
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 2 

 CLUBBLAD WSG 
NUMMER 136 
februari 2018 

 
REDACTIE      INHOUDSOPGAVE 
 
Dick Boogaard     2.  Inhoudsopgave 
       3.  Ten Geleide 
Gerard Harbers     5.  Interne Competitie  
       6.  Externe Competitie  
Gerard Klein Langenhorst    12 Dagboek     
       26 Wintersw Capriolen 
Marcel Krosenbrink     27 Abracadabra  
       28 Snelschaaktoernooi    
Jochem Mullink     29 Wie ben ik 

30 Geschiedenis van het schaken  
 32 Scheidsrechter 

ADVERTENTIES     33 Eindspel 
       34 Partijen van Clubleden  
Henk te Brinke     35 Südlohn-WSG  
       36 Oplossingen  
BESTUUR      36 Activiteiten  
       37 Jeugdschaak  
Voorzitter  Marcel Krosenbrink   
   (tel. 51 44 10)    
Secretaris  Mark Burgers    
   (tel. 45 25 27)    
Penningmeester Gerard Harbers    
   (tel. 52 30 92)     
Interne competitie Han van de Laar (a.i.)   
   (tel. 06-13 83 60 33)   
Materiaal  Gerard Klein Langenhorst  
   (tel. 52 12 21) 
Jeugd/Extern  Marcel Krosenbrink  
 
CONTRIBUTIE     
Senioren  90 euro per jaar 
Jeugd   60 euro per jaar 
 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen eindigt, 
blijft de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd 
 
REKENINGNUMMER  NL69 RABO 0133 328708  WEBSITE www.wsgschaak.nl  
 
OP DE VOORPAGINA 
Als je op het laatste moment  nog een diagram nodig hebt, dan moet je soms uit eigen materiaal 
putten. En dat zijn helaas niet altijd hoogtepunten. In de vijfde ronde van het 
veteranenkampioenschap, waar Walter Schmeing op titelkoers ligt, speelde Marcel 
nietsvermoedend …d5 tegen Art Rol.  
Hij speelde Dh5+ en ik had nog steeds niets door: ….g6. (Ke7 was niet fraai, maar had nog 
gekund). Na Dxd5 was ik een pion kwijt, want na ….Dxd5 volgt Pxf6+ en de dame hangt.    

http://www.wsgschaak.n/
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Ten Geleide 
(door Jochem Mullink) 

 
Ongeveer de helft van het seizoen is 
voorbij en dat betekent dat ik zowel  terug 
als vooruit kan kijken. Na een aantal 
mindere jaren heb ik nu het idee dat het 
aantal leden weer toeneemt. Het is altijd 
moeilijk te verklaren, maar misschien heeft 
het ermee te maken dat Anish Giri het de 
afgelopen jaren goed doet. En er daarom 
ook in de media meer aandacht voor 
schaken is. 
 
Op het moment van schrijven is het Tata 
Steel toernooi net afgelopen en daar heeft 
Anish Giri het ook goed gedaan. Hij 
eindigde gelijk met wereldkampioen 
Magnus Carlsen, maar moest het in de 
tiebreak afleggen tegen hem. Ondanks dat 
Carlsen waarschijnlijk wel de verdiende 
winnaar was had ik toch een beetje op 
winst voor Giri gehoopt.  
 
Een paar weken geleden ben ik samen 
met Marcel naar een bijeenkomst van de 
gemeente geweest over Actief 
Winterswijk. Actief Winterswijk is een site 
van de gemeente Winterswijk waar 
sportverenigingen zich kunnen voorstellen 
met als doel om meer jeugdleden te 
trekken. Op dit moment zijn daar nu 29 
verenigingen bij aangesloten. Ook kunnen 
daar activiteiten worden gepromoot, zoals 
bijvoorbeeld het schoolschaaktoernooi. 
Ongeveer anderhalf jaar geleden is deze 
site gelanceerd en hopelijk levert die ook 
nieuwe leden op. Ter voorbereiding op het 
schoolschaaktoernooi hebben Gerard 
Harbers, Marcel Krosenbrink en Rob 
Voogd schaaklessen gegeven op 
basisscholen in Winterswijk. Dit jaar deden 
er acht teams mee van zes scholen, 
waaronder mijn oude school, de Juliana. 
 

Vooruitkijkend op de ontknoping van dit 
seizoen hebben zowel het eerste als het 
tweede team nog titelkansen. Op dit 
moment  staan beide teams bovenaan in 
de competitie. Toch denk ik dat WSG 2 
betere titelkansen heeft dan WSG 1 omdat 
WSG 2 al twee punten voor staat op de 
nummer twee. Op het moment dat het 
tweede team promoveert zullen de 
uitwedstrijden ook verder weg zijn. Ik weet 
overigens niet of iedereen in WSG 2 daar 
wel op zit te wachten. Zelf heb ik daar op 
dit moment niet zo veel problemen mee, 
maar ik kan me voorstellen dat andere 
mensen daar anders over denken. 
Volgend seizoen worden alle 
promotieklassen samengevoegd tot één 
landelijke vierde klasse, hetgeen 
misschien toch al meer verre 
uitwedstrijden oplevert. Het is nog 
afwachten hoe dat  volgend jaar uitpakt, 
ook voor WSG 3. 
 
Intern lijkt Klaudio de grote favoriet te zijn 
om de inmiddels 46 deelnemers tellende 
competitie te winnen. Zoals al genoemd is 
het deelnemersaantal gedurende dit 
seizoen gestegen.  Ter vergelijking:  in het 
seizoen 2013/2014 deden op hetzelfde 
moment van het seizoen 28 deelnemers 
aan de interne competitie mee. Een 
voordeel van veel deelnemers is dat 
spelers vaker tegen tegenstanders van 
hun eigen niveau kunnen spelen. Maar 
waarschijnlijk is voor veel schakers die 
regelmatig op dinsdag in de interne 
competitie spelen het sociale aspect nog 
wel belangrijker. 
 
Ik wens iedereen veel plezier met het 
doorlezen van het clubblad. 
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INTERNE COMPETITIE  

                         Ranglijst Competitie 2017 2018 cyclus 2 na ronde 18 seizoen 17/18 

nr 
Wr

de 
Naam Voornaam 

Sco

re 

Gr

p 
Rtg. 

Rtg. 

+ 
Rtg. N Score % Pt W = V 

W-

Z 
Vrij 

E

xt 
Af Bek 

01 70 Kolakovic Klaudio 936 A* 2016 22 2038 12,5/17 74 17 10 5 2 1 1       

02 69 Mullink Jochem 826 A  2101 -27 2074 9,0/14 64 14 7 4 3 -2 1 1 1 1 

03 68 Krosenbrink Marcel 761 A  1923 14 1937 8,5/15 57 15 7 3 5 1 1 1   1 

04 67 Schmeing Walter 761 A  1988 23 2011 9,0/13 69 13 5 8 0 -1     5   

05 66 Abbink Henri 741 A  1937 2 1939 8,0/14 57 14 5 6 3 2 1 2   1 

06 65 Harbers Gerard 693 A  1939 22 1961 6,5/09 72 9 5 3 1 1   2 7   

07 64 Laar Han vd de  633 B* 1699 32 1731 7,0/12 58 12 5 4 3 2 1   4 1 

08 63 Lehr Frank 627 B  1764 31 1795 6,5/12 54 12 5 3 4 2 1   5   

09 62 Musholt Joachim 618 B  1871 -4 1867 6,5/11 59 11 5 3 3 -1     6 1 

10 61 Sligte Bert te 587 B  1786 9 1795 7,0/14 50 14 4 6 4 0   2 2   

11 60 Schuurmans Han 585 A  1843 -20 1823 7,5/16 47 16 3 9 4 -2     2   

12 59 Boogaard Dick 580 B  1818 -6 1812 6,5/13 50 13 3 7 3 -1     4 1 

13 58 Wamelink Oscar 571 B  1666 11 1677 7,5/16 47 16 6 3 7 2     1 1 

14 57 Schmeing Manfred 571 B  1854 -26 1828 8,0/12 67 12 6 4 2 0   1 5   

15 56 Kl. Langenhorst Gerard  545 C* 1599 12 1611 6,5/13 50 13 4 5 4 1   2 2 1 

16 55 Burgers Mark 530 B  1676 4 1680 6,5/09 72 9 6 1 2 -1   1 8   

17 54 Nabizadeh Mohammad 516 D* 1528 9 1537 7,5/13 58 13 7 1 5 -1     5   

18 53 Brinke Henk te  514 C  1618 -20 1598 6,5/15 43 15 5 3 7 1   1 2   

19 52 Pooth Richard 503 A  1834 -19 1815 6,0/09 67 9 6 0 3 -1     8 1 

20 51 Maris Evi 495 C  1511 -22 1489 8,0/17 47 17 7 2 8 1   1     

21 50 Houwers Andre 495 C  1498 -2 1496 6,5/13 50 13 6 1 6 1   2 2 1 

22 49 Rijntjes Peter 485 A  1513 14 1527 5,5/11 50 11 4 3 4 1   1 6   

23 48 Maris Erik  485 C  1408 24 1432 9,0/16 56 16 8 2 6 0     2   

24 47 Maris Lauri 462 C  1494 -27 1467 6,5/16 41 16 6 1 9 0 1 1     

25 46 Roodzant Frank 427 B  1559 -19 1540 5,0/10 50 10 4 2 4 0     7 1 

26 45 Harxen Luc van 423 C  1445 8 1453 4,0/06 67 6 3 2 1 0   2 10   

27 44 Beek Henk van 402 D  1319 8 1327 7,0/16 44 16 6 2 8 0     2   

28 43 Eisenbart Max 385 C  1537 -6 1531 3,5/07 50 7 2 3 2 -1   1 10   

29 42 Kl. Poelhuis Jan Willem 373 D  1221 33 1254 5,5/12 46 12 3 5 4 0     6   

30 41 Freriks Henk 358 D  1225 25 1250 5,5/12 46 12 3 5 4 -2     6   

31 40 Voogd Rob 352 C  1273 -14 1259 5,5/11 50 11 5 1 5 -1     6 1 

32 39 Labee Dick 350 D  1277 -25 1252 4,5/17 26 17 2 5 10 1 1       

33 38 Wolters Jaap 349 C  1376 -33 1343 6,5/17 38 17 5 3 9 1     1   

34 37 Eckhardt Jan  346 D  1206 -2 1204 6,0/17 35 17 4 4 9 1 1       

35 36 Teloeken Stefan 324 B  1762 -16 1746 2,0/03 67 3 2 0 1 -1     14 1 

36 35 Dekker Thiemen 313 D  1377 27 1404 5,0/05 100 5 5 0 0 -1         

37 34 Hoeing Hannes 302 A  1871 1 1872 1,0/01 100 1 1 0 0 -1     17   

38 33 Slager Daan 284 D  1199 -28 1171 4,5/11 41 11 4 1 6 -1     7   

39 32 Algera Remko  282 B  1706 -8 1698 1,0/02 50 2 1 0 1 0   4 12   

40 31 Poole David 259 D  995 10 1005 4,0/11 36 11 4 0 7 -1   1 6   

41 30 Wiggers Henk  256 D  952 12 964 4,0/12 33 12 4 0 8 2         

42 29 Haghayeghy Mojtaba 251 D  1335 1 1336 1,5/04 38 4 1 1 2 0     14   

43 28 Schoenmakers Patrick 231 D  1200 -11 1189 1,0/02 50 2 1 0 1 -2         

44 27 Ruesink Kay 220 D  812 20 832 3,0/16 19 16 1 4 11 0     2   

45 26 Bierkämper Ulf 210 D  1200 -23 1177 0,0/02 0 2 0 0 2 0         

46 25 Voogd Damy 200 D  1012 -16 996 1,5/06 25 6 1 1 4 0     12   
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HSP Veendam-WSG 1 
(door Tom Officier) 

 
We doen nog mee! 
 
Vierde ronde alweer. Uit tegen HSP/Veendam. Normaal is hun thuisbasis Hoogezand maar 
sinterklaasactiviteiten in hun speellocatie deed ons uitwijken naar Veendam. Ook provincie 
Groningen. Bekend onder de vele voetballiefhebbers die de schaakwereld kent van De 
Lange Leegte. Nog niet zo heel lang geleden de thuishonk van de voetbalclub Sportclub 
Veendam. Han als rasechte VVV supporter was daar ooit als aanhanger van zijn club bij een 
wedstrijd in de toenmalige eerste divisie geweest.  
 
Ook de welbekende, spraakmakende 
Johan Derksen heeft ooit drie seizoenen 
lang de fraaie zwart/gele kleuren van 
Veendam gediend. Maar de voetbalclub is 
in 2013 ter ziele gegaan. Ook andere 
gerenommeerde voetbalverenigingen zijn 
verdwenen, zoals SVV,  Haarlem en FC 
Wageningen. Ook in de schaakwereld zie 
je clubs verdwijnen (oa Favorita, MOT) of 
noodgedwongen fuseren (Esgoo met Max 
Euwe en in Utrecht Oud Zuylen met SC 
Utrecht). Maar WSG heeft niet te lijden 
onder afnemende belangstelling. 
Integendeel. Dick Boogaard doet er kond 
van in ons laatste voortreffelijk cluborgaan. 
WSG is qua leden al de tweede 
schaakvereniging binnen de SBO en laten 
bijvoorbeeld (vroegere) schaakbolwerken 
als Almelo, HSC en Hardenberg achter 
ons.  
 
Ook sportief gaat het WSG voor de wind. 
Binnen de SBO spelen nog maar vier 
teams één klasse hoger. En het tweede 
schurkt al jaren tegen promotie naar de 
landelijke klasse aan. 
We speelden in een gebouw dat bij een 
kerk behoorde. In de speelzaal werden we 
vanaf een schilderij toegekeken door de 
apostelen. Het was een mooie ruime zaal 
met voor eenieder een eigen tafel. Ook de 
catering was top. Niet alles was aanwezig 
maar als de bestelling niet voorradig bleek 
werd alsnog in een winkel snel bijgehaald.  
 
Zo kon Bert nog een broodje kaas eten en 
ik mijn sinas met prik. 
HSP Veendam was dus onze 
tegenstander die middag. Zij hadden 
slechts één keer gewonnen en al twee 
nederlagen te pakken gekregen.  
 

Vorig seizoen wonnen wij thuis van deze 
sympathieke Groningers met het kleinst 
mogelijke verschil. Dus we moesten wel 
aan de bak. 
We begonnen de wedstrijd met zeven 
man. Door een communicatiestoornis reed 
één van onze twee invallers, Khaled naar 
hun eigenlijke clubgebouw in Hoogezand. 
Gelukkig zijn we nu allemaal voorzien van 
een mobiel. En met hooguit een half uurtje 
vertraging begon ook de debutant van 
vandaag aan zijn partij. Het is zijn eerste 
voor de clubkleuren van WSG. Wie al 
decennia lang zijn partijen in 
Winterswijkse dienst speelt is Bert. Ook 
Bert viel in en kweet wederom net zoals in 
de tweede ronde keurig van zijn taak. In 
een erg vlakke partij waarbij geen van de 
acteurs ook maar enig risico nam is remise 
de logische uitslag. Han, de interim 
teamleider, laat goed spel zien in het 
eerste! Hij zoekt altijd de complicaties op 
(in de paar partijen die ik dan van hem 
gezien heb) en ook nu leidde dat tot wat 
hoofdbrekers voor de Groninger. Han 
komt na een sterk gespeelde zettenreeks 
een pion voor. Zijn tegenstander denkt 
echter een klein vriendje terug te winnen 
maar dit kost voor hem zeer spijtig een 
stuk en de partij. Han heeft nu alweer 3 
punten uit de vier gespeelde wedstrijden. 
Een prima resultaat. Khaled had binnen 
twee uur zijn tijdsachterstand weggewerkt. 
In een strakke partij waarin onze man de 
zwarte stukken aanvoerde overliep hij met 
een soort Koningsindische koningsaanval 
de arme tegenstander onder de voet. Een 
mooi debuut! Ik denk dat er nog vele 
overwinningen van zijn hand gaan volgen. 
Henrik speelde voor zijn doen een erg 
matte, inspiratieloze partij. Ook hier gezien 
het spelbeeld de verwachte puntendeling. 
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Reinhard en ondergetekende, beiden met 
wit het Catalaans spelend kregen dezelfde 
verdediging voorgeschoteld van de 
tegenstanders, In beide partijen waren de 
eerste zetten: 1 Pf3 Pf6, 2 d4 d5, 3 g3 e6, 
4 Lg2 b5!? Wij speelden nog simultaan 5. 
0-0 maar vanaf hier weken de partijen af. 
Ik opende de stelling middels een b3 
waarna c4 leidde tot pionnenruil en een 
open stelling. Een wat mindere zet van 
zwart gaf mij een mooi aanknopingspunt. 
Het zwarte paard op c5, dat echt aan alle 
kanten gepend stond, had ik mij al rijk 
gerekend maar mijn tegenstander had een 
fraaie verdediging gevonden en leek onder 
de druk uit te komen. Helaas deed hij net 
een verkeerde pionzet waardoor ik 
wederom een aanknopingspunt kreeg en 
nu was er ook geen houden meer aan. 
Met wit lukt het mij een stuk beter dan met 
de zwarte stukken. En/of speel ik in 
uitwedstrijden mijn beste spel. Hebben 
sommige voetbalclubs ook last van… 
 
De stand was nu 4-1 in ons voordeel. De 
eerste drie borden waren nog in een 
spannende strijd verwikkeld. Jochem 
stond duidelijk beter en bij Reinhard en 
Arjan was nog geen juiste voorspelling 
mogelijk. Dus een overwinning lag in het 
verschiet. Maar niet de huid verkopen 
want in de derde ronde zag het ook 
rooskleurig maar werd de beer helaas op 
een haar na gemist. 
Arjan was in die wedstrijd de ongelukkige, 
ging in gewonnen stelling door de vlag. 
Maar hij nam revanche! Zie onderstaande 
partij waarin de Grollenaar de witte 
stukken aanvoert. 
 
Arjan van Lith-Wiebe Wielenga 
 
1.e4 e5, 2. Pf3 Pc6, 3. Lb5 a6, 4. La4 Pf6, 

5. 0-0 Le7, 6. Te1 b5, 7. Lb3 0-0, 8. c3 

d5, 9. d4 Pe4:, 10. de5 Le6, 11. Pd4 

Pd4:, 12. cd4 Lb4, 13. Te2 Dh4, 14. f3 

Pg5, 15. Le3 f5, 16. Lf2 Dh5, 17. h4 Pf7, 

18. Tc2 Tfc8, 19. a4 ba4, 20. Ta4: a5, 21. 

Pc3 c6, 22. Pa2 Le7, 23. De1 Tab8, 24. 

Pc1 Lb4, 25. De3 g5, 26. hg5 Pg5:, 27. 

Pd3 Kh8, 28. Pf4 Df7, 29. Lh4 Le7, 30. 

Pe6: Pe6:, 31. Le7: De7:, 32. f4 Pf4:, 33. 

Df4: Tb3:, 34. Ta5: Db4, 35. Ta7 Td3, 36. 

Tc6: Td1, 37. Kh2 Tc6:,  

 

 
 

38. Dh4 

 
En Wielenga staakt de strijd. Ook al staat 
hij een hele toren voor,  de dubbele 
dreiging van het mat op h7 en het mat in 
twee via Dd8 is niet meer te pareren. 
Daarmee komt Arjan op drie punten en 
gaat dit jaar weer voor een mooie 
persoonlijke score. Wie dat ook doet is 
Jochem. Hij moet eerst nog wel een 
gevaarlijk ogende aanval van wit zien af te 
slaan. Er staan drie vijandelijke stukken op 
de velden a7, b7 en c7. Maar ergens 
verrekent de Hoogezander zich waardoor 
hij een loper tegen twee pionnen moet 
geven.  
 
Dit technisch klusje is Jochem wel 
toevertrouwd! Na afruil van alle stukken 
kan Jochem eenvoudig wederom een punt 
bijschrijven en behoudt na vier ronden de 
100% score! Hij is samen met Sjoerd 
Hoeksema en Morris Menza de topscorer 
van de knsb klasse 3b. Helaas verloor 
alleen Reinhard. Een pion ergens verloren 
en deze verder nooit meer teruggezien. 
Maar we konden het makkelijk lijden! Met 
deze 6-2 overwinning blijven we in de 
race. De komende wedstrijd is tegen 
hekkensluiter Hardenberg 2. Is tevens de 
laatste ronde in dit kalenderjaar. De echt 
zware tegenstanders ontmoeten we in 
2018. Wie weet een historisch jaar voor 
WSG! 
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HSP Veendam 1917 WSG 1986 2-6 

Riksten 2094 Reinhard Funke 2131 1-0 

Havinga 2025 Jochem Mullink 2073 0-1 

Wielenga 1953 Arjan van Lith 2066 0-1 

Scharft 1948 Khaled Darwisch 2040 0-1 

Bontjer 1886 Tom Officier 1994 0-1 

Hoogeveen 1903 Henrik Lösing 1966 ½-½ 

Jerphanion 1796 Han Schuurmans 1851 0-1 

Pals 1734 Bert te Sligte 1768 ½-½ 

 
WSG 1 – Hardenberg 2 

(door Gerard Harbers) 
 
Onze laatste wedstijd van het jaar 2017 was tegen Hardenberg. Tom en Henrik konden niet 
spelen op de zaterdag derhalve werden er twee wedstrijden vooruit gespeeld op de vrijdag 
ervoor, in Hardenberg. 
 
Henrik speelde tegen Kuik met wit. Hij 
kwam prima uit de opening, ook ditmaal 
een wilde open stelling. Hij kon een pion 
winnen op g7 met de dame en kreeg 
daardoor een overweldigende stelling. 
Zwarts koning werd bedreigd maar door 
een stukoffer werd het ergste voorkomen. 
Wit offerde vervolgens een kwaliteit voor 
de definitieve aanval maar dit mislukte en 
wit kreeg een stelling waarin hij vrijpionnen 
kreeg  maar wel met een kwaliteit minder. 
Toen bood zwart remise aan. Na overleg 
weigerde wit dit en speelde door in een 
lastige stelling. Zwart maakte toen een 
blunder en de vrijpionnen gaven de 
doorslag. 1-0. 
Gerard speelde ook in Hardenberg aan 
bord zeven. Hij verkreeg in een Franse 
partij een redelijke stelling. Wit speelde 
echter actief door en zwart moest 
oppassen om niet overrompeld te worden. 
Na stukkenruil had wit de betere stelling 
maar hij behandelde deze niet goed. Zwart 
kreeg tegenkansen op de koningsvleugel 
en zorgde daar voor een vrijpion. Wit had 
die ook maar zwart kon deze 
tegenhouden. De zwarte vrijpion kostte wit 
een stuk maar ook toen had wit remise 
kansen wegens het uitgedunde materiaal.  
Wit zette niet goed door en zwart 
behaalde door zijn materiaal voordeel de 
overwinning. Het was toen 1.00 uur 
midden in de nacht.  
De terugrit was door de winst wel 
aangenaam voor zwart. 2-0.  

 
Dit was een goede start. We hoefden nog 
maar 2,5 punten te scoren op de zaterdag. 
Khaled aan het vijfde bord speelde tegen 
een van de drie zusjes Waardenburg, 
Lisanne in dit geval.   
 
WIT: Lisanne Waardenburg  
ZWART:  Khaled Darwisch 
 1 . e4 d6 2. d4 g6 3. f4 Lg7 4. Pf3 Pf6 5. 
Ld3 0-0 6. Pc3 Pc6 7. h3 Pd7 8. Le3 e5 
9. d5 Pd4 10. Lxd4 exd4 11. Pe2 c5 12. 
dxc6 ep bxc6 13. Pfxd4 Db6 14. c3 Pc5 
15. Pb3 Pxd3+ 16. Dxd3 La6 17. Dd2 
Tfe8 18. 0-0-0 Txe4 19. Ped4 c5 20. Pf3 
Te2  
 

 
 
21. Dxd6 c4 22. Dxb6 axb6 23. Pbd4 
Txg2 24. f5 Lb7 25. a3 Lh6+ 26. Kb1 
Le4+ 27. Ka2 Lf8 28. Td2? Txd2 29. 
Pxd2 Lxh1 en 0-1.  
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Onder opoffering van een pion kreeg zwart 
prima spel en dat wist hij perfect uit te 
buiten. Wit verloor door een blunder maar 
stond toen reeds niet goed. Een goede 
partij van Khaled. 3-0. 
Klaudio speelde tegen de tweede zus van 
de Waardenburg familie. Dit keer Marlinde. 
Klaudio had wit en speelde zeer actief 
direct op de koningsvleugel. Dit had 
succes. Zwart werd teruggedrongen en 
moest verdedigen. Het paardoffer dat 
Klaudio deed mocht zwart niet aannemen, 
maar zorgde wel voor materiaal winst. 
Zwart verdedigde goed maar telkens 
moest er een pionnetje ingeleverd worden. 
Uiteindelijk werden er dit zoveel dat zwart 
opgaf. 4-0. 
Han Schuurmans speelde met wit tegen 
van Schooten. In een Siciliaan werden 
veel stuken geruild en er was reeds snel 
een gelijkstaand eindspel op het bord met 
torens en lopers van gelijke kleur 
gekomen. Dit bleek voor beide partijen niet 
te winnen zodat remise het geijkte 
resultaat was. Dit betekende voor ons de 
winst van de match, met nog drie partijen 
te gaan: 4,5-0,5. 
 
Vervolgens speelde ook Arjan gelijk tegen 
de voor hem bekende tegenstander 
Reinders met zwart. (Hij had er ook al 
tijdens de KNSB bekerwedstijd tegen 
gespeeld (resultaat: remise)). Dit was een 
spannende partij waarbij het evenwicht 
eigenlijk nooit verbroken is geweest. In 
een Siciliaan wilde wit wel aanvallen maar 
zwart kon telkens deze kansen opheffen 
door een goede verdediging dan wel 
zorgen voor een gevaarlijke tegenaanval 
op de koningsvleugel. Uiteindelijk was het 
materiaal zo gereduceerd dat remise het 
logische gevolg was. 5-1. 
 
 
 

Reinhard speelde met zwart tegen van der 
Meulen. In een Siciliaan speelde wit sterk 
op de koningsvleugel en zwart op de 
damevleugel. De aanval van wit was sterk 
en kreeg daardoor de overhand. Zwart zag 
dit aankomen en offerde daarom zijn 
paard voor een onzekere aanval op juist 
deze koningsvleugel. Dit sloeg echter niet 
door en hij kwam steeds zwakker te staan. 
Het materiaalverlies was doorslaggevend 
en wit behaalde een goede overwinning. 
5-2. 
 
Nu was alleen Jochem nog bezig. Hij 
speelde met wit tegen de laatste van de 
zusjes Waardenburg. Nu was het Feline. 
Het was een langzame partij waarin 
Jochem niets weggaf. De materiaal stand 
was gelijk maar Jochem dreigde telkens 
de ver opgerukte pion van zwart op d3 te 
veroveren. Deze pion werd uiteindelijk 
geruild en wit kreeg hierdoor een 
meerpion. Er was een eindspel ontstaan 
van vier tegen drie pionnen die op beiden 
zijden stonden. Wit had een a pion had en 
de drie koningsvleugel pionnen en zwart 
alleen de drie koningsvleugel pionnen met 
allebei een toren. Bij goed tegenspel is dit 
remise, maar dit zeer lastig te realiseren. 
Zwart liet toe dat de koning van wit te 
actief werd en zelf zijn eigen toren te 
inactief. De witte pion kon promoveren. Dit 
was voldoende voor de winst. 6-2. 
(Jochem heeft nu 5 uit 5!) 
 
Een goede overwinning voor WSG met als 
uiteindelijk resultaat dat we bovenaan in 
de ranglijst staan in onze klasse. Er is nu 
een winterstop, waardoor we 
Herbstmeister zijn! Nog nooit hebben we 
dat gehaald als WSG!  
   

 

  

WSG 1 2000 Hardenberg 2 1773 5-3 

Reinhard Funke 2120 Van der Meulen 1900 1-0 

Jochem Mullink 2040 F.Waardenburg 1641 1-0 

Arjan van Lith 2027 Reinders 1827 0-1 

Klaudio Kolakovic 1994 M.Waardenburg 1707 ½-½ 

Khaled Darwisch 2040 L.Waardenburg 1772 1-0 

Henrik Lösing 1954 Kuik 1766 1-0 

Gerard Harbers 1912 Klapwijk 1761 0-1 

Han Schuurmans 1851 Van Schooten 1812 ½-½ 
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Max Euwe 2-WSG 1 
(door Arjan van Lith) 

 
Het is zaterdag 3 februari wanneer we met 15 man richting Enschede trekken. WSG 1 en 2 
spelen beiden een belangrijke uitwedstrijd bij Max Euwe. Wij troffen hun tweede team, op 
papier de sterkste tegenstander uit onze klasse.  Ze hadden bij aanvang een wedstrijdpunt 
minder dan wij en omdat we wat stiekeme kampioensambities koesteren mochten we dus 
eigenlijk niet verliezen. Dan nu de wedstrijd!  
 
Laten we beginnen met Henrik op bord 6. 
Hij had op dinsdag vooruitgespeeld. Hij 
speelde prima en de computer oordeelde  
op een gegeven moment +3. Daarna ging 
het echter alleen nog maar bergafwaarts. 
Zijn tegenstander bood nog  remise aan, 
maar dit sloeg Henrik af, zoals altijd 
jagend op het volle punt. Dit punt kwam 
uiteindelijk ook op het scoreformulier, 
alleen voor de tegenstander. Zo begonnen 
we de match met een 1-0 achterstand. 
 
We hadden vernomen dat ze bij Max 
Euwe zich nog wel eens voorbereiden, 
waardoor wij onze opstelling licht 
aanpasten. Op het eerste bord werd de 
nog ongeslagen Han Schuurmans voor de 
zware taak gesteld tegen een 
tegenstander met ongeveer 300 
ratingpunten meer, maar Han ging er eens 
goed voor zitten. Zijn tegenstander begon 
met het taaie Frans  en Han koos voor een 
vroege ruilvariant. Dit kostte de 
tegenstander veel tijd waardoor Han met 
een prima stelling en groot voordeel op de 
klok werd beloond. Het leek mij dat Han 
misschien wel kon gaan stunten! 
 
Op bord twee speelde Khaled. Een saillant 
detail: Khaled speelde tot vorig seizoen 
voor Max Euwe, hij moest het dus 
opnemen tegen zijn oude teamgenoten. 
Aangezien Khaled tot nog toe bijzonder 
goed heeft gepresteerd mogen we blij zijn 
dat hij nu voor ons uitkomt. Deze ronde 
werd zijn zwaarste test tot nog toe. Met 
zwart moest hij proberen hun sterkste 
speler proberen te neutraliseren. Er werd 
tegenovergesteld gerokeerd waardoor ik 
vuurwerk verwachtte in het middenspel. 
Reinhard speelde twee plaatsen lager dan 
normaal, op het derde bord. Het werd een 
voor mij typische Reinhard partij. Alle 
stukken werden logisch neergezet en de 
strijd om het centrum kon beginnen.  

Ik vond het lastig inschatten (teveel 
stukken, teveel pionspanningen), maar het 
leek me dat Reinhard een licht plusje had. 
Het moest echter nog echt op gang 
komen.  
Naast mij speelde Jochem een lastige 
opening. Trompowski, theorie waar 
Jochem niet helemaal bekend mee was, 
zei hij later. Hij nam goed de tijd om er 
acceptabel uit te komen en zelf dacht ik 
dat dit ook wel aardig gelukt was.  Jochem 
zelf was minder tevreden.  
Zelf kreeg ik op bord 5 een Caro-kann 
tegen. Ik koos voor de fantasy-variation (3. 
f3) en we gingen de scherpste variant in. 
Het bleek echter dat mijn tegenstander 
niet bekend was met de variant, waardoor 
hij bizar veel tijd ging gebruiken zo vroeg 
als zet 6. Ik had vooralsnog weinig te 
doen. 
 
Aan mijn andere zijde speelde Tom. Dit 
seizoen heeft hij vooral met wit goede 
resultaten geboekt en die hadden we ook 
nu weer hard nodig. Het werd een solide 
afgewezen damegambiet, met drie 
gefianchetteerde (we doen net of dit het 
woord is) lopers. Ik dacht een klein plusje 
voor Tom, maar ook hier was nog weinig 
aan de hand. 
 
Aan het achtste bord speelde Gerard zijn 
favoriete (en door anderen verafschuwde) 
Frans. Zoals wel vaker na het Frans had 
hij wat minder ruimte, maar was er verder 
weinig aan de hand. Ik dacht dat hij een 
paar kleine probleempjes moest oplossen 
om het witte voordeel volledig te 
neutraliseren, maar dat kan je Gerard wel 
toe vertrouwen. 
 
Ondertussen was het eerste resultaat 
binnen. Nog voor de strijd goed en wel op 
gang was werd het bij Khaled remise. 
Weer een mooi resultaat voor hem.  
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Niet veel later deed Han een listig 
remiseaanbod. De stelling was redelijk 
gelijkwaardig, maar Han had zijn 
paardenduo actief aan het werk gezet. Zijn 
tegenstander had echter nog maar een 
klein kwartier voor ongeveer 20 zetten. Hij 
vond dat er weinig eer meer te behalen 
was en nam het aanbod daarom maar 
aan.  
Dit bracht de stand op 2-1 voor Max Euwe. 
Na  een korte ronde langs de borden zag 
ik ondanks de achterstand potentie op een 
resultaat. Reinhard had na een pionbreak 
in het centrum een dreigende stelling. De 
stukken van zijn tegenstander stonden wat 
onhandig en hij had een aantal concrete 
dreigingen. Hier was wat mogelijk. Zelf 
stond ik ondertussen ook beter. Mijn 
tegenstander had ondanks veel en lang 
nadenken een suboptimale voortzetting 
gekozen, waardoor zijn koning op de tocht 
stond en er hier en daar ook een zwak 
pionnetje was ontstaan. Ik kon ten aanval.  
 
Aan mijn beide flanken zag het er ook 
positief uit. Jochem kon dan wel niet meer 
rokeren, ik vond dat hij de meeste 
problemen wel had weggewerkt. Hij had 
zelfs zijn tegenstander uitgelokt tot een 
zwak pionnetje diep in zijn eigen linies, 
klaar om op te rapen. Tom had het 
positionele steekspel gewonnen en een 
pionnetje meer overgehouden. Er was 
echter ook veel materiaal afgeruild, 
waardoor voor de winst er nog secuur 
gemanoeuvreerd zou moeten worden. 
Daar tegenover kon worden gezet dat 
Gerard lastig stond. Zijn tegenstander had 
het loperpaar en lastige vrijpionnen aan de 
damevleugel. Het materiaal was wel 
gewoon gelijk, dus de remisekansen 
waren zeker nog in leven. Al  met al was 
het erg close. 
 
Gelukkig won ik snel daarna. Door middel 
van een tactische wending kon ik de 
ongerokeerde koning onder vuur nemen 
en materiaal winnen. De tijdnood van mijn 
tegenstander belette hem de meest 
optimale voortzetting te vinden, waardoor 
hij na 17 zetten kon opgeven. De stand 
was weer gelijk. Het volgende resultaat 
was van Reinhard. Hij had brutaal een 
pionnetje meegepakt op de damevleugel.  

Zijn tegenstander pakte hiervoor in ruil een 
in mijn ogen vergiftigd pionnetje. Ik dacht 
dat Reinhard een stuk ging winnen en had 
het punt al bijna genoteerd. Zijn 
tegenstander zag echter een knappe 
tactische wending met eeuwig schaak als 
gevolg. Remise. Om de spanning nog 
verder op te voeren verloor Gerard, maar 
won Jochem kort daarna. Gerard had een 
stuk verloren in een al lastige stelling. Na 
moedig doorstrijden gaf het extra stuk toch 
de doorslag. Dan Jochem, die dit seizoen 
extern niet te stoppen is. Hij had 
vooralsnog de volle 5 uit 5 en ook deze 
wist hij te winnen. Naar eigen zeggen had 
zijn tegenstander de gevaarlijkste 
mogelijkheden onbenut gelaten, waardoor 
hij zich goed onder de druk uit kon spelen. 
De stelling werd gesimplificeerd en dit wist 
Jochem zelfs tot een gewonnen stelling 
om te toveren, een kwaliteit meer en 
gevaarlijke koningdreigingen. Het werd 
hem echter wel heel makkelijk gemaakt, 
de 40e zet van wit kwam te laat waardoor 
Jochem uiteindelijk op tijd won. 
Ondertussen heeft Jochem 6/6 met een 
knappe TPR van 2365, een topseizoen! 
 
De stand was toen 3.5-3.5 en alleen Tom 
speelde nog. Hij speelde een 
toreneindspel met een pion meer, maar 
het is bekend dat deze heel erg tricky zijn 
om te winnen. Tom bleef echter heel koel. 
Hij ondersteunde zijn vrije randpion met de 
koning, waardoor zijn tegenstander de 
toren moest geven om hem van 
promoveren te houden. Toen was het 
echter nog niet gedaan. Zwart had in die 
tijd een eigen pionnetje naar de 3e rij 
gebracht. Tom had het echter allemaal zo 
berekend dat hij zijn toren terug kon geven 
op precies het juiste moment en 
ondertussen de laatste paar zwarte 
pionnen kon ophalen met zijn koning, na 
een lange wandel naar de andere kant van 
het bord. Knappe overwinning, waarmee 
hij uiteindelijk matchwinner werd!  
Ondanks het ongelukkige begin konden 
we het omdraaien in een uitermate 
belangrijke overwinning. We zijn officieel 
veilig van degradatie, maar bovendien 
staan we op bordpunten eerste. Ons 
resterende programma bestaat echter uit 
de nummer 2, 3 en 4. We moeten dus nog 
goed aan de bak
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Max Euwe 2 2059 WSG 1 2002  3½-4½ 

Jasper de Jong 2100 Hans Schuurmans 1843 ½-½ 

HenJan Paalman 2155 Khaled Darwisch 2055 ½-½ 

Maarten Vinke 2097 Reinhard Funke 2094 ½-½ 

Christian Scho 2064 Jochem Mullink 2101 0-1 

Henk Bernink 2046 Arjan van Lith 2035 0-1 

Sjoerd van Willigen 2026 Henrik Lösing 1954 1-0 

Helmut Haselhorst 1979 Tom Officier 1996 0-1 

Jasper Kamphuis 2003 Gerard Harbers 1939 1-0 

  

 

 
 

Dagboek van de secretaris, 136 
 
10-11-2017 start 
 
5-1-2018 Thiemen Dekker is jeugdlid bij ons geworden. Thiemen schaakt al in Arnhem 

op voor zijn leeftijd hoog niveau. Hij is al bij de senioren mee gaan spelen met 
een indrukwekkende reeks winst op rij. Thiemen welkom! 

 
Januari 2018 Evi en Lauri Maris hebben zich beide gekwalificeerd voor het NK D, Thiemen 

en Lauri voor het NK E. Allen gefeliciteerd en succes gewenst. 

 
 
 
 

 

 
  

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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ENO-WSG 2 

(door Hennie Meijer) 
 

Dick Boogaard en Hennie Meijer reden. Dick pikte zijn naamgenoot op in de buurt van 
Eibergen. Hennie haalde Frank een eindje verder op. Die zat nog lekker in zijn warme zijn 
camper. Bij ons arriveren was het speellokaal nog niet open, dus stonden we buiten 5 
minuutjes te wachten. We stonden al een punt achter, omdat Emma in een volgens haar 
slechte partij verloren had in een vooruitgespeelde partij.   
 
Dan de wedstrijd: Na een uur spel zag ik 
het positief in. Henri, Marcel, Hennie en 
Frank stonden wat beter.  Dat was na een 
uurtje of 3 wel wat anders. Henri gaf 
onnodig een kwaliteit en kon het tij niet 
meer keren. Marcel dacht zijn partij met 2 
pionnen meer en mataanval makkelijk te 
winnen, maar werd verrast door een 
dameoffer van zijn tegenstander. Herby 
had  remise geaccepteerd. Er zat ook niet 
meer in. Op dat moment stond het 3½-½.  
Gelukkig wonnen even later Hennie 
(vanuit pionwinst naar een steeds betere 
stelling) en Dick van W., vooral door grote 
voorsprong in tijd. En de stand was al een 
stuk beter. Dick Boogaard moest remise 
geven, want zijn stelling was eerder 
minder.  

Dus hing alles van onze invaller, Frank 
Lehr af om er nog een gelijkspel uit te 
slepen. De andere zaten intussen in een 
naburig lokaal te analyseren en 
gehaktballen te eten. Ik stond nog bij 
Frank, die verdwaasd om zich heen keek 
en vroeg: ”Zijn ze allemaal al klaar.” Ik 
beaamde dat en zei dat hij moest 
proberen te winnen. Hij had een pion meer 
met druk op de stelling van zijn 
tegenstander, Herman Keizer, de meesten 
welbekend. Het was nog behoorlijk 
spannend, maar Frank speelde het 
voorbeeldig uit.  
Bij verlies van deze wedstrijd hadden we 
een eventueel kampioenschap kunnen 
schudden. Nu blijven we met 7 punten uit 
4 goed in de race.  

 
ENO 1743 WSG 2 1843 4-4 
Matthew Johnson 2008 Henri Abbink 1921 1-0 

Etien Alssema 1889 Emma de Vries 1914 1-0 

Jelle Beintema 1862 Marcel Krosenbrink 1981 1-0 

Rody Brinkhuis 1744 Dick Boogaard  1813 ½-½ 

Marco Lamers 1637 Herby Aalbers 1826 ½-½ 

Wim Brinkhuis 1498 Hennie Meijer 1776 0-1 

Herman Keizer 1628 Frank Lehr 1713 0-1 

Freek de Goede 1674 Dick van Wamelen 1799 0-1 

 

 

WSG 2 – Drienerlo 
(door Herby Aalbers) 

 

Het veteranencollectief van oud-clubkampioenen aangevuld met een jonge vrouwelijke studente 
heeft opnieuw niet gefaald. Tegen de voormalige studentencub werd op 16 december een vrij 
eenvoudige winst geboekt: 5-3  Niet dat alles eenvoudig onze kant opviel, maar aan alle borden 
hebben we kansen gehad in veelal interessante stellingen en openingen. Zo speelde mijn 
tegenstander 1.a3 … Ooit zoiets gezien? 
Hoe dan ook, we gaan ongeslagen het nieuwe jaar in.Forza WSG2! 
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Dick van Wamelen bracht het eerste punt op 
het wedstrijdformulier. Zijn tegenstander hield 
zo'n beetje open huis en dat leverde Dick 
materiaalvoordeel op: 2 stukken tegen een 
toren. Dat werd  later omgevormd tot een 
toreneindspel met een handvol pionnen meer 
voor wit; teveel om er nog aan te poetsen: 1-
0 
 
Ikzelf voegde er niet veel later een halfje aan 
toe en daar mocht ik blij mee zijn. Een toren 
raakte verdwaald op de dame-vleugel en ik 
moest de kwaliteit geven. Met een tactisch 
grapje dat mijn tegenstander niet gezien had 
won ik er een pion voor. In het vervolg had hij 
moeten vasthouden aan de kwaliteit, deed 
dat niet en hoewel het er nog even dreigend 
uitzag was de remise een logisch resultaat. 
Marcel trok ongewild de stand gelijk. Ook hij 
moest de kwaliteit geven en had als 
compensatie een paar pionnen. In zijn partij 
bleek het voordeel toren versus paard toch 
soepel sterker. 
 
Hierna kwamen er in vlot tempo drie punten 
bij: Hennie stond de hele partij beter, boekte 
ruimtewinst en kreeg een gedekte vrijpion. Hij 
maakte het fraai af door een toren te offeren 
voor twee verbonden vrijpionnen op de zesde 
rij. Dit duo was sterker dan toren en paard en 
tegenstander Stam liet het zich 
verder niet meer bewijzen. 
 

Emma speelde een moeilijke partij maar 
speelde wel beter dan haar tegenstander. 
Diens koning  werd naar a6 gejaagd en met 
voor beiden dame en toren nog op het bord is 
dat geen fijne plek voor een koning. Met mat 
in zicht gaf Buter de partij maar op. 
Henri speelde tegen veteraan Anjo 
Anjewierden, die het de laatste jaren tegen 
WSG slecht vergaat. Vorig jaar verloor hij 
tegen mij en het jaar daarvoor van Arent 
Luimes. Dit jaar was hij tegen Henri zo goed 
als kansloos: ruimtevoordeel ging over in 
materiaalwinst wat leidde tot nog meer 
voordeel vooor Henri. Anjo probeerde nog 
een paar leuke zetjes als bananeschillen, 
maar Henri liet zich natuurlijk niet meer 
foppen. 
 
Dick Boogaard had een volle kwal méér maar 
zag geen manier om te winnen. Omdat de 
buit toch al binnen was bood hij maar remise 
aan. 
Toen was alleen Bert te Sligte nog aan het 
ploeteren. Hij had twee lopers tegen een 
toren maar dat waren wel lopers met korte 
beentjes. Dick van Wamelen zei dat Bert met 
remise z'n handen mocht knijpen – een 
profetische blik. Bert kreeg z'n lopers 
inderdaad niet aan het samenwerken en een 
witte vrijpion deed hem uiteindelijk de das om 
– wel met een fraaie interferentiezet als 
afsluiter. 
 

 

 

WSG 2 1850 Drienerlo 1775 5-3 

Marcel Krosenbrink 1981 Henk Nicolai 1952 0-1 

Emma de Vries 1914 Maarten Buter 1940 1-0 

Henri Abbink 1921 Anjo Anjewierden 1882 1-0 

Dick Boogaard 1813 Antoni Lebbink xx ½-½ 

Herby Aalbers 1826 Dirkjan Knoeff 1789 ½-½ 

Hennie Meijer 1776 Daan Stam 1672 1-0 

Bert te Sligte 1768 Erik Zuurbier  1536 0-1 

Dick van Wamelen 1799 Martin Borggreve 1652 1-0 
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SV Dr Max Euwe 4 – WSG 2 
(door Dick Boogaard) 

 
Het is altijd mooi als er op zaterdagmiddag veel teams thuis spelen. Het wordt dan een echte 
schaakmiddag. Bij ons zijn dat er meestal maar twee, maar op 3 februari waren dat er bij SV 
Dr. Max Euwe maar liefst vier. Wij gingen er met twee teams heen en er waren nog twee 
teams op bezoek. En dat liep voor ons prachtig af. Het eerste won met 4½-3½ en wij van het 
tweede wonnen zelfs met 5-3. 
 
Daar zag het aanvankelijk niet naar uit, 
want om half vier, na 2½ uur spelen was 
het nog 0-0, maar drie kwartier later stond 
het 5-1! 
 
Hennie Meijer kwam in het eindspel in het 
voordeel en pakte vlot het punt. Dick van 
Wamelen, die in de opening al een stuk 
gewonnen had, volgde snel. Stefan 
Telöken had een betere stelling, maar 
kwam er niet doorheen, remise dus. Toen 
besloot Bert te Sligte een aanval via de h-
lijn en dat bleek een goed idee. Weer een 
punt erbij.  
Henri Abbink gaf eerst een gambietpion 
niet terug, en kreeg vervolgens nog een 
stuk voor twee pionnen. Ook hij pakte het 
punt. Marcel Krosenbrink stond wel iets 
beter, maar bood remise aan en toen 
stond het dus 5-1. 
 
De teamleider van Max Euwe had wat met 
de opstelling gefantaseerd en op de 
borden 3 en 4 de sterkste spelers gezet. 
Marcel had zoiets wel verwacht en zette 
Herby Aalbers en mij daar neer met als 
idee: die verliezen niet gemakkelijk. Dat 
bleek in de praktijk ook wel zo, maar kort 
na vijf uur gaven we allebei op, de 
stellingen waren ondanks veel zwoegen 
niet te houden. Toch tevreden met de 5-3 
overwinning gingen we bijtijds weer naar 
huis.   
 
WIT: Jarich van der Meulen  
ZWART : Hennie Meijer 
 
1.e2-e4  c7-c5  2.Pg1-f3  d7-d6 3.d2-d4  
c5xd4  4.Pf3xd4  Pg8-f6  6.a2-a4  e7-e5  
7.Pd4-b3  Lf8-e7  8.Lf1-e2  Lc8-e6  9.0-0  
0-0  10.Kg1-h1  Dd8-c7  11.f2-f4 
De opening is voltooid. Wit heeft met zijn 
tiende zet de elfde voorbereid. 
 

 
        
Misschien niet het sterkste plan, maar het 
wit hoopt op koningsaanval. 
 
11…..e5xf4   
Hennie wil f4-f5 niet hebben, dus slaat hij 
op f4. 11…..Pb8-d7  12.f4-f5  Le6xb3  is 
misschien beter, maar met g2-g4 erbij 
wordt het knap benauwd. Dus gaan we 
verder met: 
 
12.Lc1xf4  Pb8-d7  13.Pb3-d4  Pd7-e5  
14.Pd4-f5  Le6xf5  15.e4xf5  Ta8-c8  
16.Dd1-e1  Tf8-e8  17.De1-g3  Le7-f8  
18.Lf4-g5  Pe5-d7  19.Le2-d3  Dc7-c6 
Maar nu onderschat Jarich de flexibele 
stelling van Hennie. In twee zetten kantelt 
het naar licht voordeel voor zwart.   
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 20.h2-h4  d6-d5  21.Ta1-e1  Lf8-d6  
22.Dg3-f2  Pf6-h5!  
 

  
      
Ineens heeft Hennie dreigingen en Jarich 
kan de oplossing niet vinden. 
23.Te1xe8+  Tc8xe8  24.Pc3-e2  Te8xe2  
25.Ld3xe2  Ph5-g3+  26.Kh1-g1  Ld6-c5  
27.Lg5-e3  Pg3xf1  28.Ld3xf1  Lc5xe3  
29.Df2xe3  Dc5xc2 
 

 
      
Er hangen een paar witte pionnen en 
zwart kan mooi mat voorkomen met zijn 
paard.  
Het gaat nu snel. 
 
30.De3-e8+ Pd7-f8  31.De8-e5  Dc2-c5+  
32.Kg1-h2  Dc5-f2! (mooie zet)  33.Lf-d3  
Df2xh4+  34.Kh2-g1  Dh4xa4  35.De5xd5 
-Da4-a1+  36.Kg1-h2  Da1xb2 37.Kh2-h3  
Db2-c3  38.Kh3-h4  b7-b5  39.Dd5-d6  
Dc3-d2  en wit geeft het op.      
   
 
 
 

WIT: Albert Vasse 
ZWART: Henri Abbink 
 
1.e2-e4  c7-c6  2.d2-d4  d7-d5  3.Lc1-e3  
Albert zei na afloop dat hij gelezen had 
deze zet ‘interessant spel’ geeft. Henri 
nam de pion mee en gaf hem niet meer 
terug! Verder maken de spelers de 
opening rustig af. 
 
3…..d5xe4  4.Pb1-d2  Pg8-f6  5.Lf1-c4  
Lc8-f5  6.Pg1-e2  Pb8-d7  7.Pe2-g3   
Lf5-g6  8.h2-h4  h7-h6  9.0-0  Dd8-c7  
10.c2-c3  Pd7-b6  11.Lc4-b3  Pb6-d5  
12.Tf1-e1  e7-e6  13.Lb3-c2   

 
         
Henri krijgt nu kans om over twee zetten 
f7-f5 te spelen en daarmee de pion op e4 
te behouden. Eerst de loper slaan. En die 
moet met de toren teruggeslagen worden. 
Dan is er tijd voor Pf6-d5 en f7-f5. Hier 
komen ze. 
 
13…..Pd5xe3  14.Te1xe3  Pf6-d5  
15.Te3-e1  f7-f5!  16.h4-h5  Lg6-f7   
Albert gooit er nu een stuk tegenaan om 
tegenspel te zoeken. 
 
17.Pd2xe4  f5xe4  18.Pg3xe4  0-0-0  
19.g2-g3  Lf8-e7  20.Dd1-f3  Td8-f8  
21.Df3-g4  Th8-g8  22.Dg4-h3  Pd5-f6  
23.Pe4xf6  g7xf6  24.Lc2-b3  Kc8-b8  
25.Lb3xe6  Le7-d6 
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Wit heeft toch nog twee pionnen voor zijn 
stuk, maar zwart heeft dreigingen. Nu kan 
Ld6xg3 en als wit slaat verliest hij de 
dame. Daarom speelt Albert: 
26.Kg1-f1  Tg8-g5  27.g3-g4  f6-f5  
28.Le6xf5  a7-a6   
 
Vluchtpaadje voor de koning, mocht het 
nodig zijn. En ook even kijken wat de 
tegenstander doet. 
29.Lf5-e6?  
En nu volgt weer een kleine combinatie 
die de beslissing brengt. 
 

 

 29…..Lf7xe6  30.Te1xe6  Tf8xf2  
31.Kf1xf2  Dc7-f7+  32.Te6-f6  Df7xf6  
33.Dh3-f3 Df6-d8 
Henri wil de dames nog niet ruilen want er 
is nog werk voor haar te doen. 
 
34.Ta1-e1  Tg4-g8  
Daar komen de dreigingen weer.   
 
35.Kf2-e2  Dd8-g5  36.Te1-g1  Tf8-e8  
37.Ke2-d1  c6-c5  38.Tg1-e1  Te8xe1+  
39.Kd1xe1  Dg5-c1+  40.Df3-d1  Ld6-g3+  
41.Ke1-e2  Dc1xb2  42.Dd1-d2  Db2xd2  
43.Ke2xd2  c5xd4  44.c3xd4 
Nu moet Henri nog zorgen dat er een pion 
overblijft om te winnen. Dat is hem wel 
toevertrouwd. 

 
      
44…..Lg3-f4+  45.Kd2-d3  Kb8-c7  
46.Kd3-e4  Lf4-g5  47.Ke4-d5  Kc7-d7  
48.a2-a4  b7-b6  49.Kd5-e5  Lg5-h4  
50.d4-d5  Lh4-g5 51.Ke5-e4  Kd7-d6  
52.Ke4-d4  Lg5-f6  53.Kd4-e4  Lf6-g5  
54.Ke4-d4  Lg5-c1 55.Kd4-c4  Lc1-b2  
56.Kc4-b3  Lb2-f6  57.Kb3-c4  Lf6-e5   
Nu valt de d-pion en geeft Albert op.       
 

 
Max Euwe 4 1775 WSG 2 1830 3-5 
Thijs Aalbers 1800 Marcel Krosenbrink 1923 ½-½ 

Albert Vasse 1786 Henri Abbink 1937 0-1 

Frank Grube 1922 Herby Aalbers 1827 1-0 

Kirsten Solberg 1870 Dick Boogaard  1818 1-0 

Peter van Bart 1784 Bert te Sligte 1786 0-1 

Jarich van der Molen 1716 Hennie Meijer 1798 0-1 

Cees Doevelaar 1647 Stefan Telöken 1762 ½-½ 

Joop Mengels 1672 Dick van Wamelen 1789 0-1 
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WSG 3 – Herikon bv / Borne 1 
(door Peter Rijntjes) 

 

Op bord 1 speelt Remko tegen Patrick Munster. Patrick met een rating van 1965, maar ooit 
zelf dik boven de 2000 gespeeld. Op bord 2 speelt ondergetekende (Peter) tegen het 2e 
kanon van Borne, Lex Griffioen. Met een huidige rating van 1932 en op zijn top 2040 
gespeeld. Op bord 3 speelt onze captain en teamleider Gerard tegen Jos Muller. Jos heeft 
een rating van 1685, maar ook hij heeft hoger gespeelt tot 1740. 
Bord 4 is voor Job tegen Heinz Eligmann. Heinz heeft een rating van 1654. Bord 5 is voor 
Han en speelt tegen Cor van Bree met een rating van 1617. Bord 6 Henk te Brinke tegen 
Frans Veldkamp met een rating van 1617. Bord 7 Andre Houwers tegen Werner Kienhuis 
met een rating van onbekend (kan hem niet vinden bij de KNSB). Bord 8 Mohamed 
Nabizadeh’ in zijn debuut wedstrijd tegen Wim Arns met een rating van 1534. 
 
Na het de openingsceremonie, ingeluid 
door Gerard, begint de wedstrijd.  
Wat gelijk opvalt is de serene stilte die er 
heerst, waarbij je bijna vergeet dat je aan 
het schaken bent en ik moet kijken of alle 
spelers nog wel wakker zijn/blijven. Ik doe 
dan ook af en toe een rondje om te kijken 
of ik geen gesloten oogjes kan 
waarnemen, dit mede ook omdat ik het 
verslag zou schrijven voor deze wedstrijd. 
Gelukkig is dat niet het geval en vlak 
daarna wordt onze rust flink verstoord 
door een felle hagelbui, waarbij het lijkt of 
het schakend volk ineens weer bij de les 
is. Meer rumoer valt er waar te nemen. 
Er wordt met stoelen geschoven en 
verschillende schakers gaan wat te 
drinken halen of lopen vertwijfeld naar  de 
inmiddels ingewikkelde stellingen op het 
bord te kijken. 
 
Wij schrijven inmiddels 14.00 uur.  Remko 
heeft op bord 1 een stelling weten te 
creëren waarbij zijn pionnen op de 
linkervleugel aardig naar voren staan 
geschoven. 
Ikzelf op bord 2, ingezet als 
kanonnenvlees en auteur van dit stukje, 
waarnemer en stiekem ook nog underdog 
scheidsrechter, sta in een redelijk gesloten 
stelling met een beetje dreiging naar mijn 
opponent.  
Gerard op bord 3  heeft inmiddels een 
zeer solide stelling op het bord gekregen, 
maar helaas voor Gerard heeft de 
tegenstander dat ook. Mooi veld voor het 
paard op c6? 
Bord 4 bezet door Job, als vanouds zie ik 
daar een koningsgambiet en de 
tegenstander is nog steeds niet aan 

rokeren toegekomen. Op bord 5 heeft zich 
een aardige artistieke stelling ontwikkeld. 
Solide zoals je dat van Han mag 
verwachten. Valt nog niet veel van te 
zeggen. 
Bord 6 Henk heeft een aanvallende 
stelling ontwikkeld , maar geen van beide 
gladiatoren heeft op dit moment nog 
gerokeerd. Andre op bord 7 heeft het 
zekere voor het onzekere gekozen en 
beide dames zijn daar al van het bord 
geveegd ! Onze nieuwkomer aan bord 8 
zit in een ingewikkeld maar spannende 
stelling. Valt nog niet echt worst van te 
maken. 
 
Wat er ook gebeurt, op alle borden is de 
tijd in ons voordeel! Verschillen van een 
kwartier tot zelfs meer dan een half 
uur......Wij schrijven 14.40 uur..... 
Mohammed op bord 8 weet zich in een 
positie te wringen waarbij hij 2 pionnen 
voor komt te staan. Mede ook door een 
pion met een grote promotie kans geeft  
de tegenstander het maar op. Eerste punt 
is een feit ! 
Even daarna wint Job, wederom in 
sneltreinvaart zijn partij, 2 punten binnen. 
(Job zei : ik wil de partij claimen). Job 
heeft op de klok bijna nog geen tijd 
verbruikt, denk dat het een vorm van 
psychologische oorlogsvoering moet zijn 
voor de tegenstander, die dan ook volledig 
verbouwereerd achter blijft. 
Ondertussen en onverwachts weet Henk 
op bord 6 er een remise uit te slepen.  
Wij schrijven 16.00 uur....mijn 
tegenstander weet zich vanuit een 
defensieve stelling naar een steeds 
offensievere stelling te creëren.  
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Door de dame op h5 in samenwerking met 
een paard weet Lex mij een pion te 
ontfutselen. Maar met gedegen torenspel 
weet ik toch weer enige druk op te 
bouwen. Lex pareert op een hele gedegen 
manier en maakt verder geen  fout, 
waardoor ik uiteindelijk moet opgeven. 
Op bord 1 naast mij speelt nog steeds 
Remko die je bijna zou vergeten, je hoort 
of ziet hem bijna niet. Geruisloos gaan 
daar de stukken over het bord. Remko 
staat wel in het voordeel zowel met 
stukken als met de tijd.  
Gerard staat inmiddels in een riante 
positie met een loper voor, maar 1 pion 
minder. De pionnen van zijn tegenstander 
staan het er door over het bord verspreid 
wat voor mijn gevoel niet te verdedigen 
valt. Gerard vertelt later dat de 
tegenstander in het eindspel ook nog wat 
fouten maakte en er is weer een vol punt 
binnen voor WSG ! 
Han weet een kwaliteitsverlies weer terug 
te compenseren door bij de tegenstander 
hetzelfde trucje uit te halen. Deze partij 
eindigt dan ook in remise. 
Ook Remko, Henk en Andre weten hun 
partij in een remise stelling te houden.  
Al met al een boeiende wedstrijd en de 
punten zijn binnen voor WSG !! 
 
Stelling van Remko met zwart aan zet: 

 

Remko speelde hier : ….Pg4 ! en dat geeft 
Fritz ook aan voor de winst, toch lukte het 
niet in het vervolg, daar Remko uiteindelijk 
slechts een paard restte. 
 
Gerard had, zijns inziens, met zwart een 
verloren stelling tegen Jos. Jos verwachtte 
qua rating tegen Remko te mogen spelen, 
maar wij hadden anders bedacht. 
Alleen opportunisme, brutaliteit en geluk 
konden de zwarte stelling nog redden door 
vol op de witte koning aan te vallen. 
Torens verdubbelen enz. Het pakte goed 
uit doordat Jos gefocust was op het 
promoveren van zijn vrijpion en de rest 
verwaarloosde. 
 

 
Hier staat wit op 2,45 en aan zet en i.p.v. 
van zijn paard met schaak naar e7 te 
spelen (wat Gerard vreesde) kwam er 
35.Txa7 Txc2+ 36.Kxc2 Tc5+ 37.Kd2 
TxPc6 38.d7 ? 
Weer mis, met het slaan van de loper kan 
het nog remise worden.  
38….Td6+ 39.Ke3 Ld5 
Gerard had zich al verzoend met een 
moeilijk loper tegen toren eindspel, omdat 
de pion doorloopt, maar de geredde loper 
voorkomt schaak op Ta1 !  
40.Tc7 Ke7 41.Tg8 ?? Lxg8. 
Ik gaf hem een hand en de vraag kwam: 
“wou je opgeven ?” nee, maar wel 0-1. 

 

WSG 3 1652 Borne 1698  5-3 
Remko Algera 1735 Patrick Munster 1965  ½-½ 
Peter Rjjntjes 1834 Lex Griffioen 1932  0-1 
Gerard Klein Langenhorst 1545 Jos Muller 1685  1-0 
Job Geerdes 1700 Heinz Eligman  1654  1-0 

Han van de Laar 1663 Cor van Bree 1617  ½-½ 
Henk te Brinke 1588 Frans Veldkamp 1661  ½-½ 
André Houwers  1498 Werner Kienhuis 1537  ½-½ 
Mohammad Nabizadeh’  Wim Arns 1534  1-0 
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Almelo 2 – WSG 3 dd. 16-12-2017 
 (door Frank Lehr) 

 
Het derde speelde zaterdag 16 december in Almelo boven de Pub, en buiten op het pleintje 
was het een levendige boel. Dit keer geen supporters van de tegenpartij die zich onder het 
tossen van terrasmeubilair voorbereidden op de wedstrijd (Heracles speelde uit), maar wel 
een carnavalsoptocht, een draaiorgel, een zangclub, zodat wij ons niet hoefden te vervelen. 
Binnen ging het er een stuk (de associatie met schaken is nu gemaakt) rustiger aan toe. 
 
De opening was van Remko die vooruit 
had gespeeld, en hij maakt gewag van 
een spannende en gelijk opgaande strijd.  
In het eindspel dreigde zijn tegenstander 
na een pionoffer een gevaarlijke aanval te 
krijgen waarop Remko remise voorstelde. 
In de bedenktijd van de ander ontwikkelde 
hij een hoopgevend actieplan, maar hij 
vergiste zich in de zettenvolgorde 
waarmee hij direct verloren stond. 
 
Han stelde zich degelijk op, en tijdens het 
middenspel bood hij in een ongeveer 
gelijke stelling remise. Hier dacht zijn 
tegenstander uitvoerig over na, misschien 
dat hij die tijd gebruikte om de kansen van 
zijn team in te schatten. Tenslotte ging hij, 
terecht bleek achteraf, akkoord. Gerard 
stond solide en na enkele 
schermutselingen offerde zijn 
tegenstander een paard op g6, maar er 
volgde een scherpe riposte: Gerard zette 
zijn loper op de diagonaal tussen g6 en de 
witte dame in. Na dame ruil kreeg hij 
kansen op de koningsvleugel, maar 
uiteindelijk moest hij in remise berusten. 
 
Bij Luc vond ook, nu in een vroeg stadium 
dame ruil plaats. Hij had misschien een 
licht nadeel in het eindspel dat 
resulteerde, met P+L+T tegen L+L+T. De 
afwikkeling leidde tot een situatie met 
beiden T en 5 pionnen en het werd 
remise.  
 
Peter gaf in de opening een paard weg, 
maar bouwde een scherpe aanval op de 
koningsvleugel op waar de koning nog op 
e8 stond.  
 
 
 
 

Peters eigen koningsvleugel, na wel een 
rokade, was enigszins open en kreeg een 
gevaarlijke tegenaanval te verduren. Die 
werd knap afgerond. Tweede verlies. 
Bij Henk ontwikkelde zich een trage 
positionele partij waarbij hij een 
achterstand in ontwikkeling opliep. Hij 
bood remise aan, maar dit werd terecht 
niet aangenomen want hij kwam benauwd 
te staan. Zijn damevleugel waar de koning 
stond werd binnengevallen, met fatale 
afloop.  
 
André stond voor in ontwikkeling en hij 
won na een scherpe aanval inclusief 
torenoffer, een pion op de koningsvleugel. 
Bovendien joeg hij de vijandelijke koning 
naar de andere kant van het bord (op de 
foto op de site zie je wits koning op b3 
staan). André rondde goed af en redde de 
eer van de club. 
 
In een hersenkraker met wisselende 
kansen speelde ondergetekende als 
laatste nog. De damevleugel was vrijwel 
dichtgeschoven, elders vonden 
doorbraken plaats. Ik gaf een loper weg en 
daarmee de partij, anders was, volgens 
rekenmachine Fritz, een nagenoeg 
gelijkstaand eindspel overgebleven.  
 
WIT: Remko Algera 
ZWART: Goswin Zeeman 
 
1.c4 g6 2.g3 Lg7 3.d3 f5 4.Pc3 Pf6 5.Lg2 
0-0 6.Pf3 d6 7.Db3 Pc6 8.Pg5 Pd4 9.Dd1 
h6 10.Pf3 Pxf3+ 11.Lxf3 e5 12.Db3 c6 
13.a4 Kh7 14.a5 De7 15.e4 fxe4 16.Pxe4 
17.Lxe4 Lh3 18.Le3 b5 19.Lxc6 bxc4 
20.dxc4 Tab8 21.Dc2 e4 22.Tb1 Lg2 
23.Tg1 Lf3 24.a6 Dc7 



 

 

22 

 
 
Helaas hier Lxa7 gespeeld in plaats van 
Lb7 gevolgd door Lxa7.... Stockfish (te 
downloaden voor Linux; Google gebruikt 
het voor 100.000 servers) is het met me 
eens dat de partij gelijk op ging, dat is dan 
weer geruststellend….. 
 
Uit de partij Klaas de Jong - Gerard Klein 
Langenhorst een stelling na de 24e zet van 
zwart (24….Ld7-c6). Zwart staat zwaar 
gedrukt. De dame moet het paard blijven 
dekken en zwart krijgt net op tijd de loper 
naar een speelbaar veld op c6. 

 
 
25.Pxg6 !  
Het is geen dammen, dus slaan hoeft niet 
en het zou ook de witte dame binnen laten 
en na een andere zet van zwart valt de 
loper op f8 en daarna valt het paard op d6 
en ook de pion op h7, voor wit nu alles of 
niets :  
25….Le4 ! 26.Dxe4 Pxe4 27.Txd8 Lxc5 ! 
28.Txb2 ??  
Nu kon zwart met schaak minimaal de 
pion op f2 winnen, maar te gehaast 
gespeeld, ondanks genoeg tijd: 28….Txb2 
en na nog een paar zetten bood Klaas 
remise aan en dankbaar aanvaard. 

 

Almelo 2 1726 WSG 3 1640 5,5-2,5 
Goswin Zeeman 1863 Remko Algera 1735  0-1 
Jannick Husers 1782 Frank Lehr 1713  0-1 
Egbert Gorter 1809 Han van de Laar 1663 ½-½ 
Klaas de Jong 1754 Gerard Klein Langenhorst 1545 ½-½ 
Yorick Postema 1728 Peter Rijntjes 1834  0-1 
Ton van Manen 1682 Henk te Brinke  1588  0-1 
Axel Grunnekemering 1633 Luc van Harxen 1545 ½-½ 
Wijnand Zoutendijk 1560 André Houwers 1498  1-0 
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Max Euwe V1-WSG V1 
(door Gerard Harbers) 

 
In de tweede ronde van de SBO viertallen competitie togen we naar het viertal van Dr Max 
Euwe. Deze hadden in de eerste ronde tegen Almelo 2-2 gespeeld en wij gewonnen. 
Derhalve stonden wij eerste in de stand en moesten deze plaats verdedigen.  
 
Mark speelde voor het eerst mee en 
speelde met zwart tegen Rabbers. Het 
werd een Damegambiet die Mark 
zorgvuldig speelde. Wit dacht materieel 
voordeel te kunnen behalen met wat 
tactische zetten maar het precies 
tegenovergestelde gebeurde. Mark wist 
met enkele goede zetten de angel uit de 
stelling te halen en behaalde een zeer 
verdienstelijk remise. 
 
Arent speelde tegen Ton Ellenbroek, met 
zwart. Arent kreeg het zwaar te verduren. 
Zwart leek door wit volledig overrompeld te 
worden doordat wit een heftige aanval 
inzette op de zwarte koning. Arent wist 
echter elke dreiging tegen te gaan en 
kreeg daardoor een gelijke stelling.  
 
Wit wilde niet van ophouden weten en 
hield vast aan zijn aanval, daarbij de 
zwarte dreigingen enigszins 
onderschattend. Toen Arent een perfect 
tactisch remise voorstel aanbood sloeg wit 
deze af en prompt maakte wit een blunder. 
Zwart won de dame en wit gaf op.  
 

Direct daarna speelde Gerard remise. Dit 
was een stelling waarin wit voordeel had 
maar deze stelling was nog zeer lastig te 
winnen. Gerard speelde tegen de Haas en 
had voordeel behaald in de opening en 
deze gedurende de hele partij 
vastgehouden. Bovendien speelde de tijd 
hem ook parten. 2 - 1 in ons voordeel met 
alleen Bert nog aan het spelen. 
 
Bert speelde met wit tegen Vleeming in 
een Siciliaanse  partij. Wit had twee 
vrijpionnen op de damevleugel. En zwart 
een goed centrum. Dit centrum was wel 
een handenbindertje voor wit en zijn 
pionnen op de damevleugel waren niet zo 
snel. Desalniettemin kreeg wit toch ook 
nog kansen via een koningsaanval maar 
deze sloeg niet door. Dit kwam ook door 
de tijdnood waarin beide spelers zaten. 
Uiteindelijk werd het sterke centrum van 
zwart voor wit teveel.  
 
Uitslag 2-2. Een goede uitslag hetgeen 
betekent dat wij in ieder geval nog steeds 
qua punten de leiding hebben in deze 
groep. Dit is een prima start in de viertallen 
competitie. 

 
Max Euwe V1 1876 WSG V1 1815 2-2 

Wouter de Haas 1969 Gerard Harbers 1912 ½-½ 

Ton Ellenbroek 2078 Arent Luimes 1880 0-1 

Vincent Vleeming 1842 Bert te Sligte 1765 1-0 

Daniel Rabbers 1614 Mark Burgers 1702 ½-½ 
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Almelo V1-WSG V1 
(door Gerard Harbers) 

 
Vrijdag 1 december speelden we met ons viertal de derde wedstijd van het seizoen tegen 
Almelo. Zij speelden ook reeds tegen ons bekerteam van de SBO de dinsdag ervoor. Almelo 
(bekend van de verkeerslichten) moest ons die week wel hebben. Het SBO team verloor met 
3-1 , wij met 3,5-0,5.  
 
Als eerste was Gerard Harbers klaar. Hij 
verloor met zwart van Poelstra. In een 
fransman kreeg zwart net geen gelijk spel 
en stond daarbij onder druk. Plotseling 
maakte wit een fout en kon zwart een zet 
doen die alles oploste en waardoor hij 
zelfs beter zou komen te staan. Zwart 
deed deze niet maar zag het pas toen hij 
het verkeerde stuk had aangeraakt. Toen 
was alles voorbij. Zijn stelling stortte ineen 
en wit behaalde de overwinning. 
 
Vervolgens was Arjan aan de beurt tegen 
Wildschut. Arjan, met wit, opende met e4 
en speelde zijn  graag gespeelde 
opstelling met f4 en Lc4 met aanval op f7. 
Zwart speelde dit goed tegen maar kreeg 
niet helemaal gelijk spel. Wit had een 
overwicht. Wit kwam echter in tijdnood en 
zwart profiteerde hiervan.  
 
 
 
 

 
Toen zwart enkele belangrijke stukken kon 
ruilen was het spel van wit weg. Arjan kon 
toen opgeven. 
Arent, met wit tegen Brinks, had telkens 
een lastige stelling waarbij hij onder druk 
stond. Hij loste dit echte keurig op en 
kreeg minimaal gelijk spel. Zwart maakte 
een fout door een pion weg te geven in het 
eindspel. Dit was echter onvoldoende voor 
de winst. Remise dus. 
 
Bert speelde tegen Jutba. Hij kreeg een 
gelijke stelling. Het kostte beide partijen 
veel manouvreer werk om de stelling gelijk 
te houden. Wit leek een sterke aanval te 
krijgen maar deze werd door zwart 
opgevangen. Uiteindelijk had zwart het 
betere eindspel. Dit was echter 
onvoldoende voor de winst. Bert ging toen 
forceren en dit bleek teveel van de stelling 
te vragen en kon opgeven. 
Helaas was dit geen goede afsluiting van 
2017. 2018, daar moeten we het dan maar 
van hebben. 

 
Almelo V1 1997 WSG V1 1896 3½-½ 

Marcel Wildschut 2097 Arjan van Lith 2066 1-0 

Ben Poelstra 2030 Gerard Harbers 1899 1-0 

Jan Willem Brinks 1934 Arent Luimes 1850 ½-½ 

Alwin Jutba 1928 Bert te Sligte 1768 1-0 

 

 
SBO-CUP 

 
WSG 1880 Almelo 1715 1-3 

Marcel Krosenbrink 1981 Yannic Husers 1802 0-1 

Henri Abbink 1921 Jan Willem Brinks 1934 0-1 

Arent Luimes 1850 Egbert Gorter 1747 0-1 

Bert te Sligte 1768 Thomas Berghuis 1375 1-0 
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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 Capriolen 
(door Dick Boogaard) 

Net toen ik dacht: dat worden zes opgaven met zwart als winnaar, was er toch nog een 
recente waarin  wit zegeviert. Anders had ik deze keer DUISTERE februari als titel gebruikt. 
Er komen bekende schakers voorbij: Caruana (twee keer) Gelfand, Anand, Gristsjoek. 
Het ziet er fraai uit. De oplossingen staan weer verderop in het blad.  
 

 
1.Zwart wint: een inkoppertje om  
mee te beginnen. Het wordt mat. 
 

 
2.Zwart wint met geweld op de  
eerste zet. Mat of damewinst. 
 

 
3.Zwart wint weer. De tweede zet 
Is lastiger dan de eerste. Ook nu  
wordt het mat. 

 

 
4.En weer wint zwart. Na maximaal 
vijf zetten staat wit mat. 
 

 
5.Zwart wint met een mooie eerste  
zet. Het wordt weer mat. 
 

 
6.En dan toch nog: wit staat gewonnen, 
En vindt een prachtige eerste zet. 
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ww.nieuwbewwAbacadabra voor leken 
 (door G. Winterd) 

 
Mat midden op het bord…   ….heeft het met turnen te maken ?  

Kwaliteitswinst….  ….het gaat goed met de fabriek. 
De kleine kwaliteit…. ….het gaat iets minder. 
Een kwal….   ….leeft in zee en prikt. 
Een offer….   ….zoiets als Abraham wilde doen. 
Gambiet….   ….een kreeftachtige of iets met biljarten. 
Mat achter de paaltjes…. ….een type schutting. 
Fianchetto….  ….een Italiaans gerecht. 
Korte rokade….  ….een minirok. 
Lange rokade….  ….een avondjurk. 
Ontwikkelingsvoorsprong  ….weer een industrieel item ? 
 

 
 
 
Een paard aan de rand is een schand…. 
    …..staat dus bij het hek te kijken i.p.v. te vreten. 
De verste vrijpion wint…. ….het is liefde, geen oorlog. 
Een dolle toren….  ….nog nooit gezien. 
De mooiste promotie : een paard met mat aan zijn staart…. 
    …..krijg je als je geen afscheid van je werk kunt nemen. 
Torenbatterij….  …. een hele grote accu. 
Dame-loper batterij…. …..kun je vast ook opladen. 
En-passant slaan…. …..nee, nou wordt ie mooi ! Dat mag niet ! 
  
Ja, geen wonder dat de leek het over schaakvoetbal heeft, maar waar is de Koning ? 

 
 

 
 
 

Extra nieuws 
MK 108 DB 108 GK 86 JM 69 
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Snelschaaktoernooi 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Bij ons veertigste toernooi hadden we 32 deelnemers, 40 was mooier geweest, maar toch 
een leuk aantal. Helaas misten we onze buren uit Lichtenvoorde en nog enkele trouwe 
deelnemers. Vanwege het jubileum deed wethouder Aalderink de openingszet en het 
openingswoord en dat inspireerde de schakers tot veel strijdlust, want het duurde lang totdat 
de eerste remise viel te noteren. De computer van Gerard Harbers had alles onder controle 
en zo verliep het toernooi zeer vlotjes en zonder ook maar enige wanklank. De winnaar van 
de laatste jaren Peter Bolwerk moest het dit jaar afleggen tegen de hoogstgerate WSG’ers 
Arjan en Jochem. Ondanks twee slotnederlagen werd Jochem winnaar met 7 uit 9. Dat had 
ook Arjan kunnen zijn, als hij de laatste ronde van Han S had gewonnen. Han had een ronde 
daarvoor ook al Jochem geklopt en was daarmee toch wel de reuzendoder van de dag. 
Waarmee ik natuurlijk niet wil zeggen dat Han zelf geen reus is. 
Henk won de B- en Lauri de jeugdgroep. Onderstaand de scores van de WSG’ers. 
 

1.Jochem 7 

3.Henri 7 

4. Han S 7 

5. Arjan 6 

6.Marcel 6 

7.Job 5½ 

8.Arent 5½ 

9.Henrik 5½ 

12.Oscar 5 

13.Bert 5 

14.Henk te B 5 

15.Stefan 4½ 

16. DickB 4½ 

17.André 4½ 

19.Han vdL 4 

20.Herby 4 

21.Lauri 4 

23.Luc 4 

24.Evi 4 

25.Jan Willem 3½ 

26.Frank 3 

27.Erik 3 

29.Bram 3 

30.DaniëlB 2 

32.Jan 1 
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Wie ben ik ? 

Henk Wiggers is één van de (vele) nieuwe gezichten. Na de cursus van Gerard Klein 
Langenhorst is hij in oktober lid geworden. Een goede reden om hem eens nader voor te 
stellen.  

Naam: Henk Wiggers    

Leeftijd: Ik ben 63 jaar (jong) en bijna 40 jaar getrouwd. Wij hebben 2 samenwonende zonen 
en 4 kleinkinderen en de 2e, Imke van 6, heeft al een beetje interesse in schaken . 
 
Studie/beroep: Na de Grafische school heb ik meer dan 44 jaar bij verschillende drukkerijen 
in verschillende verkoopfuncties gewerkt. Op dit moment ben ik werkzoekende en maak mij 
bij Het Boerengoed en het IVN-Oost Achterhoek nuttig. Bij beide verenigingen ben ik 
secretaris en bij het IVN coördineer ik ook nog de aankomende Gidsencursus. 
  
Andere sporten: Paardrijden, maar ook mennen en mountainbiken. 

 

 

 

Andere hobby’s: Kamperen, bergwandelen, lezen en eten. 

Favoriet gerecht: Favoriet gerecht heb ik niet, behalve rode bieten lust ik bijna alles. En 
onder de bezielende kookkunst van mijn vrouw heeft mijn lichaam zich tot de huidige staat 
ontwikkelt. 
 
Favoriete drank: Rode wijn.  

Favoriet (huis)dier: Uiteraard paarden.    

Favoriete artiest: Andrea Bocelli.  

Favoriet boek: Ik lees graag de boeken van Dan Brown. 

Favoriet TV-programma: Ten tijde van dit schrijven Het Geheime dagboek van Hendrik 
Groen, ons voorland?? Erg confronterend. 
 
Hoe/van wie heb je leren schaken: Ik heb, al vroeg als kind, van mijn vader leren schaken 
maar ik heb dat jammer genoeg nooit echt ontwikkeld. 
  
Op welke schaakprestatie kijk je met het meeste plezier/trots terug: Een echte 
schaakprestatie heb ik dan ook niet. Maar wat niet is kan nog komen. 
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Anatoli Karpov deel 1 
 (door Gerard Klein Langenhorst) 

 
Anatoli Jevgenevitsj Karpov (geboren op 23 mei 1951) was wereldkampioen schaken van 
1975 tot 1985 en van 1993 tot 1999.  
In 1969 werd hij jeugdwereldkampioen. In 1971 won hij zijn eerste grote toernooi in de 
Sovjet-Unie, het Aljechin Memorial, en tevens zijn eerste internationale toernooi, in Hastings. 
In 1973 begon hij aan een opmars naar het wereldkampioenschap door samen met Viktor 
Kortsjnoj het Interzone-toernooi van Leningrad te winnen. In 1974 versloeg hij in de 
kandidatenmatches achtereenvolgens Lev Poloegajevski (5½-2½), Boris Spasski (7-4) en 
Kortsjnoj (12½-11½). 
 
In 1975 had hij om het 
wereldkampioenschap tegen Bobby 
Fischer moeten spelen, maar deze 
weigerde zijn titel te verdedigen. Karpov 
werd daarna tot wereldkampioen 
uitgeroepen. Hij bleek geen papieren 
wereldkampioen, maar speelde veel 
toernooien en won ze bijna allemaal, zoals 
Portoroz/Ljubljana 1975, Skopje 1976, 
Amsterdam 1976, het kampioenschap van 
de Sovjet-Unie in 1976, Las Palmas 1977, 
Tilburg 1977 en Bugojno 1978. 
 
In 1978 verdedigde Karpov de wereldtitel 
in Baguio (Filipijnen) tegen Kortsjnoj. Deze 
was inmiddels de Sovjet-Unie ontvlucht en 
de match had dan ook een sterk politieke 
lading. Er werd gespeeld om zes 
winstpartijen, waarbij remises niet telden. 
Karpov bouwde een 5-2-voorsprong op, 
Kortsjnoj kwam terug tot 5-5, maar Karpov 
won uiteindelijk met 6-5 (of 16½-15½). 
 

 
Anatoli Karpov (1967) 

 

 

De oud-wereldkampioen heeft ook een 
mening over Magnus Carlsen. 
   
“Hij heeft het stoffige imago van de 
schaakwereld de laatste jaren flink 
opgepoetst. Carlsen maakte schaken de 
afgelopen jaren weer 'cool'. De jonge Noor 
(26) heeft een populair YouTube-kanaal, 
doet reclamecampagnes voor grote 
merken, er is een officiële Magnus 
Carlsen-app en hij is de hoofdpersoon in 
'Magnus', de documentaire die vorig jaar 
uitkwam en waarin zijn jeugd tot het 
veroveren van de wereldtitel in 2013 wordt 
gevolgd.” 
 

 
Wereldkampioen Magnus Carlsen houdt 
 een balletje hoog in De Kuip ANP.  
 
In 1979 won Karpov samen met Michail 
Tal het 'supertoernooi' van Montréal en in 
Nederland won hij toernooien in 
Waddinxveen en Tilburg. Ook in 1980 liet 
hij er geen twijfel over bestaan wie de 
beste was. Hij won in Bad Kissingen, 
Bugojno, Amsterdam (IBM-toernooi) en 
wederom Tilburg. In 1981 won hij Linares 
en Bugojno en speelde in Merano (Italië) 
opnieuw tegen Kortsjnoj om de wereldtitel. 
Karpov bleek deze keer veel sterker en 
won met 6-2 (11-7). 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldkampioenschap_Schaken_(Junioren)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Viktor_Kortsjnoj
https://nl.wikipedia.org/wiki/Viktor_Kortsjnoj
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Petersburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lev_Poloegajevski
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boris_Spasski
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bobby_Fischer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bobby_Fischer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tilburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Baguio
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filipijnen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sovjet-Unie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Michail_Tal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Michail_Tal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waddinxveen
https://nl.wikipedia.org/wiki/IBM-schaaktoernooi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Linares-toernooi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Merano
https://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anatoly_Karpov_(1967).jpg
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De jaren daarna brachten weer een aantal 
toernooi-overwinningen, zoals Londen 
1982, Turijn 1982 (beide gedeeld met Ulf 
Andersson), Tilburg 1982, het 
kampioenschap van de Sovjet-Unie 1983, 
Hannover 1983, Tilburg 1983, Londen 
1984 en Oslo 1984. 
 
De Karpov-variant van de Aljechin-opening 
 

Anatoli Karpov heeft de Aljechin-opening 
geanalyseerd wat de volgende variant 
opleverde:  
1.e4 Pf6 2.e5 Pd5 3.d4 d6 4.c4 Pb6 5.ed 
cd 6.Pf3 g6 7.Le2 Lg7 8.0-0 0-0 9.h3 Pc6 
10.Pc3 Lf5 11.Lf4 (zie diagram) 

 

 

 

 

 

       
 

 
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 ! 

 

 
 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ulf_Andersson
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ulf_Andersson
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aljechin_(schaakopening)
mailto:info@ace-shop.com
http://www.ace-shop.com/
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Cursus scheidrechter 1 

door (Gerard Harbers) 
 

Begin november 2017 was er in Doetinchem een cursus scheidrechter 1, welke gegeven 
werd door de heer Paul Peters van de KNSB. Hij is internationaal scheidsrechter. Deze 
cursus is bedoeld om scheidsrechter te kunnen zijn voor met name de interne competitie op 
je eigen club. Je bent dan nog geen officiële scheidrechter voor bijvoorbeeld wedstrijden van 
de KNSB. Daarvoor zijn weer andere cursussen. Deze duren langer en je zult dan stage 
moeten lopen en een examen moeten afleggen. En als je nog verder wilt, bijvoorbeeld 
internationaal scheidsrechter, dan krijg je daarvoor weer een vervolg cursus met weer stages 
en een examen.  
 
Van onze vereniging deden twee 
personen hieraan mee, Peter Rijntjes en 
ondergetekende. Het was een druk 
bezochte zaterdagochtend en middag. De 
zaal zat vol met 27 deelnemers, echt veel. 
Deze mensen kwamen voornamelijk uit 
het gebied van de SBO, OSBO en SGS. 
Behandeld werden de regels van het 
schaakspel die in het officiële FIDE 
reglement staan. Het begon ermee dat 
Peters aangaf dat wat we hadden 
ontvangen (= reglementen) we meteen 
weer in de prullenbak konden gooien 
omdat deze regels per 1 januari a.s. weer 
verouderd waren. Deze zijn intussen 
vervangen door de nieuwe regels.  
 
Gelukkig is niet alles veranderd, de 
meeste regels zijn intact gebleven.  
De belangrijkste verandering betreft de 
regels omtrent de onreglementaire zetten. 
Als je in een normale partij een 
onreglementaire zet doet, bijvoorbeeld, de 
klok indrukken zonder een zet te doen, of 
twee handen gebruiken voor het uitvoeren 
van een zet (in geval bij een rokade, slaan 
van een stuk of promotie) dan krijg je bij 
de eerste vaststelling hiervan een tijdstraf 
van twee minuten en bij een tweede 
vaststelling hiervan is de partij verloren 
voor de  overtreder. E.e.a. dient de 
scheidrechter te constateren.   
 
Tot zover alles logisch, de verandering zit 
hem hierin dat dit ook gaat gelden voor 
een rapid partij of zelfs een 
snelschaakpartij. Hoewel er formeel ook in 
deze situaties genoteerd dient te worden 
en er een scheidrechter aanwezig dient te 
zijn.  
 

 
Bovendien is de tijdstraf bij een 
snelschaakpartij geen twee minuten maar 
één minuut. Dat noteren geschiedt niet of 
sporadisch en er zijn nooit voldoende 
scheidsrechters aanwezig. Daarom is 
deze aanpassing lastig en niet uitvoerbaar 
in de praktijk. Derhalve lijkt het me logisch 
dat je bij deze wedstrijden je eigen regels 
blijft hanteren zoals ze waren (dus niet de 
FIDE regels). In de praktijk blijken deze te 
werken en goed uitvoerbaar te zijn. 
Bovendien is iedereen er mee vertrouwd.  
 

 
Verder gaf de heer Peters aan dat hij als 
internationaal scheidrechter met name 
daar ging kijken waar hij problemen zou 
kunnen verwachten, zodat hij de persoon 
direct in het zicht heeft en zelf kon 
constateren als er iets niet goed ging. 
Daarnaast liet hij als er problemen waren 
de spelers de reconstructie doen zodat zij 
zelf konden constateren wat er niet goed 
ging. Bovendien, hij is er zelf niet bij 
geweest in de meeste gevallen. Hij 
behoudt daarmee draagvlak bij de spelers 
en je eigen  aanzien als scheidrechter blijft 
in stand.  
 
Al met al een leerzame dag.    
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Eindspel 
(door Gerard Harbers) 

 

 
 
Opdracht: wit speelt met remise. 
 
De stelling is in 2007 bedacht door Y. Bazlov. We hebben vaker een compositie gezien van 
Bazlov. Hij is een topper, zo ook deze studie. Als je de materiaal verhouding ziet zou je 
zeggen dat zwart makkelijk zou moeten winnen. Met name ook daar zwart beschikt over een 
paard en een dame welke combinatie over het algemeen beter werkt dat een dame en een 
loper. Maar juist in deze stelling is dat niet zo, natuurlijk. Dit is een moeilijke studie, normaal 
gesproken niet te vinden. Daarom de oplossing: 
 
1. Tf1  
Wit verliest direct na 1. Td2? Wegens 1. .. 
Dh6+ 2. Ph3 Dxd2+ of Td3? Df2+ Kh3 
Df5+. 
1. …   Db2+ 
2. Kh3    
Of 2. Kg3? Pe2+. 
2. …   De2 
3. Tf5 
Je zou denken dat alles op een goede 
manier verdedigd is, maar: 
3. …    Dh5+   
4. Kg2 
Of 4. Kg3? Pe2+ 5. Kg2 Pd4 6. Pe4 De2+ 
en zwart wint een van de stukken van wit 
en de stelling. 
4. …   Pd5 
4. .. Pe4 is minder sterk: na 5. Pxe4 Dxf5 
6. Pd6+. Nu dreigt zwart met een vork op 
e3. 
 
5. Kg3 
Een bijzondere stelling. De beide koningen 
staan tegenover elkaar, met tussenbeide 
een hekwerk van de vijandelijke stukken. 
5. Pe4 is slecht wegens 5. .. Pe3+ 6. Kg1 
Dd1+ 7. Kh2 Pxf5. Of 5. Pd7? wegens 
Dg4+. 

5. …   Pe7 
6. Pg4! 
Totaal onverwacht, en zonder 
compensatie offert wit een volle toren. 
Normaal zou je denken dat je deze nodig 
hebt om in ieder geval remise te maken. 
Andere zetten zijn echter niet goed:  
6. Kf4? Dh2+ (of 6. .. Pxf5 7. Kxf5) 7. Kg4 
(7. Ke4 Dc2+ met stukwinst) Dg2+ 8. Kf4 
Pd5 mat, midden op het bord. 
 
6. …   Pxf5+ 
7. Kf4 
Valt het paard aan en dreigt meteen een 
vork op f6. 
7. …   Dg6 
8. Pe5   Df6 
9. Pg4 
Natuurlijk niet 9. Pe4 wegens 9. .. De6 10. 
Pg5 Dc8 en wint. 
 
9. …    Df8 
10. Pe6  Df7 
11. Pg5  Dg6 
12. Pe5  Df6 
13. Pg4  Df8 
14. Pe6  Df7 
15. Pg5  en remise 
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Partij van clubleden 
 (door Gerard Klein Langenhorst) 

 
Op 12 december 2017 de partij Mark Burgers–Bert te Sligte.  
Reactie Mark: “Hoi Gerard, ik zag dat je de stelling opschreef van Bert en mij”.  
Hier is de (lange) partij, Mark-Bert: 
 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pf3 Pf6 4.e3 g6 5.Le2 
Lg7 6.0–0 0–0 7.Pbd2 Pbd7 8.b3 Pe4 
9.Dc2 Pdf6 10.Ld3 Lf5 11.Tb1 Tc8 
12.Pe5 Pxd2 13.Lxd2 Pe4 14.f3 Pxd2 
15.Dxd2 Lxe5 16.Lxf5  
beter eerst met de pion terug slaan ?! 
 

 
16….Lxh2+, 17.Kxh2 gxf5 18.Df2 Dd6+ 
19.Dg3+ Dxg3+ 20.Kxg3 Kg7  
Inmiddels beland in een toreneindspel, 
altijd lastig  
21.Kf4 e6 22.Th1 f6 23.Th3 Tc7 24.Tc1 
Tff7 25.Tch1 Kh8 26.Th6 Tc8 27.g3  
Wit zet hier zijn koning al een beetje klem  
 
27….Tg8 28.c5 Tgg7 29.b4 Kg8 30.a4 
Tg6 31.T6h3 Tgg7 32.b5 a6 33.Tb1 axb5 
34.axb5 Tf8 35.bxc6 bxc6 36.Tb6 Tc7 
37.Th2 Kg7 38.Thb2 Kg6 39.Tb8  

 

39….Te7 !  
Als wit Txf8 slaat gaat hij mat via e5++ ! 
40.g4 e5+ 41.Kg3 Txb8 42.gxf5+ Kxf5 
43.Txb8 exd4 44.exd4 h5 45.Tc8 Te6 
46.Th8 Kg6 47.Kh4  
Ook zet 47 van mij was best slecht. Dat 
had Tg8 moeten zijn i.p.v. Kh4.   
 
47….Te3 48.Tg8+ Kf5 49.Kg3 Td3 
50.Tc8 Txd4 51.Txc6 Tc4 52.Tc8 d4 
53.Th8 Kg6 54.Tc8 d3 55.Kf2 h4 56.c6 
Kf5 57.Ke3  

 
Deze stelling schreef Gerard K. L. op, 
want hij dacht dat 57…Td4 ! ook tot winst 
zou leiden. Maar zelfs als de zwarte toren 
dan geslagen wordt, kan het nog remise 
worden. 
 
57….d2 58.Kxd2 Kf4 59.Kd3 Tc5 60.Kd4 
Tc1 61.c7 f5 62.Kd5 Kxf3 63.Kd6 f4 
64.Th8 Kg3 65.c8D Txc8 66.Txc8 f3 
67.Ke5 f2 68.Tc1 (??)  h3 69.Ke4 Kg2 
70.Tc2 Kg1 71.Tc1+ f1D 72.Txf1+ Kxf1 
73.Kf3 h2 0–1    
 
Mark : de echte grafzet was pas op zet 68, 
Tc1 van mij was verliezend. Anders was 
het remise geworden. Maar dat zag ik dus 
niet met 3 minuten op de klok.  
Zie dat allemaal maar binnen die paar uur 
die je hebt ☺ De meeste zetten van 
beiden waren gewoon goed, dus volgens 
mij was het wel een goede en mooie partij.  
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Südlohn – WSG  09-02-2018 
(door Gerard Klein Langenhorst) 

 
We werden weer prima ontvangen in Haus Wilmers in Südlohn. 
Een soort Bossche Bollen, heerlijk gevuld met slagroom en kersen deed ons watertanden. 
Ook de „knieperkes“ smaakten prima bij de koffie en thee. De goed gevulde koelkast en de lekkere 
hapjes zorgden mede voor een goede sfeer. 
De prijzen werden alleen aan WSG-ers uitgereikt, voor de beste twee en de laagste speler. 
Ik heb het al niet op dat soort honden en ook niet op zo’n prijs, al was het wel een mooie. Maar al met 
al een zeer geslaagde en gezellige avond.  

 
 

 
Hannes (tweede van links) weer achter het bord tegen Jaap. 

 

Bedenktijd 10 minuten p.p.p.p. 
Bedenktijd Seniorenbord 45 minuten p.p.p.p. 

1. Ronde:      4:4 
2. Ronde:   3,5:4,5 
3. Ronde:      5:3 

4. Rode:     4,5:3,5 
5. Ronde:   3,5:4,5 
6. Ronde:   5,5:2,5 
7. Ronde:   3,5:4,5 
8. Ronde:      4:4 
Totaal    :    8:8 

 
Seniorenbord: Johannes Höing - Jaap Wolters :   0,5 : 0,5 
   
De uitslag kreeg ik toegestuurd van Hermann Tenhagen, die de organisatie en het woord prima voor 
elkaar had. Onze hartelijke dank daarvoor.  
Hij schreef ook: “ Laut Reglement entscheidet bei einem Unentschieden in der Rundenwertung das 
Ergebnis der Partie am Seniorenbrett. Ergebnis des Vergleichskampfes:  8,5:8,5 ” 
 

 
 
 
 

https://i2.wp.com/wsg-schaak.nl/wp-content/uploads/2018/02/Südlohn-WSG.jpg
http://i1.wp.com/iplayoochess.com/wp-content/uploads/2012/08/Геннадий-НАЗАРОВ-64-No24-1987.jpg
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Oplossingen Winterse Capriolen 

(door Dick Boogaard) 
 

1.Lev Yankelevich – Hantholi Rathnakaran, Isle of Man 2017. 
   1…Pc5-b3  2.a2xb3  a4xb3  3.Ka1-b1  Dd8-a8  en wit gaf op, want het is mat na 4.Kb1- 
   c1  Ta8-a1+  5.Pc3-b1  Ta1xb1+  6.Kc1xb1  Da8-a2+  7.Kb1-c1  Da2-a1++. 
2.Alexandr Gristsjoek – Fabiano Caruana, rapidpartij St. Louis 2017. 
   1…..De5-h3  2.Db6-f2 (of 2.g2xh3  g3-g2 mat) Dh3xh2+  3.Lg1xh2  g3xf2 en zwart haalt  
   een nieuwe dame. 
3.Hovhannes Gabuzyan (Armenië) – Nikola Sedlak (Servië), EK landenteams in     
   Chersonissos 2017. 
   1…..h4-h3  2.Tf1-g1  Tc8-c1  en wit gaf op; mat is niet te voorkomen. 
4.Daniel Young – Chris Fegan, Londen 2017. 
    1…..Td4-d1+  2.Kc1xd1  Df6-d4+  3.Kd1-e2  Tf4-f2 mat (of 3.Kd1-c1  a3xb2  4.Kc1-b1  
b2xa1D en mat) 
5.Boris Gelfand – Vladislav Artjomjev , Notenkraker Rapid, Moskou 2017. 
   1….Df6xf4  2.Da8-b7+  Kg7-h6  3.Db7-e4  Df4-f1+  4.Th1xf1  Td2-h2 mat. 
   Ook na 2.g3xf4  Td2-d3+ is het snel mat. 
6.Viswanathan Anand – Fabiano Caruana, Tata Steel 2018-02-06. 
   1.Td2-d6  en zwart gaf op. Na 1…..Dc4xf7 komt 2.Td6xh6 mat en eigenlijk is er geen 
verdediging: 1.Tc5xe5 kost de dame en na 1.Dc4-c1  Td2-d8 is het ook snel mat. 

 
 

Activiteiten
 
Zaterdag 24 maart   Jeugdschaaktoernooi (12.45 uur Budocentrum) 
 
Zaterdag 26 mei   Simultaan Tea Lanchava (13.00 uur bij Willinks) 
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. 

  
Sinds de stand in het vorige clubblad zijn er slechts kleine wijzigingen geweest. De tweede 
periode zit er inmiddels op en er is nog één periode te gaan. Vooral van plaats vier tot en met 
tien is het nog erg spannend.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Achterhoek-Cup Winterswijk-cup Snelschaken 

Lauri 36 Daniël B 18 Bram 9 

Oscar 24 Merijn 18 Wietse 7 

Evi 24 Emma 16 Sylvan 7 

Bram 21 Sylvan 12 Lani 5 

Wietse 18 Jorik 12 Daniël B 4 

Mick 16 Fenna 10 Jorik 4 

Lani 15 Nathan 6 Nathan 2 

David 12   Emma 1 

    Merijn 1 

 

1 Daniël B 383 13-13 W 

2 Wietse 309 13-10½ W 

3 Bram 230 13-7 Z 

4 Lani 205 10-5½  

5 Sylvan 202 11-6 Z 

6 Jorik 190 11-6 W 

7 Daniël M 188 11-6½ Z 

8 Merijn 183 11-5 Z 

9 Mick 167 11-4 W 

10 Emma 160 11-4 Z 

11 Fenna 120 10-1½  

12 Nathan 114 9-2 W 

13 Loraine 73 8-0  
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Teamcompetitie 
 
We spelen dit jaar met maar liefst drie teams in de competitie. Inmiddels hebben alle teams op 
zijn minst eenmaal gespeeld. WSG A had in de eerste ronde namelijk vrij en de tweede ronde 
kwam de tegenstander niet opdagen. 
 

Minerva A 1349 WSG A 1242 2½-1½ 3-1 

Wahe Boghossian 1806 Oscar Wamelink 1715 ½-½ 1-0 

Oseb Merkon 1883 Daan Slager 1199 1-0 1-0 

Anita Merkon 1090 David Poole 995 1-0 1-0 

Sem Nagtegaal 616 Evi Maris 1060 0-1 0-1 

 

WSG D 379 Max Euwe 224 1-3 1-3 

Lauri Maris 1126 Miracle Weevers  1-0 1-0 

Emma Menkhorst 139 Silke Faber  222 0-1 0-1 

Mick Broshuis 125 Nika Dijk 225 0-1 0-1 

Fenna Menkhorst 125 Daniel Bezembinder  0-1 0-1 

 

Mat Ador D 526 WSG D 174 4-0 4-0 

Milan Voorbergen 809 Merijn Hofstra 308 1-0 1-0 

Ewan Gelten 557 Emma Menkhorst 139 1-0 1-0 

Barry Levers 396 Mick Broshuis 125 1-0 1-0 

Finn Kroeze 342 Fenna Menkhorst 125 1-0 1-0 

 

Almelo D 354 WSG D 421 3-1 3-1 

Laurian Doornbos 458 Lauri Maris 1126 0-1 0-1 

Liam den Hollander 304 Merijn Hofstra 308 1-0 1-0 

Jay-Giani Sapulette 478 Mick Broshuis 125 1-0 1-0 

Raili Eppers 175 Fenna Menkhorst 125 1-0 1-0 

 

WSG C 603 Almelo C 498 2½-1½ 2-2 

Evi Maris 1015 Kars van Dam 759 1-0 1-0 

Daniël Barachtjansky 618 Manuel Fernandez 222 1-0 1-0 

Bram Wilterdink 485 Dean Tang 504 ½-½ 0-1 

Lani Oyewole 294 Misha Tang 506 0-1 0-1 

 

Minerva C2 500 WSG C 603 2-2 2-2 

Marijn de Boer 532 Evi Maris 1015 0-1 0-1 

Ynse Winter 600 Daniël Barachtjansky 618 1-0 1-0 

Vin Veldboer 697 Bram Wilterdink 485 0-1 1-0 

Reinder de Boer 170 Lani Oyewole 294 1-0 0-1 

 

WSG C 603 Minerva C1 826 1-3 0-4 

Evi Maris 1015 Barto Visser 993 1-0 0-1 

Daniël Barachtjansky 618 Wouter Zandsteeg 748 0-1 0-1 

Bram Wilterdink 485 Floris Buijnsters 829 0-1 0-1 

Lani Oyewole 294 Hugo Eijkelkamp 733 0-1 0-1 
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EVEN VOORSTELLEN 
 

Naam:    Daniël Meimandy    
           
Geboren:    22 september 2006    
   
School:   Wilheminaschool    
          
Groep/Klas:    8      
          

   Beroep:    Dokter    
 

   Sport:     Voetbal     
       
   Hobby’s:    xx      
       
   Schaken geleerd van:  Schaakschool   

  
 ,  Gerecht:    Kreeft, Pizza, Burgers, Patat en Spaghetti  
           

    Lust geen:    Niks  
         
   Drank:    Cola, Fanta 
          

   Dier:      Dino’s, Hond, Kat en Schildpad  
    
   Artiest:    Ariana Grande en Charlie Puth 
 
   Boek:    Milans Groote Oorlog  
 
   TV-programma:  Jurrassic World Park 3, en Lost World 
 
   Hekel aan:   Als ik een onvoldoende krijg 
 

   Bewondering voor:  Messi, Neymar, De Gea en Kwebbelkop  
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PK-D/E 
 
In de kerstvakantie zoals gewoonlijk de jeugdkampioenschappen van de SBO. Bij de A- en B-
jeugd en de C-meisjes zijn de voorrondes voor het NK landelijk geworden (ik zal hier maar niet 
opschrijven wat ik daar van vind), waardoor alleen nog de titels voor de D-jeugd en C-algemeen 
betwist werden.  
 
Opmerkelijk nam daar het aantal 
deelnemers opeens ook enorm af. Bij de D-
jeugd deden vorig jaar nog twintig kinderen 
mee, nu maar vijf. Dat had één voordeel, het 
toernooi was in één dag klaar. Twee van die 
vijf spelers waren Evi en Lauri Maris.  
 
Gezien de papieren sterkte van hun 
opponenten (ook dat is wel eens beter 
geweest) zou het een verrassing zijn als zij 
niet op de bovenste plaatsen zouden 
eindigen.  
 
En hoewel Evi haar tegenstanders nog wel 
eens mogelijkheden gaf op meer, wisten 
beiden alle partijen te winnen.  

In het onderlinge duel bleek de techniek van 
Lauri beter en zij won het eindspel van Evi.  
Het NK is van 10 tot 12 mei in Rijswijk. 
 
Enige weken later werd het PK-E gespeeld. 
Lauri had al een vrijplaats voor het NK 
verdiend en hoefde zich niet in Hengelo te 
melden. Namens WSG deed nu Thiemen 
Dekker mee. Net lid en meteen (op papier) 
de grote favoriet. Daar hadden andere 
kanshebbers geen rekening mee gehouden. 
Thijmen maakte zijn favorietenrol helemaal 
waar en won al zijn zeven partijen in het 
veld van elf spelers.   
 
Het NK E is op 30 en 31 maart in Waalwijk. 

 
 
 

     
 
 
 

 

 
 

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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’t Waliën wint schoolschaken 
 
Op het laatste moment waren er helaas nog enkele afzeggingen, maar er namen toch acht 
teams plaats achter de borden bij het Winterswijkse schoolschaaktoernooi. Onder toeziend oog 
van vele WSG’ers in de kantine van FC Trias, dat ons weer erg gastvrij ontving, werden vijf 
rondes gespeeld. Dit keer voor het eerst ingedeeld met de computer, dus het ging allemaal nog 
sneller. Al wist de computer het in ronde vijf ook even niet meer.  
Het kampioenschap werd beslist tussen ’t Waliën en de Julianschool. Het onderlinge duel 
eindigde in een 2-2 gelijkspel, maar de Julianaschool liet in één van de andere duels ook nog 
een puntje liggen, waardoor de titel bij ’t Waliën terechtkwam.  
Merijn Hofstra , de enige clubschaker, won al zijn vijf partijen voor de Julianaschool. 
 
Eindstand:  
1. ’t Waliën   9-14½  
2. Juliana   8-12½  
3. Kotten   6-12½  
4. Sint Jozef   6-12  
5. ’t Kempken   6-11½  
6. Woold    3-9  
7. Sint Jozef 2   2-5   
8. ’t Kempken 2  0-3 

 
 
 

Programma  jeugdschaken seizoen 2017/2018 
 
   
Vrijdag 23 februari  Ronde 15, start periode 3 
Vrijdag 2 maart  Winterswijk cup/Achterhoek cup 
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  

 
 


