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2200 volledig onder de voet gelopen door Jochem. Proficiat. 
Achterin dit blad bespreekt Jochem de partij zelf. 

http://www.wsgschaak.n/
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Ten Geleide 

(door Jochem Mullink) 
 
Het seizoen is net weer begonnen en de eerste wedstrijden zitten er al weer op. In 
tegenstelling tot vorig seizoen gaat WSG 1 het waarschijnlijk moeilijk krijgen in de KNSB-
competitie. Daarentegen doet WSG 2 wel mee om de titel in de promotieklasse. 
 
We zijn dit jubileumjaar begonnen met een 
soort van dubbelmatch tegen Rokade die 
dit jaar ook een jubileum hebben. Een 
jubileummatch om het jubileumseizoen 
van beide verenigingen in te luiden en een 
bekerwedstrijd voor de KNSB-cup. 
 
Bij de jeugdafdeling zijn er onder andere 
dankzij de inspanningen van Gerard Klein 
Langenhorst met het schoolschaak ten 
opzichte van de seizoenstart van vorig jaar 
acht jeugdleden bij gekomen. Ook zijn Evi 
en Lauri Maris doorgestroomd naar de 
seniorencompetitie. Hopelijk blijven ze 
schaken leuk vinden en groeien ze verder 
door.  
 
In de bekercompetitie is er een 
tijdshandicap. Toch gebeurt het zelden dat 
een veel zwakkere speler van een veel 
sterkere speler wint. Op zich is dat 
natuurlijk ook wel logisch, maar het idee 
achter de bekercompetitie is volgens mij 
juist dat ook relatief minder goede spelers 
een kans hebben om een prijs te winnen. 
Daarom wil ik een voorstel doen om in 
plaats van een tijdshandicap een 
materiaalhandicap in te stellen.  
 
Bijvoorbeeld: bij een ratingverschil groter 
dan 750 ratingpunten een stuk minder 
voor de sterkere partij.  
 
 
 

 
Bij een ratingverschil groter dan 500 
ratingpunten een kwaliteit minder en bij 
een ratingverschil van 250 rating punten of 
meer een pion minder.  
 
Ook is het misschien een idee om 
bijvoorbeeld de hoger gerate partij altijd 
zwart te geven. 
 
Zeker gezien het feit dat er tot nu toe 
weinig verrassende uitslagen zijn geweest 
is dit in ieder geval het overwegen waard. 
 
Een andere manier om meer spanning te 
creëren in de bekercompetitie is door de 
sterkere speler te verplichten om te 
winnen. Indien de lager gerate speler 
remise maakt dan gaat die automatisch 
door naar de volgende ronde. 
 
In de zomervakantie hebben Evi, Lauri en 
ik meegedaan aan het ONJK in Borne. Ik 
kan alvast verklappen dat ik dat toernooi 
gewonnen heb en hoe het verder gegaan 
is staat elders in dit blad. 
 
We hebben nu één jubileumactiviteit 
gehad en ik hoop dat alle andere geplande 
activiteiten ook een groot succes worden. 
Verder wens ik iedereen natuurlijk een 
gezellig schaakseizoen. 
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Verslag Ledenvergadering  
(door Mark Burgers) 

Algemene ledenvergadering WSG dinsdag 30 augustus 2016 19.30 uur bij Willinks. 
 
Aanwezig: bestuur: M. Krosenbrink, H v/d Laar, G. Harbers, G. Kl. Langenhorst, M. Burgers. 
Leden: J. Mullink, H. Aalbers, H. Abbink, J. Geerdes, H. Schuurmans, H. Hoïng, B. te Sligte, J.W. Kl. 
Poelhuis, H. te Brinke, J. Eckhardt, A. Luimes, A. Houwers, O. wamelink, M. Eisenbart, M. Schmeing 
Afwezig met kennisgeving:  J. Wolters, H. Meijer, R. en D. Voogd, D. v. Wamelen, H. Freriks. D. 
Boogaard, D. Labee, T. Witteveen, A. v. Lith, Fam. Maris, en P. Rijntjes definitief omdat hij te druk is. 
 

1. Opening/mededelingen:  

om 19.30 uur opent Marcel de vergadering. 

 
2. Interne competitie. 
Jochem en Marcel waren er áltijd ! Henri, Oscar en Jaap waren er op 1x na altijd. Lof 
daarvoor. Dit jaar starten er 32 spelers bij de senioren. Nieuw zijn Erik, Evi en Lauri Maris. 
Ze spelen tot 21.30 uur. Er is ingedeeld op rating. En er zijn nu vier groepen, A t/m D. 
 
Schaakvrij kende 36 deelnemers. De C-groep is gewonnen door Max Eisenbart, de B-groep 
door Stefan Telöken, en de A-winnaar is Jochem Mullink. De bekercompetitie is gewonnen 
door Hannes Hoïng. Zomerschaak, winnaar A is Hennie Meijer, B-groep Marinus Demkes, 
C-groep Oscar Wamelink. Ook de bekers voor de interne (eerder gepubliceerd) worden 
uitgereikt. Voor allen is er een welverdiend applaus. 
 
Aanpassing reglement interne en beker: er zijn geen reacties op gekomen, dus akkoord. 
 
3. Externe competitie 
 
Inventarisatie viertallen competitie: Er is te weinig animo om een team te kunnen vormen.  
 
4. Activiteiten 
 
Jubileum 70 jaar WSG: Een vriendschappelijke wedstrijd tegen het 60 jarige Rokade is 
gepland, en ondertussen ook gespeeld in Lichtenvoorde. Het was gezellig en we hebben met 
6-12 gewonnen. 
Verder komen er nog: Kroegenschaak in het najaar, Simultaan tegen een grootmeesterlijke 
dame in het voorjaar, en een spelletjesavond bij de jeugd. 
 
Berkelstedentoernooi: ook al achter de rug als dit opgeschreven wordt. WSG 2 heeft 
gewonnen en WSG 1 is derde geworden.  
 
Schaakcursus: is op 30 sept en 14 okt. Er is nog plaats. Niveau is ongeveer 1600+ 
Er wordt ook gevraagd of er interesse is voor een cursus 1600-. Geen reactie uit de zaal. 
Opgeven kan, bij voldoende aanmeldingen zal het bestuur er werk van maken. 
 
5. Financiën 
 
Gerard meldt dat de kascontrole gedaan is door Jan Willem Klein Poelhuis en Han 
Schuurmans. Zij vertellen dat ze een keurige administratie zonder onvolkomendheden 
aantroffen. Er wordt décharge verleend, applaus. Jan Willem wordt nu 1e lid van de 
kascommissie, Arent Luimes het 2e lid, en als reserve meldt Henk te Brinke zich. Wat opvalt 
is het hoge gehalte aan ex-penningmeesters ☺. 
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Vaststellen jaarrekening: Gerard geeft een toelichting bij de begroting en de jaarrekening. Bij 
het onderwerp adverteerders wordt aan de zaal gevraagd wie er nog een potentiële 
adverteerder denkt te kennen. De jaarrekening wordt onder applaus goedgekeurd. 
 
Vaststellen begroting: Job vraagt waarom de reiskostenvergoeding lager is dan de kosten. 
Toelichting Gerard: De eerste 500 km moet de club zelf betalen.  
Verdere uitleg begroting, door Gerard: Onze reserve vermindert met 700 euro, doch we 
hebben daarna nog meer dan een halve begroting in kas. Als die ½ norm wordt bereikt, dan 
is het tijd om te werken aan minder uitgaven en/of meer inkomsten. 
 
6. Jaarverslag secretaris 
 
Zie dagboeken secretaris in clubbladen van dit seizoen. Er zijn geen opmerkingen, 
goedgekeurd onder applaus. 

 
7. Bestuursverkiezing 
 
Han van de Laar (interne competitie) en Mark Burgers (secretaris) zijn aftredend en 
herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Beiden beginnen onder applaus 
aan een nieuwe termijn van 3 jaar. 

 
8. SBO 
 
Vooruitblik jaarvergadering SBO. Han van de Laar en Gerard Klein. Langenhorst gaan 
erheen en zullen WSG vertegenwoordigen. Ondertussen is de vergadering geweest en er 
zijn ontwikkelingen die het volgen waard zijn. Het gaat o.a. over de voorgenomen verdere 
samenwerking en evt. fusie tussen OSBO, SBO en SGS (Stichts Gooise Schaakbond). 

 
9. Rondvraag 
 
Henk te Brinke: Wat ie er uit de enquete herindeling landelijke competitie van de KNSB 
gekomen? Marcel: de KNSB is er nog mee bezig. Misschien zal er in het seizoen 2017-2018 
iets veranderen. Zoals het invoeren van een 4e klasse bijvoorbeeld. Op de SBO vergadering 
hoorden we meer hierover. Een stukje over de fusie en de KNSB plannen uit het verslag van 
Gerard en Han: 
 
Fusie 
De voorzitters van de SGS en OSBO waren ook aanwezig op de vergadering, evenals dhr. 
Stomphorst namens de KNSB. Zij vormen de werkgroep om te komen tot een fusie tussen de SBO, 
OSBO en SGS. Niets doen is geen optie. Men heeft besloten om er drie jaar over te doen. Het eerste 
jaar is verkenning. Dat proces is goed verlopen. Het tweede jaar waarin we nu zitten, de intentie. Het 
derde jaar de implementatie. Dit najaar krijgen de verenigingen informatie over het proces en de 
voortgang. Kunnen dan beslissen over het vervolg. De voor- en nadelen zijn te lezen of komen op de 
site van de SBO. Alle hobbels zijn of worden in beeld gebracht. Jeugd blijft wel apart per regio 
doorstromen naar de NK’s. 
 
Zaterdagcompetitie 
Het andere grote punt is het opknippen van de competitie. Het is de bedoeling om een 
avondcompetitie te behouden. Die blijft onder verantwoordelijkheid van de regionale bonden en er 
komt een uitbreiding van de zaterdagcompetitie. Deze valt onder verantwoordelijkheid van de KNSB. 
Niet alleen met de uitbreiding van een vierde klasse, maar ook een vijfde, zesde klasse etc. Spelers 
kunnen dan ook voor beide competities uitkomen. Men wil eerst twee jaar proefdraaien. De bedoeling 
is wel dat iedere bond meedoet. Alles of niets. Zelfs de aanvankelijke tegenstanders onder de bonden, 
konden zich wel vinden in dat uitgangspunt. Ook daarover worden de verenigingen dit najaar 
geïnformeerd en kunnen zich dan over de plannen uitspreken. 
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Han Schuurmans: Stel je voor dat er in de SBO belangrijke beslissingen worden genomen, 
hoe gaat dat? Marcel: lees de stukken. Als er iets is dan kunnen we dat vooraf doorspreken. 
 
Job Geerdes: Als de SBO met de OSBO fuseert, moet je dan kiezen als je dubbellid bent? Er 
volgt een discussie in de zaal met diverse informatie over de verwachtingen. Als er iets 
concreet wordt, dan zal het verder besproken worden en zullen de clubs vooraf geïnformeerd 
worden.  
 
10 Sluiting. 
 
Om 20.30 sluit Marcel de vergadering. Er wordt nog vrij geschaakt. 

 
Dagboek van de secretaris  

Clubblad nummer 131 
 
 
29-6-2016 Henk Lurvink is in het ziekenhuis na bestraling. Als hij weer sterker is kan hij 

weer naar huis. 
 
Juni Marie Claire onze vaste serveerster is ziek. Ze moet voor onderzoek naar 

Maastricht en ze kan voorlopig niet werken. We wensen haar veel beterschap. 
 
11-8 Erik Maris is lid geworden, hij is de vader van Evi en Lauri. Welkom ! 
 
30-8 Ledenvergadering, verslag elders in dit blad. 
 
1-9 Wedstrijd in Lichtenvoorde, jubileumactiviteit. Het was gezellig en we hebben 

met 6-12 gewonnen ☺ 
 
8-9 Peter Rijntjes heeft zich afgemeld wegens te druk met alles. En Rowan Geers 

heeft zich ook afgemeld. 
 
12-10 Drie nieuwe jeugdleden hebben we mogen begroeten. Mick Broshuis,  

Niels van der Ham en Lani Oyewole. Allen welkom  
 
14-10 Frank Kroeze heeft weer twee avonden een interessante cursus verzorgd. 

Wat een Internationaal Meester allemaal uit een partij haalt… We hebben nu 
geleerd hoe je in een partij de denktijd kan reduceren. 
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De interne competitie 
(door Han van de Laar) 

 

Ranglijst Competitie WSG cyclus 1 na ronde 8 seizoen 16/17 

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

01 55 Mullink Jochem 375,3 A1 1961 13 1974 5,5/7 79 7 5 1 1 1 1     

02 54 Krosenbrink Marcel 360,0 A  1891 33 1924 5,5/7 79 7 4 3 0 1 1     

03 53 Schuurmans Han 306,3 A  1885 17 1902 5,0/7 71 7 4 2 1 -1     1 

04 52 Boogaard Dick 287,8 B1 1826 10 1836 4,0/7 57 7 3 2 2 1   1   

05 51 Abbink Henri 269,2 A  1884 -7 1877 4,0/7 57 7 3 2 2 1     1 

06 50 Meijer Hennie 237,0 A  1871 -1 1870 2,0/3 67 3 1 2 0 1   3 2 

07 49 Geerdes Job 236,5 B  1751 -4 1747 3,0/6 50 6 3 0 3 0   1 1 

08 48 Laar Han van de  226,5 B  1642 -8 1634 2,5/6 42 6 2 1 3 0 1 1   

09 47 Hoeing Hannes 223,7 A  1923 1 1924 2,0/2 100 2 2 0 0 0   1 5 

10 46 Sligte Bert te 223,3 B  1811 -3 1808 2,5/5 50 5 1 3 1 1   1 2 

11 45 Wamelink Oscar 213,7 C1 1497 26 1523 4,0/8 50 8 4 0 4 0       

12 44 Witteveen Tim 210,0 B  1575 -16 1559 2,5/5 50 5 2 1 2 -1   2 1 

13 43 Houwers Andre 208,7 C  1475 26 1501 2,5/4 63 4 2 1 1 0   1 3 

14 42 Kl. Langenhorst Gerard  208,0 C  1565 7 1572 3,0/4 75 4 2 2 0 0   1 3 

15 41 Voogd Rob 191,3 C  1356 44 1400 3,0/5 60 5 3 0 2 -1     3 

16 40 Teloeken Stefan 188,2 A  1860 0 1860 0,5/1 50 1 0 1 0 -1   3 4 

17 39 Wolters Jaap 183,7 C  1377 16 1393 3,5/8 44 8 3 1 4 0       

18 38 Brinke Henk te  182,5 B  1659 -69 1590 3,5/7 50 7 3 1 3 1     1 

19 37 Kl. Poelhuis Jan Willem 166,7 D1 1197 6 1203 3,5/7 50 7 3 1 3 -1     1 

20 36 Wamelen Dick van 160,7 B  1778 0 1778 0,0/0 -   0 0 0 0   4 4 

21 35 Beek Henk van 158,5 C  1359 -31 1328 3,5/7 50 7 3 1 3 1     1 

22 34 Maris Erik  156,3 C  1550 -69 1481 2,5/6 42 6 2 1 3 0 1   1 

23 33 Eisenbart Max 153,8 C  1459 -24 1435 2,5/5 50 5 2 1 2 -1     3 

24 32 Maris Evi 150,5 D  713 76 789 3,0/7 43 7 3 0 4 -1     1 

25 31 Freriks Henk 147,2 D  1300 -4 1296 2,5/7 36 7 1 3 3 1     1 

26 30 Maris Lauri 143,8 D  796 73 869 3,5/7 50 7 3 1 3 -1     1 

27 29 Eckhardt Jan  143,3 D  1114 -14 1100 3,5/8 44 8 3 1 4 0       

28 28 Harbers Gerard 140,0 A  1884 0 1884 0,0/0 -   0 0 0 0   2 6 

29 27 Voogd Damy 130,2 D  1004 21 1025 2,0/6 33 6 2 0 4 0     2 

30 26 Lehr Frank 114,3 B  1770 0 1770 0,0/0 -   0 0 0 0     8 

31 25 Slager Daan 97,3 D  1246 -67 1179 1,0/6 17 6 1 0 5 0     2 

32 24 Ruesink Kay 70,7 D  879 -52 827 0,0/7 0 7 0 0 7 -1     1 

 

 

Het seizoen 2016 - 2017 is met 32 spelers van start gegaan. Nieuw zijn Lauri, Evi en hun 
vader Erik Maris. Ook vanaf deze plaats welkom. Lauri en Evi zijn de jongste deelnemers 
ooit (denk ik) aan de interne competitie. Beide hebben al diverse punten gescoord. Ga zo 
door. Nieuw dit seizoen is de herinvoering van de D-groep. Er zijn dus 6 prijzen te verdelen. 
A1, A2, A3, B1, C1 en D1.  
 
Jochem Mullink is weer voortvarend van start gegaan met een score van 5,5 uit 7. Diezelfde 
score heeft ook Marcel Krosenbrink. Dick Boogaard, eventjes koploper, leidt de B groep. 
Oscar Wamelink zal ongetwijfeld de C groep proberen te winnen. Jan Willem klein Poelhuis 
is koploper in de D groep. Zelf vindt  hij dat hij te hoog staat, maar zijn punten zijn wel 
verdiend met goed spel. 
 
Succes allemaal.  
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Caissa 3 – WSG 1 
(door Dick Boogaard) 

 
Op 17 september begon de externe competitie weer voor de WSG-ers. En het eerste team 
had gelijk één van de verste uitwedstrijden: Caïssa 3 in Amsterdam. Omdat Reinhard Funke 
niet mee kon spelen en ik wel zin had in een ritje, mocht ik meedoen: chauffeur zijn, verslag 
maken en goed spelen. Zowel de heenreis als de terugreis verliepen voorspoedig. We 
konden voor de deur parkeren (€ 3,- per uur!). De sfeer was goed, maar het schaken was 
iets minder.  
 
Nu was er niet op een overwinning 
gerekend, want de tegenstander bracht 
allemaal spelers met meer dan 2000 rating 
op de been, maar je weet maar nooit. Een 
verrassing is helaas uitgebleven.  
 
Zoals wel vaker in de KNSB-competitie 
werden de partijen rustig opgezet. De 
eerste twee uur is er nog weinig van te 
zeggen. Maar dan komen de eerste halfjes 
binnen. Marcel, Henri en Bert aan de 
borden 1, 4 en 5 komen remise overeen.  

Als dan ook nog Gerard remise speelt en 
Arjan prachtig wint (zie ‘Partijen van 
clubleden’) ziet het er prachtig uit. Maar 
helaas was de koek op. Alles wat Henrik 
probeerde werd vakkundig gepareerd en 
hij verloor. Kort na de tijdcontrole dacht ik 
nog een kansje te krijgen, maar ik werd 
met een kleine combinatie het bos in 
gestuurd. Dan Jochem maar. Hij stond niet 
slecht, maar kreeg een zeer venijnige 
tegenactie over zich heen. En zo kwam er 
niets meer bij en verloren we toch weer 
van Caïssa.  

 
 

Caissa 3  WSG 1 5-3 

Bottema 2104 Marcel Krosenbrink ½-½ 

Ten Hacken 2085 Jochem Mullink 1-0 

Salomons 2062 Dick Boogaard 1-0 

Straat 2047 Henri Abbink ½-½ 

Riemens 2029 Bert te Sligte ½-½ 

Ozatas 2022 Henrik Lösing 1-0 

Ballon 2018 Arjan van Lith 0-1 

Visser 2000 Gerard Harbers ½-½ 

 
 

WSG 1- MSV Meppel 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Sinds Ton Sijbrands had geen grootmeester meer ons speellokaal van binnen gezien. In 
ieder geval niet zonder dat het een hap nam uit ons jubileumbudget. En dammer Sijbrands 
kwam heel lang geleden alleen maar een blik werpen op ons snelschaaktoernooi. Dennis de 
Vreugt kwam samen met zijn Meppeler teamgenoten gewoon om te spelen. Bert had de eer 
om het tegen hem op te nemen. Vooraf had Bert er misschien van gedroomd, maar de 
wedstrijd tegen MSV zou uiteindelijk vooral de wedstrijd van Dick worden. 
 
Speelt die dan ook in het eerste, vraagt de oplettende lezer zich misschien af ? Nou eigenlijk 
niet, maar Reinhard was op vakantie en zijn vervanger Hannes meldde zich die ochtend ziek 
af. Omdat het derde team nog een mannetje over had, werd er wat tussen de teams 
geschoven en speelde Dick alweer zijn tweede duel in WSG 1 dit seizoen.  
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Bij een 1-1 tussenstand vroeg hij:  "Mag ik 
strategisch remise aanbieden ?" Bij die 
stand was dat natuurlijk geen probleem en 
remise voor een invaller is sowieso geen 
slecht resultaat. Toen ik hem even later 
vroeg of hij al remise had aangeboden, 
had hij het over "nu niet meer, ik zie 
kansjes".  
 
Na een al dan niet uit nood geboren "offer" 
van dame tegen toren en loper, had hij 
inderdaad spel gekregen. Zijn 
tegenstander ging hier niet goed mee om 
en kwam in een matnet terecht. Zichzelf 
hevig verwensend gaf hij op. En Dick 
trakteerde zichzelf op een welverdiende 
borrel. Na afloop vertelde ik hem dat het 
best knap was om zo'n sterke 
tegenstander te verslaan. Tot zijn 
verbazing bleek de rating bijna 2200 te 
zijn. "Dat ik dat om mijn oude dag nog 
mag meemaken", was samengevat de 
reactie. Want het kwam er eigenlijk op 
neer dat dit de sterkste tegenstander was 
die hij ooit verslagen had. En ik denk dat 
het maar goed was dat hij vooraf de kracht 
van zijn tegenstander niet kende. Dat 
speelt toch anders. 
 
Gerard Harbers kreeg aan het tweede 
bord weinig voet aan de grond tegen een 
veel sterkere tegenstander. Maar 1 uit 3 
tegen de sterkste Drenten was zeker geen 
slecht uitgangspunt. Als je in zo'n wedstrijd 
matchpunten wilt pakken moet je echter 
wel goed scoren in de partijen waarin de 
spelers min of meer gelijkwaardig zijn. Dat 
lukte niet, ook in die drie partijen haalden 
we maar 1 uit 3. Henrik won eigenlijk vrij 
vlot, maar Henri en Jochem konden geen 
punt scoren. Bij Henri zag het er lange tijd 
goed uit, maar ging het in de slotfase toch 
nog mis. Zelfs remise zat er niet meer in.  
 
Jochem stond een groot deel van de partij 
minder, maar in de tijdnoodfase kwam er 
eenmaal een kans voorbij. Jochem 
maakte toen helaas de verkeerde keuze. 
Zelf had ik een sterkere tegenstander, 
maar leek het naar een zwak begin toch 
nog goed te komen. Net toen ik weer OK 
stond gaf ik echter geheel onnodig een 
kostbare pion weg.  

Arjan had op papier de makkelijkste 
opgave. Hij wist zijn tegenstander echter 
pas in het toren-loper eindspel met enkele 
manoeuvres definitief op de knieën te 
krijgen. 
 
Dan de partij van Dick. We komen er in na 
28. Tc1. Dick besluit nu zijn dame te 
geven voor toren en loper. Of dat echt 
nodig was weet ik niet, maar het levert in 
ieder geval spel op.  
 

 
 
Dxc1+ 29.Lxc1 Txc1+ 30.Pf1 Pc5 
31.P3d2 Lh6 32.b4 Pe6 33.Kh2 Pd4 
34.Da6 Lc6 35.Pe3 Lf4+ 36.g3 Lh6 
37.Da3 Te1 38.Pdc4 Lxe4 en wit gaf op. 

 

 
 
Er dreigt Th1 mat. Maar na Pg1 moet 
zwart eerst nog Td1 vinden, want op Pf3+ 
kan wit met Dxf3 zijn dame teruggeven 
voor toren en paard en wacht zwart nog 
een lastig eindspel met slechts één 
pluspion.  
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WSG 1 MSV Meppel  3-5 

Bert te Sligte De Vreugt 2401 0-1 

Gerard Harbers Berendsen 2309 0-1 

Marcel Krosenbrink Jans 2049 0-1 

Jochem Mullink De Boer 1975 0-1 

Dick Boogaard Donker 2186 1-0 

Henrik Lösing Van de Berg 1972 1-0 

Arjan van Lith Dijkstra 1623 1-0 

Henri Abbink Spekreijse 1826 0-1 

 
Zevenaar-WSG 1 

(door Marcel Krosenbrink) 
 
Tegen Zevenaar spelen is voor mij, al 25 jaar dienaar van de Zevenaarse samenleving, 
natuurlijk wel wat anders dan een partijtje tegen pak hem beet Pallas of Almere. En dat mijn 
oud-collega (hij geniet al van een voortijdig beëindigd arbeidzaam leven) Vincent Pelgrom 
teamleider is bij onze streekgenoot maakt het natuurlijk extra leuk. 
 
Vanwege die bijkomstigheden kwam mijn 
eigen overwinning meer dan als geroepen. 
Sinds 21 maart 2015, dus meer dan 
anderhalf jaar geleden, had ik extern niet 
meer gewonnen. En dat was toen tegen 
laagvlieger Sneek 2. Een wedstrijd die wij 
toen met 6-2 wonnen.  

En bijna bereikten wij die score, tegen het 
toch veel sterkere (in ieder geval dan 
Sneek 2) Zevenaar ook. De vraag van 
Henrik of 6-2 onze grootste overwinning 
ooit zou zijn geweest is daarmee 
beantwoord. In ieder geval was dit de 
eerste wedstrijd waarin we geen enkele 
partij verloren. 
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Jochem leek winstkansen te hebben – en 
analyse zal vast wel uitwijzen dat hij die 
ook inderdaad had – maar hoe hij het ook 
probeerde, het eindspel van toren, paard 
en twee pionnen tegen dame wist hij niet 
in winst om te zetten. Maar zeker een 
eervolle vermelding vanwege de strijdlust.  
 
De vis was toen echter al op het droge. 
Henri had daavoor een duit in het zakje 
gedaan met een knappe remise tegen 
Guust Homs (2178). De matchpunten 
waren daarvoor al binnengebracht door 
Reinhard Funke en Bert te Sligte. Zij 
finishten hun partij met eeuwig schaak en 
een zetherhaling, terwijl ze beiden een 
pion achterstand hadden. Dat waren 
meevallers.  
 
Voortgaande met de omgekeerde 
chronologie kom ik uit bij Arjan van Lith.  
Zijn tegenstander offerde een kwaliteit, 
maar ik had de indruk dat Arjan de hele 
partij beter stond. Natuurlijk moet je goede 
zetten doen als de tegenstander va 
banque speelt, maar dat deed Arjan (3 uit 
3).  
 
Henrik liet zijn tegenstander uitrazen en 
toen die te ver opgerukt was, sloeg hij toe. 
Mijn eigen partij staat hieronder. Gerard 
had de score geopend. In gelijke stelling 
kreeg hij een remise-aanbod en gezien de 
vooruitzichten elders mocht hij dat 
aannemen. 
 
Marcel Krosenbrink-Kevin Verfuerth  
1.e4 c5, 2. Pc3 g6, 3. f4 Lg7, 4. Pf3 Pc6, 
5. Lc4 e6, 6. 0-0 Pge7, 7. d3 0-0, 8. De1 
Pd4, 9. Pxd4 d4, 10. Pe2 d5, 11. Lb3 
xe4, 12. xe4 d3 
Dit lijkt op het eerste oog interessant, 
maar de zwarte dame kan met tempowinst 
verjaagd worden. 
 
 
 

13. xd3 Dxd3, 14. Pc3 b5 
Ook dit is iets te optimistisch, wit is iets 
beter ontwikkeld dan zwart. 
 
15. Tf3 Dd6, 16. Le3 Dc6, 17. Dh4 
Hier had zwart niet op gerekend. Hij 
reageert dan ook fout. Te8 was nodig. 
 
17. …f6, 18. Tc1 Db7, 19. F5  
De stelling wordt geopend.  
 
19. ….Kf7  
Dit maakt het er niet beter op, maar goede 
raad was reeds duur. 
 

 
 
20. Dxh7 
Ook slaan op e6 wint voor wit.  
 
20….Th8 
Ik had dit wel gezien, maar niet gezien dat 
de zwarte koning na de volgende zet ook 
nog naar f8 kan en darmee de loper 
blijven dekken. Gelukkig heb ik dan nog 
21…Txf6+ Lxf6, Df7 mat. Als je goed staa 
heb je vaak dergelijke “stellingsgelukjes”.   
 
21. xe6+ Lxe6, 22. Lxe6+ Kxe6, 23. Dxg7 
Taf8, 24. Pd5 
Het is helemaal uit, maar zwart wil nog niet 
opgeven. 
 
24….Txh2, 25. Txf6+ Ke5, 26. Txf8+  
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Zevenaar  WSG 1 2½-5½ 

Brandt 1973 Reinhard Funke ½-½ 

T.Verfuerth 1962 Jochem Mullink ½-½ 

Homs 2178 Henri Abbink ½-½ 

Huysman 2010 Henrik Lösing 0-1 

K.Verfuerth 1908 Marcel Krosenbrink 0-1 

R.Janssen 1864 Gerard Harbers ½-½ 

T.Janssen 1908 Arjan van Lith 0-1 

Pelgrom 1943 Bert te Sligte ½-½ 

 
 

WSG 2-Drienerlo 
(door Han Schuurmans) 

 
Op voorhand misschien wel een van de betere  teams in de promotieklasse. Vorig jaar waren 
ze niet voor niets kampioen geworden, maar wilden ze niet promoveren naar de landelijke 
klasse, dus we waren gewaarschuwd.
 
 Na een hectische aanloop, de borden en 
klokken waren er niet , moesten we ruim 
een half later beginnen. De sympathieke 
“studenten” uit Enschede konden maar 
met een zevental aantreden. Dat 
betekende dat Reinhard Cvetkovic het 
punt cadeau kreeg. Op bord 3 verloor 
Stefan met zwart in een Siciliaanse partij, 
de draakvariant. Hij moest gedwongen in 
het middenspel een kwaliteit geven en vrij 
snel daarna stond hij zo goed als verloren 
en konden de stukken terug in de doos.  
 
Op bord 1 speelde Han Schuurmans de 
Pirc. Na vijftien zetten had zijn 
tegenstander nog maar 20 minuten.  
 
Een tactische remise werd hier 
aangeboden en Maarten Buter 
accepteerde dit in een gelijke stelling. Op 
bord 5 kon Hannes in het middenspel door 
een mooie combinatie het punt binnen 
halen. Onze Duitse vriend profiteerde ook 
van het feit dat wit nog niet had gerokeerd. 
 Tussenstand na 3 uur spelen was  2,5  - 
1,5  in ons voordeel.  
 
De rest van de partijen stond er goed op, 
 Dick van Wamelen een plusje, Herby die 
een sterke aanval had met allerlei 
dreigingen, Manfred stond veel actiever , 
Hennie zeker gelijk met wat meer ruimte, 
dus het zag er goed uit voor ons.  
 
 

 
Dick kreeg een remise aanbod,  
na enig beraad accepteerde hij dit aanbod 
van Dirk Jan Knoeff, de teamleider van 
Drienerlo. Hij opende als vanouds, zet 1 
 a3 en op zet 2 b4. Tussenstand 3-2. 
 
Hennie met wit speelde zoals gewoonlijk 
een solide partij, langzaam en zeker met 
steeds meer dreigingen. Deze worden zijn 
tegenstander teveel en Hennie wint met 
een mooie combinatie zijn partij.  Herby 
speelde zoals altijd zeer geconcentreerd 
en maakte  good –old  Anjo Anjewierden 
het leven op het schaakbord bijzonder 
zuur. Zeer agressief met mooie 
combinaties dreigend wint hij de partij.  
 
Als laatste was onze Duitse vriend 
Manfred nog bezig.  
In het middenspel stond hij op de een of 
andere manier gewonnen, wist uiteindelijk 
niet het goede plan te vinden en kwam er 
niet doorheen ook door stug tegenspel van 
zijn tegenstander. In het eindspel stond hij 
zo goed als verloren maar laat zijn 
tegenstander pardoes een loper instaan.  
 
Op dat moment wisselen de kansen omdat 
zijn tegenstander ook twee sterke 
vrijpionnen had. Uiteindelijk won Manfred 
de partij na bijna 5 uur spelen. Een 
topprestatie waarmee we een belangrijke 
stap hebben gezet richting het 
kampioenschap, want dat willen we dit jaar 
als doel stellen. 
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WSG 2 Drienerlo  6-2 

Han Schuurmans Buter 1955 ½-½ 

Reinhard Cvetkovic xx  1-0 

Stefan Telöken Noorman 1706 0-1 

Herby Aalbers Anjewierden 1887 1-0 

Hannes Höing Van der Lubbe 1769 1-0 

Hennie Meijer Koldeweij 1751 1-0 

Dick van Wamelen Knoeff 1799 ½-½ 

Manfred Schmeing Lebbink xx 1-0 

 

 
 

WSG 2 – Borne 1 
(door Dick Boogaard) 

Helaas heeft WSG 2 niet van Borne kunnen winnen. Het was een wedstrijd om snel te 
vergeten. Dinsdag werd uit twee partijen maar een halfje gehaald. Herby Aalbers  kwam niet 
in het goede ritme en verloor en Stefan Telöken kwam er niet door en moest berusten in 
remise. Zaterdagmiddag gingen we verder. Al snel wist Reinhard Cvetkovic de stand gelijk te 
trekken. Mooie overwinning.  
 
Verder bleef het lang onduidelijk, maar 
beter werd het niet. Daniel Telöken moest 
met remise genoegen nemen en bij 
Hennie Meijer was ook geen winst te 
halen. Nog steeds was de stand gelijk, 
maar bij de laatste drie partijen zag het er 
steeds somberder uit. Dick van Wamelen 
zag zijn stelling  verslechteren en Han 
Schuurmans stonk in onaangenaam 
pionverlies.  

Dick Boogaard stond inmiddels drie 
pionnen achter na dramatisch slecht spel. 
Dick van Wamelen verloor inderdaad, 
maar Dick Boogaard kreeg zo maar een 
loper cadeau en leefde weer en heel 
voorzichtig won hij toch nog. Helaas bleek 
de pionnenachterstand voor Han 
Schuurmans te groot en verloren we met 
3½-4½. 

 
 
 
 

 WSG 2 3½-4½ Borne 1  

1 Daniel Telöken ½-½ Patrick Munster 1942 

2 Herby Aalbers 0-1 Lex Griffioen 1923 

3 Stefan Telöken ½-½ Norbert Waanders 1800 

4 Han Schuurmans 0-1 Henk Eillert 1802 

5 Reinhard Cvetkovic 1-0 Paul Formanoij 1781 

6 Hennie Meijer ½½ Bert van den Akker 1723 

7 Dick van Wamelen 0-1 Cor van Bree 1603 

8 Dick Boogaard 1-0 Erik Witteveen 1561 
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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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Lonneker 2 – WSG 3 
 (door Gerard Klein Langenhorst) 

 
Han en Tim hadden op de vrijdagavond 9 sept. vooruit gespeeld. Verslag van Han : “Ja er 
valt niet zoveel over te zeggen. De tegenstander van Tim had een sterk paard in het centrum 
en bood remise aan. Tim nam dat aan, had geen voordeel. Bij mij was het gelijk, maar 
tegenstander kreeg loperpaar, zag echter geen winstweg. Ook remise. Ze waren wel blij dat 
we vooruit speelden. Kwam hun ook goed uit. Succes volgende week.” 
 
Op zaterdag 17 september verzamelen bij 
het Willinks, helemaal fout dus. Job kon 
met moeite een parkeerplek vinden. Naar 
Losser met vijf man in één auto, redelijk 
voorspoedig gegaan, alleen zei André, dat 
een Tomtom waarschijnlijk makkelijker 
was dan een briefje met aantekeningen 
van de rijroute. Maar we waren op tijd. 
Emma kwam rechtstreeks uit Nijmegen. 
 
Ook op deze zaterdag speelde Lonneker 
nog met drie invallers. 
Job en zijn tegenstander gingen beiden 
vol op de aanval en hoewel Job de kleine 
kwaliteit verloor was zijn toren op de 7e rij 
brandgevaarlijk en hij won. Emma dwong 
haar tegenstander tot een opruiming van 
de pionnen die zijn koning beschermden, 
maar mede door het zeer lastige paard 
kon Emma’s dame niet op het goede veld 
komen. Torens en een dame-toren batterij 
zorgden voor immense druk op de 
pionnen voor haar koning. Ze zette h6 
i.p.v. g6 en door de penning van de koning 
ging h6 er af en was de h-lijn open en 
geen vluchtveld meer. Met schaak middels 
paard ging Emma mat. 

Henk te Brinke besloot, na een degelijke 
partij, tot remise. Gerard speelde zijn pion 
te vroeg op, waardoor een 
gatengeitenkaas ontstond, die niet meer te 
stoppen was. Constant dreigingen van een 
paardvork en een dame in de lijn van de 
vijandelijke toren. Gerard verloor een 
paard en de partij. 
 
Luc speelde een prachtige partij, verkreeg 
na heel lang schuiven, zetten en slaan 2 
pionnen en een paard tegen een loper. 
Dat moest tot winst verwerkt worden en 
dat was een immense toer, maar knap 
gespeeld, loper en pion eraf en met paard 
en een pion proberen te promoveren en 
pat te voorkomen en uiteindelijk de winst.  
 
André had ook een moeilijke partij omdat 
de witte dame geslagen was, maar een 
witte pion weer promoveren kon en zwart 
moest schaak blijven geven om dat te 
voorkomen. Uiteindelijk remise. De 
jongeren met Emma mee terug naar 
Winterswijk en de ouderen met Gerard. 
Einduitslag 4-4, het eerste matchpunt is 
binnen.  

 
 
 
 
 

Lonneker 2 1564  WSG 3 1616 4-4 

Tom Engeberink 1630 Job Geerdes 1751 0-1 

Oseb Merkon 1762 Emma de Vries 1734 1-0 

Igor Babic 1541 Henk te Brinke 1659 ½-½ 

Jurgen Scherfke 1435 Tim Witteveen 1575 ½-½ 

Ronald Edens 1655 Han van de Laar 1642 ½-½ 

Henk Jonkers 1593 Gerard Klein Langenhorst 1565 1-0 

Walter Wissenburg 1589 Luc van Harxen 1529 0-1 

Johan Blokhuis 1307 André Houwers 1475 ½-½ 
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WSG 3 – WSG 2 
 (door Luc van Harxen) 

 
De derby der hoge bomen : WSG 2 tegen WSG 3, leuk toch. En we hoefden er niet ver voor 
te reizen. Wel een gemiddeld ratingverschil van 178 punt, och…… 
Op zaterdag 5 november was het tijd voor de broederstrijd van WSG. WSG 3 speelde thuis 
tegen WSG 2, wat extra voordeling was voor het tweede omdat hun uitwedstrijd om de hoek 
was. Voorafgaand zou het voor WSG 3 heel moeilijk worden om te winnen. Omdat beide 
teams in de zelfde klasse speelden zijn ze ingedeeld op rating. Dit bekende dat bord 8 van 
WSG 2 een hogere rating had dan bord 1 van WSG 3. Hoewel de 3-5 nederlaag voor WSG 3 
dus voorspelbaar was deed WSG 3 het beter dan verwacht.  
 
Bord 1 was als eerste klaar. Hier speelde 
Job Geerders tegen Han Schuurmans. 
Job raakte al snel een toren kwijt. Hoewel 
de partij verloren leek wist Job op 
ingenieuze wijze er nog een halve punt uit 
te slepen. Met een vrijpion wist hij af te 
dwingen dat Han kon kiezen tussen 
promoveren of toren heen en weer blijven 
schuiven. Remise dus. 
 
Op bord 2 speelde Emma de Vries tegen 
Hennie Meijer. Nadat alle andere partijen 
al klaar waren deed Hennie een remise 
aanbod maar Emma sloeg dit wijselijk af 
want in een eindspel met één toren en 
twee pionnen tegen één paard en pion 
wist ze uiteindelijk te winnen. Zo had WSG 
3 toch nog een vol punt. 
 
Op bord 3 speelde nieuwe aanwinst 
Michael Broertjes tegen Stefan Teloeken. 
Deze partij eindigde in een remise. 
Hoewel beide spelers wel het een en 
ander probeerde wist geen van beiden de 
winst te forceren. 
 
Tim Witteveen en Herby Aalbers hadden 
op bord 4 al vooruit gespeeld. Het ging 
een tijdje gelijk op, maar toen Tim één 
pion uit het oog verloor volgde er al snel 
meer en moest Tim de handdoek in de 
ring gooien.  
 
Op bord 5 speelde Henk te Brinke tegen 
Reinhard Cvetkovic. Reinhard speelde 
aanvallend en deed zijn best om een 
opening in Henks verdediging te forceren. 
Henk wist echter alle aanvallen te 
verdedigen en een remise was het eind 
resultaat.  
 

Op bord 6 speelde Gerard Klein 
Langenhorst tegen invaller Han van de 
Laar. Ook deze partij eindigde in een 
remise ondanks winstkansen aan beide 
zijden.  
 
Op bord 7 speelde ik zelf tegen Dick van 
Wamelen. Ik kwam al niet goed uit de 
opening en de rest van de partij ging al 
niet veel beter. Na het verlies van een pion 
en een vork die totaal mislukte stond ik zo 
ver achter dat ik moest opgeven.  
 
En als laatste bord 8. Hier speelde André 
Houwers tegen Manfred Schmeing. André 
verloor al vroeg een stuk. Hij speelde nog 
lang door om toch nog wat uit de partij te 
proberen te halen maar Manfred nam 
rustig de tijd om het goed uit spelen en 
wist de overwinning te behalen.  
 
Partij en commentaar van Emma : 
 
"Na een Siciliaanse openingsvariant met 
de leuke zet 4. Dxd4 die voor beide kanten 
vrij stabiel leek te zijn, probeerde 
Emma druk te zetten op de enigszins 
zwak geworden pion op d6. Hennie 
reageerde hierop door het openen van de 
a-lijn, wat Emma een pion leek te kosten. 
Echter, met de centrumdruk die daarop 
volgde en de mogelijk gevaarlijke loper op 
b2 werd Hennie het te heet onder de 
voeten en besloot hij een kwaliteit te 
offeren. Niet geheel nodig volgens Fritz, 
maar wie ziet nou alles? 
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Een ingewikkeld eindspel volgde, met veel 
geschuif van stukken en lange periodes 
van nadenken. Hennie ontwikkelde een 
vrijpion, maar Emma wist binnen het 
vierkant te blijven en de pion onschadelijk 
te maken. Na een spannende 5 uur en 66 
zetten gaf Hennie uiteindelijk op."  De 
partij : 
 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Dxd4  
(zo…, meteen de dame in het spel, GKL)  
 
4….Pc6 5.Lb5 Ld7 6.Lxc6 Lxc6 7.c4 e5 
8.Dd3 Pf6 9.Pc3 Le7 10.0-0 0-0 11.b4 b6 
12.La3 Dc7 13.b5 Lb7 14.Tac1 Pd7 
15.Pd5 Lxd5 16.Dxd5  
(daar komt ze weer)  
 
16….Pc5 17.Pe1 a6 18.Lb 2axb5 19.cxb5 
Ta5 20.Pd3 Txb5   
 

 
 
Fritz geeft hier aan Tc4 of inderdaad f4 ! 
daarna exf4 voor zwart, en de zwarte 
pluspion gaat de winst opleveren voor 
zwart, volgens Fritz dan. 
 
21.f4 TxLb2 ?!? (het offer) 
Emma speelde het secuur uit en slaagde 
erin, na een zeer lange partij, de zwarte 
pionnen tegen te houden en zelf 2 
vrijpionnen over te houden. 

 
 

WSG 3 1617 WSG 3 1795 3-5 

Job Geerdes 1751 Han Schuurmans 1885 ½-½ 

Emma de Vries 1734 Hennie Meijer 1871 1-0 

Michael Broertjes 1647 Stefan Telöken 1860 ½-½ 

Tim Witteveen 1575 Herby Aalbers  1839 0-1 

Henk te Brinke 1659 Reinhard Cvetkovic 1836 ½-½ 

Gerard Klein Langenhorst 1565 Han van de Laar 1642 ½-½ 

Luc van Harxen 1529 Dick van Wamelen 1778 0-1 

André Houwers 1475 Manfred Schmeing 1650? 0-1 
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Rokade- WSG 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Dat wij in de eerste ronde van de KNSB-beker tegen Rokade zouden "loten" verbaasde me 
eerlijk gezegd niet. De bond zal onze klaagzangen over verre uitwedstrijden wel beu zijn en 
beloonde ons met een reisje naar Lichtenvoorde. Het duurde nog even voor we een datum 
wisten te vinden, maar donderdag 27 oktober was het dan eindelijk zo ver. Aan het begin 
van het seizoen hadden we al een jubileumoefenduel gehad, maar nu speelde WSG voor het 
eerst een "echte" wedstrijd tegen buurman Rokade. En niet met 18 zoals begin september, 
maar slechts met vier spelers.  
 
De thuisclub was zo verstandig geweest 
een snelschaakavond op te schuiven, 
want dat laat zich moeilijk combineren met 
een serieuze match in dezelfde 
speelruimte. Naar ik heb horen vertellen 
was het voor Rokade-begrippen zelfs erg 
rustig in de speelzaal. 
 
De Lichtenvoordse club heeft zeker een 
sterk viertal (gemiddeld zo'n 1900), maar 
de druk om te moeten winnen lag 
gevoelsmatig toch meer bij ons. En dat is 
nooit zo fijn. Zoals wij vrijuit kunnen spelen 
tegen Apeldoorn, zo kan Rokade als 
papieren underdog op zoek gaan naar een 
stuntje tegen WSG. En dan heb je bij zo'n 
wedstrijd ook altijd nog een soort 
derbysfeer, omdat er bij Rokade veel 
WSG'ers spelen (en/of andersom). 
 
 In dat licht bezien was het ook niet 
vreemd dat WSG 3-speler Michael 
Broertjes de wedstrijdleiding deed. Hij 
hoefde geen problemen op te lossen. 
Want we moeten de "burenruzie"  vooral 
niet vergelijken met NEC-Vitesse of PEC-
Go Ahead, die in diezelfde periode werden 
afgewerkt. 
Hier halen de spelers gewoon een drankje 
voor elkaar, in plaats van elkaar ermee te 
bekogelen. 

Omdat ik enkele weken daarvoor in de 
WSG-beker nog van Arent Luimes had 
verloren, was ik er niet zo blij mee dat ik 
hem aan het vierde bord weer trof. En 
uiteindelijk bleek dit ook nog de 
beslissende partij te worden. Want alle 
andere partijen werden remise en 
daarmee kwamen wij het beste weg. Met 
een beetje pech (of doortastendheid van 
de tegenstander) had dat ook een half of  
een heel punt minder kunnen zijn. 
 
Arent had al een keer remise aangeboden 
toen de stelling gelijkwaardig was. Gezien 
de andere borden sloeg ik dat af, maar dat 
verhoogt wel de druk om wat te gaan 
forceren. Aan het begin van de 
tijdnoodfase verloor ik een pion, maar 
daarna wist ik het Arent toch nog zo 
moeilijk te maken dat hij door zijn vlag 
ging.  
 
Vijf seconden per zet erbij is namelijk niet 
veel. Vooral als je wilt nadenken. En zo 
gingen wij vlak voor twaalf uur toch nog 
opgelucht weer naar Winterswijk. En 
Rokade .....die komen wij vast nog wel een 
keer tegen in de komende jaren. 
 
 

 
 

Rokade 1½-2½ WSG 

Erwin Swerink (1931)     ½-½ Arjan vanLith 

Marcel Leroi  (1934) ½-½ Reinhard Funke 

Menno Dorst (1872) ½-½ Jochem Mullink 

Arent Luimes (1872) 0-1 Marcel Krosenbrink 
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WSG - Almelo (KNSB-cup) 
(door Dick Boogaard) 

 
Na een spannende en mooie avond was het avontuur in de KNSB-cup voor WSG 2  
afgelopen. We rekenden niet direct op een overwinning, maar bij bekerwedstrijden weet je 
het nooit. En we zijn er dicht bij geweest. 
 
Tim Witteveen nam het aan het eerste 
bord op tegen Johan op den Dries. Toen 
hij even aarzelde met zijn tegenspel, werd 
hij snel verslagen. Zijn mooiste moment 
moest nog komen. Dick van Wamelen 
deelde aan bord vier na een moeilijk 
middenspel het punt met Yannic Husers.  
 
Dick Boogaard speelde aan bord twee 
remise tegen Alvin Jutba. Hij had best nog 
even kunnen doorspelen, maar hij zag niet 
hoe het verder moest en berustte in 
remise door zetherhaling. Han 
Schuurmans bracht de stand in evenwicht 
door de jonge Onno Elgersma in een 
toreneindspel te verslaan. En klein 
voordeeltje bouwde hij langzaam uit tot 
een mooie overwinning.  
 
Dat was 2-2 en dus moest er gevluggerd 
worden: drie minuten met vijf seconden 
per zet erbij. 

 
Dat bleek voor beide Dick’s te veel van het 
goede. Vrij kansloos gingen ze eraf. Voor 
Tim werd het heel mooi. Actief spel  
leverde hem een paar gevaarlijke 
vrijpionnen en zo won hij nu wel van 
Johan. Han deed het opnieuw goed door 
Onno voor de tweede keer te verslaan met 
een verwoestende koningsaanval. Weer 2-
2 dus. 
 
Maar nu beslisten de uitslagen aan de 
eerste twee borden in de eerste ronde 
(1½-½) in het voordeel van Almelo. 
Inmiddels was het bijna middernacht en 
dus waren we pas kort na één uur terug in 
Winterswijk. Maar iedereen was tevreden 
over een mooie schaakavond in een heel 
gezellige sfeer! 
 
 
 

Almelo 2-2 2-2 WSG 

Johan op den Dries (1926) 1-0 0-1 Tim Witteveen 

Alvin Jutba (2064) ½-½ 1-0 Dick Bogaard 

Onno Elgersma (1856) 0-1 0-1 Han Schuurmans 

Yannic Husers (1768) ½-½ 1-0 Dick van Wamelen 

 

WSG door in SBO-cup 
(door Dick Boogaard) 

 
Door met 2½ - 1½ van SV Holten te winnen, heeft titelhouder WSG zich geplaatst bij de 
laatste acht in de strijd om de SBO-cup. 
Dick Boogaard was als eerste klaar op bord één. Net toen de rommelfase begon en hij wilde 
toeslaan, gaf hij een paard weg en kon opgeven. Zijn teamgenoten deden het beter. Stefan 
Telöken aan bord vier won een kwaliteit en speelde het vakkundig uit. Dick van Wamelen 
stond al snel goed op bord drie. Zijn tegenstander liet zich pardoes mat zetten. Hennie Meijer 
stond beter, maar kwam er maar niet door. Zijn tegenstander bood al een paar keer remise 
aan. Toen het 2–1 stond, bood Hennie het ook maar eens aan. Dat werd aangenomen en 
toen was de winst binnen.  
 

WSG SV Holten  2½-½ 

Dick Boogaard Gerrit Luggenhorst 1820 0-1 

Hennie Meijer Teun Scheurwater 1677 ½-½ 

Dick van Wamelen Dinant van Beek 1691 1-0 

Stefan Telöken Henk van Beek 1587 1-0 
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Stad aan Zee 

(door Marcel Krosenbrink) 
 
Na een jaartje overgeslagen te hebben, meldde ik me begin augustus weer in Vlissingen om 
negen partijen te schaken. Het toernooi met 262 deelnemers in één (!) groep, lijkt elk jaar 
sterker te worden. Hordes grootmeesters en meesters waren van heinde en verre naar de 
Stad aan Zee gekomen. Vooral India en China (maar daar woont dan ook bijna de halve 
wereldbevolking) hadden een groot contingent afgevaardigd. Ook Nederlandse toppers als 
Sipke Ernst, Loek van Wely en Jorden van Foreest waren van de partij. Over Van Foreest 
later meer.  
 
Met mijn in dit geweld bescheiden rating 
zat ik in de tweede helft van het schema 
(lotingsnummer 151) en dat betekende 
meteen al een topper in ronde 1. Tegen 
Patrik Zelbel speelde ik frappanterwijze 
dezelfde variant als een avond daarvoor 
bij een toernooi in Südlohn. Het resultaat 
was ook hetzelfde. Met de indeling is – 
naast dat de speelzaal later op de avond 
vrij rumoerig is - meteen wel het grootste 
nadeel genoemd. Natuurlijk is het leuk om 
het eens tegen een sterke tegenstander te 
proberen, maar door de indeling op rating 
blijf je maar door de stand jojoën. Mijn 
opponenten hadden achtereenvolgens 
een rating van 2445,1670, 2219, 1717, 
2107, 1743, 1776, 2183 en 2072. Dus 
geen enkele tegenstander tussen de 1776 
en 2072. 
Waarom speel je dan in Vlissingen is de 
vraag ? Grootste voordeel vind ik dat er 
voornamelijk 's avonds geschaakt wordt. 
Je kunt schaken combineren met vakantie. 
Sommigen waren dan ook met de hele 
familie aanwezig en zo ben ik weer bij Van 
Foreest aangeland. Ze waren met zijn 
vijven. In de vierde ronde moest ik het 
opnemen tegen Machteld. Geen paring 
waar je op zit te wachten. Jeugdspelers 
hebben vaak een te lage rating en je hebt 
dus veel te verliezen en weinig te winnen. 
Omdat zij tweede staat op wereldranglijst 
(onder 10), ben je ook een beetje 
onderdeel van circus Van Foreest. Er werd 
zelfs een film over de familie gemaakt. 
Anderzijds was dit natuurlijk de kans om 
van haar te winnen. Dat zal in de toekomst 
lastig worden. Ik had niet de indruk dat ik 
goed stond, maar toen het er echt op 
aankwam was mijn aanval toch sterker 
dan die van haar. 
Wonderlijk genoeg had ik mijn beste 
resultaat tegen andere jeugdspeler.  

Eelke de Boer (2183) heeft inmiddels 
meegedaan aan het EK (onder 14). Ik 
speelde niet slecht, maar kwam toch een 
pion achter. In het eindspel speelde ik 
echter sterk en wist na lange strijd nog 
een remise uit het vuur te slepen. 
Uiteindelijk finisht ik op 4 uit 9, nagenoeg 
overeenkomend met mijn rating. 
 
Van beide partijen een fragment.  
 

 
 

Allereerst de partij tegen Machteld van 
Foreest. Zwart heeft zojuist 17. Thg8 
gespeeld. Het is duidelijk dat zowel zwart 
als wit een koningsaanval proberen op te 
zetten. Het lijkt dat de aanval van zwart 
verder gevorderd is, maar door de toren 
van de h-lijn te halen denk ik dat de aanval 
eerder langzamer dan sneller wordt.  
 
18. g4 
Dat durf ik met de toren op g8 beter dan 
met de toren op h8.  
18. …Lg6, 19. Lb6 Td7, 20. xc6 (Pe4) 
Pxc6, 21. Da4 h5 (Kb8), 22. b5 Pe5, 23. 
Pxe5 fxe5, 24. xa6 xa6, 25. Dc6+ Kb8, 
26. Tab1     
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Het is duidelijk dat zwart ten dode is 
opgeschreven. De witte aanval is veel 
sterker gebleken dan de zwarte. Alle lijnen 
naar de witte koning zijn nog gesloten.  
26. ..Tb7, 27. Dxd6+ Ka8, 28. Lc5 Lxe4, 
29. Dxa6 Kb8, 30. Ld5+ Kc8, 31. Tbc1 
Kd7, 32. Txe4 Kd8, 33. Da8+ 1-0   
 

In de partij tegen Eelke de Boer kwam ik 
na een lange afwikkeling waarbij alle 
zware stukken geruild werden in dit 
eindspel terecht.  
 

 
 

28. f4 
En meteen gaat het mis. Het doel is f5 om 
de kracht van de loper in te perken, maar 
de volgende zwarte zet blijkt nu erg lastig. 
Het sterkst is Ph5, omdat zwart dan de 
dekking van g7 niet mag loslaten en dus 
geen Ke7 kan doen. 
28. ..Pe3, 29. Pe2 Ld3, 30. Pg3 Lxf1, 31. 
Pxf1 Pc4, 32. Kf2 d4, 33. b3 Pxa3,  
Wit verliest een pion. 
34. Ke2 Ke7  
Na Pc2 had wit zijn pion niet teruggezien, 
maar nu verdient hij deze op termijn weer. 

35. Kd3 Pb5, 36. Pg3 Kc6, 37. Kc4 a6, 
38. Pe2 d3, 39. Kxd3 
En de stand is weer gelijk.  
39. …Kd5, 40. b4 f5, 41. h4 g6, 42.h5 
xh5, 43. Pg3 Pd4, 44. Pxh5 Pc6  
 

 
 

Wit moet nu, met niet zo heel veel tijd 
meer tot zijn beschikking, een moeilijke 
keuze maken. Kc3 (om b4 te dekken), Pf6 
(om na Pg8 h6 op te halen) of het 
gespeelde Pg7. 
45. Pg7 Pxb4, 46. Kc3 Pa2, 47. Kb2 Ke4, 
48 Kxa2 Kxf4, 49. Kb3 Kg4, 50. g3 h5 
Dit had ik ongeveer nog wel berekend. Het 
leek mij dat dit remise zou moeten worden. 
Het is echter wel vervelend dat alleen 
zwart op winst kan spelen in deze stelling. 
En zwart gaat het dan ook nog proberen. 
51. Ka4 f4,  
 

 
 
52. Pxh5 f3, 53. Pf6+ Kf5, 54. Pd5 Ke4, 
55. Pf6+ Ke5, 56. Pd5 Kg4, 57. Pe3+ 
Kxf3, 58. Pf1+ Kg2, 59. Pe3+Kf2, 60. 
Pg4+ Kg3 en na nog enkele zetten 
staakte zwart zijn winstpogingen.  
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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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Euwe – Donner 1943 
(door Dick Boogaard) 

 
Niets leuker dan een verrassend verhaal. Sinds juni van dit jaar is Ine van Lith (de moeder 
van Arjan) vrijwilliger in Museum ‘Villa Mondriaan’ hier in Winterswijk. Toen ze het 
gastenboek doorbladerde, vond ze het volgende bericht: 
 

 
 

Zij mailde het aan Marcel en die stuurde 
het weer door aan mij, omdat ik in het 
verleden wel eens meegewerkt heb aan 
een Euwe-tentoonstelling in het museum 
Freriks.  
Dat was in de 80-er jaren en dankzij 
samenwerking met het Max Euwe 
Centrum in Amsterdam hebben we toen 
heel wat materiaal hierheen kunnen halen.  
Ver daarvoor had Euwe al veel met 
Winterswijk te maken; vandaar die 
tentoonstelling. 
 
En ik heb nogal wat schaakboeken. Ook 
precies de twee die passen in dit verhaal. 
In het boek: ‘Max Euwe, biografie van een 
wereldkampioen’, van Alexander 
Münninghoff, uit 1976 staat het volgende 
beschreven: 
 
Nadat Max Euwe op 7 november 1923 
cum laude was geslaagd voor zijn 
doctoraal examen wiskunde, wilde hij aan 
het werk. Als afgestudeerd wiskundige kon 
je eigenlijk alleen als leraar werk vinden 
en dat was ook al moeilijk. Nadat hij rond 
Kerst en Oud-en-Nieuw het beroemde 
toernooi in Hastings had gewonnen met 
7½ uit 9, vertrok hij in januari 1924 naar 
Winterswijk om daar aan de Rijks-HBS 
aan de Zonnebrink wiskundeleraar te 
worden. Een tijdelijke baan tot de zomer 
als invaller voor een zieke. Wat een 
overgang! 
 
Er is zelfs nog een foto uit die tijd! 
 

 
Euwe te midden van zijn leerlingen in 

1924 in Winterswijk 
 

Zie: 
(http://oudwinterswijk.nl/nl/scholen/middelb
aar-onderwijs/rhbs-rsg-driemark/) 
 
Op zondagavond met de trein uit 
Amsterdam, en pas op zaterdag na de 
laatste les weer terug. Hij woonde in Hotel 
‘De Klok’. Daar kwam hij vaak zo hongerig 
aan, dat de hotelier na middernacht nog 
pannenkoeken bakte voor de hongerige 
wiskundige. 
 
(Dat bekende Winterswijkse hotel bestond 
al sinds eind 16e eeuw en stond op de 
plaats waar nu de Wibra in de Wooldstraat 
is. In 1972 is het afgebroken.) Na 1924 
kwam Euwe wel terug in Winterswijk. Hij 
bracht hier vakanties door en logeerde 
dan weer in hotel ‘De Klok’. 
 
In april 1954 speelde hij een tweekamp 
tegen Theo de Jong, de beste schaker die 
Winterswijk heeft gehad. Die deed in die 
tijd zelfs een keer mee aan het NK.  

http://oudwinterswijk.nl/nl/scholen/middelbaar-onderwijs/rhbs-rsg-driemark/
http://oudwinterswijk.nl/nl/scholen/middelbaar-onderwijs/rhbs-rsg-driemark/
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Euwe won de tweekamp met 7½ - 2½ en 
vijf partijen werden in Winterswijk 
gespeeld en de rest in andere 
Achterhoekse plaatsen. En in 1956 
speelde Euwe samen met een groep 
WSG-ers een consultatiepartij tegen  vier 
Achterhoekse schakers (onder anderen de 
WSG-ers Hans van der Schaaf en Henk 
Lurvink), die in een apart zaaltje ook 
mochten overleggen over de zetten. De 
zaal met Euwe won. Aardig wat 
Winterswijk dus. 
 
Dat is één deel van het verhaal. Nu de 
andere schaker. 
Hein Donner kreeg in de oorlog met 
schaken en met Winterswijk te maken.  
Opnieuw heb ik een boek van Alexander 
Münninghoff. In het boek: ‘Hein Donner 
(1927 – 1988), een biografische schets’, 
beschrijft hij de frappante eerste 
ontmoeting tussen onze schaakhelden. In 
1943! 
In de zomer van 1941 had Hein schaken 
geleerd, waarschijnlijk van een klasgenoot 
op het gymnasium. Hij was meteen 
verkocht. Zijn cijfers op school kelderden, 
hij bleef zitten, tot twee keer toe, maar 
sloeg ook twee keer een klas over, omdat 
alleen schaken hem echt interesseerde. 
Maar het werd hem ook vaak verboden, 
als het op school fout ging. 
Zijn vader, voor de oorlog eerst minister 
van Justitie en vervolgens President van 
de Hoge Raad werd een paar keer 
opgepakt door de Duitsers en 
geïnterneerd en kon weinig doen om zijn 
zoon in het gareel te houden. In het 
voorjaar van 1943 komt vader Donner 
weer eens vrij: amnestie vanwege de 
verjaardag van Hitler en ze besluiten een 
korte vakantie te houden. En waar gaan 
ze heen? Hotel ‘De Klok’ in Winterswijk!  
De 15-jarige Hein ziet wat jonge meiden in 
het hotel en vraagt aan een dienstmeisje 
wie dat zijn. Het blijken de dochters van 
Euwe te zijn. En die zou over een paar 
dagen ook komen! 
 
Dat was natuurlijk een kans voor Hein om 
te laten zien, hoeveel hij al begreep van 
het spel.  
Bovendien waren zijn schoolcijfers goed 
op dat moment en mocht hij best wat 
schaken. 

Zijn zussen legden contact met de 
dochters van Euwe en Hein vertelde zijn 
ouders wat hij zo graag wilde. Tussen 
Mevrouw Euwe en de Donners ontstond 
contact en toen Euwe kwam op 
zondagmiddag, dronken ze gezamenlijk 
thee.  
De vader van Hein maakt op wat 
voorzichtige wijze de wens van zijn zoon 
kenbaar. Euwe reageerde nauwelijks, 
maar na de thee zei Euwe tegen Hein: 
‘Nou, wij moesten straks na het eten maar 
eens een partijtje spelen’.    
Die eerste partij, met Hein als witspeler 
heeft ongeveer een uur geduurd en er 
werden 40 zetten gedaan. Hein verloor, 
maar kreeg nog wat aanwijzingen waar hij 
het beter had kunnen doen en Euwe zei 
tegen vader Donner: ‘Hier zit een 
veelbelovende schaker in’. 
Aan de ene kant was Hein treurig 
vanwege het verlies, maar toch ook 
opgetogen over het feit dat hij tegen de 
wereldkampioen een partij had gespeeld! 
 

 
Tijdens het Hoogovensschaaktoernooi 

1960 
 

Boeken van Alexander Münninghoff en 
een bericht in het gastenboek van ‘Villa 
Mondriaan’ door Hans Berrevoets. En wat 
blijkt. Ze kennen elkaar goed. Hans is 
journalist en lid van SC Dordrecht. Allebei 
doen ze vaak mee aan het 
journalistentoernooi van TataSteel. Ze 
eindigden dit jaar beiden met 4,5 punten 
uit 7 partijen op plaats 6 en 7.  
 
En zo kwam ik aan een mooi 
schaakverhaal.  
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Buitenschaak 
(door Gerard Klein Langenhorst) 

 
Waar de Werra en de Fulda samenkomen en verder gaan als de Weser, ligt Hannoversch 
Münden. De stad heeft zo’n 700 vakwerkhuizen. 40 Km. Stroomopwaarts ligt aan de Werra, 
in het vroegere Oost Duitsland, het oude Kürort Bad Sooden, evenals zijn zusterstad aan de 
andere kant van de rivier, Allendorf, ook vol vakwerken. Er werd zout gewonnen en in Bad 
Sooden staat een groot “Gradierwerk”, een hoge, houten constructie vol takkenbossen, waar 
men van bovenaf zout water overheen giet en dat verdampend, een frisse, zilte lucht afgeeft.  
 
Goed voor longpatiënten. Onder het werk 
overdekte banken en stoelen en ligbanken 
op het gras. Bad Sooden barst van de 
terrassen en langs één ervan een groot 
schaakspel. 
 

 
 
De oude bibliotheek uit 1895 aan de Fith 
Avenue in New York zal worden 
opgeknapt en het Nederlandse 
architectenbureau Mecano mag daar het 
ontwerp voor maken. Daarachter ligt het 
Bryantpark en onder het grasveld daarvan 
zit de boekenbunker.  

En natuurlijk was men in dat park aan het 
schaken. In Washingtonsquare Park, 
midden tussen de New York University 
gebouwen, kon je om geld tegen iemand 
schaken, maar daar heb ik me niet aan 
gewaagd. Ze leken me te goed. Hieronder 
een opa en kleinzoon in Bryantpark. 
 

 

 
 

 
 
 
 

Speciale Rubriek 
 

DB 101 MK 101 JM 97 GK 89 GH 69 
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Berkelstedentoernooi 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
WSG domineert Berkelstedentoernooi en dat terwijl we bijna helemaal niet mee hadden 
gedaan. Half augustus had ik nog steeds niets gehoord en ben ik maar eens gaan speuren 
op internet naar een adres van de Coesfeldse schaakclub. Bijna per kerende post kreeg ik 
antwoord. Ze verbaasden zich al dat wij ons nog niet gemeld hadden, de uitnodigingen 
waren al in het voorjaar verstuurd. Bij de volgende Zomerschaakavond had ik al tien mensen 
gestrikt en durfde het toen wel aan om meteen maar twee teams aan te melden.  
 
Bijna had ik zelf ook niet meegedaan. Job 
dacht dat hij niemand meer hoefde op te 
pikken en reed samen met Arent en Arjan 
rechtstreeks naar Coesfeld. Ik stond 
echter moederziel alleen nog te wachten 
bij Willinks. Gelukkig voor mij konden de 
moderne communicatiemethoden het 
misverstand nog ongedaan maken en 
draaide Job op de Kottenseweg zijn bolide 
om mij alsnog op te pikken. De toespraken 
waren al geweest en we konden 
rechtstreeks vanuit de auto achter het 
bord plaatsnemen. Tenminste de helft van 
ons, want WSG 1 begon met een vrije 
ronde.  
Zoals gebruikelijk hadden we de teams op 
papier van gelijke sterkte, maar evenals 
vorig jaar bleek er in de praktijk toch een 
verschil. Sommige mensen zijn nu 
eenmala meer bedreven in het snelle werk 
dan anderen.  

WSG 1 was eigenlijk voor de pauze (na 2x 
2½-3½ en 1x 3½-2½) al gezien, WSG 2 
verspeelde in de laatste ronde voor de 
voortreffelijke middagmaaltijd (inclusief 
toetje) pas zijn eerste punt aan 
medekoploper Zutphen. In de voorlaatste 
ronde kwam Zutphen niet alleen op 
bordpunten in de problemen, maar ook op 
matchpunten, omdat ze toen onverwacht 
van Gescher verloren. Voor de laatste 
ronde was WSG toen al kampioen en in 
diezelfde laatste ronde wist WSG zich nog 
op te werken tot de derde plaats. En zo 
werd dit het meest succesvolle 
Berkelstedentoernooi uit de historie. 
Volgend jaar in Zutphen.  
Een eervolle vermelding voor de 
topscorers Job (100%!) en Arent (op 1x 
pat na ook 100%). En ook Luc en Oscar 
deden met 7 uit 8 een stevige duit in het 
zakje.  

 
Eindstand  

Winterswijk 2 8-15 

 Zutphen 8-13 

Winterswijk 1 8-11 

Stadtlohn 8-10 

Gescher 1 8-9 

Billerbeck 8-8 

Coesfeld 8-4 

Lochem 8-2 

Gescher 2 8-0 

  
 

bord WSG 1 score WSG 2 score 

1 Arjan  6 Jochem  6½ 

2 Gerard H. 5 Marcel 6 

3 Arent 7½ Bert 5 

4 Han vdL 3½ Job 8 

5 Gerard KL 5 Luc 7 

6 Jan Willem 5½ Oscar 7 

  32½  39½ 
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Eindspel 
(door Gerard Harbers) 

 
 

Opdracht: wit speelt en wint. 
Deze stelling is bedacht door Y. Bazlov, 1975. 
In het laatste kwartaalblad EG (eindspellen) staat een artikel in over Y. Bazlov. Hij is pas 
geleden grootmeester geworden in schaakcomposities. Hij maakt jaren uitmuntende 
eindspelstudies. Volgens de schrijver van dit artikel was deze benoeming aan de late kant.   
In dit probleem is de vraag of zwart remise kan houden door het onschadelijk maken van de 
witte pion op b6.   
 
Het antwoord op de bovenstaande vraag is dat zwart terdege de pion op b6 wint maar wit 
krijgt de tijd om zwart het vervolgens onmogelijk te maken remise te behalen. 
 

1)  Kb4 

Niet 1. Kc4? wegens 1. .. Kd6 2. Pd5 Pd7! 3. b7 Pc7 4. Pb4 Pb6+ 5. Kd3 Pd7 6. Ld4 Pe6 

7. Pa6 Pxd4 8. Kxd4 Kc6 en maakt remise. 

 

1) …  Kd6 

Niet 1. .. Pa6+ want dan volgt 2.Kb5 Pb8 3. Le5 Pd7 4. b7 en uit. 

 

2) Ld4! 

2. Kb5? kan niet wegens 2. .. Pd7 3. b7 Pc7+ 4. Ka5 Kc6 met remise. 

      3) …  Pd7 
3) b7  Pc7 

4) Pf3  Kc6 

5) Pe5+  Pxe5 

6) b8 P+ 

Het witte paard verdwijnt maar komt door de promotie van de pion weer terug. 

       6) …  Kd6 
Op 6. .. Kb7 volgt 7. Lxe5 Kxb8 8. Pe6 en Pc7 valt waarna wit wint. 

 
7) Lc5 mat 

 
Uiteindelijk verdedigt zwart beide paarden maar komt vervolgens mat te staan op een ideale 
manier. 
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Zomerschaak 

(door Marcel Krosenbrink) 
 

Een EK-voetbal op de buis, maar toch nog weer meer deelnemers dan vorig jaar bij 
Zomerschaak. Maar misschien lag dat wel aan het oersaaie voetbal waarvoor je niet hoefde 
thuis te blijven. Maar liefst 37 schakers namen de moeite om één of meer partijen mee te 
spelen. Meer dan in de interne competitie. Zomerschaak voorziet - ondanks het al jaren 
ongewijzigde concept - dus nog steeds in een behoefte.  
 
Winnaar werd Hennie Meijer, die op de 
laatste speeldag na één winstpartij stopte, 
waardoor hij Hannes Höing 0,385% 
voorbleef.  
 

 
 

Oscar Wamelink nam meer risico in de C-
groep. Hij speelde de laatste partij wel. 
Maar omdat hij die won van Vincent e 
Vries (die bij winstz elf kampioen was 
geworden), werd zijn moed beloond.  
 
Vincent was overigens wel de beste 
“huisschaker”. In de B-groep ging eerst 
Luc van Harxen op kop, maar met veel A-
spelers in het programma behaalde hij de 
laatste act ronden nog maar 1½ punt. Han 
van de Laa leek daarna de scepter over te 
nemen, maar op de laatste dag was daar 
opeens Marinus Demkes. Hij won driemaal 
en dat leverde hem de beker op.  

 
 
Eindstand  
 
1.(A1) Hennie Meijer  10-8½   85% 
2.(A2) Hannes Höing  13-11   85% 
3.(A3) Marcel Krosenbrink 18-13½ 75% 
4.(A4) Henri Abbink  15-10   67% 
5.(A5) Han Schuurmans 13- 8½   65% 
6.(B1) Marinus Demkes   9- 5½   61% 
7.(C1) Oscar Wamelink 12- 7   58% 
8.(B2) Han van de Laar 17- 9½   56% 
9.(A6) Job Geerdes  11- 6   55% 
10.(A7)Arent Luimes  12- 6½   55% 
11.(A8)Dick Boogaard 18- 9½   53% 
12.(A9)Frank Lehr  15- 7½   50% 
13.(B3)Gerard KLangenhorst 12-6   50% 
14.(C2)Evi Maris    8-4   50% 
15.(A10)Jochem Mullink   7-3½   50% 
16.(C3)Vincent de Vries 10-4½   45% 
17.(B4)Erik Maris    8-3½   44% 
18.(C4)Jan Willem KPoelhuis 10-4   40% 
19.(B5)Luc van Harxen 12-4½   38% 

19.(B5)Jaap Wolters  12-4½  38% 
21.(C5)Max Eisenbart   8-3  38% 
22.(C6)Hans van de Gevel 12-4  33% 
23.(C7)Lauri Maris    8-2  25% 
24.(C8)Jan Eckhardt  18-3  17% 
 
25. (A11)Henrik Lösing 3-2½  83% 
26. (A12)Reinhard Funke 3-2  67% 
27.(A13)Gerard Harbers 6-3  50% 
27.(B7)Henk te Brinke 6-3  50% 
27.(B7)Peter Rijntjes  6-3  50% 
30.(C9)Daan Slager  4-2  50% 
31.(A14)Arjan van Lith 3-1½  50% 
32.(B8)Emma de Vries 2-1  50% 
33.(A15)Manfred Schmeing 1-½  50% 
34.(B9)Leo van Noord 6-2½  43% 
34. (C10)Henk Freriks 6-2½  43% 
36.(B10)Tim Witteveen 3-0    0% 
36.(C11)David Poole  3-0    0% 

 
 

In de stand eerst de mensen die voldoende partijen hebben gespeeld.
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Najaarsstellingen 
(door Dick Boogaard) 

 
De afgelopen maanden heb ik weer stellingen verzameld om op te lossen. Het is telkens de 
eerste (stille!) zet die de beslissing brengt. En alle witspelers winnen.  
Na die eerste zet moet het nog wel even afgemaakt worden natuurlijk. Maar de zwartspeler  
ziet tot zijn schrik dat het vrijwel direct uit is. Alleen bij de derde stelling is er geen snel mat; 
bij de andere duurt dat maar enkele zetten.  
Alle stellingen komen uit partijen die deze zomer zijn gespeeld. Veel plezier met het 
oplossen en als het niet lukt: de antwoorden staan weer elders in het blad.  
Alleen bij de derde stelling is er geen mat; bij de andere is het na enkele zetten mat.  
 

 
1.Wit wint.  
 

 
2.Wit wint. 
 

 
3.Wit wint 
 

 

 
4.Wit wint. 
 

 
5.Wit wint. 
 

 
6.Wit wint. 
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Partijen van clubleden 
(door Dick Boogaard) 

 
De overwinning van Arjan van Lith in de eerste ronde van de KNSB-competitie tegen 
Günther Ballon is de moeite waard om nog eens na te spelen.  
Ik heb nog gezocht in de database van Fritz 12, maar al na vier zetten is over de opening 
niets meer te vinden. De ‘Vinken-variant’ heeft wel op de derde zet f2-f4, maar zo snel f4-f5 
kent hij ook niet. We gaan de partij volgen. 
 
Wit: Arjan van Lith (1978)-WSG 1 
Zwart: Günther Ballon (2018)-Caïssa 3 
 
1.e2-e4  c7-c5  2.Pb1-c3  e7-e6  3.f2-f4  
a7-a6  4.a2-a4  Dd8-c7  5.f4-f5 (!)  Pg8-f6  
6.Lf1-c4  Pb8-c6  7.Pg1-f3  Lf8-d6  8.d2-
d3  Pc6-e5  9.Lc1-g5   

 
          
Na deze toch wat vreemde opening, die 
beide spelers heel wat tijd heeft gekost, is 
er evenwicht. Behalve de zwarte loper op 
c8 is de ontwikkeling ook bijna voltooid. 
Zwart kan hier nu een pion winnen met 
9…..Pe5xf3+  10.Dd1xf3  Ld6xh2  11.g2-
g4  Dc8-g3  12.Df3xg3  Lh2xg3+  13.Ke1-
e2. Door de voorsprong in ontwikkeling 
van wit is er echter weinig aan de hand. 
 
9…..Pf6-g4   
Maar zwart is op zoek naar meer. 
 
10.Pf3xe5  Pg4xe5  11.Lc4-a2   
Wit wil die loper graag nog even houden. 
 
f7-f6  12.Dd1-h5+   

 
       
Gevaarlijk schaak. Als de koning wijkt, 
staat wit wel erg goed. En 12…..g7-g6 kan 
niet vanwege 13.f5xg6  Pe5xg6  14.Lg5xf6  
Th8-f8  15.0-0 en de zwarte stelling staat 
op instorten. Daarom speelt zwart goed  
 
12…..Pe5-f7  13.Lg5-e3  0-0  14.0-0  Ld6-
e5  15.Tf1-f3   
En weer kiest Arjan de snelste weg naar 
aanval. De toren mag meedoen. En 
zolang de loper op c8 op zijn plaats staat, 
doet ook de toren op a8 niet mee! 
 
Le5-d4  16.Ta1-e1  Dc7-e5  17.Kg1-h1  
Ld4xe3  18.Te1xe3  b7-b5   
Misschien kunnen de zwarte stukken op 
de damevleugel nog meedoen. Maar zie 
ook de overmacht van wit op de 
koningsvleugel. 
 
19.Tf3-g3  De5-f4  20.Pc3-e2   
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Zwart geeft nu schaak en na het 
gedwongen 21.Pe2-g1 had de partij heel 
anders kunnen lopen, als Zwart brutaal 
21…..Df1-a1 had gespeeld.  
 
20…..Df4-f1+  21.Pe2-g1   
 

 
  
De loper kan nergens heen, maar er is 
nog redding: 22.e4-e5  Pf7xe5 (dat moet 
wel, want als wit exf6 kan spelen is het uit) 
23.Te3xe5  f6xe5  24.Dh5-g5  Tf8-f7  
25.Dg5xd8+  Tf7-f8  26.Dd8-g5 en remise 
door herhaling van zetten. En andere 
zetten dan 22…..Pf7xe5 verliezen snel 
voor zwart. 
 
21…..c5-c4   
Nu is alles anders. 

 
        
Zwart denkt dat er nog tijd is, maar 
helaas…. Er volgt direct een pakkend slot.  
 
22.Dh5-g4  Pf7-g5  23.h2-h4  h7-h5  
24.Dg4xh5  Pg5-h7   
 

 
 
Voor de combinatie nog een laatste 
diagram. 
 
25.Tg3xg7+  Kg8xg7  26.Dh5-g6+  Kg7-
h8  27.Te3-g3  Ph7-g5  28.h4xg5 
 
En zwart geeft het op. Het is mat op de 
volgende zet met 29.Tg3-h3. 
Mooie partij! 
 
 

  

http://www.bing.com/images/search?q=logo+amsterdam&view=detailv2&&id=D6489197D822A253FC763D099D5597B52B46EBC4&selectedIndex=0&ccid=qlooFUN4&simid=608036902126489043&thid=OIP.Maa5a281543788bb19333f1f8e889714cH0
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Antwoorden bij de Najaarsstellingen 
 
1.Jan Timman – Julian Kramer, Xtracon Open, Helsingør 2016. 
1.Dc4-d3! Td8xd3 (dit speelde zwart om er snel een eind aan te maken) 2.Ta6-a8+  Db6-d8  
3.Ta8xd8+  Td3xd8  4.Td1xd8 mat   
 
2.Rau Mamedov – Emre Demircioglu, Superliga Turkije 2016. 
1.Pc3-d5  Nu is 1…..g6xh5 2.Pd5xe7 mat. En 1…..e6xd5  2.Dh5xh7+  Kg8xh7  3.Tf3-h3+  
Kh7-g8  4.Th3-h8 is ook mat. Andere zetten van zwart leiden tot verwoesting. 
 
3.Baskaran Adhiban (India) – Sergio Minero Pineda (Costa Rica), Olympiade Baku 2016. 
1.La1-f6!  Tf5xf6  2.Ta7-a6+  Kd6-e7  3.Ta6xf6   Ke7-f8 4.Tf6xf4 en wit wint snel. 
 
4.Ioana-Smaranda Padurariu – Iozefina Paulet, NK vrouwen 2016. 
1.Df5-f4! De witspeelster zag het niet en speelde 1.Df5xd5 en verloor later. Er is geen 
verdediging tegen 2.Df4xh6 g7xh6  3.Tf7-h7 mat. Na bijvoorbeeld 1…..Tg8-e8 volgt  
2.Tf7-f8+ en ook mat. 
 
5.Thomas Bertram – Falk Zimmermann, Seiffen 2016. 
1.Te5-f5! Door de dreiging 2.Dg3-b8 mat wint wit minstens een toren. Zwart gaf gelijk op. 
 
6.Hou Yifan – James Jackson, Isle of Man 2016. 
1.Pg3-h5+ g6xh5  2.Le3-h6+ Kg7xh6  3.Df2-f6 mat. Ook na 1…..Kg7-h8  2.Df2xf8  Te8xf8 
3.Tf1xf8 is het mat. En  na 1…..Kg7-g8 2.Ph6-f6+ is het ook snel mat. 
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We hebben inmiddels 16 deelnemers aan de jeugdcompetitie en dat is een tijdje geleden 
dat we zoveel schakers op de vrijdagavond hadden. Vorig seizoen begonnen we 
bijvoorbeeld maar met zeven deelnemers. Ik wens alle nieuwkomers veel spelplezier toe 
op de schaakclub. Twee van hen stellen zich op de volgende pagina alvast voor. 
Inmiddels zijn er zeven rondess gespeeld en is de eerste van drie periodes bijna voorbij. 
In de volgende periode kan je sommige tegenstanders nogmaals tegenkomen. Lauri is, 
zoals je aan de stand kunt zien, goed op weg om haar titel te verdedigen. Enkele andere 
spelers hebben in vergelijking met vorig jaar een sprongetje op de ranglijst gemaakt. Ook 
de nieuwkomers hebben al een paar leuke partijen gespeeld. Veel succes allemaal in de 
rest van het seizoen. Wekelijks kun je de stand volgen op www.wsgschaak.nl  

 

1 Lauri 138 5-5 w 

2 Evi 109 3-3 z 

3 Bram 96 6-3  

4 David 92 7-4  

5 Micha 85 7-4½ w 

6 Merlijn 76 6-3 w 

7 Kasper 72 4-3  

8 Wietse 59 6-2½  

9 Merijn 52 6-2  

10 Finn 49 5-3 z 

11 Emma 43 4-2  

12 Sylvan 42 6-3  

13 Lani 33 5-1 z 

14 Mick 31 5-1½ z 

15 Finley 29 2-0  

16 Niels 21 5-½ w 

 
 
 

Snelschaken  Achterhoek-cup  Winterswijk-cup 

1 Evi 5 1 Daan 18 1 Micha 12 

2 Bram 4  Max 18 2 Emma 10 

 Lauri 4 3 Kay 12 3 Lani 6 

4 Kasper 2½  Lauri 12 4 David 6 

 Merlijn 2½  Evi 12 5 Niels 4 

6 Merijn 2 6 Wietse 6  Finn 4 

 Emma 2  Merijn 6 7 Mick 3 

8 Finn 1  Kasper 6    

 Lani 1  Bram 6    

 Micha 1  Merlijn 6    
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EVEN VOORSTELLEN 

 
Lani Oyewole   Naam:   Niels van der Ham   
           
 11 november 2005  Geboren:   9 mei 2005    
  
 De Esch   School:  De Esch    
          
 7    Groep:   8     
          
 Bioloog   Beroep:   Bioloog     

 
 Volleybal   Sport:    Schaatsen    
       
Drummen   Hobby’s:   Piano spelen    
          
Marcel    Schaken geleerd van: Marcel   

  
 Patat    Gerecht:   Pizza     
            

Spruitjes   Lust geen:   xx 
         

 Cola    Drank:   Ranja     
    

 Sibbe    Dier:    Olifant    
          
 xx    Artiest:   xx    
 
 Het leven van een loser Boek:    De Grijze Jager   
      
 Checkpoint   TV-programma: xx 

 
 Spinnen   Hekel aan:   xx 
     
 xx    Bewondering voor:  xx   
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. Programma  jeugdschaken seizoen 2016/2017 
 
Vrijdag 11 november   Competitie ronde 8 
Vrijdag 18 november   Teamwedstrijd 
Vrijdag 25 november   Competitie ronde 9 (start 2e periode) 
Vrijdag 2 december   Achterhoek cup/Winterswijk cup  
Vrijdag 9 december   Competitie ronde 10  
Vrijdag 16 december   Teamwedstrijd 
Vrijdag 23 december   Comeptitie ronde 11 
Vrijdag 30 december   Geen schaken (Kerstvakantie) 
Vrijdag 6 januari   Snelschaken, ronde 2 
Vrijdag 13 januari   Competitie ronde 12 
Vrijdag 20 januari   Teamwedstrijd 
Vrijdag 27 januari   Competitie ronde 13   
Vrijdag 3 februari   Competitie ronde 14 
Vrijdag 10 februari   Teamwedstrijd 
Vrijdag 17 februari   Competitie ronde 15 
Vrijdag 24 februari   Comeptitie ronde 16 (start periode 3) 
Vrijdag 3 maart   Snelschaken, ronde 2  
Vrijdag 10 maart   Competitie ronde 17 
Vrijdag 17 maart   Competitie ronde 18 
Vrijdag 24 maart   Comeptitie ronde 19 
Vrijdag 31 maart   Competitie ronde 20 
Vrijdag 7 april    Competitie, ronde 21  
Vrijdag 14 april   Simultaan (Goede Vijdag) 
Vrijdag 21 april   Competitie ronde 22 
Vrijdag 28 april   Snelschaken, ronde 3 
Vrijdag 5 mei    Geen schaken (Bevrijdingsdag) 
Vrijdag 12 mei    Competitie ronde 23 
Vrijdag 19 mei    Competitie ronde 24 
Vrijdag 26 mei    Slotavond 
 
Teamwedstrijden 
 
A-team: Oscar, Max, Daan, Kay en David 
 

vrijdag 25 november WSG Minerva 

donderdag 12 januari Rijssen WSG 

vrijdag 10 februari WSG Rijssen 

vrijdag 24 maart Minerva WSG 

 
D-team: Evi, Lauri, Bram en Micha 
 

vrijdag 18 november WSG Matador 

vrijdag 16 december Minerva 2 WSG 

vrijdag 20 januari WSG Rijssen 

vrijdag 10 februari Almelo WSG 
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ONJK Borne 

(door Jochem Mullink) 
 
Afgelopen zomervakantie heb ik meegespeeld bij de Open Nederlandse Jeugd 
Kampioenschappen in Borne. Ook Evi en Lauri deden mee. Zij speelden in de E- en de G-groep, 
zelf speelde ik in de A-groep. Naast dat er natuurlijk veel geschaakt werd was er ook nog tijd 
voor andere leuke dingen. Er was een zwembad bij de sportzaal waar gespeeld werd, er werd 
een voetbaltoernooi gespeeld en om de tijd tussen de laatste partij en de prijsuitreiking te 
overbruggen werd er ook nog een bughouse toernooi gespeeld. 
 
Lauri speelde dus in de G-categorie. In de 
eerste helft van het toernooi werden de F- 
,G- en H-groep bij elkaar gevoegd. In totaal 
speelden er 39 spelers mee en Lauri was 
als 7e geplaatst. Ze ging goed van start. Van 
de eerste vier wedstrijden won ze er drie en 
speelde ze er 1 remise. Uiteindelijk sloeg de 
moeheid een beetje toe en werd ze toch nog 
keurig derde. 
Nadat de 9-rondige FGH-toernooi werd 
afgerond werd er nog een toernooi gespeeld 
met uitsluitend G-  en H-spelers.  Ook hier 
werden 9 ronden gespeeld. Nadat Lauri in 
de eerste 5 ronden 2½ punt had gehaald 
werd ze door een eindsprint met 3 uit 4 knap 
tweede meisje. 
 
Evi speelde in de E-groep 13 partijen 
verdeeld over zes dagen. Vanaf het begin 
was het moeilijk om om de prijzen mee te 
spelen, maar uiteindelijk behaalde ze toch 
een mooi resultaat door als 18e geplaatste 
13e te worden.  
 
Ik speelde in de A-categorie. In totaal 
werden er negen partijen gespeeld. Na een 
beetje een teleurstellende remise in de 
eerste ronde wist ik toch nog 4 ½ punt te 
halen uit de eerste 5 wedstrijden. In de 6e 
ronde verloor ik op een beetje een pijnlijke 
manier in 9 zetten van Sjoerd van Roon. Na 
een herstelremise in de 7e ronde en een 
overwinning in de 8e ronde stond ik gelijk op 
6 punten met Sjoerd van Roon en Rosa 
Ratsma.  
 
 

Voordat deze ronde begon wist ik dat als ik 
gelijk zou eindigen met Sjoerd van Roon dat 
ik sowieso niet eerste zou worden.  
Als ik gelijk zou eindigen met alleen Rosa 
Rotsma dan zou ik eerste worden. Hier de 
partij van de laatste ronde. 
Jochem Mullink- Jasper Holtel (2258) 
 
1.e4 c5, 2. Pf3 d6, 3. d4 cxd4, 4. Pxd4 Pf6, 
5. Pc3 a6, 6. Lg5 Pbd7 
Dit is niet de meest gebruikelijke variant 
voor zwart. Vaker wordt hier 6. … e6 
gespeeld. Toch lijkt het alsof deze zet de 
laatste tijd weer populairder wordt. 
 
7.Lc4 e6, 8. De2 Da5 
Dit is de eerste fout van zwart. In deze 
stelling wil wit altijd wel graag f4 spelen en 
met deze zet dwingt zwart wit daar toe. 
 
9.f4 b5? 
Dit is een grote blunder. Na 10. Ld5 heeft 
zwart geen goede mogelijkheden meer: 

a. 10. … Tb8 11. Pc6 en wit wint 
een kwaliteit. 

b. 10. … Ta7 komt ongeveer op 
hetzelfde neer. 

c. 10. … exd5 11. exd5+ en zwart 
moet het paard geven om 
dameverlies te voorkomen. 

d. 10. … Pxd5 wordt in de partij 
gespeeld. 

10.Ld5  
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Pxd5, 11. exd5 Pc5 
Vanaf hier wordt het pas echt heel erg 
slecht voor zwart. In plaats van 11. … Pc5 
houdt zwart na 11. … e5 nog een redelijk 
speelbare stelling alhoewel wit wel een 
comfortabele plus houdt. 
 
12.dxe6 fxe6, 13. f5 e5, 14. Dh5+ g6, 15. 
fxg6 Kd7, 16. g7  
 
 
 
 

 
 
En zwart geeft hier op omdat hij de toren op 
h8 kwijt raakt (en wit een extra dame krijgt) 
of hij wordt met Df7 mat gezet. 

 
Omdat ik redelijk snel klaar was, moest ik 
nog best lang wachten. Uiteindelijk was 
Sjoerd van Roon als eerste klaar en die had 
remise gespeeld. Toen wist ik dus dat ik het 
ONJK had gewonnen. 
 

 
 

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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