 
  

4 2½ 3½ 5 7 5 6 5 

2. WSG 3 11 37 4 5½ 
  

5½ 5 3 6 3½ 4½ 

3. HSC-Stork 2 6 29½ 4½ 3 2½ 3 
  

5 3½ 4 4 

4. Park Stokhorst 1 6 28 1 3 5 2 3 4½ 
  

3½ 6 

5. Herikon BV / Borne 2  6 27½ 2 3 4½ 3½ 4 4 4½ 2 
  

 
 

Topscorer: 
Han Schuurmans 7 uit 8. Van alle teams uit de tweede klasse de beste, dus gefeliciteerd 
Han! En Dick van Wamelen scoorde 6 uit 8.  
Hieronder de volledige score van alle medespelers van het derde team. Onder N het aantal 
gespeelde partijen en onder W het aantal winstpunten. 

http://sboschaak.net/new/competitie/WinStand/WebSBO2014A/2e_Klasse/R10.html#T204
http://sboschaak.net/new/competitie/WinStand/WebSBO2014A/2e_Klasse/R10.html#T206
http://sboschaak.net/new/competitie/WinStand/WebSBO2014A/2e_Klasse/R10.html#T203
http://sboschaak.net/new/competitie/WinStand/WebSBO2014A/2e_Klasse/R10.html#T202
http://sboschaak.net/new/competitie/WinStand/WebSBO2014A/2e_Klasse/R10.html#T201
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Alle twaalf spelers hartelijk dank voor hun inzet, we hebben er toch veel nodig gehad. 
Volgend jaar weer een nieuwe poging om te komen tot een kampioenschap en ik hoop dat 
veel mensen weer beschikbaar zijn. 

 

 
WSG 3 Ro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N W Brd kl Rc TPR W-We 

1. Arent Luimes 1839 - 1r 0 - 1 1 1 0 - 1 7 5 1 
 

1691 1814 -0.179 

2. Dick van Wamelen  1779 1 1 0 - ½ ½ 1 1 - 1 8 6 2 
 

1672 1865 +0.858 

3. Han Schuurmans  1803 1 1 1 - 1 0 1 1 - 1 8 7 3 4w 1622 1950 +1.110 

4. Mark Burgers  1726 - - 1 - 0 - - - - 0 3 1 4 1z 1567 1444 -1.114 

5. Han van de Laar  1669 0 0 0 - 1 ½ ½ 1 - 1 8 4 4.5 
 

1600 1600 -0.645 

6. Gerard Klein Langenhorst  1502 0 0 - - ½ 0 1 0 - 0 7 1½ 4.9 3z 1627 1401 -0.829 

7. Job Geerdes  1666 - - - - - - 1 1 - - 2 2 5 
 

1586 1889 +0.783 

8. André Houwers  1476 0 ½ 0 - 1 1 0 1 - 1 8 4½ 6.8 4z 1465 1510 +0.421 

9. Henk Lurvink  1513 - ½ - - - 1 - - - - 2 1½ 7 2w 1358 1551 +0.114 

10. Dick Labee  1418 0 0 0 - ½ ½ - 1 - 0 7 2 7.3 3w 1454 1292 -1.153 

11. Tim Witteveen  1623 1 - 1 - - - 0 - - - 3 2 7.3 1w 1550 1673 +0.208 

12. Henk Freriks 1386 ½ - - - - - - - - - 1 ½ 8 1z 1358 1358 -0.039 

 

 
 

 
 
 

 

http://sboschaak.net/new/competitie/WinStand/WebSBO2014A/Clubs/C0330.html#S8250396
http://sboschaak.net/new/competitie/WinStand/WebSBO2014A/Clubs/C0330.html#S6620493
http://sboschaak.net/new/competitie/WinStand/WebSBO2014A/Clubs/C0330.html#S7253477
http://sboschaak.net/new/competitie/WinStand/WebSBO2014A/Clubs/C0330.html#S8130188
http://sboschaak.net/new/competitie/WinStand/WebSBO2014A/Clubs/C0330.html#S7026162
http://sboschaak.net/new/competitie/WinStand/WebSBO2014A/Clubs/C0330.html#S7323459
http://sboschaak.net/new/competitie/WinStand/WebSBO2014A/Clubs/C0330.html#S8092656
http://sboschaak.net/new/competitie/WinStand/WebSBO2014A/Clubs/C0330.html#S7693345
http://sboschaak.net/new/competitie/WinStand/WebSBO2014A/Clubs/C0330.html#S6058767
http://sboschaak.net/new/competitie/WinStand/WebSBO2014A/Clubs/C0330.html#S7291339
http://sboschaak.net/new/competitie/WinStand/WebSBO2014A/Clubs/C0330.html#S8480384
http://sboschaak.net/new/competitie/WinStand/WebSBO2014A/Clubs/C0330.html#S7839480
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Partijen van Clubleden 
(door Dick Boogaard) 

Het succesvolle seizoen van het tweede team is in het vorige clubblad al beschreven. In het 
stuk van Tom werd het kunstwerk van Job besproken. Hij had toen nog een partij, namelijk 
zijn eigen overwinning op Etien Alssema van ENO. Het artikel besloeg al drie pagina’s; ik 
heb hem bewaard voor het zomernummer, want er gebeurt zo veel in die partij! 
Reinhard Cvetkovic zorgt altijd voor spektakel op het bord. Daarom hier zijn partij uit de 
laatste ronde tegen Leon Stuij van Lonneker. 
 
Etien Alssema – Tom Officier  
(ENO 1 – WSG 2) 
1.e2-e4  d7-d5  2.e4xd5  Pg8-f6  3.d2-d4  
Lc8-g4  4.f2-f3  Lg4-f5  5.c2-c4  e7-e6  
6.d5xe6  Pb8-c6  7.d4-d5  Pc6-d4 

 

 
      
Dat zouden we toch niet snel zo spelen. Ik 
denk dat beide spelers elkaar lang kennen 
en het wel vaker op het bord hebben 
gehad. Fritz schrikt er niet van en vindt het 
gewoon een variant, met ongeveer gelijke 
stelling. En als wit nu speelt: 8.e6xf7+ 
Ke8xf7  9.Pb1-a3  Pf6-h5, staat zwart zelfs 
ruim beter. En er komt nog meer. 
 
8.Pb1-a3  f7xe6  9.Dd1-e2  Pb4-d3+  
10.Ke1-d1   
 

 
      

Nu was het na 10…..Pf6xd5  11.c4xd5  
Dd8xd5  12.g2-g4  Pd3xb2++ bijna uit 
(Fritz geeft -8,60), maar Tom durft het niet 
aan en speelt   
 
10…..Lf8-c5  11.Pg1-h3  0-0 
 

 
       
En nu geeft Fritz nog maar -0,60, terwijl je 
denkt: zwart heeft alles ontwikkeld, heeft 
gerokeerd en wit??? Twee paarden aan 
de rand, lopers niet ontwikkeld, rokeren 
kan niet meer. Wat een stelling. 
 
12.g2-g4  Pd3xc1  13.Ta1xc1  Lf5-g6  
14.Ph3-f4 
 

 
        
Hier was 14……Pf6xd5 ook mogelijk. Het 
breekt de stelling verder open voor wit. 
Tom speelde 14…..Lc5xa3  
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En nu kon wit eerst die loper op g6 
afruilen. 
 
15.Pf4xg6  Tf8-e8  
Toch weer een leuke zet. 
 
16.Pg6-e5  e6xd5  17.b2xa3  d5xc4  
18.Kd1-c2  Dd8-d5 
Schaken blijft moeilijk. Fritz gaf Tom na de 
14e zet van wit +4,45 en nu -4,83! 
Dat komt omdat wit na 19.De2xc5+  
Dd5xc5  20.f1xc5  Kg8-f8 een stuk voor 
staat. 
 
Er volgt echter: 
19.f3-f4  b7-b5  20.Lf1-g2  Dd5-c5? 
Dat geeft weer een kwaliteit weg en Tom 
liep wel te balen over zijn partij. Dit stuk 
zal ik zonder diagrammen doen, want er 
staan er al genoeg. Pas bij de ommekeer 
komt er weer een. 
 
21.Lg2xa8  Te8xa8  22.Pe5-d7  Dc5xa3  
23.Pd7xf6+  g7xf6  24.De2xe6+  Kg8-g7  
25.De6-d7  Kg7-h8  26.Kc2-b1  Da3-b4+  
27.Kb1-a1  c4-c3  28.Tc1-c2  Db4-e4  
29.Th1-c1  b5-b4  30.Dd7xc7 Ta8-e8  
31.g4-g5?? 
 

     
        
Dit gaf Tom een laatste kans en hij greep 
hem.  
31…...De4xc2! 
Als wit slaat, is het mat door Te8-e1. Dus 
heeft Tom zijn toren terug en staat ineens 
gewonnen. Nu nog netjes af maken. 
 
32.Tc1-b1  f6xg5  33.f4xg5  Dc2-f2  
34.Dc7-c4  a7-a5  35.Dc4-d3  Df2xh2  
36.a2-a3  Dh2-e2  37.Dd3-c4  c3-c2  
38.Tb1-h1  Te8-e1+ en wit gaf het op.  
 

Een enerverende partij. Door de 
ingewikkelde opening waren de spelers 
wat te moe om het middenstuk echt goed 
te spelen, maar mooi is het allemaal wel.   
 
 
Reinhard Cvetkovic – Leon Stuij  
(WSG 2-Lonneker2) 
 
1.e2-e4  c7-c5  2.b2-b4 
Dit speelt Reinhard zo graag. Wild is het 
wel. 
 
2…..c5xb4  3.a2-a3  b4xa3  4.Pb1xa3  
e7-e5  5.Pg1-f3  Pb8-c6  6.Lf1-c4  Lf8-e7  
7.0-0  Pg8-f6  8.c2-c3  d7-d6  9.d2-d4  
e5xd4  10.c3xd4   
Dat is toch een rij rustige 
ontwikkelingszetten. Nu wordt het anders.  
 
11.d4-d5  Pc6-b8  12.Tf1-e1  Lc8-f5  
13.Pf3-d4  Lf5-g6  14.f2-f4  0-0 
Zwart laat zich zo maar een loper 
afpakken en daar weet Reinhard wel raad 
mee. 
 
15.f4-f5  Lg6xf5  16.Pd4xf5  Le7-f6  
17.Te1xe4  Lf6xa1 
 

 
      
Materieel is de zaak nog redelijk in 
evenwicht: wit heeft een paard en een 
loper voor drie pionnen en een toren. Maar 
de zwarte stukken doen nauwelijks mee.  
 
18.Lc1-h6!  
Fritz geeft hier al +4,19 voor wit en nu 
loopt het vanzelf.  
 
18…..La1-e5  19.Pf5xg7  Le5xg7  
20.Te4-g4  Dd8-f6  21.Lh6xg7  Df6xg7  
22.Tg4xg7  Kg8xg7   
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De winnende afruil was een succes, nu 
nog het slot tegen de machteloze zwarte 
stukken. 
 
23.Pa3-b5  a7-a6  24.Pb5xd6  b7-b5  
25.Dd1-d4+  f7-f6  26.Pd6-f5+  Kg7-h8  
27.Dd4-c5  Pb8-d7  28.Dc5-e7  Tf8-g8 
 

  

Reinhard wil zijn loper niet kwijt en laat 
dus het paard op d7 staan. 
 
29.Lc4-a2  Ta8-c8  30.De7-a3  b5-b4   
Als wit de pion slat met zijn dame, valt de 
loper na schaakjes op c1 en c2.  
 
31.Da3-b2  Tc8-c3  32.d5-d6  Tg8-c8  
33.Pf5-g3  Tc3-c1+  34.Pg3-f1  a6-a5  
35.La2-e6  Tc8-c2  36.Db2-d4  Pd7-e5  
37.d6-d7   
Het was al gewonnen, maar na deze zet is 
het echt uit. 
 
37…..Pe5xd7    38.Dd4xd7  Tc2-c7  
39.Dd7-e8+  Kh8-g7  40.De8-g8+  Kg7-
h6  41.h2-h4 en zwart gaf het op.  
 
Een leuk en levendig potje schaak! 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Wij beschikken over een geheel gemoderniseerde zaal tot ca. 100 personen 
 

ALL-IN ARRANGEMENT € 29,00 P.P. 
informeert u eens naar de mogelijkheden die wij u bieden 

 

Wooldstraat 61  7101 NN  Winterswijk 
tel. 0543514900         fax. 0543532040 
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Partijen van Clubleden 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Het is een goede traditie om in het laatste clubblad van het seizoen een partij van de 
kampioen te bespreken. Zoals jullie weten is dat Jochem. De laatste twee jaar stond hij al op 
het podium en nu is het dan gelukt. Men vraagt mij wel eens hoe hij dat gedaan heeft, want 
echt spectaculair ziet het er meestal niet uit.  
 
Ten eerste denk ik dat hij mentaal sterker 
is geworden. In het verleden kende onze 
kampioen nog wel eens zwakke dagen, 
maar dit seizoen was het allemaal veel 
stabieler. En toen het er echt om ging, 
boekte hij zelfs zijn beste resultaten. In de 
derde periode finishte hij met zes zeges 
op rij en niet tegen de minste 
tegenstanders (Han Schuurmans, Bert te 
Sligte, Hannes Höing, Daniel Telöken, 
Han van de Laar en Dick Boogaard).  
 
Maar je kunt nog zo stabiel zijn, je moet 
ook kunnen schaken. En dat kan Jochem 
natuurlijk. Hij speelt over het algemeen 
verantwoorde zetten en hij is ook heel 
geduldig. Rustig wachten op een 
verzwakking bij de tegenstander en daar 
dan van profiteren, omdat zijn stukken 
altijd wel op de goede plaats staan. In 
tijdnood zit Jochem (nagenoeg) nooit en 
een tactische fout zie ik hem zelden 
maken. 
  
Illustratief was zijn partij in de voorlaatste 
ronde tegen Hannes, die hem in feite al de 
titel opleverde. Jochem had zwart. 
 
1.Pf3 Pf6, 2. b3 d5, 3. c4 e6, 4. g3 Le7, 5. 
Lg2 0-0, 6. 0-0 Pbd7, 7. Lb2 c6, 8. Dc2 
Te8, 9. Pc3 Pb6, 10. Pd1  
Beide spelers hebben het rustig opgezet. 
Volgens mijn schaakprogramma staat wit 
er iets beter voor. 
 
10...a5  
Met deze zet “dreigt” Jochem a4 en hij 
hoopt dat Hannes dat door zelf a4 te 
spelen gaat verhinderen. Een verzwakking 
uitlokken heet dat dan bij hem.  

 
 
11. a4  
En missie geslaagd. Hannes had echter 
beter door kunnen gaan met zijn plan: 11. 
Pe3, want a4 dreigt nog niet echt. 11…a4, 
12. c5 a3 13. Lxf6 of 12. ….Pbd7 b4.  
 
Lf8, 12. d3 Dc7, 13. Le5 Dd2, 14. e4 
Pbd7, 15. Lb2 xe4, 16. xe4 e5, 17. Pe3 
Dc7 
Volgens mijn Fritz staat het nu ongeveer 
gelijk. Het is dus ook moeilijk voorstelbaar 
dat de partij binnen een paar zetten voorbij 
is.  
 
18. h3 Pc5  
Door de 11e zet a4 is b3 nu het zwakke 
punt. Pas nu is de tijd gekomen om dat 
punt onder vuur te nemen.  Het lijkt 
allemaal simpel, maar als dat zo was, dan 
speelden we allemaal wel zo.  
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19. Ph2  
Wit ziet de volgende zet van zwart over 
het hoofd, anders had hij ongetwijfeld Pd2 
gespeeld. Dat dekt zowel e4 als b3. 
 
Db6, 20. Phg4 Pxg4, 21. xg4 Dxb3, 22. 
Tfc1 f6, 23. Lf1 Td8 en wit gaf op.  
Misschien wat vroeg, maar het is duidelijk 
dat zwart alle troeven in handen heeft. 

 
  
In een van de laatste rondes van de 
competitie speelde Max Eisenbart tegen 
Tim Witteveen. Max heeft besloten zijn 
repertoire wat te gaan verruwen en van 
Tim weten we dat hij het gevecht niet uit 
de weg gaat. Dat beloofde spektakel. En 
dat kwam er ook. 
 
1.e4 e5 2.f4  
Koningsgambiet. Een prima keus als je op 
zoek bent naar vuurwerk. 
 
d6  
In mijn bescheiden database werd deze 
zet maar in 1% van de gevallen gespeeld. 
Laten we het er op houden dat het niet 
bepaald de hoofdvariant is.  
 
3.Pf3 Pc6 4.Lc4 Le7 5.d3 Lg4  
En deze stelling kwam tussen de ruim 
4000 Koningsgambieten al niet meer voor. 
De spelers moeten het vanaf hier dus 
helemaal zelf uitzoeken. 
 
6.h3  
Gezien de volgende zet van zwart is dit 
niet de beste. Normaal ontwikkelen met 
Pc3 of 0-0 is – zoals zovaak - beter.  
 

Lh4+ 7.Kf1 Lh5  
Ik denk dat zwart de volgende zet van wit 
niet heeft zien aankomen. Na g4 en f5 
staat de loper namelijk ingesloten. 
 
8.g4  
 

 

 
 
Lg3 9.f5 Pf6 10.gxh5 Pxh5 11.Pg5 Pf4 
12.Pxf7 Dh4 13.Dg4  
Het ziet er eng uit, al die zwarte stukken in 
de buurt en daarom besluit wit de dames 
te gaan ruilen. Maar Pxh8 kon gewoon.  
 
Tf8 14.Dxh4  
Dxg7 is beter, maar ik kan me wel 
voorstellen dat wit een iets meer 
overzichtelijke stelling wil, waarin hij 
gewoon beter bljft staan.  
 
Lxh4 15.Tg1 Txf7 16.Lxf7+ Kxf7 17.Tg4 
Lf6 18.Lxf4 h5  
 

 
 
Een leuke vondst van zwart. 
19.Tg2 exf4 20.c3 Pe5 21.d4 Pd3 22.Pa3  
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Na Td2 heeft het zwarte paard geen 
vluchtvelden meer en is het eigenlijk wel 
voorbij. Nu kan zwart blijven hopen dat 
paard en pion nog gevaarlijk kunnen 
worden. Vervelend voor zwart is wel dat hij 
verder niet zo goed ontwikkeld is.  
 
f3 23.Tg3 Pxb2  
Deze zet speelt alleen wit in de kaart. De 
toren op a1 wordt opeens bij de aanval 
betrokken. 
 
24.Tb1 Pa4 25.Txb7 Ld8 26.Pb5 Kg8 
27.e5 Lh4  
Ook de computer vindt dit – waarmee toch 
de dekking van c7 wordt losgelaten - de 
beste zet en dat geeft denk ik wel aan dat 
zwart in grote problemen zit.   
 
28.Tg6 Tc8  
 

 
 
29.Pxd6  
Misschien niet echt moeilijk te vinden, 
maar een stukoffer verdient een plaatje  
 
Le7 33.Tg8+ 1–0 
In een zeer ingewikkelde partij zijn toch 
vaak de beste zetten gedaan en dat is 
knap. 
 
cxd6 30.Tgxg7+ Kf8 31.Tbf7+ Ke8 32.e6  
En zo knoop je een matnet met twee 
torens op de zevende rij dicht. 
 

 

 
 

Dagboek van de secretaris nummer 126 
 
Eind mei 2015 Jochem Mullink,  clubkampioen 2014-2015, Frank Lehr winnaar B-

groep, Oscar Wamelink winnaar C-groep. Allen gefeliciteerd ! 
 

Eind mei 2015  David Verhoeven heeft zich afgemeld bij de jeugd. 
 
Eind  mei 2015 Jaap Wolters werd ziek. Hij heeft een pacemaker gekregen, het gaat 

weer beter. Jaap, beterschap. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://createandcommunicatelife.wordpress.com/2013/10/22/van-een-geheim-dagboek-tot-een-online-dagboek-leesbaar-voor-iedereen/&ei=o-WKVafpO4XkyAOpo4DgAw&bvm=bv.96339352,d.bGQ&psig=AFQjCNEmaOr_B9qwq8qPrSeGJakB7xHV5A&ust=1435252495066370


  

 

27 



  

 

28 

Zomerstellingen 
(door Dick Boogaard) 

 
Voor een groot deel van de clubleden is de zomer een periode waarin niet of weinig wordt 
geschaakt. Er zijn er maar een paar die juist meer schaken; ze doen mee aan toernooien. 
Door deze stellingen eens te onderzoeken en de oplossingen te vinden, blijf je op een 
ontspannen manier toch een beetje schaken. In alle opgaven zit wel een verrassende zet en 
dat maakt zelfs schaken in je eentje leuk. Veel plezier met deze zomerse stellingen, die ik de 
afgelopen maanden weer in kranten heb gevonden. 
 

 

1.Een makkie om mee te beginnen. 

Zwart geeft mat in twee zetten. 

 

2.Opnieuw wint zwart. Wit verliest 

te veel materiaal.  

 

3.Wit geeft mat in enkele zetten. 

De eerste zet is een mooie stille zet. 

 

4.Zwart ruimt wat op en komt dan met  

geweld binnen. Wit gaat snel mat. 

 

5.Wit wint na weer een mooie eerste zet.  

De aanval wordt onweerstaanbaar. 

 

6.Wit begint en wint. Na de eerste  

zet kan niets zwart meer redden. 
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Eindspel 
(door Gerard Harbers) 

 

 
 

Deze studie komt van Vojtech Kosek. Een 
Tsjech uit de Bohemen uit het begin van 
de vorige eeuw. In zijn naam staat er op 
de eerste e en de s een omgekeerd dakje. 
Het was een arme boer die als hobby het 
componeren van schaakstudies had. 
Omdat hij in dagelijkse leven erg druk was 
zijn er maar weinig studies door hem 
gemaakt. Maar hij was in zijn vakgebied 
een echte meester, zo werd hij door zijn 
collega’s beschouwd in zijn tijd. 
Hij produceerde met name studies met 
maar enkele stukken op het bord.  
 
De opdracht van bovenstaande studie luidt 
wit speelt en wint. 
 
Oplossing: 
 
1. Pg5 
(1. Pc5? Lg8 en wit kan opnieuw beginnen, hij 
krijgt zwart niet van de diagonaal a2 - g8 af) 
1. …  Lg8 
2. Pf7 
(2. Kf8? Ld5 3. Ke7 Lg8 4. Pf7  is alleen maar 
verlies van tijd)  
2. …  Lh7 
3. Ph6 
(Andere paardzetten zijn ook weer een verlies 
van tijd. Bijvoorbeeld 3. Ph8? Lg8 4. Pf7 of 3. 
Kf8? Le4 4. Pg5 (of Pd8) Ld5 5. Ke7 Lg8 6. 
Pf7) 
3. …  Lg6 
4. Pf5  Kd2 
5. Ph4  Lh5 
6. Pg2 
(6. Pf5? Kd3 7. Pg3 Lg6 en zwart blijft op de 
diagonaal e8 - h5) 
6. …  Kc3 
7. Pf4  

En wint, wit heeft de velden h5 tot en met e8 in 
bezit en daarmee het lot van zwart bezegeld, 
omdat de zwarte loper niet f7 kan verdedigen  

 

 
 
Ook hier luidt de opdracht: Wit speelt en 
wint. Hoe krijg je de zwarte loper definitief 
van de verdediging van veld b7, dat is wits 
taak. 
 
Oplossing: 
 
Het paard moet erbij gehaald worden. 
1. Pd4  Ka4 
(1. … Kb4 2. Kb8 Kc5 (of 2. … Ka4 3. Pc6 met 
winst) 3. Ka7 Lc8 4. Pf5 met winst omdat de 
loper valt dan wel b7 wordt onvoldoende 
verdedigd door zwart.) 
2. Kb8 
(2. Pc6? Kb5 en wit schiet niet op, bijvoorbeeld 
3. Pb8 Lc8) 
2. …  Kb4 
(2. … Lf1 3. Pc6 La6 4. Ka8 en dan 
bijvoorbeeld 4. … Kb5 5. Ka7 Lc8 6. Pe7 La6 
7. Pf5  en wint) 
3. Ka8 
(3. Ka7? Ka5 4. Pc6+ Kb5 5. Pe7 Ka5 6. Pd5 
(6. Pf5 Lc8 of 6. … Kb5) 6. … Lc8 7. Pe7 La6 
maakt remise) 
3. …  Ka4 
(3. … Kc5  4. Ka7 Lc8 5. Pf5 en wint) 
4. Pc6  
(4. Ka7 Ka5!) 
4. …  Lc8 
5. Ka7  Kb5 
6. Pe7 
(6. Pd4+? Ka4 7. Pc6 Kb5 8. Pe7 is tijdverlies) 
6. …  La6 
7. Pf5   
En wint, bijvoorbeeld 7.  … Ka5 8. Pd6 en de 
loper valt en/of de pion promoveert. 
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Max Euwe 
(door Gerard Klein Langenhorst) 

 
Machgielis (Max) Euwe (Amsterdam,  20 mei 1901 - 26 november 1981) was een 
Nederlandse schaker en wiskundeleraar. Hij was wereldkampioen van 1935 tot 1937. Van 
ongeveer 1920 tot in de jaren vijftig was hij de sterkste Nederlandse schaker. 
In 1924 was hij zelfs leraar wiskunde in Winterswijk, omdat hij eerst in het westen des land’s 
geen werk kon vinden. 
 

Max Euwe heeft zich bijzonder 
verdienstelijk gemaakt voor de 
schaaksport en was president van de 
wereldschaakbond FIDE tijdens de match 
Spassky - Fischer.  
 
Tevens schreef hij een groot aantal 
leerboeken, waaronder de internationaal 
bekende Theorie der Schaakopeningen en 
de Losbladige Schaakberichten. 
 
Hij wordt geroemd om zijn toepassing van 
wiskundige inzichten en logica op het 
schaakspel. Hij wist zich staande te 
houden in complexe stellingen waarin hij 
de beste tactiek nauwkeurig uit kon 
stippelen. 
 
Euwe's uitgebalanceerde spel bracht hem 
het wereldkampioenschap tegen 
Aleksandr Aljechin in 1935, toen hij won 
met een punt verschil. Twee jaar later 
verloor hij de titel weer aan Aljechin, die 
de titel zou meenemen in zijn graf. Hans 
Ree en Reuben Fine zijn van mening dat 
Euwe's meer wetenschappelijke spel 
veelal ernstig onderschat werd. 

Ene heer Keizer, een rijke slager, speelde 
een belangrijke rol bij de financiering van 
de ontwikkeling van de grote meester in 
wording. Rond 1930 was Euwe 
wiskundeleraar aan het meisjeslyceum 
van Amsterdam. Die functie heeft hij ruim 
dertig jaar uitgeoefend, hij stond bekend 
als een ijverig en consciëntieus leraar. De 
eerste vrouw van Hans Bouwmeester 
heeft nog les van hem gehad, evenals de 
moeder van Jan Timman.  
 
Euwe was een professional in zijn manier 
van werken, maar heeft nooit van schaken 
een beroep willen maken. Schaken deed 
Euwe voornamelijk in zijn vakantieweken.  
 

 
Hij speelde belangrijke toernooien als 
Londen 1922, Mährisch Ostrau 1923,  
Kissingen 1928, Karlsbad 1929, Bern 
1932 en Zürich 1934.  
 
En dan komt er die match ! Er is een 
geweldige organisatie nodig. Vele mensen 
werken vrijwillig mee en met dubbeltjes en 
kwartjes komen de gelden bijeen. Er 
worden partijen verkocht aan clubs voor 
500 gulden. Aljechin speelt voor 10.000 
gulden, Euwe moet uit eigen zak 
bijdragen.  
 
Dat verloopt moeizaam. Het is crisistijd, 
vele mensen leven onder de 
armoedegrens en velen zijn werkloos. Ons 
volk is in brede lagen gedeprimeerd en 
vanuit het oosten dreigt het nazisme. 
Onze regering staat machteloos en roept 
de god van het christendom aan als troost 
en ondersteuning. In zulke tijden leeft het 
schaakspel op, want het is goedkoop!  
 
En we hebben een groot schaakmeester 
in huis, die zich bescheiden opstelt en 
dankbaar is voor de geweldige inzet van 
de organisatoren. 
 
De match telt dertig partijen. Wie 15½ 
punten scoort is winnaar. Er wordt 
gespeeld in Amsterdam op verschillende 
locaties, in Den Haag, Delft, Rotterdam, 
Utrecht, Gouda, Groningen, Baarn, Den 
Bosch, Zeist, Ermelo en Zandvoort. 
Tussen de partijen zijn er rustdagen.  
 
De spelers kunnen altijd een dag voor de 
partij een hotel zoeken om niet te hoeven 
reizen en spelen op dezelfde dag.  
 
De kansen van Euwe worden zeer laag 
ingeschat. Dat doet hij zelf ook, maar hij 
zegt dat hij zich tot het uiterste zal 
inzetten.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
http://nl.wikipedia.org/wiki/20_mei
http://nl.wikipedia.org/wiki/1901
http://nl.wikipedia.org/wiki/26_november
http://nl.wikipedia.org/wiki/1981
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schaker
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wiskunde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldkampioenschap_schaken
http://nl.wikipedia.org/wiki/1950-1959
http://nl.wikipedia.org/wiki/FIDE
http://nl.wikipedia.org/wiki/Boris_Spassky
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bobby_Fischer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Aljechin
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Ree
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Ree
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Ree
http://nl.wikipedia.org/wiki/Reuben_Fine
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Mentaal, schaaktechnisch en fysiek heeft 
hij zich optimaal voorbereid. Op 3 oktober 
1935 doet burgemeester De Vlugt van 
Amsterdam de eerste zet voor Aljechin, 
1.d4, in het Carltonhotel. De eerste fase 
van de match doet Nederland het ergste 
vrezen. Na negen partijen staat het al 6-3 
voor Aljechin, die met wit het 
openingsprogramma van Euwe aan 
flarden speelt: 4 uit 5.  
 
Euwe heeft het Slavisch en het Frans 
geprepareerd, maar merkt dat er nog veel 
bijgevijld moet worden. Met wit gaat het 
wel: 2 uit 4. In partij 10 tot en met 14 gaat 
het aanzienlijk beter. Na een slechte partij 
van Aljechin in het 14e duel maakt Euwe 
in Groningen gelijk. Schakend Nederland 
wordt wakker en in de krant schrijft 
Tartakower zijn beroemde commentaren.  
 
De vreugde is van korte duur, Aljechin 
herstelt zich en met de winst in de 19e 
partij is Aljechin wederom twee punten 
uitgelopen. 
 

 
 
Dan komt plotseling het grote keerpunt in 
de match. In de twintigste partij daagt 
Aljechin zijn jonge tegenstander uit door 
Slavisch te spelen. 'Nu zal ik je eens laten 
zien hoe je dat met zwart moet 
behandelen', zo schijnt hij te denken. Dit is 
de methode die bij Bogoljubow zo goed 
werkte. Maar Euwe is een ander mens, hij 
heeft het Slavisch verder onderzocht en 
lering getrokken uit de eerste fase van de 
match.  
 
Euwe had niet, zoals tegenwoordig 
gebeurt, een staf van secondanten om 
zich heen,  

maar ongetwijfeld zullen Maroczy en 
Kmoch, aanwezig voor de verslaggeving, 
hem hebben geholpen. Aljechin 
onderschat de mentale kracht van zijn 
tegenstander, maakt een tactische fout en 
wordt genadeloos te pakken genomen. 
 
Euwe was geen killer; dat was misschien 
zijn zwakte als speler, maar zijn grote 
kracht als diplomaat kwam hem in al zijn 
functies van pas. Als speler kon hij een 
redelijk remiseaanbod moeilijk weigeren, 
maar wie hem tartte kon het ergste vrezen. 
En wie hem kwetste, - in de schaakwereld 
gaat men soms niet sentimenteel met 
elkaar om - deed de duivel in hem boven 
komen.  
 
Hans Bouwmeester : ”hoed u voor de 
toorn van de zachtmoedige. Ik heb dat een 
enkele keer meegemaakt en dan liep hij 
als een briesende leeuw door het huis. 
Maar toch … meestal won zijn 
zelfbeheersing het van zijn temperament. 
Daar had ik bewondering voor.” 
 
En dan komt de beroemde en beruchte 
21e partij. De match is al anderhalve 
maand aan de gang en de spanning stijgt 
nog steeds. De partij zal in Ermelo worden 
gespeeld. Euwe is op tijd. Aljechin komt te 
laat. De taxi is niet op tijd bij het 
Carltonhotel aangekomen. Ook met de 
trein is het niet helemaal gelukt. Er gaat 
een gerucht dat Aljechin experimenteert 
met de drank; bij welke hoeveelheid zijn 
mijn geestelijke vermogens in topconditie?  
 
Als hij eindelijk ter plaatse is, voelt Aljechin 
zich ziek en vraagt de partij uit te stellen. 
De zaal wacht inmiddels al een uur. 
Wedstrijdleider Van Harten weigert en het 
comité staat achter hem. Er zitten 
honderden mensen te wachten. Moet er 
een dokter komen? Aljechin weigert en zet 
zich tenslotte aan het bord. Euwe speelt 
Slavisch; de situatie doet in hem zijn beste 
krachten naar boven komen. Hij is in 
topvorm!  
 
Maar het wordt tijd om er de volgende 
keer het bord en de stukken er eens bij te 
pakken. 
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Oplossingen zomerse stellingen 
 

1. Dmitrij Kollars – Filiz Osmanodjan, Internationaal Duits jeugdkampioenschap,  
      Ströbeck 2015. 1…..De2-g4+ 2.h3xg4  Tb1-h1 mat. 
2. Sebastien Abello – Tony Kosten, Franse clubcompetitie 2015. 1…..Pe5-f3+  2.Tc3xf3  
      Dg6-b1+ en wit gaf op. Na 3.Dd2-d1  Db1xb2 dreigt zowel 4…..Tc8-c1 als 4…..Db2xd4 
3.  Richard Rapport – Aryan Tari, Gibraltar Open 2015. 1.Ke1-d2!  g7-g6 2.Db1-h1  f7-f6   
      3.Th3-h7, gevolgd door 4.Dh1-h6 en snel mat. Er was niets te doen tegen de witte  
      dreiging langs de h-lijn en 1…..e4xf3 2.Db1-h7 is gelijk mat. Na 2…..f7-f6 3.g5-g6   
      Dc8-e8 komt 4.Th3-h8+  Kg8xh8  5.Db1-h1+ en mat. 
4. Alexander Seyb – Eltaj Safarli, Qatar Open 2014. 1…..Te5xf5  2.g4xf5  Pc4-a3+  
      3.b2xa3  Dc8-c3 en snel mat. Of 3.Kb1-c1  Dc8xc2 en ook snel mat. 
5. Mariya Muzychuk – Humpy Koneru, WK vrouwen, Sotsji 2015. 1.Df2-d2!  Td8-f8  
     (1…..Td2xd2  2.Te1-e8 is mat) 2.Lg2-d5  La2xd5  3.Dd2xd5  Kg8-h8  4.Dd5-f7 en uit. 
6. Bence Korpa – Nikola Sedlak, Graz Open 2015. 1.Pc6-e5!  Pd3-e1+ (na 1…..Dc7xc1 of   
      1…..Pd3xc1 2.Da4-e8+ is het snel mat) 2.Kg2-f1  Dc7xc1  3.Da4xe8  Kg8-g7  
      4.De8xf7+  Kg7-h6  5.Df7-f8+  Kh6-h5  6.g3-g4+  Kh5-g5  7.h2-h4 en zwart gaf het op. 
 
 
 
 

Onverwachte verwanten  
(door Dick Boogaard) 

 
Ik kreeg voor dit jaar een scheurkalender van het Genootschap ‘Onze Taal’ vol met aardigheden 
over de Nederlandse taal. Op donderdag 21 mei was er iets met schaken. 
 
Onder de kop ‘Onverwachte verwanten’ stond: 
Het reglement van een schaaktoernooi bevat de volgende bepaling: “De spelers moeten voor de 
partij checken of de opstelling van de stukken correct is en de klok functioneert.” 
Wat is de dieperliggende relatie tussen checken en schaken? 
 
Het antwoord is: 
Schaken in de zin van ‘schaak spelen’ is via het Arabisch ontleend aan het Perzisch, dat het 
woord sjah kent: ‘koning, met name in het schaakspel’. Het van oorsprong Indische schaakspel 
is via Perzië en Arabië in Zuid-Europa gekomen en was in de negende eeuw overal in Europa 
bekend. 
 
Ook checken gaat terug op het Perzische sjah, maar de ontleningsweg loopt via het Engels en 
het Frans. Het Oudfranse woord voor ‘schaakspel’ was eschec, en dit is in het Engels 
overgenomen als cheke: ‘schaak zetten’ en later ‘tot staan brengen’. Hieruit kwam de betekenis 
voort ‘iemand staande houden om hem te controleren’, en vervolgens ontwikkelde to check zich 
tot de huidige betekenis ‘controleren’. 
In de tweede helft van de twintigste eeuw zijn samenstellingen geleend als checkpoint en check-
up. Het Nederlands heeft ook eigen samenstellingen gevormd als inchecken en uitchecken. 
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Heeft u iets te vieren? 

 
Tap- en glaswerkverhuur. 

Volle flessen kunnen bovendien worden geretourneerd. 
Voor relatiegeschenken het juiste adres. 

Uw totale drankenpakket onder één dak. 
 

Slijterij-Wijnhandel 
Wooldstraat 43 - tel. 0543-513206 

Winterswijk 
www.goossens.wijnen.nl 
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 Activiteitenkalender 

2015 

Dinsdag 25 augustus   Ledenvergadering 
 
Dinsdag 1 september   Eerste ronde senioren 
 
Vrijdag 4 september   Start seizoen jeugd  
 
Vrijdag 18 september   Cursus Frank Kroeze 

Zaterdag 19 september  Berkelstedentoernooi 

Dinsdag 29 september  Eerste ronde beker 
 
Vrijdag 2 oktober   Cursus Frank Kroeze 
 

 

 

 

2016 

Dinsdag 24 mei   Laatste ronde senioren 
 
Zaterdag 4 juni   Barbecue 
 
Dinsdag 7 juni    Start Zomerschaak 2016 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.germantemplates.com/kalender-2016/&ei=e-aKVarwA4aWygPaj4HAAQ&bvm=bv.96339352,d.bGQ&psig=AFQjCNHrTR12jbkX807uepruUM_TbSmTYA&ust=1435252674779163
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Het seizoen zit er weer op. Na een heel goede start van David (Z) was het al snel duidelijk dat 
Daan zijn rentree met een kampioenschap zou opluisteren. Evi raakte steeds beter op dreef en 
wist uiteindelijk Merlijn nog te passeren, maar ook Merlijn kwam op het podium terecht. Hij is de 
laatste telkens iets hoger geëindigd.  
 
Als je de stand van vorig jaar er bij pakt, dan zie je toch flinke verschuivingen. Dus ook als je dit 
jaar wat minder punten hebt gehaald dan gehoopt, volgend jaar kan het zomaar een stuk beter 
gaan. En Daan gaat gaat het komende seizoen bij de volwassenen spelen, dus er komt in ieder 
geval weer een nieuwe kampioen. 
 
Mede namens Henri, Luc en Jochem wens ik iedereen een prettige vakantie en tot in 
september, want dan beginnen we weer. 
 
Marcel Krosenbrink 
 

1 30 Daan 491 20-17 

2 29 Evi 426 23-16 

3 28 Merlijn 388 23-15 

4 27 Arthur 357 19-12 

5 26 Kasper 346 22-13 

6 25 Lauri 319 22-13 

7 24 David Z 258 19-9½ 

8 23 Kay 238 22-9 

9 22 Wietse 224  22-9½ 

10 21 David P 215 16-8½ 

11 20 Bram 210 21-10 

12 19 Ilja 193   3-2 

13 18 Jeroen 184   8-4 

14 17 Boaz 165 19-8 

15 16 David V 152 18-8 

16 15 Anne 82 19-3 

17 14 Merijn 50  18-½ 

 
Toelichting stand:  
Op verzoek een korte uitleg over de berekening van de competitiestand. In de eerste kolom 
staat de plaats op de ranglijst. In de tweede klom het waardecijfer. Als je wint van de nummer 
één levert je dat 30 punten op, als je wint van de nummer 2 krijg je 29 punten enzovoort. Als je 
remise speelt krijg je de helft. Ook voor een vrije ronde (oneven aantal deelnemers) en als je 
afgemeld afwezig bent krijg je punten. Deze punten vind je (opgeteld) terug in de vierde kolom. 
De ranglijst wordt dus bepaald op basis van de vierde kolom. 
In de vijfde kolom staat hoeveel partijen je gespeeld hebt en hoeveel punten je daarbij gehaald 
hebt.   
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Er wordt gespeeld in drie periodes, elke periode kan je iemand één keer tegenkomen. Je kunt 
dus maximaal drie keer dezelfde tegenstander treffen in één seizoen. Het streven is dat je elke 
ronde iemand ontmoet die zo dicht mogelijk bij jou op de ranglijst staat. In de eerste ronde van 
elke periode is dat makkelijker te realiseren dan in de laatste, omdat je dan al veel tegenstander 
gehad hebt.   
   

Achterhoek/Winterswijk Cup/ Snelschaken 
 
Oscar Wamelink heeft dit seizoen beslag gelegd op de Achyerhoek-cup. Dat deed hij vorig 
seizoen ook al. Wel moest hij dit jaar één remise aan Max afstaan, terwijl Oscar vorig jaar alle 
negen partijen won. Max werd tweede, Daan werd derde. Daan had evenals David 30 punten, 
maar meer partijen gespeeld.  
Bij de Winterswijk-cup was het een stuk spannender: Evi, Merlijn en Lauri wonnen allen vijfmaal 
en kwamen zo op 30 punten. Op basis van het onderlinge resultaat werd de volgorde Evi, 
Merlijn, Lauri. Volgend jaar mogen deze prijswinnaars zich gaan waarmaken bij de Achterhoek-
cup, want zij zijn gepromoveerd. Voor de anderen nemen daardoor de kansen weer toe. 
 
Bij het snelschaken was het tot de laatste avond spannend. Ook hier kende David (Z) de beste 
start, maar omdat hij enkele rondes miste viel hij terug. Kasper nam daarna de kop over en kon 
die op de laatste speelavond van het seizoen ternauwernood vast houden.  
 
Achterhoek-cup       Winterswijk-cup  
Oscar   51     Evi   30 
Max   45     Merlijn   30 
Daan   30     Lauri    30 
David Z  30     Wietse   22 
Kay   27     Boaz    21 
Arthur   22     Anne   14 
Kasper   22     Bram    13  
         
Alleen in de stand bij minimaal zes van de negen partijen . 

              
Snelschaken (stand aan kop) 
Kasper   17 
Kay   16 
Evi   15 
David Z  12 
Merlijn   12 
Wietse   11 
Lauri   11 
  

Jeugdteam 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Dat het jeugdteam tot de kanshebbers zou behoren bleek al bij het uitkomen van de 
competitiegids. Enkele clubs hadden geen team (Almelo), sommige niet hun beste spelers 
opgesteld (Minerva) en sommigen speelden met veel invallers (Matador). Het kon dus eigenlijk 
moeilijk misgaan. Halverwege het seizoen (na drie wedstrijden) had het team dan ook al vier 
punten voorsprong op alle andere teams. Ver voor afloop van de competitie was de buit binnen.  
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Het is pas de tweede keer dat het WSG SBO-kampioen in de hoogste leeftijdsgroep is 
geworden. De vorige keer speelden onder andere Arjan van Lith en Job Geerdes in dat team.  
Volgend seizoen maar eens kijken hoe het verder gaat.  
  
Een woord van dank aan de chauffeurs die de wedstrijden (en daarmee het kampioenschap) 
hebben mogelijk gemaakt is bij deze wel op zijn plaats. 
      

Matador  WSG 1½-2½ 2-2 

 Thijs Luttikhuis 1308 Max ½-½ 1-0 

Rens Stigter 844 Oscar 0-1 0-1 

Bram Paauwe 392 Daan 0-1 0-1 

Isabelle Bertholee 444 Kay 1-0 1-0 

 
 

 
Daan, Max, Oscar en Kay hebben de beker gekregen. Jochem was in Winterswijk achtergebleven

 

Eindstand mp bp 

WSG 11 17 

Minerva 5 11½ 

Hardenberg 4 10 

Matador 4 9½ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Scores  

Jochem 4-4 

Daan 4-4 

Christian 2-2 

Oscar 6-5 

Max 3-2 

Kay 5-0 
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Lauri tweede op NK  
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Zaterdag 20 juni deden Evi en Lauri Maris mee aan het Nederlands Kampioenschap in de FGH-
categorie. De zogenaamde Pupillendag. De titelstrijd werd verspeeld in het verre Brabantse 
Roosendaal. Evi deed mee in de categorie F en was in een veld van 50 deelnemers als 38e 
geplaatst. Lauri stond in de jongste categorie (H) als 9e op de plaatsingslijst. Binnen het 
algemene kampioenschap werd ook nog om de meisjestitels in de diverse groepen gespeeld. 
Hiervoor was Lauri als tweede geplaatst.  
 
Hoewel ze al een dag van tevoren op de 
plaats van bestemming waren aangekomen, 
moesten de meisjes kennelijk toch nog even 
wennen, want in de eerste ronden verliep 
het nog niet op rolletjes. Na vier ronden had 
Lauri twee punten en Evi een.  
 
Na de pauze kwamen de dames op stoom. 
Zowel Evi als Lauri wonnen tweemaal 
achtereen en toen wachtte een spannende 
laatste ronde. Lauri stond daarmee gedeeld 
vierde in de totaalstand en had opeens 
uitzicht op de podiumplaatsen. Behalve vijf 
bekers voor de meisjes waren er ook vijf 
"algemene" bekers en niet zulke kleintjes. 
 
Evi kon met een gelukkige uitkomst van de 
laatste ronde misschien ook nog in de 
meisjesprijzen vallen. 
 
Lauri trof geen makkelijke tegenstander, 
maar ze wist de aanval van haar 
tegenstander af te slaan en na Dxh3 was 
het pleit beslecht, omdat gxh3 vanwege een 
toren op g8 niet kon.  
 
De teleurstelling was van het gezicht van de 
tegenstander af te lezen en een paar zetten 
later was het pleit beslecht. Lauri finishte op 
5 uit 7 en dat was uiteindelijk goed voor een 
vierde plaats en het op een na beste meisje. 
Nummer twee van Nederland, dat is een 
nieuw record voor het WSG. 
 
Evi speelde in de laatste ronde lange tijd 
een gelijkopgaande partij, maar in het 
middenspel leidde een onoplettendheid tot 
materiaalverlies en daarna de nederlaag. 
Toch hoeft zij niet ontevreden te zijn, taat, 

want ze eindigde drie plaatsen hoger dan 
haar plaatsingscijfer. 
 
Bij beide spelers heeft de vele oefening zijn 
vruchten afgeworpen. Gefeliciteerd en veel 
succes en plezier bij de volgende stappen in 
jullie schaakloopbaan. 
 
In de voorlaatste ronde speelde Lauri met 
zwart tegen Isaac Visser 
.  
1. e4 e5, 2. Pf3 Pc6, 3. Lc4 Pf6, 4. Pg5 
Meteen een gevaarlijke aanval, aanvankelijk 
reageert Lauri goed.  
 
4. …d5, 5. exd5 Pxd5  
Beter is Pa5, maar Lauri was die 
voorbereiding met Jochem blijkbaar 
vergeten. Ook dit is echter nog wel 
speelbaar. 
 
6. Pxf7 Kxf7, 7. Df3+ Ke6, 8. Pc3  
Zwart stat een stuk voor, maar de koning 
staat erg slecht. Pce7 is nu de beste zet om 
alles nogmaals te dekken. Lauri geeft het 
stuk meteen terug.  
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8. …Pd4, 9. Lxd5 Kd6, 10. De4 
Deze zet voegt weinig toe en Lauri zet 
meteen druk op de ketel. 
 
10. …Lf5, 11. De3 
 

En wit bezwijkt meteen. Na de volgende zet 
is de partij eigenlijk voorbij, omdat wit de 
dame verliest. 
 
11. … Pxc2 +  
 

 

Jeugdschaaktoernooi 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Aan het einde van het seizoen staat zoals altijd het jeugdschaaktoernooi op het programma. Dit 
jaar deden er 23 kinderen mee. Dat was maar liefst zes meer dan vorig jaar, maar dat kwam 
eigenlijk alleen door een grote delegatie uit Doetinchem, waar ze dit jaar met jeugdschaak zijn 
begonnen. De SBO liet het grotendeels afweten. Ook lukte het niet om deelnemers uit Stadtlohn 
en Südlohn te strikken. 
 
Door het geringe deelnemeraantal was in de 
eerste groep het ratingverschil groot. Toch 
vielen ook in deze groep enkele 
verrassende uitslagen. Vooral Oscar, de 
laatste weken toch enorm goed op dreef, 
werd hiervan het slachtoffer. De hoofdprijs 
ging daardoor toch enigszins verrassend 
naar Daan, die pas in de laatste verloor (van 
Oscar) toen hij al niet meer te achterhalen 
was. Daan mocht overigens van geluk 
spreken dat hij überhaupt nog mee kon 
doen, want hij had zich in het 
aanvangstijdstip vergist. Max en Oscar 
waren zo vriendelijk hem thuis op te halen. 
Hun beloning was de tweede en derde 
plaats. 

In de overige poules waren de verschillen 
op papier kleiner, hoewel juist in groep twee 
twee spelers alles wonnen en moesten loten 
om de eerste prijs. Deze kwam terecht bij 
Karsten Kluin (Minerva) en Lauri moest 
helaas genoegen nemen met de tweede 
plek. In de derde groep deed Bram het heel 
goed en met vijf punten werd hij knap 
tweede.. 
Omdat Bert, Marcel en Jochem deze 
zaterdagmiddag hun titel met Stadtlohn 
moesten veiligstellen was de leiding van het 
toernooi in handen van Luc van Harxen, Erik 
Maris en Kay Ruesink. Zij deden dat prima 
en waren nog sneller dan het snelste 
tijdschema weer klaar. 

 
Eindstanden: 
 
Groep 1 
1. Daan Slager 6 
2. Oscar Wamelink 5 
3. Max Eisenbart 5 
4. David Zakharian 4 
6.Evi Maris  2 
7. Kay Ruesink 1½ 
8.Arthur Zakharian 1½   
 

Groep 2 
1. Karsten Kluin (Minerva) 6½ 
2. Lauri Maris  6½ 
3. Bram Zaalmink (Doetinchem) 4 
 
Groep 3 
1. Martijn Maalderink (Doetinchem) 6 
2. Bram Wilterdink 5 
3. Tobias Nahuis (Doetinchem) 4½
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EVEN VOORSTELLEN 

 
  Naam:    Merijn Hofstra      
       
  Geboren:    4 september 2007   
      
  School:    Juliana       
    
  Groep:    4       
     

Beroep:    xx  
 
Sport:     Voetbal, tennis l     
    
Hobby’s:    Computerspelletjes     
   
Schaken geleerd van:  Marcel    
  
Gerecht:    Pizza       
    
Lust geen:    Spruitjes 
         

  Drank:     xx      
 

  Dier:     Poes 
        
  Artiest:    The Script   
 
  Boek:      Dummie de mummie     
    
  TV-programma:  SpongeBob   

 
  Hekel aan:    Pesten     
 
  Bewondering voor:   Schaken, tennis, voetbal 
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. Programma  jeugdschaken seizoen 2015/2016 
 
Vrijdag 4 september   vrij schaken 
Vrijdag 11 september   Ronde 1 
Vrijdag 18 september   Ronde 2 
Vrijdag 25 september   Achterhoek Cup, ronde 1 
Vrijdag 2 oktober   Ronde 3 
Vrijdag 9 oktober   Ronde 4 
Vrijdag 16 oktober   Snelschaken, ronde 1 
Vrijdag 23 oktober   Ronde 5 
Vrijdag 30 oktober   Ronde 6 
Vrijdag 6 november   Teamwedstrijden 
Vrijdag 13 november   Ronde 7 
Vrijdag 20 november   Ronde 8 
Vrijdag 27 november   Ronde 9, start periode 2 
Vrijdag 4 december   Ronde 10 
Vrijdag 11 december   Teamwedstrijden 
Vrijdag 18 december   Ronde 11 
Vrijdag 25 december   Geen Schaken, Kerst 
Vrijdag 1 januari   Geen Schaken, Nieuwjaar 
Vrijdag 8 januari   Ronde 12 
Vrijdag 15 januari   Achterhoek Cup, ronde 2  
Vrijdag 22 januari   Teamwedstrijden 
Vrijdag 29 januari   Ronde 13 
Vrijdag 5 februari   Ronde 14 
Vrijdag 12 februari   Ronde 15 
Vrijdag 19 februari   Snelschaken, ronde 2  
Vrijdag 26 februari   Ronde 16, start periode 2 
Vrijdag 4 maart   Ronde 17 
Vrijdag 11 maart   Ronde 18 
Vrijdag 18 maart   Teamwedstrijden 
Vrijdag 25 maart   Simultaan 
Vrijdag 1 april    Ronde 19 
Vrijdag 8 april    Ronde 20 
Vrijdag 15 april   Achterhoek Cup, ronde 3 
Vrijdag 22 april   Ronde 21 
Vrijdag 29 april   Teamwedstrijden 
Vrijdag 6 mei    Snelschaken, ronde 3 
Vrijdag 13 mei    Ronde 22 
Vrijdag 20 mei    Ronde 23 
Vrijdag 27 mei    Snelschaken ronde 4 
Zaerdag 4 juni    Barbecue     

 
 
 
Als de definitieve data voor teamwedstrijden bekend zijn, wordt programma nog aangepast. 
 

  

 

 


