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Ten Geleide 
(door Marcel Kroenbrink) 

 
Toen de redactie nog uit vier personen bestond, had ik altijd de eer om in het laatste 
clubblad van het seizoen mijn licht te laten schijnen over het wel en wee van de club en de 
schaakwereld. Deze rol als dagafsluiter beviel de dominee in mij wel. Met de komst van een 
vijfde redactielid was dat schema echter niet meer te handhaven. Pas volgend seizoen ben 
ik weer als laatste aan bod. 
  
Maar ook tijdens het seizoen is er 
natuurlijk wel wat terug- en vooruit te 
blikken. De krimp in de Achterhoek heeft 
nog geen vat op het WSG gekregen. In 
2017 krijgen we er bijna wekelijks een 
jeugd- of seniorenlid bij. En ook mensen 
die na lange afwezigheid weer gaan 
spelen. Op dinsdagavond hebben nu al 38 
mensen een wedstrijd gespeeld, op 
vrijdagavond 22. Er zal echt heel diep in 
de archieven gedoken moeten worden om 
zulke aantallen te vinden. Ik denk dat we 
dit seizoen een serieuze gooi kunnen 
doen naar de groeiprijs van de SBO. 
 
Maar waar ligt dit nu aan ?  
 
Als bestuurder zou je natuurlijk graag 
willen zeggen dat ons fantastische beleid 
de oorzaak is, maar ik ben bang dat het 
voor een deel toeval is. Zoals dalingen 
soms ook moeilijk te verklaren zijn.  
Maar dat gezegd hebbend, laten we ons 
natuurlijk wel op veel fronten zien. Lessen 
op scholen, aandacht in de pers, leuke 
activiteiten en goede contacten met clubs 
in binnen- en buitenland. Als elke actie 
één lid oplevert is het al heel wat.  
 
Ik zit wel eens bij een gemeentelijk overleg 
waar ook andere sportclubs aanschuiven.  
Bij FC Trias, FC Winterswijk of Penta 
kijken ze niet op van één nieuw jeugdlid, 
maar ik merk dan altijd op dat dat voor ons 
al bijna 5% groei is. Met veel druppels kan 
je toch een stroompje maken.  
 
Wij doen zeker niet alles goed, maar als er 
één ding is waarmee wij ons positief 
onderscheiden van andere clubs is het de 
doorstroming van jeugdspelers naar de 
seniorencompetitie.  

Dat wordt mede mogelijk gemaakt door 
een aangepast speeltempo en een vroege 
begintijd.  
De aanwezigheid van jonge spelers (en 
daarmee een gemixte leeftijdsopbouw) 
zorgt er onder andere voor dat de 
clubavond voor potentiële leden van alle 
leeftijden interessant is en blijft.  
 
Groot worden is mooi, groot blijven pas 
echt moeilijk. Ik hoop daarom dat alle 
nieuwe leden - jong en oud - het schaken 
en de club zo leuk vinden dat ze nog jaren 
blijven spelen. En dat de bestaande leden 
de mogelijkheden die de groei biedt (een 
leukere competitie om maar eens wat te 
noemen) ook weten te waarderen.  
 
Overigens moeten we ons bij de groei niet 
laten leiden door het niveau van de 
schakers. Een lid van 1800 maakt de club 
niet op voorhand leuker dan een lid van 
1200. En om misverstanden te 
voorkomen: omgekeerd ook niet. Iedereen 
die gezellig wil mee schaken is mij even 
lief. In dit verband ving ik nog wat aardigs 
op tijdens onze laatste jubileumactiviteit.   
 
Ons oud-lid Peter Hoens volgt de club nog 
op de voet. Jochem, waarover hij toch veel 
gelezen had, kende hij nog niet. Tijdens 
het Kroegenschaaktoernooi wilde hij 
daarom wel eens kennismaken. Na afloop 
hoorde ik hem zeggen "dat liekt mie wal 
een goed jong, helemoal niet uut de 
hoogte of zo". Zo’n compliment kun je in je 
zak steken. Ik weet namelijk niet of het zo 
goed voor de sfeer zou zijn als de sterkste 
spelers ook de meeste praatjes zouden 
hebben.  
 
Het lijkt me overigens goed als Peter zelf 
ook weer komt schaken.... 
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Bestuursvergadering 27 februari 2017  
bij Marcel Krosenbrink 

 
 
1. Opening/mededelingen 
Om 19.30 opent Marcel de vergadering. Alle bestuursleden zijn aanwezig. 
Mededeling Gerard H.: De Rabobank verdeeld weer 400.000 euro onder vele clubs. Het is 
nogal een werk om een aanvraag in te dienen. We doen dit jaar niet mee.  
Aanvulling 8 maart: wellicht doen we toch een aanvraag omdat er per deelnemer minimaal 
100 euro wordt toegekend (klokken ?). Echter dan zonder uitgebreide stemmenwerving. 
Mededeling Marcel: er is een uitnodiging voor “sport in de wijk” Pelkpark. Als het iets 
concreets wordt voor WSG dan melden ze het bij ons. Aanvulling 8 maart: er komt een 
startbijeenkomst, maar daarvoor ontbreekt het ons aan tijd.  
 
2. Ledenzaken 

Zieken(commissie): Han S. en Dick B. zijn bij Henk Lurvink geweest. Henk is snel moe. 
Hij doet een ieder de groeten. 

 
3. Activiteiten 

 Barbecue: een datum kan zijn 9-10 juni. We vragen André of dat kan. 

 Winterswijk Familiespektakel ?: Dat is op 11 juni. Als het kan dan proberen we wel 
mee te doen. Mark kan de grote stukken door de week ophalen. 

 Jubileumcommissie: 25 maart is er een kroegenschaaktoernooi. 

 Südlohn komt naar Wwijk op vrijdag 24 maart, in het Budocentrum. Gerard Kl.L. 
regelt de catering. 

 Huisschakerstoernooi ? Na de grote vakantie pakt het bestuur dit op. Bij de kleine 
damclub heeft het al vier nieuwe leden gebracht, kan dus goed werken. 

 Schoolschaaktoernooi: Het team van André Houwers is kampioen geworden. André 
en Kotten gefeliciteerd! 

 Jeugdschaken: gaat goed, nog net geen ledenstop nodig. Er gaat een E- team naar 
het NK voor teams tot 10 jaar, want bij de SBO is WSG kampioen geworden.  

 
4. Interne Competitie 

 Speelschema 2017-18: 5 december wordt schaakvrij met cadeautjes. 2 januari 2018 
duoschaak. 5 juni 18 ronde 33. En 12 juni 18 begint het zomerschaak. Een 
inhaalronde is niet meer nodig, er zijn geen afgebroken partijen meer.  

 Jochem heeft een voorstel ingediend om de bekercompetitie te veranderen. Het idee 
is om de zwakkere speler een voorgift te geven (meer beginmateriaal). Besproken, 
we houden het voorlopig bij de tijdshandicap. 

 
5. Financiën 

 Discussiestuk contributie: er zijn wat onduidelijkheden over de toepassing van de 
contributieregels. De penningmeester wil dat vereenvoudigen. Hij werkt het verder uit. 
De kans is groot dat de contributie met 10 euro omhoog gaat, omdat we jaarlijks een 
groot exploitatietekort hebben. 

 
6. Accommodatie/materiaal 

 Uitgifte notatieboekjes: voor wie zijn/haar boekje vergeten is: Han heeft losse 
notitievellen. Neem pas een nieuw boekje als het oude helemaal vol is. Nu gaan de 
boekjes zo snel op dat ook dat als kostenpost zichtbaar wordt.  
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 Aanschaf tweedehands klokken: voorstel van Gerard Kl.L. We gaan dat niet doen, 
omdat we niet weten hoever ze al versleten zijn. Onze 6 DGT-XL klokken worden 
onbetrouwbaar. Gerard Kl. L. probeert nu een offerte voor enkele klokken met korting 
te krijgen rechtstreeks bij Albert Vasse. Mark zal 1 klok sponsoren als er nu een 
aankoop wordt gedaan. Ook verwachten we dat er geld van de jubileumcommissie 
over blijft.  
 

7. SBO-vergadering in april 

 Wie gaat er heen ?: Gerard H en Gerard Kl. L.  
 
8. Rondvraag 
Gerard Kl.L: willen we dat alle teams tegelijk thuis spelen? Antwoord Marcel en Han: ja dat 
willen we. Heeft waarschijnlijk wel consequenties voor materiaal en accommodatie 
 
9. Sluiting 
Om 21.50 uur sluit Marcel de vergadering. 
 

 

 

 
Dagboek van de secretaris  

Clubblad nummer 133 
 
 

 
 

15-2 Jorik Maksuti is lid geworden bij de jeugd, Jorik welkom ! 
 
27-2 Kasper Beskers heeft opgezegd bij de jeugd. 
 
25-3 Gezellig kroegenschaaktoernooi, deel van 70 jarig jubileum. 
 
27-3 Finley Bonnink is gestopt bij de jeugd. 
 
4-4  Han Schuurmans wint de WSG cup na eerst remise te hebben gespeeld tegen 

Henri Abbink. Han gefeliciteerd! 
 
14-4 Wel acht nieuwe leden mogen aanmelden bij de bond. 
 Bij de jeugd Daniël Barachtsjansky, Fenna Menkhorst, Bart Schoppers, Jurre 

en Mila van Alst, en bij de senioren Jaap Glazenburg, Mojtaba Haghayeghi en 
Klaudio Kolakovic. Allen van harte welkom ! 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLwcPb76vTAhUFPxQKHZKSAlgQjRwIBw&url=http://www.corthecoach.com/dagboek/&psig=AFQjCNGdVSev-UPQZJb3bxMcRNNQdtEz6Q&ust=1492531601706399
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De interne competitie  
Ranglijst Competitie WSG cyclus 3 na ronde 28 seizoen 16/17 

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

01 55 Mullink Jochem 1172,0 A1 2032 49 2081 21,0/24 88 24 19 4 1 0 1 2 1   

02 54 Krosenbrink Marcel 1004,7 A  1917 33 1950 17,5/25 70 25 11 13 1 -1 2 1     

03 53 Abbink Henri 893,7 A  1910 -8 1902 13,5/22 61 22 11 5 6 0 1 1 1 3 

04 52 Schuurmans Han 827,3 A  1878 16 1894 11,5/19 61 19 8 7 4 1   2 4 3 

05 51 Boogaard Dick 795,5 B1 1834 -1 1833 13,5/25 54 25 7 13 5 1 1 1 1   

06 50 Sligte Bert te 751,7 B  1833 -11 1822 12,0/22 55 22 5 14 3 2 1 2 3   

07 49 Harbers Gerard 700,5 A  1882 30 1912 7,5/08 94 8 7 1 0 0   5 15   

08 48 Hoeing Hannes 662,0 A  1922 -18 1904 7,0/10 70 10 4 6 0 0   4 14   

09 47 Witteveen Tim 653,2 B  1576 66 1642 10,5/20 53 20 8 5 7 -2   3 4 1 

10 46 Wamelink Oscar 643,2 C1 1551 58 1609 12,0/26 46 26 10 4 12 0 1 1     

11 45 Laar Han van de  619,7 B  1672 -4 1668 8,5/17 50 17 6 5 6 1 1 3 7   

12 44 Kolakovic Klaudio 601,0 A  2036 6 2042 2,0/02 100 2 2 0 0 0         

13 43 Brinke Henk te  583,7 B  1571 -9 1562 12,0/24 50 24 11 2 11 0 1 1 2   

14 42 Geerdes Job 581,3 B  1730 -54 1676 6,0/17 35 17 6 0 11 1   3 6 2 

15 41 Roodzant Frank 558,2 B  1714 -15 1699 2,0/04 50 4 2 0 2 0     6   

16 40 Meijer Hennie 547,5 A  1828 -23 1805 4,5/09 50 9 2 5 2 1   7 12   

17 39 Houwers Andre 528,8 C  1507 34 1541 8,0/17 47 17 6 4 7 3   1 10   

18 38 Lehr Frank 526,0 B  1770 -14 1756 7,5/11 68 11 7 1 3 -1   2 15   

19 37 Eisenbart Max 515,0 C  1463 27 1490 10,0/17 59 17 9 2 6 -1   2 9   

20 36 Kl. Langenhorst Gerard  514,8 C  1543 4 1547 9,5/22 43 22 6 7 9 2   1 5   

21 35 Glazenburg Jaap 504,8 B  1600 -4 1596 2,5/04 63 4 2 1 1 0         

22 34 Burgers Mark 504,2 B  1678 -19 1659 2,0/05 40 5 1 2 2 1         

23 33 Wolters Jaap 450,3 C  1336 30 1366 11,5/27 43 27 10 3 14 -1 1       

24 32 Maris Evi 435,2 D1 1193 61 1254 12,0/25 48 25 11 2 12 1 1   1 1 

25 31 Beek Henk van 430,0 C  1366 -73 1293 11,5/24 48 24 10 3 11 0     4   

26 30 Maris Erik  422,5 C  1274 3 1277 10,0/23 43 23 9 2 12 -1 1   3 1 

27 29 Maris Lauri 419,2 D  1123 112 1235 13,5/26 52 26 11 5 10 0 1   1   

28 28 Teloeken Stefan 417,5 A  1847 -54 1793 5,0/08 63 8 3 4 1 0   6 14   

29 27 Voogd Rob 407,8 C  1365 -26 1339 8,0/18 44 18 7 2 9 -2     10   

30 26 Slager Daan 400,7 D  1248 -11 1237 12,0/23 52 23 11 2 10 -1     5   

31 25 Kl. Poelhuis Jan Willem 370,7 D  1189 -5 1184 9,0/22 41 22 6 6 10 0     6   

32 24 Eckhardt Jan  339,7 D  1198 -79 1119 9,0/27 33 27 8 2 17 1 1       

33 23 Freriks Henk 328,8 D  1286 -91 1195 6,5/21 31 21 3 7 11 -1     7   

34 22 Labee Dick 299,2 D  1345 -46 1299 5,5/11 50 11 4 3 4 -1     17   

35 21 Haghayeghy Motjaba 285,8 D  1400 -44 1356 4,5/08 56 8 2 5 1 0     1   

36 20 Voogd Damy 269,3 D  990 42 1032 3,0/09 33 9 3 0 6 -1     19   

37 19 Wamelen Dick van 249,8 B  1771 0 1771 0,0/00 -   0 0 0 0   9 19   

38 18 Ruesink Kay 211,0 D  851 9 860 3,0/23 13 23 1 4 18 -1   1 4   

39 17 Poole David 194,7 D  750 24 774 1,5/07 21 7 0 3 4 -1     21   

 

Stand 
We zijn deze competitie begonnen met 32 spelers. Inmiddels waren dat er ten tijde van het vorige 
clubblad 35 en nu staan er 39 namen op het lijstje. Ook hier een woord van welkom aan Mojtaba 
Haghayeghy, Jaap Glazenburg, Klaudio Kolakovic en oudgediende Mark Burgers.   
 
Jochem Mullink ligt nog steeds onbedreigd op titelkoers. Samen met Marcel Krosenbrink en Henri 
Abbink vormen ze de top 3. Spannender is de strijd om plek 4. Hiervoor zijn Han Schuurmans, Dick 
Boogaard en Bert te Sligte nog in de race. Dick is ook koploper in de B-groep, met vlak achter zich 
Bert te Sligte. Oscar Wamelink lijkt winnaar te worden van de C-groep, maar hij zal vast nog wel wat 
sterke tegenstanders ontmoeten in de laatste ronden. Maar dat geldt ook voor zijn achtervolgers zodra 
die wat gaan stijgen. In de D-groep zal het een ‘sister act’ worden. Ik vermoed dat daar de beslissing 
pas in de laatste ronde valt. Op naar nog een paar spannende ronden. (Han van de Laar)  
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WSG 1-SG MaxEuwe 4 
(door Arjan van Lith) 

 
Zaterdag 11 maart speelde WSG 1 de op papier makkelijkste wedstrijd, thuis tegen het 
puntloze Max Euwe 4. Reinhard Funke had de dinsdag ervoor voor een goede start gezorgd, 
door de vooruitgespeelde partij vlot te winnen. We begonnen dus met een voortvarende 1-0 
voorsprong. Toch  moesten we er zeker niet al te makkelijk over denken, want dit Max Euwe 
had deze competitie nog niet met zo’n sterk achttal gespeeld als tegen ons. Ze probeerden 
hun laatste kans op lijfsbehoud te pakken! 
 
Zoals wel vaker dit seizoen was onze 
teamcaptain vlot klaar met een remise op 
zak. Na een zet of 15 was de bedenktijd 
op en werd besloten tot een puntendeling. 
Allemaal in het teambelang, zo werd 
achteraf meedegedeeld. Op de andere 
borden stonden we er echter niet overal 
even zonnig voor.  
Aan het eerste bord had ik zelf de laagst 
gerate speler van Max Euwe getroffen. Op 
dat moment moest ik in een 
gecompliceerde stelling hard werken om 
uit de complicaties op de damevleugel een 
klein voordeeltje te slaan, of dit allemaal 
ging lukken was nog maar de vraag. Naast 
mij was Jochem ook niet erg voortvarend 
bezig. In het middenspel was hij een 
aantal pionnetjes verloren en ondanks 
tegenspel moesten ze wel nog 
teruggewonnen zien te worden.  
 
Op het vierde bord had Henri de zwaarste 
opponent getroffen. In de opening had hij 
een pion geofferd en ook hij was druk 
bezig deze terug te krijgen. Henrik leek mij 
sterk uit de opening te zijn gekomen. Toen 
ik iets later nogmaals kwam kijken, bleek 
hij echter een kwaliteit kwijt te zijn. 
Gelukkig had hij hiervoor wel nog 
Henrikiaans tegenspel, beter bekend als 
alle stukken richten op de tegenstanders 
koningvleugel. Gerard had in een Grünfeld 
veel stukken weggeruild en was onderweg 
een pionnetje verloren. Ook hier zag het er 
somber uit en aan het laatste bord speelde  
 
Bert tegen WSG’s collectieve angstgegner 
Jessica Groenewolt. We komen haar bijna 
jaarlijks tegen en ik kan me niet heugen 
dat we daar ooit goede herinneringen aan 
hebben overgehouden. Ikzelf heb tegen 
haar vooral slechte resultaten in mijn 
geheugen gegrift in ieder geval.  

Bert offerde in de opening een aantal 
pionnen en leek hierdoor vrij veel druk op 
de zwarte stelling uit te oefenen. Ik had 
hoop onze slechte reeks tegen haar te 
beëindigen. Het zag er al met al wat 
somber uit, ondanks de heroisch 
verdiende remise van de captain.  
 
Niet veel later had Henri zijn pion 
teruggewonnen, maar dit ging wel ten 
koste van een positioneel verloren loper, 
volledig buitenspel opgesloten in de hoek 
op de koningsvleugel. Deze wist hij ook 
niet meer in het spel te betrekken en zo  
kwam Max Euwe weer op gelijke hoogte. 
Zelf had ik door wat onnauwkeurigheden 
van mijn tegenstander een redelijke 
stelling bereikt. Toen hij daarna ging 
forceren om meer tegenspel te krijgen kon 
ik daarvan profiteren en alsnog het hele 
punt bijschrijven. Gerard was ondertussen 
in een eindspel beland van loper tegen 
paard, met een pionnetje minder. Hij zag 
een sluw remiseaanbod geaccepteerd 
worden in een mindere stelling, “omdat het 
paard toch wel erg lastig kon zijn, in zo’n 
pionneneindspel”. Zelf was hij er in ieder 
geval erg opgelucht over.  
 
Bert viel uiteindelijk in dezelfde valkuil als 
zo vele WSG’ers, hij kon na knap 
verdedigend werk van de tegenstandster 
zijn druk niet uitbuiten met materiaalwinst 
en de eerder geofferde pionnen bleven 
ook weg. Dit kwam hij niet meer te boven 
en zo was de stand nogmaals gelijk  
getrokken, 3-3. Toen speelden er nog 
twee, Henrik en Jochem. Henrik wist mij te 
verbazen en had de tegenstander 
geforceerd allerlei concessies te doen om 
dreigend mat te ontwijken.  
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Na wat afwikkelingen bleef er een eindspel 
over van twee torens tegen de dame en dit 
wist Henrik knap uit te breiden tot het volle 
punt! 4 – 3, Jochem had genoeg aan 
remise voor een uiteindelijk 
zwaarbevochten zege. Hij had 
ondertussen een pionnetje terug weten te 
pakken en moest daardoor keepen met 
maar één pion minder.  

Hij bleef het zijn tegenstandster lang lastig 
maken, maar trok uiteindelijk toch aan het 
kortste eind. Met een 4 -4 gelijkspel 
mochten we, ondanks het bemoedigende 
begin, uiteindelijk onze handen 
dichtknijpen. Het zag er lang niet naar uit. 
Achteraf bleek de voortschrijdende blik 
van de captain toch het beslissende halfje 
te hebben binnengehaald. 

 

 WSG 1 SG Max Euwe 4  4-4 

Arjan van Lith Algera 1734 1-0 

Jochem Mullink Solberg 1861 0-1 

Reinhard Funke Grube 1900 1-0 

Henri Abbink Kamphuis 2007 0-1 

Marcel Krosenbrink Vasse 1841 ½-½ 

Henrik Lösing Grotenhuis 1892 1-0 

Gerard Harbers Van Bart 1752 ½-½ 

Bert te Sligte Groenewolt 1801 0-1 

 
 

Almere 2 – WSG 1 
(door HenrikLösing) 

De uitwedstrijden in Almere waren tot nu toe niet echt een plezier voor WSG 1. Ten eerste is 
het een lange reis, ten tweede is het speellokal wel heel mooi maar de buurt niet echt 
aantrekkelijk. Ik persoonlijk vind uitwedstrijden altijd leuk omdat ik dan wat van Nederland 
zie. Dat valt in Almere een beetje tegen. Maar het belangrijkste is, dat we altijd verloren in 
Almere.  Het plan was dat we dat dit jaar niet doen, en aangezien het feit, dat we deze keer 
tegen Almere 2 in plaats van Almere 1 mochten, was dat plan ook niet te ambitieus.   

Zelf mocht ik, wegens wat mindere 
prestaties, een keer aan het zevende bord 
plaatsnemen. Maar in plaats van een potje 
waar ik favoriet ben en wat ratingoverwicht 
heb had ik de ondankbare taak tegen een 
jeugdtalent te spelen. In feite kun jij daar 
alleen maar verliezen vooral omdat hij 
maar 11 jaar oud was. Als jij wint heet het: 
ja die is ook maar 11, en als jij verliest 
heet het: jij hebt tegen een elfjaarige 
verloren. Bovendien was hij ook nog 
topscorer van het team. Ik probeerde daar 
niet aan te denken en mijn tegenstander 
maakte het me makkelijk door heel 
langzaam te spelen. Het wird een Benoni. 
Toen hij de kans had een pion te pakken 
deed hij dat meteen, maar gaf daarvoor 
zijn sterke fianchetto loper op. Op dat 
moment had hij nog maar twee minuten op 
de klok voor 20 zetten. Bovendien moest 
hij zijn paard in een penning zetten. Ietsjes 
later verloor hij, niet helemaal geforceerd, 
het paard. In tijdnood zag hij niet hoe hij 

het kon redden en in de analyse zagen wij 
het samen ook niet, maar er was wel een 
mogelijkheid. Een paar zetten later gaf hij 
in hopeloze stelling op.  

Bert speelde een scherpe opening, waar 
de tegenstander gevaarlijk aanval over de 
open e-lijn kreeg. Er scheen van alles te 
hangen en een aantal stukken waren 
gepend. Toch was de opening een hele 
tijd volgens de theorie verlopen, zoals Bert 
zij. Pas nadat Berts tegenstander afweek 
van de hoofdlijn kwam Bert in de 
problemen. Net op de moment, waar Bert 
niet meer alle hangende en gepende 
stukken kon verdedigen had hij een leuk 
torenoffer op g2. Omdat daarna eeuwig 
schaak onvermijdelijk was, bracht Bert de 
zet samen met een remiseaanbod wat 
door de tegenstander na een tijde wird 
aangenomen.  
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Ook bij Marcel, aan bord vijf, was het een 
spannend gevecht. Marcel besloot om de 
Caro Kann van de tegenstander wat 
actiever te bevechten dan in de 
hoofdvarianten. Hij koos een opzet die een 
beetje aan het Blackmar Diemer Gambit 
deed denken. De pionnen stonden op d4, 
e4 en f3. Later gaf Marcel de d4 pion voor 
compensatie in vorm van wat aanval. Wat 
later besloten de spelers een 
puntendeling.  

 Reinhard Funke speelt zijn beste seizoen 
voor Winterswijk in de KNSB competitie. 
Zijn TPR ligt nu boven de 2300. In de 
opening krijgt de tegenstander met zwart 
aanval aan de koningsvleugel. Reinhard 
besluit die met een pionoffer te 
ontkrachten en hindert met die stap zijn 
tegenstader ook nog eraan te rokeren. 
Bovenop staan de pionnen van zwart nu 
zo slecht dat heel snel uit een pion minder 
twee pionnen meer werden. Het is een 
lopereindspel met gelijke lopers ontstaan 
waar Reinhard aan elke vleugel een 
pluspion heeft. Met zijn gewoon goede 
techniek maakt hij het keurig af.   

Henri had een, in het begin, voor hem 
typerende positionele stelling, waar ik 
meteen wist, dat Henri zich daar op zijn 
gemak zal voelen. Het punt kwam 
weliswaar pas binnen toen het karakter 
van de partij helemaal was veranderd in 
een tactisch gevecht. De tegenstander 
had gevaarlijke pionnen op de 
damevleugel. Ze rolden naar voren en 
dreigden te promoveren. Henri had de 
open h-lijn en benutte die voor tegenspel. 
De tegenstander onderschatte dat 
tegenspel en gaf op voordat hij op de 
onderste rij door twee torens en een paard 
of alles materiaal zou verliezen, of mat zou 
gaan.  

Onze topscorer Arjan heeft een heel 
gesloten stelling. Beiden kunnen een 
paard op een goede plek neer zetten, 
waarbij die van Arjan nog wat verder in het 
vijandelijke kamp zit dan die van zijn 
tegenstander. Het lijkt een lastige taak 
voor Arjan te worden als de tegenstander 
opeens de lopers ruilt en daarmee het veld 
voor een paardvork vrijmaakt. Arjan wint 
daardoor een kwaliteit en opent daarna 
stap voor stap de stelling om zijn materieel 
voordeel beter te benutten. Arjan staat al 
gewonnen toen de tegenstander nog wat 
weggeeft en de partij opgeeft.  

Jochem heeft zijn Koningsindische 
opening heel nauwkeurig bestudeerd en 
weet er dit seizoen heel goed mee te 
spelen. Dat levert dan natuurlijk ook de 
punten op. Hij rolt heel typerend met de 
pionnen op de koningsvleugel naar voren 
en creëert een sterke aanval. Toen hij een 
pion offerde om lijnen te openen is niet 
meteen duidelijk hoe hij verder will gaan, 
maar Jochem heeft een goed plan 
bedacht en krijgt een sterke aanval op de 
koning. De tegenstander is gedwongen 
om zijn dame voor wat andere stukken te 
geven. Materieel staat Jochem nu alleen 
ietsjes beter, maar hij komt met dame en 
toren helemaal de stelling binnen en 
dwingt de tegenstander tot opgave.  

Gerard speelde het langste door, ook nog 
toen het al 6:1 voor ons stond. In de 
verwikkelingen won hij een kwaliteit en 
kon met een paar keer schaak zetten ook 
nog een paar pionnen snoepen. De 
kwaliteit kon hij weliswaar slecht 
verdedigen. Bijna gedwongen kon de 
tegenstander het terug winnen. Dan had 
Gerard weliswaar wat meer pionnen over 
gehouden, maar de tegenstander had een 
gevaarlijke vrijpion gekregen. Daarom 
koos hij voor eeuwig schaak en een halfje.  

 Almere 2  WSG 1 1½-6½ 

Overweg 1875 Reinhard Funke 0-1 

Heijlman 1951 Jochem Mullink 0-1 

Van de Kamp 1932 Henri Abbink 0-1 

Groot 1917 Arjan van Lith 0-1 

Van ‘t Schip 1947 Marcel Krosenbrink ½-½ 

Kruijf 1887 Gerard Harbers ½-½ 

Kutchoukov 1851 Henrik Lösing 0-1 

Kortendijk 1814 Bert te Sligte ½-½ 
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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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Almelo 2 – WSG 2 
(door Dick Boogaard) 

 
WSG 2 heeft zijn kansen op het kampioenschap in stand gehouden door de lastige 
uitwedstrijd tegen Almelo 2 met maar liefst 6-2 te winnen. Daar zag het na een paar uur 
spelen helemaal niet naar uit. Eerst een nul voor Frank Lehr, die iets te optimistisch een 
kwaliteit offerde en een half punt voor Hannes Höing.  
 
Daarna sloeg alles ineens in WSG-
voordeel om: Stefan Telöken, Manfred 
Schmeing, Reinhard Cvetkovic en Dick 
van Wamelen wonnen achter elkaar. 
Jammer dat Dick Boogaard bij een 
gewonnen stelling tegen Goswin Zeeman 
(na de hele middag moeilijk te hebben 
gestaan) een onhandige damezet deed 
waardoor het remise werd. Daarna won 
Han Schuurmans voor de tweede keer dit 
seizoen van Onno Elgersma. Het werd zo 
een prachtige middag. 
 
Ook bijzonder was, dat we met vier van 
onze Duitse leden aantraden. Met 3½ uit 4 
hadden ze een belangrijk aandeel in de 
overwinning! 

Het was ook mooi dat we in ‘The 
Shamrock’ speelden, een Ierse pub in het 
centrum van Almelo. Maar aan het eind 
van de middag raakten voor de deur 
supporters van Utrecht en Heracles slaags 
als voorbereiding op de voetbalwedstrijd 
die ’s avonds gespeeld zou worden. Vanaf 
de eerste verdieping hadden we een mooi 
uitzicht op de strijd, waarbij de politie met 
wapenstok en honden uiteindelijk won.  
 
Wel sneuvelden er enkele ruiten van 
terrassen aan de overkant en werd er met 
fietsen en stoelen gegooid. Je kunt beter 
gaan schaken.  

 

 Almelo 2  2-6 WSG 2 

1 Onno Elgersma 1862 0-1 Han Schuurmans 

2 Goswin Zeeman  1916 ½-½ Dick Boogaard 

3 Klaas de Jong 1760 0-1 Stefan Telöken 

4 Yannic Husers 1692 0-1 Reinhard Cvetkovic 

5 Egbert Gorter 1860 ½-½ Hannes Höing 

6 Edwin de Jonge 1823 0-1 Dick van Wamelen 

7 Ton van Manen 1658 0-1 Manfred Schmeing 

8 Yorick Postema 1745 1-0 Frank Lehr 

 
 

 

 
 
 

http://i1.wp.com/iplayoochess.com/wp-content/uploads/2012/08/Геннадий-НАЗАРОВ-64-No24-1987.jpg
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WSG 2 – Hardenberg 2 

(door Frank Lehr) 
 
Voor het eerst dit seizoen speelde WSG 2 in de beoogde basisopstelling. Dat werd bekroond 
met een klinkende 5½-2½ overwinning op koploper Hardenberg 2. Ook namen we de leiding  
in de Promotieklasse met één bordpunt voor op Borne. Op 6 mei valt de beslissing, als wij uit 
tegen HSC/Stork spelen en Borne tegen ENO. Het zou geweldig zijn als het lukt kampioen te 
worden, want voor het eerst zou het WSG dan twee teams in de KNSB-competitie hebben. 
 
Tegen Hardenberg speelden Dick van 
Wamelen en Stefan Telöken vlot remise. 
Maar daarna kwamen de hele punten 
binnen: Hennie Meijer, Reinhard Cvetkovic 
en Herby Aalbers wonnen. Toen bood Han 
Schuurmans remise aan en kreeg dat. Nu 
was de wedstrijd al gewonnen. Ook Frank 
Lehr kreeg direct remise. Alleen Dick 
Boogaard moest nog bijna een uur 
vechten voor het laatste halfje. Drie 
overwinningen en vijf remises, mooi 
resultaat! 
 
Bord 1: Han kreeg een rustige stelling na 
de opening (Pirc). Een vrijpion van wit op 
de damevleugel werd onschadelijk 
gemaakt door Han die daarna zijn torens 
op de open C-lijn  verdubbelde. Hij 
overzag helaas een aftrekschaak waarbij 
wits loper op f7 binnenviel, en kwam 
minder te staan. Beiden kwamen tenslotte 
in tijdnood maar maakten geen fouten. De 
partij eindigde in zettenherhaling. 
 
Bord 2: Tot de 15e zet stond het in de 
partij van Hennie ongeveer gelijk. Na een 
wat mindere zet van zwart had hij een 
overwicht, dat hij niet meer afstond. 
Tijdens de partij dacht hij dat zwart nog 
wel wat had, maar dat viel mee. Zwart 
probeerde er nog wel uit te komen, maar 
kwam niet meer los. Na het winnen van 
een belangrijke pion in de late middenfase 
was het voordeel dusdanig groot, dat de 
winst vrij makkelijk was.  
 
Bord 3: Stefan zette een Siciliaan op het 
bord. Na een aantal verwikkelingen kreeg 
wit een geïsoleerde d-pion. Het lukte 
Stefan om dames te ruilen en hij kwam zo 
in een beter eindspel terecht.  
 
Dit kon hij echter niet verzilveren, het werd 
remise, de tweede na die van Dick van W. 

 
 
Bord 4: Herby doet zelf verslag: in een 
chaotische partij wist ik geen gebruik te 
maken van de nijpende tijdnood van mijn 
tegenstander. Integendeel, ik kwam zelfs 
slecht tot verloren te staan. Een 
allerlaatste 'Schwindel' lukte echter 
wonderwel en het slot van de partij was 
wel heel curieus: mijn tegenstander gaf 
op! 
De reden: hij dacht dat hij door de vlag 
was gegaan, wat niet zo was en daar 
kwam hij al snel achter en dat leidde 
natuurlijk tot een hoop geweeklaag van 
"Waarom geef ik eigenlijk op?" en meer 
van dat soort zaken. Intussen dacht ik dat 
hij opgaf omdat de partij verloren was, en 
dat was ook zo, zo is mij na stevige 
analyse gebleken. Grootmeester Donner 
zei het al lang geleden: er bestaat geen 
grotere vreugde dan het winnen van een 
onverdiende partij! 
 
De slotstand van mijn partij: 

 
 
Zwart aan zet kan niet verhinderen dat a7 
valt, en daarmee de partij, al is het nog 
een flinke klus voor wit, maar ik had er wel 
vertrouwen in. 
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Bord 5: De aanvalslust van Reinhard is 
bijna spreekwoordelijk; riskante stellingen 
schuwt hij niet. Het was dan ook een 
verrassing te zien dat hij in de opening 
een rustige en defensieve stelling 
opbouwde. Het was zijn tégenstandster 
die aanviel. 
Er volgde een levendig spel vol tactische 
verwikkelingen, maar die zijn hem 
toevertrouwd en hij wist als winnaar uit de 
bus te komen. (zie ook: Partijen van 
clubleden) 
 
Bord 6: Dick (W) werd geconfronteerd met 
een Siciliaan waarbij zijn tegenstander het 
centrum in handen kreeg, maar het lukte 
Dick daar een bres in te slaan. Aan het 
eind van het middenspel was de stelling 
zo opengewerkt dat beide koningen op de 
tocht stonden. Vooral zwart leek gevaarlijk 
te gaan worden, maar het evenwicht werd 
hervonden en de partij eindigde in remise. 
 
Bord 7: Na de opening is de stelling 
ongeveer gelijk. Dick heeft een 
geïsoleerde d-pion, zijn jonge 
tegenstandster staat solide.  

In het middenspel  verliest Dick 2 pionnen, 
en het eindspel (Zwart: T+2L+3p, Wit: 
T+L+P+ 5p waarvan twee verbonden 
vrijpionnen op de damevleugel) moet 
objectief gezien als verloren voor hem 
beschouwd worden. 
Echter, zijn loperpaar maakt het voor Wit 
zo lastig dat hij één vrijpion wint, de 
andere uitruilt tegen zijn f-pion, en 
terechtkomt in een eindspel met één pion 
minder en lopers van ongelijke kleur. Na 
viereneenhalf uur sleept Dick een 
zwaarbevochten remise uit het vuur. 
 
Bord 8:  Frank's torens en lopers, 
ondersteund door zijn dame, kregen 
belangrijke lijnen resp. diagonalen onder 
controle. Maar ondanks zijn overwicht kon 
hij de winnende voortzetting niet vinden. 
Ondertussen had hij wel zoveel tijd 
gebruikt dat de laatste 10 zetten in hoog 
tempo uitgevoerd moesten worden. 
Hierdoor miste hij de beste 
voortzetting(en), anderzijds maakte hij ook 
geen onoverkomelijke fouten. Tenslotte 
stond het 'potremise'. 

 
 

 WSG 2 5½-2½ Hardenberg 2  

1 Han Schuurmans ½-½ Leo Klapwijk 1774 

2 Hennie Meijer 1-0 Lisanne van Waardenburg 1796 

3 Stefan Telöken ½-½ Joan Reinders 1836 

4 Herby Aalbers 1-0 Han Kuik 1837 

5 Reinhard Cvetkovic 1-0 Feline van Waardenburg 1609 

6 Dick van Wamelen ½-½ Edgar Spanjers 1752 

7 Dick Boogaard ½-½ Marlinde van Waardenburg 1458 

8 Frank Lehr ½-½ Bernard van Lenthe 1594 

 

 

  

http://i1.wp.com/iplayoochess.com/wp-content/uploads/2012/08/Геннадий-НАЗАРОВ-64-No24-1987.jpg
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WSG 3 – Herikon/Borne 

 (door Gerard Klein Langenhorst) 
 

Op 11 maart 2017 ontvingen we, voor de ronde 7, de ploeg uit Borne. Voor ons, keken we 
aan tegen torenhoge ratings, maar wat kon ons gebeuren. We staan immers stevig en 
standvastig onderaan. Job leek een goede stelling te verkrijgen op bord 1. Maar in een 
eindspel met loper, paard en toren tegen dame en ieder drie pionnen moest hij toch het 
onderspit delven, met een vijandelijke pion op h7 en schaakjes van de tegenstander hield 
Job op het laatst alleen de toren nog over en die verdween van het bord door slaan met 
dame met schaak, waardoor h7 promoveerde. 
 
Emma met wit op bord 2 hield een knappe 
remise over aan een stelling met een toren 
minder. Vanuit de opening was het bij 
Henk niks. In zijn woorden : “het was 
gewoon prut !” Verloor in het begin een 
pion door een gepende dame en later een 
toren op de 7e rij enzovoort. Ook op bord 4 
ging het minder. Tim heeft aanval, maar 
die kon hij niet doorzetten en met een pion 
minder werd hij langzaam weggedrukt. 
Wel wisselende kansen en Tim hield het 
het langste vol, maar uiteindelijk een nul. 
Gerard (bord 5) met een siciliaan en pion 
b7 en a6, wilde daar ruimte maken en liet 
een paard binnen, waardoor een de 
kwaliteit verloren ging en een pion.  

Die won hij wel terug, maar moest afruilen 
van stukken toestaan, zijn koning kwam in 
het nauw en dus ook een nul. Han, op 
bord 6, wachtte lang met rokeren, was 
eerst doende om zijn pionnen op a4 en b5 
te krijgen. Had later een torenbatterij op c1 
en c5 en maakte remise. 
Luc deed de korte rokade en zijn 
tegenstander de lange. Die het eerste 
komt, die het eerste maalt, dus dat werd 
zweten voor Luc en liep niet goed af. 
André maakte ook remise, zonder dat er 
een pion of stuk geslagen werd, best 
frappant eigenlijk. 
Totaal de dikste nederlaag, we blijven dus 
stabiel onderaan. 

 

WSG 3 1620 Herikon/Borne 1724 1½-6½ 

Job Geerdes 1751 Patrick Munster 1942  0-1 

Emma de Vries 1734 Lex Griffioen 1923  ½-½ 

Henk te Brinke 1659 Paul Formanoij 1781  0-1 

Tim Witteveen 1603 Henk Eillert  1802  0-1 

Gerard Klein Langenhorst 1565 Cor van Bree 1603  0-1 

Han van de Laar 1642 Erik Witteveen 1561  ½-½ 

Luc van Harxen 1529 Jos Muller 1645  0-1 

André Houwers 1475 Ben ten Dam 1535  ½-½ 

  
  
 

 

https://nl.pinterest.com/pin/403705554071950010/
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ENO 1 – WSG 3 
 (door Han van de Laar) 

 
Tja hoe uitgebreid maak je een verslag als je 7 keer een 0 tegen je krijgt en 1x een remise. 
Niet zo uitgebreid dus. Het enige halfje werd al vrij snel door ondergetekende gescoord op 
bord 5. Om 14.00 uur stond die uitslag op het wedstrijdformulier. Er zou niets meer bijkomen.  
 
Michael Broertjes op bord 4 vergat g6 te 
spelen en kreeg een flinke mataanval over 
zich heen. Na zo’n 25 zetten kon hij de 
vlag strijken. Job Geerdes op bord 4 gaf 
na afloop te kennen dat hij één 
verdedigende zet speelde en die kostte 
hem meteen een pion en later de partij. 
Gerard Klein Langenhorst speelde aan 
bord 6 met zwart. Na de zet f6 verzwakte 
hij wel erg zijn K-stelling. Hij probeerde het 
nog wel met een remiseaanbod, maar een 
kort nee was het antwoord. Nog een nul. 
Ook Lux van Harxen op bord 7 kon het 
niet bolwerken. Hij liet een pion op e2 toe 
na een fout zetje. Dat was volgens beiden 
niet echt nodig, maar ja het gebeurde 
helaas wel. Henk te Brinke op bord 3 
probeerde het ook met een remiseaanbod 
maar de ENO-speler rook bloed en hij 
wilde het niet. Het werd nog wel een 
eindspel met 4 tegen 5 pionnen, maar 
Henk kon het toch echt niet houden.  

André Houwers op bord 8 bood ook 
remise aan, maar als tegenzet begon zijn 
tegenstander te offeren. Met een 
tegenoffer creëerde André nog wel een 
heel gevaarlijke aanval, maar toen hij twee 
zetten verwisselde lukte het niet meer om 
de stelling te houden. Emma de Vries 
bezorgde haar tegenstander aan bord 2 
handenvol werk. Ze bood taai weerstand, 
maar kan pionverlies niet vermijden. De 
pluspion op de K-vleugel zou uiteindelijk 
de doorslag geven.  
 
Nadat er ettelijke bakjes bitterballen waren 
rond gegaan kan de terugreis weer 
beginnen. Niet zoals andere jaren op een 
doordeweekse dag om 12 uur ’s nachts, 
maar in het licht op zaterdag om 17.00 uur 
’s middags. Of het prettiger had geschaakt 
weet ik niet, maar het reed in ieder geval 
wel een heel stuk aangenamer. 
 

 

ENO 1 1796 WSG 3 1625 7½-½ 

E. Alssema 2012 Job Geerdes 1751 1-0 

M. Johnson Timisaren  1969 Emma de Vries 1734 1-0 

J. Beintema  1869 Henk te Brinke 1659 1-0 

D.G. Klink 1737 Michael Broertjes 1647 1-0 

M. Lamers 1654 Han van de Laar 1642 ½-½ 

R.A. Brinkhuis 1720 Gerard Klein Langenhorst 1565 1-0 

H. Keizer 1658 Luc van Harxen 1529 1-0 

F.J. de Goede 1753 André Houwers 1475 1-0 

  
 
 Voor ons was dit de laatste wedstrijd. Slechts 2 matchpunten hebben we vergaard, één 

tegen Lonneker 2 en één tegen Drienerlo. Ondanks dat was het toch een leuk seizoen. 

Volgend jaar misschien en hopelijk beter. 12 Mensen hebben er in WSG 3 meegedaan, 

hoewel we vaak de vaste kern hadden, bestaande uit 9 spelers (de bovenstaande 8 en Tim 

en verder Max, Oscar en Jan Willem). Allen waren er prompt, daarvoor dank, ik had het 

gemakkelijk. Topscorers bij ons waren Luc en André met 3 punten en Emma met 2,5 punten. 

(Gerard Klein Langenhorst.) 
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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 ! 
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Voorjaarskrakers 
(door Dick Boogaard) 

Opnieuw zes mooie finales van schaakpartijen. Ze komen van over de hele wereld. Zelfs de 
wereldkampioen komt langs en ook Nederlands talent wordt niet vergeten. En alle zes zijn ze 
in 2017 gespeeld. Veel plezier met het oplossen! En als het niet lukt, staan de antwoorden 
verderop in het blad.  
 

 
1.Een makkie als eerste. Wit speelde 
1.Dg2-h3 en kon opgeven. Waarom? 
 

 
2.Zwart begint en wint materiaal. 
 
 

 
3.Zwart wint. De tweede zet is de 
mooiste. 
 
 
 

 
4.Zwart wint met een mooi offer. 
 
 

 
5.Wit wint. Niet zo moeilijk,wel een  
zet of zes doorspelen. 
 

 
6.Wit wint. Na de verrassende 
eerste zet zijn er een paar varianten, 
maar het is mooi uit. 
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Partijen van Clubleden 

(door Marcel Krosenbrink) 

 
Aan het einde van het seizoen staat er altijd een partij van de clubkampioen in deze rubriek. 
Het seizoen is weliswaar nog niet afgelopen, maar de kans dat Jochem zijn titel prolongeert 
is groot. Ik neem het risico hem nu al met een partij in het zonnetje te zetten. Het is een partij 
die Jochem speelde in en tegen Almere. In tegenstelling tot de dinsdagavond, gaat het op 
zaterdag moeilijker. Voor deze partij had Jochem zelfs nog maar één externe partij 
gewonnen. Jochem speelt hier met zwart tegen Martin Heijlman (1951). 
 
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6  
Koningsindisch, volgens mij Jochems 
favoriete opening met zwart. Opmerkelijk 
voor een speler die er met wit een heel 
wat bescheidener repertoire op na houdt. 
1.Pf3 als eerste zet, dat is toch als een 
glas bier dat te lang niet aangeraakt is, het 
slaat dood. Tegen Bert kreeg hij vier 
dagen eerder overigens dezelfde opening 
op het bord. 
 
5.Pf3 0–0 6.Le2 e5 7.0–0 Pc6 8.d5 Pe7 
9.Pe1 Pd7 10.Pd3 f5 11.Ld2 Pf6 12.f3 f4 
13.c5 g5 14.cxd6 cxd6 15.Pf2 Pg6 
16.Dc2 Tf7  
Beide spelers spelen tot nu toe heel snel, 
dus zullen nog wel op bekend terrein 
zitten. Voor wie niet zo thuis is in deze 
opening, grofweg gezegd komt het er op 
neer dat zwart op de koningsvleugel met 
zijn pionnen gaat oprukken en mat 
probeert te zetten, maar als dat mislukt is 
hij intussen op de damevleugel teveel op 
achterstand gekomen. Het is dus een 
kwestie van schepen achter je 
verbranden, maar natuurlijk niet helemaal. 
 
17.Tfc1 Pe8 18.a4 h5 19.h3 Lf6 
 

 
  

 
Over deze zet werd langer nagedacht, 
maar dit is dan ook de eerste nieuwe zet  
volgens mijn database. Ik was eerst bang 
dat dit de inleiding was voor een heel 
subtiele manoeuvre waarbij allerhande 
stukken omgespeeld zouden worden. 
Soms overdrijft (je kunt ook teveel zien) 
Jochem in voorzorgsmaatregelen, maar dit 
keer bleek er een veel actiever idee achter 
te zitten. 
 
20.Pb5  
Persoonlijk zat ik nu voor zwart aan a6 te 
denken, maar eigenlijk jaag je daarmee 
alleen maar terug naar de verdediging. Op 
b5 heeft het paard nog niet heel veel te 
zoeken, want c7 is nog voldoende gedekt.  
 
g4 21.hxg4 Lh4  
Dit was de bedoeling van 19. ..Lf6. Als het 
witte paard weggaat dan komen zelfs 
motieven met Lg3, Dh4 en Dh2 mat in de 
stelling. 
 
 
22.Le1 hxg4 23.fxg4 f3  
Goed gespeeld in de geest van de 
opening. Om verder te komen moet zwart 
doorofferen.  Veld f4 komt nu vrij voor het 
paard. 
Fritz is nog niet geheel overtuigd, maar het 
is duidelijk dat wit zich nu moet verdedigen 
en dan kan er al snel iets mis gaan. 
Praktisch gezien heeft zwart hier al de 
beste kansen denk ik. 
 
24.Lxf3 Pf4 25.Db3 Df6 26.Tc2 Th7 
27.Ld1 Lxf2+ 28.Lxf2 Dh6 29.Kf1 Pxg2  
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En dit is in ieder geval de psychologische 
beslissing. Wit mag niet terugenemen. Na 
Kxg2 Dh1+, Kg3 Dh3 is het mat. Wit staat 
nog wel een pion voor, maar zijn koning is 
erg kwetsbaar en zijn tegenspel op de 
damevleugel nog niet echt op gang 
gekomen. 
 
30.Dg3 Pf4 31.Tac1 Ld7 32.Lf3 Dg6 
33.Pc7 Pxc7 34.Txc7 Th3 35.Txd7  
Wit gaat nu zijn dame offeren voor toren 
en loper, maar zijn resterende materiaal 
coördineert totaal niet, terwijl hij ook nog 
steeds met de open koningsstelling 
opgescheept blijft. Zwart op zich ook ook, 
maar daar kan wit niet echt een actie op 
touw zetten.  
 
Txg3 36.Lxg3   
 

 
 
Ph3 
Voldoende, maar nog sterker is Pxd5. Na 
exd5 Dd3+, volgt op de volgende zet Dd2+ 
en de toren valt. 
 
37.Kg2 Pg5 38.Lh4 Pxf3 39.Kxf3 Tf8+ 
40.Kg3 Dxe4 41.Tc3 Dxd5 42.Le7 Tf7 
43.Txd6 De4 44.Lg5 De1+ 45.Kh3 Th7+ 
46.Kg2 Dh1+ 47.Kf2 Th2+ 48.Ke3 De1+ 
49.Kf3 Tf2+ 
 

 
 
En wit gaf op. Na Kg3 volgt Dg1 en dan 
Th2 mat 
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Partijen van clubleden 
(door Jochem Mullink) 

 

Zowel Tim Witteveen als Oscar Wamelink zijn het afgelopen seizoen snel vooruit gegaan 
getuige de stand in de interne competitie. Ze staan beide in de top 10. Daarom een partij 
tussen deze twee spelers. Tim Witteveen heeft wit. De partij werd gespeeld in de 24e ronde 
van de interne competitie. 
 
1.c4 e5 2.g3 Pf6 3.Lg2 Lc5 4.Pf3 Pc6  
Zwart kiest voor een solide opzet. Het 
voordeel van Lc5 is dat zwart eerst de 
loper buiten zijn pionnenketen c7-d6-e5 
speelt en dan pas d6 speelt. Op c5 staat 
de loper veel beter dan op bijvoorbeeld e7. 
 
5.d3 0–0 6.0–0 d5  
In plaats van d6 speelt Oscar d5. Dat kan 
omdat wit nauwelijks controle over d5 
heeft. Om die reden had wit beter eerst 
even zijn paard naar c3 kunnen 
ontwikkelen.  
 
7.cxd5 Pxd5 8.Db3  
De dame staat een beetje onhandig op b3 
omdat wit misschien zelf iets wil gaan 
doen met b4. Bovendien kan zwart zijn 
loper met tempo ontwikkelen naar e6. 
Toch heeft dit ook voordelen. Het is nu 
bijvoorbeeld risicovol voor zwart om nu 
meteen f5 te spelen. Ook moet zwart eerst 
iets aan de pion op b7 doen voordat hij 
zijn ontwikkeling kan afronden. 
 
8. … Tb8  
Nu had wit een pion kunnen winnen met 
de aftrekaanval Pxe5. Daarna staat het 
paard op d5 twee keer aangevallen. 
 
9.Lg5 Le7 10.Lxe7 Pdxe7 11.Pg5  
De bedoeling achter Pg5 is om het paard 
op e4 te zetten, waarna hij misschien naar 
c5 kan. Een alternatief was 11. Pc3. Na 
Pc3 is het mogelijk om beide torens bij het 
spel te betrekken. 
 
11. … h6 12.Pe4 Le6 13.Da4 f5 14.Pc5 
Ld5 15.e4  
Op zich valt er wel wat voor te zeggen dat 
wit de lopers graag op het bord wil 
houden. Een nadeel is dat zwart een heel 
goed veld krijgt voor een voor zijn paarden 
op d4. 
 

15. … fxe4 16.dxe4 Lf7 17.Td1 Pd4 
18.Pc3 Pec6 19.Lh3 Te8 20.Pd7 Ta8  
 

 
 
Vergeleken met de situatie na zet 15 ziet 
het er voor zwart hier denk ik best goed 
uit. Zijn paard staat goed op d4 en de 
zwarte loper is misschien ook iets beter. 
Een voordeel voor wit is dat hij zijn torens 
veel gemakkelijker in het spel kan brengen 
op c1 en op d1. Ook krijgt hij een goed 
paard op d5. 
 
21.Pd5 Le6  
Het ruilen van de lopers is voor zwart 
eigenlijk niet zo gunstig omdat de zwarte 
loper potentieel veel beter is dan de witte 
loper. De witte loper wordt geblokkeerd 
door de pion op e4. Het paard op d7 staat 
wel ingesloten, maar het kan toch nog net 
op tijd ontsnappen. 
 
22.Lxe6+ Pxe6 23.Da3  
Zwart kan het paard niet nemen met de 
dame omdat hij dan de dame kwijtraakt na 
Pf6+. Da3 is ook een goede zet omdat wit 
dan nog het paard op d7 kan redden via 
c5. Hierna breekt een hele tactische fase 
aan waarin de spelers over en weer 
kansen krijgen. 
 
23. … Pcd4 24.Pxe5 Pc2 25.Dc3 Pxa1 
26.Txa1  
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Zwart heeft een kwaliteit gewonnen in ruil 
voor een pion. Nu moet hij er voor zorgen 
dat wit niet teveel tegenspel krijgt. Het is 
daarom vaak goed om stukken te ruilen. 
 
26. … c6 27.Pe3 Df6  
Zwart had hier de mogelijkheid om dames 
te ruilen met 27. … Dd4.  
 
28.P3g4 De7 29.Pg6 Dc5 30.Df3  
Tim gaat op zoek naar tegenspel. 
Ondanks dat hij objectief gezien verloren 
staat weet hij het Oscar heel moeilijk te 
maken. 
 
Pg5 31.Db3+ Kh7 32.Ph4 Tf8 33.Dd3 
Tad8 34.Db1 Ph3+ 35.Kg2 Pxf2 36.e5+ 
Kg8 37.Pf6+  
 

 

37. Pf6+ is een goede zet. Nog beter was 
37. Pxh6+. Daarmee kan wit remise 
afdwingen. 37. Pxh6+ gxh6 38. Dg6+ 
maakt wit remise. Als zwart het paard niet 
terug neemt dan gaat hij in een paar 
zetten mat. 
 
37. … Txf6 38.exf6 Td2 39.Dg6 Pg4+ 
40.Kh3  
Dit is het laatste moment dat Oscar nog 
had kunnen winnen. Na Txh2+ gaat wit 
mat, maar dat is heel moeilijk te zien. 
Hierna staat het ongeveer gelijk. 
 
40. … Pxf6 41.Pf5 Td7 42.Te1 Df8 
43.Pxh6+ Kh8 
 

 
 
Hier hield de notatie op. Na alle 
complicaties staat het precies weer gelijk. 
Uiteindelijk wist Tim nog te winnen. 
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Partijen van clubleden 
(door Dick Boogaard) 

 
Al vaker heb ik partijen van Reinhard Cvetkovic in ons clubblad besproken. Toen ik zijn 
overwinning tegen Feline van Waardenburg zag, kon ik me weer niet inhouden en vroeg ik 
hem de zetten voor deze rubriek. Onder het motto: Geef Reinhard niet de kans een pionnetje 
te pakken, ook al lijkt het niet goed: hij pakt hem! 
 
WSG 2 – Hardenberg 2, gespeeld op 1 
april 2017. 
 
WIT: Feline van Waardenburg   
ZWART: Reinhard Cvetkovic 
Hardenberg 2 treedt aan met liefst drie 
meiden, leeftijd 18,16 en 15 jaar jong. 
Hennie speelde tegen Lisanne aan het 
tweede bord, ik aan het zevende tegen 
Marlinde en Reinhard aan het vijfde tegen 
de middelste van de zussen uit 
Coevorden. 
 
1.d2-d4  Pg8-f6  2.Lc1-g5  e7-e6  3.e2-e3  
c7-c6  4.Pb1-d2  d7-d6  5.c2-c4  Pb8-d7  
6.a2-a3 Lf8-e7  7.h2-h4  h7-h6  Lg5-f4  
c6-c5  9.Lf1-e2?   
Het begint rustig, maar dit is niet zo 
handig, gezien het vervolg:  
 
9……c5xd4  10.e3xd4  Dd8-b6   
 

 
      
Nu hangen er twee pionnen, op d4 en op 
b2. Dat had voorkomen kunnen worden 
door 10.Dd1-c2 of 10. Pg1-f3 te spelen. 
 
11.Dd1-c2  Db6xd4   
 
Reinhard heeft lang gekeken of zijn dame 
niet gevangen kon worden, maar er was 
geen gevaar. Dus pakken maar! 
 

 
12.Lf4-e3  Dd4-e5  13.Pg1-f3  De5-a5  
14.b2-b4  Da5-c7   
De dame is veilig terug en Reinhard heeft 
dus echt een pion verdiend. 
 
15.Pf3-d4  a7-a6  16.Ta1-c1  b7-b6  
17.Pd2-e4  Lc8-b7 18. Pe4xf6+  Le7xf6  
19.a3-a4  
En nu gebeurt het voor de tweede keer. 
Misschien was de gedachte erachter, dat 
wit nu gevaarlijk zou kunnen aanvallen, 
maar gelukkig voor Reinhard komt er niet 
veel van terecht. 
 
Lb7xg2  20.Pd4xe6  
De pion op g2 is er ook af, en wit slaat op 
e6 in met het paard.  
 

 
 
Dat was de bedoeling van Feline. Als 
Reinhard het paard slaat, komt Dg6+ en 
hangt de loper op g2. Reinhard verdedigt 
zich bekwaam. 
 
20…..Dc7-b7!  21.Th1-g1  Lg2-e4!  
Dat betekent stukwinst, want wit moet ook 
voor haar dame zorgen. 
 
 22.Le2-f3  Le4xf3  23.Pe6xg7  Ke8-f8 
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Dit is een veilige zet. Het paard staat 
aangevallen en het tegenspel is bijna over 
voor wit. 
 
24.Dc2-d2  Pd7-e5   
Op 25.Dd2xd6+ volgt nu 25…..Db7-e7, 
dekt de loper op f6 en als de dames dan 
geruild worden, dreigt er een venijnig 
paardschaakje op d3. 
 
25.Le3xh6  Db7xe4+  26.Ke1-f1  Th8xh6   
 

 
       
Dat is nog even aardig aan het slot. 
Reinhard pakt de loper op h6. Die mag 
niet teruggepakt worden, want dan is het 
mat met de dame op d2. Dus speelt Feline 
27.Pg7-e6+. Reinhard speelt rustig de 
koning naar e7 en haalt zo de laatste 
dreiging weg.  
 
27.Pg7-e6+  Kf8-e7  28.Pe6-d4  Th6xh4  
29.Pd4-c6+  De4xc6 en wit geeft het op.  
Weer een mooie levendige partij van 
Reinhard. 
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Gary Kasparov (deel 2) 
(door Gerard Klein Langenhorst) 

 
Kasparov heeft veel partijen en toernooien gespeeld. Voor wie daar meer over weten wil kan 
Wikipedia raadplegen. Mij lijkt het leuk zijn schaaktechniek en partijen te zien.  
Sommigen beweren dat Kasparov de beste schaker aller tijden is. Hij heeft de op dat 
moment hoogste FIDE-rating ooit gehaald, namelijk 2851 punten. Daarvoor was Bobby 
Fischer degene met de hoogste rating, die tot 2780 kwam. Ondertussen is dit record 
verbroken door Magnus Carlsen (rating 2861). Volgens sommigen dient men bij deze 
verschillen in rating echter rekening te houden met zogeheten ratinginflatie. In ieder geval 
mag worden gesteld dat Kasparovs bijdragen aan het schaken significant zijn. 
 
 
De jonge Kasparov viel tot het begin van 
de jaren negentig op door zijn creatieve 
aanvalsschaak, met ongewone, risicovolle 
concepten en offers. Toen leek hij al, net 
als een van zijn grote voorgangers Michail 
Tal, vanuit praktisch oogpunt 
gerechtvaardigde offers te kunnen plegen.  
 
Hij heeft zijn enorme creativiteit achter het 
bord laten gelden op het strategische vlak 
maar zeker ook op het tactische, vooral 
tijdens de eerste helft van zijn carrière. 
Revolutionair voor de schaaksport was zijn 
denken in drie dimensies: materiaal, tijd 
en kwaliteit.  
 
Hij had als geen ander inzicht in hoe deze 
zich tot elkaar verhouden. Hij wist welke 
materiële achterstand een bepaalde 
voorsprong in ontwikkeling rechtvaardigde 
alsook welk positioneel voordeel.  
 

 
 
Ook wist hij hoe deze aspecten zich 
verhouden tot de tijd die er kan worden 
gewonnen met een of ander initiatief of 
aanval.  
 
 
 

Beroemd geworden is zijn inzicht dat in 
bijna alle gevallen een paard op f5 voor wit 
een pionoffer rechtvaardigt, en voor zwart 
eentje op f4.  
 
Ook heeft hij aan de hand van enkele 
partijen geïllustreerd, dat een dominant wit 
paard op de zesde rij en een zwart paard 
op de derde rij (wat een octopus wordt 
genoemd) het offeren van een kwaliteit 
compenseert. Daarnaast heeft hij met zijn 
‘cut the board in two’ laten zien welke 
extra aanvals- en offermogelijkheden er 
zijn wanneer de verdedigende partij meer 
stukken op de andere bordhelft heeft dan 
die waarop zijn koning zich bevindt. Door 
al deze inzichten heeft hij het schaken 
naar een hoger plan gebracht. 
 
Begin jaren tachtig had Kasparov al 
dusdanige schaakinzichten en 
baanbrekende ideeën dat hij een grote 
bijdrage heeft kunnen leveren aan het 
gemeengoed worden 
van schaakcomputers. Hij zal hierbij ook 
ongetwijfeld de vooruitziende blik hebben 
gehad, dat een goede voorbereiding op 
tegenstanders in de toekomst schuilt in het 
samen met de machine ontwikkelen van 
nieuwe openingsvarianten en strategische 
concepten. Uiteindelijk is deze visie van 
Kasparov realiteit geworden en kan geen 
enkele grootmeester van betekenis meer 
zonder een gedegen schaakprogramma.  
 
Kasparov zelf heeft de tweede helft van 
zijn carrière bewezen ook het beste te 
kunnen samenwerken met de computer, 
en zo wist hij nummer één van de wereld 
te blijven tot en met 2005.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/FIDE-rating
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bobby_Fischer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bobby_Fischer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Magnus_Carlsen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Michail_Tal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Michail_Tal
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Octopus_(schaken)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schaakcomputer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Variant_(schaken)
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifppP37avTAhVFvhQKHYq5BKEQjRwIBw&url=http://time.com/3705316/deep-blue-kasparov/&psig=AFQjCNEBmNXdsErUBeTSX-kSzVtzO7V4mQ&ust=1492531143103469
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Tijdens deze latere generatie heeft hij zeer 
verbluffende staaltjes uit zijn hoed 
getoverd. Kasparov heeft tal van oude 
openingsvarianten gecorrigeerd, zoals 
vele van zijn partijen lieten zien. Eind jaren 
negentig had hij zo'n 4000 concepten in 
zijn eigen database staan, zo wist hij 
enkele partijen al in zijn studeerkamer te 
beslissen. 
 
Een opmerkelijk toernooi uit Kasparovs 
lange carrière is zijn tweekamp tegen de 
IBM-supercomputer Deep Blue. IBM 
benaderde het schaken uit wiskundig 
oogpunt en dacht dat een computer met 
brute rekenkracht wel een menselijk 
schaker kon verslaan. In 1996 daagde 
IBM Kasparov uit om tegen Deep Blue te 
schaken. De eerste partij van de wedstrijd 
resulteerde meteen in een 1-0 stand voor 
Deep Blue. Het was de eerste keer dat 
een computer een wereldkampioen 
versloeg.  

Uiteindelijk zou Kasparov de match wel 
winnen met 4 tegen 2. In mei 1997 werd er 
opnieuw gespeeld.  
 
Nu speelde Kasparov tegen de 
vernieuwde Deep Blue, die werd 
aangedreven door 30 processors en 480 
schaakchips. Hij kon 200 miljoen zetten 
per seconde berekenen en op deze 
manier ook nog 12 zetten vooruit denken. 
In de 1e, 2e en 6e wedstrijd maakte 
Kasparov een paar grote fouten 
(waarschijnlijk was hij van zijn stuk 
gebracht door een willekeurige zet van 
Deep Blue als gevolg van een bug) en zo 
kwam Deep Blue na een beladen match 
over 6 partijen uiteindelijk als winnaar uit 
de bus: 3½-2½. Kasparov heeft IBM 
daarna nog een aantal keer uitgedaagd, 
maar het is nooit tot een derde match 
gekomen. Wel speelde Kasparov in 2003 
een match tegen Deep Junior, een 
Israëlische schaakcomputer. De uitkomst 
was 3-3. 

 

 

 

 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Processor_(computer)
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Eindspel 
(door Gerard Harbers) 

 
Dit keer twee eindspellen van de Oostenrijker A. Wotawa. Hij maakte composities met 
vindingrijke oplossingen. Tevens kom ik terug op de stelling van vorige keer. (clubblad 132) 
 
De eerste stelling is: 
 

 
 
Dit eindspel is gecomponeerd door 
Wotawa, 1952 
Opdracht: wit maakt remise. 
 
Twee van de witte stukken staan 
aangevallen en daarmee is verlies van 
materiaal niet te verhinderen. 
 
Wit dient daarom eerst een zwart stuk aan 
te vallen, derhalve: 
 

1. Pe5  Td2+ 

2. Ke3 

Nog een keer. 
 
       2. …  Te2+ 
Wat nu te doen? 
 

3. Kd4 

Op 3. Kf4? geschiedt Txe5. 
 

3. …  Txe5 

En nu volgt:  
 

4. Tf6!! 

En wit valt weer een stuk aan, zet zwart 
deze weg dan volgt Kxe5 en remise. 
Daarom doet zwart … 
 

4. …  gxf6 

En zo maar pat midden op het bord. Op 4. 
.. Ta5 volgt 5. Tg6 met als resultaat het 
verlies van de laatste zwarte pion, met 
remise. 
 
Het tweede eindspel is er een waarbij de 
matdreigingen zorgen dat zwart het 
ontbrekende tempo kan maken. Deze 
studie is ook van de componist A. 
Wotowa, gemaakt in 1955.  
 

 
 
Opdracht: wit speelt en wint. 
 
Wit moet e1D verhinderen, maar hoe? 
 

1) Td2 

Dreigt mat via Tb2+. In het geval van 1. 
e7? e1D 2. e8D kan zwart zich redden via 
2. .. Dg3+ 3 Ka4 Dxd6. En 1. Thd8? Txd6 
2. Txd6 e1D 3. e7? is fout wegens 3. .. 
De3+. 
 

1) …  Txd2 

Indien 1. .. e1D dan 2. Tb2+ Kc1 3. 
Tc8+ (en afgelopen). 
 

2) Th1+  Td1 

3) Te1!  

Om een tempo te winnen, geeft wit de 
toren.  
 

3)   …  Txe1 
4) e7  Td1 
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De zet 4. .. Kc1 helpt niet. Immers, 5. e8D 
Kd2 6. Dd8+ Ke3 7. Db6+ Kd3 8. Kd6 Ke3 
9. Dg3+ Kd2 10. Dc3+ Kd1 11. Dc2 is mat. 
Maar ook het gespeelde levert niets op 
voor zwart: 
 

5) e8D  e1D 

6) Dg6+ en mat is onvermijdelijk.

  

En dan kom ik nu terug op de studie van 
clubblad nr 132. Even ter opfrissing. De 
stelling was als volgt: 
 

 
 
De hoofdvariant gaat als volgt: 
 
Wit heeft de pionnen op b3 en c3 staan en 
dreigen na verloop van tijd te promoveren, 
hiertegen zal zwart zich moet verdedigen. 
Wit daarentegen zal de pion op g4 moeten 
veroveren. Dat laatste lukt direct. 
 

1. Pf6+  Kf7 

2. Pxg4 

Wit heeft de pion te pakken. 
 

2.  …  Pe6+ 

3. Kf5 

Wit moet zijn koning zoveel mogelijk 
centraliseren. 
 

3. ….  Le1 

Zwart valt de pionnen van wit zoveel 
mogelijk aan. Wit kan niet 4. c4 spelen, 
immers na Pd4+ valt de b-pion.  

4. Pe5+  Ke7 

5. Pc6+ 

Het doel van de schaakjes is duidelijk, wit 
wil controle over veld d4. 
 

5. …    Kd6 
6. c4  Lc3   

7. Pa7! 

Verrassend en sterk. Het paard gaat naar 
sleutelveld b5. 
 

7.   …  Pd4+ 
8. Ke4  Pxb3. 
9. Pb5+  Kc5 

Of 9. … Kc6 10. Pxc3 en wint. 
 

10. Lf8+  Kxc4 
11. Pa3+ en mat. 

 
Het is een prachtig mat geworden maar de 
vraag is nu waar kan zwart het beter doen, 
zodat het toch nog remise blijft. De stelling 
na 5. Pc6+ 
 

 
 
Zwart kan het als volgt beter doen: 

            
5. …                Kd7: 
6. c4  Pc5 
7. Pe5+ Kc7! 
8. Pf3  Lc3  
9. Ld2  Lxd2 
10. Pxd2 Kb6 
11. Ke5 Ka5  

en gevolgd door … Kb4. Zwart blokkeert 
de witte vrijpionnen met remise als gevolg. 
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Wie ben ik ? 

Veel (volwassen) lezers van dit blad lezen als het eerste de rubriek even voorstellen waarin 
jeugdleden zich presenteren. Arjan van Lith hoort in ieder geval bij die liefehbbers. Daarom 
heeft de redactie hem als eerste gevraagd voor de volwassen-editie van deze rubriek. 

Naam : Arjan van Lith 

Leeftijd: 27 jaar                                                           

Studie/beroep: Full-time (luie) student Fiscaal Recht 

Andere sporten: Gelegenheidshardloper en fanatiek oetbaltoeschouwer                                   

Andere hobby’s: Lezen, gamen, series, voetbal                       

Favoriet gerecht: Kip met babi panggang, naar moeders recept, gaat er altijd in!                       

Wat lust je absoluut niet: Ontzettend cliché, maar spruitjes en bloemkool. Ik eet nog liever 
zompig karton.                       

Favoriete drank: Een goede whisky!                                    

Favoriet (huis)dier: Parkieten! Dit was van jongs af aan ons huisdier en ook ongeveer de 
enige waar ik niet allergisch voor ben, dus echt veel competitie is er niet.                                

Favoriete artiest: Moeilijke vraag, wisselt veel, momenteel vind ik Rag’n’Bone man erg 
goed!                      

 

Arjan (links vooraan) in actie in de bekerwedstrijd tegen Rokade 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihkNvwqbbTAhUD1BoKHf6xAy8QjRwIBw&url=http://wsgschaak.nl/nl/2016/10/&psig=AFQjCNEsvsu6faZYBUi_a3n92eJmf5xNmg&ust=1492890820904902
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Favoriet boek: Name of the Wind, door Patrick Rothfuss. Een magistraal geschreven fantasy 
boek!                                     

Favoriet TV-programma: De serie Dexter, misschien niet het allerbeste ooit, maar wel de 
eerste die ik echt fanatiek volgde. Momenteel is Game of Thrones denk ik mijn favoriete 
programma.           

Hekel aan: De neiging van mensen om overal en altijd te zeuren en klagen      

Bewondering voor: Ik weet niet of ik echt iemand bewonder, maar als ik dan toch iemand 
moet noemen ga ik voor Elon Musk. Hij heeft zijn doelen gezet en doet er alles aan ze te 
realiseren, hoe onmogelijk ze op het eerste gezicht ook zouden lijken. Zo is hij begonnen als 
internetpionier met Paypal en gebruikt zijn daarmee verdiende geld om tegenwoordig 
innovatieve milieuvriendelijke auto's te produceren en heeft hij zijn eigen ruimtereisbedrijf 
opgericht. Ik zou graag iets meer van zijn ambitie en drive hebben. 

Hoe/van wie heb je leren schaken: Ik geloof thuis van mijn vader, door echt tig keer op rij 
herdersmat gezet te worden. Nadat ik eenmaal (schaamtevol hoe lang dat heeft geduurd 
eigenlijk) doorhad hoe dat werkte, hebben we ook niet veel meer gespeeld tegen elkaar. 
Voor hem was de lol er toen af :D 

 

Op welke schaakprestatie kijk je met het meeste plezier/trots terug: Het bereiken van het NK 
B jeugdschaak en mijn eerste kampioenschap van het WSG. Bijzondere vermelding 
verdienen de twee overwinningen op Henrik waardoor hij zijn kampioenschap miste, gewoon 
omdat het zo’n leuke anekdote is. 

Favoriete opening: De Grand Prix! Hoe sneller je f4 in de partij kunt spelen, hoe beter de 
opening. Het koningsgambiet was dan ook mijn favoriete jeugdzonde.  
 
Wat vind je leuk aan WSG: De gezellige en ongedwongen sfeer om te schaken 

Suggestie voor WSG: Meer activiteiten buiten de schaakavonden, zoals bijvoorbeeld het 
kroegenschaaktoernooi.  

http://groenlo.nl/
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Veteranentoernooi 
(door Dick Boogaard) 

 
Al weer voor de zestiende keer heb ik deze winter meegedaan aan het 
veteranenkampioenschap van de SBO. Zeven donderdagmiddagen in Borne van oktober tot 
maart, ongeveer eens per drie weken een partij. Altijd waren er vier groepen van ongeveer 
16 spelers, maar de belangstelling is zo groot dat er dit seizoen zelfs vijf groepen waren. In 
totaal 80 deelnemers; een groot succes dus en een volle zaal. 
En weer was er succes voor de deelnemende WSG-ers. Vorig jaar werd Hannes Höing 
kampoen in de hoogste groep. Dit jaar was hij minder succesvol en eindigde hij in de 
middenmoot.  
 
Nu was het Jaap Wolters, die het van hem 
overnam. Met een score van 5½ uit 7 werd 
hij winnaar van  de D-groep. En zoals zo 
vaak tegenwoordig: hij is de oudste 
deelnemer; een prachtig resultaat dus! 
 
Voor mij was er ook een podiumplaats. In 
de A-groep eindigde ik als derde en dat 
was nog niet vaak gebeurd. Ik was er heel 
tevreden mee: twee overwinningen en vijf 
remises. En  € 30,- en twee flessen wijn! 
Het toernooi staat open voor spelers vanaf 
50 jaar en ook dit jaar eindigden er twee 
van die jonge knapen (een eindje in de 
50…) op de eerste en tweede plaats. 
Tegen de kampioen, Ton Ellenbroek 
(rating 2002), speelde ik op 2 maart een 
gedenkwaardige partij. Net als in onze 
competitie hebben we anderhalf uur voor 
de partij en dertig seconden per zet.  
 
Meestal is rond vijf uur alles klaar 
(aanvang half twee) en zijn we om zes uur 
weer thuis. Jaap en ik rijden samen en om 
de beurt zijn we chauffeur. Soms kunnen 
we voor vieren al naar huis. Zo niet deze 
keer. Ik zal niet de hele partij geven, maar 
de beslissende fragmenten zijn wel leuk. 
 
 
 
 

 

WIT: Ton Ellenbroek; ZWART: Dick 
Boogaard 
 

 
Stelling na 33.b3xc4 
 
Ik had, zoals gewoonlijk na de opening, 
iets minder gestaan, maar nu wilde ik wel 
een iets terug doen. Hier speelde ik 
daarom 33…..L6xe4! 
 
Het pakte goed uit, want na 34.f3xe4  
Te6xe4 35.Df4-f3  Tf8-e8  36.Td1-f1  
De7-e6 37.Lb2x6  Dexc4 38.Lf6-h4  
Te4xh4  39.Lh4-g3  Dc4-d4+  40.Kg1-h2  
Kg8-h7 41.Tf5-f7  Te8-e5  42.Tf7-f5  Te5-
e3  43.Df3-d1 stond ik gewonnen. 
Nu moest ik nog 43…..Te3-d3 spelen en 
dan was het uit. 
Bijvoorbeeld 44.Dd1-e1  Tg4-e4  45.Tf5-f4  
Te4xe1  46.Te4xd4  Te1-e2+  47.Tf1xf2  
Te2x2+  48.Lg3-f2  Td3xd4 enz. 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi07PCPiLHTAhVBmhQKHX3kBWYQjRwIBw&url=http://www.martinvanneck.nl/2015/12/page/2/&psig=AFQjCNFprxV5VkgZABfXyQ5HhIcqfuh98g&ust=1492709956485147
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Stelling na 43.Df3-d1 
 
Helaas speelde ik 43…..Tg4-h4+ en na 
44.Kh3-g2  Dd4-e4+  45.Tf5-f3  Th4xh5 
speelde Ton 46.Dd1-b1 en moest ik de 
dames ruilen vanwege de penning. De 
dreiging van het mat was nu weg en ik 
stond een loper achter. Daar had ik vijf wel 
pionnen voor, maar ze werden allemaal 
opgevreten.  
 
De laatste pion ging er af op de 98ste zet. 
Toen stond het zo.    
 

 
 
Ik bood remise aan maar Ton wilde 
winnen. We gingen maar door en door. 
 

 
 
 

 
 
Stelling na 150….Kc2-b3 
 
Mijn laatste zet (en het laatste diagram). Ik 
eiste voordat ik hem uitvoerde remise op 
vanwege de 50-zettenregel en kreeg dat. 
De laatste 100 zetten had Ton nauwelijks 
tijd, en ik zat tussen vijf en tien minuten. 
Omdat we telkens 30 seconden per zet 
kregen duurde de partij inmiddels 4½ uur.  
 
De enige personen die erbij waren, waren 
de wedstrijdleiders, één speler van Borne 
en natuurlijk Jaap, want die reed deze 
keer. We waren nog net voor acht uur 
thuis. Het was mijn langste partij ooit.  
 
Bij de laatste ronde van het toernooi 
kregen we daarom geen 30 seconden per 
zet, maar slechts 10 seconden. Iedereen 
was op tijd klaar voor de prijsuitreiking! 
Jaap kreeg voor zijn eerste plaats zelfs € 
70,- en zowel Jaap als Hannes wonnen 
ook nog een fles wijn. 
 
Het was weer een prachtig toernooi, en 
leuk voor meer 50-plussers van het WSG.  
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi07PCPiLHTAhVBmhQKHX3kBWYQjRwIBw&url=http://www.martinvanneck.nl/2015/12/page/2/&psig=AFQjCNFprxV5VkgZABfXyQ5HhIcqfuh98g&ust=1492709956485147
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BARBECUE WSG : Zaterdag 10 juni 
 
Inmiddels een traditie aan het einde van het seizoen, een gezellige barbecue voor de leden 
van het WSG en hun partners. De barbecue duurt van circa 18.00 tot 22.00 uur en vindt 
plaats bij de familie Houwers, Wilterdinkweg 1 in Kotten. 
 
En als 22.00 uur te laat is, je mag ook eerder naar huis gaan. De eigen bijdrage is 8 euro 
voor volwassenen en 5 euro voor jeugdleden. Deze bijdrage svp vooraf te voldoen op de 
clubavond.  
 
Aanmelden uiterlijk vrijdag 2 juni via het formulier op het prikbord of per mail, telefoon of 
mondeling bij André Houwers of Marcel Krosenbrink. En graag aangeven met hoeveel 
personen je komt.  
 

 
 
 
 

Activiteiten
 
 
Dinsdag 25 april   Schaakvrij 
 
Zaterdag 20 mei    Jeugdschaaktoernooi WSG 
 
Zaterdag 27 mei   Jubileumsimultaan 
 
Zaterdag 10 juni    Barbecue  
 
Zondag 11 juni   Familiespektakel in het dorp 
 
Dinsdag 13 juni   Begin Zomerschaak 
 
Zaterdag 30 september  Berkelstedentoernooi 
 
 

 
Speciale rubriek 

JM 103, GKL 89, MK 87, DB 82, GH 66 

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=IDEFw+Fp&id=6D1CC15744C934D208A3B33AD6EB50B8DAD2D92D&q=barbecue+afbeelding&simid=607996323462844125&selectedIndex=1


 

 

35 

Antwoorden voorjaarskrakers 
(door Dick Boogaard) 

 

1.Wesley So – Magnus Carlsen, finale Pro League 2017 (internettoernooi). 

Al meer dan 60 partijen is Wesley So ongeslagen in toernooien. Zijn rating is gestegen tot 2822. 
Maar bij dit internettoernooi werd hij toch verslagen door de wereldkampioen (rating 2838). 
1.Dg2-h3?? Te1-h1+ en wit verliest de dame. Kort maar krachtig. 
 

2.Rainer Buhmann – Nikita Vitjoegov, Aeroflot Open, Moskou 2017. 

Zwart speelt 1……Te8-e1+. (2.Pf3xe1  Df4xf2 is mat) en na 2.Kf1xe1  Ld4xf2+ verliest wit de 
dame en is het ook snel uit.  
 

3.Daniel Naroditsky – Timur Gareev, Pro League 2017 (internettoernooi). 

1.Lh4xf2+  Kg1xf2  2.Lf5-b1+ Wit gaf op, want de toren op e1 kan niet meer gedekt blijven. 
 

4.Hing Ting Lai – Lucas van Foreest, Bataviatoernooi, Amsterdam 2017. 

Hing Ting Lai is Nederlands jeugdkampioen en Lucas van Foreest is wel bekend. 
1…...Tb5xb2  2.Df2xb2  Tg4xg3+  3.Kg2-h2  (3.Kg2-f2 kost de dame na 3…..Tg3-g2+ en 
3.Kg2-f1  Tg3xh3+ wint ook snel) Dg7-g4  4.Th1-g1  Tg3-h3 mat.  
 

5.Tran Tuan Minh – Peter Michalik, Ho Chi Minh Stad 2017. 

1.Pd4-e6 (dreigt mat op g7) f7xe6  2.Lg4xe6+  Tf8-f7  3.Le6xf7+  Kg8xf7  4.Th5xh7+  Kf7-e6  
5.Dc3-c6+  (en nu wint bijna alles) Ke6-e5  6.Th7-d7 en zwart gaf het op. 
 

6.Patryk Chylewski – Sven Tica, Graz Open 2017. 

De verrassende eerste zet is: 1.Dd1-h5. Als zwart 1…..Pf6xh5 speelt, is het mat door 2.Pg5xh7 
en er dreigt simpel mat door 2.Dh5xf7. 1…..Te8xe7  2.Te5xe7  Pf6xh5  3.Pg5xh7+  Kf8-g8  
4.Te7-e8+  Td8xe8  5.Te3xe8 mat. Er zijn nog wat varianten, maar dit is de mooiste. 
 

 
 

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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Steeds meer kinderen doen mee aan de competitie. Van de nieuwkomers maken Daniël 
en Bart de sterkste indruk. Maar ook de jongere kinderen hebben al wat laten zien. 
Bovenin is er weinig veranderd. De top-drie is nog steeds dezelfde als in het vroige 
clubblad. Gaat er nog iemand Lauri een puntje ontfutselen ?  
Wekelijks kun je de stand volgen op www.wsgschaak.nl  

 

1 Lauri 505 17-17 z 

2 David 372 16-11½ ww 

3 Merlijn 350 17-10 z 

4 Wietse 309 18-9½ zz 

5 Bram 300 18-9  

6 Micha 270 17-7½ w 

7 Evi 243 3-3 z 

8 Bart 236 9-7 Z 

9 Sylvan 228 19-8 w 

10 Daniël 212 8-6½ ww 

11 Merijn 211 18-7  

12 Lani 210 19-8½ w 

13 Finn 197 16-7½  

14 Emma 156 15-6½ z 

15 Kasper 155 4-2  

16 Mick 151 17-6 w 

17 Niels 133 16-4½ ww 

18 Finley 124 11-3½ z 

19 Jorik 118 10-4 zz 

20 Jurre 102 3-2½ w 

21 Fenna 74 9-1 w 

22 Mila 70 2-0 zz 

 
Schuin de spelers die niet meer aan de competitie meedoen 
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De Achterhoek-cup en Winterswijk-cup zitten er inmiddels op. Daan verloor weliswaar op 
de laatste speeldag tweemaal, maar had voldoende voorsprong opgebouwd in de 
Achterhoek-cup. Oscar, Max en Lauri misten drie danwel twee wedstrijden en raakten zo 
achterop. Alleen spelers die minimaal zes partijen gespeeld hebben zijn in de stand 
opgenomen.  
Bij de Winterswijk-cup was het spannend tot de laatste partij. Lani en Mick behaalden 
evenveel punten, maar omdat Lani de sterkste tegenstanders heeft gehad, is hij eerste. 
De strijd om de derde plaats werd beslist omdat David vaker heeft gespeeld dan Sylvan. 
De eerste drie promoveren naar de Achterhoek-cup. De andere spelers mogen volgend 
seizoen proberen één van de drie bekers te pakken.  
Bij het snelschaken gaan Evi en Lauri aan de leiding met 13½. Bram is derde met 12. 
Hier is slechts één prijs te verdelen. 

 
 
Achterhoek-cup 
 

1 Daan 42 

2 Evi 39 

3 Lauri 37 

4 Oscar 36 

5 Max 30 

6 Bram 28 

 Wietse 28 

8 Merlijn 24 

 Wietse 24 

Winterswijk-cup 
 

1 Lani 25 

2 Mick 25 

3 David 24 

4 Sylvan 24 

5 Micha 19 

 Emma 19 

7 Finn 16 

8 Niels  7 

 

Teamwedstrijden 
 

 WSG A  Rijssen  1½-2½ 3-1 

Oscar Wamelink 1602 Elisa Lingeman 856 1-0 1-0 

Max Eisenbart 1558 Arjen Kruimer 995 0-1 1-0 

Daan Slager 1174 Matthias Kruimer 884 0-1 1-0 

Kay Ruesink 458 Diederick Haase xx ½-½ 0-1 

 
 

Minerva  WSG A  3-1 3½-½ 

Thomas Kanger 1449 Oscar Wamelink 1612 1-0 1-0 

Thomas Berghuis 1215 Daan Slager 1182 1-0 1-0 

Jelmer Lansink 1023 David Poole 473 1-0 1-0 

Flip Wennink 1170 Lauri Maris 996 0-1 ½-½ 

 

Almelo  WSG D  2-2 2-2 

Krikor Magis 951 Evi Maris 877 0-1 0-1 

Hein Maathuis 554 Lauri Maris 999 0-1 0-1 

Tristan van der Tuin 528 Bram Wilterdink 421 1-0 1-0 

Mees Klok 252 Micha Verheij 178 1-0 1-0 

 
WSG A is met drie uit vier op de tweedeplaats geëindigd. Rijssen werd kampioen. WSG D is 
met vier uit vier derde geworden. Hier werd Minerva kampioen. 



 

 

38 

 

EVEN VOORSTELLEN 
 

 Bart Schoppers  Naam:   Daniël Barachtjansky   
           
 1 november 2005  Geboren:   7 juli 2004    
  
 OBS Kotten   School:  Pronova    
          
 8     Groep/Klas:   1     
          
 Kraanmachinist  Beroep:   Kok     

 
 Gym    Sport:    Voetbal    
       
 Muziek, Dammen  Hobby’s:   xx     
         
xx    Schaken geleerd van: Mijn vader   

  
 Stamppot, pannenkoek, Gerecht:   Lasagne    
 schnitzel, bieten 
           

 Spruitjes, macaroni,   Lust geen:   Bruine bonen 
 spaghetti 
         
 Cassis, Cosi(=Cola Sinas) Drank:   Sprite     
    

 Hond, konijn   Dier:    Kat   
          
 xx    Artiest:   xx   
 
 Leven van een loser  Boek:    xx     
    
 Brugklas   TV-programma: Roadtrippers 

 
 Schrijven   Hekel aan:   Met volle mond praten 
     
 Rekenen, machines  Bewondering voor:  xx  
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Schoolschaaktoernooi 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Na een jaar pauze stond het schoolschaaktoernooi weer op de kalender. In het vooroverleg 
kwam het continurooster van sommige scholen nog aan bod, maar daar zouden de scholen wel 
een mouw aan passen. Achteraf bleek dat de communicatie onderling kennelijk niet zo goed is, 
want een paar scholen vonden het aanvangstijdstip opeens wel een probleem. 
 
Een "excursie" naar Trias lijkt mij toch niet 
zo'n lastige oplossing. Wij toonden ons 
flexibel en gaven die scholen de 
mogelijkheid de eerste ronde over te slaan. 
Voor de twee teams van de Julianaschool 
en de Bargerpaske betekende dat een 
onderlinge remise in de eerste ronde. 
 
Overigens waren er ook scholen die 
helemaal niets van zich lieten horen en één 
school (De Vlier) wist een kwartier nadat de 
uitnodigingen waren binnengekomen al dat 
de kinderen geen belangstelling hadden. Je 
gaat je soms wel afvragen waarom wij nog 
zoveel tijd in de organisatie van het toernooi 
steken.  
 
Maar gelukkig verliep de middag zelf soepel. 
Trias was weer een prima gastheer en 
Gerard (KL), Dick en André zorgden voor de 
prima arbitrage.  
 

 
De clubschakers hadden het niet altijd even 
makkelijk, ook buiten de club zit er 
voldoende talent. Winnaar Kotten had zelfs 
geen enkele clubschaker in de gelederen. 
Maar Kotten was eerder ook al winnaar 
geworden bij het schooldammen, dus 
nadenken kunnen ze daar wel. En dan nog 
een extra trainingskamp met André en er 
kan weinig meer misgaan. Bargerpaske kon 
het gemis van de eerste ronde en een 
vierde speler niet meer goedmaken en 
eindigde als tweede. Sint Jozef had de 
spelers doorelkaar gehusseld volgens het 
principe dat wij bij het Berkelstedentoernooi 
toepassen en zo bleef de eerste plaats 
buiten beeld. 
 
Bij het SBO-kampioenschap in Hengelo 
werd Bargerpaske vijfde met 11 punten uit 9 
duels. Kotten eindigde middenin het veld 
met precies 9 uit 9.  

 

 



 

 

40 

 
Eindstand 
1.  Kotten 1   5-9  15½ 
2.  Bargerpaske 1  5-8  13 
3.  Sint Jozef 2  5-7  12 
4.  Sint Jozef 1  5-5  10½ 
5.  De Esch 2   5-5  10 
6.  De Esch 1   5-5  10 
 
 
 

  
 7.  Waliën   5-5      9½ 
 8.  Juliana 1   5-5      9  
 9.  Woold  5-4  11 
10.Juliana 2   5-4  10 
11. Kotten 2   5-2      5  
12. Bargerpaske 2  5-1      4½ 

 

NK-E 

(door Marcel Krosenbrink) 
 

 
Op Goede Vrijdag begon Lauri aan haar eerste van drie NK’s dit seizoen. Het NK –E (tot 10 
jaar) is een tweedaags toernooi, dat dit keer in Tilburg werd afgewerkt. Bij de meisjes stonden 
18 namen op de deelnemerslijst. Een paar sterke meisjes speelden daarnaast mee bij de 
jongens in de algemene categorie. Lauri was als tweede geplaatst en op voorhand leken zo’n vijf 
meisjes voor de titel in aanmerking te komen.  
 
In de eerste twee ronden won Lauri op voor 
haar typerende wijze – voorzichtichtig 
opererend, maar goed profiterend van de 
kleine foutjes van de tegenstander. In de 
derde ronde speelde zij tegen een voor haar 
onbekende tegenstander: Dana Verheij. Zij 
speelde behoorlijk sterk en voelde Lauri in 
de opening al aan de tand met theoretische 
kennis. Het eerste gevaar wist Lauri nog af 
te weren, maar al snel kwam ze opnieuw in 
de problemen en moest in een vrij kansloze 
nederlaag berusten. In de vierde ronde 
gebeurde er veel op het bord. Uiteindelijk 
was de aanval van Lauri sterker dan die van 
haar tegenstander. Prima afgerond. 
 
Hier die partij, waarin Lauri wit heeft tegen 
Jet de Zoeten.  
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 Pf6 4.Lb5 d6 
5.Lxc6+ bxc6 6.d3 h6 7.h3 De7 8.De2 g5  
De tegenstander stelt zich agressief op.  
 
9.g4 h5 10.gxh5 Txh5 11.Lxg5 Lg4  
12.0–0–0  
 

 
 
Txg5  
Met Lxf3 Dxf3, Txg5 (uitschakelen 
verdediging) kon zwart hier twee stukken in 
ruil voor een toren winnen. Gelukkig zag ze 
dat niet. 
 
13.hxg4 Txg4 14.Pd2 Tb8 15.f3 Tg8 
16.Df2 Tb7 17.d4 d5  
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18.Pb3  
 
Dit keer had Lauri een kansje op meer. dxe5 
Dxe5, exd5 en zwart kan niet Pxd5 spelen 
omdat Te1 dreigt, waarmee de dame 
verloren gaat. Als de koning zo gevaarlijk in 
het midden staat zijn er vaak kansen als je 
de stelling opengooit.  
 
dxe4 19.fxe4 Pg4 20.Df3 exd4 21.Pxd4 
Lh6+ 22.Kb1 Db4 23.Pb3 c5  
 

 
 

De zwarte aanval zit er gevaarlijk uit, maar 
wit is veel sneller.  
 
24.Dd3 
Dreigt Dd8 mat.   
 
Kf8 25.Thg1  
 
Sterk gespeeld. Wit weet al dat zwart na de 
volgende zet met de koning naar g7 moet 
en zorgt er nu al vast voor dat dan meteen 
Txg4 met schaak kan volgen. 
 
c4 26.Dd8+ Kg7 27.Txg4+ Kh8 28.Dxg8 
 

Helaas ging in de volgende ronde de partij 
tegen Manasvita Basa verloren. Een 
koningsaanval kon Lauri niet pareren. Na de 
eerste dag drie uit vijf. Omdat iedereen 
echter al minimaal eenmaal verloren had, 
betekende dat slechts één puntje 
achterstand op drie koplopers. Van die drie 
koplopers gingen er twee de volgende dag 
in de fout, terwijl Lauri alle drie de partijen 
vrij overtuigend won. Ook tegen de nummer 
één van de plaatsingslijst. Met nog één 
ronde te gaan stond zij gedeeld tweede met 
6 uit 8. In de laatste ronde zat er, ondanks 
dat Lauri een remiseaanbod afsloeg, niet 
meer dan remise tegen één van de sterkere 
spelers. Met 6½ uit 9 haalde Lauri 
uiteindelijk een heel mooie score en een 
vierde plaats. Vorig jaar elfde, volgend jaar 
kijken of het lukt om nog dichter bij de titel te 
komen.     
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Programma  jeugdschaken seizoen 2016/2017 
 
      
Vrijdag 21 april  Competitie ronde 22 
Vrijdag 28 april  Competitie ronde 23 
Vrijdag 5 mei   Geen schaken (Bevrijdingsdag) 
Vrijdag 12 mei   Competitie ronde 24 
Vrijdag 19 mei   Competitie ronde 25 
Zaterdag 20 mei  Jeugdtoernooi WSG 
Vrijdag 26 mei   Slotavond en prijsuitreiking 
 
 

E-team kampioen 
 
Behalve de teamcompetitie die op verschillende avonden gespeeld wordt, heeft de SBO ook een 
competitie voor E-teams die op één zaterdag wordt afgewerkt. In deze leeftijdscategorie hadden 
wij op het moment van inschrijven vijf spelers. We zouden dus een team kunnen vormen als 
tenminste vier van de vijf spelers mee zouden kunnen doen. Dit lukte. En zo waren wij zaterdag 
11 februari voor het eerst sinds heel lange tijd weer vertegenwoordigd in deze categorie. En we 
waren bijna de enige, want alleen Minerva was er in geslaagd ook een team op de been te 
brengen.  
 
Er werden in Hengelo daarom twee partijen gespeeld, zodat iedereen eenmaal wit en eenmaal 
zwart had. Op papier waren beide teams redelijk aan elkaar gewaagd. Mick, Merijn en Emma 
speelden hun eerste officiële wedstrijd, maar ook Minerva had drie redelijk onervaren spelers in 
de gelederen. WSG won uiteindelijk beide wedstrijden met 3-1 en werd daarmee SBO-
kampioen. En mag nu ook meedoen aan het Nederlands Kampioenschap op zaterdag 13 mei in 
Zuid Scharwoude (bij Alkmaar). Iedereen was heel enthousiast om mee te gaan met die lange 
reis. Sportief zal er niet veel te halen zijn, maar een leuke ervaring is het natuurlijk wel. 
   

Minerva  WSG  1-3 

Geerdink, Kylian Maris, Lauri 0-1 

De Cloet, Gijs Hofstra, Merijn 1-0 

Visser, Alma Menkhorst, Emma 0-1 

Weessies, Nynke Broshuis, Mick 0-1 

   WSG Minerva  3-1 

Maris, Lauri Geerdink, Kylian 1-0 

Hofstra, Merijn De Cloet, Gijs 1-0 

Menkhorst, Emma Visser, Alma 0-1 

Broshuis, Mick Weessies, Nynke 1-0 

  
 

 

 


