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blijft de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd 
 
REKENINGNUMMER  NL69 RABO 0133 328708  WEBSITE www.wsgschaak.nl  
 
OP DE VOORPAGINA 
Emma de Vries is na een voozichtig begin vorig jaar dit seizoen weer helemaal terug bij WSG 
(3). Dat zij het schaken nog niet verleerd is bewees ze natuurlijk al bij het NK, maar ook in het 
derde team speelt zij zo nu en dan een leuke partij. Op de voorpagina hetslotdiagram van de 
partij tegen Alemlo. Zwart dacht dat hij na Dd8-h4 alles nog wel onder controle had, maar Td1-
d4 is een killer. De dame kan vanwege Pf6 de toren niet gedekt houden. Ook mooi is trouwens 
eerst Pf6+ (ipv Td4) Ke7 en dan Lg5 Dxg5, Dxh8 
De hele partij bij het wedstrijdverslag.  

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

 (door Gerard Klein Langenhorst) 
 

De eerste ten geleide in 2017, een nieuw jaar, allemaal de beste wensen natuurlijk van de 
redactie. Inmiddels is er al weer het nodige gebeurd op schaakgebied: het Tata Steel 
Toernooi, vele interne partijen en diverse externe partijen en natuurlijk ons eigen 
snelschaaktoernooi, alweer voor de 39e keer. Binnenkort staat ook het schoolschaaktoernooi 
op de rol, namelijk  op woensdagmiddag 22 februari bij Trias. 
 
Maar ja, hoewel in de vorige ten geleide 
Jochem nog aan de schoolschaaklessen 
memoreerde, heb ik toch besloten er een 
punt achter te zetten. Hopelijk zijn er 
andere mensen bereid om eens een keer 
aan een school les te geven. Natuurlijk 
ben ik genegen om daarin te helpen, voor 
contacten te zorgen en als daar behoefte 
aan is, materiaal en lesmethoden aan te 
leveren. Inmiddels heeft André samen met 
een leraar schaakles gegeven op de 
school Kotten. Dus wie weet gaat dit een 
vervolg krijgen. En inmiddels is Marcel bij 
een paar scholen geweest en ben ik zelf 
toch weer even bezig op het Waliën, 
tsja…. 
 
In de interne gaat het heel leuk met de 
jeugdspelers, Oscar speelt zelfs al in de 
top tien en ook de twee jonge dames, Evi 
en Lauri, doen het geweldig. De 
bekercompetitie mag van mij blijven. 
Afgelopen 17 januari waren er 14 partijen, 
waarvan drie voor de beker. Zie je ook 
eens een paar andere leden komen, leuk 
toch. Al worden het na iedere ronde 
vanzelf minder partijen. Te zijner tijd kijken 
of er een iets andere opzet moet komen 
(zie hiervoor de voorstellen van Jochem in 
ten geleide van clubblad 131). 
 
Extern staat alleen het derde team op de 
onderste plaats, maar ze kunnen zeer 
waarschijnlijk niet degraderen, dus een 
goede oefensessie. Aan de fusie van drie 
bonden (SBO, OSBO en Stichts-Gooise 
Schaakbond) wordt gewerkt. Het wordt 
een zogenaamde pilot voor de rest van 
schakend Nederland. Oorzaak is het 
dalende aantal schakers, raar als je 
bedenkt dat er vaak verhaald wordt van 
schaakvoetbal en herhaling van zetten. 
Alsof ze dus heel goed kunnen schaken.  

Maar één en ander heeft mede tot gevolg 
dat de achttallen van de gefuseerde 
bonden alleen nog maar op zaterdag 
spelen. Ook wordt er gesproken van een 
vierde klasse, dus min of meer landelijk, in 
ieder geval ruim regionaal. Alles gaat stap 
voor stap, met terugkoppeling naar en 
inspraak van de verenigingen en hun 
leden. Als er definitieve voorstellen komen 
horen we dat vast en zeker.  
 
Het Tata Steel Toernooi is op 19 januari 
door Dick B, Bert, Han S en 
ondergetekende bezocht. Het was die dag 
in de Kuip, op zich al een beleving, maar 
een goede zet om eens een andere locatie 
te zoeken dan het inmiddels wel oude Wijk 
aan Zee gebeuren. Wie weet spelen ze 
nog een keer in het Twente Stadion……. 
De zondag erop zijn Gerard H, Bert en 
Marcel naar Wijk aan Zee geweest. Ik had 
de indruk dat Carlsen en Karjakin nog 
naweeën van het wereldkampioenschap 
hadden, zonder aan de prestatie van So 
iets af te willen doen, natuurlijk.  
 
Al tijdens het Tata Steel toernooi is er op 
Gibraltar het Tradwise toernooi begonnen, 
10 ronden Zwitsers, met 255 deelnemers 
met ratings, variërend van 2827 (Fabiano 
Caruana, na 6 ronden op de 33e plaats !) 
tot 1486. Per Tveten, een Noor, in de 
voetsporen van Carlsen, al loopt hij nog 
wel iets achter. Ook spelen er 12 
enthousiaste Nederlanders mee, door 
NED aan te klikken komen hun namen 
gearceerd in beeld. 
Van de vijf IA-ers (Internationaal Arbiters) 
is de (mede-) oprichter van onze digitale 
klokkenfabriek DGT, Albert Vasse er één 
van, voorwaar een hele prestatie. 
Allen een goed vervolg in leven, welzijn en 
schaken. 



 

 

4 

 

Bestuursvergadering 7 november 2016  
bij Gerard Klein Langenhorst 

 
Om 19.30 opent Marcel de vergadering. Alle bestuursleden zijn aanwezig. 
 
 
1. Opening/mededelingen 

De gemeente heeft gevraagd of en wat WSG mensen met “niet aangeboren” 
hersenletsel op sportief gebied kan bieden. We hebben geantwoord dat we daarvoor 
geen speciaal kader beschikbaar hebben, maar dat wij als iemand uit deze doelgroep 
zich meldt kijken wat we doen kunnen. Op zich kan schaken wel een geschikte sport 
zijn.  

 
2. Zieken 

Henk Lurvink is nog steeds ziek. Dick Labee heeft al weer meegedaan bij schaakvrij. 
We missen Frank Lehr. Inmiddels is door zijn omgeving de politie ingeschakeld. We 
hopen op vals alarm.  

 
3. Interne Competitie 

De competitie loopt. Enkele spelers hebben nog niet gespeeld, maar dat komt nog 
wel. 

  
4. Externe Competitie 

Frank (zie punt 2) is nog niet beschikbaar en ook Reinhard F. heeft enkele 
wedstrijden gemist. Verder gaat het goed. Als er meer spelers tegelijk niet 
beschikbaar zijn, komt de bestting in gevaar.  

 
5. Stand van zaken jeugdschaak 

Op vrijdag spelen er nu 16 jeugdleden. Dat is goed.  
In de krant heeft een foto gestaan van Winterswijkers die een nationale titel hebben 
behaald. De gemeente heeft ons niet benaderd, anders hadden wij Jochem daarvoor 
kunnen aanmelden.  
 
Gerard Kl. L. wil gaan stoppen met schoolschaakles geven. Job, Rob en Damy 
hebben vorig jaar aangegeven eventueel te willen helpen bij schoolschaak. Gerard 
gaat nu polsen of zij er een vervolg aan kunnen/willen geven.  
 

6. Activiteiten 

 Voorbereiden snelschaaktoernooi 
De datum die geschikt blijkt is 21 januari 2017. Marcel stuurt de uitnodigingen en de 
info naar de KNSB. Gerard H. bekijkt of het indelen met ons Rokade programma kan. 
Het oude indeelprogramma is niet meer compatibel met de huidige computers. 

 Voorbereiden WSG-Südlohn 
Voorgestelde datum is 24 maart 2017, en die datum is ondertussen door Südlohn 
goedgekeurd. Ze treden aan met een sterk team, hebben ze toegezegd.  

 Voorbereiden Schoolschaaktoernooi 
Datum wordt 22 februari 2017 

 Jubileum 
Marcel vraagt aan de leden van de jubileumcommissie of ze de datums voor 
activiteiten even met hem willen kortsluiten. Dat voorkomt een dubbele agenda. 
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7. PR-beleid  

Algemene PR uitingen liggen primair bij de voorzitter. Indien het een uitgebreidere 
impact kan hebben, dan is vooraf overleg met het bestuur wenselijk. 
In zijn algemeenheid moet iedereen er bewust van zijn om activiteiten de club 
aangaande te melden aan medebestuursleden. 

 
8. Aanschaf 6 klokken  

We hebben gekeken naar hoeveel klokken we hebben en pas als we drie wedstrijden 
tegelijk thuis spelen is een herbeoordeling van de voorraad nodig. Indien nodig zullen 
we dan klokken aanschaffen. In een uitzonderingsgeval is lenen bij een andere club 
ook mogelijk. 
 

9. Accommodatie extern  
Als de zaal bij Willinks niet beschikbaar is of er spelen teveel teams thuis, dan is 
Frerikshof een prima alternatief.  

 
10. Rondvraag 

 Gerard H. licht toe nav. de vorige vergadering hoe het nu gaat met de begroting. De 
contributie inkomsten stijgen, want meer leden. De afdracht stijgt dan ook. Er is enige 
ruimte bijgekomen, circa 400 euro, in de begroting. De contributie inning loopt, maar 
het steeds veranderen van de e-mail adressen van de leden is een tijdvreter.  

 Leden: als uw e-mail adres verandert, geef dat a.u.b. door aan de secretaris, 
info@ace-shop.com   

 Begin februari zal Gerard H. een voorstel presenteren over hoe om te gaan met de 
verschillende contributies. 

 Gerard Kl. L. vraagt of we al moeten denken aan bezuinigingen. Gerard H. antwoordt: 
fase rood is nu oranje geworden. Hij houdt de vinger aan de pols. 

 
11. Sluiting 

 Om 21.45 uur sluit Marcel de vergadering. Een datum voor de volgende 
bestuursvergadering moet nog vastgesteld worden. 
 
 

Dagboek van de secretaris  
Clubblad nummer 132 

 
 
21-11-2016 Finley Bonnink is lid geworden bij de jeugd. Finley welkom   
 
November Frank Lehr is niet zoals verwacht teruggekomen van zijn campervakantie in de 

Balkan. Ook het thuisfront is ongerust omdat niemand hem kan bereiken. 
Interpol is ingeschakeld. 24-11-2016 supergoed bericht. Frank is terecht. In 
Duitsland meldde hij zich bij de politie. Hij is onderweg heel ziek geworden 
maar heeft de weg naar huis gelukkig gevonden. Inmiddels heeft hij alweer op 
de club gespeeld. 

 
Januari 2017 Frank Roodzant van Rokade is dubbellid geworden bij ons. Frank welkom! 

 
 

 

mailto:info@ace-shop.com
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De interne competitie 
(door Han van de Laar) 

Ranglijst Competitie WSG  cyclus 2 na ronde 19 seizoen 16/17 

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

01 55 Mullink Jochem 799,8 A1 2032 36 2068 13,0/15 87 15 12 2 1 -1 1 2 1   

02 54 Krosenbrink Marcel 719,7 A  1917 33 1950 11,5/16 72 16 8 7 1 2 2 1     

03 53 Abbink Henri 633,8 A  1910 18 1928 10,5/16 66 16 8 5 3 0   1 1 1 

04 52 Schuurmans Han 588,2 A  1878 11 1889 9,5/15 63 15 7 5 3 1   1 2 1 

05 51 Sligte Bert te 534,5 B1 1833 8 1841 8,5/15 57 15 3 11 1 1   2 2   

06 50 Boogaard Dick 520,5 B  1834 -24 1810 7,5/16 47 16 4 7 5 0 1 1 1   

07 49 Hoeing Hannes 478,0 A  1922 -27 1895 5,0/07 71 7 3 4 0 -1   3 9   

08 48 Meijer Hennie 472,0 A  1828 -23 1805 4,5/09 50 9 2 5 2 1   6 4   

09 47 Houwers Andre 456,7 C1 1507 45 1552 7,5/13 58 13 6 3 4 3   1 5   

10 46 Brinke Henk te  451,5 B  1571 -16 1555 10,0/17 59 17 9 2 6 1     2   

11 45 Laar Han van de  451,2 B  1672 5 1677 5,5/11 50 11 4 3 4 -1 1 2 5   

12 44 Wamelink Oscar 439,3 C  1551 32 1583 7,5/17 44 17 6 3 8 -1 1 1     

13 43 Eisenbart Max 435,8 C  1463 4 1467 8,5/13 65 13 8 1 4 1   2 4   

14 42 Witteveen Tim 421,5 B  1576 20 1596 5,5/11 50 11 4 3 4 -1   3 4 1 

15 41 Geerdes Job 417,5 B  1730 -48 1682 5,0/13 38 13 5 0 8 -1   2 4   

16 40 Harbers Gerard 402,0 A  1882 16 1898 4,0/04 100 4 4 0 0 0   4 11   

17 39 Roodzant Frank 398,0 B  1714 8 1722 1,0/01 100 1 1 0 0 1         

18 38 Kl. Langenhorst Gerard  376,5 C  1543 -5 1538 6,0/14 43 14 4 4 6 0   1 4   

19 37 Beek Henk van 356,7 C  1366 -34 1332 8,0/15 53 15 7 2 6 -3     4   

20 36 Maris Erik  349,7 C  1274 6 1280 6,0/15 40 15 5 2 8 -1 1   2 1 

21 35 Voogd Rob 349,5 C  1365 -5 1360 5,5/12 46 12 5 1 6 0     7   

22 34 Maris Evi 340,7 D1 1193 22 1215 7,5/17 44 17 7 1 9 1     1 1 

23 33 Wolters Jaap 321,2 C  1336 -13 1323 6,0/18 33 18 5 2 11 0 1       

24 32 Kl. Poelhuis Jan Willem 318,3 D  1189 3 1192 6,5/14 46 14 5 3 6 0     5   

25 31 Maris Lauri 312,3 D  1123 43 1166 8,0/18 44 18 6 4 8 0     1   

26 30 Slager Daan 300,3 D  1248 -36 1212 7,5/16 47 16 7 1 8 2     3   

27 29 Teloeken Stefan 296,7 A  1847 -42 1805 2,5/05 50 5 1 3 1 -1   5 9   

28 28 Eckhardt Jan  296,2 D  1198 -33 1165 7,5/19 39 19 7 1 11 -1         

29 27 Lehr Frank 287,5 B  1770 9 1779 3,0/04 75 4 3 0 1 0     15   

30 26 Freriks Henk 282,0 D  1286 -45 1241 5,0/15 33 15 3 4 8 -1     4   

31 25 Voogd Damy 246,5 D  990 45 1035 3,0/08 38 8 3 0 5 -2     11   

32 24 Wamelen Dick van 224,0 B  1771 0 1771 0,0/00 -   0 0 0 0   7 12   

33 23 Ruesink Kay 181,2 D  851 0 851 2,0/15 13 15 1 2 12 1   1 3   

34 22 Poole David 162,2 D  750 -2 748 0,5/04 13 4 0 1 3 0     15   

35 21 Labee Dick 153,0 D  1345 -13 1332 1,0/02 50 2 1 0 1 0     17   

 
We zijn deze competitie begonnen met 32 spelers. Inmiddels staan er 35 namen op het lijstje. David 
Poole is al aan zijn vierde partij bezig. Dick Labee heeft de competitiehandschoen weer opgepakt en 
Frank Roodzant heeft net zijn eerste partij voor het WSG gespeeld. Welkom heren. 
Jochem Mullink staat nog steeds -onbedreigd-  eerste in de stand. Hij moet er wel hard voor werken, 
maar dat gaat hem nog steeds goed af. Traditiegetrouw zijn Marcel Krosenbrink en Henri Abbink zijn 
directe belagers. Dick Boogaard en Bert te Sligte gaan, zoals het er nu naar uitziet, om de beker 
strijden in de B-categorie. André Houwers moet het in de C-categorie opnemen tegen ‘de jonkies’ 
Oscar Wamelink en Max Eisenbart. Evi Maris voert de D-groep aan, op de hielen gezeten door Jan 
Willem Klein Poelhuis en zus Lauri Maris. Het zal daar nog wel even stuivertje wisselen worden.   
 
Opruimen 
Alhoewel het in de regel wel goed gaat en spelers samen verantwoordelijk zijn voor het opruimen van 
de stukken, toch even een vuistregel. De witspeler doet de klok in de koffer en schrijft de uitslag op. 
Zwart doet de stukken in de doos en bergt deze met het bord op in de kast. Doen jullie het samen 
anders, dat is ook goed, als het maar opgeruimd is.  
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WSG 1– HSP Veendam   
(door Gerard Harbers) 

 
Onze vierde wedstrijd was tegen Veendam, thuis. Dit was prettig, immers een lange reis 
maken naar de Lange Leegte, daar zaten wij niet op te wachten. De bedoeling was net zo te 
vechten als in de vorige wedstrijd tegen Zevenaar. Daar werd geen enkele partij verloren en 
werd tot op het bot gestreden met de wedstrijdwinst als resultaat. Bovendien speelden we in 
de zaal bij Frerikshof, met goed licht en veel ruimte, altijd goed.  
 
Deze wedstrijd was belangrijk voor ons. 
We moesten punten scoren voor 
klassebehoud en omdat Veendam in de 
score tabel bij ons in de buurt stond was in 
ieder geval een gelijkspel van belang. 
Zeker ook omdat we de eerste twee 
wedstrijden hadden verloren. Achteraf 
bleek wel dat die tegenstanders, Caissa 
en Meppel, bij de top horen in de klasse 
dus verlies tegen die clubs was te 
verwachten. 
 
Aan bord 1 speelde Reinhard een goede 
wedstrijd. Hij speelde met zwart tegen 
Wielinga en kreeg snel de overhand op de 
koningsvleugel. Zijn pionnen rukten op en 
verkreeg daardoor een onweerstaanbare 
aanval. Het eerste punt was binnen. 
Reinhard scoort goed voor ons dit jaar en 
is daarmee een punten leverancier.  (1-0) 
 
Jochem speelde aan bord twee tegen 
Geeraets. Hij had in deze partij veel meer 
ruimte met wit en leek daardoor een 
goede kans te maken voor de winst. 
Ondanks hard doordrukken was de stelling 
voor wit niet te winnen en remise was 
daardoor het resultaat. (1.5-0.5) 
 
Bert speelde een goede partij aan bord 
acht. Bert speelde tegen Hadderingh, met 
wit, een Najdorf met e5 en Le6. Bert kwam 
goed te staan en kreeg kansen op de 
damevleugel. Na wat heen en weer 
geschuif was de stelling gelijk en met een 
tactisch remise aanbod werd het halve 
punt genoten. (2-1) 
 
Henrik verloor aan het vierde bord tegen 
Havinga. Hij speelde met wit en nadat hij 
zijn koningsloper op g2 had gezet zette hij 
een actie in het centrum door. Zwart ving 
deze actie op door in de openvallende 
gaten van de witte stelling te springen. 

Een wanhoopsactie op de koningsvleugel 
leverde Henrik onvoldoende op en had 
daarna teveel materiaalverlies. (2-2) 
 
De puntenleverancier dit jaar is Arjan. Ook 
deze keer weer. Hij speelde aan bord vijf 
met zwart tegen Cliteur. Gedurende de 
partij dachten verschillende spelers 
waaronder ook ondergetekende dat zwart 
toch niet prettig  stond. Maar daar dacht 
Arjan zelf totaal anders over. Hij vond 
precies het tegenover  gestelde. 
Uiteindelijk heeft de winnaar altijd gelijk en 
zo ook deze keer. Speel je de partij na dan 
lijkt het dat Arjan telkens dat tempo 
overhoudt dat nodig is om de aanval af te 
slaan en vervolgens het heft over te 
nemen. Dat doet hij trouwens wel goed. 
De partij verliep als volgt:  
 
WIT: Olaf Cliteur                                                                                                                                                            
ZWART: Arjan van Lith 
 
1. d4 Pf6 2. Pf3 e6 3. e3 b6 4. Ld3 Lb7 5. 
Pbd2 c5 6. O-O Pc6 7. a3 d5 8. b3 Ld6 9. 
Lb2 O-O 10. Pe5 Dc7 11. f4 cxd4 12. 
exd4 Tfe8 13. Tf3 Pe7 14. De1 g6 15. 
Dh4 Kg7 16. Th3 Pf5 
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 17. Lxf5 exf5 18. c4 h5 19. Tc1 De7 20. 
b4 dxc4 21. d5 Kh7 22. Pxg6 fxg6 23. 
Lxf6 De2 24. Dg5 Lxd5 25. Tf1 Dg4 26. 
Dxg4 fxg4 27. Tc3  
 

 
 
Te2 28. Tf2 Txf2 29. Kxf2 Lxf4 30. Pxc4 
Tf8 31. Le7 Tf7 en wit geeft op.(3-2) 
 
Aan bord zeven speelde Marcel tegen 
Sprik. Zoals hij aangaf kwam hij vanuit de 
opening beter te staan en had het eigenlijk 
met rustig spel uit moeten spelen.  

Hij gaf zijn tegenstander echter te veel 
spel waardoor hij weer kansen kreeg op 
lijfsbehoud kreeg. Dit geschiedde en 
daarmee was de vrede getekend. (3.5-2.5) 
 
De spanning in de wedstrijd was te 
snijden. Er waren nog twee partijen aan de 
gang en die stonden redelijk gelijk.  
Henri speelde aan bord drie met zwart 
tegen Scharft. De stelling was lastig. De 
vraag was of er een remise inzat voor 
Henri. De partij bleef maar voorduren maar 
uiteindelijk wist Henri het halfje puntje op 
het droge te trekken. (4-3) 
 
Gerard speelde aan bord zes tegen 
Hoogeveen uit Veendam. (Hoe krijg je het 
voor elkaar). Vanuit de altijd lastige Caro-
Kann opening was de stelling gelijk. Door 
tijdsdruk van beide zijden werd de stelling 
lastig te overzien. Eerst kreeg Hoogeveen 
een betere stelling, vervolgens Gerard. De 
eindstelling was beter voor wit maar omdat 
de remise de winst betekende werd er een 
remise voorstel gedaan en aangenomen. 
De winst was binnen. (4.5-3.5)  

 
 
 

 WSG 1 HSP Veendam  4½-3½ 

Reinhard Funke Wielinga 1971 1-0 

Jochem Mullink Geeraets 2043 ½-½ 

Henri Abbink Scharft 1974 ½-½ 

Henrik Lösing Havinga 1993 0-1 

Arjan van Lith Cliteur 1916 1-0 

Gerard Harbers Hoogeveen 1907 ½-½ 

Marcel Krosenbrink Sprik 1828 ½-½ 

Bert te Sligte Hadderingh 1842 ½-½ 

 

 
 

 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwinxeHRk4HSAhVD7xQKHWeSCOoQjRwIBw&url=http://toerismegroningen.com/portfolio/veendam/&psig=AFQjCNFlWp8CiuYyPJL6cxiuhW2Yz4FBvw&ust=1486665733152568
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Pallas – WSG 1 

(door Bert te Sligte) 
 
Vooraf dacht ik dat het een zware partij zou gaan worden. Leek ook zo te gaan, 3½-1½ 
achterstand met nog drie partijen te gaan. Veelbelovende stellingen stonden op het bord bij 
Reinhard, Jochem en Arjan.  
Ze slaagden er bijna in de volle winst te behalen. Alleen Arjan zag een venijnige patwending 
over het hoofd en moest met remise tevreden zijn. 4-4 dus. 
 
Een opzienbarende koningswandel zagen 
we bij Jochem in zijn partij aan bord 4. 
Wit kon blijven schaak geven maar ging 
tenslotte toch in de fout. 
 

 
 
40.Dc7+ Kd4, 41.Dc5 Kd3, 42.Dxg5 e5, 
43.De7 Ke2, 44.Df7 h6, 45.Dh5 Kf2, 
46. Df7 Df4, 47.Dc7 Dxb4, 48.Dxe5 
Db1+, 49. Kh2 Dg1 mat   
Als toegift een fragment uit eigen werk.  
 

 
 
Onlangs gespeeld in Duitsland , in de 
wedstrijd  Borken -Stadtlohn. 
 
Mijn tegenstander (wit) deed 26.Dg2 en 
bood remise aan. Ik kon echter met een 
leuke, voor mij dan, zet groot voordeel 
halen.26...Txc3 27. Lxc6 –  Txc2 28. 
Dxc2 - Dxc6 en won even later de partij. 
Daarna ook de wedstrijd met de Stadtlohn-
teamgenoten Jochem , Henrik en Marcel. 

 
 

 Pallas  WSG 1 4-4 

Merza 2190 Gerard Harbers 1-0 

Bielderman 2020 Reinhard Funke 0-1 

Renders 2042 Henri Abbink ½-½ 

Bloemsma 1898 Jochem Mullink 0-1 

Klinge 1986 Marcel Krosenbrink ½-½ 

Heijne 1953 Henrik Lösing 1-0 

Van de Pavoordt 1898 Arjan van Lith ½-½ 

Rouwhorst 1765 Bert te Sligte ½-½ 
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WSG 1 – De Toren 2 
(door Jochem Mullink) 

 
Op zaterdag 4 februari speelde WSG 1 tegelijkertijd met WSG 3 thuis tegen 
schaakvereniging De Toren uit Arnhem. Onder andere oud WSG-lid en huidig De Toren-
voorzitter Ben McNab speelde mee. 
 
Voor deze wedstrijd stonden beide teams 
nog in de gevarenzone. WSG had vijf 
punten en De Toren drie punten. Bij winst 
zijn beide teams wel zeker van 
handhaving. 
Voor de wedstrijd raakte ik licht 
geblesseerd door een hamerteenoperatie 
in het ziekenhuis. Daardoor kon ik niet zo 
goed lopen. Ik heb geprobeerd om een zo 
goed mogelijk overzicht van de wedstrijd 
te geven. 
 
Op bord één was ik als laatste klaar tegen 
Geert van Hoorn. In de opening dacht ik 
veel te lang na. Daardoor maakte ik later 
in de partij een grote fout. Mijn 
koningsstelling kwam helemaal open te 
liggen. Na een goed getimed stukoffer van 
mijn tegenstander stond ik heel passief. 
Uiteindelijk maakte ik een fout, waar mijn 
tegenstander vakkundig van profiteerde. 
 
Gelukkig had mijn nederlaag geen 
gevolgen dankzij o.a. een overwinning van 
topscorer Arjan van Lith op bord twee. Hij 
won snel een pion en kwam toen in een 
stelling waarin hij twee verbonden 
vrijpionnen had. Die beslisten de partij.  
 
Hannes Hoeing speelde tegen Ben 
McNab. Al vroeg werd tot remise besloten. 
Uiteindelijk het beslissende halfje.  
 
Gerard Harbers en Marcel Krosenbrink 
wonnen. Bert te Sligte en Henrik Loesing 
werden geklopt. 
Als laatste de partij van Henri Abbink met 
zwart tegen Mathieu Roskam.  
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Pf3 Pc6 
5.c4 Pf6 6.Le2 Lg4 7.0-0 e6 8.h3 Lh5 
9.Da4 Le7 10.Td1 0-0 11.c5  
Hier staat zwart al beter. Zwart heeft al zijn 
stukken al ontwikkeld. Doordat wit de 
spanning in het centrum heeft opgegeven 
kan zwart het zich permitteren om zijn 
pionnen op de koningsvleugel op te 
spelen. 

Pe4 12.b4 a6 13.Lf4 Lf6 14.g4 Lg6 
15.Db3 Lh4  
 

 
 
Wit kan de pion op f2 hier heel moeilijk 
verdedigen. Hij kan die pion op 2 
manieren verdedigen. Namelijk door Le3 
en door Tf1. Beide zetten zijn heel passief 
en zwart heeft dan na f5 een heel sterke 
aanval. 
 
16.Kg2 Lxf2 17.Le5 Lh4, 18.Pc3 Pxc3 
19.Dxc3 Le4  
Niet alleen staat zwart hier een pion voor, 
de witte koningsstelling is ook heel erg 
verzwakt. Hierdoor staat zwart gewonnen. 
 
20.Ld6 Le7 21.Lg3 f5 22.Kh2  
Het gemakkelijkste is om hier op de 
aanval te spelen met fxg4. f4 is echter ook 
goed.  
 
f4 23.Lf2 Lf6 24.Tac1 De7 25.a4 e5  
Hier komt het nadeel van 11. c5 aan het 
licht. Als de pion nog op c4 stond dan was 
het niet mogelijk om hier e5 te spelen door 
de druk op het centrum. Omdat wit die 
druk kwijt is kan zwart het centrum 
openen. 
 
26.b5 axb5 27.axb5 Ta2 28.Td2 Txd2 
29.Pxd2 Pxd4 30.Lxd4 exd4 31.Db3 Kh8 
32.c6 bxc6 33.bxc6 Dc7 34.Pf3 d3 
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35.Ld1 Tb8 36.Da4 Tb2+ 37.Kh1 h6 
38.Da3 d2 39.Tc5 Tb1 0-1 
 
Al met al een mooie overwinning van 
Henri. 
 
 
Stelling na 38. Da3  >>>>>>>>> 

 
 

 

 WSG 1 De Toren 2  4½-3½ 

Jochem Mullink Van Hoorn 1869 0-1 

Arjan van Lith Van Nispenrode 2001 1-0 

Henri Abbink Roskam 1948 1-0 

Marcel Krosenbrink Visee 1818 1-0 

Hannes Höing McNab 1802 ½-½ 

Bert te Sligte Laan 1854 0-1 

Henrik Lösing Engelen 1858 0-1 

Gerard Harbers Glasbeek 1893 1-0 
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ENO – WSG 2  
(door Hennie Meijer) 

 
We speelden een uitwedstrijd, terwijl het 1e en het 3e een thuiswedstrijd in Frerikshof hadden. 
We misten Herby Aalbers en natuurlijk Frank Lehr. We speelden met twee invallers. Luc van 
Harxen uit het derde team en hij deed het heel goed. Zijn partij staat hieronder. En ook 
Manfred Schmeing deed weer mee, nu al voor de derde keer. 
 
Er was een communicatiestoornis, omdat 
Stefan Telöken er niet was toen we 
vertrokken bij Frerikshof. Manfred 
Schmeing wist dat via een telefoontje 
goed op te lossen, zodat we wel met 8 
personen konden spelen. Stefan kwam 
met de eigen auto op de locatie in Niverdal 
en begon met een kwartier vertraging. Hij 
won nog ook.  
Dan nog verder iets over de andere 
partijen: 
Han Schuurmans speelde aan bord 1 
tegen Etien Alssema, een sterke 
tegenstander; hij wist vakkundig remise te 
houden. 
Hennie Meijer met zwart overzag tegen 
Matthew Temisaren Johnson in de 
Italiaanse opening een pionzet, kwam 
daardoor erg slecht te staan en verloor 
daarna kansloos. 
Stefan Telöken speelde aan bord 3 tegen 
Jelle Beintema; hij won in het middenspel 
een kwaliteit en speelde de partij goed uit.  

Dick Boogaard leek in het middenspel wat 
beter te staan tegen Dennie Klink, maar 
verloor het loperpaar en bood en tijdje 
later remise aan. 
Reinhard Cvetkovic speelde weer eens 
een mooie aanvalspartij tegen Rody 
Brinkhuis, waarbij hij eerst een stuk won 
en even later de partij. 
Luc van Harxen kwam na een zet of tien 
verloren te staan tegen Alex 
Grunnekemeijer, maar toen die het juiste 
vervolg niet vond, herstelde hij zich en 
won daarna met goed spel de partij. 
Dick van Wamelen leek met een pion voor 
er wat beter voor te staan, maar zijn partij 
tegen Herman Keizer verzandde in 
remise.  
De partij van Manfred Schmeing tegen 
Freek de Goede verzandde in remise met 
een volledig dichtgeschoven stelling. Maar 
Manfred is wel onze topscorer met 2½ uit 
3. 
En zo wonnen we met 5-3 van deze altijd 
weer lastige tegenstander. 

 

ENO  3-5 WSG 2 

Etien Alssema 2012 ½-½ Han Schuurmans 

Matthew Temisaren Johnson 1969 1-0 Hennie Meijer 

Jelle Beintema 1869 0-1 Stefan Telöken 

Dennie Klink 1737 ½-½ Dick Boogaard 

Rody Brinkhuis 1720 0-1 Reinhard Cvetkovic 

Alex Grunnekemeijer 1659 0-1 Luc van Harxen 

Herman Keizer 1658 ½-½ Dick van Wamelen 

Freek de Goede 1753 ½-½ Manfred Schmeing 

 

 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip4qG4l4HSAhUH0xQKHQGVDQgQjRwIBw&url=http://www.obsdetouwladder.nl/schaken-op-obs-de-touwladder&psig=AFQjCNFSQbxCUJZLCmrJ5BQJa3AQWDaTeg&ust=1486666767020574
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En dan hier nog de partij van Luc. 
 
WIT: Alex Grunnekemeijer 
ZWART: Luc van Harxen 
 
1.e2-e4  e7-e5  2.Pg1-f3  Pb8-c6  3.Lf1-
c4  Lf8-c5  4.b2-b4  
Het Evans-gambiet, een wapen voor een 
aanvallende speler. Luc neemt het aan. 
 
4…..Lc5xb4  5.c2-c3  Lb4-a5  6.d2-d4  
e5xd4  7.0-0 
 

 
          
Luc staat 2 pionnen voor, maar het is altijd 
lastig als een tegenstander zo agressief 
begint. 
Hij heeft niet gerokeerd en is slecht 
ontwikkeld. Wit lijkt al klaar te staan voor 
een mataanval. 
 
7…..Pg8-e7? 
Na 7…..Pg8-f6  8.e4-e5  Pf6-e4  9.c3xd4  
d7-d5  10.Lc4-b5  0-0 is hij er beter aan 
toe. 
 
8.Pf3-g5  d7-d5   
Nu komt de e-lijn open zonder dat Luc heft 
gerokeerd. Dat maakt het extra gevaarlijk 
voor Luc. 
 
9.e4xd5  Pe7xd5  10.Tf1-e1+  Pc6-e7   
 

 
     
Nu is het uit na 11.Pg5xe7  Ke8xf7  
12.Dd1-f3+. Een koningzet leidt tot direct 
verlies en de alternatieven Lc8-f5 en Pe7-
f5 zijn nauwelijks beter.  
Ook 11.Dd1-h5 g7-g6  12.Dh5-h4  Lc8-e6  
13.Pg5xe6  f7xe6  Te1xe6 leidt tot 
vernietiging van de zwarte stelling. 
 
11.Dd1-a4+? c7-c6  12.Da4-d1? 
En dit is het keerpunt in de partij. Luc kan 
veilig rokeren en staat 2 pionnen voor. 
Fritz geeft ruim +2. 
 
12…..0-0  13.Lc1-a3 
Met de koning nog op e8 was dit een 
gevaarlijke zet, maar nu is de is er weinig 
aan de hand. 
 
13…..Lc8-f5  14.Dd1xd4   

 

 
 
14…..Lf5xb1 
Dit geeft een deel van het zwarte voordeel 
weg, maar er viel wel wat voor te zeggen.  
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De witte dame kijkt lelijk naar g7 en dus 
net nadat je een groot gevaar bezworen 
hebt, begint het weer opnieuw. Nu kan de 
zwarte loper meedoen aan de 
bescherming. 
 
15.Ta1xb1  La5-d4  16.Dd4-d3 (Dd4-h4 is 
iets beter) 
 
16…..Pe7-g6   
 

 
 
17.Pg5xf7    
Ook slaan op h7 helpt niet echt meer. 
Zwart blijft pionnen voor.  
 
17…..Tf8xf7  18.Lc4xd5  Dd8xd5  
19.Dd3xc3  Dd5xa2  20.Dc3-e3 
Nu komt de fase waarin zwart nog even 
moet opletten dat hij niet mat op de 
achterste lijn gaat, maar verder is alles 
onder controle. Ook het slaan op a2 kon 
best. 
 

 

20…..b7-b6  21.Tb1-b2  Da2-d5  22.Tb2-
d2  Dd5-f5  23.De3-b3  c6-c5! 
 

 
 
Ik zou blij zijn als ik eindelijk veld f8 voor 
de witte loper zou kunnen afsluiten, maar 
Fritz vindt dit een zet die een half punt van 
het voordeel weggeeft. Liever 23…..Pg6-
f4, b6-b5, Df5-b5 of Ta8-c8. Vreemd hoor. 
 
24.Td2-e2  Ta8-f8!  25.Db3-c4  Df5-d7  
26.Db3-a2  Dd7-c6  27.g2-g3  Kg8-h8   
Misschien was er lichte tijdnood, want de 
laatste zetten voegen weinig toe. En Luc 
blijft veel beter staan.  
 
28.f2-f4  Dc6-b7  29.La3-b2  Tf7-e7  
30.f4-f5  Te7xe2  31.Te1xe2  Tf8xf5  
32.Da2-e6  Db7-f3  33.Lb2-a1??  Dd3-f1 
mat  
 
Een gevecht tot het einde met Luc als 
mooie winnaar! 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip4qG4l4HSAhUH0xQKHQGVDQgQjRwIBw&url=http://www.obsdetouwladder.nl/schaken-op-obs-de-touwladder&psig=AFQjCNFSQbxCUJZLCmrJ5BQJa3AQWDaTeg&ust=1486666767020574
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Lonneker 2 – WSG 2 
(door Dick Boogaard) 

 
Op zaterdag 4 februari speelden we onze vijfde externe wedstrijd. De verwachting was dat 
het niet al te veel problemen zou opleveren. Wij doen nog mee om de bovenste plaats en 
Lonneker had nog weinig gescoord. Bovendien hadden we een tamelijk sterke opstelling.  
Dan kan het toch nog behoorlijk tegenvallen. Toen we elkaar wat spraken na zo’n anderhalf 
uur, waren er toch weinig positieve dingen te melden. En hoe zacht we het er ook over 
hadden, de neutrale wedstrijdleider bij de wedstrijd Lonneker 1 – Sissa Eenhoorn had 
telkens wat over ons gefluister bij de deur te klagen.  
 
De eerste die klaar was, was Stefan 
Telöken. Remise tegen Boris 
Tsoukkerman, helemaal niet slecht, maar 
korte tijd later moest Herby Aalbers 
opgeven. Het verlies van zijn e-pion kwam 
hij niet te boven. En het werd nog erger. 
Reinhard Cvetkovic was zo van plan om te 
winnen, maar zijn tegenstander werkte 
totaal niet mee. In plaats van een 
winnende combinatie, verloor hij te veel 
materiaal.  
 
Daarna was ik aan de beurt. Ik wilde graag 
een drieluik voltooien: dinsdag winnen op 
de clubavond, donderdag bij de veteranen 
en nu nog bij Lonneker. Ik kwam echter 
slecht te staan en mocht van geluk 
spreken dat mijn tegenstander niet verder 
durfde, toen ik een laatste trucje in 
voorraad had. Dat was remise, maar we 
stonden wel met 3-1 achter.  

In een spannende partij wist toen invaller 
Tim Witteveen te winnen en naast hem zat 
Dick van Wamelen, die zijn voorbeeld 
volgde. Dat was weer 3-3. 
 
Alleen de borden 1 en 2 speelden nog. 
Han Schuurmans had een dame-eindspel 
met nog enkele pionnen. Hij probeerde 
nog van alles, maar hij moet berusten in 
remise. 
 
Op Hennie Meijer was toen onze hoop 
gevestigd. Hij stond wel een paar pionnen 
achter, maar we hoopten dat hij met zijn c-
pion zou kunnen doorlopen. Dat lukte 
uiteindelijk niet en hoe hij zich nog een uur 
lang ook verdedigde, het mocht niet baten. 
En zo verloren we met 4½ 3½.  
Met nog drie wedstrijden te gaan tegen 
niet de zwaksten uit de poule, is het 
kampioenschap ver weg. 

 

 Lonneker 2  4½-3½ WSG 2 

1 Oseb Merkon 1863 ½-½ Han Schuurmans 

2 Erik Akkersdijk 1817 1-0 Hennie Meijer 

3 Boris Tsoukkerman 1933 ½-½ Stefan Telöken 

4 Igor Babic 1656 1-0 Herby Aalbers 

5 Jarno Scheffer ---- 1-0 Reinhard Cvetkovic 

6 Tom Engberink 1654 ½-½ Dick Boogaard 

7 Albert Hulsker 1604 0-1 Dick van Wamelen 

8 Henk Jonkers 1626 0-1 Tim Witteveen 
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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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Winterse Kost 
(door Dick Boogaard) 

 
Ook dit keer weer zes stellingen, waarbij de enthousiaste schaker af en toe verrast zal zijn 
door de prachtige combinaties. Een paar zijn er heel van heel recente partijen, de laatste 
twee zijn veel ouder. Veel plezier er mee en de oplossingen staan weer verderop in het blad. 
 
 

 
1.Carlsen (wit) begint en wint. 
  

 
2.Karjakin (wit) begint en wint. 
 

 
3.Wit begint en wint genoeg materiaal. 
 
 
 
 
 

 

 
4.Wit wint materiaal of geeft mat. 
 

 
5.Wit geeft mat in enkele zetten 
 

 
6.Zwart wint 
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Hardenberg 2 – WSG 3 
 (door André Houwers) 

 
Een offday voor WSG 3 op zaterdag 5 november 2016. 
Job had een klein overwicht, maar deed in het middenspel net de verkeerde zet voor de 
winst. Nu moest hij met ongelijke lopers maar remise nemen. Andre, Emma en Gerard 
moesten tegen de familie Waardenburg en helaas moesten we allemaal een nul noteren.  
 
Al stond Emma wel heel goed, maar ze liet 
een pion weer opkomen helaas.  
Henk stond lang gelijk maar werd 
langzaam weggedrukt.  
Luc zag een mooie combinatie over het 
hoofd met aanval op dame en koning.  
Dan eindelijk twee pluspunten : Michael 
stond de hele partij in evenwicht en de 
vrede werd getekend.  
 
Dan Tim : onze Joker, Tim kwam redelijk 
 uit de opening, verloor een pion, maar 
won hem ook weer terug. De tegenstander 
bood remise aan, maar met nog een 
minuut op de klok speelde Tim door. Tim 
zag een mat in twee over het hoofd, maar 
won toch nog knap ondanks tijdnood, 
klasse.  
 
WIT: Tim Witteveen 
ZWART: Edgar Spanjers 
(met commentaar van Tim) 
 
1.c4 Pf6 2.g3 c5 3.Lg2 Pc6 4.Pf3 g6 5.0-
0 Lg7 6.Pc3 0-0 7.b3 d5 8.cxd5 Pxd5 
9.Lb2 Lg4 10.Pa4 Lxb2 11.Pxb2 Tc8 
12.Te1 b6!  
niet goed van wit (zie zet 16)  
 
13.Pd3 Pdb4 14.Pfe5 Pxd3 15.Pxc6 Txc6 
16.Lxc6 Pxe1 17.Dxe1  
 

 
 

Dd6 18.Le4 Td8 19.d3 De5 20.Td1 f5 
21.Lg2 Dxe2 22. Dxe2 Lxe2 23.Te1 Lxd3 
24.Txe7 a6 ! 25.Te5 c4  
voor een tussenschaak bij d5  
 
26.Ld5+ Kg7 27.bxc Tc8! 28.Te7+ Kh6 ?  
de koning komt wat ongelukkig te staan, 
wat later resulteert in de winst,  
 
29.Lb7 Txc4! 30.Ld5 Tc8!  
nemen op a6 kan niet wegens een 
tussenschaak met loperverlies, loper g7 
dreigt vandaar de toren op c8  
 
31.Te6 Tc5 32.Lb3 Le4!  
Matdreiging  
 
33.Kf1 Lc6 34.Ke2 Kg5 35.f3 a5 36.Te7 
h6!  
koning h6 was goed  
 
37.h4+ Kh5  
de koning staat vrij klem  
 
38.Kf2 Ld5 39.Ld1 g5!  
om f4 met mat in 2 tegen te gaan  
 
40.f4+ g4 41.Te2 ? b5  
geen goede zet ivm Lf3  
 
42.Te5 a4 43.Txf5+ Kg6 44.Te5 h5 
45.Tg5+ Kh6! 46.Te5 Kg6 47.Tg5+ Kh6 
48.Le2 b4 ! 49.Ld3  
(er dreigt Tg6) 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ__SJmYHSAhVE1hQKHYzPD8MQjRwIBw&url=http://www.animatieplaatjes.nl/schaken.html&psig=AFQjCNFSQbxCUJZLCmrJ5BQJa3AQWDaTeg&ust=1486666767020574
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49….Le4  
de beslissende zet en zwart moet zijn 
loper geven  
50.Lxe4 Txg5 51.hxg Kg7 52.Ld5 Kg6 
53.Ke3 h4 54.gxh Kh5 55.Kf2 Kxh4 
56.g6 Kh3 57.Kg1 1-0 

 
Hardenberg 2 1707  WSG 3 1617 6-2 

J. Reinders 1836 Job Geerdes 1751 ½-½ 

L. Waardenburg 1796 Emma de Vries 1734 1-0 

L. Klapwijk  1774 Henk te Brinke 1659 1-0 

H. Kuik 1837 Michael Broertjes 1647 ½-½ 

E. Spanjers 1752 Tim Witteveen 1575 0-1 

F.H. Waardenburg 1607 Gerard Klein Langenhorst 1565 1-0 

B. van Lenthe 1594 Luc van Harxen 1529 1-0 

M. Waardenburg 1458 André Houwers 1475 1-0 

  
  

  

WSG 3 – HSC Stork 
 (door Henk te Brinke) 

 
Vandaag (zaterdag 26 november 2016) een zware tegenstander op het menu. Onze 
tegenstanders hebben gemiddeld 80 ratingpunten meer dan wij. Met topspelers met een 
rating van 1800+ maken we ons dan ook niet al te veel illusies. 
Ik speel op bord 2 tegen Wouter Lardinois met een rating van 1888. Lange tijd beweegt zich 
de partij zich binnen de remisemarge. Hoef eigenlijk alleen te letten op een oprukkende pion 
op g5. 
 
In een materieel gelijkmatige stelling met 
een beetje tijdnood heeft mijn 
tegenstander net iets meer routine en ga 
ik toch nog het schip in. 
 
Tim op bord drie met een tegenstander 
met rating van 1859 komt na de opening in 
een loperruil waardoor hij een dubbelpion 
krijgt maar daarmee ook een mooie open 
lijn voor zijn toren terug krijgt. Heeft dus 
een voorsprong in zijn ontwikkeling. 
Langzaam keert echter het initiatief en 
uiteindelijk moet hij een kwaliteit inleveren. 
Speelt nog wel een tijdje door maar op dit 
niveau geef je dat voordeel niet meer weg 
Van de partij van Han valt niet veel te 
melden. Een remise na 18 zetten. 

Gerard verkrijgt een identieke stelling als 
Tim. Wint een pion, pareert een 
matdreiging en voert de partij vervolgens 
tegen een qua rating veel sterkere 
opponent subtiel naar winst. Gerard geeft 
hierna een uitgebreide weergave van zijn 
partij 
 
Oscar komt beter uit de opening, maar 
weet dit voordeel niet om te zetten in 
meer. De partij verzandt in remise. Een 
mooi debuut  
 
Jan Willem debuteert ook, maar dat is wat 
ongelukkiger. Na 14 zetten moet Jan zijn 
dame al inleveren. Speelt nog wel door.  
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Met zes pionnen en twee torens tegen 
dame, twee torens en drie pionnen is het 
vrijwel kansloos, maar door de verbonden 
pionnen moet de tegenstander toch 
oppassen. Uiteindelijk worden toch een 
aantal pionnen weggesnoept en moet Jan 
Willem de vlag strijken. 
 
André ontwikkelt een voordelige stelling. 
Helaas verwisselt André twee zetten 
waardoor hij een stuk moet inleveren. De 
koning van de tegenstander komt wel 
behoorlijk op de tocht te staan. Hier weet 
André wel mee om te gaan. Met een stuk 
minder weet hij de partij naar zich toe te 
trekken 
 
Job mag op bord 1 zijn best doen tegen 
Rudy Hampsink(1913) Zoals altijd gaat 
Job furieus uit de startblokken en zet gelijk 
flink druk. Met een loperaanval op b3 
denkt Job een pion te winnen enRudy 
moet alle zeilen bijzetten, maar verdedigt 
zich knap. De stelling komt in de 
remisehaven terecht. Echter na afloop van 
alle partijen kan alleen winst ons nog een 
punt opleveren. Job moet geforceerd op 
winst spelen maar de tegenstander weet 
daar wel raad mee en weet de stelling in 
zijn voordeel om te draaien en behaalt het 
definitieve punt binnen 
 
Een fragment uit de partij van Gerard, na 
de 28e zet van wit :  
 
28…Lxb4 ! 29.Da1 enz. Maar Fritz slaat 
dan 29…Lxc3 !! 30.Lxc3 Txc3 31.Dxc3 
Db6 !! en een witte toren valt en 
pluspionnen over. Maar zo ging het niet. 
 

  
 

Veel zetten en afruil en eindelijk de andere 
toren op c4 en een drukke zwarte dame. 
 
Diagram na de 58e zet van wit : 
 

 
 
58….Df1+ 59.Kxe4 hxg4 60.Dg3 Dc4 
61.Ke3 Dxc3+ 62.Kf4 ? Dd4 ! 63.Kg5 f6 ! 
64.exf6 Dxf6+ 65.Kg4 Df5 + mat. 
 

 

WSG 3 1547 HSC-Stork 1623 3-5 

Job Geerdes 1751 Rudie Hampsink 1913 0-1 

Henk te Brinke 1659 Wouter Lardinois 1888 0-1 

Tim Witteveen 1575 Regobart Eijkelkamp 1859 0-1 

Han van de Laar 1642 Anton ter Horst  1649 ½-½ 

Gerard Klein Langenhorst 1565 Hans van Schaaik 1804 1-0 

Oscar Wamelink 1512 Thomas Kanger 1490 ½-½ 

Jan Willem Klein Poelhuis 1197 Anja Campmans 1173 0-1 

André Houwers 1475 Linet Boghossian 1210 1-0 
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Drienerlo – WSG 3 
(door Job en Gerard) 

 
’s Morgens (17 december 2016) tegen 10.30 kwam uit Hengelo het bericht dat voor bord 1 
geen speler van Drienerlo beschikbaar was, dus Max Eisenbart kon thuis blijven en toch 
winnen : 0-1. 
 
Michael Broertjes had na een rustige KID 
opening een duidelijke remise op het bord 
wat ook de eindstand werd. Luc van 
Harxen won al heel snel een stuk, speelde 
dit gedegen uit en won de partij. Gerard 
Klein Langenhorst verloor een pion, nog 
weer één en met een paardvork ook 
laatste loper, uit. Inmiddels dus 1½-2½. 
 
Job Geerdes won de kwaliteit en stond 
duidelijk beter, en zijn tegenstander good 
old Anjo Anjewierden behield liever zijn 
sterke loper dan er een toren mee te 
slaan. Job verloor een  verbindingspion en 
moest daardoor verdedigen. Door slordig 
spel van Job die enkele belangrijke zetten 
niet goed doorberekend had won zijn 
tegenstander alsnog.  
 
Emma, aangetreden na een zware nacht a 
la een echte student, kreeg het op het 
bord zwaar te verduren en hield zich in het 
begin goed staande met een pion meer. 
Helaas kwam haar tegenstander er toch 

door en zakte Emma’s stelling in elkaar. 
Bitterballen (s-) maakten nog wat goed. 
André Houwers peuzelde met zijn zwarte 
paard witte pionnen op, door een 
zwartveldige loper moeilijk te verdedigen. 
Met een vrijpion op de h-lijn moest wit het 
centrum opgeven om die pion te stoppen, 
winst. 
 
Henk te Brinke en zijn tegenstander met 
beiden vier pionnen, twee paarden en een 
witveldige loper. De paarden dansten en 
de lopers stonden stram op hun lijn. Henk 
probeerde met al zijn troepen de zwarte 
koning mat te zetten, lukte hem niet en 
daardoor ging er een pion af. Na tweemaal 
een remiseaanbod werd de vrede 
getekend.  
 
Uiteindelijk was de totaalstand 4-4. Helaas 
had er vandaag meer in gezeten maar 
hebben we het, vooral op de hogere 
borden, laten liggen om er winst voor het 
team uit te slepen. 

   

Drienerlo 1748  WSG 3 1602 4-4 

N.O.  Max Eisenbart 1459 0-1 

Maarten Buter 1955 Emma de Vries 1734 1-0 

Anjo Anjewierden 1887 Job Geerdes 1751 1-0 

Rob van der Lubbe 1769 Michael Broertjes 1647 ½-½ 

Dirkjan Knoeff 1799 Henk te Brinke 1659 ½-½ 

Daan Stam 1683 Gerard Klein Langenhorst 1565 1-0 

Erik Zuurbier 1573 Luc van Harxen 1529 0-1 

Herwin van Welbergen 1572 André Houwers 1475 0-1 
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WSG 3 – Almelo 2 

(door Emma de Vries) 

 
Je denkt dat je als vrouw in de schaakwereld onopgemerkt overal mee wegkomt, maar dat 
valt dus vies tegen. Het is waar: vaker drankjes aangeboden krijgen en een remise als je 
slechter staat, het is dagelijkse kost. En mocht je een keer een kort rokje dragen, dan 
blundert je tegenstander ook nog wel eens. Echter, ontkomen aan het schrijven van het 
teamverslag hoort daar niet bij. Zodoende wordt dit verslag door ondergetekende 
aangeleverd. Maar zoals alles dat met schaken te maken heeft doe ik ook dit met liefde, het 
is immers voor een goed doel. 
 
Het duurde even voordat het hele team 
vanuit Almelo gearriveerd was en achter 
de borden zat, maar nadat de parkeerplek 
eindelijk was gevonden (dat valt ook niet 
mee op zaterdagmiddag) en het 
geroezemoes was verstomd, konden de 
partijen beginnen.  
De partij van Job Geerdes, die zich altijd 
naast mij afspeelt, was wederom een 
vermakelijke voorstelling. Met een 
klassieke Franse opening waarin Job 
zonder twijfel 3... Pe4 op het bord knalde, 
had ik moeite de aandacht bij mijn eigen 
partij te houden. Helaas kwam Job er 
zwak voor te staan. Hij probeerde dit te 
redden door lang te rokeren, maar na een 
stevige aanval van zijn 12-jarige 
tegenstander over de b-lijn werd de druk 
uiteindelijk te hoog. Job capituleerde met 
tegenzin.  
 
Toen ik vervolgens wat rondliep om de 
partijen in me op te nemen voor dit 
fenomenale verslag, kwam ik bij het bord 
van André Houwers terecht. André 
speelde met wit en voor zover ik kon zien 
stonden zijn stukken goed gecoördineerd 
en had ik het idee dat er vrij weinig mis 
kon gaan. Toen ik echter een half uur later 
terugkwam, stond André ineens een stuk 
en een toren achter! Ik heb uiteindelijk niet 
durven vragen naar de dramatische 
wending die de partij heeft genomen, dus 
bij deze mag u zich daar een eigen 
voorstelling van maken.  
 
De partij van ondergetekende was ook 
een spektakel. Met wit kwam ik ietwat 
onhandig uit de opening, maar mijn 
tegenstander maakte de fout niet snel 
genoeg te ontwikkelen en te lang zijn 
koning in het midden te laten.  

Dit resulteerde in wat mooie tactische 
zetten en een sterke 
ontwikkelingsvoorsprong van wit. Toen hij 
uiteindelijk op zet 22 moest opgeven gaf 
hij aan dat ik wat “geluk” had gehad. Als 
hij namelijk mijn truc gezien had, had hij 
iets anders gespeeld. Ja, als we daar de 
oorlog mee zouden winnen... En ik had 
niet eens een rokje aan! 
 
Op bord 4 speelde Henk te Brinke met wit. 
Beide kanten hadden hun stukken 
(voornamelijk lopers en dame) op de 
koningsstelling van de ander gericht, wat 
vaak garant staat voor een spannende 
partij. Henk had echter wat gaten in zijn 
pionnenstructuur waardoor zwart meer 
druk kon zetten en uiteindelijk een kwaliteit 
won. Volgens Henk had een “grafzet” hem 
uiteindelijk de kop gekost, dus snel door 
naar de partij van Luc van Harxen. Luc 
begon met een enigszins statische stelling 
waarin er werd gespeeld op de c-lijn. Luc 
won een pion en ging daarmee een 
eindspel in met allebei een dame en een 
loper, waarna hij dit voordeel wist om te 
zetten tot winst. Klasse.  
 
Michael Broertjes speelde op bord 3 met 
zwart, aan mijn andere kant. Er kwam een 
Italiaanse stelling op het bord en beide 
partijen gingen gelijk op. Zowel wit als 
zwart hadden een toren op de f-lijn, 
hoewel wits stukken iets beter 
gecoördineerd stonden. Uiteindelijk werd 
er afgewikkeld naar een toreneindspel 
waarin Michael een pion minder had. Ik 
heb het einde niet gezien, maar van horen 
zeggen heb ik vernomen dat hij uiteindelijk 
de koning moest omleggen. Helaas.  
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Dan hebben we nog de partij van Han van 
de Laar, die volgens Han zelf hij “kansloos 
had verloren”. Han begon met een 
ontwikkelingsachterstand en zijn 
tegenstander had een sterk paard op e5 
staan. Hoewel het er niet kansloos uitzag, 
leek het gebrek aan ruimte moeilijk om te 
zetten in een goede stelling. Gelukkig wist 
Gerard Klein Langenhorst nog wel een 
half puntje mee te pakken. Gerard begon 
goed met een sterk centrum terwijl zijn 
tegenstander druk probeerde te zetten 
over de dameflank. Uiteindelijk wikkelde 
zich dit af tot een eindspel met paard en 
loper en besloten de beide heren tot 
remise.  
 
We sloten de dag af met een nederlaag 
van 2½ - 5½, maar met ons hoofd 
geheven. Ah, ik zou het bijna vergeten.  
 
Ondanks dat Arjan van Lith niet in WSG 3 
meespeelt, vond ik zijn partij het toch even 
waard om te vermelden. Arjan was 
namelijk de theorie in de hoofdvariant van 
de Tarrasch even kwijt, wat resulteerde in 
een wat mindere stelling. Door uitermate 
sterk spel en een creatieve geest wist hij 
dit uiteindelijk toch met stijl om te zetten 
naar een winstpartij. Bravo.  
 
Al met al was het weer een mooie 
schaakdag met vele emoties en prachtige 
zetten. Dat er nog vele mogen volgen. 
 
WIT: Emma de Vries 
ZWART: Egbert Gorter 
 

1.e4 c5, 2.Pf3 e6, 3.c3 Pf6, 4.e5 Pd5, 
5.c4 Pe7, 6.Pc3 Pg6, 7.d4 cxd4, 8.Dxd4 
Pc6, 9.De3 a6, 10.Ld3 Dc7, 11.Lxg6 
hxg6, 12.0-0 d6, 13.Pd5  
 

 
 
Dd8, 14.Pb6 Tb8, 15.Td1 Dc7, 16.Pd5 
Dd8, 17.De2 Pxe5, 18.Pxe5 dxe5, 
19.Dxe5 Ld6, 20.Dxg7 Lxh2+, 21.Kf1 
Dh4, 22.Td4 1-0    

 

 
 

 

WSG 3 1639 Almelo 2 1725 2½-5½ 

Job Geerdes 1730 Onno Elgersma 1962 0-1 

Emma de Vries 1797 Egbert Gorter 1826 1-0 

Michael Broertjes 1693 Goswin Zeeman 1925 0-1 

Henk te Brinke 1618 Klaas de Jong 1767 0-1 

Han van de Laar 1672 Edwin de Jonge 1792 0-1 

Gerard Klein Langenhorst 1543 Yorick Postema 1720 ½-½ 

Luc van Harxen 1550 Jaap Sterenborg 1320 1-0 

André Houwers 1507 Jordy Brinks 1486 0-1 
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KNSB Beker: WSG - Apeldoorn 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Vorig jaar hadden we nog verrassend gewonnen van Apeldoorn, maar dit jaar hadden ze 
nog bijna 400 extra ratingpunten in der persoon van Nico Zwirs meegenomen, waardoor een 
kans op een stunt zou afnemen. Tegen gemiddeld 2270 kwamen wij niet in de buurt van een 
stunt, al boden we zeer achtenswaardig tegenstand. Misschien nog het minst bij mijn eigen 
partij, al bleek bij naspelen dat ik de opening eigenlijk prima was doorgekomen.  
 
Mijn plan was echter - evenals mijn zetten 
- veel te traag door teveel te hinken op 
twee gedachten: aanvallen of verdedigen 
en dan ergens halverwege uitkomen. 
Arjan pakte de handschoen wel op met 
een bekend pionoffer en bij de anlyse 
bleek dat hij eenmalig een kans had om 
de tegenstander echt onder vuur te 
nemen. Hij zag het echter niet en kreeg 
een counter om de oren. Beide 
Apeldoorners verloren vorig jaar noch van 
Reinhard en Jochem. 
 
Jochem kreeg de tegenstander waar hij op 
hoopte, namelijk klasgenoot Nico Zwirs. 
En ook departij waarop hij hoopte. In de 
Najdorf is Jochem goed thuis en hij heild 
departij eigenlijk moeiteloos in evenwicht. 
Totat hij afwikkelde naar een eindspel 
waarin zijn tegenstander handiger 
manoeuvreerde en toch nog de winst 
pakte. Jammer. 
Reinhard deed het ook goed aan het 
eerste bord. Nadat hij een kwaliteitsoffer 
had gedaan, vond hij echter niet de goede 
voortzetting om zijn vrijpion te 
ondersteunen. Ook hij kon het daarna niet 
meer redden. Helaas: 0-4. Maar je kunt 
beter  2½-1½ en 0-4 spelen dan tweemaal 
1½-2½.   
 
We kunnen ons nu weer volledig richten 
op de competitie. Dat is al moeilijk 
genoeg.   
 
Arjan van Lith-Marcel Boel (2185)  
 
1. e4 c5 2. Pc3 Pc6 3. f4  
De Grand-Prix, wat anders.  
 
g6 4. Pf3 Lg7, 5. Lc4 d6, 6. O-O e6, 7. f5 
exf5  
Alleen met deze zet kan zwart in deze 
stelling voordeel bereiken. 
 

8. d3 Pge7, 9. Lg5  
Iets nauwkeuriger en meer passend bij de 
Grand-Prix is eerst De1 
 
Le6, 10. Pd5 Lxd5, 11. exd5 Pe5, 12. 
Lb5+ Kf8, 13. Pxe5 dxe5, 14. c4 h6, 15. 
Lh4 Qd6, 16. a3 g5, 17. Lf2 a6, 18. La4 
h5, 19. Tb1 a5, 20. Db3 b6, 21. Db5 e4  
 

 
 
Wit staat OK. Het meest voor de hand ligt 
nu misschien dxe4 fxe4, Lg3 om de loper 
te activeren en de f-lijn (richting koning) te 
openen. Wat Arjan speelt is echter ook 
goed.   
 
22. b4 axb4, 23. axb4 Ld4, 24. bxc5 
bxc5,  
Arjan heeft in de verkeerde volgorde 
geslagen (eerst Lxd4), maar zwart 
verzuimt te profiteren met Dxc5.  
 
25. Lxd4 cxd4, 26. Dd7  
Heel jammer: dxe4 fxe4, c5 ! en wit staat 
op winst. Zie analysediagram hieronder. 
Dxc5 kan namelijk niet wegens Lb3 en f7 
staat te vaak aangevallen. Deze loperzet 
had Arjan gemist. Nu gaat het snel 
bergafwaarts, omdat wit te weing dreigt 
om de zwarte vrijpion te compenseren.   
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Th6, 27. Tb7 e3, 28. c5 Dxc5, 29. Txf5 
e2, 30. Kf2 e1D+, 31. Kxe1 Dc1+, 32. Ld1 
De3+, 33. Kf1 Dxd3+, 34. Ke1 Dxf5, 35. 
Dxe7+ Kg8, 36. Lc2 Ta1+, 37. Kd2 Df2+, 
38. Kd3 

 
 

WSG 0-4 Apeldoon  

Reinhard Funke 0-1 Thomas Beerdsen 2399 

Jochem Mullink 0-1 Nico Zwirs 2370 

Arjan vanLith 0-1 Marcel Boel 2185 

Marcel Krosenbrink 0-1 Freddie van de Elburg 2125 

 

SBO-cupMat-Ador – WSG  
(door Dick Boogaard) 

 
Donderdag 12 januari speelde WSG in Wierden tegen SV Mat-Ador de kwartfinale van de 
SBO-cup. Op papier leek dat niet al te moeilijk, maar de praktijk was anders. Allereerst het 
weer. Het zou ’s nachts gaan sneeuwen, dus we moesten een 2-2 vermijden, want met 
vluggertjes erbij wordt het echt nachtwerk. Gelukkig werd het dat ook niet. Ook was 12 
januari een bijzondere dag, omdat Dick van Wamelen op die dag jarig is..  
 
Aanvankelijk zag het er naar uit dat de 
borden 2, 3 en 4 wel zouden winnen en bij 
mij aan het eerste bord was weinig aan de 
hand. Helaas maakte Stefan Telöken een 
fout en hij kon gelijk opgeven.  
 
Hennie Meijer kwam er maar niet door, 
hoewel zijn stelling er zo mooi uitzag. 
Langzaam zagen we het misgaan. Dick 
van Wamelen wikkelde ondertussen af 
naar een gewonnen toreneindspel en hij 
vierde zijn verjaardag met een degelijke 
overwinning.  
 
Ik had al een remiseaanbod afgeslagen, 
maar toen ik wat dacht te zien,  

bleek ik terecht te komen in een 
toreneindspel met een pion minder. Dat 
was niet meer te winnen en ik moest wel 
remise aannemen. Hennie gaf kort daarna 
op, mat was niet meer te voorkomen. 
 
Dat was dus 2½-1½ voor de heren van SV 
Mat-Ador. Ze waren blij de cupwinnaar 
van afgelopen seizoen verslagen te 
hebben. En dat drie van de vier spelers 
ratings hebben van nog geen 1600, maakt 
het nog verrassender. 
 
Op de terugweg sneeuwde het, maar door 
een beetje voorzichtig aan te doen, 
kwamen we weer veilig thuis. 

 

Mat-Ador  2½-1½ WSG 

Lars van Schooten 1811 ½-½ Dick Boogaard 

Gerard Bruins 1596 1-0 Hennie Meijer 

Bert Hospers 1585 0-1 Dick van Wamelen 

Peter Brouwer 1571 1-0 Stefan Telöken 
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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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Een kleine verrassing 
(door Dick Boogaard) 

 
Begin november zat Yda, mijn vrouw, wat oude fotoalbums door te bladeren. 
Er zaten hier en daar nog vergeelde krantenknipsels in. Ook toen al uit de Volkskrant en wel 
uit 1977. Altijd leuk om de foto’s weer eens terug te zien, maar we vonden dat die knipsels 
nu wel weg konden. Er was er echter een die te mooi was om zo maar weg te gooien. Een 
schaakrubriek van Donner met een Winterswijks tintje! Daarom was ie ook bewaard 
gebleven natuurlijk. 
 
Zie wat Donner schrijft: 
De afgelopen drie weken was Wim 
Andriessen zo vriendelijk mij op deze 
plaats te vervangen, terwijl ik het IBM-
toernooi speelde. Hij benutte die 
gelegenheid om ter ere van mijn vijftigste 
verjaardag enig mild licht te laten schijnen 
over mijn verrichtingen op schaakgebied 
gedurende de afgelopen dertig jaar.  
Zijn bijzonder strelende woorden hoef ik 
gelukkig niet te beantwoorden, maar op 
één punt is een nadere aanvulling toch wel 
dringend gewenst. In de krant van 2 juli 
jongstleden geeft Andriessen het slot van 
een partij die ik in 1950 in het 
Hoogoventoernooi speelde met zwart 
tegen Cortlever. 
 

 
 
Hier deed de witspeler 1.Pd5-c3 waarop ik 
middels 1…..Dd2-h5 het vege lijf wist te  
redden en na dameruil zelfs nog iets beter 
stond. Andriessen looft de zwarte 
verdedigingsmanoeuvre die lang van 
tevoren gezien moet worden, zeer, 
echter…..!!! 
 
Wanneer ik het mij goed herinner, was het 
de bekende semi-meester De Jong  
uit Winterswijk, 
 

 
die enkele dagen na deze partij met de 
opzienbarende mededeling kwam dat wit 
in de diagramstelling een geforceerd mat 
in zes zetten kan geven. 
 
1.Lc1xh6+!!  Th8xh6  2.Dh4-f6+  Pd5xf6  
3.e5xf6+  Kg7-g8  4.Td7-d8+  Ta8xd8  
5.Td1xd8+  Kg8-h7  6.Pe4-g5 mat 
Als opgave zou dit mat in 6 weinig sterke 
spelers ontgaan, maar daar het een 
partijstelling betrof, waarin zulke “studie-
achtige wendingen nu eenmaal niet 
plegen voor te komen” werd het gemist, 
niet alleen door Cortlever en mijzelf, maar 
ook door alle aanwezige deelnemers en 
toeschouwers. 

 
Donner in 1978  

Tot zover Donner. 
 
Nog twee opmerkingen. 
Als zwart op de eerste zet de loper niet 
pakt, maar de koning op g8 zet, duurt het 
iets langer voor het mat is.  
1.Lc1-h6+  Kg7-g8  2.Td7-d8+  Ta8xd8   
3.Pe4xf6+  Pd5xf6  4.Td1-d8+  Pf6-e8  
5.Td8xe8+  Kg8-h7  6.Lh6-g7+  De2-h5  
7.Te8xh8+  Kh7xg7..8.Dh4-f6  
 
En het foto-album… 
Het knipsel zat bij wat bladzijden met 
foto’s van Slenaken in Zuid-Limburg. We 
stonden daar een paar dagen met de tent 
op een camping, hooggelegen met uitzicht 
op België en we waren op doortocht naar 
Frankrijk. 
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Partijen van Clubleden 
(door Gerard Klein Langenhorst) 

 
Dinsdag 1 november 2016 de interne wedstrijd Jaap Wolters tegen Henk te Brinke. Henk 
was niet in vorm, zoals hij zei, maar Jaap speelde ook wel een hele mooie partij. Hij opende 
met zijn gebruikelijke orang-oetan opening en Henk kreeg het moeilijk. Eerst de koning naar 
het veiliger f8, de dame had al h7 geslagen en was daarna op h4 gezet.  
 
De laatste paar zetten moest het zwarte 
paard zowel de toren op d8 als de pion op 
g7 dekken en daar maakte Jaap goed 
gebruik van. Een prachtige stelling, het 
zwarte paard kan niet geslagen worden, 
daar het dan met de zwarte toren mat is 
achter de paaltjes, maar het tempo moet 
er voor Jaap wel inblijven (dit is ongeveer 
de stelling, de plaats van de zwarte loper 
is niet zeker). 
 

 

 
 

Nu volgde Txg7 ! De toren slaan met 
paard kan, maar dan houdt Jaap initiatief 
en de pionnen winnen dan en de toren 
slaan met de koning loopt ook naar een 
matnet. Na Lb7  volgde Tg8 ! en Henk gaf 
op, want op de volgende zet mat. 
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Snelschaaktoernooi WSG 

(door Jochem Mullink) 
 
Op 21 januari werd het snelschaaktoernooi van WSG georganiseerd. Er deden in totaal 41 
mensen mee, 7 meer dan vorig jaar. In totaal werden er 9 ronden gespeeld. Vooraf leken er 
3 duidelijke favorieten. Peter Bolwerk had de hoogste startrating en had ook al eerder 
bewezen dat hij een gedegen snelschaker was. In de B-groep tot 1600 was Luc van Harxen 
favoriet en in de Jeugdgroep leek Oscar Wamelink de beste papieren te hebben. 
 
De strijd om de B-groep was als eerste 
beslist. Al voor het begin van de laatste 
ronde kon Luc van Harxen niet meer 
ingehaald worden. Hij had de basis voor 
zijn overwinning al gelegd in de eerste 
paar ronde door tegen op papier sterkere 
spelers remise te spelen of te winnen. 
Uiteindelijk haalde hij 5 punten, een half 
punt voor Tim Witteveen die dus tweede 
werd in de B-groep. Jaap Wolters haalde 
het brons. 
 
 

 
 
Zowel in de A-groep als de Jeugdgroep 
was er in de laatste ronde nog van alles 
mogelijk. In de A-groep begon zich na ca. 
5-6 ronden een kopgroep met 4 spelers te 
vormen. Deze groep werd gevormd door 
Peter Bolwerk, Arjan van Lith en Klaudio 
Kolakovic en Jochem Mullink.  
Voor de laatste ronde stonden deze 
spelers allemaal binnen een punt van 
elkaar. In een onderling duel won Klaudio 
Kolakovic van Jochem Mullink en stelde hij 
een podiumplaats zeker. Arjan van Lith en 
Peter Bolwerk moesten beide tegen op 
papier zwakkere tegenstanders.  

Ze wonnen beide en Peter Bolwerk werd 
op basis van weerstandspunten kampioen. 
 

 
 
 
Dan de jeugd. Ook deze groep was lang 
spannend. De strijd ging uiteindelijk tussen 
Oscar en Lauri. Ook Evi maakte nog een 
kleine kans om eerste te worden. Na een 
lange spannende strijd werd Oscar met 
4,5 punt eerste. Daarna volgden Evi, Lauri 
en Casper met 3,5 punten. Een half punt 
daarachter kwam Bram. Merijn wist 
uiteindelijk één punt te halen. 
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Tata Steel 2017 
(door Arent Luimes)  

 
Onder de liefhebbers van het schaakspel zullen er weinigen zijn die nog nooit van het Tata 
Steel-schaaktoernooi (in het verleden ook wel bekend onder de naam Corus-schaaktoernooi 
en Hoogovenschaaktoernooi) hebben gehoord. Ieder jaar slaagt de organisatie erin een zeer 
sterk deelnemersveld naar aan Wijk aan Zee  te lokken. Naast de zogeheten Mastersgroep 
en de Challengersgroep, waarin de beroepsschakers elkaar bestrijden,  worden er ook voor 
amateurspelers diverse toernooien georganiseerd. Een tweetal WSG'ers deden dit jaar mee 
aan zo'n amateurtoernooi.  Arent Luimes speelde op een drietal doordeweekse dagen  een 
vierkamp en Emma de Vries deed mee aan de Tienkamp.  
 
Arent speelde een niet onverdienstelijke 
vierkamp. Met een score van twee punten 
uit drie partijen eindigde Arent in zijn groep 
op een tweede plaats en viel daarmee in 
de prijzen.  Hieronder volgen van hem een 
aantal partijfragmenten.  
In de laatste ronde speelde ik met zwart 
tegen het twaalfjarig talent Onno Elgersma 
van Schaakvereniging Almelo, enkele 
weken voor de start van het Tata Steel-
schaaktoernooi nog winnaar van de B-
groep van het schaakfestival in Groningen. 
Een paar missers van mijn kant werden 
handhandig afgestraft. 
 

  
 
Wit lijkt zijn stukken iets verder te hebben  
ontwikkeld dan zwart. Fritz geeft wit dan 
ook een klein voordeel, maar na zetten als 
17...Lb7 of 17...Td8 bedraagt het nadeel 
van zwart volgens Fritz minder dan een 
half punt. Zwart kiest er echter om de 
stelling open te breken met 17...f6?   
 
Er volgt: 
 
18.h5 Dg7 19. hxg6 hxg6 20. Dh3!   

Wit voert de druk op de stelling van zwart 
verder op. Zwart kan niets anders dan 
verdedigen.  
 
20...Pc5  
Niet de beste verdediging, maar ook na 
20...Te8 21. Lg4 Pf8 22 De3 staat wit 
beduidend beter     
 
21. Th2 Ld7?  
(21...fxe5 22. fxe5 Tf7 is minder slecht, 
maar natuurlijk is ook dan de stelling van 
zwart zeer penibel.  De witte stukken 
hebben ook dan meer ruimte en meerdere 
mogelijkheden om verder aan te vallen. 
 
22. Tdh1 Tac8 
 

 
 
Vanaf nu is de partij gespeeld. Wit trekt de 
partij met een fraaie combinatie naar zich 
toe.  
 
23. exf6  Txf6    
23... Dxf6 kan niet vanwege Dh7 mat.  
 
24. Dh8+ Kf7    
24...Dxh8 leidt snel tot mat na 25. Txh8+ 
Kf7 26. Th1-h7+ 
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25. Dxg7 Kxg7 26. Th7+ Kf8 27. Txd7! 
Pxd7 28. Th8+ Ke7 29. Txc8.  
Wit wint een stuk en de partij is spoedig 
uit. 
  
In ronde 1 speelde ik met zwart tegen Bas 
Jonkers. Vanuit de opening had ik bijna de 
gehele partij een klein voordeel. Het werd 
een regelmatige overwinning. 
 

 
 
Wit heeft zojuist 14. h3 gespeeld. Deze zet 
was voor mij enigszins verassend omdat ik 
verwacht had dat het zwarte paard van e5 
zou worden weggejaagd met 14. f4 Pg4 
15. h3. Met 14 h3 lijkt het alsof wit het 
paard probeert te vangen. Zwart reageert 
adequaat en ontwikkelt zijn paard verder. 
 
14...c4 15. dxc4 Pxc4 16.Lc3 Lxc3 
Hoewel 16...Tc8 voor zwart ook prima is, 
kies ik hier er bewust voor om de loper te 
ruilen. De witveldige loper is nu de enige 
loper die wit en zwart overhouden, waarbij 
de loper van wit vooralsnog tegen de 
eigen pionnen op  e4 en d5 blijft aankijken. 
 
17. Dxc3 Tc8 18. Tac1 Db6 19. b4  
Het paard op c4 staat sterk. Zelfs wanneer 
er onverhoopt op dit veld moet worden 
afgeruild,  
houdt zwart veld c4 in handen waardoor 
het een aanknopingspunt heeft om iets 
tegen de witte stelling te ondernemen. 
Zwart heeft verder de gelegenheid om de 
torens in de c-lijn te verdubbelen. 

 
19. ...Tc7 20. Da1 Tfc8 21. Pd4?  
 

  
 
Vanaf nu verkeert wit in zwaar weer. 
21.Tc2 of 21.Tfd1 zijn betere 
alternatieven. Zwart profiteert direct. 
 
21.... Pxa3!   
Wanneer wit het paard pakt met 22. Dxa3 
slaat zwart terug met 22... Dxd4. Wit kan 
in dat geval niet zonder meer de verloren 
pion terugwinnen door 23. Txc7 Txc7 24. 
Dxa6?? te spelen. De dame belandt dan in 
een vangnet vanwege 24...Ta7.  De partij 
ging verder met 
 
22.Txc7 Txc7, 23.Td1 Pc2, 24. Db2 
Pxd4, 25.Txd4 a5, 26. xa5 Dxa5, 27. Td1 
b4, 28. Ta1 Dc5  
Tot zover geen vreemde zetten. Zwart blijft 
een pion voor en kan op de winst blijven 
spelen. In het vervolg verdedigt wit zwak... 
  
29. h4?    
29. Tb1 of 29 Lf1 liggen meer voor de 
hand  
 
 29....Dc3, 30 Da2??  
Een blunder in een slechte stelling . De 
partij is direct uit. 
 
30...b3  
wit geeft op.  31.Da8+ 31 Tc8 brengt wit 
niets. 
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Tata Steel 
(door Emma de Vries) 

 
Een kort partijtje, na twee remises de eerste twee ronden vond ik dat er toch wel wat pit aan 
het toernooi toegevoegd moest worden. Ik speelde de derde ronde tegen Robert Krouwel 
met wit.  
 
1. e4 d6 2. d4 Pf6 3. Ld3 Pbd7 
Ook wel bekend als de Leeuw. Het idee 
van deze opening is voor zwart om 4... e5 
te spelen en vervolgens een solide stelling 
op te bouwen met 0-0, c6 en Dc7.  
 
4. Pf3 e5 3. C3 Le7 6. 0-0 c6 7. Pbd2 Dc7 
8. Te1 Pf8 9. Pf1 Pg6 10. Pg3 0-0 
Zowel wit als zwart ontwikkelen hier op 
normale wijze.  
 
11. h3 Ld7  
Hier had ik ervoor kunnen kiezen om 12. 
Pf5 te spelen. Wit heeft al meer ruimte en 
maakt op deze manier mooi gebruik van 
11... Ld7. Slaan voor zwart is niet echt 
goed:  
12. Pf5 Lxf5 13. Exf5 Pf4 14. Lc4 P4d5 15. 
Dxe5 dxe5 16. Pxe5 met voordeel voor 
wit. Ikzelf zag niet helemaal hoe me dat 
voordeel ging opleveren dus ging ik door 
met ontwikkelen: 
 
12. Le3 Pxe4  
Dit is fout. Het ziet er leuk uit en zwart zal 
zeker zijn stuk terugwinnen, maar 
positioneel gezien komt hij er slechter uit: 
 
13. Pxe4 f5  
Beter was 13... d5, het openen van de a2-
g8 diagonaal maakt de zwarte stelling te 
kwetsbaar. 
 
14. Pxd6 Lxd6 15. Lc4+ Kh8 
Hoewel het gelijk staat, geeft de engine 
hier +(2.09). En niet zonder reden, de 
zwarte koning staat namelijk erg 
kwetsbaar terwijl de witte stukken er snel 
bij kunnen komen en veel velden beslaan.  
 
16. Pg5  

 

 
 
Le7 17. Pxh7  
Zwart kan niet terugslaan vanwege 18. 
Dh5# 
 
17... Le8 18. Pf6 
En zwart gaf op. Na 18... gxf6 volgt 19. 
Dh5+ Kg7 20. Dh6#. Na 18... Lxf6 of 18... 
Txf6 volgt 19. Dh5#. De enige mogelijke 
uitweg die zwart nog heeft is 18... Pf4, 
gevolgd door 19. Pxe8 Txe8 20. Lxf4 exf4 
21. Dh5#.  
1-0 
 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja6MOKnIHSAhVHVBQKHYRBD0MQjRwIBw&url=http://www.svdewatertoren.nl/jeugd/algemeen.php&psig=AFQjCNFSQbxCUJZLCmrJ5BQJa3AQWDaTeg&ust=1486666767020574
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Gary Kasparov (deel 1) 
 (door Gerard Klein Langenhorst) 

 
Garri Kimovitsj Kasparov, geboren als Garri Kimovitsj Weinstein in Bakoe, Azerbeidzjan, 13 
april 1963 is van Armeens-Joodse afkomst. Hij werd op 9 november 1985 als 22-jarige de 
jongste wereldkampioen schaken ooit. Hij stond van 1986 tot hij in 2005 stopte gedurende 
225 van de 228 maanden bovenaan de wereldranglijst en was tot januari 2013 houder van 
de hoogste FIDE-rating ooit (daarna overtroffen door Magnus Carlsen). 
 
Na zijn schaakloopbaan in 2005 werd 
Kasparov politiek actief in Rusland met 
een sterke anti-Poetinvisie. In 2013 
vluchtte hij naar de Verenigde Staten. Hij 
werd voorzitter van het Bestuur en de 
Internationale Raad van de Human Rights 
Foundation (HRF). Na het uiteenvallen 
van de Sovjet-Unie was hij automatisch 
Russisch staatsburger geworden, maar in 
maart 2014 liet hij zich nationaliseren 
tot Kroaat. Kasparovs voornaam wordt in 
de Nederlandstalige schaakliteratuur ook 
wel gespeld als 'Gary' en 'Garry'. 
 

 
 
Al op jonge leeftijd raakte Kasparov 
gefascineerd door het schaakspel en hij 
belandde dan ook op de bekende 
schaakschool van Michail Botvinnik. Op 
zijn dertiende werd hij voor het eerst 
Russisch jeugdkampioen schaken met 
een ongekend hoog niveau, een jaar later 
in 1977 herhaalde hij dit met nog betere 
cijfers.  
 
Zijn eerste successen als jeugdspeler 
boekte hij onder de naam Harry Weinstein,  
 

maar enkele jaren na het overlijden van 
zijn vader besloot hij verder te gaan onder 
de gerussificeerde versie van de naam 
van zijn moeder (Kasparjan). 
In 1978 debuteerde hij, 15 jaar oud, in het 
kampioenschap van de Sovjet-Unie. In 
1979 werd hij voor het eerst 'losgelaten' op 
een internationaal toernooi en liet in Banja 
Luka 14 grootmeesters achter zich. In 
1980 werd hij wereldkampioen bij de jeugd 
en in 1981 de jongste kampioen van de 
Sovjet-Unie. 
 
Het wereldkampioenschap 

 
 
Kasparov (links) en Karpov tijdens de 
match om het wereldkampioenschap in 
1985 
 
In 1982 begon Kasparov aan zijn opmars 
naar het wereldkampioenschap door het 
Interzonetoernooi van Moskou met 
overmacht te winnen. In 1983 versloeg hij 
in kandidatenmatches Oleksandr 
Beljavsky met 6-3 en Viktor Kortsjnoj met 
7-4. In 1984 won hij in de finale met 8½-
4½ van Vasili Smyslov en verwierf het 
recht om regerend 
wereldkampioen Anatoli Karpov uit te 
dagen. 
 
Hun match begon in 1984 en ging om zes 
winstpartijen, waarbij remises niet 
meetelden. Kasparov stond na 9 partijen 
met 4-0 achter,  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bakoe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Azerbeidzjan
https://nl.wikipedia.org/wiki/13_april
https://nl.wikipedia.org/wiki/13_april
https://nl.wikipedia.org/wiki/1963
https://nl.wikipedia.org/wiki/Armeni%C3%ABrs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joden
https://nl.wikipedia.org/wiki/FIDE-rating
https://nl.wikipedia.org/wiki/Magnus_Carlsen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Poetin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kroati%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Michail_Botvinnik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Banja_Luka_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Banja_Luka_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldkampioenschap_Schaken_(Junioren)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldkampioenschap_schaken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oleksandr_Beljavsky
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oleksandr_Beljavsky
https://nl.wikipedia.org/wiki/Viktor_Kortsjnoj
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vasili_Smyslov
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anatoli_Karpov
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kasparov-12.jpg


 

 

36 

maar wist via een schier eindeloze reeks 
remises de strijd te rekken tot het na 46 
partijen 5-1 voor Karpov stond.  
Daarna won Kasparov twee partijen. Hoe 
het verder zou zijn gegaan is een open 
vraag, maar op dit punt werd de match 
afgebroken door de FIDE-
voorzitter Florencio Campomanes. In 
1985, bij de tweede match, lukte het hem 
wel Karpov te verslaan (13-11) en was 
Kasparov de jongste wereldkampioen aller 
tijden. Hij verdedigde zijn titel met succes 
tegen Karpov in 1986 (12½-11½), 1987 
(12-12) en 1990 (12½-11½). 
In 1993 won Nigel Short de 
kandidatencyclus. 
 
 Na onenigheid met de FIDE over de 
voorwaarden voor de match besloten 
Short en Kasparov hun tweekamp buiten 
de FIDE om te spelen. Ze richtten daartoe 
een nieuwe schaakbond, de PCA op, 
waarna de FIDE Kasparov zijn titel 
ontnam. Jan Timman en Anatoli Karpov 
stonden klaar om die titel over te nemen: 
Timman verloor de match en Karpov werd 
opnieuw wereldkampioen schaken. Na het 
schisma waren er twee pausen, na deze 
scheuring waren er twee 
wereldkampioenen schaken. 
 

 
 
Dely-Kasparov gambiet 
In de Sozinvariant van het Siciliaans heeft 
Garri Kasparov een subvariant ontwikkeld, 
die eerder ook al door Péter 
Dely gespeeld is, het Dely-Kasparov 
gambiet: 
 
 1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cd4 4.Pd4 Pc6 
5.Pb5 d6 6.c4 Pf6 7.P1c3 a6 8.Pa3 d5   
 
Zie diagram 
 
(wordt vervolgd) 
 
 

 
Activiteiten

 
 
Woensdag 22 februari   Schoolschaaktoernooi 
 
Dinsdag 28 februari   Schaakvrij 
 
Vrijdag 24 maart    WSG-Südlohn 
 
Dinsdag 25 april   Schaakvrij 
 
Zaterdag 20 mei    Jeugdschaaktoernooi WSG 
 
??      Barbecue  
 
Dinsdag 13 juni   Begin Zomerschaak 
 
Zaterdag 30 september  Berkelstedentoernooi 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_Internationale_des_%C3%89checs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Florencio_Campomanes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nigel_Short
https://nl.wikipedia.org/wiki/Professional_Chess_Association
https://nl.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_Internationale_des_%C3%89checs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Timman
https://nl.wikipedia.org/wiki/Siciliaans_(schaakopening)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A9ter_Dely&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A9ter_Dely&action=edit&redlink=1
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Eindspel 
(door Gerard Harbers) 

 
Dit keer twee eindspellen waarbij de koning mat wordt gezet. In beide gevallen midden op 
het bord.  De eerste is gecomponeerd door Wotawa, 1961 
 
Opdracht wit speelt en wint.
 

 
 
 
Wit dient eerst de promotie te verhinderen 
van de zwarte b2 pion, derhalve: 

1. Tb7  a3 

2. Kc5 

De eerste stap met de koning voor het 
creëren van de matpositie. 
       2. …  a2 
Wat nu te doen? 

3. Tf7!! 

Prachtig, wit ontneemt de zwarte koning 
belangrijke vluchtvelden. 

3. …  a1D 

Of 3. … Kxf7 4. Ld5+ en wit wint.  
4. Ld5+  Ke5 

5. f4+ en mat, 

 

 

Het tweede eindspel is er een waarbij de 
koning van de hoek naar het open veld 
wordt geleid om daarna mat te worden 
gezet. Deze studie is van de componist 
Kasparyan, gemaakt in 1962. Helaas is de 
studie niet correct maar de bedoelde 
hoofdvariant is mooi. 
 
Wit heeft de pionnen op b3 en c3 staan en 
dreigen na verloop van tijd te promoveren, 
hiertegen zal zwart zich moet verdedigen. 
Wit daarentegen zal de pion op g4 moeten 
veroveren. Dat laatste lukt direct. 

1. Pf6+  Kf7 

2. Pxg4 

Wit heeft de pion te pakken. 
2.  …  Pe6+ 

3. Kf5 

Wit moet zijn koning zoveel mogelijk 
centraliseren. 

3. ….  Le1 

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

4. Pe5+  Ke7 

5. Pc6+ 

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

5. …    Kd6 
6. c4  Lc3   

7. Pa7! 

Verrassend en sterk. Het paard gaat naar 
sleutelveld b5. 

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

Of 9. … Kc6 10. Pxc3 en wint. 
10. Lf8+  Kxc4 
11. Pa3+ en mat. 

 

Opgave 
Het is een prachtig mat geworden maar de 
vraag is nu waar kan zwart het beter doen, 
zodat het toch nog remise blijft. Zoek de 
komende tijd naar de oplossing. In het 
volgende clubblad wordt deze toegelicht. 
Ik ben benieuwd naar de reacties. 
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Oplossingen van de Winterse Kost 
 
1.De laatste zet uit de tweekamp tussen Magnus Carlsen en Sergej Karjakin! 
In de barrage met beperkte bedenktijd was Karjakin kansloos en met deze zet was de 
tweekamp beslist. 1.Df4-h6+!! Karjakin moet slaan en dan is het mat na 1…..Kh7xh6  2.Tc8-
h8 of na 1…..g7xh6  2.Tf5xf7+  Kh7-h6  3.Tc8-h8. 
Als je de partij op internet opzoekt met live commentaar, zie je dat de commentatoren het 
ook al gezien hadden! 
 
2.Sergej Karjakin – Alexandra Kostenjoek. 1.Te8-a8! Wat een verrassing. Alexandra kan 
gelijk opgeven. Als ze de toren slaat, volgt 2.Lb3xd5+ en staat ze na 3.Ld5xa8 een loper 
achter. En als ze de loper slaat, staat ze een kwaliteit achter zonder tegenkans. 
 
3.Markus Ragger – Stefan Bromberger, München 2016.  
Wit speelde 1.Td3xd5 en na 1……e6xd5 volgt 2.Pd5-f4+ en 3.Pf5-e3. Dat wint een toren en 
dus blijft wit een stuk voor. 
 
4.Laurent Frassinet – Lela Javakhisvili, Gibraltar 2017. Ik sprak Albert Vasse in Rotterdam bij 
het Tata schaaktoernooi dat voor één dag uitgeweken was naar de KUIP. Hij zou enkele 
dagen daarna naar Gibraltar gaan om wedstrijdleider te zijn bij dat toernooi. Hij heeft dit 
misschien ook wel gezien.  
1.Tg4-g6!  Lela moet haar dame offeren, want na 1…..f7xg6  2.Th3xh6  g7xh6  3.Dd2xh6 
is het mat. 
 
5.Bauer – Geller 1956. Een oudje dus. Maar ook mooi.  
1.Tg6xh6+  g7xh6  2.Dg2-g8+  Pf6xg8  3.Le6-f5 mat! 
En ook na 1…..Kh7-h6  2.Dg3-g5+  Kh6-h7  3.Dg5-h4  Kh7-g6  4.f4-f5 is het mat. 
 
6.Alapin – Schiffers, ook al een oudje. 
1.Dd6xg3  h2xg3  2.Kg8-g7  en de toren geeft mat. Niet moeilijk, wel verrassend! 
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Het aantal deelnemers blijft maar stijgen. Ook Jorik en Joanna hebben inmiddels een 
partijtje meegespeeld. Sinds het vorige clubblad hebben David en Merlijn de 
podiumplaatsen ingenomen achter Lauri. Wekelijks kun je de stand volgen op 
www.wsgschaak.nl  

 

1 Lauri 257 12-12 ww 

2 David 199 11-7½ w 

3 Merlijn 183 12-7 zz 

4 Evi 157 3-3 Z 

5 Micha 155 12-6½  

6 Bram 155 12-6½  

7 Wietse 135 12-5½ ww 

8 Merijn 114 12-5 zz 

9 Kasper 109 4-2  

10 Sylvan 108 12-5½ ww 

11 Finn 105 12-5½  

12 Lani 96 12-5  

13 Emma 85 10-4½  

14 Mick 70 11-4 z 

15 Finley 65 8-2½  

16 Niels 61 11-2 w 

17 Jorik 45 1-0 z 

18 Joanna 39 1-0 z 

 
 
 

Snelschaken  Achterhoek-cup  Winterswijk-cup 

1 Evi 9½ 1 Daan 36 1 David 18 

2 Lauri 8½ 2 Evi 27 2 Micha 15 

3 Bram 8 3 Lauri 27 3 Lani 13 

4 Merlijn 5½ 4 Max 24 3 Emma 13 

5 Emma  4 5 Oscar 18 3 Mick 13 

 Lani 4  Wietse 18 6 Sylvan 12 

 Kasper 2½  Merijn 18 7 Finn 10 

8 Merijn  2  Kasper 18 8 Finley 9 

 Wietse 2  Kay 18 9 Niels 7 

 Micha 2  Merlijn 18    

11 Finn 1 11 Bram 16    

 Niels 1         
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EVEN VOORSTELLEN 
 

 Finley Bonnink  Naam:   Mick Broshuis    
          
 2 maart 2006   Geboren:   3 oktober 2007   
   
 Sint Jozef   School:  De Vlier    
          
 7     Groep:   6     
          
 Politieman   Beroep:   Bouwvakker     

 
 xx    Sport:    Judo     
      
 Dammen, iPad  Hobby’s:   xx     
         
Meneer Klein Langenhorst Schaken geleerd van: Mama   

  
 Carpaccio   Gerecht:   Sla     
            

 Spruitjes   Lust geen:   Stamppot 
         

 Fanta    Drank:   Spa Fruit    
     

 Valkparkiet   Dier:    Hond, kat   
          
 Nick en Simon  Artiest:   xx   
 
 Pinkeltje   Boek:    Donald Duck    
     
 Inazuma Eleven  TV-programma: xx 

 
 Buitenspelen   Hekel aan:   Buiten spelen 
     
 Lara van Schaik  Bewondering voor:  Gamen  
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Teamwedstrijden
A-team 

 

 WSG  Minerva  2-2 1-3 

Oscar Wamelink 1571 xx  1-0r 0-1r 

Max Eisenbart 1558 Martijn Kanger 1403 1-0 0-1 

Daan Slager 1174 Jelmer Lansink 961 0-1 0-1 

Kay Ruesink 458 Linet Boghossian 1289 0-1 0-1 

 
Rijssen-WSG 

(door David Poole) 
 

Het was een leuke team wedstrijd die door ons gewonnen is . Aan het einde van de partijen 
moesten we op eens naar een andere zaal omdat de senioren van de andere vereniging een 
snel schaak toernooi dit was best wel irritant omdat 3 van ons nog bezig waren met onze 
partij. Ik heb mijn partij verloren Max , Daan en Oscar hebben hun partij gewonnen . Al met 
al was het een leuke team wedstrijd 
 
 

Rijssen  WSG  1½-2½ 2-2 

Elisa Lingeman 856 Oscar Wamelink 1571 0-1 1-0 

Arjen Kruimer 995 Max Eisenbart 1558 ½-½ 0-1 

Matthias Kruimer 834 Daan Slager 1174 0-1 0-1 

JG Meulenkolk 794 David Poole 477 1-0 1-0 

 

D-team 
 

WSG  Matador  3-1 2-2 

Evi Maris 713 Milan Voorbergen 757 1-0 1-0 

Lauri Maris 796 Evan Gelten 507 1-0 1-0 

Bram Wilterdink 310 Barry Levers 293 0-1 0-1 

Micha Verheij xx Finn Kroeze 262 1-0 0-1 

 
Minerva 2  WSG  2-2 2-2 

Vin Veldboer 632 Evi Maris 713 0-1 1-0 

Kylian Geerdink 572 Lauri Maris 796 0-1 0-1 

Mart de Jonge 660 Bram Wilterdink 310 1-0 0-1 

Sam van den Berg 500 Micha Verheij xx 1-0 1-0 

 
WSG  Minerva  1-3 1-3 

Evi Maris 713 Wahe Boghossian 1684 0-1 0-1 

Lauri Maris 796 Veronique Boguslavsky 1001 1-0 1-0 

Bram Wilterdink 310 Karsten Kluin 668 0-1 0-1 

Micha Verheij xx Wouter Zandsteeg 537 0-1 0-1 
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Programma  jeugdschaken seizoen 2016/2017 
 
      
Vrijdag 10 februari  Teamwedstrijd 
Vrijdag 17 februari  Competitie ronde 15 
Vrijdag 24 februari  Competitie ronde 16 en 17  
Vrijdag 3 maart  Snelschaken, ronde 2  
Vrijdag 10 maart  Competitie ronde 18 
Vrijdag 17 maart  Competitie ronde 19 
Vrijdag 24 maart  Comeptitie ronde 20 
Vrijdag 31 maart  Competitie ronde 21 
Vrijdag 7 april   Achterhoek cup/Winterswijk cup ronde 3  
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 
Zaterdag 20 mei  Jeugdtoernooi WSG 
Vrijdag 26 mei   Slotavond en prijsuitreiking 
 
 
 

 
 

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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PK ABCDE 

(door Marcel Krosenbrink) 
 
De deelname van WSG'ers aan de jeugdkampioenschappen was dit jaar wat mager. Van de 
mededingers van vorig jaar was Jochem te oud, Max op vakantie en Oscar wilde niet aan het 
NK meedoen en daarom niet het "risico" lopen dat hij kampioen zou worden. En dat "gevaar" zat 
er zeker in, want hij had de hoogste rating van de B-spelers.  
 
Bij het D-kampioenschap waren evenals 
vorig jaar Evi en Lauri van de partij. Er 
waren maar liefst vijf NK-tickets te verdelen 
en omdat Lauri als vierde en Evi als 
zevende geplaatst waren zouden ze 
normaalgesproken mee gaan doen om die 
plaatsen. 
Een interessant fenomeen was dat het 
toernooi begon met een fictieve ronde 
waarin nummer 1 tegen nummer 11, 2 tegen 
12 etc speelde. De organisatie was van 
mening dat negen rondes te weinig was om 
de nummer vijf goed te kunnen bepalen. Het 
toernooi begon daarom met de "tweede" 
ronde waarin 1 tegen 6, 2 tegen 7 etc. 
speelde.  
 
Evi en Lauri kwamen op die manier snel 
tegen de toppers te spelen. Lauri speelde 
een ongelukkige partij tegen rating favoriet 
Wahe Boghossian en dat werkte ook door in 
de volgende ronde. Een beetje van achteruit 
won ze daarna viermaal op rij en dat was 
voldoende voor een plaats in de subtop. Evi 
kende één klein uitglijdertje (remise) tegen 
een lagergeplaatste speler, maar pakte 
verder de punten waar het nodig was. Na 
zeven ronden stonden Lauri (vierde) en Evi 
(vijfde) op de plaatsen waar ze wezen 
wilden.  
 
Opmerkelijk genoeg was de eindstand na 
negen ronden op de eerste vijf plaatsen 
identiek aan die na zeven rondes. En de 
nummers een tot en met vijf hadden aan het 
einde allemaal een verschillend 
puntenaantal. In die zin had de methode 
met fictieve ronde goed gewerkt. 
 
 
 

In ronde 8 en 9 speelde Lauri twee 
strategische remises - dat hoort er ook bij - 
tegen hogergeplaatste spelers en stelde zo 
haar vierde plaats veilig. Evi pakte nog een 
punt en bleef vijfde. Doel bereikt. 
 
Lauri speelde in de eerste ronde met wit 
tegen Vin Veldboer 
 
1. e4 e5, 2. Pf3 d6, 3. Pc3 Le7, 4. d3 Pc6, 
5. Le2 Pf6, 6. 0-0 Pd4, 7. Pxd4 xd4, 8. Pd5 
c6, 9. Pxe7 Dxe7, 10. Ld2  
Na een voorzichtige start heeft wit een klein 
plusje gekregen, omdat zwart zich onnodig 
heeft laten opschepen met een dubbele d-
pion en wit ook beide lopers nog heeft. Een 
koperplaat is sterk als de stelling opengaat. 
Wit's elfde zet is dus wel aan de 
voorzichtige kant. Lg5 is actiever. Wit kan 
dan met f4 de druk opvoeren. 
 
10. ...0-0, 11. c3 xc3, 12. Lxc3 
Maar ook dit is natuurlijk een goede manier 
om de loper te activeren. 
 
d5, 13. xd5 xd5, 14. a3 
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Wit heeft een valletje opgezet, ze dreigt Lb4, 
maar zwart heeft het door. 
 
14....Dd7, 15. d4 b6, 16. Lb4 Te8, 17. a4 
De6, 18. Lb5 Ld7, 19. Lxd7 Pxd7, 20. Te1 
Dxe1+, 21. Lxe1  
Ik denk dat zwart de loper over het hoofd 
gezien had, nu is het voor wit een koud 
kunstje om het af te ronden. Zeker omdat 
zwart er meteen nog een fout op laat 
volgen, dat zie je vaker. "Een fout komt 
zelden alleen". 
 
21. ...Txe1+, 22. Dxe1 Kf8, 23. h3 Te8, 24. 
Db4+ Kg8, 25. Te1 Tf8, 26. Te7 Pb8, 27. 
Db5 a6, 28. Dxd5 h6, 29. De4 Pc6, 30. 
Dxc6 en zwart gaf (terecht) op. 
 
Evi heeft in de vierde ronde zwart tegen 
Wouter Zandsteeg 
 
1.e4 e5, 2. Pf3 Pc6, 3. Lc4 Lc5, 4. Pc3 Pf6, 
5. 0-0 d6 6. Pg5 0-0, 7. Lxf7 Txf7, 8. Pxf7 
Kxf7 
 

 
 
Het is niet zo verstandig om in de opening 
loper en paard te ruilen tegen toren en pion, 
omdat juist in het begin loper en paard veel 
kunnen doen en de toren meestal nog 
weinig  
 
9. Pa4 Kg8, 10. a3 Pxe4,  
Evi is iets teveel met haar eigen plannetjes 
bezig en geeft een pion weg  
 
11. b4 Ld4, 12. c3 Lb6  

Daar had zwart beter meteen heen kunnen 
gaan, want de zet c3 had hij wel kunnen 
verwachten.  
 
13. d3 Pf6, 14. c4 a5, 15. b5 Pe7, 16. Le3 
Lxe3, 17. xe3 Pg6, 18. Db3 Le6  
En nu kan Evi geen c5+ spelen en is de zet 
Db3 een beetje een verloren zet geweest. 
 
19. d4 d5, 20. xd5 Lxd5, 21. Db2 Dd6, 22. 
Tac1 b6, 23. Tc3 Le6, 24. Tc6 Dd7, 25. xe5 
Pg4, 26. Tfc1  
Wit gaat druk zetten op een van de open 
lijnen, daar moeten de torens heen. Dat is 
weer het voordeel als je er nog twee hebt. 
De stukken die de tegenstander meer heeft, 
hebben nog niet veel gedaan. 
 
26. ....Ta7, 27. e4 
Met Dc2 had wit de druk verder kunnen 
opvoeren. 
 
P6xe5, 28. T6c2 Dd3, 29. h3 
 

 
 
Het paard op g4 staat aangevallen, maar 
omdat dat paard het andere paard dekt (dat 
ook staat aangevallen door de dame) heeft 
zwart een probleem. Een dubbele aanval 
dus. 
 
Dd7, 30. xg4 Lxg4 
En nu maakt zwart ook nog een fout. Beter 
was Pxg4, opeens gaat het hard, want de 
volgende zet van zwart is een nog grotere 
fout. 
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31. Dxe5 Dd3, 32. De8 mat 
 
Een week of drie later deed Lauri mee met 
het E-kampioenschap (tot 10 jaar). Er waren 
hier negen deelnemers en die speelden 
allemaal tegenelkaar. Eerlijker kan het niet. 
Lauri was op papier de favoriet en maakte 
dat helemaal waar. Alleen in de tweede 
ronde kwam ze, lang niet tegen de sterkste 
opponent, in de problemen.  
 
De andere partijen verliepen echter volgens 
een vast patroon. Langzaam een pionnetje 
winnen, en nog één en uitbouwen naar 
winst. 
 
 

 
 
 
Hiermee werd Lauri voor het eerst algeheel 
SBO-kampioen van een leeftijdsgroep. Bij 
de E’s werd ze daarmee opvolger van 
Emma de Vries die in ik geloof 2006 als 
laatste WSG’er deze titel pakte.Het NK-E 
wordt Op Goede Vrijdag en de zaterdag 
daana gehouden in Tilburg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Een fragment uit de partij tegen Isabella 
Bertholee, op papier één van de sterkste 
tegenstanders. Zwart heeft e5 in de steek 
gelaten.  
 
Met 14. Pxe5 won Lauri een pion. En zoals 
zo vaak komt een fout niet alleen. Na 
14….Dxf6 volgde 15. Dxh5 en verloor zwart 
ook nog een paard.  
 
Zwart dacht waarschijnlijk met Dxe5 ook 
een paard te kunnen pakken, maar dan 
heeft Lauri Te1 en de dame en koning staan 
in dezelfde lijn (röntgenaanval).  
Dat is een nadeel als je met de koning niet 
veilig gerokeerd hebt.   


