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Ten Geleide 
(door Dick Boogaard) 

 
Het 70ste seizoen van het WSG is een van de meest succesvolle uit de geschiedenis 
geweest! Alle teams hebben wel wat moois te melden en ook individueel waren er prachtige 
resultaten. Daar mag straks op 9 september, als de 70ste verjaardag is, best even aan 
gedacht worden. 
Op de site (www.wsgschaak.nl) heb ik voor deze Ten Geleide maar eens alle successen dit 
seizoen nagelezen en ik gebruik ze nu voor dit stukje. Op die site staat trouwens heel veel te 
lezen. De clubbladen vanaf nummer 121 staan er volledig op en al het nieuws vanaf april 
2015 is er nog te bekijken.  
 
Het begon al snel dit seizoen. In 
september werd het Berkelstedentoernooi 
gewonnen. Dat gebeurt wel vaker, maar in 
het team zaten een paar spelers die niet 
zo vaak iets winnen. Dat maakt het 
bijzonder.  
Onze bekerteams waren wel heel 
succesvol. Het eerste team speelde mee 
in de KNSB-beker en bracht het tot de 
laatste 16 van Nederland. Pas tegen 
Groningen, dat zelfs een grootmeester 
inzette, verloren ze. 
En het tweede team wist de SBO-cup te 
winnen. En dat met vier spelers die dat 
nog niet eerder meemaakten. Het verslag 
staat in dit nummer. 
 
Het eerste team wist zich netjes in de 
derde klasse van de KNSB te handhaven. 
Het tweede team eindigde toch nog in de 
middenmoot van de promotieklasse na 
een slechte start. 
Maar het derde team haalde de titel 
binnen in de eerste klasse van de SBO en 
promoveert ook naar de promotieklasse. 
Dat is toch ongekend. Een jaar of 
vijfentwintig geleden waren we blij met één 
team in de promotieklasse. 
En dan was er bij de jeugd nog het 
kampioenschap van de A-team.  
 
Ook individueel werd er flink aan de weg 
getimmerd.  
Bij de veteranen was het kampioenschap 
van de SBO voor Hannes Höing. Dat had 
nog geen WSG-er voor hem gedaan!  
De jeugdspelers behaalden ook prachtige 
resultaten. Jochem Mullink werd kampioen 
bij de A-jeugd van de SBO, Lauri Maris bij 
de D-en bij de G-meisjes, Evi Maris bij de 
E-meisjes. 

Dat leidde tot plaatsing voor diverse 
toernooien om Nederlandse titels.  
Jochem speelde er mee. Nu Emma de 
Vries weer volop schaakt werd ze gelijk 
tweede bij het NK-meisjes.  
Lauri en Evi Maris speelden vaak mee bij 
toernooien door het hele land. 
Bij het NK voor de D-meisjes in Rijswijk en 
de E-meisjes in Waalwijk. Er was de 
pupillendag in Roosendaal, het NK-rapid 
in Eindhoven en het NK-snelschaken in 
Almere. Lauri werd daarbij Nederlands 
kampioen Rapidschaak in haar klasse. En 
op 20 juni weer een derde plaats bij de 
pupillen op het NK-G in Roosendaal. We 
zullen komend jaar ongetwijfeld weer van 
deze meiden horen! 
 
Regionaal doen WSG-ers goed mee. Op 
de site van SV Rokade zien we Han 
Schuurmans met de kampioensbeker. 
Tweede is Job Geerdes, vierde Han van 
de Laar en vijfde Tim Witteveen.  
In de Verbandsklasse bij onze oosterburen 
werd op 28 mei de laatste 
competitiewedstrijd gespeeld tussen 
Südlohn en Stadtlohn. Ik ging even kijken, 
omdat er nog al wat WSG-ers mee zouden 
doen. Dat klopte: bij Südlohn zag ik 
Gerard Harbers, Stefan Telöken, Han van 
de Laar en Hannes Höing; bij Stadtlohn 
speelden Jochem Mullink, Bert te Sligte en 
Marcel Krosenbrink. (Stadtlohn won, maar 
Südlohn werd kampioen) 
   
Landelijk en regionaal veel actieve WSG-
ers. De vereniging bloeit. Dat is goed met 
het jubileum in zicht.  
 
En van al dit moois wordt verslag gedaan 
in dit blad. Ik wens iedereen weer veel 
leesplezier! 

http://www.wsgschaak.nl/
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AGENDA 

 
Ledenvergadering  

dinsdag 30 augustus 19.30 uur bij Willinks 
 
 
1. Opening/mededelingen 
 
2. Interne competitie 

 Prijsuitreiking interne competitie, beker en Schaakvrij 

 Aanpassing reglement interne en beker (zie elders in dit blad) 
 

3. Externe competitie 

 Teamindeling (zie elders in dit blad) 

 Inventarisatie viertallen competitie 
 
4. Activiteiten 

 Jubileum 70 jaar WSG 

 Berkelstedentoernooi 

 Schaakcursus 
 
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 dagboeken secretaris in clubbladen van dit seizoen 
 

7. Bestuursverkiezing 
Han van de Laar (interne competitie) en Mark Burgers (secretaris) zijn aftredend en 
herkiesbaar. Eventuele andere kandidaten kunnen zich tot een half uur voor het begin 
van de vergadering melden bij één van de bestuursleden 
 

8. SBO 
Vooruitblik jaarvergadering SBO 
 

9. Rondvraag 
 
Na de vergadering vrij schaken 
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Bestuursvergadering 30 mei 2016  
 
Om 19.30 opent Marcel de vergadering. Alle bestuursleden zijn aanwezig. 
 
 
1. Ledenzaken 

Geen bijzonderheden.  
 
2. Activiteiten 

 Barbecue was gezellig. Weer voor herhaling vatbaar. 
WSG presenteert zich op Familiespektakel (5 juni). Er komt een probleem op het 
grote bord (moeilijkheidsgraad medium), en onder de inzenders van de juiste 
oplossing (niet-leden) wordt een prijsje verloot. We hebben dan meteen e-mail 
adressen voor als we aspirant leden willen benaderen. 
Het programma van het jubileum moet in het komend clubblad komen. Marcel zal de 
commissie benaderen. 

 Jubileumwedstrijd: 
Op 1 donderdag september is er jubileumwedstrijd in Lichtenvoorde tegen Rokade 
(Rokade heeft ook jubileum).  

 Nog niets van gehoord van Berkelstedentoernooi. Zou in Zutphen moeten zijn. Datum 
nog niet bekend. 

 Of het bestuur huisschakers oppakt hangt oa af van de jubileumcommissie. 
Aangezien we dat programma nog niet geheel helder hebben schuiven we het door 
naar de volgende vergadering. 

 We vragen Frank Kroeze voor cursus, misschien iets later in het seizoen. 
Op de ledenvergadering zal gevraagd worden of er behoefte bestaat aan een tweede 
cursus voor de mensen die een wat lagere rating hebben. 

 
3. Bestuurszaken 

 Gerard Harbers gaat advertenties oppakken. 

 Han (interne competitieleider) en Mark (secretaris) zijn aftredend en melden dat ze 
herkiesbaar zijn. Als iemand anders zin heeft in een van deze functies, neem dan 
a.u.b. contact op met iemand van het bestuur. 

 
4. Interne Competitie 

 Er zijn alleen positieve reacties binnengekomen op de wijzigingsvoorstellen voor het 
bekerreglement.  Het reglement komt in het clubblad. 

 Het spelen om de eerste plaats in een van de groepen van de interne competitie is 
leuk en spannend. Omdat we iets meer intern spelende leden hebben komt er een D 
groep bij. De indeling wordt gedaan op basis van de rating. 

 
5. Externe Competitie 

 Het streven is om na promotie WSG 3 met drie teams op zaterdag te gaan spelen. 
Dat zal niet makkelijk worden. Alternatief is dat derde doordeweeks blijft spelen, 
eventuele als twee viertallen. We wachten in ieder geval speelprogramma Duitse 
competitie af, omdat dit invloed heeft op de beschikbaarheid van een aantal 
schakers. Als drie teams tegelijk thuis spelen (wat soms zou kunnen voorkomen)  is 
de huidige speelruimte te klein en moeten we uitwijken.  

 Marcel regelt dispensaties en aanmeldingen.  
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6. Financiën 

 Voor dit seizoen is besloten dat er een teruggaveregeling zou komen voor mensen 
die alleen extern spelen. Er is nu discussie over de uitleg van de regeling (wie valt er 
wel en wie valt er niet onder). Voor 2015-2016 wordt de regeling in ieder geval ruim 
uitgelegd, voor de toekomst zal Gerard H een voorstel proberen te formuleren waarin 
alle belangen goed in evenwicht zijn. Mensen die in aanmerking komen en niet 
gereageerd hebben, worden actief benaderd. 

 De balans is nog niet geheel klaar omdat het jaar nog loopt. Gerard heeft de cijfers 
toegelicht. Er zijn geen opvallende veranderingen. Reiskosten declaraties worden 
door Gerard gecontroleerd op aannemelijkheid. Een kleine omweg om een teamlid op 
te halen kan wel, maar “de andere kant” oprijden gaat letterlijk te ver. Subsidie wordt 
vaak wel toegekend door de gemeente, we rekenen er echter niet vanzelfsprekend 
op. Marcel vraagt het voor dit jaar aan, we hebben genoeg gedaan (les geven op 
scholen) om een goede kans te maken er voor in aanmerking te komen. Gerard H zal 
de jaarrekening van dit jaar presenteren met de begroting van vorig jaar er naast. 
Dan zijn verschillen duidelijk als ze er zijn. 

 De begroting 2016-2017 wordt nog opgesteld voor de jaarvergadering. 

 Kascontrole zal gedaan worden door Han Schuurmans en Jan Willem Klein Poelhuis. 
 

7. Rondvraag 

 Han: Data voor Sudlohn en het snelschaaktoernooi moeten we op de volgende 
vergadering nog vaststellen. 
 

 Han: Het clubblad moet andere info tonen dan de site en/of toevoegingen bieden, 
voorbeeld de wedstrijdverslagen. 
 

 Han: Site is kwetsbaar, want Marcel zet alles er op. Voor wat betreft interne 
competitie zou Han dat zelf kunnen doen. Het is een heel sterk punt van WSG dat de 
site zo actueel is. 
 

 Gerard KL: We hebben veel tijd gestoken in lesgeven op school, vooral in Meddo (42 
kinderen). De doorstroom naar de club is echter (zeer) gering. Het zij zo, als je niets 
onderneemt gebeurt er nog minder.  

 

 Gerard KL: De gemeente is actief bezig om de mogelijkheden voor mensen met een 
beperking te verruimen. Wat kan WSG ? Als we benaderd worden, kijken we verder. 
Schaken is in principe laagdrempelig, je hebt er weinig voor nodig.  
 

8. Sluiting 

 Om 23.00 uur sluit Marcel de vergadering. De jaarvergadering is de volgende. Een 
datum voor de daarop volgende bestuursvergadering moet nog vastgesteld worden. 
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 Begroting 15-16 Werkelijk 15-16 Begroting 16-17 Werkelijk 14-15 

 

Contributie sen. 2200  2555  2480  2265  

Contributie jun.    950     875     950  960  

Contributie  3150  3430  3430  3225 

Donateurs       40    20    20  125 

Subsidie     345  765   300  420 

Jeugdtoernooi         0      60       50  0 

Diversen      100  0                0  79 

Rente        35  31            15  46 

         

Totaal inkomsten   3670  4306  3815  3895 

   

Advertenties clubb. 660  505  455  630  

Kosten clubblad 560  432  575  520  

  -100  -73  120  -110 

         

Reisk.vergoeding 
KNSB/SBO 

1000  905  900  1010  

 1055  1138  1150  1114  

  55  233  250  104 

         

Afdracht SBO sen. 1480  1689  1700  1475  

Afdracht SBO jun.  520  490  520  522  

Afdracht teamssbo 36  42  42  36  

Afdracht teamknsb 535  539  540  541  

  2571  2760  2802  2574 

         

Materiaal 130  113  110  172  

Prijzen 300  296  300  323  

Consumptie extern 200  221  225  227  

  630  630  635  722 

         

Representatie 150  364  250  337  

Accomm. teams 100  0  150  100  

Toernooikosten 60  0  0  60  

WSG-Südlohn 0  0  100  78  

Totaal  310  364  500  575 

         

Kosten website 30  0  30  37  

Diversen 160  0  0  0  

Kosten bank 130  119  125  149  

Administratie 10  11  10  9  

Verzekering 10  10  10  10  

Afschrijving 0  58  70  85  

Totaal  340  198  245  260 

         

Totaal Uitgaven  3806  4112  4552  4155 

         

Jubileum  0  0  1500  0 

         

Resultaat  -136  -194  -2237  -260 
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Toelichting Jaarcijfers WSG 2015-2016 
(door Gerard Harbers) 

 
Inleiding 
De afgelopen negen jaren heeft Arent Luimes de jaarcijfers van het WSG opgesteld. Hij liet 
een vereniging achter met een goede financiële positie. We kunnen immers telkens ons 
jubileum uitvoeren en daarnaast kunnen we, indien noodzakelijk, ons materiaal vervangen, 
hetgeen we gedeeltelijk gedaan hebben afgelopen jaar met de tien nieuwe klokken.  
Er zijn enkele wijzigingen aangebracht in de presentatie van de jaarcijfers van het WSG over 
het seizoen 2015 – 2016.  
 
Naast de balans is er de opstelling van de 
winst- en verliesrekening in combinatie 
met de begroting. In dit laatste overzicht 
zal eerst de begroting 2015-2016 worden 
getoond met vervolgens de werkelijke 
uitkomst (winst- en verlies). Dan volgt de 
begroting 2016-2017 (wat valt er komend 
jaar financieel te verwachten) en tenslotte 
zie je daarnaast de werkelijke cijfers van 
2014-2015. Deze zijn gebracht voor de 
vergelijking met de andere jaren. Hoe 
hebben de kosten en opbrengsten zich 
ontwikkeld. 
 
De idee achter deze aanpassing van de 
winst- en verliesrekening/begroting was 
het bijeenzetten van een groep inkomsten 
en uitgaven. Zo kun je de ontwikkeling 
zien van de onderdelen gedurende de 
jaren en bovendien zie de saldi van de 
opbrengsten van een onderdeel t.o.v. de 
kosten (bijvoorbeeld  het clubblad, kost het 
clubblad ons geld of niet, maar ook wat 
zijn de totale uitgaven aan de SBO en 
KNSB.   
 
Balans 
De balans is per einde juni 2016. We 
hebben bijna geen schulden en ook de 
vorderingen zijn gering. Dat is goed, 
daaruit kun je concluderen dat iedereen 
ons betaald heeft. Het eigen vermogen is 
goed. Vervolgens staat dit eigen 
vermogen grotendeels op de 
spaarrekening. Voor het volledige jaar (tot 
einde augustus 2016) komt er een kleine 
aanpassing. Er is namelijk geld gestort 
van de kas naar de bank. Maar dit heeft 
geen consequenties voor het 
verenigingsvermogen. 
 
 

Winst- en verliesrekening en begroting  
Eerste kolom (begroting 2015-2016) en 
tweede kolom (werkelijk 2015-2016) 
Het begrootte resultaat van het jaar 2015-
2016 was een verlies van € 136. Het 
werkelijke resultaat tot en met juni 2016 is 
positief € 194. Hierbij moet aangetekend 
worden dat er nog een rekening komt voor 
de kosten van het clubblad dat uitgebracht 
wordt in juni/juli 2016. Daarmee zal het 
saldo zakken met ca € 140, maar het 
resultaat blijft positief.  
 
De reden dat het resultaat desalniettemin 
positief is komt door de hogere contributie 
inkomsten, het gaat goed met het 
ledenaantal. En de subsidies zijn hoger 
dan begroot. Dit komt doordat het subsidie 
bedrag bestaat uit een subsidie van € 345 
dat vorig jaar verantwoord was onder de 
post vooruitontvangen bedragen op de 
balans en daardoor in het vorige jaar niet 
in de winst- en verliesrekening 
verantwoord is. Deze komt dan verplicht in 
het resultaat van dit boekjaar. Daarnaast 
is er € 15 ontvangen van de gemeente en 
tevens is de subsidie die ontvangen is 
over het jaar 2015-2016 ten bedrage van € 
405 ook direct geboekt onder  de 
opbrengst. Omdat dit een subsidie betreft 
van dit boekjaar is deze direct geboekt in 
het resultaat en niet als vooruitontvangen 
bedrag. We krijgen dus eenmalig een 
voordeel van een extra subsidie 
verantwoording, en wel in dit jaar. 
De reiskosten zelf blijven gelijk aan de 
begroting en ook aan de voorgaande 
jaren, maar de bijdragen vanuit de SBO en 
KNSB zijn lager geworden. Daarom kost 
dit € 233. 
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De afdracht naar de SBO en KNSB is 
hoger, dit komt door een groter 
ledenaantal. 
En de overige kosten voor de vereniging 
zijn gelijk gebleven t.o.v. van voorgaande 
jaren. 
We hebben in 2015 10 klokken 
aangeschaft. Deze klokken worden in 10 
jaar tijd gelijkmatig  
per jaar afgeschreven. 
 
Derde kolom (begroting 2016-2017) 
We gaan uit van eenzelfde ledenaantal 
waardoor de inkomsten uit contributies 
gelijk blijven. 
De subsidie daalt naar € 300. Deze 
subsidie is het bedrag dat ontvangen 
wordt voor het schoolbezoek voor het 
schaaklesgeven. Het bedrag wordt naar 
verwachting wat lager. De regeling zou 
nog intact blijven maar 
voorzichtigheidshalve wordt dit bedrag 
lager ingeschat dan in 2015-2016. 
De advertentieopbrengsten voor het 
clubblad zetten een dalende lijn in. We 
zullen dit proberen om te zetten naar een 
opgaande lijn maar of dit zal lukken is 
onzeker. Derhalve gaat het clubblad 
volgens deze begroting ons € 120 kosten. 
De reiskosten zijn gelijkwaardig ingeschat 
met het jaar 2015-2016. De kosten voor 
de SBO en KNSB blijven op ongeveer 
gelijk niveau. 

Omdat we met drie teams zaterdag gaan 
spelen zal naar verwachting ook 
accomodatie gezocht moeten worden voor 
de thuiswedstrijden en daarvoor is € 150 
begroot. Evenals de organisatie voor WSG 
Südlohn. In 2016 – 2017 wordt deze in 
Winterswijk gehouden. Dit zal naar 
verwachting € 100 kosten. 
In 2016-2017 is een jubileumjaar. 
Daarvoor is € 1.500 uitgetrokken. 
Als met al is de begroting in het komende 
jaar negatief € 2.237. 
De vereniging kan dit aan omdat de positie 
goed is en telkens rekening wordt 
gehouden met de jubilea uitgaven. Dit zijn 
immers de grootste bijzondere uitgaven 
posten die we als WSG kennen. Maar als 
we van dit tekort € 1.500 afhalen dan blijft 
het tekort € 737. 
 
Conclusie 
Als we dit tekort jaarlijks hebben dan is dit 
een te groot tekort. Enkele honderden 
euro’s tekort per jaar is geen probleem, 
maar € 700 is teveel. Het is echter wel een 
begroting, we moeten afwachten of deze 
cijfers ook werkelijk gehaald gaan worden. 
Als dit werkelijk in het jaar 2016-2017 zo 
gaat dan zullen we moeten ingrijpen om 
ons verenigingsvermogen in stand te 
houden. De gedachten gaan daarbij niet 
uit naar de contributie verhoging maar 
eerder dat er wat aangepast gaat worden 
in de uitgaven. 

 
 
BALANS 
 

 

Activa per 22 juni 
2016 

1 sept 
2015 

Passiva per 22 juni 
2016 

1 sept 
2015 

 

Materiaal 642  Eigen vermogen 4191 4271 

Vooruit te 
betalen 
bedragen 

 559 Reservering jubileum 2754 2479 

Te vorderen 
bedragen 

50 130 Verenigingsvermogen 6945 6750 

Bank 318 67 Vooruit ontvangen 
bedragen 

 345 

Spaarrekening 5747 6271 Te betalen bedragen 41  

Kas 229 68    

 

Totaal 6986 7095  6986 7095 
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11 

De interne competitie 
(door Han van de Laar) 

 

Eindstand Competitie WSG na ronde 33 seizoen 15/16 

N Wrde Naam Voornm Scor Gr Rati Rtng+ RatingN Score Perc. Gesp Gew Rem Verl W-Z Vrij Extn Afz Bkr 

01 50 Mullink Jochem 1152,5 A1 2069 -12 2057 21,5/27 80 27 18 7 2 -1 1 3   2 

02 49 Krosenbrink Marcel 1030,8 A  1932 5 1937 18,5/27 69 27 15 7 5 1 1 3   2 

03 48 Abbink Henri 935,5 A  1889 -6 1883 17,0/28 61 28 14 6 8 0 1 2 1 1 

04 47 Schuurmans Han 849,0 A  1887 -10 1877 13,0/23 57 23 7 12 4 1 1 7 2   

05 46 Sligte Bert te 808,7 A  1854 -26 1828 16,0/29 55 29 10 12 7 -1 1   3   

06 45 Hoeing Hannes 797,5 A  1890 5 1895 11,0/18 61 18 8 6 4 0   1 11 3 

07 44 Lehr Frank 773,5 A  1767 31 1798 12,5/20 63 20 11 3 6 2   6 7   

08 43 Teloeken Stefan 751,0 A  1721 45 1766 7,5/12 63 12 7 1 4 0   6 13 1 

09 42 Boogaard Dick 716,2 A  1792 -4 1788 11,5/23 50 23 5 13 5 -1 1 5 4   

10 41 Geerdes Job 702,0 B1 1738 -12 1726 9,5/20 48 20 8 3 9 -2 1 6 5 1 

11 40 Meijer Hennie 667,3 A  1883 -8 1875 7,5/13 58 13 4 7 2 -1   7 13   

12 39 Kl. Langenhorst Gerard  651,3 B  1525 61 1586 8,0/19 42 19 7 2 10 1 1 8 5   

13 38 Laar Han van de  633,0 B  1664 -37 1627 9,0/18 50 18 7 4 7 2 1 7 5 2 

14 37 Wamelink Oscar 616,0 B  1418 80 1498 14,0/29 48 29 10 8 11 1 1 2 1   

15 36 Brinke Henk te  603,8 B  1618 -1 1617 8,5/21 40 21 7 3 11 1 1 5 6   

16 35 Eisenbart Max 580,7 C1 1353 97 1450 13,0/25 52 25 11 4 10 1 1 3 4   

17 34 Witteveen Tim 547,3 B  1603 -54 1549 8,0/13 62 13 8 0 5 1   2 17   

18 33 Beek Henk van 531,7 C  1311 46 1357 15,5/30 52 30 15 1 14 0 1   2   

19 32 Harbers Gerard 519,8 A  1883 11 1894 4,0/06 67 6 2 4 0 0   7 20   

20 31 Lurvink Henk 515,8 B  1530 -54 1476 10,5/19 55 19 6 9 4 -1     10   

21 30 Wolters Jaap 508,8 B  1457 -78 1379 13,0/30 43 30 12 2 16 0 1 1 1   

22 29 Wamelen Dick van 454,7 A  1808 -17 1791 0,0/01 0 1 0 0 1 -1   6 26   

23 28 Harxen Luc 443,8 B  1492 33 1525 6,0/07 86 7 6 0 1 -1   6 20   

24 27 Freriks Henk 425,8 C  1331 -58 1273 10,5/22 48 22 6 9 7 0   2 9   

25 26 Eckhardt Jan  414,7 C  1343 -114 1229 11,5/29 40 29 9 5 15 -1 1   3   

26 25 Luimes Arent 405,0 A  1795 -30 1765 3,0/06 50 6 3 0 3 0   7 20   

27 24 Kl. Poelhuis Jan Willem 386,7 C  1234 -35 1199 10,0/26 38 26 6 8 12 -2     7   

28 23 Rijntjes Peter 377,0 C  1550 28 1578 2,0/02 100 2 2 0 0 0     31   

29 22 Voogd Rob 374,7 C  1332 1 1333 8,0/16 50 16 8 0 8 0     17   

30 21 Slager Daan 370,8 C  844 152 996 9,5/28 34 28 9 1 18 0 1 1 3   

31 20 Burgers Mark 353,5 B  1678 -20 1658 0,0/01 0 1 0 0 1 -1         

32 19 Houwers Andre 307,8 B  1459 2 1461 4,0/05 80 5 4 0 1 1   4 24   

33 18 Labee Dick 286,8 B  1369 -29 1340 4,0/08 50 8 2 4 2 0   4 21   

34 17 Voogd Damy 258,2 C  969 -11 958 4,5/18 25 18 4 1 13 2     15   

35 16 Ruesink Kay 223,8 C  664 25 689 2,0/29 7 29 1 2 26 -1 1 1 2   

 

Zoals in het vorige clubblad voorspeld is Jochem Mullink voor de tweede keer 
achtereenvolgende keer clubkampioen geworden. Marcel Krosenbrink tweede en Henri 
Abbink derde. Job Geerdes heeft de B-groep gewonnen en Max Eisenbart de C-groep. 
Heren nogmaals proficiat.  
 
Seizoen 2016 – 2017 
Er staan hieronder twee voorstellen voor de aanpassing van de interne competitie. Deze 
worden alleen in stemming gebracht als een of meerdere leden hierom verzoekt.  
 
Komend seizoen komt er een D-groep bij, zodat er weer een extra prijsje is te winnen.  
 
Artikel 2A wordt als volgt aangepast: De rangorde van spelers aan het begin van het seizoen 
wordt bepaald aan de hand van de augustusrating van de KNSB. De speler met de hoogste 
rating heeft volgnummer 1 etc. Hebben spelers dezelfde rating, dan geldt tussen hen de 
vorige ratinglijst etc.  
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SPEELSCHEMA 2016 – 2017 (onder voorbehoud) 

30 augustus 2016 Ledenvergadering  

06 september  Ronde 1 start periode 1 

13 september  Ronde 2  

20 september Ronde 3  

27 september Ronde 4  

04 oktober BEKER 1   

11 oktober Ronde 5  

 18 oktober SCHAAKVRIJ 1 herfstvakantie 

 25 oktober Ronde 6  

 01 november  Ronde 7  

 08 november Ronde 8  

 15 november Ronde 9  

 22 november Ronde 10  + BEKER 2  

 29 november Ronde 11   

 06 december Ronde 12 start periode 2 

 13 december Ronde 13  

 20 december Ronde 14  

 27 december  SCHAAKVRIJ 2 kerstvakantie  

 03 januari 2017  DUO SCHAAK kerstvakantie 

 10 januari  Ronde 15    

 17 januari Ronde 16 + BEKER 3 kwartfinale 

 24 januari Ronde 17    

 31 januari Ronde 18  

 07 februari Ronde 19  

14 februari Ronde 20  

21 februari Ronde 21 + BEKER 4  halve finale 

28 februari SCHAAKVRIJ 3 voorjaarsvakantie 

07 maart Ronde 22   

14 maart Ronde 23 start periode 3 

21 maart Ronde 24  

28 maart Ronde 25   

04 april Ronde 26  + BEKER 5 finale 

11 april  Ronde 27   

18 april Ronde 28  

25 april SCHAAKVRIJ 4 meivakantie 

02 mei Ronde 29  

09 mei Ronde 30  

16 mei Ronde 31  

23 mei Ronde 32  

30 mei Ronde 33 laatste ronde 

06 juni SNELSCHAAK uitspelen afgebroken partijen 

13 juni Zomercompetitie 1  

20 juni Zomercompetitie 2  

27 juni Zomercompetitie 3  

04 juli Zomercompetitie 4  

11 juli Zomercompetitie 5  

18 juli Zomercompetitie 6  

29 augustus Ledenvergadering  

05 sept. 2017 Start schaakseizoen   
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Reglement bekercompetitie 
 
1) Deelname aan de bekercompetitie staat open voor alle leden van het WSG. 
Ook oud-leden en andere belangstellenden met een relatie tot het WSG kunnen meedoen, in eerste 
instantie totdat een aantal van 32 deelnemers bereikt is. 
 
2) De bekerrondes worden in het competitieschema opgenomen en vinden circa om de vijf 
competitierondes plaats. Zonodig wordt later in het seizoen de planning nog aangepast aan het 
speelschema van de SBO-cup en de externe competitie.  
Bij meer dan 32 deelnemers wordt er ook in ronde 30 een bekerronde gepland. 
 
3) De indeling van de rondes vindt plaats door loting. In de eerste ronde loot iedereen mee. Bij een 
oneven aantal heeft er één speler een bye. In de tweede ronde worden er zoveel wedstrijden 
gespeeld, totdat er een veelvoud van vier spelers overblijft voor de derde ronde. Iemand die in de 
eerste bekerronde een bye heeft gehad, krijgt in ieder geval in de tweede ronde geen bye.    
Spelers die in de eerste ronde nog geen lid waren, kunnen - alleen als het schema dat toestaat -  in de 
tweede ronde nog instromen.  
 
4) De loting voor de eerste ronde vindt plaats op de eerste bekerspeelavond om 19.30 uur. Alle 
aanwezige (en voor die avond aangemelde) spelers loten mee. De loting van elke volgende ronde 
vindt meteen na afloop van een gespeelde ronde plaats.Bij de loting wordt ook de kleur bepaald.   
 
5) Alle uitgeschakelde spelers spelen op de geplande bekerspeeldagen een gewone interne partij.  
 
6) De uitslag van de bekerpartij telt niet mee voor de stand van de interne competitie en voor de 
rating. In de tweede bekerronde krijgt iedereen die een bekerpartij speelt ter compensatie een score 
van ½ voor de interne competitie, in de volgende rondes 2/3. 
 
7) De bedenktijd bedraagt in totaal drie uur. Bij een ratingverschil van 0 t/m 249 is de tijdsverdeling 
1.30 uur <> 1.30 uur. Bij een verschil van 250 t/m 499 is de tijdsverdeling 1.15 uur <> 1.45 uur.  Bij 
een verschil van 500 of meer is de tijdsverdeling 1.00 uur <> 2.00 uur.  De augustusrating is daarvoor 
leidend. Spelers zonder rating krijgen een fictieve rating. Deze kan tijdens het seizoen nog worden 
aangepast.Bij (jeugd)spelers met een beperkte speelduur wordt de tijd evenredig verdeeld aangepast.   

8) De winnaar van een partij gaat door naar de volgende ronde. Bij remise wordt er een 
beslissingswedstrijd gespeeld met verwisselde kleuren en verkorte bedenktijd. Als die partij ook in 
remise eindigt, volgt loting. Bij de beslissingswedstrijd is de tijdsverdeling analoog aan de onder 7 
genoemde ratinggrenzen respectievelijk 10 min. <> 10 min. 8 <> 12 min. en 6 <> 14 min.    
Als één van de (jeugd)spelers een aangepaste eindtijd heeft wordt bij remise altijd geloot, behalve als 
er nog minimaal 20 minuten beschikbaar zijn totdat de eindtijd is bereikt. Dan wordt ook deze wedstrijd 
beslist door een partij met verkorte bedenktijd.   
 
9) Als één van beide spelers op de voor de beker vastgestelde avond niet aanwezig is, wordt de 
wedstrijd opnieuw vastgesteld op de eerstvolgende speelavond dat beide spelers wel aanwezig zijn. 
Als de wedstrijd niet gespeeld is voor de volgende vastgestelde bekerronde, gaat de speler door die 
op de oorspronkelijke datum wel beschikbaar was. Als beide spelers op de oorspronkelijke datum 
afwezig waren volgt in dat geval loting. Van de eerste ronde is geen uitstel mogelijk (zie 4).       

10) Voor de winnaar van de bekercompetitie is er een beker. 
 
11) Voor de organisatie van de bekercompetitie wordt een bekerleider aangewezen.  
Hij leidt de bekercompetitie volgens dit reglement en zorgt voor een goede afstemming met de intern 
competitieleider over de beschikbaarheid van uitgeschakelde spelers voor de interne competitie. 
 
 

 

(Artikel 4, 7 en 9 zijn aangepast)
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Pallas-WSG 1 

(door Marcel Krosenbrink) 
 
De wedstrijd tegen Pallas was er één om snel te vergeten en dat zullen we dan ook maar 
doen. Hieronder staat de uitslag. Het opmerkelijkste was nog dat de tegenstander van 
Jochem al na twee zetten remise aanbod en dit afgeslagen werd. Later werd het alsnog 
remise. En Gerard speelde zijn langlopende match met Guy Bielderman. Na het 
uitslagenblokje zijn persoonlijke relaas.  
 
De terugblik op dit seizoen is bijna een 
blauwdruk van die van het vorige. Ook nu 
waren we na zeven ronden veilig en 
eindigden we uiteindelijk als achtste. Net 
genoeg om er in te blijven, maar ook niet 
meer dan dat. Evenals in 2014-2015 viel 
de beslissing eigenlijk al vroeg in het 
seizoen. De vorige keer in ronde 1 bij 
Caissa, nu in ronde 2 bij Hoogeveen.  
 
Na die gewonnen wedstrijd zei ik tegen 
hun teamleider dat het daarmee voor 
Hoogeveen eigenlijk wel bekeken was. 
Hoewel mijn opmerking niet als 
grootspraak of intimidatie bedoeld was 
kreeg ik het nog een beetje benauwd toen 
Hoogeveen punten begon te pakken. 
Maar  uiteindelijk was het toch loos alarm 
omdat wij tegen enkele toppers ook 
gingen scoren.  
 
Tweemaal handhaven, dat is maar één 
keer eerder gebeurd. In die zin is het een 
knappe prestatie en dat terwijl er maar 
een speler echt in grootse vorm was. 
 
 

 
Arjan speelt langzamerhand weer als in 
zijn beste jaren en met zijn score van 6 uit 
8 werd hij bijna topscorer van de gehele 
klasse.  
 
Minder goed verging het Reinhard (1 uit 
6, terwijl hij in de beker nog de beste van 
Nederland was) en Marcel (1 uit 9, terwijl 
hij vorig seizoen nog het beste scoorde).  
Wel frappant was dat hij 5x de topscorer 
van de tegenstander trof, maar dat is 
natuurlijk maar een heel beperkt  excuus. 
 
De overige spelers zaten hier qua 
prestatie min of meer tussenin. Een 
gezonde score om je in de derde klasse 
te handhaven. Wel OK was dat we maar 
vier invalbeurten hebben gehad, daar 
konden weinig teams aan tippen. Zes 
spelers speelden zelfs alle wedstrijden, 
ook dat gebeurde maar bij weinig teams. 
 

 
 
 

Pallas 1  WSG 1  

Merza 2129 Jochem Mullink ½-½ 

Paans 1915 Henrik Lösing 1-0 

Renders 2045 Henri Abbink 1-0 

Bielderman 2022 Gerard Harbers ½-½ 

Klinge 1938 Arjan van Lith 1-0 

Heijne 1968 Bert te Sligte 1-0 

Van de Pavoordt 1855 Oscar Wamelink 1-0 

Wedda 1879 Marcel Krosenbrink 1-0 

 
 

Dan het relaas van Gerard Harbers.  
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Zodra we tegen Pallas spelen kom ik de laatste jaren Bielderman tegen. Gewapend met een 
volle rugzak met allerlei attributen komt hij de speelzaal in. In dit geval was dat bovendien 
nog 25 minuten na aanvangstijd. Om de tijd in halen speelt hij de eerste zetten bijzonder 
snel. 
 
1) c4 e6 2) g3  
“Kan ik  u een consumptie aanbieden, 
meneer Harbers”.  
“Een kopje koffie graag”.  
“Hoe wilt u deze hebben?”  
“Alleen melk graag, met de koffie”.  
“Ok”.  
 
2) .. d5 3) Lg2 Pf6 4) Pf3 Le7 5) 0-0 Pbd7 
6) b3 0-0 7) Lb2 c6 8) d3 b5  
“Kan ik u een consumptie aanbieden, 
meneer Bielderman?”  
“Een Ice-tea graag”.  
“Ok”.  
 
9) Pd4 Db6 10) cxb5 cxb5 11) Pc3  
 

 
 
Nu is .. Dxd4 moeilijk vanwege Pxd5 Dc5, 
Tc1 Dd6, Tc6 Dxc6, Pxe7+ en de dame 
valt, beter is dan nog  .. Dxd5 en zwart 
krijgt drie stukken voor de dame.  
“Dit had u zeker niet gezien, meneer 
Harbers?”  
 
11) .. a6 12) a4 Lc5 13) Pf3 Lb7 14) h3  
“Kan ik u een consumptie aanbieden , 
meneer Harbers?”  
“Nee, dank je wel”  
 
14) .. d4 15) Pe4 Pxe4 16) dxe4 e5!?  
Ik wilde de d-pion graag behouden, maar 
dat is niet echt goed. Wel zo makkelijk was 
Lxe4, en zwart staat gemakkelijker.  
 
17) e3  

Natuurlijk, Pd7 staat ongedekt  
 
17) .. Tfd8 18) exd4 exd4 19) Lxd4 Lxd4  
“Eerst moet u de zetten noteren voordat u 
een volgende zet doet, meneer Harbers” 
 
20) Dxd4 Dxd4 21) Pxd4 Pc5 22) Tfc1 
“Kan ik u een consumptie aanbieden, 
meneer Harbers?”  
“Nee, dank je”. 
 
22) .. Pxe4 23) Pc6 Lxc6 24) Txc6 f5 25) 
g4 g6 26) gxf5 gxf5 27) Lxe4 fxe4 28) 
axb5 axb5 29) Txa8 Txa8 30) Tb6  
“Kan ik u een consumptie aanbieden, 
meneer Harbers?”  
“Nee, dank je”.  
 
30) .. Te8!  
En toen begon hij lang na te denken  
 
31) Txb5 e3 32) Kf1 Tf8 33) Tg5+ Kh8 
34) Tg2 Tf3 35) Ke2 exf2  
 

 
 
“O, ja, hij slaat met de pion in plaats van 
de toren, dat kan ook!”  
 
36 Txf2  
“Ik bied remise aan, meneer Harbers”.  
“Wacht even, eerst even de zet 
opschrijven”. 
 “Ok, het is remise”. 
 “Het hele jaar speelt Abbink aan bord vier 
en nu zit ik tegenover jou, hoe kan dat?”  
“Tot volgend jaar, meneer Bielderman”. 
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HSC Stork 1 – WSG 2 
(door Dick Boogaard) 

 
Met een 4½-3½ nederlaag hebben we de competitie afgesloten. De eerste die klaar was, 
was Reinhard. Het zag er mooi uit, maar ook woest. Dit keer trok hij aan het kortste eind. Na 
22 zetten stond hij mat. Ik zal de partij bespreken bij Partijen van clubleden.  
 
Inmiddels had Luc een pion, net als Dick v 
W. Verder was er weinig van te zeggen. 
Een uurtje later moest Dick v W berusten 
in remise, maar had Luc gewonnen. De 
stand was dus gelijk. Toen ging er van 
alles mis: Hennie gaf een stuk weg, Frank 
kwam een stuk achter, Herby stond niet 
best. En geen van drieën wist het onheil 
nog te keren.  
 
Uiteindelijk won Dick B. nog wel en ook 
Arent wist zijn tegenstander voor 
onoplosbare problemen te stellen. Mooi 
punt! Maar de wedstrijd was verloren. Om 
tegen vijf uur waren we  al klaar. 

Het laatste uur werd het steeds onrustiger 
in het Denksportcentrum. 
Drienerlo speelde er ook tegen het als 
laatste staande Talententeam en tot hun 
afgrijzen verloren ze. Maar telefonisch 
contact met Hardenberg gaf het bericht 
dat Max Euwe 4 verloor van Hardenberg.  
 
En toen was Drienerlo dus toch nog 
kampioen. En kwam toch nog de 
champagne (volgens mij een simpel 
wijntje); de vreugde was uiteraard groot. 
En wij naar plaats 5 met 7 matchpunten en 
30 bordpunten. Uit zeven wedstrijden, dus 
absolute middenmoot. 

 

HSC-Stork 1  4½-3½ WSG 2 

Wouter Lardinois 1915 1-0 Herby Aalbers 

Rudie Hampsink 1858 0-1 Arent Luimes 

Thomas Hummel 1837 1-0 Reinhard Cvetkovic 

Regobert Eijkelkamp 1820 1-0 Hennie Meijer 

Wahe Boghossian 1217 ½-½ Dick van Wamelen 

Anton ter Horst 1625 1-0 Frank Lehr 

Stef Kienhuis 1606 0-1 Dick Boogaard 

Linet Boghossian 932 0-1 Luc van Harxen 

 

Seizoenoverzicht 
Bij een overwinning in de laatste ronde waren we nog keurig derde geworden. Nu is het een 
kleurloze vijfde plaats. Dat ging vorig seizoen beter. We hebben tien invallers nodig gehad. 
Han vdL en Han S. ieder twee keer en Tom, Hennie, Hannes, Emma, Oscar en Jaap ieder 
één keer. Ze scoorden samen 4½ uit 10. Bedankt voor het meedoen; het kostte weer weinig 
moeite spelers bereid te vinden een zaterdag mee te doen. 
 
Wij hadden daarom iedere keer keurig 
acht spelers in onze opstelling. Onze 
tegenstanders maakten er regelmatig een 
potje van. Lonneker kwam met twee te 
weinig, Hardenberg zelfs met drie en het 
‘Talententeam’ kon zelfs in de 
thuiswedstrijd maar zeven spelers 
opstellen. Gelukkig werd het telkens 
vooraf gemeld. Zelfs de competitieleider 
meldde me in een mail dat het ons niet 
mee zat dit seizoen. We hadden ook al 
een afgelaste bekerwedstrijd, omdat een 
tegenstander geen vier spelers had. 
 

 
Dan onze vaste spelers. 
Topscorers zijn Dick van Wamelen (3½ uit 
4) en Arent Luimes (3½ uit 7) 
Reinhard Cvetkovic, Dick Boogaard en 
Luc van Harxen scoorden 3 uit 6. In de 
topscorerslijst van de SBO staan ze alle 
drie met 4 uit 7, maar dat komt door een 
reglementair punt.  
Stefan had 2 uit 4, Herby 1½ uit 4 en 
Frank 1 uit 3, maar die had 2 
reglementaire punten. 
Volgend jaar ook ons derde team als 
tegenstander?? Dat wordt vast een mooi 
begin van het seizoen. 



 

 

18 

 

 
 

 
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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SBO-CUPFINALE 
(door Dick Boogaard) 

 
Op dinsdag 24 mei, de laatste competitie-avond van dit seizoen, speelden we de finale om 
de SBO-cup tegen Lonneker. En dat nog wel in een thuiswedstrijd! Alle reden om goed ons 
best te doen. We speelden met 1.Dick Boogaard 2.Stefan Telöken 3.Dick van Wamelen  
4.Frank Lehr. 
 
De strijd om de SBO-cup is de snelste 
manier om een prijs te winnen. Dit seizoen 
waren vier wedstrijden genoeg om de cup 
te winnen. Eerst een overzicht van het 
seizoen tot nu toe. 
Tegen HEC werd vlot met 4-0 gewonnen 
en ook een verzwakt Mat-Ador gaf met 3-1 
weinig problemen. Daarna werd het 
lastiger; zie maar het verslag in het vorige 
nummer van de wedstrijd tegen HSC: twee 
keer 2-2 en toch door!. Toen dat goed 
afliep, stonden we al in de finale. 
 
De teamleider van Lonneker kwam al snel 
met twee data waarop ze wilden spelen en 
wij kozen voor 24 mei. Prima geregeld! Ik 
noem dat er maar eens bij; dit seizoen 
hadden onze tegenstanders, zowel in de 
Cup als in de competitie nog al eens 
problemen met data en voldoende spelers.  
In 2013 en 2014 was Lonneker ook al de 
tegenstander van WSG in de finale. De 
eerste keer won WSG (zie het artikel 
hieronder over de historie van WSG in de 
finales) en in 2014 won Lonneker. We 
waren dus aan de beurt. En wij waren met 
vier spelers die niet eerder in de finale 
speelden. 
 
Han van de Laar had aangeboden 
wedstrijdleider te zijn en deed de loting. 
Wij kregen wit aan de borden een en drie.  
 
Als ik de spelerslijst van Lonneker bekijk, 
denk ik niet dat ze de sterkste opstelling 

hadden, maar daar was in de eerste twee 
uur van de wedstrijd weinig van te merken.  
Ik had al pion en een kwaliteit verloren, 
Frank Lehr een pion, en Dick van 
Wamelen kwam langzaam in de 
problemen. Alleen Stefan Telöken stond 
goed, maar had veel tijd gebruikt.  
Wat kan er dan nog veel veranderen! 
De eerste die klaar was, was Frank. Een 
prachtige zet in het middenspel deed de 
partij kantelen: mooie overwinning, die ik 
bespreek in ‘partijen van clubleden’.  
 
Daarna was het afwachten. Dick v W 
kwam in een toreneindspel terecht met 
een paar pionnen minder. Toen hij ze 
allemaal opgevreten had, bereikte hij een 
keurige remise. Inmiddels leek Stefan wel 
te kunnen winnen. In een paardeindspel 
won hij het paard van zijn tegenstander. 
Dat kostte een paar pionnen en in tijdnood 
bleek het te lastig om de pionnen van zijn 
tegenstander allemaal tegen te houden. 
Dat was jammer; hij verloor.  
 
Mijn tegenstander stond een tijdje zo 
gewonnen dat ik aan opgeven dacht. Hij 
had echter iets minder tijd dan ik en bleek 
daar ook meer last van te hebben dan ik, 
zeker met al dat publiek er omheen. Hij 
blunderde zijn dame weg. En hoewel ik 
het toen ook niet op zijn snelst deed, gaf ik 
geen cadeautje meer weg. En toen was de 
cup binnen: 2½-1½ en kon het feestje 
gevierd worden! 
 

WSG   Lonneker  

Dick Boogaard 1792 1-0 Roelof Berkepeis 1754 

Stefan Telöken 1721 0-1 Gijs Gerritsen 1838 

Dick van Wamelen 1801 ½-½ Leon Stuy 1666 

Frank Lehr 1774 1-0 Igor Babic 1650 

  2½-1½   

 
Zie verder in dit nummer de partij van Frank (DE BEKERFINALE) 
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WSG in FINALES SBO-CUP 
 
Als voorbereiding op de finale heb ik oude clubbladen gelezen en daarin verslagen 
gevonden van bekerfinales die WSG heeft gewonnen. WSG heeft de SBO-cup nu vijf keer 
gewonnen: 1988, 2002, 2008, 2013 en 2016. 
Voor de oudere leden blijft de eerste de mooiste. Die ging tegen SV Favorita (uit Enschede, 
bestaat al lang niet meer). De finale werd toen nog op neutraal terrein gespeeld, die keer bij 
SV Neede. En omdat het de eerste keer was voor ons en niet zo ver weg, ging een grote 
supportersschare mee. Er waren zelfs spandoeken gemaakt! De tegenstanders keken hun 
ogen uit. Zij hadden alleen de voorzitter meegebracht.  
 
Het kon dus bijna niet mis gaan en dat 
deed het ook niet. Het werd een klinkende 
4-0 overwinning! Het bleef nog lang 
onrustig in Neede en Winterswijk. Het 
verslag staat in clubblad 17, dit clubblad is 
nummer 130! De spelers waren: Herby 
Aalbers, Tom Officier, Paul Bosveld en 
Marcel Krosenbrink. 
 
We moesten 14 jaar wachten op de 
volgende cup. In 2002 speelden we de 
finale in Hengelo tegen het Enschedese 
ESGOO. Heel apart was dat tegelijk de 
KNSB-cupfinale (ook met ESGOO) en de 
landelijke cupfinale dammen werden 
gespeeld. Alle partijen live op internet! 
Deze keer waren de spelers: Marcel 
Krosenbrink, Bert te Sligte, Henri Abbink 
en Peter Hoens. De wedstrijd eindigde in 
2-2, maar gelukkig werd de 
vluggertjesronde met 2½-1½ gewonnen. 
(Marcel 1+0, Bert 0+1, Henri 1+½, Peter 
0+1) 
 
In 2008 was Raalte de tegenstander en 
werd er gespeeld bij DGT in Enschede. 
Dat was de meest sfeerloze finale. Het 
internet werkte niet (en dat bij DGT, dat 
overkomt ze niet meer). 
En zelfs de eerste consumptie kon er bij 
het SBO-bestuur niet af. Ook waren er 
vooraf al problemen, omdat Raalte maar 
geen datum kon vaststellen. De wedstrijd 
werd ruim gewonnen (3½-½), maar zoals 
dat hoort in een cupfinale, was het toch 
lang spannend. 
 
De spelers waren: Zdravo Duvnjak, Henrik 
Lösing, Arjan van Lith, Marcel 
Krosenbrink). Alleen Arjan speelde remise. 
 

Aan het slot van dit overzicht gaat het over 
Lonneker en WSG. 
We speelden in 2013 de finale bij 
Lonneker. Ze hadden niet hun sterkste 
opstelling en dat maakte het verschil. Het 
werd een keurige 3-1 overwinning. Marcel 
Krosenbrink en Gerard Harbers wonnen 
aan de borden 1 en 4. Henri Abbink en 
Henrik Lösing speelden remise. 
 

 
 

Dat waren vier Cup-overwinningen. 
Opvallend is dat Marcel er elke keer bij 
was en dat hij alle vier zijn partijen won. 
Alleen het vluggertje tegen ESGOO 
verloor hij.  
Op 16 mei 2014 was er weer een finale 
Lonneker – WSG. En weer moesten we 
naar Lonneker. Het was spannend, maar 
het liep niet goed af voor WSG. Zowel in 
de lange partij als bij het vluggeren werd 
het 2-2, maar het reglement werkte in ons 
nadeel en Lonneker kreeg de cup toen het 
punt van Bert verdween. (Henrik Lösing 
0+1, Arent Luimes ½+0, Bert te Sligte 1+0, 
Gerard Harbers ½+1). 
 
En nu hebben we dus op 24 mei 2016 
opnieuw de SBO-cup gewonnen! 
 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnjq_LpcXNAhWqDsAKHePuCAwQjRwIBA&url=http://www.deleuksteanimaties.nl/animaties/bekers/1/&psig=AFQjCNGcsYPTJSRGXCRFNaJ14f2wT_V70g&ust=1467016800355091
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DE BEKERFINALE – PARTIJ 
(door Dick Boogaard) 

 
Het scoren tijdens de bekerfinale tussen WSG en HSC Stork begon met een mooie 
overwinning van Frank Lehr. Vanwege vooral een bijzondere 22ste zet is het mooi om de hele 
partij nog eens te bekijken. 
 
Igor Babic – Frank Lehr 
24 mei 2016, finale SBO-cup 
 
1.d2-d4 d7-d5  2.Pg1-f3 e7e6  3.e2-e3  
Pg8-f6  4.Lf1-d3  Lf8-d6  5.b2-b3  c7-c6 
6.Lc1-b2  Pb8-d7  7.Pf3-e5 0-0  8.0-0 
Dd8-c7 9.f2-f4  Pf6-e4  10.Pb1-d2  f7-f5  
11.c2-c4  Pd7-f6  12.Ta1-c1  Lc8-d7  
13.Pe5xd7  Dc7xd7  14.Tc1-c2  Pf6-g4  
15.Dd1-e2 Ld6-b4? 
De partij is heel rustig begonnen, maar 
met de laatste zetten komt er wat 
spanning in. 
En nu vergist Frank zich.  
 

 
 
Frank dacht een kwaliteit te winnen op d2, 
maar hij verliest een pion, omdat het paard 
op g4 ongedekt staat na twee keer slaan 
op e4.  
 
16.Pd2xe4  d5x4  17.Ld3xe4  Pg4xh2  
Zo komt Frank er met alleen pionverlies af. 
 
18.Le4xc6  b7xc6  19.Kg1xh2  Dd7-e7 
Als Igor nu of op de volgende zet c4-c5 
speelt, hadden we de mooie 22ste zet nooit 
meegemaakt. 
 
 
 
 
 
 

20.Tf1-f3  a7-a5  21.a2-a4  Lb4-d6  
22.Tf3-g3  g7-g5! 
 

 
       
Daar is ie dan. Zo zie je ze niet veel. 
Ondanks de koning op g8 kan de pion niet 
geslagen worden op straffe van snel 
verlies van de partij. Na g4xf5 volgt 
Ld6xg3+ en na Tg3xg5 en De7xg5 mag 
wit de dame niet slaan. 
Als wit nu rustig Tg3-h3 speelt, staat hij 
nog steeds goed,  
Bijvoorbeeld 23.Tg3-h3  g5-g4  24.Tg3-g5  
De7-g7  25.Kh2-g1  Ld6-e7   
Hij speelt echter: 
 
23.Lb2-c1  g5-g4! 
En nu doet de toren niet meer mee. Dat is 
een mooi aanvalsobject. En het speelt 
haast vanzelf.  
 
24.Kh2-g1  De7-h4  25.De2-f2  Tf8-f6  
26.Kg1-f1  Tf6-h6  27.Tc2-e2  Dh4-d8! 
 



 

 

22 

 
      
 
Een zet met een dubbele dreiging. 
Allereerst natuurlijk een schaak met de 
toren op h1. Maar daardoor is er tijd voor 
de loper om even om te spelen naar h4. 
En dat is ook erg. 
28.Te2-e1  Ld6-e7  29.e3-e4  Th6-h1+  
30.Kf1-e2  Th1xe1+  31.Ke2xe1  Le7-h4  
32.Lc1-e3  Ta8-b8  33.e4xf5  e6xf5  

 
     
 
Dit is de slotstelling. Wit geeft op. Hij staat 
nog steeds een pion voor, maar de 
toestand is hopeloos. Dat is mooi schaak! 

 
 

Speciale Rubriek 
 

GH 90 JM 61 GK 85 DB 61 MK 95 
 
 
 
 

 
 

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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Programma WSG 1 
 
Het programma voor WSG 1 is inmiddels bekend. Rie dezelfde uitwedstijden (Caïssa, Almere en 
Pallas) en Zevenaar in plaats van Arnhem. Maar niet meer naar Hoogeveen. Allesbijelkaar dus 
een vooruitgang qua afstand. Helaas bevat het programma één extra overlap met de Duitse 
competitie, dus we zullen driemaal een vervanger voor Reinhard moeten zoeken. Hopelijk blijft 
het daarbij voor wat betreft d einvalbeurten, want ook de andere teams zitten krap.  
Sportief gezien zit er nu maar één team in waar we normaalgesproken van zouden moeten 
kunnen winnen. Handhaven zal dus moeilijker worden. Ook is vereveldn da we de twee sterkste 
teams meteen in de eerste twee rondes krijgen, geen hoopvol begin.  
Ter indicatie in de laatste kolom de rating die het betreffende team had in het seizoen 2016-
2017. 
 

17 september Caïssa 3 WSG Amsterdam 2050 

8 oktober WSG MSV Meppel 2110 

5 november Zevenaar WSG  1960 

26 november WSG HSP Veendam  1950 

17 december Pallas WSG Deventer 1970 

4 februari WSG De Toren 2 Arnhem 1960 

11 maart WSG Max Euwe 4 Enschede 1820 

1 april Almere 2 WSG  1950 

6 mei WSG Spassky’s Groningen 2000 

 
Het programma voor WSG 2 en 3 is nog niet bekend, maar het zullen normaalgesproken zeven 
van bovenstaande negen data zijn. 
 

Teamindeling 2016-2017 
 
Na de promotie van WSG 3 spelen komend seizoen alle teams op zaterdag. Daanaast gaan we 
proberen om ook nog minimaal een viertal aan te melden voor de avondcompetitie. Als je daar 
belangstelling voor hebt, laat het dan uiterlijk op de jaarvergadering (maar liefst eerder) weten.  
Als je naar aanleiding van onderstaande concept-indeling nog vragen hebt, laat het dan even 
aan Marcel weten.  
 

WSG 1 WSG 2 WSG 3 

Reinhard Funke Hennie Meijer Job Geerdes 

Jochem Mullink Han Schuurmans Han van de Laar 

Arjan van Lith Herby Aalbers Emma de Vries 

Henrik Lösing Reinhard Cvetkovic Henk te Brinke 

Marcel Krosenbrink Dick van Wamelen Michael Broertjes 

Gerard Harbers Stefan Telöken Tim Witteveen 

Henri Abbink Dick Boogaard Gerard Klein Langenhorst 

Bert te Sligte Frank Lehr Luc van Harxen 

  André Houwers 

   

Hannes Höing Daniel Telöken Manfred Schmeing 

  Peter Rijntjes 

  Oscar Wamelink 

  Erik Maris 
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WSG 3 Hardenberg 3  6-2 

Hennie Meijer Wilps 1634 1-0 

Han Schuurmans Hesselink 1778 1-0 

Job Geerdes Van der Mheen 1583 1-0 

Han van de Laar Spuij 1606 0-1 

Gerard Klein Langenhorst Van Lenthe 1702 ½-½ 

Tim Witteveen Hindriks 1116 1-0 

Oscar Wamelink Klifman 1327 1-0 

Max Eisenbart Bosch 1129 ½-½  

 

WSG 3 Kampioen ! 
 

De laatste wedstrijd om het kampioenschap van de 1e klasse uit tegen Holten op maandag 
18 april 2016. We hadden genoeg aan gelijkspel, dan bleven we een punt voor.  
Gerard Klein Langenhorst (bord 6) zette een Hollandse verdediging in, maar verloor in de 
rappigheid een pion en de kwaliteit. Slaagde er niet in te rokeren en de dreiging van de 
doorgebroken pion op de h-lijn deed hem opgeven. Job Geerdes (bord 4) had een ingesloten 
dame, kwam daar wel uit, maar de witte dame en paard gingen voor de mataanval en dat 
lukte. Ondertussen had Mark Burgers, op bord 8, een verdienstelijke remise behaald. 
 
Marcel ontdekte dat de topscorer van 
Holten altijd met wit gespeeld had, dus 
zeer waarschijnlijk nu achter het tweede 
bord zou plaats nemen. Ons geheime 
wapen Tim Witteveen, wilde wel op bord 2 
spelen om te proberen tegenspel tegen 
Holtens topscorer te creëren en zo op 
bord 1 en 3 onze topscorers met wit te 
laten spelen. Tim ruilde consequent af en 
wat restte waren koning, dame en zeven 
pionnen voor elk en Martijn bood remise 
aan, een belangrijk halfje en de 
tussenstand 3-1. 
Dus moest het, zoals meestal weer komen 
van Hennie Meijer, op bord 1 en Han 
Schuurmans, op bord 3. Hennie slaagde 
er met een knappe combinatie in een 
paard en twee torens over te houden 
tegen een zwarte dame. De torens gingen 
naar de zevende rij en richtten daar eerste 
veel schade aan onder de pionnen. Een 
directe aanval op de dame met óf 
dameverlies óf mat met torens op de 
zevende en achtste rij bracht een punt. Bij 
Han leek het gelijk op te gaan, maar Han 
zei dat ie beter stond en bewees dat door 
een punt toe te voegen : inmiddels 3-3.  
Wij boden remise aan voor de 
overgebleven spelers op bord 5 en 7, 
maar Holten wilde daar niets van weten. 
En terecht, want Han van de Laar had 
zeer veel moeite om zijn twee vrijpionnen 
op de a- en b-lijn te behouden en kon zo 
ook niet voorkomen dat de 

centrumpionnen van zwart oprukten en tot 
opgave dwongen. Op bord 7 had Henk te 
Brinke te maken met een doorgebroken 
zwarte g-pion, was hij zijn eigen h-pion al 
kwijt en zwarte dame en loper waren sterk. 
Totdat de g-pion verder geschoven werd, 
maar de loper nu niet meer gedekt was en 
van het bord ging, een presentje (de 
wedstrijdleider van Holten was daar zeer 
verbolgen over en kon zijn teleurstelling 
niet verbergen), maar goed verdedigd 
door wit en de volgende aanval met dame 
en toren middels schaak en winst van de 
h-pion bracht de winst voor Henk. 4-4 en 
dus de terechte (want wij willen immers 
wel promoveren) KAMPIOEN !  
Vol goede moed en in euforische 
stemming naar huis terug. 
 
Martijn Hage – Tim Witteveen : 
1.d4 d5 2.e3 e6 3.Ld3 Pc6 4.f4 pb4 5.Le2 

c5 6.c3 Pc6 7.Ld3 c4 8.Lc2 f5 9.Pf3 Pf6 

10.a4 Le7 11.b3 Pa5 12.b4 Pc6 13.0-0 0-

0 14.Pe5 Ld7 15.Pd2 Le8 16.de1 Pe4 

17.Pxe4 fxe4 18.La3 Pxe5 19.fxe5 Lh5 

20.Txf8 dxf8 21.Dd2 Dd8 22.Ld1 Lxd1 

23.Dxd1 Dd7 24.Lc1 Tf8 25.Ld2 Lh4 

26.Le1 de7 27.dg4 Lxe1 28.Txe1 Tf5 

29.Tf1 Txf1 30.Kxf1 Df7+ 31.Kg1 a6 

32.h3 h6 33.Dd1.....  ½ - ½ 
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Er is dan weinig spektakel geweest in 
deze partij, maar Tim heeft goed 
geanticipeerd op Martijn. Als Martijn het 
verschil in rating had geweten had hij vast 
nog wel wat proberen te forceren, óf zijn 
tocht langs de andere borden (het was 
toen al 2½-½) deden hem genoegen 
nemen met een remise. Maar toch, Tim 
was echt ons geheime wapen ! 
Met het inmiddels legendarische halfje 
van Tim, als resultaat. 
 
Hennie Meijer-Dinant van Beek: (met 
analyse van Hennie) 
 
1.Pf3 e6 2.d4 d5 3.c4 Pf6 4.Pc3 Pbd7 
5.e3 Le7 6.Ld3 6...0–0 7.0–0 dxc4 8.Lxc4 
b6 9.De2!? 9...Lb7 10.Td1 10...Te8 11.e4 
Lb4 12.Lg5? Dit is gewoon een slechte 
zet. Veel beter was: 12.e5! Pd5 13.Pxd5 
exd5 14.Ld3±;  
12...Dc8?! Zwart had hier beter 12. 
....Lxc3 kunnen spelen.  
13.e5 Pd5 14.Pe4!? 14.Pxd5 exd5 is veel 
beter voor wit  
14...Le7 15.Tac1 Pf8? Dit is te passief. 
Iets beter is 15...h6 16.Lxe7 Pxe7 17.Ld3± 
16.Lb5! Pd7?  
 

 
 

Zwart staat al niet best, maar na deze zet 
kan wit zijn voordeel verzilveren. 
Een iets betere zet voor zwart was: 
16...Td8 17.Lxe7 Pxe7 18.Pd6 Db8 
19.Pxb7 Dxb7 20.La6 Db8 21.h4 en 
voordeel voor wit. D.m.v. een combinatie 
wint wit nu een kwaliteit. 
 
17.Lxe7!! Txe7 [17...Pxe7? 18.Pd6 Db8 
19.Pxb7 Dxb7 20.Lxd7+–]  
 
18.Pd6 Db8 19.Pxb7 Dxb7 20.Lc6 Dc8 
21.Lxa8 Dxa8 22.Db5 c5 23.dxc5 Pxc5 
24.b4 Pe4?! 25.Dc4 Pec3  
De stelling is al hopeloos voor zwart. 
25...f5 was een iets betere zet.  
 
26.Txc3 Tc7?! 27.Dxc7 ! Hier was voor 
wit een leukere en ook betere zet mogelijk, 
nl. 27.Dxd5 [27.Dxd5! exd5 28.Txc7] Ik 
had dat wel gezien, maar koos de veilige 
weg. 
 
27...Pxc7 28.Txc7 h6 29.Td4 [29.Tdd7 
De4 30.h4] Er is voor zwart geen 
ontkomen meer aan. Hij probeert nog wat. 
29...a5 30.b5 De8 31.Tdd7 Da8 32.Txf7 
Dd5 33.Txg7+ Kf8 34.Tgd7 1–0 

 

Holten 1778 WSG 3 1688 4-4 

Dinant van Beek 1679 Hennie Meijer 1861 0-1 

Martijn Hage 1992 Tim Witteveen 1566 ½-½ 

Ton van Oijen 1837 Han Schuurmans 1816 0-1 

Gerrit Luggenhorst 1813 Job Geerdes 1708 1-0 

Jan Scheperman 1841  Han van de Laar 1699 1-0 

Bas van Beek 1693 Gerard Klein Langenhorst 1523 1-0 

Henk van Beek 1646 Henk te Brinke 1653 0-1 

Teun Scheurwater 1720 Mark Burgers 1678 ½-½ 
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Een compliment wil ik maken aan alle leden van het derde team (liefst 15 hebben we er 
nodig gehad), vanwege hun opkomst en  inzet en het voorop stellen van het teambelang. Ik 
had het gemakkelijk. Ook Han vd L bedankt voor het meedenken in opstelling en tijdens de 
partijen. Hieronder de persoonlijke scores :  
 

 Rating Score TPR 

Hennie Meijer 1883    8-6½ 1999 

Han Schuurmans 1887    7-6½ 2080 

Job Geerdes 1738 8-6 1917 

Han van de Laar 1664    8-3½ 1650 

Gerard Kl.Langenhorst 1525    8-2½ 1450 

Henk te Brinke 1665 7-5 1788 

André Houwers 1459 4-1 1380 

Dick Labee 1369 3-1 1272 

Tim Witteveen 1603    3-1½ 1556 

Henk Freriks 1331 2-1 1474 

Max Eisenbart 1353    2-1½ 1497 

Damy Voogd 969 1-0 979 

Jaap Wolters 1457 1-1 2295 

Oscar Wamelink  1418 1-1 2127 

Mark Burgers 1678   1-½ 1720 

 
We hebben 38,5 bordpunt bij elkaar gespeeld, daarvan was het laatste belangrijke halfje van 
Tim. Van de 38 overige bordpunten zijn er helft, 19 punten, vergaard door onze drie toppers 
Hennie, Han S en Job en meestal tegen de sterkste tegenstanders ! Ze staan ook in de top 
vijf van de 1e klasse. Ook Henk te B deed het met vijf punt heel goed. De beste score: 
 

 

 
1e Klasse achttallen Team W N Ro RaTg TPR W-We 

1. Martijn Hage  Holten 7½ 8 1963 1709 2148 +1.145 

2. Arie Spuij  Hardenberg 3 6½ 8 1653 1675 1928 +2.740 

3. Han Schuurmans  WSG 3 6½ 7 1887 1661 2080 +1.166 

4. Hennie Meijer  WSG 3 6½ 8 1883 1746 1999 +1.123 

5. Job Geerdes  WSG 3 6 8 1738 1724 1917 +1.848 

 

 

http://sboschaak.net/new/competitie/WinStand/WebSBO2015A/Clubs/C030017.html#S7691222
http://sboschaak.net/new/competitie/WinStand/WebSBO2015A/Clubs/C030016.html#S8136854
http://sboschaak.net/new/competitie/WinStand/WebSBO2015A/Clubs/C030030.html#S7253477
http://sboschaak.net/new/competitie/WinStand/WebSBO2015A/Clubs/C030030.html#S6228739
http://sboschaak.net/new/competitie/WinStand/WebSBO2015A/Clubs/C030030.html#S8092656
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3mIbrqcXNAhUkDsAKHfxwD-YQjRwIBw&url=http://www.hvvhengelo.nl/hengelo-f2-strijdend-ten-onder-in-beker-tegen-wschool/&psig=AFQjCNHwjh_EqX2vR5E7nK6ZnJbSr3iDNQ&ust=1467016800599432
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Comfortabel, stabiel, veilig, vlot, heerlijk rijden en sturen. 

Oud en jong, ligtrike en ligfiets is voor iedereen geweldig. 

Welke is voor mij de juiste ?   Er is zoveel mogelijk … 

zelfs éénhandbediening, hogere zit, beenhouder, e-drive, enz. 

► Bel of mail met ACE, tel. 0543-530905   info@ace-shop.com 

► Bekijk alvast “vind uw ligfiets” op www.ace-shop.com  

► Proefrit, advies, lengte/stoelmaat, perfecte ligfiets/-trike 

.  Weurden 60, 7101 NL       Welkom ! 

 
 

mailto:info@ace-shop.com
http://www.ace-shop.com/
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Eindspel 
(door Gerard Harbers) 

 

 
 
Opdracht: wit speelt en wint. 
 
Deze stelling is bedacht door Kozlowski, 
1931. 
 
Het thema hier is zetdwang. In onderhavig 
probleem een wederzijdse zetdwang, in dit 
geval in het voordeel van wit.  
Oplossing: 
De zwarte loper is gevangen op f8, en zal 
deze plaats nooit verlaten. Wit start met: 
 

1) Pg6+! 

Een positioneel paardoffer. Dit moet, bij 
andere zetten zou zwart zichzelf bevrijden 
met de opmars van zijn g pion. 
 

1) …  hxg6 

Andere zetten helpen ook niet, bijv 1. … 
Kg8 2) h5 h6 3) Kg4 en zwart is in 
zetdwang, de loper valt. 
 

2) Kxg6  Kg8 

3) h5 

Nu is er sprake van wederzijdse 
zetdwang. Zwart is nu aan zet en verliest. 

Als wit aan zet zou zijn geweest, dan zou 
hij verliezen. 
 

3)  …  Kh8 
4) Kf7  g5 
 

Zwarts beste kans. Nu volgt een race van 
de pionnen naar promotie. 
 
       5) Kxf8  g4 
       6) Kxe7  g3 
       7) Kf7  g2 
       8) e7  g1D 
       9) e8D+  Kh7 
 
Beide zijden hebben hun pion 
gepromoveerd en wit forceert de ruil van 
dames door een aantal schaaks te geven. 
 
       10) De4+  Kh8 
       11) De5+  Kh7 
       12) Df5+  Kh8 
       13) Df6+  Kh7 
       14) Dg6+  
 

En wit wint.         
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Jubileumprogramma 70 jaar WSG 
 

 Seizoensbegin : Traktatie  
 
Donderdag 1 September 2016   
Jubileumwedstrijdwedstrijd Rokade - WSG in Lichtenvoorde locatie ’t Zwaantje in 
Lichtenvoorde 
 
Vrijdag 2 september 2016 
Feestelijke opening jeugdschaakseizoen  
 
November 2016: Kroegenschaaktoornooi  
 
Mei 2017 : Simultaan plus lezing door Thea Lanchava (Nederlandse grootmeester)  
 
 
de jubileumcommissie:  
Henk te Brinke, Max Eisenbart, Job Geerdes, Han Schuurmans en Oscar Wamelink 
 

 
 
 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjahIC-qsXNAhVFcBoKHZ0dCHMQjRwIBw&url=https://www.oomsfeestwinkel.nl/product-verkeersbord+slinger+met+onderhanger+70+jaar-11617&psig=AFQjCNHRSi2-_PZqoemKkz2XDiEhodIGeQ&ust=1467018102194951
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Schaken en politiek in Rusland 2. 
(door Gerard Klein Langenhorst) 

 

Overgenomen van Robert Beekman van Schaakclub Utrecht. 
 
In het vorige clubblad werd gewag 
gemaakt van een partij van Stalin. 
 
Stalin – Jeschow in 1926 : 
1.e4 c5 2.Pf3 d6  
Het Siciliaans is al bekend uit de 
negentiende eeuw, Labourdonnais 
speelde het al in 1843 bij de beroemde 
matches tegen MacDonnell. Er zijn veel 
partijen in de database te vinden. Maar 
dan was het altijd 2... Pc6 of 2... e6. Wat 
Jeschow speelt (2... d6) was dus zelfs in 
1926 nog uitzonderlijk. Kende Jeschow 
schaaktheorie? Ik zie twee partijen met 2... 
d6 van rond 1900, maar de echte bulk 
begint pas vanaf 1924. Jeschow was dus 
in elk geval ultramodern. 
 
3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 Pbd7 6.Le2 
a6 7.0-0 e6 8.f4 b5 9.a3 Lb7 10.Lf3 Zou 
het kunnen dat dit in die tijd gespeeld is? 
In 1921 was Znosko Borov - Rubinstein 
gespeeld. De witte pion stond toen nog op 
a2, en wit speelde e5. Meestal in de 
periode rond 1926 speelde wit f3 in plaats 
van f4. 
 
10...Db6 11.Le3 Dc7 12.De2 Le7 13.g4 
Maar als er gereconstrueerd is, dan is dit 
het moment waarop men zich echt 
verraden heeft. Pas in 1931 wordt het plan 
g4 voor het eerst gespeeld. Negyesy - 
Maroczy, 1931. En pas vanaf 1936 wordt 
dit plan voor de tweede keer en gelijk ook 
vaker gespeeld. Het werd dus zogeheten 
'populair'. En wel 10 jaar later. Zou Stalin 
in 1926 in staat geweest zijn om een 
volstrekt nieuw concept achter het bord uit 
te denken? 
 
13...Pc514.Dg2 0-0 15.Tad1 Tfe8 16.g5 
Pfd7 17.Td2 e5 18.Pf5 Ook zwart speelt 
hier volgens normale, hedendaagse 
spelpatronen. Het is wel een beetje van: 
hij heeft de klok horen luiden maar weet 
niet waar de klepel hangt. In deze stelling 
was Lf8 aangewezen.  
 

Zwart speelt nu Pe6, waarna wit het 
pionnenduo f5-g5 kan realiseren, wat hem 
gelijk voordeel garandeert. Maar toch: 
meer dan de gemaakte fout valt het op dat 
zwart tot dit moment niet eens zo slecht 
speelt voor een amateur. Let wel: 
theorieboeken bestonden nog niet. 
 
18...Pe619.Pxe7+ Txe7 20.f5 Pd4 21.f6 
Tee8 22.Lh5 g6 23.Lxg6 Een volkomen 
correct stukoffer. Hoe goed moet iemand 
zijn om te bedenken dat dit mogelijk is? 
Natuurlijk wint wit tijd door gelijk te slaan, 
en wit moet hier zien dat zwart geen 
verdediging heeft tegen Dg2-h3-h6, 
gevolgd door een toren naar h3. Het is op 
zich heel goed iets dat een speler met 
rating 1800 - 1900 zou kunnen bedenken. 
Maar zou diezelfde speler van 1800 - 1900 
ook niet bedenken dat Lg4 op hetzelfde 
neerkomt? Feit is echter dat juist op dit 
moment zwart met de h-pion moet slaan 
omdat fxg6 f7 gelijk wint. Na bijvoorbeeld 
Lg4 Pe6 Lxe6 heeft zwart ook de 
mogelijkheid met de pion terug te slaan. 
Bovendien kan zwart na Dh3 h5 spelen, 
en na gxh6 Kh7. De koningsaanval is dan 
voorlopig even tot staan gebracht. Op zich 
getuigt 23.Lxg6 dus van diepzinnig 
combinatoir talent. 
 
23...hxg6 24.Dh3 Pe6 25.Dh6 Dd8 26.Tf3 
Pxf6 27.gxf6 Tc8 28.Tdf2 Dxf6 Zwart was 
gedwongen paard en dame op f6 te 
offeren. Anders ging hij mat. 
 
29.Txf6Tc7 30.Pd5 Lxd5 31.exd5 Pf8 
32.Lg5 Ph7 33.Txd6 e4 34.Le3Tce7 
35.Ld4 f6 36.Lxf6 Pxf6 37.Tdxf6 Negen 
zetten speelde zwart door met een volle 
dame achterstand. Zwart geeft hier op 
omdat hij inziet dat hij mat gaat. 1-0 
 
Verder terug in de geschiedenis: Lenin.  
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Hierboven een foto uit 1908 van een 
schakende Lenin op het eiland Capri 
 
Lenin is hier op bezoek bij Gorky, die op 
de achtergrond toekijkt, en speelt tegen 
Bogdanov. De duivelse lach van Lenin (of 
gaapt hij) valt nog het meeste op, maar 
laten we er niet teveel achter zoeken; 
misschien heeft hij gewoon plezier. 
 
Vladimir Ilyich Ulyanov, oftewel Lenin, was 
een fanatiek schaker en van hem zijn er 
dus meerdere foto's bekend (behalve de 
foto's hierboven) waarop hij aan het 
schaken is. Van hem zijn ook uitspraken 
bekend als: Schaken is het gymnasium 
van de geest. Sosonko schreef overigens 
later in NEW IN CHESS dat die uitspraak 
eigenlijk nooit door hem gemaakt is.  
 

 
 
Ene Rokhlin heeft dit in zijn schoenen 
geschoven uit propagandamotieven. En 
zelfs hij heeft het niet verzonnen, want er 
is een tekst bekend uit 1803 waarin 
hetzelfde staat. Wél realistisch klinkt een 
ándere uitspraak van Lenin: 'Schaken 
neemt je teveel in beslag, en hindert je 
werk'. Hij zou dat gezegd hebben tegen 
Trotsky, die dus later door Stalin vermoord 
is.  
 

Lenin is een mythe. Dat geldt voor alle 
sterren die maar kort aan het firmament 
gevlamd hebben.  
Uit datzelfde Capri is er iemand die 
kennelijk toch nog een partij tegen deze 
Bogdanov bewaard heeft. Tenminste, 
volgens internet. Of is ook deze partij 
fake? Wie erbij was mag het zeggen.  
Lenin wordt dus gewoon geplet. Op 
zichzelf is dat al overtuigend bewijs van 
waarheid dezer partij, zou je zeggen. Ook 
zou Bogdanov een veel beter schaker zijn 
geweest dan Lenin, dus dat hij won zou 
dus in elk geval historisch gezien kloppen. 
Wel valt op dat deze partij in de Russische 
pers nooit breed (of smal) uitgemeten is. 
Voor dat laatste kan evenwel de verklaring 
hetzelfde zijn als voor de partij van Stalin, 
maar dan omgekeerd: verlies past nu 
eenmaal niet in de Russische 
propagandamachine. 
 
Echter, bovenal is de partij moeilijk in de 
geschiedenis der schaaktheorie te 
plaatsen. Hoe kan Lenin weten welke 
variant zo ongeveer twintig jaar later 
populair zou worden? Potentieel visionair 
inzicht maar even buiten beschouwing 
latend, lijkt het waarschijnlijker dat deze 
partij, net als die van Stalin, onzin is. 
 

 
 
Lenin prijkt op de voorkant van 
het schaaktijdschrift 64 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir68TOq8XNAhULfRoKHTUHB00QjRwIBw&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Communistische_Partij_van_de_Sovjet-Unie&psig=AFQjCNEig1tK1IbhzGjDZjOJJGEm_08zbA&ust=1467018397010614
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Partijen van Clubleden 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
De jeugdspelers Oscar Wamelink en Max Eisenbart hebben dit seizoen stappen gezet. Dit 
leidde onder andere tot het meespelen in het kampioensteam van WSG 3. Beiden wisten te 
winnen. Die winstpartijen komen hier aan bod. Maar eerst nog even terug naar het vorige 
blad. Bij de productie van nummer 129 is het een en ander misgegaan. De pechduivel trof 
zelfs het diagram op de voorpagina. De witte dame moest op e4 staan in plaats van op d3. 
Daarom nu alsnog het goede diagram. Wit wint na hxg6 en Dh4. 
  

Dan de beloofde partij van Max tegen 
Henri Schoemaker. Een speler van Vrimot 
met een rating van 1479. Max heeft wit. 
 
1.e4 e5 2.f4  
Een van de dingen die Max verbeterd 
heeft is zijn openingsrepertoire. Het 
koningsgambiet is geen opening voor 
grootmeesters, maar past wel bij de stijl 
van Max. 
 
exf4 3.Pf3 d6 4.d4 Pf6 5.Pc3 Le7 6.Lxf4 
h6 7.Ld3 Lg4 8.h3 Lxf3 9.Dxf3 c6 10.0–
0–0 
 

 
 

De lange rokade is meestal geen 
onderdeel van het koningsgambiet – wit 
wil met 0-0 zo snel mogelijk een toren op 
de f-lijn – maar gezien het tempoverlies 
van zwart (Lxf3, h6) is het hier natuurlijk 
prima. Wit staat nu al erg goed. 
 
Ph7 11.Thf1 Lg5 12.Kb1 Lxf4 13.Dxf4 0–
0 14.e5  
Een prima zet, delijnen naar de koning 
worden geopend. In dit geval van de loper.  
 
…d5  
xe5 was natuurlijk erg gevaarlijk, omdat na 
xe5 wit ook nog Lxh7 met damewinst 
dreigt. 
 
15.h4  
Soms moet je ook even verdedigen. Dit 
voorkomt Dg5 of Pg6. Zwart krijgt geen 
tegenspel. 
 
Pd7 16.Df5 g6 17.Df4 h5 18.Th1  
Dit oogt een beetje krom (de toren weer 
terug naar h1), maar is niet slecht, zoals 
het vervolg laat zien. Nog beter was echter 
e6 xe6 en dan Dg3. 
 
De7 19.g4 f6  
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Zwart dreigt nu fxe5. De volgende witte zet 
is dan ook wel te begrijpen. Beter is echter 
e6, waarmee de f-lijn ook gesloten blijft. 
Na Dxe6, Lxg6 Dxg4 is Dh6 bijvoorbeeld 
winnend. Na Pb6 volgt ook Lxg6 en de 
zwarte stelling wordt opengereten. Na de 
gespeelde zet blijft wit echter voldoende 
beter staan om ook te winnen.  
 
20.Dh6 Dg7 21.Dxg6 Dxg6 22.Lxg6 hxg4 
23.e6  
Ook nu is deze zet sterk. De e-pion wordt 
een gevaarlijk wapen, te meer daar de 
zwarte paarden door hun afzijdige positie 
niet goed kunnen ingrijpen.   
 
Pb6 24.Tde1 Kg7 25.h5 Pg5 26.e7  
 

 
 
Een heel simpel concept, de promotie is 
alleen ten koste van groot verlies te 
voorkomen. Zwart speelde nog even door, 
maar de partij is beslist. 
 

Pc4 27.e8D Taxe8 28.Txe8 Txe8 29.Lxe8 
Kh6 30.Pe2 Pf3 31.Ld7 Pe3 32.Pg3 Pd2+ 
33.Kc1 Pe4 34.Pxe4 dxe4 35.Te1 Pg2 
36.Txe4  
 

Oscar Wamelink speelde in de wedstrijd 
met Hardenberg tegen Hans Klifman 
(1327). Oscar had zwart en heeft de partij 
zelf van commentaar voorzien. Zo hier en 
daar heb ik dat nog wat aangevuld. 
 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 Pf6 4.Lc4 Le7  
Ik had het paard op e4 kunnen slaan. 
 
5.0–0 d6 6.h3 Le6 7.Lxe6 fxe6  
Een dubbelpion, gelukkig is hij makkelijk 
op te lossen. 
 
8.d3 Dd7 9.Le3 h6 10.Ph2  
Een zet zoals d4 was beter geweest. 
 
0–0–0 11.a4 g5  
Elkaar een beetje zenuwachtig maken, d5 
had ook gekund voor zwart. 
 
Oscar probeert zijn stijl wat te 
verscherpen. Daar past g5 natuurlijk prima 
bij, al is in deze stelling de centrumopmars 
d5 beter. Onder het motto: een 
flankaanval (a4) beantwoorden met een 
centrumopstoot.  
 
12.a5 d5  
Nu kwam hij alsnog. 
 
13.Pa4  
Deze zet verliest een pion. Als wit op d4 
had geslagen stond het nog gelijk, maar 
stond zwart een stuk beter. 
dxe4  
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Een leuk plaatje: tijdelijk heeft zwart een 
triplepion. Maar belangrijker: hij komt nog 
een pion voor. Weliswaar een geïsoleerde 
dubbelpion is, maar hij telt.   
 
14.Lc5 exd3  
Wit geeft nog een extra pion weg en gaat 
de lopers afruilen. Redelijk gunstig voor 
mij. De voorsprong bestaat wel uit een 
dubbelpion. 
 
15.Dxd3 Dxd3 16.cxd3 Txd3 17.Lxe7 
Pxe7 18.Pc5 Td6  
Td2 was misschien beter, maar ik besloot 
mijn voorsprong te verdedigen.  
 
19.Pf3 Pc6  
Dit speelde ik om te voorkomen dat Pe5 
na e4 kon. Direct e4 had gekund. 
 
20.Tfe1 Pd7  
Ondanks de voorsprong sta ik nog niet 
heel lekker. Wit had met Pxd7 een pion 
terug kunnen winnen.  
 
21.Pe4 Td5 22.Pc3 Td3  
Op a5 met de toren slaan was minder 
goed vond ik omdat je daarna je e-pionnen 
weggeeft.  
 
23.Ted1  
Hier bood wit (ten onrechte) remise aan, 
de torenruil maakt het echter eerder 
makkelijker dan moeilijker voor zwart.  
 
Txd1+ 24.Pxd1 Tf8 25.Pe3 e4  
Eindelijk komt de dubbelpion dan in 
beweging. 
 
26.Pd2 Pc5 27.g4 Pd4 28.b4 Pcb3  
Dit is zeker geen slechte zet, maar zwart 
wordt hier toch iets teveel gedreven door 
“ruilzucht”, een kwaaltje waar Oscar wel 
eens last van heeft. Pd3 is sterker.  
 
29.Pxb3 Pxb3 30.Td1 Td8 31.Txd8+ 
Kxd8  
Een paardeneindspel met twee pionnen 
meer. 
 
32.Pc4 Ke7 33.Pe5 a6  
Een klassezet. Oog voor de kansen van 
de tegenstander is ook een kwaliteit. Als 
wit zelf a6 kan spelen gevolgd door Pc6+ 
krijgt hij toch nog een beetje spel. 

34.Kf1 Pd4 35.Ke1  
 

 
 
Pc2 had nog een pion gewonnen. Maar na 
het afruilen van de paarden stond ik ook 
nog gewonnen.  
Hier is Oscar wat bescheiden. Het getuigt 
van inzicht om hier een pion terug te 
geven, maar daarmee af te wikkelen naar 
een gewonnen pionneneindspel want met 
pluspion 
 
Pf3+ 36.Pxf3 exf3 37.Kd2 Kd6 38.Ke3 
Kd5 39.Kxf3 Kd4  
De witte koning moest nu weer achteruit.  
 
40.Ke2 e5 41.f3 b6 
 

 
 
Beter was b5. Nu had 42. b5 nog even 
lastig kunnen zijn.  Gelukkig is er dan na 
Kc5 niks aan de hand.  
 
42.axb6 cxb6 43.Kd2 a5 44.b5 a4 45.Kc2 
Ke3 46.Kc3 Kxf3 47.Kb4 e4  
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Partijen van clubleden 
(door Jochem Mullink) 

 
Naast dat ik bij WSG speel, doe ik ook mee aan de zaterdagscompetitie in Duitsland. Ik 
speel samen met Bert te Sligte en Marcel Krosenbrink bij Stadtlohn. In de laatste ronde van 
die competitie speelden wij tegen Südlohn waar Han van de Laar, Gerard Harbers, Hannes 
Hoeing en Stefan Teloeken meespeelden. Südlohn was al zeker van promotie en ook al 
bijna zeker van het kampioenschap. Als Stadtlohn zou winnen of gelijk speelde dan konden 
we daarmee de tweede plaats en daarmee ook promotie veilig stellen. Ik speelde met wit 
tegen Oliver Sparwel op bord 1. 
 

1.Pf3  
Normaal gesproken speel ik altijd e4 maar 
ik wou eens iets anders proberen. Ik had 
van tevoren op internet gezien dat mijn 
tegenstander het Konings-Indisch speelde 
en dat speel ik ook met zwart. Dus ik dacht 
dat ik de theorie wel redelijk zou kennen.  
 
d6 2.d4 Pf6 3.c4 g6 4.Pc3 Lg7 5.e4  
In het Konings-Indisch laat zwart toe dat 
wit 3 (en soms zelfs 4) pionnen naast 
elkaar in het centrum heeft. Als zwart een 
paar stukken ontwikkeld heeft dan speelt 
hij vaak c5 of e5 om zelf ook iets in de 
melk te brokkelen te hebben.  
 
0–0 6.Le2 Pa6 7.0–0 c5 8.d5 Pc7  
Een andere mogelijkheid is Lg4. Zwart is 
in dit soort stellingen vaak bereid om de 
loper op g4 tegen het paard af te ruilen. 
Zwart heeft namelijk minder ruimte dan wit 
en dan is het vaak goed om een paar 
stukken af te ruilen.  
 
9.h3 Pfe8 10.Lg5 f5 
 

 
 
 

Zwart heeft zojuist f5 gespeeld met als 
doel om controle over e4 te krijgen en 
misschien wat spel te krijgen over de f-lijn. 
Een nadeel van deze zet is dat het e6 
verzwakt en e7 is ook misschien een 
doelwit voor wit. Ook is de koningsstelling 
iets verzwakt.  
 
11.exf5 Lxf5 12.Dd2 Pf6 13.Tae1 e5  
Zwart heeft niet genoeg ruimte om al zijn 
stukken op goede plekken neer te zetten. 
Daarom probeert hij iets meer ruimte te 
creëren door de stelling te openen. Toch is 
dit geen goed idee omdat de zwarte 
stukken veel minder actief staan en omdat 
zwart een zwakte op d6 krijgt.  
 
14.dxe6 Lxe6 15.Td1 Pce8 16.Tfe1  
Wit heeft geen haast om die pion op d6 op 
te halen omdat deze pion de stukken van 
zwart in bewegingsvrijheid beperkt. Zwart 
moet hem namelijk blijven dekken. 
Bijvoorbeeld het paard op e8 staat heel 
slecht en kan ook niet bewegen.   
 
Dd7 17.Lf4 Td8 18.Pg5 Lf7 19.b3 a6 
20.Lf3 b5 21.Pxf7 Txf7 22.Pd5 Kh8 
23.Lg5 b4 24.Lh6 Df5  
Hier was 24. ... Pxd5 de laatste kans op 
een redelijke stelling. Na 25. Lxg7 Pxg7 
26. Lxd5 kan zwart de controle van wit 
over de e-lijn betwisten. 
 
25.Lxg7+ Kxg7 26.Te3  
Met het idee om Tf3 te spelen en 
eventueel te verdubbelen. 
 
Pxd5 27.Lxd5  
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Nu wordt duidelijk dat zwart te weinig 
ruimte heeft. De zwarte torens staan heel 
passief en wit kan zijn stelling langzaam 
verbeteren. Dit heeft er mee te maken, dat 
wit veel meer ruimte heeft. Ondanks dat hij 
veel stukken heeft afgeruild kan hij de 
resterende stukken toch niet op goede 
velden zetten. Toch komt dit niet alleen 
doordat hij te weinig ruimte heeft,  

maar ook omdat bijvoorbeeld de zevende 
rij verzakt is en daardoor de koning erg 
kwetsbaar is. 
 
Ta7 28.Tde1 Pf6 29.Tf3  
Nu miste ik een directie matmogelijkheid. 
Toch stond ik hierna nog steeds goed 
vanwege een andere combinatie. 29.Te7+ 
Kh8 30.Dh6 Txe7 31.Txe7 Tg8 32.Lxg8 
Db1+ 33.Kh2 Pg4+ 34.hxg4 Dh1+ 35.Kxh1 
Kxg8 36.Dg7# 
  
29...Dh5 30.Txf6 Kxf6 31.Db2+ Kg5  
De zwarte koning wordt naar voren 
gedwongen en staat de zwarte dame in de 
weg. 
 
32.Lf3 Dh4  
Na Dh6 volgt Dd2+ en moet zwart de 
dame opgeven. 
 
33.Te4 Dxe4 34.Lxe4 Te7 35.f4+ Kh6 
36.Lf3 Tf8 37.h4 Te3 38.Dd2 Tc3 
39.Dxd6 Tf5 40.Lg4 Tf7 41.Le6 1-0 

 

Partijen van clubleden 
(door Dick Boogaard) 

Reinhard is een vaste kracht in het tweede team. Hij heeft altijd zin er een mooie partij van te 
maken en hij wil….winnen. Dat gaat vaak goed, maar in de laatste partij van het seizoen 
(tegen HSC Stork) ging het mis. En dat terwijl hij zo goed op weg was. Hij speelde aan het 
derde bord tegen Thomas Hummel, waar ik zo plotseling van gewonnen had in de 
bekerwedstrijd. Kijk mee wat er gebeurde in deze partij. Ik zal er voldoende diagrammen bij 
doen. 
 
WIT: Reinhard Cvetkovic 
ZWARTt Thomas Hummel 
1.e2-e4  d7-d6  2.d2-d4  Pg8-f6  3.Lf1-d3  
Pb8-d7  4.f2-f4  e7-e5  5.d4xe5  d6xe5  
6.Pg1-f3  Lf8-c5  7.f4xe5  Pf6-g4 
 

 
 

Dit is na 7 zetten al de vlam in de pan. 
Reinhard heeft al verder gekeken en 
speelt: 
 
8.Lc1-g5  f7-f6  9.e5xf6  g7xf6  10.Lg5-
h4 
Zo is veld f2 weer gedekt. 
Ook  leuk is als zwart na 8.Lc1-g5 eerst 
even 8…..Lc5-f2+ speelt.  
Dan komt: 9.Ke1-e2 f7-f6  10.e5xf6  g7xf6  
11.Lg5-f4  Lf2-c5 12.Th1-f1 en wit is zijn 
rokade kwijt. Maar ja, wie geeft daar om in 
zo’n partij. 
 
10…..Th8-g8 11.Dd1-e2  Dd8-e7  12.Pb1-
c3  Pg4-e3  13.g2-g3 
Toch wel lastig dat paard zo in je stelling. 
Maar het ziet er toch wel aardig uit voor 
wit. 
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Fritz geeft zelfs al +1,21. Die geeft nu 
zetten als Tg8-f8, a7-a6, b7-b6 of c7-c6. 
Dat ziet er niet erg flitsend uit. Thomas 
speelt echter 
 
13…...Pd7-e5  14.Pf3xe5  De7xe5  
15.Pc3-d5 

 
        
Dit ziet er prachtig uit. Reinhard moest 
heel wat bekijken, maar Thomas ook.  
Als zwart het simpel houdt, ruilt hij de 
paarden. Maar dan gaan ook de dames 
van het bord en staat hij een pion achter. 
En dat kunnen er zomaar twee worden 
gezien de zwakte van f6 en h7. Maar er is 
nog een mogelijkheid en dat is 
15…..De5xb2. Gaat zwart dan mat na 
16.Lh4-f6 of verliest hij materiaal? Helpt 
16…..Lc5-d4 nog?  
 
16.Pd5xf6+  
Niet zo sterk als 16.Lh4xf6, maar wel de 
mooiste. Het brengt het beroemde 
dubbele torenoffer in de stelling.  
 
16…..Ke8-f7  17.De2-h5+  Tg8-g6 

En nu had het moeten gebeuren. Kijk 
maar mee op onderstaand diagram. 
18.Dh5xc5  Db2xa1+  19.Ke1-d2  Da1xh1  
20.Dc5xc7+ Lc8-d7  21.Dc7xd7+  Kf7-f8 
22.Dd7xh7 en wit wint met het dubbele 
torenoffer! 
 

 
      
Helaas speelde Reinhard:  
18.Dh5xh7+  Kf7-e6  19.Dh7xg6   

 
 
Nog steeds wint Reinhard als Thomas de 
torens pakt. Thomas speelt echter goed  
19…..Pe3xc2  
Het vreemde is nu dat als Reinhard 
vrijwillig in de penning gaat staan door 
20.Ke1-e2, hij nog steeds gewonnen staat. 
Zijn koning ontsnapt en zijn torens gaan 
niet verloren. 
Reinhard speelt echter  
 
20.Ld3xc2  Db2-c3+ 
De winst is weg, maar na 21.Kd1-c1 of 
2.Kd1-e2 zijn er remisekansen. Maar na 
21.Ke1-f1  Dc3-f3  22.Kf1-e1  Lc5-b4 is 
het mat. Dat is schrikken. Jammer, maar 
door beide spelers vol avontuur gespeeld. 
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Het hing al een tijdje in de lucht en het is haar uiteindelijk ook gelukt. Lauri is kampioen 
geworden en heeft daarmee Kasper afgelost als jongste kampioen. Gefeliciteerd. In het jaar dat 
Kasper kampioen werd, was Lauri 19e,  dus als je dit seizoen wat lager bent geëindigd, met een 
beetje inspanning kan het zomaar veranderen. Doe je best allemaal volgend jaar.   
 
Verheugend was dat de opkomst ook op het einde van het seizoen heel goed was, regelmatig 
zelfs 100 procent. Ook bij de barbecue waren de jeugdleden goed vertegenwoordigd. Veel 
kinderen hebben dit seizoen ook één of zelfs meer diploma’s gehaald. Allemaal van harte.  
Bij het snelschaken moesten Evi en Lauri de titel delen. 

 

1 Lauri 200 12-11 

2 Merlijn 174 12-9½ 

3 Evi 155 12-9 

4 Bram 96 12-6 

5 David 95 8-4 

6 Rowan 93 9-5 

7 Wietse 85 10-5 

8 Kasper 80 11-4½ 

9 Merijn 67 11-3½ 

10 Sylvan 51 12-3½ 

11 Emma 47 10-4 

12 Finn 42 9-2 

13 Micha 33 10-2 

 
Eindstand Snelschaken    
Evi, Lauri    15 
Kasper    11 
Merlijn    10 
Merijn      8 
David       6 
Wietse     5 
Rowan     4 
Bram, Emma, Sylvan   3 

 
Teamwedstrijden 

Het D-team heeft gedebuteerd met een knappe vierde plaats. De laatste wedstrijd werd het 
kampioen Almelo knap lastig gemaakt. 

 
Almelo D  WSG D  3½-½ 2-2 

Onno Elgersma 1761 Evi Maris 640 1-0 1-0 

Joas Tiggelaar 929 Lauri Maris 749 ½-½ 0-1 

Krikor Margos 606 Wietse Stoverink 130 1-0 1-0 

Hein Maathuis 475 Kasper Beskers 553 1-0 0-1 
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NK A-jeugd 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Dit jaar waren er maar liefst twee WSG'ers actief bij het NK A. Reden genoeg om zondag 1 mei 
naar Rotterdam te gaan. Van deze Dag van de Arbeid, was ook in arbeidersstad Rotterdam 
weinig te merken. Wel overvolle winkels op zondag. Het kapitalisme heeft definitief overwonnen. 
Onderweg in de trein zag ik dat Ajax-fans zich moed indronken voor de match tegen FC Twente. 
Dat hadden ze beter een week later kunnen doen.  
In het zonovergoten Rotterdam bracht tram 23 mij tussen de spiegelende wolkenkrabbers naar 
De Kuip. Op het stadionplein was een voetbaltoernooi aan de gang voor meisjes van alle 
kleuren en gezindten. 
 
In een bovenzaal van het naastgelegen 
Topsortcentrum echter de serene rust van 
schakers. Velen liepen erbij alsof ze op het 
voetbalveld niet veel klaar zouden maken. 
Maar misschien ging ik teveel op 
uiterlijkheden af. Want in de rugzak van een 
van de schakers zat een voetbal. Hij verloor 
overigens die middag. 
Jochem Mullink zat vast tegen de 
achterwand, dus zijn partij was niet te 
volgen. Er gaat op dat punt niets boven 
internet. Boven zijn hoofd de sporttermen 
stoempen, sliding en scoren. Misschien wel 
tekenend voor zijn eerste drie partijen. 
Vandaag een pot die hij op papier eigenlijk 
moest winnen, dus het was nu tijd voor 
scoren. 
 
Emma was op papier als achtste en laatste 
geplaatst, maar de ratings lagen dicht 
bijelkaar. Voor haar was het de eerste partij. 
Ik dichtte haar - nu ze in tegenstelling tot in 
haar vorige schaakleven - eens als outsider 
deelnam best wel kansen op een leuke 
klassering toe. 
 
Beide spelers gaven het publiek in ieder 
geval waar voor hun geld. Toen bijna alle 
borden al ontruimd waren, speelden de 
WSG'ers nog. En beiden wonnen.  
 
Onderstaand een fragment uit de partij van 
Jochem. Wit (Jorn Brouwer) kwam met het 
interessante offer 14. Lxb5.  

 

Na 14. ….xb5, 15. Pxb5 Db8, 16. Lxb6 
Pxb6, 17. Dxb6 leek hij twee pionnen te 
hebben gewonnen. Jochem had echter 
dieper gerekend. 17. …Txc2+ (!), 18. Kxc2 
Lxe4+, 19. xe4 Dxb6 had hij een dame 
tegen toren en paard.  

En ook één uit de partij van Emma. 

 



 

 

41 

Emma staat met zwart een pion achter. Op 
de 40e zet dacht haar tegenstander (Lydia 
Dubbeldam) een tweede pion te gaan 
winnen met Txe4. Emma had echter nog 
een verrassing in petto. 40. …Txb4 !, 41. 
Txf6+ (41. cxb4 Tc1+!, 42. Tf1 Txf1+, 43. 
Kxf1 en nu kan Pxe4 wel) Kxf6, 42. cxb4 
Tc4, 43. Tf4 Lf5, 44. Kf2 Ke5 en wit zag 
zich genoodzaakt Txf5 te spelen. 

Jochem behaalde zijn grootste succes later 
in een partij tegen Maaike Keetman (2122). 

  

Jochem (wit) is in deze partij al door diepe 
dalen gegaan, maar heeft zich goed 
teruggeknokt. In deze stelling speelde hij 40. 
Pc7. Na 40. … Lc6, 41. Lxe5 Lxb5, 42. 
Txb5 xe5 werd tot remise besloten. Met 40. 
Tc1! had Jochem het zijn tegenstander veel 
moeilijker kunnen maken. Na 40. …Txc1 
(gedwongen, omdat de toren geen 
vluchtveld heeft) speelt wit 41. Txa8+ ! Na 
Pf8 (en ook na andere zetten) Lxf8 ziet het 
er somber uit voor zwart. Ook na 40…..Pc4, 
41. Lxc4 xc4, 42. Txc4! (wederom gebruik 
maken van de zwakke achtste rij) Txc4, 43. 
Txa8 Pf8, 44. Pxf8 staat wit beter.  
 
Jochem finishte op 4 uit 9, mede omdat hij 
in de laatste ronde een ongelukkige indeling 
kreeg. Uiteindelijk verloor Jochem alleen 
tegen de drie 2300+ spelers die hij trof. Dat 
kan gebeuren. In de overige zes partijen 
bleef hij ongeslagen en behaalde hij 4 uit 6. 
Een keurige prestatie. 

Nog beter verging het Emma. Op 1 mei 
schreef ik al dat ze best wel eens voor een 
verrassing kon zorgen en dat deed ze. 
Nadat het in de eerste twee ronden niet 
tegenzat, stond Emma constant op de 
eerste of tweede plaats. In ronde vier en vijf 
trof zij de op papier sterkste tegenstanders. 
Tegen Lola den Dunnen (1952) speelde 
Emma een prima partij, die tot onderstaande 
stelling leidde.  

 

Met niet al teveel tijd speelde Emma hier 
helaas 59. ..Tf8, waarmee na 60.Txg5 een 
belangrijke pion verloren ging. Later viel ook 
nog e6 en werd het uteindelijk remise. 
Winnend is 59. ….d4 omdat zwart xe3, Tf1 
mat  dreigt en daar is niet veel aan te doen. 
Ook 60. xd4, e3 komt op hetzelfde neer. 
Daarom moet wit 60. Lb6 spelen. Na e5 
volgt Tf3 en zwart wint nog een pion, maar 
dat moet je allemaal maar net zien met 
weinig tijd. In de ronde hierna verloor ze van 
de uiteindelijke winnares Timardi Verhoeff. 
Toch waren er daarna nog volop kansen op 
de titel. Niet zozeer vanweg de anderhalf 
punt die Emma nog aan haar totaal 
toevoegde, maar vooral omdat de koploper 
in haar partijen tweemaal goed weg kwam. 
In ronde zes ging ze zelfs langs de rand van 
de afgrond.  
Als levert helaas geen punten op, maar een 
feit is dat Emma terug kan zien op een meer 
dan prima comeback, zes jaar na haar 
laatste NK. Dit leverde net geen kwalificatie 
voor het WK op, maar als “troostprijs” 100 
euro.     



 

 

42 

NK D 

(door Marcel Krosenbrink) 

Gedeeltelijk tegelijkertijd met het A-kampioenschap vond in Rijswijk het D-kampioenschap 
plaats. Lauri (G) en Evi (E) hadden zich hiervoor gekwalificeerd. Tussen de meestal oudere 
meisjes (Lauri was zelfs de jongste deelnemer) was het niet makkelijk. Veel speelsters waren 
meer gewend aan de lange bedenktijd (55 minuten plus 10 seconden per zet).  
Het toernooi duurde drie dagen. Elke dag werden er drie partijen gespeeld. Zowel Evi als Lauri 
liepen ongeveer 1 op 3. Sommige tegenstanders waren op papier gewoon te sterk, tegen de 
anderen scoorden ze ongeveer vijftig procent. Evi behaalde uiteindelijk 3 punten en Lauri 3½. 
Een leuk resultaat, waar ze in de tokeomst – als ze zich nogmaals voor dit NK zouden kunnen 
kwalificeren – de vruchten van kunnen plukken. 

Van beide speelsters een leuk fragment. 

 

 
Evi speelde in de laatste ronde tegen Stella 
Dekker. Het ziet er al heel gevaarlijk uit voor 
zwart, maar omdat c7 nog gedekt staat kan 
zij de zaak nog net bijeen houden. 
 
26. d6 ! 
Een hele mooie zet, omdat de lijn van de 
dame naar c7 wordt onderboken en 
bovendien wordt de loper van f3 bij de 
aanval betrokken.  
 
26. …Lxd6,  
Na cxd6 of Txd6 is het met Dxc7 meteen 
mat. Na Dxd6 Pxd6 verliest zwart de dame 
en vlgt alsnog dezelfde actie als in de partij. 
 
27. Da8+ Kd7, 28. Lc6 en het is mat. 

 
 

 
 
In de derde ronde spelde Lauri tegen Masha 
Lindenaar. Die heeft Tf5-g5 gespeeld en 
daar weet Lauri wel raad mee. 
 
24. h4  
De toren is ingesloten, zwart probeert zelf 
nog van alles aan te vallen, maar wit zet 
alles weg (de toren loopt tenslotte niet weg) 
en uiteindelijk moet de toren er toch aan 
geloven. 
 
24. …d4, 25. Pce4 a6, 26. Tb3 Txg4, 27. 
fxg4 Lxh4  
Wit staat nu natuurlijk heel goed, maar Lauri 
maakt het mooi af. 
 
28. Txf8 !  
De koning wordt naar f8 gelokt, zodat er een 
dubbele aanval kan volgen met de andere 
toren. 
Kxf8 29. Tb8 Kf7 30. Txa8 en een paar 
zetten later was het mat 
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NK G 
(door Marcel Krosenbrink)  

 
Je gaat al bijna wennen aan NK-deelname. Maar dat is natuurlijk geen reden om geen aandacht 
te besteden aan het NK FGH in Rossendaal. Dit kampioenschap wordt ook wel nationale 
pupillendag genoemd. Lauri was op grond van haar rating als tweede geplaatst, maar de 
verschillen waren niet zo groot. En bovendien zijn er zeker bij de jongste jeugd altijd spelers die 
veel sterker zijn dan hun rating aangeeft, omdat ze nog niet zo veel partijen hebben gespeeld.  
 
De jongens en de meisjes spelen in één 
groep, maar hebben wel een eigen titel te 
verdelen. De meisjes beïnvloeden dus het 
kampioenschap bij de jongens en andersom 
natuurlijk ook. Persoonlijk zou ik dat liever 
anders zien, maar het gaat al jaren op deze 
manier. Lauri speelde constant aan één van 
de acht liveborden. Enkele partijen waren 
zeer overtuigend, dat wil zeggen zij toonde 
zich daarin duidelijk sterker dan haar 
tegenstanders. Tegen de uiteindelijke 
nummers één en twee van het toernooi 
speelde Lauri een degelijke partij, maar 
kwam ze in de loop van het middenspel net 
iets tekort. Omdat één van deze nederlagen 
in de laatste ronde viel (bij winst was Lauri 
nog op de gedeelde eerste plaats bij de 
meisjes geëindigd) viel ze met een score 
van 4½ uit 7 terug naar de derde plaats. Met 
nog een paar extra rondes was ze 
ongewtijfeld iets hoger gekomen (ze had de 
sterkste tegenstanders tenslotte al gehad), 
maar dat is helaas de consequentie van een 
Zwitsers-systeem (en van de 
meisjes/jongens mix).  
 
In ronde 3 speelde Lauri een leerzame partij 
tegen Kobe Smeets. 
 
1.e4 e5 2.Pf3 d5  
Een agressieve aanpak waarvan Han 
Schuurmans zich in vluggertjes ook wel 
eens bedient. Het nadeel is dat zwart alleen 
de dame ontwikkelt.   
 
3.exd5 Dxd5 4.Pc3 Da5 5.Lc4 Pf6 6.0–0  
Rokeren is natuurlijk altijd een goede zet, 
maar hier had Lauri kunnen profieteren van 
de slechte ontwikkeling van zwart. Met Pg5 
had ze een dubbele aanval op f7 kunnen 
uitvoeren. 

Ld6 7.Pg5  
Nu is het te laat, want zwart kan rokeren en 
daarmee f7 voor de tweede keer dekken.  
 
0–0 8.Lxf7+  
Dit moet je eigenlijk nooit doen. Wit geeft 
twee stukken (loper en paard) die heel actief 
zijn in ruil voor een toren en een pion. Zeker 
in de opening (waar de torens meestal 
weinig doen) is dat niet verstandig.  
 
Kh8 
Zwart weet kennelijk niet dat hij beter de 
toren voor de twee stukken kan geven. Nu 
staat Lauri goed (en een pion voor)   
 
9.Lb3 Lg4 10.f3 Lh5 11.g4  
Agessief gespeeld. 
 
Lg6 12.Kg2 Pc6 13.h4  
 

 
 
Maar misschien is dit allemaal iets te 
agressief. De pionnen voor de eigen koning 
opschuiven heeft natuurlijk ook nadelen, 
omdat de koning minder veilig staat. 
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h6 14.Ph3  
Pe6 is actiever, op h3 staat het paard aan 
de rand en behoorlijk buitenspel. 
 
Pd4 15.d3 Da6 16.Lc4 b5 17.Ld5 c6  
Na Pxd5, Pxd5 h5 had zwart heel goed 
gestaan, omdat dan de witte koningsstelling 
onder vuur komt.  
 
18.Le4 Lxe4 19.Pxe4 Pxe4 20.dxe4 c5 
21.c3 
Een prima zet. Zwart heeft maar één goede 
zet (Pe6) en kennelijk heeft zwart die niet 
gezien. 
 
Dc8 22.cxd4  
Lauri staat nu een stuk voor. Dat moet 
genoeg zijn.  
 
exd4 23.Pg1 Lb8 24.a4 bxa4 25.Txa4 Dc6 
26.Ta3 Dd6 27.f4  
Dat was even nodig, er dreigde mat op h2. 
 
g5 28.e5 Dd5+ 29.Df3  
 
 
 

 

 
 
Als je een stuk meer hebt is het altijd goed 
om het belangrijkste stuk van de 
tegenstander af te ruilen. Omdat de toren op 
a8 in dezelfde diagonaal staat kan zwart de 
ruil niet vermijden. 
 
Dxf3+ 30.Tfxf3  
Met Pxf3 had wit het paard weer in het spel 
kunnen brengen  
 
gxf4 31.Lxf4 c4 32.Lxh6 Txf3 33.Txf3  
Wederom was Pxf3 beter. Het paard komt in 
het spel en depion op e5 is gedekt. 
 
Lxe5 34.b3 c3 35.Pe2 Kh7 36.Lc1  
Hier werd remise overeengekomen, maar 
dat is wat voorbarig. De zwarte pionnen zien 
er heel gevaarlijk uit, maar wit heeft nog 
voldoende stukken om ze tegen te houden. 
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EVEN VOORSTELLEN 
 

   Naam:   Micha Verheij      
       
   Geboren:   12 april 2008     
      
   School:  Juliana       
       
   Groep:   5       
       
   Beroep:   Uitvinder    

 
   Sport:    xx       
    
   Hobby’s:   Scouting, Muziek     
        

Schaken geleerd van: xx   
  
 Gerecht:   Bami       
         

Lust geen:   Spruitjes 
         

   Drank:   Melk         
    
   Dier:    Hond   
          
   Artiest:   xx    
 
   Boek:    xx        
   

TV-programma: xx 
 
   Hekel aan:   Opruimen 
     
   Bewondering voor:  Techniek    
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Jeugdtoernooi WSG 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Binnen drie dagen waren er al bijna 20 aanmeldingen voor het jeugdtoernooi van zaterdag 28 
mei, maar drie weken later waren er uiteindelijk 23 deelnemers en dat is toch wel jammer. Ook 
de WSG’ers waren niet al te massaal vertgenwoordigd. Hoe verging het zij die er wel bijwaren ? 
In groep 1 greep Oscar vorig jaar naast de titel, maar nu zag het er op papier nog gunstiger voor 
hem uit. De eerste vijf ronden won hij ook, al ging dat niet altijd van het leien dakje. In ronde zes 
ging Oscar echter onderuit tegen Veronique Boguslavskii en zo greep hij met 6 uit 7 toch weer 
naast de eerste prijs. Daar zal Oscar niet tevreden over zijn geweest. Een opmerkelijke stelling 
bereikte hij in zijn partij tegen Lauri.  
 

 
 
Lauri is met maar liefst drie pionnen op de 
zevende rij gekomen, maar helaas voor 
haar is Oscar aan zet. Na g1D+ ging wit mat 
door de twee dames en kreeg ze geen tijd 
meer zelf een dame te halen. 
 
Daarmee zijn we meteen bij de nummer drie 
aangeland. Lauri speelde een prima 
toernooi en werd derde.  
 

 
Evi eindigde met 3½ punt precies 
halverwege de groep, ook een keurig 
resultaat. Vermeldensaard is nog dat alle 
vier meisjes in de eerste groep speelden. 
In groep 2 was Bram de enige WSG’er. 
Bram heeft goede vorderingen gemaakt dit 
seizoen, want met 3½ punt eindigde hij 
keurig halverwege de groep. In groep 3 
zaten enkele toernooidebutanten, maar daar 
was niets van te merken. Rowan en Micha 
speelden mee alsof dit al hun zoveelstet 
toernooi was. Beiden kwamen tot vier 
punten, maar dat was net niet genoeg voor 
een prijs. Maar zeker een knap resultaat. 
Ook Bram Schneider van ’t Kempken kwam 
overigens tot dit resultaat, waarmee hij zich 
mog kronen  met de titel beste niet 
clubschaker.   
 
Erik Maris en Luc van Harxen leidden alles 
in goede banen en hadden geen moeite om 
het tijdschema voor te blijven.  
 
 

. Programma  jeugdschaken seizoen 2016/2017 
 
Vrijdag 2 september   Feestelijke opening ivm jubileum  
Vrijdag 9 september   Competitie, ronde 1 
Vrijdag 16 september   Comeptitie, ronde 2 
Vrijdag 23 september   Competitie, ronde 3 
Vrijdag 30 september   Achterhoek cup/Winterswijk cup  
Vrijdag 7 oktober   Competitie, ronde 4  
Vrijdag 14 oktober   Competitie, ronde 5 
Vrijdag 21 oktober   Snelschaken 
Vrijdag 28 oktober   Competitie, ronde 6 
 
Rest van het programma volgt als programma teamwedstrijden bekend is 


