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http://www.wsgschaak.n/
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Ten Geleide 
(door Dick Boogaard) 

 
WSG bloeit.  
Dat is een mooie zin om deze Ten Geleide mee te beginnen. Na de eerste ronde van de 
interne competitie begin september kon ik een aantal weken niet komen schaken. Toen ik 
begin oktober weer begon, was er iets veranderd. Er werden zo veel partijen gespeeld dat 
bijna alle beschikbare tafels werden gebruikt. Je hoeft nog net niet vroeg te komen om nog 
een plekje te hebben.  
 
En het komt door een onverwachte groei 
van het aantal leden. 
Inmiddels staan er 43 spelers op de 
ranglijst vermeld. Als ze allemaal komen, 
is de zaal haast te klein. Twee jaar 
geleden waren het er nog 30. Zo’n groei 
zullen weinig clubs in zo korte tijd  
meemaken. En als je de uitslagen van 
onze teams extern bekijkt, zie je dat het 
aantal leden van de club nog groter is, 
want  heel wat spelers die niet aan de 
interne competitie deelnemen, spelen wel 
in een van de drie teams.Op de site van 
de SBO kan je de ledenaantallen van de 
verenigingen zien. En wat blijkt: alleen SV 
Dr. Max Euwe heeft er meer dan wij. Met 
52 leden op de site zijn we nummer twee.  
 
Waar komen die nieuwe leden allemaal 
vandaan?  Er zijn vijf bronnen.  
Allereerst is er een goede doorstroming 
van de jeugd. De jeugd speelt op 
vrijdagavond en als ze zo sterk zijn 
geworden dat ze het niveau daar beginnen 
te ontgroeien, komen ze op dinsdagavond 
spelen. Met kortere bedenktijd, want op 
dinsdagavond doorspelen tot elf uur kan 
natuurlijk niet.   
 
De oudere spelers merken nu al snel dat 
je niet zo maar wint van de aanstormende 
jeugd. En hoewel de doorstroming goed is, 
staan er bij de jeugdcompetitie op 
vrijdagavond ook al weer dertien 
deelnemers op de lijst. Ook daar gaat het 
dus goed.  
 

Als tweede zijn er de goede contacten met 
de verenigingen in Duitsland. Omdat ze 
onze competitie zo aantrekkelijk vinden, 
hebben we steeds meer spelers van over 
de grens die bij ons spelen. Andersom 
gebeurt trouwens hetzelfde, want WSG-
ers spelen ook mee in de externe 
competitie bij Südlohn en Stadtlohn. 
Jammer dat vaak op dezelfde zaterdagen 
wordt gespeeld.  
 
We zijn zo langzamerhand een echte 
regiovereniging aan het worden, want niet 
alleen uit Duitsland, maar ook uit de 
plaatsen in de Achterhoek rond 
Winterswijk komen spelers naar ons toe. 
Dat is de derde groep nieuwe spelers.  
 
Dit seizoen is er ook nog een 
schaakcursus voorafgaand aan onze 
schaakavond. De deelnemers vinden het 
zo leuk, dat ze lang blijven spelen en het 
eerste lid heeft zich al gemeld. Ook dat 
blijkt dus een succes te zijn.  
Tot slot hebben we ook nog twee spelers 
die verblijven in het AZC in Winterswijk.  
 
Het is allemaal mooi en we hopen dat ook 
de nieuwe leden zich snel thuis voelen. 
 
Over alles wat er in de eerste maanden 
van dit nieuwe seizoen al is gebeurd 
binnen WSG valt in dit clubblad heel wat 
te lezen. En dus wens ik  iedereen veel 
plezier met clubblad 135!  
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Verslag ledenvergadering WSG  
29-8-2017 bij Willinks 

 
Afwezig met kennisgeving zijn: Fam. Maris, F. Lehr, D.v. Wamelen, R. Algera, H. Freriks,  
H. Hoïng, H. Schuurmans, D. Slager, D. Voogd, T. Witteveen. 
Aanwezig: H v.d. Laar, G. Kl. Langenhorst, M. Krosenbrink, G. Harbers, M. Burgers, A. Houwers, D. 
Labee, F. Roodzant, D. Boogaard, H. Abbink, B. te Sligte,  
J. Eckhardt, O. Wamelink, J. Mullink, H. van Beek, J.W. Kl. Poelhuis, R. Voogd, H. Aalbers, A. Luimes, 
J, Geerdes, L. van Harxen, H. te Brinke. 
 
1. Opening/mededelingen 
 
Om 19.30 uur opent voorzitter Marcel de vergadering.  
 
We hebben 70-jarig jubileum met plezier gevierd. De organisatoren Job, Oscar, Henk te B., Han S., en 
Max krijgen een applaus voor hun goede werk. Er is geld overgehouden, daarvan zijn vijf nieuwe 
klokken gekocht. ACE, het bedrijf van Mark, heeft een zesde klok gesponsord. Applaus.   
 
André Houwers is 25 jaar trouw lid. Hij krijgt onder applaus een zilveren WSG speld uitgereikt. 
Henrik Lösing heeft veel schaakboeken aan de club geschonken. Ze liggen op enkele tafels en een 
ieder kan meenemen wat hij wil. 
 
Tim Witteveen heeft zich moeten afmelden als lid, omdat hij teveel last heeft van tinnitus (oorsuizen). 
Dit valt hem zwaar vandaar dat hij het liever niet persoonlijk doet.  
 
De WSG site moet verhuizen en dat ging plotseling wat sneller dan verwacht. Jan Willem is in 
samenwerking met Henrik bezig om de site weer snel in de lucht te krijgen. 
 
2. Interne competitie 
-Gerard Kl. L. reikt de bekers uit, veel applaus. Zie pag. 13 blad 134 voor alle prijswinnaars. 
-De reglementen blijven ongewijzigd. 
-Han vd L. gaat stoppen als intern competitieleider, Henk te B. neemt dat in loop van het seizoen over.   
-We zijn geëindigd met 40 personen in de interne, dat is veel, we starten in september naar 
verwachting met 38 personen. 

 
3. Externe competitie   
-Degenen die vragen hadden over de teamindeling hebben antwoord van Marcel gekregen. 
 
4. Activiteiten 

 Berkelstedentoernooi is op 30 september in Zutphen. Twee teams doen mee.  

 Frank Kroeze komt op 22-9 en 13-10 in het Budocentrum een cursus verzorgen voor de 
gevorderde schaker. Gerard Kl.L. gaat in oktober een beginnerscursus verzorgen. 

 
5. Financiën 

 Kascontrolecommissie 
Arent en Jan Willem hebben een prima verzorgde administratie aangetroffen bij Gerard H. Ook kregen 
ze een uitgebreide toelichting. De commissie besluit de penningmeester décharge te verlenen, 
applaus. Jan Willem is aftredend. Arent is nu 1

e
 lid. Henk te B. was reserve, maar zal toetreden tot 

bestuur. Derhalve zijn nu twee nieuwe leden nodig. André wordt 2
e
 lid en Dick B. wordt reservelid.    

 Vaststellen jaarrekening  
Gerard H. heeft de laatste cijfers voor de vergadering ter beschikking gesteld. Hij licht ze toe. Henk te 
B. vraagt hoe het zit met de reserveringskosten voor het jubileum. Gerard geeft antwoord. Daarna 
wordt de jaarrekening vastgesteld onder applaus. 

 Vaststellen begroting inclusief contributieverhoging van € 10.- 
Gerard H. licht de begroting toe. Rob vraagt wat er gebeurt als we weg zouden moeten uit Willinks. 
Marcel geeft aan dat de bergoting uitgaat van de huidige situatie.  
Het bestuur licht toe dat er ca. € 3000.- werkkapitaal nodig is om aan onze verplichtingen te kunnen 
voldoen. Elk jaar komen we iets tekort en die grens komt in zicht. Qua contributie zitten we, ook na de 
verhoging, nog laag vergeleken met andere schaakclubs. De begroting incl. contributieverhoging 
wordt zonder tegenstem vastgesteld.  
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6. Jaarverslag secretaris 
De vergadering heeft geen opmerkingen, applaus. 
 
7. Bestuursverkiezing 

 Gerard Kl. L. (materiaalbeheer) en Marcel (competitieleider extern) zijn aftredend en 
herkiesbaar. Er melden zich geen tegenkandidaten. Applaus. 

 H. vd L. (competitieleider intern) treedt tussentijds af. Henk te B. is voornemens hem in de 
loop van het seizoen te gaan vervangen. Er zijn geen tegenstemmen, applaus. 

 
8. SBO 
Gerard H. en Marcel gaan naar de SBO-vergadering. Marcel licht de belangrijkste agendapunten toe. 
Opmerkingen voor de vergadering meegeven aan Marcel of Gerard. 

 
9. Rondvraag 
Jan Willem: Tea Lanchava gaf aan dat ze een revanche wilde nemen. Komt daar een invulling voor? 
We zullen haar aan het einde van het seizoen benaderen. 
 
10. Sluiting 
Bij wijze van experiment geeft clubkampioen Jochem een simultaan. Jochem scoort daarin 12 uit 17. 
 
Om 20.20 uur sluit Marcel de vergadering. 

   

Verslag bestuursvergadering   
  30-10-2017 bij Mark 
 
1. Opening/mededelingen 
 Om 19.30 uur opent Marcel de vergadering. Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Ledenzaken 

 Hannes Hoïng is ernstig ziek. Hij krijgt chemo. Als hij bezoek wil/kan ontvangen neemt hij 
contact op. We hopen dat hij er weer bovenop komt. Bert gaat regelmatig op bezoek bij Henk 
Lurvink, zijn situatie is stabiel. 

 Het eerste contact met nieuwe leden is via de secretaris per mail/telefoon of op de club. Op de 
club vangt de interne competitieleider ze op. Na een paar keer spelen zal de competitieleider 
vragen of hij/zij lid wil worden. De secretaris zal dan het inschrijfformulier laten invullen, het 
scannen en naar het bestuur mailen en de inschrijving bij de bond verzorgen. De 
penningmeester verzorgt vervolgens de incasso. 

 
3. Activiteiten 

 Voor de eerste maal simultaan door clubkampioen. Het was erg goed, dat willen we graag 
herhalen en misschien wordt het wel een traditie. Jochem scoorde boven de 70% ! 

 De site doet het weer. Jan Willen en Henrik hebben dat voorelkaar gemaakt. Marcel en Han 
v/d L. kunnen op de site voor berichtgeving. Als je dat ook wilt, meld je dan bij één van hun.  
Sponsorkliks leveren circa € 100,- per jaar op, maar is niet mooi op site en je moet leden er 
mee lastig vallen. Gerard H. gaat ernaar kijken.  

 Gerard Kl. L. heeft vijf deelnemers bij de schaakcursus. Dat heeft al één nieuw lid gebracht. 

 Gerard H. gaat naar arbitercursus. WSG betaalt de cursuskosten. 

 NAH staat voor “Niet Aangeboren Hersenletsel”. De gemeente heeft WSG gevraagd een 
bijdrage te leveren voor activiteiten voor deze doelgroep. Wij hebben daar echter te weinig 
capaciteit voor. Marcel zal dat aangeven bij de gemeente. 

 Wedstrijd Südlohn-WSG op 9 februari 2018 

 Snelschaaktoernooi op 13 januari 2018. Dat is ons 40
e
 snelschaaktoernooi, een lustrum. 

Marcel zal Burgemeester en Wethouders uitnodigen voor de opening. 

 Tea Lanchava wil revanche nemen voor haar score eerder dit jaar. Mark biedt aan sponsor te 
zijn voor reis- en verblijfskosten.Tea heeft de uitnodiging inmiddels van de jubileumcommissie 
ontvangen. Datum (einde van het seizoen) moet echter nog gevonden worden. 

 Gerard Kl. L. stopt met schoolschaak. Marcel en Gerard H. gaan er een vervolg aan geven bij 
’t Kempken. De Jozefschool en ’t Waliën hebben ook belangstelling.  
Leden die interesse hebben om les te geven kunnen zich melden. 
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4. Accommodatie/materiaal 
Het licht in de speelzaal blijft een aandachtspunt. 
 

5. Interne Competitie 
WSG heeft nu grootste interne competitie van deze kant van de IJssel. Er is een idee 
geopperd om bij zoveel deelnemers twee ipv drie periodes te spelen. Ook zijn er ideeën om 
de compensatie voor op dinsdag extern te spelen aan te passen en om ook na een externe 
wedstrijd compensatie toe te kennen op dinsdag. Het bestuur wil echter niet tijdens het 
seizoen de regels wijzigen. Voor de volgende ledenvergadering komt er een voorstel. 
 

6. Financiën 
Er zijn verschillende opties besproken om te besparen op uitgaven of inkomsten te verhogen. 
Zoals te verwachten zitten hier ook vaak nadelen aan. Gerard H. heeft e.e.a. uitgerekend en 
gedocumenteerd. Met de recente verhoging van de contributie zijn de financiën op orde. We 
zullen hier pas naar kijken als het echt nodig is. 

 
7. Samenstelling bestuur 

Henk te B. is begonnen met het uitproberen van het indelingsprogramma Rokade. Daarmee is 
de overdracht in gang gezet. Han zal back-up blijven voor Henk, dat is fijn. Tot nader bericht 
blijft Han nog even de interne competitieleider. 
 

8. Rondvraag 
Er zijn geen vragen, om 22.30 uur sluit Marcel de vergadering. 
 

 
 

Dagboek van de secretaris, 135 
 
2-8 De kas controle commissie heeft de stukken 2016-2017 gecontroleerd en akkoord 

bevonden. 
 
29-8 Jaarvergadering. Verslag zie elders in dit nummer. 
 
8-9 Khaled Darwisch en Peter Rijntjes zijn lid en weer lid geworden, beiden welkom! Jaap 

Glazenburg, Jurre en Mila van Alst en Bart Schoppers hebben opgezegd. 
 
12-9 De schaakbond heeft een kaartspel met vele kampioenen uitgebracht. Lauri staat er 

ook op ☺ 
 
14-9-17 Mohammad Nabizadeh is lid geworden bij de senioren. Mohammad, welkom! 
 
22-9 en 13-10 Frank Kroeze heeft weer een avondcursus geven. Er werd onder andere behandeld 

hoe je tegen sterke(re) spelers kunt spelen.   
 
Okt-nov Loraine Verschuren Azema (jeugd) Walter Schmeing, Henk Wiggers en Joachim 

Musholt (senioren) zijn lid geworden. Richard Pooth speelde ook al mee maar kan 
tijdelijk niet komen. Bij zijn terugkeer zal hij ook ingeschreven worden. Allen van harte 
welkom. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLwcPb76vTAhUFPxQKHZKSAlgQjRwIBw&url=http://www.corthecoach.com/dagboek/&psig=AFQjCNGdVSev-UPQZJb3bxMcRNNQdtEz6Q&ust=1492531601706399
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INTERNE COMPETITIE  
Ranglijst Competitie 2017 2018 cyclus 1 na ronde 8 seizoen 17/18 

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

01 70 Mullink Jochem 438,5 A* 2040 6 2046 5,0/7 71 7 4 2 1 1 1     

02 69 Kolakovic Klaudio 414,7 A  1994 3 1997 4,5/7 64 7 3 3 1 1 1     

03 68 Schmeing Walter 378,3 A  2001 -1 2000 4,5/7 64 7 2 5 0 1     1 

04 67 Krosenbrink Marcel 376,0 A  2024 -12 2012 5,0/8 63 8 4 2 2 2       

05 66 Harbers Gerard 350,0 A  1912 -1 1911 4,0/6 67 6 3 2 1 -2     2 

06 65 Lehr Frank 339,2 B* 1713 31 1744 4,5/8 56 8 4 1 3 0       

07 64 Abbink Henri 338,0 A  1921 4 1925 4,0/7 57 7 2 4 1 -1   1   

08 63 Laar Han van de  337,2 B  1663 28 1691 3,5/5 70 5 3 1 1 1 1   2 

09 62 Musholt Joachim 330,5 B  1726 35 1761 3,5/4 88 4 3 1 0 0     4 

10 61 Wamelink Oscar 329,5 B  1628 19 1647 4,5/7 64 7 4 1 2 1     1 

11 60 Schuurmans Han 317,2 A  1851 2 1853 4,5/8 56 8 2 5 1 0       

12 59 Boogaard Dick 301,3 B  1813 4 1817 3,0/5 60 5 3 0 2 -1     3 

13 58 Schmeing Manfred 282,3 B  1706 5 1711 3,0/4 75 4 3 0 1 0   1 3 

14 57 Eisenbart Max 271,8 C* 1537 13 1550 3,0/5 60 5 2 2 1 -1     3 

15 56 Sligte Bert te 269,8 B  1765 7 1772 3,0/7 43 7 2 2 3 -1     1 

16 55 Kl. Langenhorst Gerard  254,8 C  1545 6 1551 2,5/5 50 5 2 1 2 1   2 1 

17 54 Brinke Henk te  251,2 C  1588 1 1589 3,0/7 43 7 2 2 3 1     1 

18 53 Maris Lauri 250,2 C  1476 4 1480 3,5/8 44 8 3 1 4 0       

19 52 Rijntjes Peter 249,3 A  1834 -37 1797 2,5/6 42 6 2 1 3 0     2 

20 51 Burgers Mark 241,5 B  1702 -6 1696 3,0/4 75 4 3 0 1 0     4 

21 50 Roodzant Frank 232,0 B  1639 -9 1630 2,5/4 63 4 2 1 1 0     4 

22 49 Labee Dick 228,2 D* 1310 14 1324 3,0/8 38 8 2 2 4 2       

23 48 Maris Erik  227,7 C  1332 2 1334 3,5/7 50 7 3 1 3 1     1 

24 47 Maris Evi 227,3 C  1473 -20 1453 3,0/8 38 8 3 0 5 0       

25 46 Houwers Andre 225,2 C  1498 -10 1488 2,0/4 50 4 2 0 2 -2   2 2 

26 45 Nabizadeh Mohammad 221,5 D  1350 6 1356 3,5/6 58 6 3 1 2 0     2 

27 44 Eckhardt Jan  213,7 D  1193 19 1212 4,0/8 50 8 3 2 3 0       

28 43 Hoeing Hannes 201,7 A  1870 1 1871 1,0/1 100 1 1 0 0 -1     7 

29 42 Beek Henk van 197,2 D  1323 -2 1321 3,5/7 50 7 3 1 3 1     1 

30 41 Algera Remko  192,8 B  1735 -9 1726 1,0/2 50 2 1 0 1 0   2 4 

31 40 Pooth Richard 182,5 A  1900 -32 1868 1,0/4 25 4 1 0 3 2     4 

32 39 Kl. Poelhuis Jan Willem 181,8 D  1146 29 1175 3,0/7 43 7 2 2 3 -1     1 

33 38 Harxen Luc van 172,5 C  1550 -21 1529 1,5/3 50 3 1 1 1 1   1 4 

34 37 Wolters Jaap 169,8 C  1440 -39 1401 1,5/8 19 8 1 1 6 0       

35 36 Freriks Henk 165,2 D  1211 17 1228 2,0/5 40 5 1 2 2 -1     3 

36 35 Slager Daan 152,0 D  1243 -20 1223 2,0/5 40 5 2 0 3 1     3 

37 34 Haghayeghy Mojtaba 146,5 D  1293 10 1303 1,0/2 50 2 1 0 1 -2     6 

38 33 Teloeken Stefan 140,7 B  1762 0 1762 0,0/0 -   0 0 0 0     8 

39 32 Voogd Damy 138,2 D  1012 2 1014 1,0/2 50 2 1 0 1 0     6 

40 31 Poole David 120,0 D  879 4 883 1,0/5 20 5 1 0 4 -1     3 

41 30 Ruesink Kay 115,8 D  829 8 837 1,5/7 21 7 1 1 5 -1     1 

42 29 Voogd Rob 114,2 C  1325 -39 1286 0,5/4 13 4 0 1 3 0     4 

43 28 Wiggers Henk  111,7 D  1100 -22 1078 0,0/2 0 2 0 0 2 -2       

 

Oude Leden 

Vorig seizoen eindigden we met 40 spelers die mee hebben gespeeld in de interne competitie van het WSG. Niet 
meer begonnen aan het seizoen 2017-2018 zijn Tim Witteveen, Job Geerdes, Jaap Glazenburg, Hennie Meijer, 
Dick van Wamelen en Merlijn Elferink. Een aantal hiervan speelt wel extern voor het WSG. 
Nieuwe leden 

Nieuwe deelnemers aan dit seizoen zijn: Walter en Manfred Schmeing, Joachim Musholt, Peter Rijntjes, Remko 
Algera, Luc van Harxen, Mohammad Nabizadeh, Richard Pooth en Henk Wiggers. Welkom allemaal. Om diverse 
redenen kan niet iedereen evenveel spelen. Mocht je willen weten waarom iemand (tijdelijk) niet meer komt, 
vraag het me gerust. Verder wens ik iedereen een leuke en spannende competitie toe (Han van de Laar). 
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WSG 1 – ZSG 1 
(door Tom Officier en Gerard Harbers) 

 
Ver in de vorige eeuw, om precies te zijn 7 februari 1989 was de eerste ontmoeting tussen 
het ZSG uit Zwolle en ons WSG. Destijds speelden we daar een bekerwedstrijd. Het jaar 
ervoor wonnen we de SBO cup tegen Favorita (werd 4-0 voor de onzen!), kom er later op 
terug en mochten we zodoende instromen in de KNSB beker. Het bleef helaas bij de eerste 
ronde. Henri en Marcel verloren beiden. Herby won wel en ik speelde remise tegen de enige 
tegenstander, Bart van Gelder, die er zaterdag ook bij was. Ik hoorde van Bert in de 
wandelgangen dat er in de jaren negentig ook nog een ontmoeting is geweest in het kader 
van de beker tussen beide verenigingen. Afloop daarvan moet ik u schuldig blijven. 
 
Een nieuw seizoen voor WSG in de 
vertrouwde knsb 3e klasse 
zolangzamerhand. Kop van jut zijn we al 
een tijdje niet meer, getuige ook de 
keurige vierde plek het vorig seizoen. Ook 
onze tegenstander is een vaste gast in de 
KNSB competitie. Vorig jaar bereikte ze 
een fraaie tweede plek in 3a. Maar van dat 
team zijn de beide topspelers vertrokken. 
Andries Mellema speelt nu voor 
Hoogeveen en Arnold Frijling, ooit 
teamgenoot van mij bij Hardenberg 2 is 
gestopt met schaken. Maar wat resteert is 
qua ratingsterkte gelijkwaardig aan ons 
team. Zijn wel wat nieuwe gezichten in 
WSG 1, zeker voor mij! Ook Gerard, Han 
en Klaudio maken hun (r)entree. Verder 
de bekende namen. Op bord één onze 
topspeler Reinhard, Jochem en Arjan onze 
jeugdige toppers en vaste waarde Henrik.  
 
Op papier zijn we het derde team in deze 
klasse. Max Euwe twee, de degradant is 
het sterkst en zullen er vast alles aan doen 
om weer terug te keren in de tweede 
klasse. Aan de onderkant zien we het al 
eerder gememoreerde Hardenberg 2. Zij 
zijn met een gemiddelde rating van 1791 
het op één na zwakste team van alle 150 
teams die in de KNSB spelen. Helaas 
wisten zij WSG 2 voor te blijven in de 
promotieklasse een schaakjaar terug. 
Verder zijn de andere 8 teams aan elkaar 
gewaagd. Zitten alle acht in een bereik 
van slechts 88 elopuntjes. Maar dat is op 
papier. Zegt lang niet alles heeft de 
ervaring ons geleerd. 
 
ZSG kwam naar Winterswijk met één 
invaller. Wij waren compleet. Tegelijkertijd 
speelde ons tweede tegen Almelo 2.  

Ik had mijn rentree heel anders 
voorgesteld. Ik speelde tegen Ronald 
Keizer. Ik kende hem nog van vroeger 
(raar is dat, met het verstrijken van de 
jaren spreek je steeds meer van en over 
vroeger…) van zijn tijd bij het al lang 
terziele gegane Enschedese Favorita 
(jawel Ronald Keizer speelde in de 
hierboven genoemde sbo cupfinale ook 
mee!) en later ESGOO. (Bestaat ook al 
niet meer, zelfstandig dan). Ik taste 
behoorlijk mis in de opening. Ik graaide 
een pion mee maar liet daardoor mijn 
ontwikkeling in de steek. Ik dacht even na 
een zet of 12 de problemen opgelost te 
hebben en zocht weer frivool iets wat op 
hele kleine kansjes leek. Maar dit kon mijn 
stelling echt niet meer hebben. Mijn koning 
was niet meer te redden. Dus slechts twee 
uurtjes kon ik mijn kunsten (die er niet 
waren) vertonen. Ik beloof beterschap! 
 
Omdat Tom er niet meer bij was maakt hij 
het verslag niet af. Ditmaal is de schrijver 
degene die ook heeft verloren tegen 
Zwolle. Die heeft in ieder geval de rit 
uitgezeten.  
Reinhard speelde met zwart aan bord 1 
tegen Ferdinand Binnendijk en zijn 
commentaar op deze partij is als volgt met 
aansluitend de partij zelf: “die Partie verlief 
nach der Eröffnung so, das ich die Inititive 
gewinnen konnte, nach dem Abtausch 
einiger Leichtfiguren hatte ich einen 
Bauern mehr. Danach musste ich mich 
erst zurückziehen und mich wieder neu 
aufstellen. Als ich glaubte jetzt hat der 
Gegner einen Fehler gemacht, war ich es 
der die Partie einzügig eingestellt hat. Zum 
Glück hat der Gegner das nicht sofort 
erkannt und den Gewinn ausgelassen.  
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Danach hatte ich eine gewonnene 
Stellung und den Sieg zum Glück nach 
Winterswijk geholt.” 
 
1.d4 d5  2.c4 e6 3.Pc3 Le7 4.Lf4 Pf3 5.e3 
0-0 6.h3 c5 7.Pf3 cxd4 8.exd4 Db6 9.Db3 
Dxb3 10. axb3 Pc6 11.Pb5 Ld7 12. c5 
Pe4 13. Pe5 Pb4 14.Pxd7 Pc2+  
 

 
 
15.Ke2 Pxa1 16.Pxf8 Kxf8 17.f3 Pf6 
18.b4 Ph5 19.Lh2 Pc2 20.g4 Pf6 21.Kd2 
Pxb4 22.Kc3 Pc6 23.Pd6 Pd8 24.b4 Pe8 
 

 
 
 25.Pxe8 Kxe8 26.Lb5+ Pc6 27.La4 a6 
28.Te1 b5?? 29.Lb3??  
29.cxb6 Lxb4+ 30.Kb3 Lxe1 31.Lxc6+ Kd8  
29...Kd7 30.f4 Ld8 31.f5 a5 32.fxe6+ fxe6 
33.Tf1 Lf6 34.g5 Lxd4+ 35.Kd3 Le5 0-1 
 
Jochem speelde aan bord 2 met wit tegen 
Boris de Jonge. Hij stond telkens wat beter 
en dan was het weer zo’n Jochempartij. 
Hij heeft elke tegenmanoeuvre onder 
controle, wat je ook doet. Zo ook hier.  

Hij had meer ruimte en met enkele zetten 
wist hij een ongelijk lopereindspel te 
bereiken dat voor hem gewonnen was.  
Klaudio Kolakovic deed voor het eerst 
voor WSG mee. Aan bord 4 met wit tegen 
René in het Veld. Hij had  telkens de 
betere stelling en had zijn tegenstander 
onder sterke druk, tot in het toreneindspel. 
Maar toch kon die de goede zet blijven 
vinden waardoor het evenwicht niet werd 
verbroken en remise uiteindelijk het 
resultaat werd. 
 
Arjan van Lith speelde aan bord 5 met 
zwart tegen Miklos Hoffer. Zwart kwam 
goed uit de opening en kreeg vervolgens 
druk op de a-lijn. Deze druk werd wit 
uiteindelijk te machtig en zwart kon het 
punt bijschrijven. Arjan is weer in de 
winning mood. Vorig seizoen was hij onze 
topscorer met 8,5 uit 9. Wie weet wat dit 
jaar hem brengt.   
 
Henrik (bord 6) speelde met wit tegen 
Bram de Vries een goede partij. Hij kreeg 
meteen een voorsprong in de opening en 
dreigde telkens materiaal winst. Zwart kon 
deze telkens weerleggen maar kwam wel 
iets minder te staan. De dreigingen boven 
de zwarte partij werden steeds groter. Wit 
pakte dit goed aan en maakte de partij af 
door groot materiaal winst en zwart direct 
kon opgeven. Een echte Henrikpartij.  
Han Schuurmans (bord 8) speelde met wit 
tegen Christian Wijnia. Han kreeg het 
betere van het spel. Het was de Draak in 
de Siciliaan. Dat blijft altijd een verradelijke 
opening. Han kreeg druk op de 
damevleugel en bezorgde zwart 
vervolgens een geïsoleerde pion. Hij 
wikkelde daarna af naar een gewonnen 
eindspel. Dit was tevens de tijdnoodfase 
en daarin maakt Han een fout waardoor 
zwart de laatste witte pion kon veroveren 
met remise als gevolg.  
 
Gerard Harbers speelde met zwart aan 
bord 7 tegen Bart van Gelder en kreeg 
met zwart de Tarrasch van het Frans 
tegenover zich die wit rustig en goed 
behandelde. De stelling was gelijk maar 
zwart moest telkens de goede zetten 
doen. Dit lukte totdat de tijdnood kwam, 
zwart ging  geforceerd spelen en kwam 
een pion achter.  



 

 

11 

Ook dit was niet zo erg omdat de stelling 
gelijk bleef. Maar de tijdnood drukte te 
hard op zijn  stelling en op het moment dat 
wit dreigde door te  drukken op de 
damevleugel kostte dit zwart te veel tijd en 
de klok was voor hem de boosdoener en 
verloor daardoor.  

Het totale resultaat werd daardoor niet 
beïnvloed, immers WSG had de buit reeds 
binnen met uiteindelijk 5 tegen 3. Een 
prima start in de nieuwe competitie tegen 
een sterke tegenstander. 

 

 

WSG 1  ZSG 1  5-3 

Reinhard Funke 2120 Ferdinand Binnendijk 2103 1-0 

Jochem Mullink 2040 Boris de Jonge 2057 1-0 

Tom Officier 1996 Ronald Koster 2059 0-1 

Klaudio Kolakovic 1994 René in het Veld 1768 ½-½ 

Arjan van Lith 2027 Miklos Hoffer 1939 1-0 

Henrik Lösing 1954 Bram de Vries 1941 1-0 

Gerard Harbers 1912 Bart van Gelder 2001 0-1 

Han Schuurmans 1851 Christian Wijnia 1853 ½-½ 

 
Philidor 3 – WSG 1 

(door Tom Officier) 
 
Negen op rij ongeslagen! Na de fraaie zege in de eerste ronde op ZSG togen we voor de 
tweede wedstrijd naar het hoge Noorden. Het was erg nat en wat mistig die zaterdag, we 
konden niet echt genieten van het Friese platteland, de bestemming was Leeuwarden. Wel 
ontwaarden we nog het mooie Abe Lenstrastadion in Heerenveen. Was wel het hoogtepunt 
van de heenreis. Philidor 1847 Leeuwarden behoort tot de oudste schaakvereniging van 
Nederland. In 1947 werd deze honderdjarige koninklijk.   
 
En ik lees op de website van Philidor (de 
vereniging is vernoemd naar Francois 
Philidor 1726-1795, wordt gezien als de 
sterkste schaker van de tweede helft 18e 
eeuw)  dat deze titel niet alleen aan de 
ouderdom of de grootte van de vereniging 
te danken was, maar ook aan de rol die de 
schaakvereniging Philidor tijdens de 
Duitse bezetting gespeeld heeft. 
 
Het eerste team speelt al jarenlang in de 
eerste klasse KNSB maar in de jaren 
zestig speelde zij in de hoofdklasse en 
werd zelfs in 1967 Nederlands kampioen! 
Ik zag Eddy Scholl nu nog spelen in hun 
eerste, destijds was hij één van die 
helden. Hij speelt al vanaf 1962 (mijn 
geboortejaar!) onafgebroken in het team. 
Ook heeft Scholl nog het NK in 1970 
gewonnen. 
 
Op deze zaterdagmiddag waren nog meer 
toppers uit het verleden aanwezig. Ooit de 
best of the rest, jeugdheld van velen van 
mijn (schaak)generatie,  

de nummer drie van de wereld in de 
tachtiger jaren Jan Timman zat aan het 
eerste bord van Wageningen die de 
degens kruiste met Philidor 1.  Timman 
werd nog even in het zonnetje gezet. Er 
werd gememoreerd dat hij het schaakboek 
van het jaar geschreven heeft. Timman 
Titans.  
 
Ook zagen we nog de bijna tachtig jaar 
oude Maarten Etmans. Hij heeft jarenlang 
vanaf de zeventiger jaren in de al eerder 
genoemde hoofdklasse voor destijds het 
sterke Utrecht gespeeld. Nu zat hij aan het 
eerste bord van Philidor 2 in de wedstrijd 
tegen Schaakclub Emanuel Lasker uit Sint 
Jacobiparochie, niet zo heel ver van 
Leeuwarden vandaan.  
Ook deze vereniging is dus vernoemd 
naar een topschaker uit het verleden. 
Maar ook wij zijn toppers! Wij speelden 
tegen het derde. Zij waren gepromoveerd 
en verloren hun eerste wedstrijd tegen 
titelkandidaat de reserves van Max Euwe 
(jawel!). Maar de verschillen zijn klein,   
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dus het zou absoluut geen makkelijke 
middag worden. Daarbij was onze sterkste 
speler Reinhard Funke verhinderd en ook 
Henrik Lösing had een andere afspraak. 
Zij werden vervangen door Marcel en  
Bert. 
Als eerste mocht Han een heel punt laten 
aantekenen. In een leuke Siciliaanse partij 
met tegengestelde rokades 
vergaloppeerde zijn tegenstander zich en 
kon mat niet meer afwenden.  
 

 
 
Marcel speelde op het eerste bord tegen 
een andere Marcel. Onze Marcel kwam 
niet onverdienstelijk uit de opening maar 
gaf er geen goed vervolg aan. Na een 
gemeen onderste rij trucje konden de 
stukken in het doosje. 
 
Ik had nog wat goed te maken. Een 
smadeloze nederlaag uit de eerste ronde 
verdiende een revanche. Met wit maar 
eens Catalaans van stal gehaald. Mijn 
tegenstander stelde zich passief op en ik 
kreeg al snel veel ruimte overwicht. Ik 
hield zijn stukken gebonden op de 
damevleugel alwaar een veropgerukte 
witte b pion alle aandacht opeiste.  
 
 
Zodoende kon ik ongehinderd een 
vernietigende dame loper batterij opstellen 
tegen de in de steek gelaten zwarte 
koning hetgeen de Fries tot capitulatie 
dwong. Ook Gerard wilde de nare smaak 
van een nederlaag  tegen ZSG 
wegspoelen en kwam nu wel op het 
scorebord middels een solide remise. 
 
Officier-Wind 

1Pf3 Pf6, 2. d4 e6, 3. g3 d5, 4. Lg2 Ld6, 

5. 0-0 0-0, 6. c4 c6, 7. Dc2 Pbd7, 8. Pbd2 

De7, 9. e4 Pxe4, 10. Pxe4 dxe4, 11. Dxe4 

f6, 12. Te1 Te8, 13. Dc2 Df7, 14. a3 a5, 

15. Ld2 c5, 16. dxc5 Pxc5, 17. b4 ab4, 

18. axb4 Txa1, 19. Txa1 Pa6, 20. c5 Lf8, 

21. Pd4 Dd7, 22. Dc4 Td8, 23. Lc3 Kh8, 

24. c6 Dc7, 25. Pxe6 Lxe6, 26. Dxe6 h6, 

27. Df5 Td6, 28. Le4 en opgegeven 

 

  
 

Arjan won een pion in de opening en 
toonde zijn goede techniek door het toch 
wel tricky eindspel van loper tegen paard 
uitstekend in zijn voordeel uit te spelen. 
Onze man liet nu al zijn zesde 
opeenvolgende overwinning in WSG 1 
aantekenen! 
 
Jochem kwam in een dame plus 
paardeindspel terecht. Zijn troef was een 
fraaie vrijpion op de a lijn. Middels een 
tijdelijk dameoffer kon Jochem met een 
paardvork de partij beslissen.  
 

 
 
Na Dxd2 gaf wit op. 
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Daarmee was onze zege een feit. 
Klaudio speelde een spectaculaire partij. 
Zijn tegenstander offerde een paard voor 
twee pionnen en verkreeg daarmee het 
initiatief.  
 
Gelukkig miste de Leeuwardenaar een 
hele sterke voortzetting waarna de heren 
in een toreneindspel terecht kwamen. Met 
een pluspion voor de Fries.  
Maar hij speelde dit zo tam dat Klaudio 
uiteindelijk vrij makkelijk de remise kon 
pakken. 
 
 

Toen was het lang wachten op Bert. Hij 
verloor een pion en belandde in een erg 
lastig paardeindspel. Maar Bert pareerde 
alle dreigingen en kon uiteindelijk om zes 
uur pas een zwaar bevochten halfje naar 
de Achterhoek meenemen. 
 
Met deze fraaie zege van 5,5-2,5 delen wij 
nu de koppositie met twee gewonnen 
wedstrijden met Schaakwoude. Zij 
versloegen zeer verassend maar ook zeer 
overtuigend de gedoodverfde kampioen 
Max Euwe 2. We zijn nu negen 
wedstrijden op rij ongeslagen maar 
moeten nu in de derde ronde tegen 
uitgerekend Schaakwoude! 

 
Philidor 3 1912 WSG 1 1951  2½-5½ 

Marcel Vermaat 2174 Marcel Krosenbrink 1981  1-0 

Oene Schriemer 2020 Jochem Mullink 2073  0-1 

Rein de Boer 1944 Arjan van Lith 2066  0-1 

Eelke Heidinga 1931 Klaudio Kolakovic 1977  ½-½ 

Egbert Wind 1855 Tom Officier 1994  0-1 

Gerard Baars 1851 Bert te Sligte 1768  ½-½ 

Rob van der Meer 1827 Gerard Harbers 1899  ½-½ 

Siem van Eijk 1693 Han Schuurmans 1851  0-1 

  

WSG 1- Schaakwoude  

(door Jochem Mullink) 

 
In ronde 3 van de externe competitie speelde het eerste team van WSG tegen Schaakwoude 
uit Damwoude. Na twee ronden waren beide teams nog ongeslagen, dus we speelden om 
de koppositie in onze klasse. We wisten dat er die middag een zware strijd zou volgen, want 
Schaakwoude had titelfavoriet Max Euwe in de tweede ronde met duidelijke cijfers 
verslagen. Dat het spannend was bleek uiteindelijk ook uit de eindstand.  
Alle achttallen van WSG speelden hun wedstrijd thuis. Daarom werd er uitgeweken naar de 
Frerikshof. Dat is best ver lopen vanaf Willinks. 
 
WSG moest als eerste een nederlaag 
incasseren. Tom speelde met zwart het 
Scandinavisch. De tegenstander had na 
de opening een ontwikkelingsvoorsprong 
en een ruimtevoordeel en zwart kon het 
niet meer bolwerken.  
Han Schuurmans leek het moeilijk te 
hebben maar wist toch een remise uit het 
vuur te slepen. Gerard Harbers speelde 
met zwart een scherpe variant van het 
Frans. Zwart rokeerde op de 
koningsvleugel en wit op de damevleugel. 
Beide partijen hadden aanvalskansen, 
maar ik dacht dat wit toch iets beter stond. 
Net voor de tijdcontrole werd het remise. 

Arjan’s partij werd op een ongelukkige 
manier beslist. In een spannende stelling 
vergiste hij zich met het aantal zetten. Hij 
dacht dat zet 40 al gespeeld was en ging 
door zijn tijd. Dus na 4 uitslagen stond 
WSG met 3-1 achter en dus was er iets 
goed te maken. In een redelijk 
symmetrische stelling wist Jochem zijn 
tegenstander onder druk te zetten. Mede 
doordat zijn tegenstander onder tijdsdruk 
stond maakte hij een fout waardoor 
Jochem een stuk voor kwam. Dat bleek 
genoeg te zijn voor de overwinning. 
In de partij van Klaudio leek het erop dat 
het snel remise zou worden.  
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Na ongeveer een half uur spelen waren 
alle stukken behalve de torens al afgeruild. 
Toch bleek dat te simpel gedacht, en 
Klaudio bleef het proberen. Er kwam een 
eindspel op het bord waarbij beide partijen 
een vrijpion hadden. Na ingewikkelde 
complicaties bleef er een dame tegen 
toren eindspel over. Dat was genoeg om 
de stand voor WSG recht te trekken. 
Ondertussen was de partij van Reinhard 
remise geworden.  
In het middenspel werden alle pionnen op 
de damevleugel geëlimineerd.  

Zijn tegenstander bleef wel met een sterk 
paard over maar dat bleek niet genoeg 
voor de overwinning. 
Henrik had vroeg in de partij een pion 
verloren. Toen iedereen al klaar was 
verdedigde Henrik een toreneindspel. Dat 
leek best kansrijk omdat de pionnen van 
de tegenstander geblokkeerd werden. 
Toen de stelling geopend werd kon zijn 
tegenstander deze blokkade echter 
opheffen en bleek zijn extra vrijpion de 
doorslag te geven. 

 

WSG 1  Schaakwoude  3½-4½ 

Reinhard Funke 2131 Lemstra 1971 ½-½ 

Jochem Mullink 2073 Van der Veen 1970 1-0 

Arjan van Lith 2066 Hoekstra 1984 0-1 

Klaudio Kolakovic 1977 Hazenberg 1974 1-0 

Tom Officier 1994 De Jong 1809 0-1 

Henrik Lösing 1966 Van der Heide 1876 0-1 

Gerard Harbers 1899 Zagema 1822 ½-½ 

Han Schuurmans 1851 Broersma 1872 ½-½ 
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WSG 2 – Almelo 2 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Evenals WSG 1 (en mede daarom) heeft ook het tweede team een kleine metamorfose 
ondergaan. De opstelling lijkt nu veel op het eerste team van pak em beet dertig jaar 
geleden, alleen de aan haar tweede schaakleven begonnen Emma brengt nog wat jeugdig 
elan in onze selectie die verder allemaal aan het veteranentoernooi mag meedoen. Wij 
hebben de hoogste rating in de promotieklasse, dus iets wordt er wel verwacht. Maar 
alleereerst gaan we gewoon leuk schaken. En dan komen de punten vanzelf.  
 
Dick (B) was jarig en werd vervangen door 
Oscar. Die had het minste ratingoverwicht 
(+68), dus voor hem zou een overwinning 
relatief de beste prestatie zijn. Ik laat 
daarom zijn partij zien bij dit verslag. Op 
de andere borden was Almelo het dichtst 
bij een zege tegen mij, maar plus drie 
bleek te weinig en ik kon het tij nog keren. 
Emma was het snelste klaar (binnen drie 
kwartier) en Henri het laatste (als enige na 
de tijdcontrole). Maar winnen deden zij. 
Dat had ook Dick (vW) gekund, maar in 
een moment van onoplettendheid kreeg hij 
een onderste rij truc voor zijn kiezen.    
 

 
 
Oscar speelde 16. Df4 en zet daarmee de 
kroon op zijn goede spel. Het paard mag 
niet weg wegens Dh6 en mat op g7.  

Daarom helpt ook 16. …Dd8 niet, want na 
17. xf5 mag zwart vanwege dezelfde 
dreiging ook niet nemen op h1.   Een 
moment van onopletendheid zorgt ervoor 
dat Oscar zijn stuk weer moet teruggeven, 
maar binnen no-time heeft hij opnieuw een 
gevaarlijke aanval opgezet. 
 

 

 
De stelling na 26. Tg3. Zwart lijkt ook heel 
wat te hebben, maar de witte aanval blijkt 
in de praktijk toch veel dreigender, omdat 
de zwarte koning onveiliger staat.  
26. …xb3, 27. Txb3 (axb3) Df4, 28. xg6 
Txb3, 29. axb3 Kg7, 30. xf7 Txf7, 31 
Dxa5 Te7, 32. Dc3+ Kg8, 33. Th8+ Kf7, 
34. Th7+ Ke6, 35. Txe7+ Kxe7, 36. 
Dxc7+ en zwart gaf op  

 
WSG 2  Almelo 2  7-1 

Marcel Krosenbrink 2024 Goswin Zeeman 1829 1-0 

Henri Abbink 1921 Egbert Gorter 1809 1-0 

Emma de Vries 1854 Bennie Steffens 1548 1-0 

Herby Aalbers 1826 Yorick Postema 1714 1-0 

Dick van Wamelen 1799 Levi Nies 1351 0-1 

Hennie Meijer 1776 Erik Mijnheer 1560 1-0 

Bert te Sligte 1765 Chris Wolters 1474 1-0 

Oscar Wamelink 1628 Wijnand Zoutendijk 1560 1-0 
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WSG 3 – WSG 2 
 (door Gerard Klein Langenhorst) 

 
Ronde 2 op 7 oktober 2017 extern tegen kampioenskandidaat WSG 2. Van te voren 
probeerden we al een opstelling te ontfutselen, maar men gaf geen krimp. Job wilde namelijk 
graag tegen Emma spelen en Han tegen Dick B. Dat laatste ging per ongeluk goed, maar 
Job moest het opnemen tegen Reinhard Cvetkovic. Net zo’n type speler als hij zelf. En er 
kwam inderdaad vuurwerk op het bord, maar Job verloor, waarvan akte door Dick B. bij 
partijen van clubleden. 
 
Remko had al tegen Henri vooruit 
gespeeld en vroeg voor de partij of hij op 
remise mocht spelen. Maar volgens Frank 
Kroeze moet je proberen op winst te 
spelen om minimaal remise te bereiken. 
Meer in de trant van : je moet bereid zijn 
om oorlog te voeren om de vrede te 
bewaren. Al die wijze woorden mochten 
echter niet baten, verlies.  
 
Gelukkig verkreeg Han wel de remise, na 
2x vragen, een halve punt ! 
 
Frank kwam de kwaliteit achter tegen 
Emma (vorig seizoen nog in WSG 3), 
maar Emma trok dat weer in evenwicht ten 
bate van een beter eindspel voor haar, ze 
won. 
André hield zijn stelling knap in evenwicht 
tegen invaller Frank Roodzant. Frank 
wilde graag  dameruil,  

maar André bleef vijandelijke pionnen 
opruimen. Had ineens een paard minder, 
maar wel een vrijpion, die er af ging, maar 
daardoor wel remise. 
Luc kon een dame cadeau krijgen in ruil 
voor een toren, maar dan zou de pion van 
Manfred weer doorlopen, dus uit de 
vuurlinie, maar paard en toren waren niet 
in staat het tegen de dame op te nemen. 
 
Gerard had volgens zijn opponent Hennie 
even een betere stelling, maar druk van 
pionnen deden het paard wijken en de 
stelling kwam onder druk, paard verlies en 
verlies partij. 
Henk te Brinke vocht een pionspel met 
ongelijke lopers uit met Dick van W. Henk 
had een dikke meerderheid aan pionnen 
op de koningsvleugel en de enkele pion 
voor wit op de dame vleugel kon er nog af, 
knappe winst ! 

 

WSG 3 1623 WSG 2 1807  2-6 
Frank Lehr 1713 Emma de Vries 1854  0-1 

Remko Algera 1735 Henri Abbink 1921  0-1 

Job Geerdes 1700 Reinhard Cvetkovic 1850  0-1 

Han van de Laar 1663 Dick Boogaard  1813  ½-½ 

Henk te Brinke 1588 Dick van Wamelen 1799  1-0 

Gerard Klein Langenhorst 1545 Hennie Meijer 1776  0-1 

Luc van Harxen 1545 Manfred Schmeing 1706  0-1 

André Houwers 1498 Frank Roodzant 1639  ½-½ 
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WSG 2 – Lonneker 2          

(door Henri Abbink) 

Op zaterdag 4 november speelden we onze tweede thuiswedstrijd. De vorige ronde, in onze 
‘uit’-wedstijd tegen WSG 3, hoefden we echter ook al niet te reizen. Iets wat mij daarnaast 
ook wel beviel is dat we opnieuw redelijk snel klaar waren. Terwijl naast ons, bij het eerste 
team, aan meerdere borden nog hevig gezwoegd werd, hadden wij al lang met een ruime 
score gewonnen.  

De omschakeling van derde- naar 
promotieklasse heeft voor mij wel zijn 
voordelen... Voor een niet meer zo erg 
ambitieuze senior is het krachtsverschil 
bovendien een prettige bijkomstigheid. 
Bert te Sligte, die dit seizoen evenals ik is 
afgedaald naar de promotieklasse, had 
overigens wel een behoorlijk sterke 
tegenstander. Hij was dan ook niet 
ontevreden met een remise, ook al had hij 
volgens eigen zeggen wel ergens een 
winstkans laten liggen.  

Daarvóór was in de partij van Dick 
Boogaard na enkele tactische 
verwikkelingen al snel vrede gesloten. Ook 
Hennie Meijer kon na een remise vrij vroeg 
naar huis. 

Job Geerdes, die deze keer als invaller in 
het tweede speelde,  

overrompelde met zwart zijn tegenstander 
in rap tempo. Ik trof tegenover mij een 
jeugdige Duitse opponente (met wel een 
erg Nederlands klinkende achternaam). 
Met wit spelend deed zij in de opening iets 
waar ik eigenlijk niet zo van hou: ze bracht 
een ongebruikelijk, blijkbaar voorbereid, 
pionoffer om mijn ontwikkeling te 
verstoren. Het zag er wel gevaarlijk uit en 
ik moest daarom veel bedenktijd 
gebruiken. Toen ik later echter nog een 
tweede pion won was het pleit beslecht. 
Ook tijdens de analyse na afloop bleek dat 
het pionoffer niet helemaal correct was.  

Ondertussen hadden Emma de Vries, 
Manfred Schmeing en Marcel Krosenbrink 
eveneens hun partij gewonnen. Doordat ik 
in beslag werd genomen door mijn eigen 
partij en de nabespreking ervan, heb ik 
eerlijk gezegd niet gezien hoe dat precies 
is zijn werk is gegaan. 

 
 

WSG 2 1822 Lonneker 2 1774 6½-1½ 

Marcel Krosenbrink 1981 Jarno Scheffner 1811 1-0 

Emma de Vries 1914 Niklas Brinkers 1762 1-0 

Henri Abbink 1921 Inken Meijerink 1639 1-0 

Dick Boogaard 1813 Boris Tsoukkerman 1939 ½-½ 

Bert te Sligte 1768 Gijs Gerritsen 1909 ½-½ 

Hennie Meijer 1776 Wim Stoltenborgh 1715 ½-½ 

Job Geerdes 1700 Henk Jonkers 1657 1-0 

Manfred Schmeing 1706 Igor Babic 1763 1-0 

 

 
 

http://i1.wp.com/iplayoochess.com/wp-content/uploads/2012/08/Геннадий-НАЗАРОВ-64-No24-1987.jpg
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SG Max Euwe 4 – WSG 3 
 (door Gerard Klein Langenhorst) 

 
Zaterdag 16 sept 2017. De eerste-, tevens uitwedstrijd van seizoen 2017-2018. Weer 
knokken om de punten dit seizoen, want volgens de SBO jaargids hebben we de laagste 
rating (Lonneker 2 en Max Euwe 4 staan er niet goed in) en wat Job met de jaarvergadering 
al zoiets deed verzuchten als “waarom zit ik hierin ? ” Tja, zorgen dat je in het 2e of 1e komt. 
Maar de wedstrijd was nog maar net op stoom, toen er al enig rumoer ontstond bij de 
tegenstander : Job had in de rappigheid, binnen een half uur, in zijn karakteristieke stijl, met 
een Siciliaanse gambiet, al gewonnen. Ging even later op zoek naar de bus om huiswaarts 
te keren, maar dat ging niet zo soepel als de partij. 
 
Remko behaalde, door nauwkeurig spel, 
tegen zijn oude club (uit de gein werd hij 
even uitgemaakt voor overloper….van je 
oud collega’s moet je het maar hebben !) 
een verdienstelijke remise, maar Peter 
Rijntjes redde het niet, doordat hij eigenlijk 
steeds twee zetten tegelijk moest doen en 
dat schijnt niet te mogen. Remise werd 
ook gescoord door Han, Henk en André. 
Gerard en Luc beten ook in het stof. 
Verlies met 5-3. 
 
De partij van Job met wit tegen Jarich van 
der Molen: 
 

1.e4 c5 2.a3 Pc6 3.b4 xb4 4.xb4 Pxb4 5.c3 

Pc6 d4 d5 7. xd5 Dxd5 8.Pa3 e5 9.Pb5 Ld6 

10.c4 De4+ 11.Le2 Lb4+ 12.Ld2 

 
 

12…. xd4? 13.Lxb4 ! Pxb4 

 
 

14. Pd6+ opgegeven, 1-0 

 

SG Max Euwe 4 1617 WSG 3 1638 5 - 3 
Kirsten Solberg 1876 Remko Algera 1735 ½-½ 

Thijs Aalbers  1778 Peter Rijntjes 1834 1-0 

Jarich van der Molen 1738 Job Geerdes 1700 0-1 

Cees Doevelaar 1690 Han van de Laar 1663 ½-½ 

Joop Mengels 1678 Henk te Brinke 1588 ½-½ 

René van Dijken 1605 Gerard Klein Langenhorst 1545 1-0 

Peter van Bart 1773 Luc van Harxen 1545 1-0 

Dante Chiappino  798 André Houwers 1498 ½-½ 
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WSG 3-HSC Stork 
(door Luc van Harxen) 

 
Zaterdag 4 november was het voor WSG 3 alweer tijd voor de derde wedstrijd van het 
seizoen. Omdat voor de eerste en enige keer dit seizoen alle drie teams van WSG thuis 
speelden moesten we uitwijken naar  Frerikshof aangezien onze gebruikelijke zaal bij café 
Willinks niet groot genoeg was voor de bijna 50 schakers van de verschillende teams. 
 
Onze tegenstander in deze ronde was 
HSC-Stork en dat beloofde een lastige 
wedstrijd te worden aangezien zij al twee 
wedstrijden ruim gewonnen hadden en wij 
nog geen enkele matchpunt gehaald 
hadden.   
 
Op bord 1 had Reinhard Cvetkovic een 
lastige partij. Hij verloor al in de opening 
een pion en wist dat niet meer goed te 
maken. Nadat hij ook nog een loper 
kwijtraakte was zijn partij niet meer te 
redden en moest hij opgegeven.  
 
Doordat Job Geerders bij WSG 2 
meespeelde moest er wat geschoven 
worden in onze opstelling. Zodoende 
kwam teamcaptain Gerard Klein 
Langenhorst op het tweede bord terecht. 
Hier wist hij ondanks een zeer sterke 
tegenstander de partij in evenwicht te 
houden. Daarom besloten beide spelers 
tot remise.  
 
Remko Algera speelde op bord 3 waar hij 
een lastige partij had. Nadat hij zijn loper 
voor drie pionnen had geruild verloor hij 
langzaam die pionnen waardoor hij een 
stuk achter kwam te staan. Kort daarna 
gaf hij de partij op.  
 
Op bord 4 speelde Peter Rijntjes.  
Peter verloor langzaam de ene na de 
andere pion. Toen hij er drie achterstond 
probeerde hij met een kwaliteitsoffers nog 
te redden wat er te redden viel.  

 
Het mocht echter niet baten en hij moest 
ook opgegeven.  
 
Han van de Laar speelde op bord 5. Hij 
kwam terecht in een gelijke stelling met 
ongelijke lopers waarin beide spelers geen 
heil meer zagen. Daarom werd er maar 
remise van gemaakt. 
 
Op bord 6 speelde Luc van Harxen. Hij 
kwam na veel ruilen terecht in een 
eindspel waarin zijn tegenstander twee 
vrijpionnen in centrum kreeg die niet te 
houden waren. Toen dat duidelijk werd gaf 
Luc de partij op. 
 
André Houwers speelde op bord 7. 
Hoewel hij een kwaliteit voor één pion 
verloor zag hij naar eigen zeggen nog wel 
remisekansen. Toen hij echter de dame 
kwijtraakte was er niets meer te redden en 
kon hij opgegeven. 
 
Op bord 8 speelde invaller en debutant 
Erik Maris. Hij begon aardig aan zijn 
eerste partij voor WSG 3 en kwam in een 
goede stelling terecht. Toen hij echter zijn 
dame kwijt raakte kreeg de partij met zijn 
nederlaag een abrupt einde.  
Voor wie de score niet bijgehouden heeft: 
WSG 3 heeft deze derde wedstrijd met 7-1 
verloren. Misschien niet helemaal 
onverwacht maar toch erg jammer. We 
zullen tot de vierde wedstrijd moeten 
wachten voor onze volgende kans op de 
eerste punten.  

 
WSG 3 1625 HSC-Stork 1 1747  1-7 

Reinhard Cvetkovic 1850 Wouter Lardinois 1943  0-1 

Gerard Klein Langenhorst 1545 Regobert Eijkelkamp 1892  ½-½ 

Remko Algera 1735 Wahe Boghossian 1757  0-1 

Peter Rijntjes 1834 Rudie Hampsink  1833  0-1 

Han van de Laar 1663 Hans van Schaaik 1766  ½-½ 

Luc van Harxen 1545 Johnny Hampsink 1674  0-1 

André Houwers  1498 Thomas Kanger 1572  0-1 

Erik Maris 1332 Piet van Kuilenburg 1535  0-1 
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WSG V1-Lonneker V1  
(door Gerard Harbers) 

 
Dinsdag 17 oktober speelde WSG voor het eerst mee in de SBO viertallen competitie. Bij de 
indeling van deze groepen werden we meteen ingedeeld in de hoogste categorie. Of dit 
terecht is zal het seizoen wel uitmaken. Lonneker V1 was de eerste tegenstander. We 
speelden in het Weurden omdat in de zaal bij Willinks een politieke partij bijeenkomst aan de 
gang was.  
 
Op de eerste verdieping, in het 
tussenzaaltje, was het die avond 
smoorheet, maar omdat iedereen daar last 
van had was het wel minder erg. Jochem 
speelde aan het eerste bord een 
spannende partij tegen Monsma. Zij 
hadden zo te horen vaker tegen elkaar 
gespeeld. De dames werden vroeg geruild 
en er ontstond een vroeg midden-
/eindspel. Jochem had een paard op d4 
neergezet die wel geruild kon worden 
maar dan kreeg zwart wel meer ruimte 
voor zijn stukken om te manouvreren. 
Deze partij duurde het langst maar het 
evenwicht werd niet verbroken en remise 
was het resultaat. 
 
Gerard speelde aan het tweede bord met 
wit tegen Anjewierden, een bekende 
tegenstander die al jaren op dit niveau 
optreedt. Er kwam een Pirc op het bord 
waarbij wit als eerste afweek van de 
gebaande paden en druk kreeg op de d- 
lijn. Dit combineerde hij met een 
aanvalletje op de zwarte koningsvleugel 
maar dit kon niet echt doorslaan.  
 
 

 
Maar omdat zwart dacht dat hij hopeloos 
stond, ongeacht zijn zetten,  
deed hij een ongelooflijke damezet. Deze 
sloeg een vergiftigde pion op e4, waarna 
wit de zwarte dame mat zette, midden op 
het bord. Zwart gaf toen op. 
Arent speelde tegen Gerritsen. Hij speelde 
zijn pionnen op beide vleugels op en leek 
met een sterk centrum goed te staan, hij 
had meer ruimte voor zijn stukken. Dit 
bleek onvoldoende voor de winst 
waardoor ook deze partij in remise 
eindige. 
 
Bert speelde met wit tegen Babic. Hier 
kwam een ongebruikelijke opening op het 
bord waarbij zwart ruimte maakte met h5 
voor zijn stukken en leek op de 
koningsvleugel een aanval in te zetten. 
Deze zette echter niet door. Vervolgens 
bood hij remise aan maar dat sloeg Bert 
af. Bert kreeg een sterke aanval op de 
koning van zwart op de c-lijn en won een 
pion en dat maakte hij bekwaam af. 
Uiteindelijk wonnen we met 3 tegen 1. Een 
prima start voor het viertallenspan. 
 

WSG V1  Lonneker V1  3-1 

Jochem Mullink 2040 Monsma 1976 ½-½ 

Gerard Harbers 1912 Anjewierden 1902 1-0 

Arent Luimes 1880 Gerritsen 1922 ½-½ 

Bert te Sligte 1765 Babich 1772 1-0 

 
KNSB-Beker 
 

WSG   Hardenberg  2-2 1-3 

Klaudio Kolakovic 1994 Klapwijk 2213 ½-½ 0-1 

Reinhard Funke 2120 Mijnheer 2118 ½-½ 0-1 

Khaled Darwisch 2040 Hendriks 2067 ½-½ 1-0 

Arjan van Lith 2027 Reinders 1870 ½-½ 0-1 
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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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Gary Kasparov (deel 4) 
 (door Gerard Klein Langenhorst) 

 
Hier een partij die Kasparov speelde tegen de Deep Blue computer (IBM Man-Machine) in 
New York op 3 mei 1997, dus al een dikke 20 jaar geleden. 
Kasparov - Deep Blue : Zukertort opening, met damepionverdediging.  
 
1.Pf3 d5 2.g3 Lg4 3.b3 Pd7 4.Lb2 e6 
5.Lg2 Pgf6 6.0-0 c6 7.d3 Ld6 8.Pbd2 0-0 
9.h3 Lh5 10.e3 h6 11.De1 Da5 12.a3 Lc7 
13.Ph4 g5 14.Phf3 e5  15.e4 Tfe8 16.Ph2 
Db6 17.Dc1 a5 18.Te1 Ld6 19.Pdf1 dxe4 
20.dxe4 Lc5 21.Pe3 Tad8 22.Phf1 g4 
23.hxg4 Pxg4  
 

 
 
De pionstructuur van zwart is wat warrig, 
maar wel de torens verbonden en dame-
loper batterij.  
 
24.f3 ! Pxe3 25.Pxe3 Le7  
Deep Blue voorzag waarschijnlijk al dat de 
witte koning uit de vuurlinie zou gaan en 
richt zijn pijlen nu op de witte dame   
 
26.Kh1 Lg5 27.Te2  
Wil de weg vrij maken voor de dame naar 
e1 ?  
27….a4 28.b4 f5 29.exf5 e4  
 

 
 
Ook Fritz kiest voor de volgende zet, daar 
anders de druk op paard op e3 te groot 
wordt en ook de vrijpion op f5 minder sterk 
wordt.  
 
30.f4 ! Lxe2 31.fxg5 Pe5 32.g6 Lf3 
33.Lc3  
Dekt veld e1 al af en geeft de witte dame 
meer vrijheid  
 
Db5 34.Df1 Dxf1+ 35.Txf1 h5 36.Kg1 Kf8 
37.Lh3 b5 38.Kf2 Kg7 39.g4 !  
Het zwarte paard staat immers gepend  
 
39… Kh6 40.Tg1 hxg4 41.Lxg4 Lxg4 
42.Pxg4+ Pxg4+ 43.Txg4 Td5 44.f6 Td1 
45.g7 1-0                      
 
 
 
 
 

 
 
 

Extra nieuws 
MK 120 DB 113 JM 94 GK 83 GH 51 
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Partijen van clubleden 
(door Dick Boogaard) 

 
Bij de wedstrijd tussen WSG 2 en WSG 3 bleken Reinhard Cvetkovic en Job Geerdes elkaar 
te treffen op bord 3. Daar hadden we wel trek in. Twee spelers die hoe dan ook risicovol op 
de aanval spelen! En ik zat ernaast op bord vier om alles in de gaten te houden (en een 
korte remise tegen Han van de Laar te spelen). Het werd niet het echte spektakelstuk dat we 
hoopten, maar er gebeurde genoeg. 
 
WSG 2 – WSG 3 op 7 oktober 2017 
Reinhard Cvetkovic – Job Geerdes 
1.e2-e4 e7-e6  2.Pg1-f3  Pb8-c6  3.d2-d4  
d7-d5 4.e4-e5  f7-f6  5.Lf1-d3  f6xe5  
6.d4xe5 Pg8-e7  7.Lc1-g5  g7-g6  8.Lg5-
f6 
 

 
       
Dit zouden we niet graag zo spelen met 
zwart, Fritz geeft ook al +1,84 voor wit. 
Maar een paar zetten later blijkt het mee 
te vallen. Voor wit is het ook niet makkelijk. 
 
8…...Th8-g8   
Als wit nu rustig rokeert of Pc3 speelt, blijft 
zijn voordeel, maar wat hij speelde ziet  er 
ook aantrekkelijk uit: recht op de zwarte 
koning af! 
 
9.Pf3-g5 Lf8-g7 10.Pgxh7  Pc6xe5 
Dat had wit misschien net verwacht. 
 
11.Lf6xg7 Tg8xg7 12.Ph7-f6+  Ke8-f7  
13.Pf6-g4 

 
En nu geeft Fritz toch zwart een klein 
voordeeltje (0,37). 
13……Dd8-d6  14.Pb1-c3  Lc8-d7 
 
Als je wat langer naar de mogelijkheden 
kijkt, denk je: zwart staat wel lekker. 
Wit pakt het drastisch aan. 
 
15.Pg4-h6+ Kf7-f6  
Je moet maar durven… 
 
16.h2-h4 Ta8-h8  
Daarom moest de koning naar f6. 
 
17.g2 –g4   
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Wit speelt natuurlijk 18.g4-g5 als zwart het 
paard slaat. 
 
17……g6-g5? 
18…..Tg7-h7 of 18…..Pe7-g8 was beter 
geweest. 
 
18.f2-f4  Pe5xd3+  19.Dd1-d3  Pe7-g6 en 
nu helpt niets meer. 
 

 

Er volgde nog: 
 
20.Dd3-d4+  e6-e5  21.Pc3xd5+  Dd6xd5  
22.Dd4xd5  Pg6xf4  23.h4xg5  
En zwart gaf op. Toch een partij met 
avontuur! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Berkelstedentoernooi 
 

Het overwicht van WSG bij het Bereklstedentoernooi begint grote vormen aan te nemen. De 
vraag is of dat aan ons ligt of aan de tegenstanders. En misschien wel aan allebei.  
Na één ronde was het toernoi eigenlijk al beslist, omdat toen het onderlinge duel gespeeld 
was. In de overige wedstrijden kwamen de WSG-teams nauwelijks in de problemen en werd 
er alleen nog gespeeld om de topscorersprijs. Volgend jaar in Gescher. 

 
 

WSG 1  WSG 2  

  Jochem 4½ Arjan 5½ 

Henrik 5½ Marcel 3½ 

Gerard 4½ Arent 4½ 

Bert 4½ Han S 5½ 

Job 5½ Frank R 3½ 

Luc 4½ Oscar 4½ 

 
 

Eindstand  

WSG 1 12 

WSG 2 10 

Billerbeck 8 

Stadtlohn 7 

Zutphen 7 

Gescher 6 

Lochem 4 

Coesfeld  4 

Zutphen 2 2 
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Herfstblaadjes 
(door Dick Boogaard) 

 
Al een paar jaar staan in ieder clubblad zes stellingen om op te lossen. Ze komen bijna altijd uit de 
schaakrubriek van Hans Ree in NRC/Handelsblad op zaterdag. Aan het slot van zijn stukje, dat 
eerst altijd de meest besproken partij van de afgelopen week heeft, staat dan nog als toetje de 
stelling om op te lossen. Per kwartaal heb ik dan weer 13 stellingen, waarvan ik er zes gebruik 
voor ons blad. Veel plezier met het oplossen. De antwoorden staan elders in dit blad. 

 

 
1.Wit geeft mat in enkele zetten. 
 
 

 
2.Giri wint snel met wit snel. 
 

 
3.Hou Yifan kan er ook wat van. Ze wint 
fraai met wit. 
 
 

 

 
4.Kasparov deed even mee, maar verloor 
met wit. 
 

 
5.Zwart wint fraai.. 
 

 
6. Wit bereikt pat in enkele zetten. 
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Hoe versla ik een topper ? 

(door Marcel Krosenbrink) 
 

Deze zomer speelde ik onder andere een toernooi in Brugge. Keer wat anders, nog nooit 
geweest. Tenminste bij het toernooi, in de toeristenmagneet Brugge wel. Opvallend genoeg 
speel ik bij onze Zuiderburen de laatste jaren meestal goed. Of misschien is het wel zo dat ik 
beter speel als er ook clubgenoten meedoen. In Maastricht ging het onder toeziend oog van 
WSG’ers ook al voorspoedig. Toch een kwestie van “het oog van de meester maakt de 
paarden vet” ? 
 
Omdat ook Brugge slechts één groep 
kent, speel je dus vooral tegen spelers die 
een flink lagere of hogere rating kennen. 
Hoewel het tegen de lager gerate spelers 
niet optimaal verliep beperk ik me hier tot 
de partijen tegen de sterkere spelers. Is er 
een recept voor spelen tegen goede 
spelers ? Het zal ook van de stijl en de 
openingskeus van de tegenstanders 
afhangen (daar moet je een beetje mazzel 
hebben) maar in zijn algemeenheid zou ik 
er terugblikkend dit over willen zeggen. 
 

 bedenk dat je van iemand met 
200 minder niet zomaar 
gewonnen hebt, dus tegen 
iemand met 200 meer heb je 
ook niet zomaar verloren 
 

 speel niet te bang, doe 
dezelfde zetten die je tegen 
iemand van gelijke sterkte ook 
zou spelen 
 

 maar ga anderszins ook niet te 
snel over op een 
“wanhoopsoffensief” als je met 
een weliswaar passieve zet 
nog alles kunt verdedigen.  

 
In die laatste twee zinnen zit natuurlijk de 
lastige afweging, die je keer op keer moet 
maken.  
 
Toevalligerwijze kwam de vraag “hoe 
speel ik tegen sterke spelers ?” ook in de 
cursus van Frank Kroeze aan bod. Zijn 
toelichting kwam grotendeels op hetzelfde 
neer. 
 
In ronde 2 speelde ik tegen Jamella 
Freyna (2248), de eerste bordspeelster 
van de Filipijnen. In Vlissingen had zij al 
indruk gemaakt met een start van 4,5 uit 5. 

Wat ik daarvan vluchtig had meegekregen 
was dat het een tactische speelster was. 
Hoewel ik niet steeds de beste zet deed, 
waren er in een originele partij momenten 
dat ik beter kwam te staan. Daaruit kun je 
afleiden dat ook zij zeker niet altijd de 
beste zet speelde. In een dynamische 
stelling is de kans daarop volgens mij ook 
groter dan in een gesloten stelling. 
 

 
 
Na de 31. …Kd5-c6 (zwart wil graag uit 
het röntgenschaak Td1) speelde ik 32. 
Ta7. Dat is de op één na beste zet in deze 
stelling. Hoewel ik natuurlijk wel door had 
dat de loper op h8 in combinatie met de 
pion op b2 de belangrijkste compensatie 
voor de minuspion was, heb ik geen 
moment gedacht aan de toch ook weer 
niet helemaal onzichtbare combinatie 32. 
Txh8 Txh8, 33. Pe5+ gevolgd door 34. Pf7 
(Jagen en Richten heet dat geloof ik in de 
Stappenboeken) en alleen wit heeft nog 
winstkansen. 
 
Het vervolg was 32. …Pe3, 33. Lxe3 
Txe3, 34. Ta6+ Kb7, 35. Txg6  
Dit was helaas te hebberig.  
 
35. …T3d3  



 

 

28 

En opeens staat zwart gewonnen. Nodig 
was Ta4 en wit houdt Tb4+ in de stelling 
om met tempowinst b2 aan te vallen.  
 
36. Kc2 Tc3+, 37. Kb1 T8c8.  
Had ik die loper maar onschadelijk 
gemaakt. Toch gaf deze partij de burger 
moed. 
 
In de vijfde ronde kwam ik Denis Luminet 
(2176) tegen. Ik had twee jaar geleden in 
Geraardsbergen met wit remise tegen hem 
gemaakt en kon mij herinneren dat hij 
nogal langzaam speelde. Op een moment 
dat ik zeker nog wel OK stond, maar 
eigenlijk geen concreet plan meer had 
(mijn aanval was een beetje doodgebloed) 
bood ik remise aan. Waarschijnlijk omdat 
ik op de klok duidelijk beter stond (hij had 
nog 10 minuten) nam hij dat aan. 
 

 
 
Toch had ik al wel een kans gemist. Ik 
speelde hier vrij snel 14. …Pbd7 (dat 
beest moet ook een keer wat doen) en 
had slechts weinig aandacht geschonken 
aan 14. …e4. Ik zag wel dat ik h2 kon 
slaan, maar omdat wit zojuist een gat op 
f1 had gemaakt, leek mij dat niet zo 
kansrijk. De dame staat behoorlijk 
buitenspel op h2 en wit kan dan zijn 
aanval op de damevleugel ontwikkelen.  
 
Hoewel de stelling zeker gecompliceerd 
gaat worden (een variant is 14. …e4, 15. 
Pd4 Dxh2, 16. Kf1 dxc5, 17. Pe6 Lxe6, 18. 
dxe6 Pc6, 19. bxc5) had ik dat toch 
moeten doen als ik spel had willen 
houden. 
 
 

In ronde 7 speelde ik, wederom met zwart, 
tegen de onder Engelse vlag spelende 
Meri Grigoryan (2039). Na een simpele 
rekenfout van mij durfde zij pionwinst niet 
aan en kwam ik goed te staan. 
 

 
 
De twee kandidaatzetten had ik snel 
gevonden. 25. …a5 en 25. …Pb3. Het 
idee achter a5 is natuurlijk eenvoudig. De 
vrijpion benutten. Deze zal spoedig een 
stuk waard zijn en bovendien kan het 
superpaard dan een beetje centraal op c5 
blijven staan. Het doel van Pb3 was meer 
concreet van aard. Er dreigt Pd2 en wit 
verliest of de toren op f1 of de loper op b1. 
Als wit eerst Tf1 speelt gaat het paard van 
b2 naar f3 en ook dan gaat de toren 
verloren. En de loper kan ook niet weg, 
want als deze naar f4 gaat (enige veld) 
dan is Pd2 nog steeds een winnende vork. 
Van zo’n idee is het moeilijk afscheid 
nemen, deze keer zou ik het Jagen en 
Richten motief niet missen, derhalve: 
 
25. …Pb3, 26. f4  
Ontnuchtering. Dit dekt f3, waardoor de 
dreiging op f3 vervalt.  
 
26. …Pd2, 27. Tf2 Td8 
28. …Txb1, 29. T2xd2 Txd1+, 30. Txd1 
exf4, 31. Lxf4 Lxc3 wint nog steeds een 
pion bij goede stelling, maar de schok van 
f4 was te hard aangekomen en mijn blik 
vertroebeld.  
  
28. Le4.  
Ook dat kan nu. Merk op dat de 
aftrekaanval Pf3+ niet werkt, omdat de 
toren na Lxf3 gewoon gedekt staat. Ook 
dat nog.  
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28. …xf4, 29. Txf4 (beter Lxf4), Lxc3  
Na Lf5, Tf2 Lxh2 werkt Pf3+ wel, omdat de 
toren op f2 niet meer gedekt staat, wit kan 
misschien nog vluchten in het 
kwaliteitsoffer Tf8+ en de witte lopers 
worden sterk.  
 
30. Tf7 Tb4, 31. Lg2 a5  
Eindelijk, daar is ie dan  
 
32. Tc7 Lg7  
Beter Tb1 met torenruil  
 
33. Lf4 a4, 34. Txg7 
In wederzijdse tijdnood tast nu wit mis. 
Txd2 Txd2, Tc8+ Lf8, Txf8 Kg7, Ta8 was 
de beste kans voor wit  
 
34. …Kxg7, 35. Le5+ Kf7, 36. Lf6   
  

 
 
Nu kon ik eindelijk mijn combinatie 
uitvoeren.  
 
36. …Pf3+, 37. Lxf3 Txd1+, 38. Lxd1 Tb1  
en wit gaf op, want de loper gaat verloren. 
 
In ronde 8 trof ik Simon Provoost (2215). 
Tegen de 3.f3 Caro-Kann speelde hij 
dezelfde variant als Henri, hetgeen mij nu 
goed van pas kwam. Ik kwam met gelijke 
stelling uit de opening en het kostte mij 
ook weinig bedenktijd. In het middenspel 
durfde ik een zet die achteraf de beste 
bleek te zijn, niet te doen.  
 
Hier had ik toch meer mijn intuïtie moeten 
volgen.  
 

 
 
Het ging om d5. Natuurlijk hoop je op exd4 
en een sterk pionnencentrum, maar die 
zet gaat zwart natuurlijk nooit vrijwillig 
doen. Daarnaast was ik bang om de 
stelling met lopers te gaan sluiten en om 
veld c5 weg te geven. Bijvoorbeeld d5 
Dc7, en dan Lc5 en na ruil op c5 zou de 
dame gevaarlijk binnenkomen. Maar dit is 
prima op te lossen met Kg2 (na Dc7) en 
dan kan de loper gewoon naar d2 als 
zwart Lc5 speelt. Omdat ik de zet al zo 
vaak afgewezen had, zocht ik nu ook naar 
een alternatief. In deze stelling is echter 
Pxh7 Kxh7, d5 Dc7, Lf3 het enige. Mijn zet 
Da6 verliest gewoon een pion (en meer). 
 
27. Da6 Pxg5, 28. Lxg5 Dxa6, 29. Txa6 
Pxe4.  
Toch was ik niet geheel ontevreden over 
deze partij. 
 
In de laatste ronde zat Akshaya Kabiyalan 
(2127) tegenover mij. Zij was topscorer 
voor Engeland op de laatste Olympiade. 
Ook hier kreeg ik een prima stelling.  
 



 

 

30 

 
 
Wit heeft zojuist 24. Dd1-d4 gespeeld. Ik 
overwoog Pxe4 om op f2 te kunnen ruilen, 
maar helaas heb ik geen Tf8 achter de 
hand vanwege Dxf8. Dit is één van de 
redenen dat Dd4 een goede zet was. Wit 
kan in deze variant met de dame 
terugnemen op f2. Na Kxf2 is f8 met 
tempowinst mogelijk. Voor de handliggend 
is Lxd5, Lxd5 Pxd5. Ik was echter bang 
dat de dame dan via a7 zou binnenkomen. 
In een flits zag ik de oplossing.  
 
24….Tc5, 25. dxe6  
Even vergeten dat dat ook nog dreigde. 
Toch even alles weer checken als je een 
andere zet gaat spelen. Het tij is volledig 
gekeerd en zeker psychologisch. Van een 
keuze maken uit goede zetten, naar 
overlevingskansen zoeken.  
 
25….Pxe4, 26 e7 Tg8, 27. xe4 De6 (beter 
Te5), 28. Pg3  

Er dreigt nu Pf5, Pxe6, Pf7 mat. Ik zag het 
somber in.   
 
28. …De5, 29. Dd2 Lxe4.  
De beslissende fout. Met Lc8 had ik Pf5 
ook (en veiliger) kunnen tegenhouden, 
hoewel het er ook dan voor zwart niet 
goed uitziet.  
 
…. 30. Pxe4 (Te1 is een killer) Dxe4, 31. 
Dxd6  
Nog steeds is Te1 winnend. Nu kan zwart 
ontsnappen.   
 
31. …Te5, 32. T1f1 Txc7, 33. Dxa6 h6, 
34. Db6 Tb7, 35. Dc5 T8b8  
en de druk op b2 is voldoende om remise 
te houden/maken.  
 

 
 
 
 

 

Nog een sterke tegenstander 
(door Jochem Mullink) 

 

Afgelopen zomervakantie heb ik samen met Marcel een toernooi gespeeld in Brugge. Bij zijn 
verslag staan partijen tegen sterkere spelers. Om dat thema voort te zetten hier een partij 
tegen Lucas van Foreest van datzelfde toernooi. 
 
Jochem Mullink – Lucas van Foreest 
 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6 
5.0–0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 d6 8.c3 0–0 
9.h3 Pa5 10.Lc2 c5 11.d4 Dc7 12.Pbd2 
Le6  
Zwart heeft al zijn stukken ontwikkeld. Wit 
stukken zijn nog niet allemaal in het spel 
gebracht. Daarom dacht ik dat het 
verstandig zou zijn om nu het centrum 
dicht te schuiven met d5,  

 
zodat zwart in ieder geval niet op korte 
termijn de stelling kan openen. 
 
13.d5 Ld7  
Het enige slechte stuk van zwart is het 
paard op a5. Als zwart in deze stelling 3 
zetten achter elkaar zou mogen doen dan 
zou hij waarschijnlijk graag c4 spelen en 
daarna het paard van a5 via b7 naar c5 
willen spelen,  
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want daar staat het paard een stuk beter. 
Na de volgende zet kan dit niet meer.  
14.b3 c4 15.b4 Pb7 16.a4 a5 17.axb5 
Lxb5  
 

 
 
Omdat wit nu een pion op b4 heeft kan het 
paard op b7 niet meer naar c5 toe. Het 
paard zit op het verkeerde circuit. 
Bijvoorbeeld als het paard op b6 had 
gestaan i.p.v. op b7 dan had hij veel meer 
mogelijkheden gehad.  
 
Dit was een belangrijk moment in de partij 
voor wit. Ik wil het paard op d2 graag 
ergens naartoe spelen om de loper op c1 
te ontwikkelen. Het paard kan twee kanten 
op, naar b1 of naar f1. Als het paard naar 
f1 gaat kan het later misschien een rol 
spelen op de koningsvleugel. Ik koos toch 
voor b1 omdat ik verwachtte dat er strijd 
zou zijn op de damevleugel. 
 
18.Pb1 Dd7 19.Le3 Tfc8 20.Pfd2 Ld8 
21.Pa3 axb4  
Mijn tegenstander nam nu pas op b4 
omdat ik nu mijn paard niet meer direct 
naar c3 kan spelen. 
 
22.cxb4 c3 23.Pb3  
Dit was waarschijnlijk niet zo’n goede 
beslissing omdat het paard weinig te 
zoeken heeft op b3. Het enige goede veld 
a5 wordt gedekt door de loper. Beter was 
Pf1 om iets op de koningsvleugel te 
proberen. 
 
g6 24.Df3 Pe8 25.Pxb5 Txa1 26.Txa1 
Dxb5 27.Pc1  

Na Pc1 kan zwart niet op b4 nemen 
vanwege Tb1. Bovendien dreig ik La4.  
 
Pg7 28.Ld3 Dd7  
 

 
 
Dit is het belangrijkste moment van de 
partij. In deze stelling heeft wit best veel 
voordeel vanwege het paard op b7. De 
enige vorm van tegenspel van zwart moet 
komen van spel op de koningsvleugel. 
Daarom was g4 hier een heel goede zet 
geweest. Dit voorkomt f5 van zwart. In 
plaats daarvan speelde ik Ta7. Daarna 
begon ik de controle over de partij 
langzaam te verliezen. 
 
Op zich is dit wel typisch voor mijn partijen 
tegen veel sterkere spelers. De eerste 30 
zetten kan ik nog wel goed meekomen, 
maar als het er op aankomt trek ik toch 
vaak aan het kortste eind. 
 
29.Ta7 f5 30.La6 Tb8 31.g3 fxe4 32.Dxe4 
Pf5 33.Kg2 Df7  
Op zich sta ik hier nog steeds een beetje 
beter, maar na mijn zet was ik al mijn 
voordeel kwijt. Mijn plan was 34. Lxb7 
Txb7 35. Ta8 Td7 en ik dacht dat ik beter 
stond, maar hij had nog een tussenzet. 
 
34.Lxb7 Pxe3+ 35.fxe3 Lb6 36.Ta3  
Deze zet kostte mij gelijk de partij. 
 
Tf8 37.Pd3 Df1+ 38.Kh2 De2+ 39.Dg2 
Dxd3 40.Ta2 Dxe3 41.Lc6 Dd3 42.Te2 
Dd1 43.h4 h5 44.Ld7 Kg7 45.g4 Lg1+ 
46.Kh1 Lf2+ 
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Dieren 2017  
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Tijdens het Open NK in Dieren kwamen in de verschillende groepen maar liefst acht 
WSG’ers in actie. Twee daarvan speelden in de A-groep (rating tot 2150), namelijk Emma de 
Vries en Klaudio Kolakovic.  En laten zij elkaar nou ook nog tegenkomen in de vijfde ronde. 
Hun onderlinge partij komt hier aan bod. Van één tot negen dagen en met meer of succes 
waren ook nog Evi, Lauri, Arent, Marcel, Han S. en Luc in Dieren actief.   
 
Emma had zelfs nog in de B-groep mee 
mogen doen, maar zij koos voor de sterke 
tegenstand. En die kreeg ze ook, want in 
acht van de negen partijen hadden de 
spelers een hogere rating (gemiddeld bijna 
2000). Eén van hen was Klaudio, die met 
zijn kwaliteiten wel om de prijzen mee zou 
kunnen spelen. Uiteindelijk finishte hij op 
de vierde plaats, slechts een halfje achter 
de winnaar. Emma behaalde met 4½ uit 9 
(wederom) veel ratingwinst. Zij is duidelijk 
aan haar tweede schaakjeugd begonnen 
 
1. e4 g6 2. d4 Lg7 3. Pc3 d6 4. Le3 Pf6 5. 
f3 Pbd7 6. Dd2 e5 7. Pge2 h6  
Deze zet kon ik nergens terugvinden en 
wordt door Fritz ook niet al te geweldig 
beoordeeld. Wit heeft een plusje. 
8. O-O-O a6 9. g4 exd4 10. Pxd4 Pe5 11. 
Le2 Ld7 12. h4 Pc6 13. Tdg1 Pxd4 14. 
Lxd4 c5 15. Le3 Lc6  
En hier bood zwart remise aan. Laten we 
zeggen, dat zou ik in zo’n stelling 
misschien ook wel doen. Wit heeft redelijk 
gezonde zetten gedaan en zwart wacht af 
wat er komen gaat. Misschien had zwart 
met een keer b5 voor wat meer tegenspel 
kunnen zorgen. 
 

 
16. Td1  
Wit speelt terecht verder en gaat af op de 
zwakke pion d6. 

Ke7  
Dit is inderdaad de enige manier om de 
pion nog een keer te dekken, maar wel 
gewaagd. De computer adviseert hier om 
de pion maar op te geven, maar ja, dan 
sta je gewoon achter, dat wil Klaudio 
natuurlijk ook niet.  
 
17. e5 dxe5 18. Lxc5+ Ke8 19. De3 Pd7 
20. Pe4 Lxe4 21. fxe4  
Het is duidelijk dat wit heel goed staat, 
maar nog steeds heeft wit geen materiaal 
gewonnen. Ook na Dxe4 (wat ik denk ik 
zelf gespeeld zou hebben om de e-lijn wat 
meer geopend te houden) kan zwart alles 
voorlopig nog dekken. 
Da5 22. La3 Lf8 23. Lxf8 Pxf8 24. Db3 
Dc7  
 

 
25. Th3  
Dit is niet slecht, maar Ld5 voorkomt de 
volgende zet van zwart. Daarna torens 
verdubbelen op de f-lijn en Ld5 en ergens 
moet er toch wat gaan hangen.  
 
Pe6 26. Tc3 De7 27. Da4+  
Lc4 is nog steeds sterk. Met deze en de 
volgende zet geeft wit het voordeel 
helemaal weg. Vereenvoudiging is 
meestal niet goed voor de partij die druk 
uitoefent. Mogelijk speelde de tijd een rol.  
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Kf8 28. Dd7 Td8 29. Dxe7+ Kxe7 30. Lc4  
Met remise-aanbod. Ik snap dat zwart dit 
nu afslaat. Hij heeft de hele tijd onder druk 
gestaan en zich nu bevrijd. Bovendien is 
hij psychologisch in het voordeel omdat wit 
de mooie stelling heeft laten verdampen.  
 
Txd1+ 31. Kxd1 Tc8 32.Kd2 Td8+ 33. 
Ld5 Td7 34. Tf3 Pf4 35. c4 Pe6 36. Kc3 
f6 37. Lxe6 Kxe6 38. Td3  
Vlak voor de tijdcontrole afwikkelen naar 
een pionneneindspel, dan moet je zeker 
van je zaak zijn, maar het is goed 
ingeschat. Ondanks de gedekte vrijpion 
die zwart als eerste krijgt kunnen beide 
partijen niets ondernemen. 
 

Txd3+ 39. Kxd3 f5 40. g5 hxg5 41. hxg5 
a5 42. b3 Kd6 43. a3 f4 44. b4 b6 45. 
Kd2 axb4 46. axb4 b5 47. c5+ Kc6  
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Wie ben ik ? 

We zien hem niet heel vaak op de clubavond, maar Dick van Wamelen is al jarenlang trouw 
lid en teamspeler. Een goede reden om hem eens nader voor te stellen.  

Naam: Dick van Wamelen    

Leeftijd: 56 jaar    

Studie/beroep: Projectmanager ICT projecten    

Andere sporten: Golf en cardio   

Andere hobby’s: lezen, op vakantie gaan, Feyenoord 

 

Favoriet gerecht: Zuurkool met gehakt en banaan/ runderstoofpotje/ spaghetti  

Wat lust je absoluut niet: Tomaten  

Favoriete drank: Pepsi Max   

Favoriet (huis)dier: Geen   

Favoriete artiest: Within Temptation/ Tarja Turunen/ Dire Straits/ Luciano Pavorotti/ Jiskefet 

Favoriet boek: De Nachtploeg van Natsuo Kirino / One hunded years of Solitude van Gabriel 

Garcia Marquez/ De milenium triologie van Stieg Larson / Dreams from My Father van 

Barack Obama/ Voluit leven en Innerlijke kracht van Anselm Grün 

Favoriet TV-programma: Zondag met Lubach en Voetbal Inside  

 

Ik heb een hekel aan: Ik heb niet zo gauw een hekel aan iets of iemand….   

Ik heb bewondering voor: mensen die in moeilijke situaties iets van hun leven maken/ 

mensen die vrijwilligerswerk doen en het leven voor anderen daarmee leuker/aangenamer 

maken. 

Hoe/van wie heb je leren schaken: Op mijn 11de van mijn vader 

Op welke schaakprestatie kijk je met het meeste plezier/trots terug: remise in een simultaan 

tegen John van der Wiel in Enschede    

Favoriete opening: Open Spaans (zwart) 

Wat vind je leuk aan WSG: Goede balans tussen wedstrijdschaak en plezier 

Suggestie voor WSG: Cursus vrouwenschaak. 



 

 

35 

Eindspel 
(door Gerard Harbers) 

 

 
 
De componist is Y. Zemlyansky en gecomponeerd in 2002. De opdracht is remise (wit 
speelt). Zwart staat een stuk voor maar zijn koning staat wat lastig in de hoek en daar kan wit 
van profiteren. Wit heeft wel de zet Lb6 tot zijn beschikking waardoor de beide stukken op a7 
en f2 worden aangevallen. Uiteindelijk wordt het een positionele remise, wat inhoudt dat 
beide partijen gedwongen zijn die zetten te doen die ze doen en daardoor eeuwig deze 
zetten uitvoeren met als gevolg de remise.  

Oplossing: 
 

1. Tg3+  Ka2 

2. Lb6  Tb7 

Of 2. .. Pe4 3. Tg7 Lb3+ 4. Kd3 houdt ook de remise. Een van de zwarte stukken valt. 
3. Lxf2  Tb2+ 

4. Kc3  Txf2 

5. e6! 

Op 5. Tg7? speelt zwart zelf e6, en zwart behoudt het extra stuk. 
       5.    …  Lxe6 
       6.   Te3  Tf6 
       7.   Te5! 
Niet 7. Te1? want dan volgt 7. .. Ka3 8. Te4 Tg6 9. Te1 Ka4 10. Te5 Th6 en wit is in 
zetdwang en niet in staat de vijfde rij en de e lijn tegelijk te controleren. De zwarte koning 
is/komt uit de hoek of hij behoudt zijn extra stuk met pion. 
       7. …  Th6 
       8.   Ta5+  Kb1 
       9.   Te5  Th3+ 
       10. Kd2!  
Op 10. Kd4? volgt 10. .. Th4+ 11. Kc3 Tc4+ 12 Kd3 Tc6 en de zwarte koning is/komt uit de 
hoek.  
       10. …  Th2+ 
       11. Kd3! 
11. Kc3? laat 11. .. Tc2+ 12. Kd4 Tc6 etc. toe en de zwarte koning is/komt weer uit de hoek. 
       11. …  Th6 
       12. Kc3! 
En dit geeft dan de positionele remise, wit kan niet anders spelen en zwart ook niet.  
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Grijze haren 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Als je 12 bent mag je een ID-kaart aanvragen, als je 18 bent mag je alcohol drinken en 
stemmen, als je 25 bent mag je burgemeester worden, maar wat mag je als je 50 wordt ? 
Precies, meedoen aan het veteranenkampioenschap van de SBO. En dat heb ik dan ook 
maar meteen gedaan. En zo had WSG niet alleen de oudste deelnemer (Jaap) achter de 
borden, maar ook de jongste.  
 
Maar voel je je jong of juist oud in dit 
gezelschap ? Ik moet toegeven toch 
eerder het laatste. Aardige mensen 
allemaal, daar niet van, maar de 
ledenvergadering van Omroep Max is er 
niets  bij. De temperatuur van het 
speellokaal in Borne is ook aangepast aan 
de gemiddelde leeftijd. Het doet me denk 
aan een bejaardentehuis, waar de 
verwarming op 24 staat. En als de eerste 
partijen klaar zijn begint het onrustig te 
worden in de speelzaal. Laat ik het zo 
zeggen, op vrijdagavond bij de 
jeugdafdeling, is het minder rumoerig. Als 
je nog een beetje ongestoord wilt blijven 
schaken is het wel handig als je niet meer 
zo goed kan horen.  
 
Overigens wil ik met bovenstaande 
impressie niemand beledigen. Het 
toernooi is ieder jaar een groot succes en 
voorziet overduidelijk in een behoefte. 
Hannes, Jaap en Dick B. doen al jaren 
mee. Walter, Gerard H. en Marcel 
debuteerden dit jaar. WSG’ers van boven 
de 50 (en dat zijn er heel wat), maak 
volgend jaar zeven donderdagmiddagen 
vrij en doe ook mee.  
Maar wacht niet te lang met aanmelden, 
want een wachtlijst ligt op de loer.  

Gerard Harbers versloeg op de eerste 
speeldag Joop Mengels. 
 

 
 
Mengels heeft net De8-f7 gespeeld. Met 
xc6 Pxc6, Dxd6 won Gerard hier een pion 
en dat was het begin van het einde voor 
zijn tegenstander, die even later een nog 
grotere fout maakte en toen was het punt 
binnen. 
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Zomerschaak 
 
Zomerschaak 2017. Drie nieuwe winnaars. Twee extra deelnemers, ondanks het gemis van 
onze vaste gasten uit Lichtenvoorde. Het aantal partijen was ongeveer gelijk aan vorig jaar. 

 
A1 Jochem Mullink 18-15 83% C5 Valeri Donchev 17-5 29% 

A2 Hannes Höing 9-6½ 72% C6 Daniel Barachtsjansky 9-1½ 17% 

A3 Gerard Harbers 14-9 64%     

A4  Henri Abbink 18-11½ 64% A13 Walter Schmeing 6-6 100% 

B1 Luc van Harxen 9-5½ 61% B5 Max Eisenbart 2-2 100% 

A5 Henrik Lösing 9-5½ 61% C7 Daan Slager 1-1 100% 

A6 Marcel Krosenbrink 18-10½ 58% B6 Mark Burgers 2-1½ 75% 

A7 Han Schuurmans 15-8½ 57% A14 Klaudio Kolakovic 3-2 67% 

B2 Han van de Laar 17-9½ 56% C8 Henk Freriks 3-2 67% 

C1 Lauri Maris 10-5½ 55% C8 Mohammed Nabizadeh 3-2 67% 

A8 Arent Luimes 15-8 53% A15 Joachim Mussholt 3-1½ 50% 

A9 Frank Lehr 18-9½ 53% C10 Rob Voogd 2-1 50% 

A10 Dick Boogaard 18-9 50% C11 Erik Maris 8-3½ 44% 

A11 Hennie Meijer 12-6 50% C12 Dick Labee 6-2½ 42% 

A12 Job Geerdes 10-5 50% B7 André Houwers 6-2 33% 

B3 Henk te Brinke 9-3½ 39% A16 Martin Schlatmann 3-1 33% 

C2 Evi Maris 8-3 38% A16 Jaap Glazenburg 3-1 33% 

B4 Gerard KLangenhorst 11-4 36% B8 Oscar Wamelink 2-½ 25% 

C3 Jan Eckhardt 12-4 33% C13 Jaap Wolters 6-1 17% 

C3 JW Klein Poelhuis 12-4 33% C13 Mojtaba Haghayeghy 6-1 17% 

 
 
 

 
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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Oplossingen van de Herfstblaadjes 
 
1.Murali Karthikeyan – Tai Haimovich, Biel 2017. 
   1.Dg3-g6+  en zwart gaf op, na 1…fxg6  2.h5xg6+  Kh7-g8  3.Ta6-a8+ gaat hij mat. 
 
2.Anish Giri – S.P.Sethuraman, Worldcup Tblisi 2017 
   1.Lg2-e4  Pf6xe4  2.Td8-h8+ en zwart geeft op, want hij verliest de dame.  
 
3.Hou – Yifan – Hannes Stefansson, Reykjavik Open. 
   1.Tc6xe6  f7xe6  2.Pf6-d7+  Td8xd7  3.Dc3xh8+ met damewinst. 
 
4.Gary Kasparov – Ian Nepomniatski, St. Louis Rapid 2017. 
   1…..Te8-e3  2.f2xe3  Dg6xg3+  3.Kg1-f1  f4-f3 en wit geeft op. 
 
5.Erik Blomqvist – Michael Kleinman, Sants Open Barcelona 2017. 
   1…..Te2xf2+  2.Kg2xf2  Db4xd4+  en zwart geeft op. Het is snel mat. 
 
6.Vincent Schmit – Loic Marimouto, Avoine Open 2017. 
Deze partij was doorgestoken kaart, want het slot is een studie van de Let Hermanis 
Mattison uit 1913. 1.Tg5xc5  Dc1xc5  2.Kg2-h1!  Dc5xf2 pat. 
 
 

Activiteiten
 
Zaterdag 13 januari   Snelschaaktoernooi (12.45 uur bij Willinks) 
 
Woensdag 7 februari   Schoolschaaktoernooi (14.30 uur bij Trias) 
 
Vrijdag 9 februari   Südlohn – WSG (20.00 uur Südlohn) 
 
Zaterdag 24 maart   Jeugdschaaktoernooi (12.45 uur Budocentrum) 
 
Zaterdag 26 mei   Simultaan Tea Lanchave (13.00 uur bij Willinks) 
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. 

  
We zijn het seizoen begonnen met tien spelers, maar inmiddels hebben er dertien kinderen een 
partij gespeeld. Loraine, Nathan en Daniël welkom. De andere Daniël staat aan het einde van de 
eerste periode op kop. Wietse en Bram bezetten de overige podiumplaatsen. Daarna is het heel 
erg spannend. Diezelfde drie spelers staan ook bovenaan in het aanwezigheidsklassement, ze 
hebben nog geen enkele vrijdagavond gemist.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Teamcompetitie 
 
We spelen dit jaar met maar liefst drie teams in de competitie. Het A-team speelt zijn eerste 
wedstrijd pas na in 2018. 
 

WSG D  HEC D  4-0 4-0 

Lauri Maris 1126 Sem Ekkelenkamp  1-0 1-0 

Merijn Hofstra 308 Senne Aalbers  150 1-0 1-0 

Mick Broshuis 125 Cathelijne Wijngaarde  1-0 1-0 

Wietse Stoverinck 406 Jesse Groot Bruinderink  1-0 1-0 

 
 
 

Almelo C  WSG C  3½-½ 0-4 

Kars van Dam 715 Evi Maris 1015 ½-½ 0-1 

Aide Florijn 350 Daniël Barachtjansky 618 1-0 0-1 

Jojo Li 447 Bram Wilterdink 485 1-0 0-1 

Manuel Fernandez 197 Lani Oyewole 294 1-0 0-1 

 
  

1 Daniël B 207 6-6  

2 Wietse 166 7-5½ W 

3 Bram 159 6-4½  

4 Mick 110 7-3 W 

5 Merijn 109 5-3 W 

6 Lani 109 4-2  

7 Jorik 108 6-3  

8 Sylvan 101 7-3 Z 

9 Daniël M 95 3-2 W 

10 Emma 78 5-1 Z 

11 Fenna 65 6-1  

12 Nathan 61 1-0 Z 

13 Loraine 43 5-0 Z 



 

 

40 

 
 

EVEN VOORSTELLEN 
 

Naam:    Jorik Maksuti     
           
Geboren:    17 juni 2010     
  
School:   Sint Jozef     
         
Groep/Klas:    4      
          

   Beroep:    ?    
 

   Sport:     Voetbal     
       
   Hobby’s:    Gamen, buitenspelen    
         
   Schaken geleerd van:  Papa  

  
 ,  Gerecht:    Friet  
           

    Lust geen:    Soep  
         
   Drank:    Fanta 
          

   Dier:      Kat      
          
 

 

 
 

Wij beschikken over een geheel gemoderniseerde zaal tot ca. 100 personen 
 

ALL-IN ARRANGEMENT € 29,00 P.P. 
informeert u eens naar de mogelijkheden die wij u bieden 

 

Wooldstraat 61  7101 NN  Winterswijk 
tel. 0543514900         fax. 0543532040 
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Programma  jeugdschaken seizoen 2017/2018 
 
      
Vrijdag 17 november  Ronde 8, start periode 2 
Vrijdag 24 november  Ronde 9 
Vrijdag 1 december  Teamwedstrijden 
Vrijdag 8 december  Achterhoek/Winterswijk-cup 
Vrijdag 15 december  Ronde 10 
Vrijdag 22 december  Ronde 11 
Vrijdag 29 december  Geen Schaken (Kerstvakantie) 
Vrijdag 5 januari  Snelschaken 
Vrijdag 12 januari  Teamwedstrijden 
Vrijdag 19 januari  Ronde 12 
Vrijdag 26 januari  Teamwedstrijden 
Vrijdag 2 februari  Achterhoek/Winterswijk-cup 
Vrijdag 9 februari  Ronde 13 
Vrijdag 16 februari  Ronde 14   
Vrijdag 23 februari  Snelschaken 
Vrijdag 2 maart  Ronde 15, start periode 3 
Vrijdag 9 maart  Teamwedstrijden 
Vrijdag 16 maart  Ronde 16 
Vrijdag 23 maart  Ronde 17 
Zaterdag 24 maart  Jeugdtoernooi  
Vrijdag 30 maart  Simultaan en training 
Vrijdag 6 april   Teamwedstrijden 
Vrijdag 13 april  Ronde 18 
Vrijdag 20 april  Ronde 19 
Vrijdag 27 april  Geen Schaken (Koningsdag) 
Vrijdag 4 mei   Geen Schaken (Dodenherdenking) 
Vrijdag 11 mei   Ronde 20 
Vrijdag 18 mei   Ronde 21 
Vrijdag 25 mei   Slotavond 
 
 
Als er teamwedstrijden zijn, is er voor spelers die niet in een team spelen gewoon schaken  

 
 


