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Ten Geleide 
(door Gerard Harbers) 

 
Het seizoen nadert in elke klasse zijn einde en de resultaten zowel in  de SBO als de KNSB 
zijn toch goed te noemen. Het derde team kan promoveren als in de laatste wedstrijd 
minimaal gelijk wordt gespeeld tegen nummer twee, Holten. Het tweede team staat vierde 
met alleen nog de wedstrijd tegen Hengelo. Dit blijft nog ongewis. Bij promotie van het derde 
team betekent dit dat er volgend jaar twee teams in de promotieklasse spelen. Het eerste 
team handhaaft zich in de derde klasse van de KNSB, voor het derde jaar dit keer. 
Handhaven was ook de doelstelling en gelukkig is dit weer gelukt. 
 
Dit kan dus betekenen dat er volgend jaar 
drie teams zaterdag gaan spelen. 
Theoretisch kunnen  dan drie teams x acht 
spelers thuisspelen, dit in combinatie met 
de tegenstander dan heb je 48 spelers 
tegelijk aan het bord voor een wedstrijd.  
 
Om deze mensen onderdak te kunnen 
verlenen zal dit mijns inziens moeilijk bij 
Willinks kunnen, omdat je daar te weinig 
ruimte hebt. Met twee teams is het al 
lastig/vol. Daar zullen we dus iets op 
moeten vinden, maar dat zal vast wel 
lukken. Alles heeft zijn plussen en zijn 
minnen.   
 
Op de site van de KNSB staat dat ze een 
uitbreiding zoeken voor de KNSB-
competitie op de zaterdag.  Er is 
werkgroep geformeerd om het opzetten 
van een 4e klasse KNSB te onderzoeken.  
 
Deze werkgroep streeft naar:  
een grote landelijke competitie met 
promotie-degradatieregeling, te spelen op 
de zaterdag, 
en daarnaast een (desgewenst regio 
overschrijdende) competitie voor de 
doordeweekse avond. 
 
Als dit gaat geschieden zijn er meerdere 
gevolgen. Inderdaad wordt er dan 
zaterdag gespeeld en dat wil niet 
iedereen, maar ook de waarde van de 
SBO zelf holt hard achteruit.  

Wat stelt de SBO dan nog voor, een kale 
onderbond waarvan de laatste actieve 
verenigingen naar de KNSB gaan.  
 
De SBO is al niet gezegend met veel 
verenigingen en daarvan is bij sommige 
verenigingen het actieve gedeelte ook nog 
dalende. Ook de toekomstige reisafstand 
speelt mee. Deze zal bij een vierde klasse 
zeker gaan stijgen. Niemand is daar blij 
mee. 
 
Ze spreken van een startseizoen van op 
zijn vroegst 2017–2018, en dat is snel. 
Benieuwd waar deze discussie naar toe 
gaat. Ook WSG zal hier zijn standpunt 
moeten vaststellen. 
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Bestuursvergadering 15 februari 19.30 uur bij Mark 

 
Aanwezig: Han vd L, Gerard H, Gerard KL, Marcel en Mark (verslag)  
 

1. Ledenzaken 

 Zieken: Met André gaat het weer goed naar omstandigheden.  

 Nieuwe leden: Enkele belangstellenden worden gepolst of ze lid willen worden. 

 Facebookpagina: leeft niet zo bij het bestuur. Als een van jullie hier wel wat mee wil 
doen, dan graag even een bestuurslid aanschieten. 

 KNSB-subsidie school/jeugdschaak/benadering oud leden: Er zal ook heel wat door 
het bestuur gedaan moeten worden. Of het dan wat oplevert is onbekend. Op dit 
moment heeft het bestuur geen capaciteit over, we laten het voor nu onbenut. 
 

2. Activiteiten 

 Jeugdschaak: Activity4Kids heeft vijf aanmeldingen voor de kennismakingscursussen 
opgeleverd.  

 Barbecue (4 juni): deze gaat door bij André en Bianca. 

 Winterswijk Familiespektakel (5 juni): Gerard KL neemt contact op met organisatie. 
Mark kan het grote stukkenspel ophalen.  

 Jubileumcommissie: geen nadere meldingen op dit moment. 

 Huisschakerstoernooi: bij de dammers was het een succes. Is dat iets voor ons ? 
Eerst jubileumprogramma afwachten en kijken of en wanneer het inpasbaar is.  

 Schaak/damtoernooi (verzoek van damclub): Er zijn al veel activiteiten, op dit moment 
niet inpasbaar. 

  
3. Bestuurszaken 

 Vacature advertenties clubblad: er heeft zich nog geen kandidaat gemeld voor deze 
functie. Gerard H. blijft op zoek. 

 
4. Competities 

 Evaluatie bekertoernooi: Er zijn aanpassingen besproken. Marcel neemt die op in 
reglement en publiceert. 

 Speelschema en reglement interne: Kleine aanpassing reglement. 

 Vooruitblik externe competitie: als het derde team recht heeft op promotie, dan 
kúnnen we dat doen. De teamleden die liever door de week blijven spelen zouden 
dan een 4-tal kunnen vormen in die competitie. 

 
5. Financiën 

 Reiskostenvergoeding: ongewijzigd.  
 

6. Rondvraag 

 Gerard KL: er zijn genoeg muntjes. Jochem heeft veel bekers voor hergebruik aan de 
club geschonken, daarvoor dank!  

 Han v/d L: dit jaar was Sudlohn tijdens een heel volle agenda. Volgend jaar opletten 
dat we een handige datum kiezen áls we het weer doen.  

 
Dagboek van de secretaris 

 
22-2-2016 Ons bereikte het droeve bericht dat onze donateur en een tijdlang trouwe 

bezoeker Pal Maksuti plotseling is overleden. Pal was een fijne, sympatieke 
man. We wensen zijn familie veel sterkte met dit zware verlies. 

 
26-2-2016 Rowan Geers is bij de jeugd komen schaken en lid geworden. Rowan welkom! 
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De interne competitie 

(door Han van de Laar) 
 
 

Ranglijst Competitie WSG cyclus 3 na ronde 28 seizoen 15/16 

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

01 50 Mullink Jochem 1010,0 A1 2069 12 2081 18,0/22 82 22 16 4 2 2 1 3   2 

02 49 Krosenbrink Marcel 909,0 A  1932 36 1968 15,5/22 70 22 13 5 4 0 1 3   2 

03 48 Abbink Henri 809,7 A  1889 18 1907 14,0/23 61 23 12 4 7 -1 1 2 1 1 

04 47 Schuurmans Han 747,7 A  1887 0 1887 11,5/19 61 19 7 9 3 1 1 6 2   

05 46 Sligte Bert te 713,5 A  1854 0 1854 13,0/24 54 24 8 10 6 0 1   3   

06 45 Hoeing Hannes 694,5 A  1890 9 1899 9,5/16 59 16 7 5 4 2   1 8 3 

07 44 Teloeken Stefan 632,5 A  1721 12 1733 6,0/10 60 10 6 0 4 0   5 11 1 

08 43 Meijer Hennie 614,5 A  1883 -8 1875 7,5/13 58 13 4 7 2 -1   6 9   

09 42 Boogaard Dick 609,0 A  1792 -5 1787 10,0/20 50 20 5 10 5 -2   4 4   

10 41 Lehr Frank 572,2 A  1767 -31 1736 9,5/17 56 17 8 3 6 1   4 7   

11 40 Geerdes Job 571,3 B1 1738 -23 1715 6,5/15 43 15 5 3 7 -1 1 6 5 1 

12 39 Kl. Langenhorst Gerard  556,3 B  1525 61 1586 7,0/16 44 16 6 2 8 2   7 5   

13 38 Brinke Henk te  547,8 B  1618 -2 1616 8,0/18 44 18 7 2 9 0 1 5 4   

14 37 Wamelink Oscar 532,7 B  1418 70 1488 12,5/24 52 24 10 5 9 0 1 2 1   

15 36 Laar Han van de  501,0 B  1664 -60 1604 5,5/14 39 14 4 3 7 0 1 7 4 2 

16 35 Harbers Gerard 497,0 A  1883 11 1894 4,0/06 67 6 2 4 0 0   6 16   

17 34 Eisenbart Max 480,2 C1 1353 86 1439 11,0/22 50 22 9 4 9 2   3 3   

18 33 Witteveen Tim 466,8 B  1603 -28 1575 6,0/08 75 8 6 0 2 0   2 17   

19 32 Beek Henk van 462,8 C  1311 39 1350 14,5/26 56 26 14 1 11 0     2   

20 31 Lurvink Henk 446,2 B  1530 -50 1480 8,0/16 50 16 4 8 4 0     8   

21 30 Wolters Jaap 442,7 B  1457 -68 1389 11,0/26 42 26 10 2 14 0 1 1     

22 29 Harxen Luc 401,5 B  1492 33 1525 6,0/07 86 7 6 0 1 -1   5 16   

23 28 Eckhardt Jan  388,2 C  1343 -86 1257 11,0/25 44 25 9 4 12 -1 1   2   

24 27 Wamelen Dick van 376,8 A  1808 -17 1791 0,0/01 0 1 0 0 1 -1   4 23   

25 26 Luimes Arent 359,5 A  1795 -30 1765 3,0/06 50 6 3 0 3 0   6 15   

26 25 Freriks Henk 350,7 C  1331 -76 1255 8,0/18 44 18 4 8 6 0   2 8   

27 24 Kl. Poelhuis Jan Willem 346,5 C  1234 -21 1213 9,0/22 41 22 6 6 10 -2     6   

28 23 Slager Daan 337,2 C  844 141 985 9,0/25 36 25 9 0 16 -1 1 1 1   

29 22 Houwers Andre 304,0 B  1459 2 1461 4,0/05 80 5 4 0 1 1   4 19   

30 21 Voogd Rob 302,2 C  1332 -12 1320 6,0/13 46 13 6 0 7 -1     15   

31 20 Labee Dick 275,8 B  1369 -29 1340 4,0/08 50 8 2 4 2 0   4 16   

32 19 Voogd Damy 234,5 C  969 -13 956 3,5/16 22 16 3 1 12 0     12   

33 18 Ruesink Kay 200,2 C  664 31 695 2,0/25 8 25 1 2 22 1 1 1 1   

 

 
Met nog 5 ronden te gaan lijken de kaarten om het clubkampioenschap wel geschud. Zoals 
het er naar uitziet wordt dat Jochem Mullink, Marcel Krosenbrink tweede en Henri Abbink 
derde. Déjà vu. 
In de B-groep kunnen Job Geerdes, Gerard Klein Langenhorst, Henk te Brinke en Oscar 
Wamelink nog kampioen worden. In de C-groep staat Max Eisenbart bovenaan, maar hij 
wordt op de hielen gezeten door Henk van Beek. Het zal vast nog een aantal spannende 
partijen opleveren de komende ronden. 
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Caissa 3 – WSG 1 
(door Jochem Mullink) 

 
Zaterdag 13 februari speelden we uit in Amsterdam tegen Caïssa 3. We moesten  
’s ochtends al redelijk vroeg weg en we kwamen ruim op tijd aan bij hun speellocatie in de 
kantine van het St. Ignatiusgymnasium. Helaas moest ik een tijdje op de thee wachten omdat 
de waterkoker het niet deed. Om 13.00 konden de partijen beginnen. 
 
Jochem offerde in de opening een pion die 
hij niet meer terug zag. Zijn tegenstander 
kon zijn stukken langzaam in het spel 
brengen, zonder dat hij enige tegenkans 
kreeg. Toen hij ook nog een kwaliteit 
verloor kon hij opgeven. 
 
Reinhard Funke had ondertussen ook het 
onderspit moeten delven. In de opening 
verloor hij een pion maar op het eerste 
gezicht vocht hij zich sterk terug. In een 
eindspel ging hij toch ten onder. 
 
Marcel Krosenbrink speelde op zijn 
verjaardag solide remise. In een stelling 
waarin de meeste centrumpionnen waren 
verwijderd leek hij een beetje lastig te 
staan. Toch kon zijn tegenstander (en 
Hans Ree die zich ook met de analyse 
bezig hield) de varianten van Marcel niet 
kraken en werd er tot remise besloten. 
 
Henri Abbink won met zwart in het 
Slavisch. In het begin stond hij op het oog 
een beetje onder druk, maar hij kon zich 
goed verdedigen. Uiteindelijk kon hij onder 
de druk uitkomen en de partij in zijn eigen 
voordeel beslissen. 

Arjan van Lith speelde tegen een volgens 
Marcel oud-NK deelnemer en hij hield in 
een iets minder eindspel waarin hij erg 
onder druk stond knap remise. De 
tegenstander had veel druk tegen een 
geïsoleerde pion d4 in het eindspel. Toch 
had Arjan niet veel problemen om dat 
remise te houden. 
 
Henrik Lösing was samen met Bert te 
Sligte (en Arjan) nog lang bezig, maar 
helaas leverde dat voor hun geen punten 
op. Beiden verloren in een moeilijke 
stelling. Bert probeerde nog met zijn h-
pion over het bord te lopen in het eindspel, 
maar zijn tegenstander kon hem nog net 
tegenhouden en kon daarna zijn pluspion 
verzilveren. 
 
De tegenstander van Gerard kon in de 
afruilvariant van het Frans na een gemiste 
kans remise maken in het eindspel. 
Gerard had naar eigen zeggen met een 
koningsaanval kunnen winnen, maar miste 
die kans. In het eindspel lukte het niet om 
meer dan remise te halen. 
 
Al met al was het een kansloze 5 ½ - 2 ½ 
nederlaag voor WSG.  

 
Caissa 3  WSG 1 5½-2½ 

Ten Hacken 2120 Reinhard Funke 1-0 

Salomons 2043 Jochem Mullink 1-0 

Bottema 2088 Marcel Krosenbrink ½-½ 

Ozatas 2059 Henri Abbink 0-1 

Ballon 2060 Arjan van Lith ½-½ 

Visser 1974 Henrik Lösing 1-0 

Van de Woestijne 1996 Bert te Sligte 1-0 

Volkers 1921 Gerard Harbers ½-½ 

 
Speciale rubriek 

 

 
JM 64, GK 70, DB 45, GH 88, MK 114 
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WSG 1- ENO 
(door Henri Abbink) 

 
In onze thuiswedstrijd op zaterdag 19 maart troffen we een tegenstander met een veel lagere 
gemiddelde rating: hekkensluiter ENO. Om zelf niet in degradatiegevaar te komen, moesten 
we wel zien te winnen. Dat lukte, maar het ging niet helemaal van een leien dakje. 
 
Dat gold in de eerste plaats voor mijzelf. 
Mijn tegenstander had de opening zo 
zwak behandeld dat ik al snel een stuk 
kon winnen. Ik koos echter voor een 
verkeerde zetvolgorde, waarna een 
ongeveer gelijke stelling ontstond. Kort 
daarna zag ik een damezet over het 
hoofd: een eenvoudige matdreiging die 
alleen ten koste van groot materiaalverlies 
was af te wenden. Soms zit het mee, soms 
zit het tegen...  
 
Aan het eerste bord (met zwart) verging 
het Bert niet veel beter. Hij had na de 
opening zijn paard van f6 naar h5 
gespeeld. Het stuk werd een prooi voor de 
oprukkende witte pionnen op de 
koningsvleugel. Bert speelde nog wel door 
maar kreeg geen kans meer. 
 
Henrik en Gerard brachten de stand weer 
in evenwicht. Henrik kwam met het 
voordeel van het loperpaar en het initiatief 
uit de opening. Hij wist dit in winst om te 
zetten. Gerard had ook het loperpaar en 
bovendien een groot overwicht in het 
centrum. Dat leidde tot een beslissende 
doorbraak. 
 
Arjan zette ons op voorsprong. Hij had met 
een combinatie een pion veroverd.  

Toen de dames van het bord verdwenen 
was het resulterende lopereindspel glad 
gewonnen.  
 
Marcel speelde deze keer aan het zesde 
bord. Hij bereikte een lopereindspel dat er 
gunstig uitzag. Zijn tegenstander creëerde 
echter op handige wijze een vrijpion, 
waarna de winstkansen voor wit verkeken 
waren. 
 
Jochem moest zich met zwart verweren 
tegen een aanval waarbij de witte h-pion 
oprukte naar h6. De aanval liep dood, 
waarna Jochem het initiatief op de 
koningsvleugel overnam en de witte h-pion 
buit maakte. Wit zag zich gedwongen om 
dameruil aan te bieden, maar de twee 
zwarte torens maakten daarna korte 
metten met zijn stelling. Bij de stand van 
4½ - 2½ waren we dus al zeker van de 
overwinning.  
 
Alleen Reinhard was nog bezig aan het 
tweede bord. Hij had een dame voor drie 
stukken van zwart. Materieel gezien stond 
het dus gelijk. De dame kon het echter niet 
bolwerken tegen de actieve en goed met 
elkaar samenwerkende zwarte stukken. 

 
 

WSG 1 ENO  4½-3½ 

Bert te Sligte Etien Alssema 1905 0-1 

Reinhard Funke Johan op den Dries 2029 0-1 

Jochem Mullink Matthew Temisaren 1959 1-0 

Henri Abbink  Jelle Beintema 1871 0-1 

Arjan van Lith  Dennie Klink 1790 1-0 

Marcel Krosenbrink Rody Brinkhuis 1733 ½- ½ 

Henrik Lösing Freek de Goede 1739 1-0 

Gerard Harbers  Harry Doctor 1679 1-0 
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Almere 1 – WSG 1 
(door Gerard Harbers) 

 
Zaterdag 2 april togen we met zijn allen naar Almere, de achtste wedstrijd van het seizoen. 
Eigenlijk was de spanning van de competitie er af, immers we hebben zeven wedstrijdpunten 
en alleen indien Hoogeveen hun laatste twee wedstrijden zouden winnen en wij allebeide 
verliezen dan zouden we kans maken om te degraderen. Hoogeveen moest nog tegen de 
koploper, Dr Max Euwe. Die moesten op hun beurt weer winnen om ook werkelijk kampioen 
te worden. Elk verliespunt voor hen betekent dat de concurrentie weer dichterbij komt en hun 
kans om te promoveren wordt weer kleiner. Derhalve was onze naaste buur onze beste 
vriend. 
 
Maar eerst de wedstrijd van onszelf.  Arjan 
begon uitstekend door een goede wit partij 
te winnen. Hij is toch al in vorm dit hele 
seizoen. Hij is nog steeds ongeslagen in 
de competitie! 
 
1. e4 c5 2. Pc3 Pc6 3. f4 g6 4. Pf3 Lg7 5. 
Lc4 e6 6. f5 Pge7 7. fxe6 dxe6 8. O-O O-
O 9. a3 Pd4 10. d3 Pec6 11. Le3 Pxf3+ 
12. Dxf3 Pe5 13. Dg3 Pxc4 14. dxc4 b6 
15. Tad1 De7 16. Lf4 
 

 
 
Lxc3 17. Ld6 Db7 18. Dxc3 Td8 19. 
Df6 en zwart geeft op, hij gaat mat of het 
kost veel materiaal! Zwart werd 
overmoedig of kwam in paniek door zijn 
sterke zwarte loper te ruilen en wit 
profiteerde daar perfect van. Het blijft een 
verradelijke opening. 1-0. 
 
Daarna was Bert aan de beurt. Bert heeft 
wit. 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Pc3 de4 4. 
Pxe4 Lf5 5. Pg3 Lg6 6. Pf3 Pd7 7. 
Ld3 Lxd3 8. Dxd3 Dc7 9. Le3 e6 10. Pe4 
P8f6 11. 0-0-0  Le7 12.  Kb1 Td8 13. 
Pxf6+  Lxf6 14. De4 0-0 15. h4 c5 16. 
Pg5 g6 17. h5  
 

 
 
cxd4 18. hxg6  hxg6 19. Dh4 en zwart 
geeft het op.  
 
Een frisse partij van Bert, vakkundig en 
keurig afgemaakt. De zwartspeler had 
geen lange lijdensweg te bewandelen en 
dat is ook wat waard. Het vervolg is goed 
2-0. 
 
Henrik kreeg met wit een gelijkwaardige 
stelling. Deze had siciliaanse kenmerken 
met een zwarte loper op g7. 
Langzamerhand kreeg zwart een betere 
positie. Henrik verloor of offerde een pion 
voor het initiatief. Dit bleek uiteindelijk niet 
zo te zijn. Hij verloor enkele pionnen en 
stond toen verloren. Vervolgens werd wit 
pardoes matgezet en de partij was 
daarmee afgelopen. 2-1. 
 
Gerard speelde met zwart de Grünfeld-
Indische opening en volgde de theorie tot 
en met een zet of vijftien. De dames en 
enkele lichte stukken waren geruild. Hij 
stond wat gedrukt maar nog steeds gelijk. 
Met dat hij dacht nu sta ik goed speelde hij 
een te frivool plan door: 
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 in plaats van direct op jacht gaan naar 
een vrijpion op de dame vleugel, die wit 
zou beperken in zijn zoeken naar 
mogelijkheden in het centrum. Deze beide 
krachten heffen zich elkaar op waarna een 
gelijkstaand spel zou ontstaan. Maar niets 
van dit alles. Nu verloor hij een pion en 
omdat tegen te gaan zette hij de toren op 
een verkeerd veld waarna er een algehele 
afruil kwam hetgeen resulteerde in een 
direct verliezend pionnen eindspel. 
Afgelopen. 2-2. 
 
Jochem verloor met wit tegen een 
tegenstander die zeer snel speelde met 
zwart. Er kwam een open stelling op het 
bord die gelijk leek, hoewel zwart wat 
makkelijker manouvreerruimte had. Zwart  
kreeg dreigingen op de onderste rij die hij 
goed benutte. Wit moest zijn stukken op 
ongelukkige velden neerzetten hetgeen 
uiteindelijk resulteerde in stukwinst voor 
zwart. 2-3.  
 
Marcel verloor zijn partij met zwart vanuit 
een Caro Kann. Het werd een gesloten 
stelling waarbij ook hier een gelijkwaardige 
stelling op het bord kwam. Er leek lange 
tijd niets aan de hand, totdat er een actie 
op de koningsvleugel kwam. Deze pakte 
minder goed uit voor Marcel. De witspeler 
kreeg een initiatief met de toren op de h-
lijn. Marcel werd zet voor zet 
teruggedrongen. Dit resulteerde in 
pion(nen) verlies of in zijn geval stuks 
verlies. Het was direct afgelopen. 2-4. 
 
Reinhard verloor met zwart. Zijn 
tegenstander was iemand die met zeer 
veel mimiek achter zijn bord zat. Je moest 
oppassen dat wanneer jezelf met je hoofd 
iets over het bord hangt dat je elkaar niet 
raakt. Maar of dat tactiek is of niet, het 
lukte wonderwel voor de witspeler. Deze 
had een koningsaanval in gedachten die 
aardig vorm begon te krijgen maar  
 
Reinhard kon hiertegenover een aantal 
vrijpionnen op de damevleugel creëren die 
daar de boel op stelten zetten.  

Dit geheel bleef aardig in evenwicht totdat 
Reinhard door een tactische fout een van 
deze pionnen weggaf. Het vervolg was 
een moeilijke strijd. De witspeler speelde 
nauwkeurig en maakte geen fout en won 
telkens wat meer materiaal dat voldoende 
bleek voor de winst. 2-5. 
 
Henri verloor ook, maar dit was tegen de 
verhouding in. Henri speelde een goede 
partij met zwart, hij had druk op de 
koningsvleugel van wit: alle stukken op g2. 
En wit had de grootste moeite om al deze 
dreigingen te weerstaan. In een stelling 
diende Henri  te beslissen wat te doen met 
het paard op f4. Hij zette deze niet weg  
maar offerde deze op straffe van mat was 
de gedachte. Dit was echter niet waar. Het 
was geen offer maar een blunder. Daarna 
heeft hij nog lang doorgevochten 
(hopende op remise door eeuwig schaak) 
maar het mocht niet baten. 2-6. 
 
Op de terugweg gaan we normaal 
gesproken bij wedstrijden met een grote 
afstand een hapje eten. Zo ook deze keer. 
De McDonalds was nog niet verlaten of we 
reden de verkeerde richting op, terug naar 
Almere. Zelfs dat ging dus niet goed. Er 
zijn van die dagen dan loopt alles in het 
honderd. 
 

 
 
Tijdens de terugreis keken we telkens 
naar de berichten van de resultaten van 
klasse 3B. Er kwam maar geen bericht 
over Hoogeveen. Pas in de loop van 
avond kwam daar het verlossende 
antwoord. Hoogeveen had verloren, ook 
met 6-2, dat dan nog wel. Dit jaar is het 
daarom: Eind goed, al goed! 
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Almere 1  WSG 1 6-2 

Uddin 1902 Jochem Mullink 1-0 

Van Leusden 2080 Reinhard Funke 1-0 

Groot 1970 Bert te Sligte 0-1 

‘t Hooft 2052 Henri Abbink 1-0 

Kossen 2006 Arjan van Lith 0-1 

Van ‘t Schip 1964 Marcel Krosenbrink 1-0 

Witkamp 2001 Henrik Lösing 1-0 

Van Niel 1975 Gerard Harbers 1-0 

 
 

Groninger Combinatie – WSG  
(door Marcel Krosenbrink) 

 
De laatste vier (eigenlijk zestien, want er zijn vier groepen) van het bekertoernooi bereikt en de 
loting kon niet ongelukkiger. Groningen uit. Dat betekende anderhalve week onderhandelen over 
een gunstige speeldatum en die werd uiteindelijk gevonden in zaterdag 27 februari. Arjan wilde 
niet te vroeg beginnen (want hij moest nog werken) en ik wilde niet te laat weer terug zijn, want 
ik moest nog naar FC Twente. Met 12.00 uur als begintijd konden alle belangen gediend worden 
en zo vertrokken wij die ochtend om half tien bij de Frerikshof. Reinhard hoefde zijn 
elektronische "Navi" niet te installeren, want ondergetekende was er al eens eerder geweest. 
 
En zo reden wij na iets meer dan twee uur 
(inclusief tussenstop in Groenlo) de 
Oliemuldersweg in Groningen in. Aan de 
rechterzijde doemde het karakteristieke 
gebouw van denksportcentrum Jannes van 
der Wal op.  
 
Voor de jongere lezers: Jannes van der Wal 
was (hij is al op 39-jarige leeftijd overleden) 
de voorlaatste Nederlandse 
wereldkampioen dammen, die ook een meer 
dan aardig partijtje kon schaken. Aan het 
begin van mijn loopbaan kwam ik hem 
persoonlijk een keer tegen tijdens een 
nachtschaaktoernooi in een Gronings café. 
De terechte naamgever van een 
denksportcentrum dus. Bij het grote publiek 
is hij echter vooral bekend van een 
legendarisch optreden in een spelshow van 
Mies Bouwman.  
 
Voor de jongere lezer: Mies Bouwman is de 
oermoeder van de TV in de tweede helft van 
de vorige eeuw, waarbij vergeleken Linda 
de Mol een scholier op snuffelstage is.  
Voor wie Jannes bij Mies nog eens wil zien: 
probeer YouTube 
 

De laatste keer dat ik in het 
denksportcentrum speelde was voor een 
wedstrijd tegen Unitas. We kregen dik klop 
en ik keerde enigszins aan de late kant in 
Winterswijk terug voor een reünie van de 
RSG Hamaland.  
 
Voor de jongere lezers: dat was de 
voorloper van De Driemark en voor de nog 
jongere lezers: dat was de voorloper van het 
Komrijcollege. De reacties van mijn oud-
klasgenoten hielden het midden tussen 
bewondering (competitie spelen helemaal in 
Groningen, dat is niet mis) en meewarigheid 
(hij is schaker geworden, we hadden niet 
anders verwacht). 
 
Terug naar het heden. Toen wij al lang 
ongemerkt binnen waren, bespraken enkele 
Groningers  of wij wel op tijd zouden zijn. 
Het was toch een heel eind vanuit 
Winterswijk, zeker met al die stukken B-
weg, waarop je zomaar achter een tractor 
kon komen te zitten.  
En ze spraken het uit alsof het karrensporen 
waren. Als je door Groningers al voor 
boeren versleten wordt, dan weet je welke 
reputatie de Achterhoek heeft.  
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Als een soort eerbetoon aan 
dammer/schaker Jannes werd er in dezelfde 
speelzaal ook een damwedstrijd gespeeld 
tussen Het Noorden en De Oldehove. 
Uitslag 17-3. Met zoveel konden wij in ieder 
geval nooit verliezen. In het ergste geval 
zouden wij onze score van acht jaar geleden 
(4-0) evenaren. Arjan en ik waren er toen, 
samen met Bert en Zdravko, ook al bij.  
 
De thuisclub, die op het punt staat naar de 
meesterklasse te promoveren, had de 
wedstrijd - al dan niet gewaarschuwd door 
onze eerdere uitslagen - behoorlijk serieus 
genomen. Gemiddeld brachten zij bijna 
2300 achter de borden. Voor bord 2 (ze 
hadden dus zelfs met onze opstelling 
rekening gehouden) hadden ze een heuse 
grootmeester ingezet. Jochem was dan ook 
als eerste klaar. Een mooie ervaring rijker, 
maar misschien wel met iets teveel respect 
gespeeld. De eigen mogelijkheden 
onderschatten en die van de tegenstander 
overschatten.  
 
Al wil ik niet zeggen dat hij bijgaande 
afwikkeling had moeten zien. 
 

 

Jochem speelde hier Lxd4 en na Dxd4 
Dxa6 stonden zijn stukken onhandig en 
verloor hij een pion. Met Pg4 !! had hij 
echter eeuwige roem kunnen bereiken. 
Omdat alle andere zetten slecht zijn (er 
dreigt onder andere Lxb6) heeft wit niets 
anders dan Lxg2. Dan volgt echter Ph6+ !!. 
Zwart heeft niet anders dan zich in te laten 
op Kh8, Pf7+, Kg8 etc. Want na Lxh6 volgt 
Dxe6+, Kh8 en Ld4+ met spoedig mat. 
 
Zelf hield ik het niet veel langer vol. Na een 
mislukte opening had ik de zaak net weer op 
orde, toen ik de complicaties van mijn 
volgende zet overzag. Arjan werd in zijn 
geliefde opening op positionele 
tekortkomingen (daarvan) gewezen en 
verloor langzaam maar zeker.  
 
Reinhard leek mij niet goed te staan na de 
opening, maar toen zijn tegenstander een 
kwaliteitsoffer deed wist hij zich langzaam te 
ontworstelen en uiteindelijk het materiële 
voordeel te verzilveren. En zo werd 
Reinhard bekertopscorer met 4 uit 4 en dat 
kon wel eens de hoogste score gaan 
worden van alle deelnemers in Nedrland, al 
zijn er voor sommige teams nog drie 
wedstrijden te gaan. 
 
Natuurlijk wil je graag winnen, maar als de 
tegenstander gemiddeld 250 meer heeft is 
3-1 een niet onaardig resultaat.  
 
En 's avonds won FC Twente met 2-0 van 
…....FC Groningen. En  wie gaat er door als 
je uit met 3-1 verliest en thuis met 2-0 wint ?  
 
Dat bedoel ik. 
 

 

Groninger Combinatie  WSG  3-1 

Jan Baljé 2220 Marcel Krosenbrink 1-0 

Sipke Ernst 2532 Jochem Mullink 1-0 

Maurice Schippers 2245 Reinhard Funke 0-1 

Adrian Clemens 2173 Arjan van Lith 1-0 
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WSG 2 maakt het slot van het seizoen nog mooi 
(door Dick Boogaard) 

 
De competitie voor WSG 2 in de promotieklasse bestaat maar uit zeven wedstrijden. Als je dus 
begint met twee dikke nederlagen, is het moeilijk er nog wat van te maken. Dat is ons toch 
aardig gelukt. Met drie overwinningen en een verdienstelijk gelijkspel staan we weer netjes in 
het midden en als de laatste wedstrijd gewonnen wordt, zijn we zelfs nog derde.  
Dat zou mooi zijn.  
 
In de vijfde ronde speelden we tegen Dr 
Max Euwe 4, op dat moment de koploper. 
Onze spelers aan de eerste vijf borden 
waren in topvorm. Herby, Reinhard en 
Stefan wonnen en Arent en invaller Han 
Schuurmans speelden remise. Daarmee 
waren al vier punten binnen. 
De andere drie konden echter geen potten 
breken en dus bleef het 4-4. Toch wel 
aardig tegen dit sterke team met jonge 
spelers. 
 
Leuk was ook, dat vier teams van Dr. Max 
Euwe thuis speelden. Dan wordt het een 
echte schaakmiddag met veel te zien overal. 
De overwinning van Herby zal ik bespreken 
in partijen van clubleden.  
 
De zesde wedstrijd is nooit spannend 
geweest.  
 
 

Ik kreeg de avond ervoor een  
telefoontje van teamleider Leo Klapwijk van 
Hardenberg 2, dat ze maar met vijf spelers 
zouden komen. Daarmee stonden we al met 
3-0 voor. Omdat Leo aangaf de laatste drie 
borden leeg te laten (hij had ook kunnen 
zeggen: aan de borden 2, 4 en 6 hebben we 
zwart; die blijven onbezet), heb ik gewoon 
ook onze borden 6, 7 en 8 vrij gegeven. Die 
hadden tegen Dr. Max Euwe toch al niet 
gescoord. Herby was op wintersport, maar 
Tom Officier wilde graag weer eens bij WSG 
meespelen. En omdat hij ingeschreven 
staat, speelde hij aan het eerste bord. 
Reinhard en Dick v W wonnen knap, en de 
anderen speelden remise.  
 
Daarmee hadden we een mooie 6½ -1½ 
overwinning, maar een wedstrijd was het 
niet. 
 

 Dr.Max Euwe 4  4-4 WSG 2  

1 Vincent Vleeming 1849 0-1 Herby Aalbers 1839 

2 Frank Grube 1895 ½-½ Arent Luimes 1795 

3 Kirsten Solberg 1869 0-1 Reinhard Cvetkovic 1820 

4 Albert Vasse 1866 0-1 Stefan Telöken 1721 

5 Gerard Grotenhuis 1892 ½-½ Han Schuurmans 1887 

6 Peter van Bart 1802 1-0 Frank Lehr 1767 

7 Jarich van der Molen 1740 1-0 Dick Boogaard 1792 

8 Thijs Aalbers 1746 1-0 Luc van Harxen 1492 

 

 WSG 2  5½-2½ Hardenberg 2  

1 Tom Officier 2006 ½-½ Kai Rooda 2023 

2 Arent Luimes 1795 ½-½ Bernhard van Lenthe 1609 

3 Reinhard Cvetkovic 1820 1-0 Leo Klapwijk 1817 

4 Stefan Telöken 1721 ½-½ Edgar Spanjers 1726 

5 Dick van Wamelen 1808 1-0 Mark Benninga 1636 

6 Frank Lehr 1767 1-0R -  

7 Dick Boogaard 1792 1-0R -  

8 Luc van Harxen 1492 1-0R -  
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SBO-cup HSC/Stork – WSG 
(door Dick Boogaard) 

 
Op donderdag 24 maart speelden we de halve finale om de SBO-cup tegen HSC/Stork. Ze 
zijn wellicht iets sterker dan wij, maar een bekerwedstrijd heeft iets speciaals. Dat zou ook 
deze avond blijken. Stefan Telöken ging rechtstreeks vanuit Südlohn naar Hengelo en ik 
haalde Dick van Wamelen en Frank Lehr thuis op in Eibergen en Neede. Rond acht uur was 
iedereen present en kon de strijd beginnen. Aan de oneven borden lootten we zwart. 
 
Na enige tijd leek het voor Frank lastig aan 
bord vier, Dick van Wamelen stond aardig, 
bij Stefan aan bord twee was de strijd 
ingewikkeld en aan het eerste bord had ik 
het moeilijk. 
Heel lang leken we roemloos ten onder te 
gaan, want Frank en Dick v W verloren de 
grip op de partij, en aan de eerste twee 
borden bereikten we niet veel. Toch kwam 
het nog goed, want plotseling stond Stefan 
gewonnen en hoewel Dick v W en Frank 
verloren, gebeurde bij mij aan het eerste 
bord met weinig tijd op de klok het 
onderstaande: 
 

 
 
Na 41 zetten was dit de stelling in mijn 
partij (ik heb zwart) tegen Thomas 
Hummel. 

Na de opening was mijn stelling langzaam 
afgezakt tot -2 volgens Fritz. 
Maar toen op de 34ste zet de dames 
werden geruild, knapte het wat op. Het 
leek wellicht remise te worden. Er gingen 
pionnen van het bord, maar de witte 
torens beheersten heel wat velden rond 
mijn koning. Natuurlijk wil Thomas zijn 
loper activeren. De witte koning moet dus 
uit de penning en naar de f-lijn kan hij niet 
vanwege Tb8-f8.  
Dus speelde hij 42.Kg1-h2?? 
De enige zet die mij gelijk mat opleverde 
in enkele zetten: 42…..Pe5-f3+! Zie maar: 
43.Lg2xf3  Tb8-h8 en snel mat; of 
43.Kh2-h3 (Kh2-h1) Tb8-h8 en ook mat. 
 
Dat betekende 2-2 en dus vluggeren. Als 
dat weer 2-2 zou worden, gingen wij naar 
de finale, omdat dan het vierde bord afvalt 
uit de eerste serie partijen en dan telt de 
verliespartij van Frank dus niet meer mee. 
Frank verloor en Dick van W won en met 
een paar prachtige krachtzetten in een 
moeilijke stelling overblufte Stefan zijn 
tegenstander en won voor de tweede keer. 
Plotseling hadden we de finale bereikt. 
Onze tegenstanders bleven beduusd 
achter en wij gingen ontzettend vrolijk naar 
huis. Dat duurde voor mij nog even, want 
omdat we pas tegen middernacht uit 
Hengelo vertrokken, was ik na de tocht via 
Neede en Eibergen pas kort na één uur 
thuis.Het was een prachtige avond. 

 

 HSC/Stork   WSG snelschaak 

1 Thomas Hummel 1837 0-1 Dick Boogaard 1-0 

2 Wouter Lardinois 1915 0-1 Stefan Telöken 0-1 

3 Regobert Eijkelkamp 1820 1-0 Dick van Wamelen 0-1 

4 Vigen Boghossian 1664 1-0 Frank Lehr 1-0 

 Totaal  2-2  2-2 

 
De finale gaat tegen Lonneker. Tijdens de voorjaarsvergadering van de SBO is geloot en we 
spelen de finale in Winterswijk! Dat wordt een mooie wedstrijd op een van de komende 
dinsdagen! 
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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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Voorjaar: combineren maar! 
(door Dick Boogaard) 

 
Ook voor dit nummer weer zes prachtige combinaties, op één na uit recente toernooien. Ik 
wens iedereen veel plezier en de oplossingen staan weer verderop in het blad! 
 

 
1.Een mooie om mee te beginnen. 
Gewoon mat in twee door wit! 
 

 
2.Na de eerste zet gaf zwart op,  
omdat het snel uit is.  
 

 
3.Deze keer is zwart aan zet en  
geeft mat in vier zetten. Ook mooi. 
 
 
 
 

 

 
4.Wit slaat wat en offert nog wat; zwart  
moet wel terugnemen en gaat dan mat. 
 

 
5.Een wel heel oude bekende, maar  
zwart wint fraai de dame of geeft mat.  
 

 
6. Tot slot: Wit gebruikt bruut geweld  
en na vier zetten is het mat. 
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WSG 3 – Vrimot : 4,5-3,5 
(door derde team) 

 
Met moeite op 22 maart langs Vrimot, met de hakken over de sloot. Het lijkt wel of we ons 
aanpassen aan de tegenstander door telkens nipt te winnen. Vrimot staat onderaan. Zoals 
gewoonlijk was het eerste punt voor de snelle Job Geerdes. Han van de Laar deed er een 
remise bij en Gerard klein Langenhorst, na zijn pionnen voorsprong weggegeven te hebben, 
slaagde er met geluk in er toch één te laten promoveren. Ook Max Eisenbart won knap, met 
felle aanval op de koningsvleugel en promotie, wat een volle toren voorsprong opleverde en 
de winst. 
Tim Witteveen en Henk te Brinke ondermijnden hun eigen stabiele stelling en konden de 
stukken in de doos doen. Waren Han Schuurmans en Hennie Meijer genoodzaakt om er 
samen nog een punt uit te slepen. Hennie met een pion minder redde een remise en Han 
ook, hoewel hij iets beter stond met een doorgebroken pion, maar beiden nog enkele 
minuten tijd. Dus ook remise en weer winst voor de ploeg. 
 
Bord 1 Hennie  
Ik speelde met zwart weer de Siciliaan. 
H. Burer stond de hele partij wat beter en 
hij maakte geen fouten, deed hooguit een 
paar ietwat mindere zetten. Ik ging in iets 
mindere stelling op de 29e zet flink in de 
fout, waarvan hij met goed spel van had 
kunnen profiteren. Hij ging echter in 
tijdnood op de 37e en 38e zet in de fout, 
waardoor er na nog enkele zetten tot 
remise besloten werd. 
 
Bord 2 Han S 
Ik kreeg in een Siciliaanse partij met wit, 
wat ruimtevoordeel. Ik speelde voor de 
winst. Mijn stelling was iets actiever. In het 
eindspel moest ik nog oppassen en bood 
op aandringen van Han, remise aan. Met 
nog weinig tijd op de klok voor ons beiden, 
werd dit ook aangenomen en uiteindelijk 
de winst veilig gesteld. Niet helemaal 
tevreden met mijn partij maar gelukkig wel 
weer twee punten toegevoegd, op naar 
het kampioenschap ! 
 
Bord 3 Job 
Hoewel mijn tegenstander 150 
ratingpunten meer had speelde ik weer als 
vanouds sterk op de aanval, met een 
relatief snelle manier van zetten. 
Tegenstander kwam hierdoor onder druk 
te staan zowel qua positie als in tijd. Toen 
hij onder tijdsdruk en met een pion achter 
zijn paard verloor gaf hij op. Dit punt zou 
later beslissend blijken te zijn voor het 
scoreverloop, als WSG 3 schijnen we dit 
seizoen patent te hebben op de 4½-3½ 
overwinningen. 

Bord 4 Han vdL 
Met wit tegen Edwin Burer. Al jarenlang 
zijn de Burers het gezicht van Vrimot. 
Grote kans dus dat je er eentje aan het 
bord treft. Nadat Han aanvankelijk een 
aanval inzette op de D-vleugel, moest hij 
snel zijn stukken verplaatsen naar de K-
vleugel toen Edwin via f5 aan een 
venijnige koningsaanval begon. Het werd 
een kwestie van nauwkeurig vooruit 
verdedigen. Na de afruil van enkele 
stukken bood Han remise aan. Dat werd 
geaccepteerd, daarmee was het eerste 
halfje binnen.  
 
Bord 5 Henk 
Vanuit de opening kon ik druk uitoefenen 
op de stelling van mijn opponent. Met een 
kleine combinatie wist ik een pion te 
verschalken. Met verdubbeling van de 
torens en mijn loper in de vijandelijke 
stelling zag ik een extra pionwinst over het 
hoofd en verloor daarmee een tempo. Of 
dit beslissend is geweest is een vraag, 
maar daarna verloor ik de grip op de 
stelling. Het zicht werd steeds minder en 
wel zo erg dat ik een stukverlies niet meer 
kon voorkomen. Daarna kon wit simpel 
promoveren en ging het punt naar de 
tegenstander. Voor de derde keer op rij 
(intern en extern) een gewonnen stelling 
weten te verliezen. Giri haalde tenminste 
nog elke keer remise. 
 
Bord 6 Tim 
Ik mocht het opnemen tegen een op 
papier zwakkere tegenstander. De 
opening verliep voorspoedig,  
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ik wist mijn koning in veiligheid te brengen 
en had een mooi paard in het centrum 
staan. Met dit paard kon ik eenvoudig een 
pionnetje winnen en mijn aanvalsstelling 
stabiliseren. Maar ja ik focuste mij op meer 
voordeel en wilde het creatief doen. 
Hierdoor won ik geen pion maar kreeg 
mijn tegenstander een vrijpion. 
Deze slordigheid kostte me de partij. 
 
Bord 7 Gerard 
Ik kwam met schaak een pion voor en 
redde daarna mijn stuk. Liet tegenspel toe, 
doordat ik met de loper sloeg ipv met de 
dame, waardoor een vork de loper kostte. 
Nog niets aan de hand, want met drie 
pionnen extra en paard tegen paard moest 
promotie lukken. Ik gaf echter eerst wat 
pionnen weg (om de spanning er in te 
houden ?), ipv met de koning op te 
stomen. Maar mijn tegenstander hield één 
pion niet in de gaten en paard nog koning 
konden er meer bij en hij gaf op. 

 
Bord 8 Max 
Vandaag debuteerde Max voor WSG 3. Hij 
begon direct offensief met een ouderwets 
koningsgambiet en door iets minder goede 
zetten van de tegenstander kwam hij goed 
uit de opening. Met een lange rokade 
legde hij nog meer druk op de 
koningsstelling van de tegenstander. 
Daarna volgde een fase waarin hij beter 
stond, maar verzuimde om het af te 
maken. Toch kon hij na het afruilen van de 
dames met een pion promoveren en won 
zo een toren. De tegenstander speelde 
met 2 paarden nog even door in de hoop 
vervelende vorkjes te kunnen geven, maar 
gaf na het afruilen van één van de twee 
paarden op. Een geslaagd debuut voor 
Max ! 
 
In het volgende clubblad een uitgewerkt 
zettenverslag met diagrammen. 

 

WSG 3 1651 Vrimot 1649 4½-3½ 

Hennie Meijer 1861 Humphrey Burer 1805 ½-½ 

Han Schuurman 1806 Roy Doeve  1742 ½-½ 

Job Geerdes 1708 Peter Burer 1857 1-0 

Han van de Laar 1699 Edwin Burer 1739 ½-½ 

Henk te Brinke 1653  Jan van vliet 1521 0-1 

Tim Witteveen 1603 Henk Kleinjan 1599 0-1 

Gerard Klein Langenhorst 1523 Boy Doeve 1448 1-0 

Max Eisenbart 1353 Henri Schoemaker 1479 1-0 

  
 
 

WSG 3 – Hardenberg 3 : 6 – 2 
(door derde team) 

 
Een zware avond voor WSG 3 op 5 april thuis tegen Hardenberg 3. De uiteindelijke uitslag 
lijkt anders aan te geven, maar vanzelf ging het niet. Max Eisenbart kwam een pion voor en 
besloot tot remise. Oscar Wamelink, net als Max invaller, kwam een stuk of drie pionnen 
voor en na de paardenruil voerde hij zijn surplus soeverein naar winst. Job Geerdes won 
weer fraai (mat of Dame verlies) en Gerard Klein Langenhorst kon een halfje bijschrijven. 
Tim met dikke stukwinst deed er ook een punt bij, tussenstand 4-1. Maar op de andere 
borden woedde nog een hevige strijd. Han van de Laar kon een pionnenstorm met zijn loper 
en koning niet tegenhouden en verloor. Han Schuurmans won in tijdnoodfase, dus weer een 
punt. Hennie Meijer met een zeer sterk loperpaar ging op jacht naar pionpromotie en dat 
lukte : toch een riante zege : 6-2. Leuk dat Max en Oscar van hun ouders mee mochten doen 
en daarbij ook nog een uitstekend resultaat behaalden.  
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Bord 1 Hennie   
Met zwart overspeelde ik mijn 
tegenstander. In het middenspel had ik al 
beslissend voordeel, deed echter na 
elkaar 2 zwakke zetten, waaronder een 
kwaliteitsoffer, dat niet goed was. Daarna 
stond ik ineens wat minder. Na een 
zwakke zet van hem kon ik een stuk 
winnen. In dat geval was de partij vroeg 
afgelopen, maar ik deed helaas een 
andere goeduitziende zet, hetgeen een 
kwaliteit leek terug te winnen. 
Tegenstander had echter een sterke 
manoeuvre, waardoor hij de kwaliteit 
voorbleef en de stelling gelijk bleef. Ik had 
wat minder tijd en vergaloppeerde me nog 
een keer, waarop wit niet de beste zet 
deed. Toen wit later minder goed 
voortzette, kon ik middels een 
pionofferoffer met een vrijpion tot gevolg 
de partij naar mijn hand zetten. Ik wist het 
eindspel in wederzijdse tijdnood naar me 
toe te trekken. Een leuke, spannende 
partij.  
 
Bord 2 Han S 
In een Siciliaanse partij met wit koos ik 
voor een agressieve opening. Met wat 
ruimtevoordeel en een sterke 
koningsaanval won ik in het eindspel in 
tijdnoodfase de partij. Meer kan ik er niet 
van maken, succes ermee. 
 
Bord 3 Job 
Evenals de gewonnen partij tegen 
Vriezenveen was hier ook de mantra 
hetzelfde, snel en aanvallend spel. Hoewel 
ik met zwart moest vechten voor 
ontwikkeling kwam ik goed uit de opening. 
Tegenstander hield alles netjes dicht en 
op gelijke stand, maar gaf onder tijdsdruk 
gewoon een toren weg (veld was gedekt 
door de dame). Hij probeerde nog eeuwig 
schaak te forceren, maar stug de 
voorsprong verdedigend kwam hij 
uiteindelijk voor de keuze of om mat te 
gaan of zijn dame op te geven. Hij koos 
voor het laatste (of blunderde weer?), 
waarna hij alsnog opgaf. 
 
Bord 4 Han vdL 
Aanvankelijk ging de partij gelijk op, maar 
een ernstige verzwakking van de K-
vleugel na g3, zette de stelling van Han 
onder zware druk. Toen het leek dat de 

problemen opgelost waren begon Arie 2x 
te offeren en dat leidde tot een eindspel 
waarin hij 4 vrijpionnen had. Hoe Han zich 
ook probeerde te verdedigen, langzaam 
werd hij onder de voet gelopen, de 
pionnen vielen niet te stoppen. Het wat de 
enige verliespartij van WSG 3 die avond.  
 
Bord 5 Gerard 
Opening van wit met d4, c4 en zwart met 
d5 en g6 en loper g7 (soort konings-
indisch), beide korte rokade en daarna 
aanval van wit op koningsstelling. Met 
kunst- en vliegwerk kon ik het net houden, 
kon de loperlijn open houden op h3, zodat 
zijn toren op f3 er niet ongestraft heen zou 
gaan en kon pion f7 nog net verdedigen, 
bood remise aan na afruilen dames en zo 
werd besloten. 
 
Bord 6 Tim  
Ik speelde tegen een speler die veel 
fouten maakte, hij zag een "vork" in twee 
zetten over het hoofd, liet zijn toren 
insluiten en maakte nog meer verkeerde 
beslissingen, 
waardoor ik -zonder enige moeite- ruim 
voor kwam te staan. Een erg makkelijke 
overwinning was het gevolg, tegen iemand 
die ook veel minder elo-punten had. 
 
Bord 7 Oscar 
De opening was niet heel bijzonder. Hij 
rokeerde kort, ik lang. Niet veel later gaf hij 
vrij simpel twee pionnen weg, het was wel 
een dubbelpion. Daarna heeft hij niet veel 
kansen meer gehad. (in het volgend 
clubblad de zetten en diagrammen). 
 
Bord 8 Max  
Na zijn succesvolle debuut tegen Vrimot, 
twee weken geleden, speelde Max 
vandaag weer mee op bord 8. Net als 
tijdens zijn debuut speelde hij een 
koningsgambiet, later gevolgd door een 
lange rokade. Toch speelde hij de hele 
partij iets te passief, iets wat eigenlijk een 
beetje raar is als je met koningsgambiet 
begint. Toch won hij later een pion, toen 
stond hij al wel flink achter in tijd. Mede 
hierdoor en omdat WSG er in het geheel 
al goed voorstond nam hij, nadat de 
tegenstander voor de 2de keer remise had 
aangeboden, dit toch aan. Achteraf gezien 
had hij beter door kunnen spelen.  
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Eindspel 
(door Gerard Harbers) 

 

 
 
Opdracht: Wit speelt en wint.  
 
De studie is gemaakt door Y. Bazlov. Dit is het eindspel van het jaar 2006. Dit is een 
moeilijke studie, maar werkelijk een juweeltje. Zwart wordt matgezet midden op het bord 
terwijl hij gehinderd wordt door zijn eigen stukken. Hoe dat gaat? Zie oplossing: 
 

1. Le4+  

(1. De4+ Kc5 2. Lxc4 Lf4+ 3. Kg6 Txc4 4. Da8 Te7 maakt remise) 

1. …  Ke6 

2. Dc5! 

(2. Db3? Tf4 3. Dxa4 Txe4 maakt remise) 

2. …  Lf4+ 

(3. … Tfa7 3. Ld5+ Kf5 4. Df8+ Kg4 5. Df3+ Kh4 6. Le6 en mat volgt) 

3. Kg6  Pe5+ 

4. Kh5   Txe4 

(4. … Td7 5. Ld5+ Txd5 6. Pc7+ Kd7 of Kf7 7. Pxd5 en wit wint; of 4. … Tfa7 5. Ld5+ 

Kd7 6.  Pf6+ Kd8 7. Le6 T4a5 8. Db6+ Ke7 9. Pg8+ Kf8 10. Dd8+ Kg7 11. Df6+ 

Kh7 12. Pe7 Pd7+ 13. Lf5+ en wit wint) 

5. Dd6+   Kf5 

6. Df6+!!  Txf6 

7. Pg7 mat! 

 
Het jury rapport gaf aan: An outstanding and aristocratic example of familiar maximal 
selfblock mate, this study has an excellent quiet second move permitting black counterplay. 
All pieces move into their final position. 
 
Een pracht studie. 
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Veteranen (deel 2) 
(door Dick Boogaard) 

 
Al vaker heb ik in ons blad verslag gedaan van het veteranentoernooi van de SBO Inmiddels 
is het toernooi klaar en is de eindstand bekend. Dat is reden om een tweede stukje te 
maken. Want wat er in de laatste ronde gebeurde was wel erg mooi. Ben Poelstra ging aan 
de leiding met 5 uit 6 en speelde met zwart tegen mij. Hannes Höing en Ton Ellenbroek 
volgden met 4½ uit 6 en ik stond op 3½, samen met John Leerentveld en Jos Muller, de 
tegenstanders van Hannes en Ton. 
 
Het mooiste scenario voor de WSG-ers 
zou zijn als ik won van Ben en Hannes 
van John. 
En dat gebeurde! Hannes en Ton (die won 
ook) stonden toen bovenaan met 5½ uit 7. 
Ben was derde met 5 uit 7 en ik was 
plotseling nog ongedeeld vierde met 4½ 
uit 7. En omdat Hannes de onderlinge 
partij van Ton had gewonnen was hij 
kampioen. Dat is toch een prachtig 
resultaat. En ook Jaap Wolters was 
tevreden. Hij was gepromoveerd naar de 
B-groep en eindigde daar als twaalfde van 
de tweeëntwintig. 
Sinds 2001, het jaar van mijn 
pensionering, doe ik al mee. Dit jaar was 
dus de vijftiende keer. 
Het is het grootste toernooi van de SBO, 
het succes is enorm. Tijdens de 
voorjaarsvergadering heeft organisator 
Theo Heeregrave aangekondigd op zoek 
te zijn naar een grotere locatie. 
Jaap en ik rijden er de zeven 
donderdagmiddagen van oktober tot april 
heen. Er is altijd plaats voor WSG-ers die 
mee willen doen. Je moet alleen 50 jaar of 
ouder zijn en je opgeven. Ik meld het wel 
in het nieuwe seizoen. Het is zeven keer 
een prachtige middag schaken. 
 
Heel bijzonder was mijn overwinning op 
Ben Poelstra. Van hem verlies ik altijd. 
Deze keer stond ik na 25 zetten twee 
pionnen voor, maar het lukte maar niet om 
het punt binnen te slepen. We spelen net 
als bij WSG met anderhalf uur plus 30 
seconden per zet. Als je dan een partij 
speelt van 95 zetten en bijna alle tijd 
gebruikt, duurt dat 4½ uur. We begonnen 
om half twee en pas kort na zes uur, met 
drommen schakers rond het bord had ik 
hem mat. Er bestaan zelfs foto’s van de 
drommen rond onze tafel.  
 

 
Als curiositeit zijn hier de laatste 17 

zetten.  
79……Lf7-b4  80.g3-g4  Lb4-d2  81.Ke6-
f5  Ld2-c1  82.g4-g5  Lc1-d2  83.h5-h6+   
Kg7-g8  84.Kf5-g4  Ld2-c1  85.f5-f6  Lc1-
d2  86.f5-f6  Ld2-c3  87.Lg6-c2  Lc3-d2  
88.Kg4-f5  Ld2-c1  89.Kf5-g6 
Ik moet er voor zorgen dat het geen pat 
wordt. Ook is er altijd het gevaar dat het 
met lopers van ongelijke kleur zo maar 
ineens remise kan zijn 

 
 
89…..Lc1-b2  90.Kg6-f5 Lb2-c1  91.Lc2-
b3  Kg8-h8  92.f6-f7  Lc1-a3  93.g5-g6  
La3-f8  94.g6-g7  Kh8-h7  95.g7-g8D en 
eindelijk gaf hij op en kon de prijsuitreiking 
beginnen. 
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Schaken en politiek in Rusland 2 
(door Gerard Klein Langenhorst) 

 

Botwinnik - Bronstein 
In 1951 speelt Botwinnik tegen Bronstein om het wereldkampioenschap. Hij weet die te 
behouden door nog maar net gelijk te spelen. En dan gaat het om de 23ste partij, die 
Botwinnik won. Recentelijk, in 2003 verscheen er een artikel in de MOSCOW TIMES (ja, ja, de 
Russische archieven gaan open), dat Bronstein de opdracht had gekregen om te verliezen. 
Fameus is het incident bij Fischer - Spassky, 1960, toen Fischer verloor en bijna in tranen 
was na afloop van de partij. "Luister", zei Bronstein tegen hem, "ze dwongen me de match 
om het WK te verliezen tegen Botwinnik, en ik heb geen traan gelaten".  
 

 
Bronstein, Keres en Botwinnik. 
 
Met nog maar twee van de 24 partijen te 
gaan staat David Bronstein een vol punt 
voor op Botwinnik. Dan wordt hij door het 
hoofd van de KGB (Abakoemov) naar de 
privé-loge van de KGB geroepen.  
 
Zogenaamd om hem te feliciteren voor zijn 
overwinning in de 22ste partij. Maar wij 
weten wel beter....Bronstein mocht geen 
wereldkampioen worden omdat hij een 
neef was van Leon Trotsky. Je weet wel, 
degene die naast Lenin en Stalin stond 
toen ze de Bolsjewiki aan de macht 
hielpen. De vader van Leon Trotsky heette 
ook David Bronstein.  
 
Trotsky werd in Mexico vermoord (1940) 
op bevel van Stalin en al zijn (vele) 
kinderen werden ook opgejaagd en 
vermoord. Om die reden was 
grootmeester David Bronstein volstrekt 
onacceptabel voor de Sovjets als 
wereldkampioen. Voor de schokkende foto 
die de hele wereld overging verwijs ik naar 
de site van Utrecht. Dat was de 
werkelijkheid waarin Bronstein leefde anno 
1950. Een leven in angst. 

 
 
Hier hebben we dan de slotstelling van die 
beroemde 23ste partij. Waarom geeft 
zwart hier op? Ziet hij niet dat hij een pion 
voor staat? Waarom geeft zwart hier op?  
 
Omdat hij opdracht had gekregen de 
match te verliezen ? Nee, omdat hij 
verloren staat, natuurlijk. Zwart staat in 
zetdwang, en wie de partij naspeelt, ziet 
hoe Botwinnik zijn fameuze techniek op 
Bronstein heeft losgelaten en hem met het 
loperpaar helemaal murw heeft gebeukt.  
 
Uit de partij zelf kan ik niet destilleren dat 
er sprake is van een complot. Botwinnik 
speelt gewoon een mooie partij. 
 
Bronstein heeft zelf aan alle kanten de 
geruchtenmachine vooral levend 
gehouden. Maar niet door het te 
bevestigen. Wel door te suggereren. In 
zijn autobiografie zou hij schrijven: "Ik ben 
vele, vele keren gevraagd of ik 
gedwongen was de 23ste partij te 
verliezen. Er is veel onzin hierover 
geschreven.  
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Het enige dat ik wil zeggen dat ik 
onderworpen stond aan sterke 
psychologische druk vanuit verschillende 
bronnen en dat het aan mij was of ik daar 
wel of niet tegenin ging." Deze tekst is 
gepubliceerd in 2000, dus lang na het 
vallen van het Sovjet-Imperium. 
 
En dat incident dan bij Fischer - Spassky, 
in 1960, toen Fischer verloor en bijna in 
tranen was na afloop van de partij en 
Bronstein hem troostte met de woorden 
dat hij gedwongen was de match om het 
WK te verliezen tegen Botwinnik? Later 
zou Bronstein niet bevestigen, maar ook 
niet ontkennen, dat hij dit gezegd had.  
 
 
De match tussen Botwinnik en 
Bronstein 
 
Tien jaar later organiseert Schaakclub 
Utrecht een grootmeestertoernooi. In 
1961. En ze hadden zowaar Botwinnik en 
Flohr gestrikt ! Ze zouden komen, en 
wilden ook komen, maar kregen op het 
allerlaatste moment geen visum van de 
Russische regering. De waarheid kregen 
wij ook te horen. Botwinnik was namelijk 
geen lid van de Communistische Partij in 
Rusland. Precies de reden waarom hij 
weinig mee kon doen aan buitenlandse 
toernooien. 
 
Een andere reden waarom Botwinnik nooit 
echt in de gratie van de Sovjet-autoriteiten 
was, was het feit dat hij joods was. Het 
antisemitisme vierde zeker in die tijd 
hoogtijdagen. Gedurende de Botvinnik - 
Smyslov matches was het publiek groot 
fan van Smyslov en werd er zelfs 
geroepen: "Vasily, schop die jood van het 
bord af." Vandaar ook de boosheid van 
Botwinnik in het interview hierboven. Hij 
meende dat Stalin liever Keres had dan de 
jood Botwinnik. 

Stalin, één van de meest wrede heersers 
die in dertig jaar staatsterreur miljoenen 
Sovjetburgers geslachtofferd heeft, zou in 
1953 overlijden. De incidenten rond 1948 
en 1951 behoorden dus tot de allerlaatste 
periode. In die dertig stalinistische jaren 
werd het Russische schaakimperium 
geleidelijk aan uitgebouwd. Dat schaken 
onderdeel was van de Russische 
propagandamachine, moet en kan niet 
anders dan in Stalins opdracht zijn 
geweest. 
 
Was Stalin een liefhebber van het 
schaken? Er is slechts één partij van hem 
bekend. Deze zou door de Russen 
geconstrueerd zijn. Tenminste, dat denkt 
men.  
 
Is deze partij (zie volgende clubblad) 
gereconstrueerd of niet? Op zich speelt wit 
de opening niet overdreven goed. Ook valt 
op dat zwart met een dame achterstand 
gewoon door blijft spelen. Echt iets voor 
een gezellig amateur-potje. Aan de andere 
kant is het loperoffer heel knap gespeeld. 
Maar misschien had Stalin wel na veel 
mislukt gepruts op het schaakbord 
eindelijk eens een beetje redelijke 
prestatie neergezet. En misschien dacht 
hij toen: "Hier moet de wereld meer van 
weten." 
 
Het belangrijkste bewijs lijkt mij evenwel 
dat het openingsspel van zowel wit als 
zwart niet echt in de tijd van 1926 past. Als 
deze partij inderdaad gespeeld is, zouden 
we het nog niet eerder gespeelde plan g4 
in de Le2-variant van Scheveningen / 
Najdorf moeten herdopen in de "Stalin-
aanval". En dat gaat te ver. 
 
Overigens wil het gerucht dat Jeschow in 
top van de KGB was, die Stalin een paar 
jaar na deze partij heeft laten executeren. 
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Partijen van clubleden 
(door Dick Boogaard) 

 
De overwinning van Herby was hard nodig in de wedstrijd tegen Dr. Max Euwe 4. Aan het 
eerste bord speelde hij tegen Vincent Vleeming. Hij was hem op alle fronten de baas. 
Wit: Herby Aalbers, Zwart: Vincent Vleeming. 
 
1.Pg1-f3  Pg8-f6  2.c2-c4  g7-g6  3.g2-g3  
Lf8-g7  4.Pb1-c3  d7-d6  5.Lf1-g2  0-0  
6.0-0  c7-c6  7.d2-d3  e7-e5  8.Lc1-g5  
h7-h6  9.Lg5-d2  
  

 
 
Beide spelers doen het rustig aan. Met de 
volgende zet bereidt Vincent f7-f5 voor; 
dat betekent actie! Fritz is niet enthousiast 
en geeft gelijk een ruime +1 voor wit. 
9……Pf6-e8  10.Dd1-c1  Kg8-h7  11.Ta1-
b1 
Ook actie op de damevleugel! 
 
11…..f7-f5  12.b2-b4  Pe8-f6  13.c4-c5 
13.b4-b5 is iets sterker. 
 
13…..Tf8-e8 
 

 
 

Jammer dat de toren nu al weggaat van 
de f-lijn. De damevleugel ontwikkelen is 
beter. 
 
14.c5xd6  Dd8xd6  15.b4-b5 
Misschien wat vroeg, maar het is lastig de 
vaart er in te houden. 
 
15……Pd8-d7  16.Pc3-a4  Pf6-d5 
Nu is de stand weer helemaal gelijk. 
 
17.e2-e4  Pd5-b6  18.Pa4xb6  a7xb6  
19.e4xf5  g6xf5  20.b5xc6  b7xc6  
21.Pf3-h4 
 

 
 
Er is flink wat geruild, en nu hangen 
ineens overal pionnen.Zwart heeft alleen 
de pion op e5 afdoende gedekt. Er dreigt 
van alles op beide vleugels.Alleen 
21…..Pd7-c5 dekt alles weer. Maar hij 
speelt 
 
21.Pd7-b8 
Terug in de stal. 
 
22.Tb1xb6  Ta8xa2  23.Ld2-b4  Dd6-c7  
24.Lb4-c5  Lc8-d7 25.Lg2-h3! 
Een mooie verleiding. 
 
25…..f5-f4  26.Lh3-g2  
En weer terug. Wat ruiltjes, een paar 
subtiele zetten en Fritz geeft al ruim +2. 
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26…..Ta2-a6? 
Het werd te veel. Herby slaat nu eerst toe 
op de koningsvleugel en maakt het af op 
de damevleugel. Een mooi slot. 
 
27.Lg2-e4+  Kh8-g8  28.Tb6xa6  Pb8xa6  
29.Dc1-c4+  
En vanwege het stukverlies geeft zwart 
het op. 
Mooie partij om eens grondig te bekijken. 
 

 

 
 

Partijen van Clubleden  
(door Jochem Mullink) 

 
Jaarlijks worden de persoonlijke kampioenschappen voor senioren gehouden in Hengelo. 
Marcel Krosenbrink en Jochem Mullink deden hier dit jaar aan mee. Een erg groot succes 
werd dit niet. Marcel haalde drie punten uit zeven wedstrijden en Jochem haalde een halfje 
meer. Ben Poelstra werd kampioen. Zelf speelde ik een aardige partij tegen Leo Klapwijk.  
 
Jochem Mullink – Leo Klapwijk 
1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.Pge2 Pf6 4.d4 cxd4 
5.Pxd4 d6 6.Lg5 e5  
6. ... e5 is geen goede zet, omdat veld d5 
dan zwak wordt. Normaliter is dit niet zo 
erg, maar doordat mijn loper al op g5 staat 
kan ik elk moment op f6 nemen en een 
paard op d5 zetten. 
 
7.Pf3  
Ik had hier gelijk al op f6 kunnen slaan met 
mijn loper. Mijn tegenstander kan dan niet 
met de dame terugslaan omdat dan na 
8.Pd5 en 9 Pb5 wit Pc7+ dreigt. Maar ik 
had in de partij het idee dat als zwart met 
de pion terug slaat, hij gewoon in een 
Sveshnikov kan komen. Daarom speelde 
ik hier Pf3. 
 
Le7 8.Le2 a6 9.0–0 0–0 10.a4  
Ik speelde 10.a4 om b5 van zwart te 
voorkomen. Dit was echter niet nodig. Als 
zwart b5 speelt dan is dat eerder een 
zwakte die ik daarna kan aanvallen. 
 
b6 11.Lxf6 Lxf6 12.Pd5 Lb7 13.c3 Pe7 
14.Lc4 Pxd5 15.Lxd5 Lxd5 16.Dxd5  
 

 
 
Hier is duidelijk dat zwart minder staat. De 
pion op d6 moet altijd verdedigd  worden 
en een stuk op d5 kan niet met pionnen 
verjaagd worden. In principe was de 
zwakte op d5 niet zo erg, maar zwart heeft 
de verkeerde stukken afgeruild. Als zwart 
nu een witveldige loper had, dan had hij 
nu geen problemen. De zwartveldige loper 
kan echter niks doen aan een stuk op d5. 
 
Dc7 17.Tfd1 Le7 18.Pd2 Tac8 19.Pf1 
Tfd8 20.Dd3 Dc4 21.Pe3 Dxd3 22.Txd3 
Td7 23.Pd5  
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Ondanks dat wit nu een paard op d5 heeft 
staan is het nog niet gemakkelijk om te 
winnen. Dit komt omdat de stelling redelijk 
gesloten is en zwart niet veel zwakten 
heeft die makkelijk aan te vallen zijn. Zijn 
enige zwakke pionnen zijn die op d6 en 
b6, maar die kunnen erg makkelijk 
verdedigt worden.  
 
Ld8 24.f3 f6 25.Kf2 Kf7 26.Pb4 a5 
27.Pd5 Ke6 28.Pe3 g6 29.g4 Tb8 30.Td5 
Tc7 31.Tad1 Le7 32.Ke2 Tbc8 33.Tb5 
Tc6 34.Tdd5 Ld8 35.Tb3  
 

 
 
Na enig gemanoeuvreer heeft wit eigenlijk 
nog niet heel veel bereikt. Zijn stukken 
vallen wel zwarts pionnen aan maar die 
kunnen nog gemakkelijk verdedigt worden. 
Met de volgende zet verschafte de 
tegenstander mij een mogelijkheid. Wit 
heeft ondertussen wel een extra veld (b5) 
voor zijn stukken weten te bemachtigen. 
 
Tc5 36.Txc5 dxc5  
Eerst was het onmogelijk om met mijn 
koning naar b5 te lopen omdat er een 
zwarte toren op de c-lijn stond. Nu is de c-
lijn gesloten en kan de koning wel naar b5 
lopen. 

37.Ta3 Tb8 38.Kd3 Tb7 39.Ta1 Td7+ 
40.Pd5 f5 41.gxf5+ gxf5 42.Tg1 Kf7  
Zwart heeft de stelling net geopend. Alleen 
heeft hij daar niet zoveel aan omdat wit 
eerder een toren op de g-lijn kan zetten 
dan hij. Hij kon met Kf7 alles weer dekken 
dus is er nog niet zo veel aan de hand. 
 
43.Kc4 f4 44.b4 cxb4 45.cxb4 Td6 
46.bxa5 Tc6+ 
 

 
 
Tot deze zet stond het ongeveer gelijk. Na 
Tc6 staat wit gelijk gewonnen. Als zwart 
gelijk op a5 terug sloeg kan wit nergens 
met de toren binnenkomen. Na de 
volgende reeks zetten komt de witte toren 
wel binnen. 
 
47.Kb5 Tc5+ 48.Kb4 Txa5 49.Tc1 Ta7 
50.Tc6  
De witte toren kan nu pionnen gaan 
ophalen en zwart heeft geen enkel 
tegenspel. Na 15 zetten gaf zwart op. 
Concluderend was de zet e5 niet slecht, 
maar hield zwart de verkeerde stukken 
over om het veld d5 te dekken. Daardoor 
kon wit een paard op d5 neerzetten. Toch 
is het niet makkelijk om te winnen als 
zwart geen lijnen opent. 
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Oplossingen van: Voorjaar: combineren maar! 
 

1.Lu Shanglei – Bitoon, Olongapo City 2015. 
1.Dh4-e7+  Ld6xe7  2.Pd5xc7 mat! 
 
2.Burmakin – Manakov, Schäbisch Gemünd 2013. 
1.Tb1xb6  a7xb6  2.Lg2-d5+  Kg8-h8  3.Ph5xg6  h7xg6  4.Df1-h3 Lg7-h6  5.Dh3xh6 mat. 
 
3.Firat – Khairullin, Doha 2015. 
1……Th6xh3+  2.Kh2xh3  Pe4-g5+  3.Kh3-h2  Pg5-f3+  4.Kh2-h1  Df2-g1 mat (of 4.Kh2-
h3  Df2-h4 mat) 
 
4.Bosiocic – Mons, Oostenrijk 2015. 
1.Tc1xc6  b7xc6  2.Dg3-e5+  De7xe5  3.Pd6xf7 mat  
 
5.Savielly Tartakower – Max Euwe, Venetië 1948. 
1……Pd5-c4+  2.b3xc4  Ta8xa4+  3.Ka3xa4  Dd2-a2+  4.Ka4-b4  Da2-b2+  
Nu verliest wit de dame na 5.Kb4-c5  Da2xf2 of het is mat na 5.Kb4-a5  Db2-a3 
 
6.Dimitar Mogilarov – José Luis Roque Sola, London Classic Open 2015. 
1.Dh5xh7+  Pf8xh7  2.Th1xh7+  Kh8xh7  3.Ta1-h1  Kh7-g6  4.Th1-h6 mat. 

 
 
 
  

Activiteitenkalender 

 
Dinsdag 9 februari   Schaakvrij 
 
Dinsdag 29 maart   Bekerfinale 
 
Dinsdag 3 mei    Schaakvrij 
 
Dinsdag 24 mei   Laatste ronde senioren 
 
Zaterdag 21 mei   Barbecue 
 
Vrijdag 27 mei    Laatste speelavond jeugd 
 
Zaterdag 28 mei   Jeugdschaaktoernooi 
 
Zondag 5 juni    Schaken in het Dorp 
 
Dinsdag 7 juni    Start Zomerschaak 2016 
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BARBECUE WSG : Zaterdag 21 mei 
 
Let op:  Dit is een andere datum dan in het vorige clubblad stond.  
 
Evenals vorig jaar aan het einde van het seizoen weer 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 André Houwers Wilterdinkweg 1 in Kotten. 
 
En als 22.00 uur te laat is, je mag natuurlijk altijd eerder naar huis gaan.  
De eigen bijdrage bedraagt 8 euro voor volwassenen en 5 euro voor jeugdleden. Als het 
enigszins mogelijk is deze bijdrage vooraf te voldoen op de clubavond. 
 
Aanmelden uiterlijk vrijdag 13 mei op het formulier dat op het prikbord hangt of per mail, 
telefoon of mondeling op de clubavond bij André Houwers of Marcel Krosenbrink. En graag 
aangeven met hoeveel personen je komt.  
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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 



 

 

33 

 
 
 
Met dertien spelers spelen we een competitie, waarbij je in dertien ronden maximaal 
tweemaal tegen iemand kan spelen. Lauri heeft tegen Merlijn haar eerste nederlaag geleden, 
waardoor het erg spannend is geworden. Evi lijkt de derde plaats vast in handen te hebben 
en daarna is het nog erg spannend met nog drie rondes te gaan.   
 
 
Tussenstand competitie 
 

1 Lauri 159 9-8 w 

2 Merlijn 157 9-8 w 

3 Evi 113 9-6 z 

4 David 75    6-2½ 
 5 Kasper 74    8-3½ 
 6 Merijn 73    8-3½ 
 7 Wietse 69 8-5 ww 

8 Bram 69 9-4 w 

9 Rowan 56 7-3 w 

10 Sylvan 41    9-2½ z 

11 Finn 41 7-2 z 

12 Micha 29 8-2 zz 

13 Emma 29 7-2 z 
 
 
 
 

 
Standen overige competities 
 
In de Achterhoek-cup en Winterswijk-cup zijn sleschts twaalf spelers tot de minimaal 
benodigde zes partijen gekomen. De helft van die spelers valt dus in de prijzen. De eerste 
drie van de Winterswijk-cup promoveren volgend seizoen naar de Achterhoek-cup 
 
Snelschaken   Achterhoek-cup  Winterswijk-cup 
Evi             6   Max  48  Merijn  24 
Kasper       5    Daan  42  Bram  22 
Lauri          4   Lauri  33  Wietse   18 
Merlijn       3   Evi   27  Emma  16 
Wietse       3   Kay  22  Sylvan  10 
Merijn        2   Kasper  21   
Emma       1   Merlijn    19 
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Max Euwe A-WSG A 
(door Oscar Wamelink) 

Op 2 februari had Wsg A1 hun 3e teamwedstrijd. Deze was in Enschede tegen Max Euwe. De 
wedstrijd was op een dinsdag, dat was voor het eerst en voor het laatst dit seizoen. De reis was 
een stuk korter dan naar Hardenberg en liep ook voorspoedig.  
 
Op bord 4 speelde Kay Ruesink tegen Job 
Velthuis. Kay kwam, met zwart, snel 
ingesloten te staan. Hierdoor kon zijn 
tegenstander snel binnenkomen. Niet veel 
later werd Kay mat gezet. 
 
Op bord 3 speelde Daan Slager tegen 
Matthew Maat. Na een korte tijd kwam Daan 
voor met een toren tegen een loper. Hij 
kreeg vele kansen om nog meer te winnen, 
maar dit verzuimde hij. Matthew speelde 
dapper door. Na een uur won Daan toch, 
ook al had zijn tegenstander in die tijd ook 
veel kansen gekregen.  
 
Max speelde op bord 2 tegen Niek Bats. 
Niek had wit, hij speelde een rustige 
opening en verloor hier en daar een tempo. 
Er werd wat afgeruild waarbij de spelers niet 
gerokeerd hadden. Max kwam een stuk 
voor, later zette Niek zijn dame in een 
röntgenaanval. Max deed een aftrekaanval 
met schaak en won zijn dame.  

Hierna maakte Max het snel af. 
 
Oscar speelde tegen Nicolien Boeckhoudt. 
Ze stonden lange tijd gelijk. Na een aanval 
op een pion van Oscar, won hij zelf een 
pion. Even later won Nicolien de pion terug, 
maar verloor een andere pion. Daarbij 
dwong Oscar een stukkenruil af en ze 
kwamen terecht in een lopereindspel. Oscar 
stond gewonnen door zijn pion meer. Maar 
nadat Daan gewonnen had bood hij remise 
aan zodat ze klaar waren. Hij had dit al 
eerder geprobeerd, toen weigerde Nicolien. 
 
De einduitslag is 2½-1½ geworden in het 
voordeel van WSG. 
Het snelschaken werd 2-2. Daan en Max 
wonnen hun partij. Kay en Oscar verloren 
helaas.  
 
Met deze zege is WSG nog net geen 
kampioen. Er volgt nog een wedstrijd thuis 
tegen Hardenberg. 

 
 

Max Euwe A  WSG A  1½-2½ 2-2 

Nicolien Boekhoudt 1124 Oscar Wamelink 1501 ½-½ 1-0 

Niek Bats xx Max Eisenbart 1410 0-1 0-1 

Matthew Maat xx Daan Slager 1010 0-1 0-1 

Job Velthuis Xx Kay Ruesink 458 1-0 1-0 
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WSG A – Hardenberg A 

(door Max Eisenbart )  
 
Op 18 maart speelde WSG A hun laatste seizoenswedstrijd thuis tegen Hardenberg, een 
gelijkspel was genoeg voor de titel. 
Met invaller Merlijn op bord 4, Daan op bord 3, Max op bord 2 en Oscar op bord 1 leek dit geen 
onmogelijke opgave. Jammer genoeg verloren Daan en Merlijn hun partijen relatief snel en dus 
was het aan Max en Oscar om het kampioenschap binnen te halen. Max kwam snel iets beter te 
staan, maar had een paar moeilijkheden om het af te ronden, maar maakte dan toch zijn eigen 
seizoen perfect door het 4de punt uit de 4de partij te scoren. Oscar stond tijdens de hele partij 
meer of minder gelijk en besloot na kort overleg met Jochem uiteindelijk toch om remise aan te 
bieden, zo werd won hardenberg met 2½-1½ en ligt het kampioenschap niet meer in eigen 
handen. De enige kans om niet kampioen te worden is echter als Max Euwe met 4-0 van 
Hardenberg wint. Natuurlijk was de hoop om deze avond al het kampioenschap te kunnen 
vieren, maar toch kunnen we stellen dat het in totaal een geslaagd seizoen was van ons team. 

 

WSG A  Hardenberg A  1½-2½ 1-3 

Oscar Wamelink 1506 Stijn Klapwijk 1233 ½-½ 0-1 

Max Eisenbart 1334 Jasper Hamhuis 512 1-0 1-0 

Daan Slager 971 Joost van der Noordaa 650 0-1 0-1 

Merlijn Elferink 433 Niek van der Noordaa 655 0-1 0-1 

 

WSG A kampioen 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
In de verslagen van Max en Oscar hebben jullie al kunnen lezen dat WSG A tot tweemaal toe 
net geen kampioen werd. In de laatste ronde, waarin WSG vrij was, moest de beslissing vallen. 
Alleen als Max Euwe met 4-0 won was WSG geen kampioen. Maar Hardenberg hield de score 
keurig op 2-2 en zo was de buit binnen.  
Voor de tweede keer op rij kampioen bij de oudste jeugd. Toch een bewijs dat de jeugdafdeling 
niet zo slecht draait en vooral de doorstroom naar de seniorenafdeling goed is. 
 
Scores  

Jochem Mullink 1-1 

Oscar Wamelink 4-2 

Max Eisenbart 4-4 

Daan Slager 4-2 

Kay Ruesink 2-1 

Merlijn Elferink 1-0 

 

 
WSG D 

 

WSG D  Minerva D  1-3 1-3 

Evi Maris 640 Veronique Boguslavski 819 0-1 0-1 

Lauri Maris 749 Selma Bertholee 636 1-0 1-0 

Wietse Stoverink 147 Hugo Eijkelkamp 615 0-1 0-1 

Bram Wilterdink 130 Joris Beltman 250 0-1 0-1 
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EVEN VOORSTELLEN 
 

 Finn Hoog Antink  Naam:    Rowan Geers   
         
 24 september 2005  Geboren:    17 juli 2006   
      
 Sin Jozef   School:    Bargerpaske   
        
 6    Groep:    6a    
        
Architect   Beroep:    Weet ik nog niet  

 
Geen    Sport:     Voetbal, basketbal  
   
 Bouwen   Hobby’s:    Gamen   
     
School    Schaken geleerd van:  Mijn vader   
  
Macaroni   Gerecht:    Patat    
       
Paprika   Lust geen:    Spruitjes, bloemkool, broccoli 

         
 Cola    Drank:     Cola    
  

 Poes, hond   Dier:     Schildpad, hond, parkiet,  
         konijn 
        
 xx    Artiest:    xx   
 
 Geronimo Stilton  Boek:      Leven van een loser  
       
 Spongebob, Enzo Knol TV-programma:  Nickelodeon   

 
 Vaatwasser uitpakken Hekel aan:    Iemand van school  
     
 xx    Bewondering voor:   xx 
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PK Jeugd 

(door Marcel Krosenbrink) 

In het vorige nummer heeft een uitgebreid verslag gestaan van Jochem over het SBO-
kampioenschap in de leeftijdsgroepen A tot en met D. In dit nummer gaan we door met de 
klassen E tot en met H.  
 

Het E-kampioenschap was zaterdag 6 
februari in het Hengelose 
denksportcentrum. Omdat tegelijkertijd het 
seniorenkampioenschap werd gespeeld, 
kon ik tijdens mijn partijen een glimp 
opvangen. Namens het WSG waren Evi 
en Lauri vertegenwoordigd. Voor de 
meisjes waren er twee NK-tickets voor op 
papier drie kandidaten. Een eventuele 
ontsnappingsroute was om bij de eerste 
vier in het totaalklassement te eindigen. 
Uiteindelijk lukte het de zusjes om aan 
beide voorwaarden te voldoen. Evi en 
Lauri eindigden met 6,5 uit 9 als gedeeld 
derde in totaal en als gedeeld eerste bij de 
meisjes. Na een barrage met Lauri werd 
Evi officieel E-kampioene. 

Opvallend was dat Lauri de enige was die 
de uiteindelijke winnaar versloeg, maar 
tegen enkele outsiders een paar puntjes 
liet liggen. Feit blijft dat Evi en Lauri naar 
het NK in Waalwijk mogen (daarover meer 
elders in dit blad). Je gaat er misschien 
aan wennen, maar het blijft een mooie 
prestatie. 

Wederom tegelijk met het 
seniorenkampioenschap werd op zaterdag 
5 maart het kampioenschap in de klasse 
FGH gespeeld, ook wel pupillendag 
genaamd.  

In totaal waren er maar liefst zeven NK-
tickets te verdelen. Ook voor andere 
WSG'ers hadden hier dus kansjes 
gelegen.  

In de leeftijdsgroep van Lauri (G) was de 
spoeling nog dunner, waardoor in dit geval 
deelnemen al min of meer voldoende was. 
De motivatie voor Lauri lag er alleen nog 
in om het toernooi te winnen, waar zij met 
de hoogste rating van alle deelnemers ook 
zeker aanspraak op kon maken. Dit lukte 
uiteindelijk net niet, want met 7 uit 9 
finishte Lauri op de gedeelde tweede 
plaats. Dit keer viel op dat ze juist van de 
sterkste tegenstanders verloor. Met haar 
resultaat werd Lauri natuurlijk wel 
meisjeskampioene.  

Het echte "examen" zal tijdens het NK in 
Roosendaal aan het begin van de zomer 
plaatsvinden, want inmiddels behoort Lauri 
ook landelijk bij de toppers. Maar eerst 
nog twee andere NK's. 

Op dat gebied nog een update bij het 
verslag van Jochem. Vanwege het 
terugtrekken van enkele spelers heeft Evi 
zich ook gekwalificeerd voor het NK D. En  
Emma de Vries mag meedoen aan het NK 
A. Zij kreeg een vrijplaats voor dat 
toernooi. 
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NK-E 
(door Marcel Krosenbrink) 

In het Paasweekeinde vond in Waalwijk het Nederlands Kampioenschap in de E-categorie 
plaats. Evi en Lauri Maris hadden zich daarvoor geplaatst. Op Goede Vrijdag werden vijf 
ronden gespeeld en de zaterdag voor Pasen de resterende vier. Lauri was, als één van de 
jongste van de twintig deelnemers, als zevende geplaatst, Evi als elfde. Een plaats tussen 
vier en veertien leek een redelijke verwachting. 

In Waalwijk werd gespeeld in een hotel. 
Het publiek kon niet dichtbij de spelers 
komen, zodat ze rustig konden spelen en 
niet afgeleid werden. Sommige partijen 
duurden ook best lang. Niet alleen veel 
zetten, maar ook veel tijd. Wat ook opviel 
was dat er geen echt zwakke broeders 
(eigenlijk zusters) in het deelnemersveld 
aanwezig waren. Meisjes met een relatief 
lage rating, bleken ook een prima partij te 
kunnen spelen. 

In de eerste ronde moest Evi aan bord 1 
(live te volgen op internet) meteen tegen 
de als eerste geplaatste Eline Roebers 
spelen. Evi speelde een goede partij, maar 
net niet goed genoeg om een punt te 
pakken. Lauri liep in ronde twee tegen de 
eerste nederlaag aan. In een prima partij 
waarin ze weinig fout deed, ging er toch 
een keer een pion verloren en dat speelde 
de tegenstander goed uit.  In ronde drie 
kreeg Evi de nummer twee van de 
plaatsingslijst, die zich in de eerste ronde 
had laten verrassen. Ook nu speelde Evi 
een goede partij. Na het verlies van twee 
pionnen veroverde ze die keurig weer 
terug, maar later ging het alsnog mis. In 
de vierde ronde trof Lauri dezelfde 
speelster (Wendy Huang). In de opening 
gaf Lauri onnodig een pion weg. Daarna 
werd er (te) veel afgeruild en resteerde 
een verloren pionneneindspel.    
 

Voor de tweede dag stonden er vier 
partijen op het programma. Lauri speelde 
eerst tegen iemand van ongeveer gelijke 
sterkte. Ze kwam een kwaliteit voor, maar 
werd verrast door Dxh3+ gevolgd door 
Dxg2 mat.  

 

 

Lauri Maris-Kimmily Tran (ronde 6) 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 Lc5 4.h3  
Dit is een beetje aan de voorzichtige kant 
(hoort ook niet bij de Gouden Regels), 
maar echt verkeerd is het natuurlijk niet. 
 
Pf6 5.Lb5 0–0 6.0–0 a6 7.Lxc6 dxc6 8.d3 
h6  
Zwart speelt ook een (te) voorzichtige zet, 
maar Lauri kan er meteen van profiteren. 
 
9.Pxe5 Ld6 10.Pf3 Te8 11.Te1 Lb4 
12.Ld2 Lc5 13.Le3 Lb4 14.a3 La5 15.b4 
Lb6 16.Lxb6 cxb6 17.e5  
De enige zet over de middenlijn is meteen 
een goede 
 
Pd5 18.Pxd5  
Natuurlijk is afruil niet verkeerd als je 
voorstaat, maar Pe4 was nog sterker. Wit 
laat in de volgende zetten het voordeel so 
wie so iets inzakken, omdat er niet echt 
met een actief plan wordt gespeeld. Het 
lijkt er op dat wit vooral veel wil afruilen.  
 
Dxd5 19.c4 De6 20.Kh1  
Het doel van deze ontgaat me een beetje, 
maar het was natuurlijk niet te voorzien 
dat Lauri hier nog veel last van gaat 
krijgen. 
 
c5 21.bxc5 bxc5 22.a4 b6 23.Tb1 Lb7 
24.Tb2 Tad8 25.Te3  
Lauri staat met haar degelijke aanpak nog 
steeds in de plus.Ik denk dat zwart de 
volgende kamikaze-zet expres speelt in de 
hoop op een wonder.   
 
Td4  
 



 

 

39 

 
 
26.Pxd4 cxd4 27.Te1  
En dat wonder geschiedt. Na Tg3 had wit 
de overwinning voor het grijpen gehad.  
 
Dxh3+  
Zo’n zet zie je gemakkelijk over het hoofd, 
maar zwart wordt wel beloond voor haar 
bereidheid om risico’s te nemen. Met de 
koning op g1 (zie zet 20) was deze truc 
niet gelukt 
 
28.Kg1 Dxg2 mat 0–1 
 
Winst en verlies liggen dichtbij elkaar. 
Lauri heeft nog geen pion weggegeven, 
maar verliest toch. Kimmily zou het 
toernooi uiteindelijk als derde afsluiten. 

Evi won wel en de volgende ronde 
wederom en met 3½ stond zo weer keurig 
op een plaats in de middenmoot. Door nog 
een keer te winnen en te verliezen bleef 
dat ook zo.  
 

Lauri won ook en voegde daar in ronde 8 
een remise aan toe. Met een zege in de 
laatste ronde (die in een Zwitsers toernooi 
altijd de doorslag geeft) zou ze zelfs nog 
vierde kunnen worden. En een beker 
winnen. Helaas bleek Amelia Jonkman 
(inderdaad de dochter van grootmeester 
Harmen) te sterk.  

Zo eindigden Evi en Lauri als enigen in het 
veld van twintig op 4½. En daarmee 
werden ze 12e en 11e. Een keurig 
resultaat. Evenveel punten, maar een zeer 
verschillende stijl. Evi lekker aanvallen, 
vooral geen dames ruilen (zelfs bij forse 
voorsprong) en Lauri wat meer solide, 
waarmee ze de stellingen onder controle 
hield. Liever een extra ruiltje dan 
complicaties. Maar zo zie je maar, beide 
wegen leiden naar Rome (in dit geval 4½ 
punt).  

 

 

Programma  jeugdschaken seizoen 2015/2016 
 
Vrijdag 22 april   Competitie  ronde 11  
Vrijdag 29 april   Snelschaken, ronde 3 
Vrijdag 6 mei    Geen Schaken, Meivakantie 
Vrijdag 13 mei    Competitie ronde 12 
Vrijdag 20 mei    Competitie ronde 13  
Zaterdag 21 mei   Barbecue  
Vrijdag 27 mei    Slotavond / prijsuitreiking  
Zaterdag 28 mei   Jeugdschaaktoernooi WSG 
Zondag 5 juni    Schaken in het Dorp 
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