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OP DE VOORPAGINA
Dick had nog een leuk diagram in de aanbieding. En hij heeft niets teveel gezegd. Dit is uit de
partij tussen Jan Willen en Thiemen. Elders in het clubblad meer daarover. Toevallig ben ik dit
seizoen tweemaal slachtoffer geworden van een dame die op dezelfde wijze op g3 binnenkwam.

3

In Memoriam

Hannes Höing
Op 17 maart 2018 is Hannes Höing overleden. Hoewel we wisten dat hij ziek was, kwam het
bericht voor mij toch onverwacht. Nog maar enkele weken daarvoor was Hannes aanwezig
bij de jaarlijkse oefenwedstrijd tussen Südlohn en WSG. Hij was van plan weer eens op
dinsdag langs te komen. Dat is er helaas niet meer van gekomen.
Iedereen die ik sprak toonde zich aangedaan door zijn overlijden. Dat geeft wel aan hoezeer
Hannes zich in de zeven jaar dat hij bij het WSG schaakte geliefd heeft gemaakt bij zijn
clubgenoten. Immer correct en bescheiden. En we kunnen wel zeggen dat hij de basis heeft
gelegd voor de goede contacten tussen WSG en Südlohn.
Halverwege het seizoen 2010-2011 meldde hij zich aan. Hannes was een heel sterke speler
(pas in het vierde seizoen leed hij zijn eerste nederlaag) en als hij echt gewild had, had hij
vast wel een keer kampioen kunnen worden. Maar die ambitie had hij niet. Hij speelde iets te
vaak remise en als hij won dan verontschuldigde hij zich steevast met woorden als “Glück
gehabt”. In zijn laatste partij heeft hij helaas geen geluk gehad.
We verliezen in Hannes een echte Schachfreund.
Marcel Krosenbrink
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Ten Geleide
(door Gerard Klein Langenhorst)
Tijdens de laatste wedstrijd Südlohn – WSG leek het beter te gaan met Hannes Höing, maar helaas
het mocht niet zo zijn. Marcel heeft op de site en ook hier in dit clubblad een zeer passend In
Memoriam geplaatst. Op zijn begrafenis namen zeer velen afscheid van Hannes, waaronder vele
schakers uit Duitsland en Nederland. Hannes, een mensen-mens, een vriendelijke, sympathieke en
sportieve persoonlijkheid, met grensoverschrijdend enthousiasme. Ein guter Nachbar und
Schachfreund. We vergeten hem niet.
Mede door de pendel tussen oost en west en
vise versa is het WSG momenteel een gestaag
groeiende vereniging, hoewel elders in de
regio en in den lande dat wel anders is.
Ook een belangrijke factor is onze interessante
interne competitie met voor iedere schaker
gelijkwaardige tegenstanders. En ook dat er
het hele jaar door, ook tijdens de vakanties
geschaakt kan worden. Diverse mensen die
dat mogelijk maken en organiseren.

Sporadisch wordt er ook les gegeven aan
nieuwkomers en huisschakers.

Een vereniging regelen en wat er allemaal
gebeuren moet en gebeurt, is met elkaar best
een hele pluk werk. En inderdaad, vanzelf gaat
het niet, maar met elkaar lukt het.

Alle externe teams hebben een teamleider die
de spelers vraagt, de uitploeg uitnodigt, de
chauffeurs vraagt, het wedstrijdverslag al dan
niet uitbesteedt en de teamindeling maakt.
Alles in goed overleg natuurlijk. Niet te
vergeten natuurlijk het clubblad met de
redactie en redactievergaderingen (kaarten
vooral).

Voor de nieuwkomers onder ons en natuurlijk
ook voor de oudgedienden is/komt er een
digitale info met ook de reglementen van de
competities en ligt er t.z.t. ook een geprinte
versie ter inzage in de witte map onderin de
kast.
Zo hebben we een bestuur met voorzitter,
secretaris, penningmeester, intern
competitieleider, algemene zaken en materiaal
en regelt er ook iemand van het bestuur de
externe competitie. Het bestuur gaat over de
lopende zaken, de ledenzaken, de agenda
voor het komend seizoen, de externe teams,
accommodatie, aanschaf materiaal, de
activiteiten, financiën, contacten en
vergaderingen met SBO en KNSB enz. We zijn
het niet altijd met elkaar eens, maar gelukkig
hoeft dat ook niet, als het belang van het WSG
en haar leden maar voorop staat.
Ieder jaar is er een ledenvergadering, met o.a.
ook bestuurssamenstelling, uitreiking van
bekers en alle zaken hierboven vermeld.
Het WSG kent ook een jeugdafdeling met een
stuk of vier begeleiders, ouders die
chauffeuren en begeleiden, een
schoolschaaktoernooi en er wordt elk jaar wel
op een paar scholen schaakles gegeven.
Voor 1600+ rating is er twee vrijdagavonden
les en dit jaar ook voor 1600- rating.

Als er geen interne competitie is tijdens de
korte vakanties is er Vrijschaak en ’s zomers is
er Zomerschaak, dus altijd is er mêlee bij het
WSG. En eens per jaar is er een barbecue.
Inmiddels doen er vijf leden mee aan de
senioren competitie voor 50-plussers in
Hengelo.

De ziekencommissie informeert naar en
bezoekt de zieke schakers en eens in de vijf
jaar wordt er een jubileum commissie
aangesteld voor de diverse festiviteiten.
De groei van WSG brengt mee dat er iedere
dinsdag zo rond de 16 partijen of meer zijn.
Daardoor moet er altijd met meubilair
geschoven worden om een ieder een goede
(licht-) plek te geven. Vanzelf gaat dat niet en
we zijn verplicht om alles weer in de
beginstand terug te zetten.
In het verleden hebben we een enkele keer
een legaat gehad, waardoor
contributieverhoging tijdelijk kon worden
uitgesteld, maar dit jaar konden we er niet
onderuit.
We hebben in de loop der tijd menige klok
cadeau gekregen en onlangs kregen we acht
e
spellen van een 1 teamschaker. Het zijn
prachtige borden met dito stukken, waar we
heel erg blij mee zijn. We hebben daardoor
vier wat oudere, versleten en beschadigde
spellen elders opgeslagen. Allen een prettige
lees- en puzzeltijd met alle partijnotaties.
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Bestuursvergadering 26-2-2018 bij Gerard Harbers
1 Opening.
Op 19.30 uur opent Marcel de vergadering. Er zijn geen mededelingen.
2 Ledenzaken.
Gegevensbescherming: Mark pakt dit op en zal ook bij de KNSB navraag doen of er iets voor
de clubs is op dit gebied. Zo niet, dan zal hij de kennis die hij via zijn bedrijf opdoet
gebruiken.
Infoboekje: We gaan de informatie die van belang is voor de jeugd in 1 boekje zetten, en de
info voor de volwassenen in een ander boekje. De gegevens komen daarna ook op de site.
Statuten: Deze zijn opgesteld op 17-2-1993. Met scannen zijn ze beschermd in geval van
brand ten huize van de bewaarder. Een “huishoudelijk reglement” hebben we niet maar de
verschillende (competitie)reglementen tezamen kunnen als zodanig worden gezien. WSG
heeft een (verplichte) inschrijving in de Kamer van Koophandel, onder nummer 40104526.
3 Interne competitie.
Teksten artikel 5 en 8: De voorgestelde verduidelijking in artikel 8 is goed.
In artikel 5 moet de waarderingsfactor in de verhouding 1,5 tot 2x het aantal spelenden in de
interne competitie staan. Aan het begin van het seizoen goed vaststellen door
competitieleider. Tijdens de competitie aanpassen is ongewenst.
Agenda 2018-2019: Er vallen enkele dinsdagen uit waardoor er ook een Schaakvrij gaat
uitvallen. De jaaragenda zal ook op de site worden gezet.
Indelen op rating: Heeft meer na- dan voordelen.
Aantal cycli: Cycli aanpassen hoeft niet, wel eventueel aantal partijen aanpassen waarin je
iemand nogmaals kunt tegenkomen. Competitieleider stelt dat in op basis van aantal
deelnemers. Het doel is voldoende verschillende tegenstanders te kunnen treffen die
ongeveer gelijk op de ranglijst staan.
Vergoeding voor extern spelen: Voorstellen van Frank en Gerard Kl.L. om compensatie in
de week na een wedstrijd toe te passen en om de compensatie te veranderen is besproken.
We gaan er van uit dat de meeste spelers komen als ze kunnen en zich niet laten leiden
door compensatie die ze daarvoor al dan niet krijgen.
Bekercompetitie aanpassen: Voorstellen van André en Gerard Kl. L. om vooraf verdeling in
twee poules (bovenste en onderste helft ranglijst) te maken en om bedenktijdcompensatie af
te schaffen zijn besproken. Bestuur oordeelt dat de nadelen groter zijn dan de voordelen en
wwe willen ok niet lek jaar het reglement aanpassen. En voordeel van de beker is, je kunt
maar 1x verliezen.
4 Activiteiten:
Cursus WSG: Marcel overweegt om een cursus voor schakers met een niveau van ca. <
1500 rating aan te bieden op vrijdagavonden na 20 uur. Als er voldoende belangstelling voor
is dan gaat hij dat doen.
Cursus Wenters: Gerard Kl. L. en Mark gaan 6 weken rond mei een beginnerscursus geven
voor 60 plussers bij sportschool Wenters. Dit is een initiatief van de sportschool. Dinsdag en
donderdag van 11-12 uur. Ook niet Wenters leden mogen meedoen.
Sportpas: Een initiatief van de gemeente. Als WSG weer een cursus heeft voor huisschakers
is dat een optie om die in dat kader aan te bieden.
Simultaan revanche Tea Lanchava: Omdat er nu maar 25 mensen kunnen meedoen komen
eerst de senioren die vorige keer hebben meegedaan in aanmerking. Als dan nog plaatsen
vrij blijven, dan komen andere leden die op dinsdag of zaterdag spelen en kinderen van
vrijdagavond voor een plek in aanmerking.
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5 Accommodatie / materiaal:
Schenking: Gerard Harbers meldt dat hij graag acht schaakspellen van zware kwaliteit aan
de club wil schenken (bord en stukken). Als WSG 1 speelt, dan die spellen gebruiken, en
voorts zijn ze voor iedereen beschikbaar. Applaus.
Bekers: onze vaste leverancier gaat er mee stoppen. De showvoorraad zal voor een zachte
prijs worden aangeboden. WSG gebruikt nogal wat bekers per jaar (donaties in de vorm van
bekers zijn altijd welkom) en daarom zal Gerard Kl. L. met een 300 euro proberen wat te
besparen op de normale uitgaven van de komende 2 jaar.
Budocentrum: De gemeente heeft eenzijdig de vestigingsvoorwaarden voor WSG in het
Budocentrum aangepast. We moeten nu huur betalen zonder subsidie te krijgen. WSG heeft
destijds geen subsidie aangevraagd omdat de huisvesting door de gemeente werd verzorgd.
Daarvoor nu “bestraft” worden is onterecht vinden wij.
WSG vlag: wegens de domeinaanpassing staat er nu een streepje in de domeinnaam van
WSG. Onze vlag heeft dat streepje nog niet. Gerard Kl. L. gaat een streepje toevoegen op
de vlag.
6 Financiën:
Contributie: Gerard H. meldt dat nog niet alle contributie is geïnd. Als dat met enkele leden
niet lukt voor 1 april dan is uitschrijven een optie, want anders moeten wij wel afdragen aan
de bond. Met deze leden wordt contact gehouden. Wegens de ledengroei staat de kas er nu
goed voor. Het ledental kan echter ook zomaar weer gaan dalen.
Clicks: Gerard Harbers gaat nog bekijken of meedoen interessant kan zijn voor WSG.
7 Samenstelling bestuur:
Henk te Brinke zou Han van de Laar gaan vervangen als intern wedstrijdleider. Wegens
gewijzigde omstandigheden kan Han toch zijn zittingsperiode uitdienen tot augustus 2019.
Tot dan zal Henk schaduwdraaien. En zoals op 27-2 misschien al nodig was in kunnen
vallen. Pas In maart 2020 hoeft Henk op dinsdag niet meer te werken, dus het komt wel
goed uit zo. Tijdens deze periode zal Henk aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen,
e.e.a. zal op de ledenvergadering worden gemeld.
8 Rondvraag:
Gerard H. meldt dat er op 13 en 14 maart een voorlichting is bij de Rabobank. Gerard gaat er
heen en zal dan vernemen of er mogelijk een subsidie van 100 euro of meer mogelijk is voor
WSG, en wat WSG daar dan voor zou moeten doen.
Marcel: geeft een update van de stand van zaken samenwerking SBO, SG en OSBO. Hij is
betrokken bij de opstelling van de competitiereglementen.
9 Sluiting:
Om 22.10 uur sluit Marcel de vergadering.
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Dagboek van de secretaris
(door Mark Burgers)
21-2

Ulf Bierkämper en Patrick Schoenmakers zijn lid geworden bij de senioren.
Beiden van harte welkom!

Maart

Thomas en Julia Nienhuis en Sem van Alst zijn lid geworden bij de jeugd.
Allen welkom!

17-3

Ons zeer sympathieke lid Hannes Höing is toch nog plotseling overleden. Met
verslagenheid vernemen we dit bericht. We wensen zijn familie en vrienden
veel sterkte met het verwerken van dit enorme verlies. Op 23-3 hebben 10
WSG-ers Hannes de laatste eer bewezen.

24-3

Mojtaba Haghayeghi is verhuisd en uitgeschreven. Mohammad Nabizadeh
komt ook niet meer.

26-3

Eline, de dochter van Remco Algera is overleden. We wensen Remco en zijn
familie veel sterke.

31-3

Lauri is Nederlands kampioen geworden bij de meisjes tot 10 jaar. Lauri
gefeliciteerd !

5-4

Walter Schmeing heeft de SBO titel gewonnen bij de veteranen. Walter,
gefeliciteerd!

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

8

Nr

Waar
Naam
de

Voornaam

Punte Gr Rati Rtn Rating
n
p ng g+
N

Score

Ges
p

Ge
w

Re Ver W- Vri
Af Bk
Ext
m
l
Z
j
z r

01

70

Mullink

Jochem

1372,7 A* 2101 13

2114

16,0/21

21

14

4

3

1

1

02

69

Kolakovic

Klaudio

1371,7 A 2016 37

2053

19,5/26

26

16

7

3

0

1

03

68

Krosenbrink

Marcel

1123,8 A 1923 15

1938

13,5/24

24

11

5

8

0

1

1

04

67

Schmeing

Walter

1075,3 A 1988 20

2008

13,0/20

20

7

12

1

0

05

66

Abbink

Henri

1047,0 A 1937 -9

1928

11,5/22

22

8

7

7

0

1

2

06

65

Harbers

Gerard

993,7

1961

9,0/13

13

6

6

1

-1

07

64

Boogaard

Dick

891,0 B* 1818

1826

9,5/20

20

5

9

6

0

08

63

Musholt

Joachim

887,3

B 1871 -15

1856

10,0/20

20

7

6

7

0

09

62

Sligte

Bert te

865,3

B 1786 17

1803

10,0/20

20

6

8

6

2

10

61

Schuurmans

Han

843,2

A 1843 -24

1819

11,5/25

25

5

13

7

-1

11

60

Schmeing

Manfred

842,7

B 1854 -35

1819

12,0/18

18

9

6

3

0

12

59

Laar

Han van de

841,2

B 1699 28

1727

8,0/15

15

5

6

4

1

13

58

Wamelink

Oscar

808,3

B 1666 12

1678

11,0/24

24

9

4

11

14

57

Pooth

Richard

789,8

A 1834 -25

1809

9,5/17

17

9

1

7

15

56

Lehr

Frank

777,5

B 1764 31

16

55

Maris

Evi

765,8 C* 1511

17

54

Houwers

Andre

759,2

18

53

Kl. Langenhorst

Gerard

19

52

Loesing

Henrik

20

51

Teloeken

21

50

Brinke

22

49

23

48

24
25

A 1939 22
8

1

1

3

1
7

6

5

2
8
4

3

6

1

2
2

1

8

2

7

2

0

2

1

-1

9

1

1

1795

6,5/12

12

5

3

4

2

1

9

1520

13,5/25

25

12

3

10

1

1

14

C 1498 12

1510

9,0/17

17

8

2

7

1

5

3

2

757,0

C 1599

0

1599

9,5/20

20

6

7

7

0

2

4

1

727,7

A 1954 -4

1950

0,5/01

1

0

1

0

-1

2

5

Stefan

689,7

B 1762 -5

1757

7,0/08

8

7

0

1

0

Henk te

672,5

C 1618 -43

1575

9,0/21

21

6

6

9

1

1

5

Burgers

Mark

669,8

B 1676 -23

1653

7,5/13

13

7

1

5

-1

2

12

Maris

Erik

655,8

C 1408 31

1439

12,0/25

25

11

2

12

1

47

Maris

Lauri

654,0

C 1494 -45

46

Nabizadeh

Mohmmad

637,7 D* 1528

26

45

Rijntjes

Peter

27

44

Dekker

28

43

Roodzant

29

42

30

41

31
32

1

16

3

2

1449

11,5/25

25

10

3

12

1

0

1528

7,5/14

14

7

1

6

0

632,3

A 1513 -8

1505

7,5/17

17

5

5

7

1

Thiemen

590,2

D 1377 68

1445

10,0/12

12

9

2

1

-2

2

Frank

587,2

B 1559 -17

1542

7,0/14

14

6

2

6

0

12

1

Voogd

Rob

552,8

C 1273 15

1288

9,5/18

18

8

3

7

-2

8

1

Beek

Henk van

551,2

D 1319 -4

1315

10,5/25

25

8

5

12

-1

2

40

Harxen

Luc van

521,8

C 1445

8

1453

4,0/06

6

3

2

1

0

39

Labee

Dick

515,5

D 1277 -3

1274

8,0/22

22

4

8

10

2

33

38

Wolters

Jaap

511,2

C 1376 -58

1318

11,0/26

26

9

4

13

2

34

37

Eckhardt

Jan

504,3

D 1206 -2

1204

11,0/26

26

9

4

13

0

35

36

Kl. Poelhuis

Jan Willem

492,3

D 1221 22

1243

8,0/20

20

5

6

9

-2

36

35

Freriks

Henk

483,8

D 1225 21

1246

8,5/18

18

5

7

6

0

37

34

Slager

Daan

468,8

D 1199

2

1201

8,5/15

15

8

1

6

-1

38

33

Eisenbart

Max

443,7

C 1537 -6

1531

3,5/07

7

2

3

2

-1

39

32

Poole

David

404,2

D

22

1017

6,0/15

15

6

0

9

1

40

31

Algera

Remko

379,3

B 1706 -8

1698

1,0/02

2

1

0

1

0

41

30

Schoenmakers

Patrick

367,7

D 1200 -32

1168

3,0/07

7

3

0

4

-1

4

42

29

Haghayeghy

Mojtaba

328,8

D 1335

1

1336

1,5/04

4

1

1

2

0

23

43

28

Wiggers

Henk

320,2

D

952

16

968

6,5/20

20

5

3

12

0

1

44

27

Barachtsjansky

Daniël

305,5

D

950

6

956

2,5/06

6

2

1

3

0

2

45

26

Ruesink

Kay

302,2

D

812

29

841

4,5/23

23

2

5

16

1

4

46

25

Bierkämper

Ulf

291,3

D 1200 -93

1107

0,0/09

9

0

0

9

-1

2

47

24

Voogd

Damy

290,0

D 1012 -7

1005

2,5/07

7

2

1

4

-1

20

995

1

1
13
1

3
1

9

18
4
1

1
7
9

1

2

10

1

19

2

9

6

19

9

Kampioenen
(door Marcel Krosenbrink)
Aanvullend op de ranglijst is het misschien aardig om te zien wie er allemaal al eens
kampioen zijn geworden. In de eerste jaren werd er nog niet om een clubkampioenschap
gespeeld, de eerste kampioen werd pas in 1956 in het zonnetje gezet. Onderstaand alle
kampioenen.
1956 D Hunnego
1957 Johan Lammers
1958 Hans van der Schaaf
1959 AD Witteveen
1960 Johan Lammers
1961 Jan Denkers
1962 Jan Denkers
1963 BJ Bruggers
1964 BJ Bruggers
1965 F Bosch
1966 BJ Bruggers
1967 BJ Bruggers
1968 BJ Bruggers
1969 Johan Lammers
1970 G Eykelenboom
1971 Jan Denkers
1972 Hans van der Schaaf
1973 K Lenstra
1974 Hennie Meijer
1975 Dick Boogaard
1976 Hans van der Schaaf
1977 Coen van der Hurk
1978 Hennie Meijer
1979 Herby Aalbers
1980 Herby Aalbers
1981 Herby Aalbers
1982 Hennie Meijer
1983 Henri Abbink
1984 Henri Abbink
1985 Hennie Meijer
1986 Henri Abbink

1987 Herby Aalbers
1988 Paul Bosveld
1989 Henri Abbink
1990 Tom Officier
1991 Henri Abbink
1992 Herby Aalbers
1993 Henri Abbink
1994 Herby Aalbers
1995 Marcel Krosenbrink
1996 Peter Hoens
1997 Henri Abbink
1998 Dick van Wamelen
1999 Henri Abbink
2000 Henri Abbink
2001 Marcel Krosenbrink
2002 Henri Abbink
2003 Henri Abbink
2004 Jozo Vulic
2005 Zdravko Duvnjak
2006 Arjan van Lith
2007 Henri Abbink
2008 Henri Abbink
2009 Arjan van Lith
2010 Henrik Lösing
2011 Henrik Lösing
2012 Marcel Krosenbrink
2013 Henri Abbink
2014 Henri Abbink
2015 Jochem Mullink
2016 Jochem Mullink
2017 Jochem Mullink

Opvallend is dat slechts drie spelers driemaal achterelkaar de titel hebben gepakt. Te weten
BJ Bruggrs, Herby Aalbers en Jochem Mullink. Opvallend genoeg behoort Henri Abbink, die
de titel in totaal 15x voor zich opeiste, niet tot dat selecte gezelschap. Onderstaand nog een
opsomming van een ieder die minimaal 2x kampioen is geworden.
Henri Abbink
Herby Aalbers
BJ Bruggers
Hennie Meijer
Jan Denkers
Marcel Krosenbrink

15x
5x
5x
4x
3x
3x

Johan Lammers
Hennie Meijer
Jochem Mullink
Hans van der Schaaf
Arjan van Lith
Henrik Lösing

3x
3x
3x
3x
2x
2x
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Pallas – WSG 1
(door Tom Officier)
We blijven bovenaan!
Door de zwaarbevochten zege op de reserves van Dr. Max Euwe in Enschede hebben we
ons gehandhaafd aan de koppositie in de derde klasse B. Weliswaar moeten we deze riante
plek delen met Spassky's uit Groningen. Beiden hebben we 10 matchpunten maar wij
hebben drie bordpunten meer. Wij moeten echter nog tegen elkaar spelen en wel in de
laatste, negende ronde. Eerst staat nu Pallas uit Deventer op het programma. Zij staan op
slechts één matchpuntje achter ons dus zij zijn zeker gebrand om ons te vloeren.
Het is wederom een uitwedstrijd, na
Enschede dus nu naar Deventer. Voor mij
is dat de dichtstbijzijnde wedstrijd van het
seizoen, daar ik in Amersfoort woon. Ook
wel een keer prettig. Henrik Lösing is
verhinderd en Khaled Darwisch valt in.
Zeker geen verzwakking dus. Verder
speelt iedereen mee. Bij de Palladianen is
iedereen aanwezig van het opgegeven
basisteam.
Na een uurtje spelen heeft Gerard een
pion gewonnen zonder compensatie voor
zijn tegenstander. Reinhard daarentegen
moet een kwaliteit inleveren tegen de dit
jaar sterk spelende Jim Klinge. Verder is
het overal nog gelijk qua materiaal
tenminste. Han speelt een interessante
partij. Er worden veel stukken geruild en
wat resteert is een dame plus aantal
pionnen voor Han tegen twee torens plus
aantal pionnen voor de Deventenaar. Han
creëert een mooie vrijpion op de
damevleugel. Maar helaas wordt het
remise door eeuwig schaak. Verder
gebeurt er niet zoveel, de één heeft wat
meer ruimte, de ander weer wat meer tijd.
En in de materiaalverhouding bij de
partijen van Gerard en Reinhard is nog
niets veranderd.
Maar dan breekt in het vierde speeluur
voor sommige spelers de tijdnood aan.
Klaudio speelt tegen de op papier sterkste
tegenstander Morris Merza. Morris kijkt de
hele partij al tegen tijdsachterstand aan en
dit wordt hem noodlottig. Hij geeft een
toren weg en daarmee de partij. Wederom
een puike prestatie van Klaudio. Hij heeft
nu de fraaie score van 4 uit 5. Ook de
tegenstander van Khaled is in hevige
tijdnood verzeild geraakt.

De sympathieke Pim Heijne die trouwens
ook in Amersfoort woont komt de
problemen niet meer te boven en moet
capituleren.
Onze supersub Khaled heeft nu al 3,5
punt uit vier invalbeurten! Maar het gaat
niet overal goed. Gerard verspeelt in
hevige tijdnood zijn goed opgebouwde
stelling en als na de schermutselingen de
rookwolken opgetrokken zijn kijkt onze
teamleider tegen een verloren
pionneneindspel aan. Het zit Gerard niet
mee dit jaar. Arjan van Lith speelt tegen
Guy Bielderman. Ooit verdedigden Guy en
ik nog de kleuren van ENO uit Nijverdal.
Dat was een jaar of tien geleden. Nu
spelen we tegen elkaar met ons team.
Arjan komt wat moeilijk uit de opening.
Guy speelt Catalaans en kan buigen over
veel ruimtevoordeel gedurende een groot
deel van de partij.....
Ikzelf speel tegen Radboud de Roos. Ook
iemand die ik nog van mijn tijd bij ENO
ken. Radboud speelde toen bij Raalte en
die kwamen we in toernooitjes nog
weleens tegen in het Overijsselse
schaakgebeuren. Ook nu weer speel ik
Catalaans. De voorgaande drie
uitwedstrijden wist ik drie keer te winnen
met deze schuifopening. Nu ziet het er
weer goed uit. Ik krijg het initiatief in een
toren plus lopereindspel maar mede door
goed verdedigen weet ik het nu niet te
verzilveren. Ik kom zelfs met mijn kale
koning tegen koning en pion te staan maar
de lesjes van vroeger komen nu goed van
pas. Oppositie hebben dus.
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Even een bruggetje (ook een schaakterm
trouwens!). In 1998 zag de
schaakvereniging De Oppositie het licht
door een afsplitsing van Pallas in
Deventer. In het begin van hun 10 jarig
bestaan hadden ze net genoeg leden voor
een achttal. Zij speelden toen competitie
bij de SBO. Pallas zelf valt in het OSBO
district. Hun laatste seizoen was
2006/2007.
Zij kwamen toen net zoals WSG 1 uit in de
promotieklasse. In hun topjaren speelden
ze met twee teams en hadden minimaal
20 leden waaronder de huidige
Palladianen Morris Merza, Pim Heijne en
René Renders.
Terug naar de wedstrijd. In een
onoverzichtelijke pot blijkt Arjan net wat
gewiekster dan Guy en kan een zeer
belangrijk punt laten bijschrijven.

Pallas
Max van de Pavoordt
Jim Klinge
Morris Merza
Guy Bielderman
Radboud de Roos
Pim Heijne
Ben Bloemsma
Chris Rindertsma

1972
2091
208
2183
2049
1879
1958
1822
1789

Ondertussen verliest Gerard en met mijn
halfje komt de tussenstand op 2-4 in ons
voordeel. Max van de Pavoordt die op
bord één onze topscorer en grote man in
vorm Jochem moet bestrijden moet gezien
de stand nu wel risico gaan nemen. Maar
Jochem rekent net iets verder in een
paardeindspel en kan het paardoffer van
Max gelukkig weerleggen waarna zijn
vrijpion de doorslag geeft. Reinhard
capituleert vlak daarna, de winst is binnen!
Met de 5-3 zege op zak worden de
volgende laatste twee ronden van eminent
belang. Eerst treffen we Staunton die nog
steeds één matchpunt achter ons staan
door een 5,5-2,5 zege op een zeer
gemankeerd Max Euwe team (zij kwamen
met 6 man opdagen) en de laatste ronde
dus Spassky's. Ook zij houden ons tempo
bij door een regelmatige zege op
Hardenberg 2.

WSG 1
Jochem Mullink
Reinhard Funke
Klaudio Kolakovic
Arjan van Lith
Tom Officier
Khaled Darwisch
Gerard Harbers
Han Schuurmans

2011
2101
2094
2026
2035
1996
2055
1939
1843

3-5
0-1
1-0
0-1
0-1
½-½
0-1
1-0
½-½

WSG 1 – Staunton
(door Tom Officier)
Cruciale overwinning voor het eerste!
Slechts twee bordpuntjes scheiden WSG nog van één van de grootste successen in haar
geschiedenis. Als wij in de laatste ronde van de KNSB competitie derde klasse B een uitslag
neerzetten van een verlies met 6-2 of beter tegen de enige belager die er nu nog resteert
Spassky's uit Groningen dan speelt het eerste team voor het eerst sinds de oprichting in
1937 in de landelijke tweede klasse.
Lange tijd zag het er in de wedstrijd tegen
Staunton niet naar uit dat we in deze
riante uitgangspositie zouden geraken. Op
de eerste mooie lentedag, zaterdag 7 april
stonden twee belangrijke wedstrijden bij
Willinks op het programma.

Het tweede kon bij winst op HSC Stork
een ferme stap zetten naar promotie naar
de landelijke competitie. Ook dat is uniek
voor WSG. En wij troffen het op de derde
plek staande team uit Groningen.
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Vernoemd naar de Engelse schaker
Howard Staunton die vooral bekend werd
door de introductie van de nieuwe
uitvoering van schaakstukken die nog
steeds zeer populair is.
Verder organiseerde hij in 1851 het eerste
internationale schaaktoernooi. Zij hadden
één matchpunt minder dan wij en waren
dus gebrand op een overwinning.
Voor de eerste uitslag op het scorebord
waren mijn tegenstander en ik
verantwoordelijk. Na twee nederlagen die
ik in mijn twee thuiswedstrijden in
Winterswijk geleden had wilde ik nu echt
een resultaat boeken. Na wat kleine
schermutselingen kon ik zetherhaling niet
uit de weg gaan. Het zou de enige remise
worden die zaterdagmiddag.
Toen volgden er twee overwinningen en
twee nederlagen. Khaled kan uitstekend
overweg met zijn Konings-Indisch. Tegen
de sterke speler John Riksten hield hij de
hele partij de druk er goed op en dit leidde
uiteindelijk tot materiaalwinst en het punt.
Arjan won weer. Met wit had hij in een
open stelling het initiatief en waarin de
stelling zeker de witte voorkeur genot gaf
zijn tegenstander zomaar een toren weg.
Wie ook helaas materiaal weggaf was
Han. Hij stond al een pion achter maar gaf
later een stuk cadeau. Ook Henrik overzag
een slimme move van de Stauntonspeler.
In een onoverzichtelijke en hectische
stelling bleek een scherpe riposte de
nekslag voor onze man.
Toen brak het meest cruciale uur van de
competitie aan. Het stond nu gelijk, 2,5-2,5
en de resterende drie partijen konden nog
alle kanten op. Alleen Jochem leek niet
meer te kunnen winnen en moest zelfs
vrezen voor een nederlaag tegen de
Benjamin aan de andere kant, Jonas
Hilwerda. Deze 15-jarige knaap beschikt al
over een rating van net over de 2100.
Reinhard zat in een zeer moeilijk
toreneindspel waarin de uitslag niet te
voorspellen leek.
Klaudio had in een toren plus ongelijke
loper eindspel de volgende stelling bereikt:

We komen erin na de 45e zet van
zwartspeler Klaudio Tf2. Het is duidelijk
dat Klaudio de beste vooruitzichten heeft.
De witte koning kan geen kant op en de
witte pion op f4 is verloren. Daarentegen
gaat wel het zwarte boertje op h6 de doos
in. Men zie het vervolg:
46. Tf7 Ke6 47. Th7 Txf4 48. Txh6 Ke5
49. Lf7 Tf2 en de de witte koning is weer
afgesneden
50. Th4 f4 51. Th5 Kd4 52. Lg6 f3 53. h4
d5

Met zijn laatste zet van Klaudio komt het
veld d6 vrij voor zijn loper en lijkt wit in een
matnetje verstrikt te raken door Tf1.
Redding voor wit lijkt hier nog 54. Lf7 te
brengen want Ld6 faalt nu op Txd5. Maar
zwart geeft eerst schaak met 54... Tf1 en
na 55. Kh2 Ld6 56. Kh3 Th1 57. Kg4 en f2
wint. We volgen de partij 54. Tf5 Ld6 55.
Kg1? Tg2 en wit geeft na stukverlies op.
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Ondertussen kwam Jochem slechter en
slechter te staan zodat de uitslag bij
Reinhard ook de uitslag van de wedstrijd
zou zijn. Dus wellicht de belangrijkste partij
voor WSG dit jaar. Verlies zou de kansen
op het kampioenschap minimaliseren. Met
remise houden we wel Staunton onder ons
maar bij winst van Spassky's deze ronde
is alleen nog winst in de laatste ronde op
Spassky's noodzakelijk voor de eerste
plaats. Bij winst zouden we de riante
uitgangspositie behouden. Voor Staunton
lag het dus iets anders daar zij één
matchpunt achter staan. Bij gelijkspel lijkt
het kampioenschap heel ver weg voor de
Groningers. Vandaar dat Bruno Jelic, de
tegenstander van Reinhard besloot in het
lastige toreneindspel op winst te gaan
spelen. Maar Reinhard verdedigde zich
heel secuur en kreeg daardoor een
gewonnen stelling die onze man zeer
netjes wist te converteren in een zeer
mooie en belangrijke overwinning voor
WSG! Jochem staakte direct daarna zijn
ongelijke strijd.
Nu was het afwachten op de uitslag van
Spassky's tegen het tweede van Max
Euwe. Dit laatste team kan het sterkste
team in deze klasse op de been brengen
en trad dan ook op volle oorlogssterkte
aan tegen de Groningers.

WSG 1
Reinhard Funke
Jochem Mullink
Khaled Darwisch
Arjan van Lith
Klaudio Kolakovic
Tom Officier
Henrik Lösing
Han Schuurmans

2013
2094
2101
2055
2035
2026
1996
1954
1843

Dit resulteerde dan ook in een zege voor
de Enschedeërs! Dus we staan nu twee
matchpunten voor op Spassky's en
doordat de Groningers drie bordpunten
scoorden en wij anderhalf meer deze
ronde staan we ook nog 4,5 bordpunt
voor.
Dit betekent dat als wij in de laatste en
beslissende ronde dus met 2 bordpunten
op het wedstrijdformulier kampioen zijn.
Tot nu toe scoren wij gemiddeld vijf per
wedstrijd. Maar nooit de huid verkopen
voordat de beer geschoten is. Wel grappig
dat Boris Spassky naar wie de Groninger
schaakvereniging genoemd is zichzelf
eind jaren tachtig een luie Russische beer
noemde. Zijn ambitie in het schaken was
de voormalige wereldkampioen van 1969
tot 1972 in die jaren kwijtgeraakt. De
schaakvereniging Spassky's zal zeker nog
ambitie hebben om kampioen te worden
maar dan moeten ze wel enorm uithalen
tegen ons. We gaan het zien!
Oja het tweede won afgetekend van HSC
Stork en ook zij hebben zeer goede
papieren om kampioen te worden. En dat
zet WSG, de Achterhoekse schaaktrots
helemaal goed op de schaakkaart in
Nederland!

Staunton
Bruno Jelic
Jonas Hilwerda
John Riksten
Joop Hummel
Hans Polee
Theo Ebels
Edwin van Pelt
Edwin Zuiderweg

1987
2015
2108
2078
1945
1952
1958
1933
1909

4½-3½
1-0
0-1
1-0
1-0
1-0
½-½
0-1
0-1
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WSG 2 – HSC Stork
(door Emma de Vries)
Als je van tevoren weet dat je bent aangewezen om het wedstrijdverslag te schrijven, dan verloopt
dat proces in een aantal fases. Het begint met een gevoel van eer, je krijgt een
verantwoordelijkheid en er wordt van je verwacht dat je die opdracht naar behoren uitvoert.
Tegelijkertijd beginnen dan ook een klein beetje de zenuwen op te spelen; kan ik dat wel
combineren met mijn partij, kom ik dan niet in tijdnood, kan ik alle partijen wel goed volgen?
Maar je gaat de uitdaging niet uit de weg en
zodra het klokslag 1 uur is geweest en de
klokken worden aangezet, spiek je al wat
rond naar de verschillende openingen die op
de borden komen. Je pent wat steekwoorden
neer en bent opgelucht dat je in ieder geval
íets hebt. Zo af en toe loop je de borden nog
eens langs en let je op materiaalverschil, het
type stelling en de bedrukte gezichten van de
spelers.
Achteraf houd je nog wat korte interviews
(“zeg Dick, stond je nou een pion achter?
Hoe kwam dat?” – “Ja, zo gaan die dingen
hè, gewoon stom!”) en maak je er een leuk
verhaaltje van. Tevreden lever je dat
verhaaltje dan aan bij Marcel en zodra het
clubblad uitkomt blader je als eerste naar die
pagina, want dat is toch jouw kunstwerk.
Echter, als je achteraf pas hoort dat jij
eigenlijk al die fases had moeten doorlopen
omdat jij het verslag moest schrijven, dan
komen er toch wat andere emoties omhoog
borrelen. Onder andere verwarring, paniek en
angstaanvallen zijn aan de orde van de dag.
Zeker als je Emma de Vries heet en nooit
achter je bord vandaan komt en dus ook
geen andere partijen ziet. Echter weet je ook
dat als je nu een fatsoenlijk stuk aanlevert, de
mentale beloning alleen maar groter zal zijn.
Ik zal m’n best doen er wat van te maken.
Laat ik beginnen bij mijn eigen partij, die heb
ik namelijk wel kunnen volgen. Mijn
tegenstander opende met zwart met
Scandinavisch (2... Dxd5) en kwam een
beetje in een bedrukte positie te staan waar
ik zelf aardig tevreden over was. Ik had goed
ontwikkelde stukken en eventueel een
koningsaanval in het vooruitzicht. Mijn
tegenstander liet dat echter niet zomaar
gebeuren en ruilde stuk na stuk af, totdat we
uiteindelijk in een toreneindspel
terechtkwamen.

Dit eindigde in remise, en ondanks dat ik
enigszins baalde omdat ik beter had gestaan,
was ik niet ontevreden. Dat kwam enkele
seconden later pas. Arjan van Lith had het
toreneindspel namelijk gevolgd en had met
een moeilijke blik staan kijken. Toen de
handen waren geschud en de stukken weer
in beginpositie stonden, kwam dan ook direct
de vernietigende vraag: “Was Txg6 niet
winnend? Kon je gewoon doorlopen en
promoveren.” Oh ja. Niet naar gekeken.
Uiteindelijk bleek het een winnend eindspel te
zijn, maar niet zo makkelijk als het leek. Ach
ja, het schaakspel zit nog altijd vol
verrassingen.
Naast mij speelde Herby zijn partij op bord 1
tegen een vroegere jeugdconcurrent van mij,
Wouter Lardinois. De stelling was lang in
evenwicht en er werd geconcentreerd
gezwoegd. Ik keek af en toe opzij en merkte
dat er niet heel veel spannends gebeurde, tot
de laatste gespeelde zet; je merkt het aan de
beweging en het geluid dat iemand een
tactische truc triomfantelijk uitvoert. De
stukken worden er wat harder afgeslagen en
de klok wordt met veel enthousiasme
ingedrukt. De winnaar ontspant zich en de
verliezer kijkt wat beduusd naar wat er net is
gebeurd. Wouter verraste Herby met een
aftrekaanval en Herby moest de koning
omleggen. Tja, zo gaan die dingen.
De andere zes gevechten heb ik helaas niet
zelf kunnen meemaken, dus bij dezen verwijs
ik u graag door naar de website waar een en
ander in het kort staat vermeld. We hebben
uiteindelijk gewonnen en worden dan ook
zeer waarschijnlijk eerste, iets waar we blij
mee zijn, maar iets wat ook wel moest
gebeuren. Omdat ik zelf de aankomende
laatste wedstrijd op 21 april helaas niet kan
spelen, wil ik hier alvast het tweede team
bedanken voor de gezelligheid en de mooie
partijen. Volgend seizoen gaan we er weer
tegenaan!
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WSG 2
Herby Aalbers
Emma de Vries
Henri Abbink
Marcel Krosenbrink
Dick Boogaard
Hennie Meijer
Bert te Sligte
Dick van Wamelen

1849
1827
1913
1937
1923
1818
1798
1786
1789

HSC Stork
Wouter Lardinois
Regobert Eijkelkamp
Wahe Boghossian
Hans van Schaaik
Johnny Hampsink
Vigen Boghossian
Piet van Kuilenburg
Arjan Valkonet

1720 5½-2½
2044
0-1
1894
½-½
1799
½-½
1710
1-0
1681
½-½
1619
1-0
1558
1-0
1452
1-0
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WSG 3 – Lonneker 2
(door Henk te Brinke)
Zaterdag 10 maart stond ronde 7 op de rol. Om 1 uur was het nog even wachten op een paar gasten
die ergens in de file stonden, wat in de regio bijna onmogelijk is, maar kwamen tien over één binnen.
Remko zat op bord 1 en maakt zelf zijn verslag:
Mijn partij was niet zo heel erg goed. In het middenspel heb ik een fout gemaakt waardoor ik technisch
verloren stond. Gelukkig wist mijn tegenstander er niet van te profiteren, hij ging voor een
kwaliteitswinst maar daarmee werden de meeste positionele problemen die ik had opgelost en ik
kreeg er ook nog eens twee pionnen voor. Daarna gaf hij ook de kwaliteit nog terug en toen stond ik
een pion voor met een gewonnen eindspel. Een beetje geluk dus, maar wel een interessante partij.
Na de afruil van de dames, waarover we later
nog hebben nagepraat of hij had moeten ruilen
of de keus aan de tegenstandster laten, wordt
hij vakkundig weggespeeld.

Stelling na 44.Pxa1, een zet daarvoor :
43…a2a1P, paardpromotie !! Remko schreef :
”Ik vond mijn promotie naar paard wel erg
leuk”.
Job op bord twee wil kennelijk weer snel naar
huis. De opening, zes pionzettten achter elkaar
komt mij niet bekend voor, maar een tijdje later
zijn de stukken allemaal van de plek. Na 20
zetten heeft Job alweer drie minuten in de
plus. Posteert een sterk paard op g5, maar
heeft een dubbelpion. Uiteindelijk komt zijn
koning toch op de tocht te staan en incasseert
een nul. Han verliest al vrij snel een pion en
moet uiteindelijk ook nog een kwaliteit
inleveren. Oscar wint een pion, maar houdt
een dubbelpion. Tegenstander wordt wel
getrakteerd op een geïsoleerde pion die niet te
verdedigen is en Oscar wint fraai.
Ik zelf (Henk) zit de laatste tijd wat in mineur
achter het schaakbord. Mijn tegenstander is
niet bij de les en verliest na negen zetten al
een kwaliteit. Door een misrekening verlies ik
het stuk weer. Kennelijk van mijn a propos
lever ik nog maar een stuk in. Volledig
onnodige nederlaag.
Gerard komt al vrij snel minder te staan. De
druk op de stelling wordt steeds groter.

Zo was de stelling na zet 28 van zwart, lastig
voor wit, omdat de toren binnen kan vallen op
e3 en zo de dame bedreigt. Gerard dacht dat
hij een lumineus idee had met 29.Te4 ! De
witte pion op f5 is immers zo giftig als een
zwarte mamba en Inken trapte daar dan ook
niet in en bracht de koning naar c7, daarna de
vrijpion weggegeven en tijdens de toren- en
dameruil gingen er nog enkele pionnen af.
Maar Fritz had een beter plan : 29.f6 Te3 !
30.Dxe3 ! en zwart moet de dame geven om
de pion af te stoppen en wit wint. Zie dat maar
eens…..
Luc speelde een degelijke partij die, voor zover
ik kon zien nooit uit balans is geweest.
André’s partij blijft lang in evenwicht. Komt
door een geïsoleerde pion iets minder te staan.
De tegenstander is moe en bied remise aan.
Omdat dit de laatste partij van de dag is en de
punten al met de gasten meegaan, wordt dit
aangenomen.
Helaas, een onnodige nederlaag.
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WSG 3
Remko Algera
Job Geerdes
Han van de Laar
Oscar Wamelink
Henk te Brinke
Gerard Klein Langenhorst
Luc van Harxen
André Houwers

1613
1735
1700
1663
1628
1588
1545
1545
1498

Lonneker 2
Jarno Scheffner
Jürgen Meijerink
Roelof Berkepeis
Wim Stoltenborgh
Gijs Gerritsen
Inken Meijerink
Boris Tsoukkerman
Albert Hulskers

1782
1948
1728
1727
1922
1645
1958
1544

3-5
1-0
0-1
0-1
1-0
0-1
0-1
½-½
½-½

ENO 1 – WSG 3
(door Gerard Klein Langenhorst)
Ronde 9 : uit naar Nijverdal, naar een concurrent van ons tweede team, dat voorstelde ons team een
beetje te husselen om nog onverwachte bordpunten mee te pikken. Dat lukte redelijk. Normaal ben ik
niet zo voor husselen, omdat ik een ieder een gelijkwaardige tegenstander gun, zodat het geen
wegspeelpartij wordt. Maar de verschillen in rating waren toch al beregroot, dus vooruit. Job zou het
verslag maken, maar was zo druk met zijn eigen partij dat hij niets zag van de anderen. Hij leek nog
een vrijpion op de f-lijn te verorberen, maar ging voor aanval, wat niet goed afliep. Wel is hij zo goed
als kampioen van Rokade en daarvoor de hartelijke felicitaties van ons derde team.
Het meest opvallende aan de wedstrijd, was
dat de eerste spelers al om kwart over vier
weer in Winterswijk waren. Dus geen
e
bitterballen deze keer. Iedereen wilde het 1 en
e
2 team nog zien spelen. Onze wedstrijd
begon met een 0-1 voorsprong omdat ENO in
haar thuiswedstrijd niet genoeg spelers
beschikbaar had.

ENO 1
Metthew Johnson Temisaren
Etien Alssema
Jacques van de Heide
Rody Brinkhuis
NO
Freek de Goede
Herman Keizer
Harry Doctor

1807
2008
1939
1890
1744
1758
1628
1682

Tegen de nummer twee wisten de zeven
WSG-ers daar nog vier remises aan toe te
voegen. Invaller Erik Maris scoorde een keurig
halfje en ook de remise aan bord 1 van Gerard
Klein Langenhorst was niet slecht, alhoewel
ENO al met 4,5 voorstond, dus de winst voor
hun was toen al zeker.
Han van de Laar en Henk te Brinke wisten ook
de remisehaven te bereiken. André Houwers
en Luc van Harxen slaagden daar niet in,
waardoor het 5-3 werd.
WSG 3
Gerard Klein Langenhorst
André Houwers
Job Geerdes
Luc van Harxen
Jan Willem Klein Poelhuis
Henk te Brinke
Han van de Laar
Erik Maris

1502
1545
1498
1700
1545
1146
1588
1663
1332

5-3
½-½
1-0
1-0
1-0
0-1
½-½
½-½
½-½
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WSG V1- SG Max Euwe V1
(door Gerard Harbers)
Dinsdag 20 maart speelde we tegen Max Euwe onze vijfde viertallen wedstrijd. Ditmaal was Arjan de
invaller. Hij speelde aan bord 1 met zwart tegen Ton Ellenbroek. Wit speelde de opening weer actief
en offerde een pion waardoor zwart wat gedrukter kwam te staan. Maar wit kon niet doorbreken in de
zwarte stelling. Zwart vocht zich langzaam aan weer terug en er kwam een gelijke stelling op het bord
die uiteindelijk voor beide partijen geen winst meer kon opleveren. Remise dus.
Gerard speelde aan het tweede bord met wit
tegen Sjoerd van Willigen. Er kwam een
MacCutcheon van het Frans op het bord en wit
kreeg een goede stelling. Hij drukte zwart
tegen de rand van het bord aan en het leek
een kwestie van tijd dan zwart zou opgeven.
Dit had ook dienen te geschieden, ware het
niet dat de tijdnood er aan kwam. Daarin kon
wit in een keer toehappen maar verzuimde dit
waardoor zwart weer kansen kreeg. Die pakte
hij goed aan het spel verzandde in een remise
stelling.
Arent speelde tegen Wouter de Haas met
zwart en moeilijke partij. Weer met zwart.
Uiteindelijk kwam er een eindspel op het bord
waarin hij goed leek te staan. Maar zijn loper
bleek niet op gewassen tegen het witte paard.
WSG V1
Arjan van Lith
Gerard Harbers
Arent Luimes
Bert te Sligte

1896
2027
1912
1880
1765

Bert speelde met wit tegen Vincent Vleeming
Een prima partij. De Siciliaan pakte hij
voortvarend aan door een pion en een kwaliteit
te offeren en kreeg een schitterende stelling.
Zijn aanval was sterk en voldoende om te
winnen. Maar ook voor hem gold dat hij niet de
juiste voortzetting koos en het ging van kwaad
tot erger. Door mindere goede zetten diende
hij zelfs op geven.
Uiteindelijk hebben we met 1 - 3 verloren.
Jammer maar helaas. Rest ons nog de laatste
wedstrijd tegen Almelo. Hopelijk gaat het daar
wat beter. Desalniettemin zijn deze partijen in
de viertallen competitie leuk om te doen en
zeker voor herhaling, in het volgende seizoen,
vatbaar.

Max Euwe V1
Ton Ellenbroek
Sjoerd van Willigen
Wouter de Haas
Vincent Vleeming

1982
2078
2040
1969
1842

1-3
½-½
½-½
0-1
0-1
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Anatoli Karpov deel 2
(door Gerard Klein Langenhorst)
In 1984 begon zijn eerste match met Garri Kasparov om de wereldtitel. Deze in Moskou
gespeelde match ging weer om zes winstpartijen. Na negen partijen stond Karpov met 4-0
voor en leek een slachting ophanden. Er volgde echter een enorme reeks remises, slechts
onderbroken door één winstpartij van Karpov en één van Kasparov. Kasparov won de 47e
en 48e partij, hoe het zou zijn afgelopen is een open vraag, want FIDE-voorzitter Florencio
Campomanes brak op dit punt de match af en bepaalde dat er een nieuwe moest worden
gespeeld. Deze match vond in 1985 plaats, eveneens in Moskou.
Karpov kwam eerst nog even naar
Amsterdam om het OHRA toernooi te
winnen, maar verloor de tweede match
tegen Kasparov met 11-13. In 1986 won
Karpov in Brussel en Bugojno, alvorens in
Londen en Leningrad aan te treden voor
een revanchematch tegen Kasparov. Deze
derde match verloor Karpov met 11½12½. In 1987 speelde Karpov in Linares,
niet in het toernooi, maar tegen Andrei
Sokolov in een 'superfinale' van het
kandidatentoernooi.

In 1989 moest hij weer meedraaien in de
kandidatenmatches en versloeg daarin
Johann Hjartarson met 3½-1½ en Artur
Joesoepov met 4½-3½. Hij won ook nog
een toernooi in Skelleftea (samen met
Kasparov). In 1990 versloeg Karpov Jan
Timman in de finale van de
kandidatenmatches met 6½-2½ en mocht
daarna voor de vijfde keer tegen Kasparov
aantreden voor een match om het
wereldkampioenschap. Karpov verloor
weer nipt met 11½-12½.

Karpov won makkelijk (7½-3½) en verwierf
zo het recht om weer tegen Kasparov om
het wereldkampioenschap te spelen. Deze
in 1987 in Sevilla gespeelde match
eindigde in 12-12, waarmee Kasparov
wereldkampioen bleef.

1991 bracht toernooi-overwinningen in
Reggio Emilia en Reykjavik (samen met
Vasyl Ivantsjoek) en winst (4½-3½) op
Viswanathan Anand in de volgende
kandidatencyclus. Het jaar daarop verloor
Karpov echter verrassend de halve finale
van Nigel Short (4-6). Hij won wel
toernooien in Madrid, Biel en BadenBaden. In 1993 won hij Hoogovens, dat
jaar gespeeld volgens een knockoutformule, en vervolgens ook in
Dortmund en Dos Hermanas. In datzelfde
jaar werd hij onverwacht weer
wereldkampioen. Kasparov en Short
besloten hun WK-match buiten de FIDE
om te spelen, waarop de FIDE een match
tussen Karpov en Jan Timman
organiseerde. Karpov won met 12½-8½.

Anatoli Karpov, 1996

Onmiddellijk na de match in Sevilla reisde
Karpov naar Wijk aan Zee om Hoogovens
1988 te winnen. De rest van 1988 was ook
niet slecht: winnaar in Brussel, 2e in
Amsterdam (achter Kasparov), 2e in
Belfort (achter Kasparov), gedeeld (met
Kasparov) kampioen van de Sovjet-Unie
en winnaar in Tilburg.

Het toernooi van Linares was in 1994
uitzonderlijk sterk bezet, met Karpov,
Kasparov, Aleksej Sjirov, Vladimir
Kramnik, Gata Kamsky, Anand, Veselin
Topalov en Boris Gelfand. Kasparov
kondigde van tevoren aan dat de winnaar
zich 'wereldkampioen toernooischaak'
mocht noemen. Of hij achteraf zo blij was
met deze uitspraak staat te bezien, want
Karpov won het toernooi met 11 uit 13.
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Dat was de beste toernooiprestatie uit zijn
loopbaan en wellicht uit de hele
geschiedenis. Daarna begon Karpovs
schaakkracht te tanen en werden toernooioverwinningen zeldzaam.
Karpov bleef nog wel tot 1999
wereldkampioen. In 1995 was de regel dat
de wereldkampioen mee moest doen
vanaf de halve finale. Karpov versloeg
daarin Gelfand met 6-3 en won vervolgens
in 1996 de finale van Kamsky met 10½7½. In 1998 moest hij in een korte match
de titel verdedigen tegen Anand, de
winnaar van het eerste knock-outtoernooi
om het wereldkampioenschap. De match
eindigde 3-3 waarna Karpov een rapid
play-off met 2-0 won. In 1999 trok hij zich
terug uit het toernooi om het
wereldkampioenschap omdat hij het niet
eens was met de hem toebedeelde plaats
in dat toernooi. De laatste jaren heeft
Karpov zich wat teruggetrokken uit het
serieuze schaak en speelt voornamelijk
nog rapid- en exhibitiepartijen.
Karpov-Kasparov WK1984, ronde 9.
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pf3 c5 4.cxd5 exd5
5.g3 Pf6 6.Lg2 Le7 7.0-0 0-0 8.Pc3 Pc6
9.Lg5 cxd4 10.Pxd4 h6 11.Le3 Te8
12.Db3 Pa5 13.Dc2 Lg4 14.Pf5 Tc8
15.Ld4 Lc5 16.Lxc5 Txc5 17.Pe3 Le6
18.Tad1 Dc8 19.Da4 Td8 20.Td3 a6
21.Tfd1 Pc4 22.Pxc4 Txc4 23 .Da5 Tc5
24.Db6 Td7 25.Td4 Dc7 26.Dxc7 Tdxc7
27.h3 h5 28.a3 g6 29.e3 Kg7 30.Kh2 Tc4
31.Lf3 b5 32.Kg2 T7c5 33.Txc4 Txc4

34.Td4 Kf8 35.Le2 Txd4 36.exd4 Ke7
37.Pa2 Lc8 38.Pb4 Kd6 39.f3 Pg8 40.h4
Ph6 41.Kf2 Pf5 42.Pc2 f6 43.Ld3 g5

44.Lxf5 Lxf5
Nu ontwikkelt zich de strijd tussen het
Parade Paard en de Lamme Loper,
althans zo maakt Karpov gebruik van zijn
paard, ook al omdat de loper nu nog niet
bij de pionnen van wit kan.
45.Pe3 Lb1 46.b4 gxh4 47.Pg2 hxg3+
48.Kxg3 Ke6 49.Pf4+ Kf5 50.Pxh5 Ke6
51.Pf4+ Kd6 52.Kg4 Lc2 53.Kh5 Ld1
54.Kg6 Ke7 55.Pxd5+ Ke6 56.Pc7+ Kd7
57.Pxa6 Lxf3 58.Kxf6 Kd6 59.Kf5 Kd5
60.Kf4 Lh1 61.Ke3 Kc4 62.Pc5 Lc6
63.Pd3 Lg2 64.Pe5+ Kc3 65.Pg6 Kc4
66.Pe7 Lb7 67.Pf5 Lg2 68.Pd6+ Kb3
69.Pxb5 Ka4 70.Pd6
1-0 na een taaie strijd.

Tutti Frutti
(door Ge Winterd)
Albert Einstein (1879-1955)
Schaken is het snelste spel ter wereld omdat men met elke seconde duizenden gedachten
moet ordenen.
Anatoly Karpov
Schaken is kunst, wetenschap en sport.
Ed Wynn (Amerikaans cabaretier en acteur 1886-1966)
Je wordt oud als je bij het schaken buiten adem raakt.
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Hans Sönker (Duits acteur 1933-1980)
Een liefdesverklaring is als de openingszet bij het schaken: de consequenties zijn niet te
overzien.
Budd Schulberg (Amerikaans roman- en scenarioschrijver 1914-2009)
Boksen is schaken op lichamen in plaats van borden.
Cees Buddingh (Nederlands letterkundige 1918-1985)
Schaken en verzen schrijven hebben dit gemeen, dat het in de allereerste plaats gaat om het
creëren van spanningen.
Wilhelm Steinitz (Oostenrijks-Amerikaans schaakgrootmeester)
Schaken is niets voor angstige zielen.
Bobby Fisher (Amerikaans schaakgrootmeester 1943-2008)
Schaken en ik, het is moeilijk om ze uit elkaar te halen. Het is mijn alter ego.
Jan Hein Donner (Nederlands schaakgrootmeester 1927-1988)
Liefde is je hele leven lang proberen je vrouw schaken te leren.
Alles is met schaken te vergelijken. Schaken is met niets te vergelijken.
Johan Cruijff
Je moet schieten, anders kun je niet scoren.
Als ik zou willen dat je het begreep had ik het wel beter uitgelegd.
Als je niet ken winnen, moet je zorgen dat je niet verliest.
Elk nadeel heb z’n voordeel.
Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen.
Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt.
Ik ben overal tegen. Tot ik een besluit neem, dan ben ik ervoor. Lijkt me logisch.
Als je op balbezit speelt hoef je niet te verdedigen, want er is maar één bal.
Er is maar één moment dat je op tijd kunt komen, ben je er niet, dan ben je óf te vroeg, óf te
laat.
William Shakespeare (Engels toneelschrijver en dichter 1564-1616)
Luister naar ieders kritiek, maar behoud uw eigen oordeel.
De hele wereld is een schouwspel en alle mensen zijn maar acteurs.
Een eerlijk man te zijn in deze wereld, betekent één uit duizenden te zijn.
Bestaan of niet bestaan, dat moet je je afvragen.
Een blijmoedig hart loopt de hele dag. Een bedroefd hart is na een mijl al vermoeid.
Als de geest gewillig is, is het lichaam zwak.
Als zorgen komen, komen ze niet als enkele verspieders, maar bij troepen tegelijk.
Aan vriendschap heb je iets in alle andere zaken dan politiek en liefde.
Toon Hermans (Nederlands cabaretier, zanger en dichter 1916-2000)
Te leven is een gunst, te weten hoe is een kunst.
De roem van mensen is slechts schijn. Je kunt alleen maar groot zijn in het klein.
Ik ben blij dat ik leef, en geen vliegje in mijn oog heb.
Er gaat meer boven je pet dan eronder.
Gevoel voor humor begint bij gevoel voor verdriet.
Confucius (Chinees filosoof 551 v.C- 479 v.C.)
Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten.
De stilte is een vriend die je nooit verraad.
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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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ww.niWie ben ik ?
We mogen de laatste tijd veel nieuwe leden begroeten, waaronder Patrick Schoenmakers.
Hij stelt zich in onze rubriek “Wie ben ik” voor.
Naam: Patrick Schoenmakers
Leeftijd: 44 jaar
Studie/beroep: Verkeersvlieger
Andere sporten: Hardlopen en fitness
Andere hobby’s: Lezen, houtbewerken en een beetje gitaar spelen
Favoriet gerecht: Lastig…maar alles met zalm vind ik wel erg lekker
Wat lust je absoluut niet: Rode bietjes
Favoriete drank: Water

Favoriet (huis)dier: Timo (onze Bretonse spaniël)
Favoriete artiest: John Mayer
Favoriet boek: De ontdekking van de hemel van Harry Mulisch
Favoriet TV-programma: Uhhh…ik kijk bijna geen TV
Ik heb een hekel aan: Mensen die afspraken niet nakomen
Ik heb bewondering voor: Doorzetters
Hoe/van wie heb je leren schaken: 6e klas lagere school
Op welke schaakprestatie kijk je met het meeste plezier/trots terug: Eerst maar iets
presteren…
Favoriete opening: Italiaans (tot nu toe)
Wat vind je leuk aan WSG: De gemoedelijke sfeer en diversiteit onder de leden
Suggestie voor WSG: Ik kan zo even niets bedenken
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Comfortabel, stabiel, veilig, vlot, heerlijk rijden en sturen.
Oud en jong, ligtrike en ligfiets is voor iedereen geweldig.
Welke is voor mij de juiste ? Er is zoveel mogelijk …
zelfs éénhandbediening, hogere zit, beenhouder, e-drive, enz.
► Bel of mail met ACE, tel. 0543-530905 info@ace-shop.com
► Bekijk alvast “vind uw ligfiets” op www.ace-shop.com
► Proefrit, advies, lengte/stoelmaat, perfecte ligfiets/-trike

.

Weurden 60, 7101 NL

Welkom !
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Eindspel
(door Gerard Harbers)

Opdracht wit speelt en wint.
Dit is een studie welke is ingezonden door Y. Bazlov voor de Jan Timman 65 jaar award. Hij
heeft de tweede prijs hiervoor gewonnen. Het thema hiervan was mat geven met de loper.
Wit heeft inderdaad een loper en zal hier ook mee mat geven, alleen is de vraag hoe?
Oplossing: (commentaar van Timman)
1. De6
Beide koningen staan onveilig maar de zwarte koning lijkt kopje onder te gaan door een
directe aanval. Maar wit zal hier zorgvuldig moeten spelen. De tekstzet is de enigste manier
om succesvol te zijn. Alternatieven leveren alleen remise op:
1. Dd3? Te4 2. Db5+ Kf7 en nu 3. Dd5+ e6 4. Dd7+ Kf8 5. Dd8+ Kf7 6. Dg8+ Ke7 7. Txe6+
Txe6 8. Dxe6+ Kf8, of 3. Df5+ Lf6 4. Dd5+ e6 5. Dd7+ Le7 en remise.
1. …
Tf8
2. Dd7
Het alternatief 2. Dc6+ Kf7 3. Dc4+ Ke8 4. Dc8+ Kf7 5. Df5+ Ke8 6. Dd7 is een verspilling
van tijd.
2. …
Kf7
3. Kh6
Df4+
Zwart moet schaak geven, anders zakt het snel in elkaar: 3. .. Le5 4. Tf6+ Lxf6 5. Dd5 Ke8 6.
Db5+ Kf7 7. Dh5+ of 3. .. Dh1 4. Df5+ Ke8 5. Db5+ en bijv. 5. .. Kf7 6. Tf6+ Kxf6 7. Df5 mat.
4. Kh7
Dh4+
5. Th6
De4+
6. Lf5
Ld4
De pointe van zwarts tegenspel; hij dreigt mat in één. Het alternatief 6. .. Lg7 was
onvoldoende omdat 7. De6+ Dxe6 8. Lxe6+ Ke8 9. Kxg7 wint.
7. Tf6!
Het belangrijkste doel van dit brilante toerenoffer is het creëren van een blokkade voor de
zwarte koning maar het zorgt ook voor de blokkade van de diagonaal voor de zwarte loper
op h8.
7. …
Lxf6
Indien 7. .. Kxf6 dan kan simpel 8. Lxe4 geschieden omdat er geen mat is op h8.
8. De6+
Dit dame offer is bekend van Kasantsev
8. …
Dxe6
9. Lg6 mat
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Partijen van clubleden
(door Dick Boogaard)
Iedere keer is het weer zoeken naar bijzondere partijen van WSG-ers. Deze keer was het
niet moeilijk. De tienjarige Thiemen Dekker is sinds begin 2018 lid van WSG en won zijn
eerste negen partijen in de interne competitie! Zoiets lukt zelfs de kampioenen niet. Ik heb de
notatie van zijn negende overwinning van hem gekregen en ben bij hem thuis geweest om
samen met hem en zijn ouders over zijn schaken te praten.
Thiemen heeft schaken geleerd toen hij
zes jaar oud was, maar de eerste twee
jaar gebeurde er nog niet veel. Pas twee
jaar geleden begon het serieus te worden.
En nu wordt hij snel sterker. Toen hij bij
ons begon, lag zijn rating rond de 1000,
maar daar zullen veel punten bij komen bij
de eerstvolgende ratinglijst.
Hij speelde mee in het Groninger
Schaakfestival, dat jaarlijks rond de kerst
wordt gehouden. Ook was hij bij het NK-E
in Waalwijk, waar Lauri Maris bij de
meisjes kampioen werd. Hij speelde mee
in de algemene groep, waar hij gedeeld
vijfde werd van 44 deelnemers, ook een
mooi resultaat.
Samen met Evi en Lauri speelt bij Südlohn
in een jeugdteam. En zo raakt de
schaakkalender aardig vol. Want hij krijgt
ook nog wat aparte training. In augustus
vorig jaar verhuisde de familie Dekker van
Noord-Holland naar Ruurlo, waar het ze
goed bevalt. Thiemen heeft eerst even
geschaakt bij de Arnhemse
Schaakacademie, maar dat was toch net
te ver. En toen kwam WSG in beeld, net
op het moment, dat onze club groeit en
bloeit. Hij heeft het dus ook erg naar zijn
zin. Zo, dat is genoeg verteld. Nu nog
twee vlotte overwinningen van onze jonge
schaakmeester. De eerste partij is er een
uit het Gronings Schaakfestival.
Mees de Heij(1380)–Thiemen Dekker
1.d2-d4 Pg8-f6 2.c2-c4 c7-c5 3.d4-d5
b7-b5
Toen ik deze partij met hem naspeelde,
vroeg ik of hij dit vaker speelde. Ja hoor,
dat is het Benkö-gambiet, dat ken ik wel.
4.c4xb5 a7-a6 5.b5xa6 Lc8xa6

In ruil voor een pion heeft zwart open
lijnen en een mooie loper op a6. Beide
spelers ontwikkelen nu hun stukken.
6.Pb1-c3 g7-g6 7.g2-g3 Lf8-g7 8.Lf1g2 d7-d6 9.Lc1-g5 0-0 10.e2-e4 Pb8d7 11.Pg1-f3 Dd8-b6 12.Lg5xf6
Pd7xf6
Vrijwillig de loper afruilen is niet goed,
maar wit heeft al grote problemen. Hij kan
niet rokeren, de b-pion is zwak, alles voelt
ongemakkelijk.
13.Dd1-c2 Tf8-b8 14.Ta1-b1 Pf6-g4
15.h2-h3 Pg4-e5 16.Pc3-e2??
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Dit is een ernstige fout en het beslist
meteen de partij. Wit had 16.Pf3xe5
moeten spelen.
16…..La6-d3 17.Dc2-c1 Ld3xb1
18.Dc1xb1 Db6xb2 19.Db1xb2 Tb8xb2
20.Pe2-c3??

En dan volgt nu het slotakkoord.
20…..Pe5-d3+ 21.Ke1-f1 Lg7xc3
22.Kf1-g1 Ta8xa2 23.Kg1-h2 Tb2xf2
24.Kh2-g1 Tf2xg2 25.Kg1-f1 Ta2-f2 .
Bij de jeugd stopt de partij vaak pas echt
met mat! Door Thiemen zonder fouten
gespeeld.
Dan de tweede partij. Thiemen heeft zwart
tegen Jan-Willem Klein Poelhuis met wit.

12.h2-h3
Dat is verdedigend, direct 12.b4-b5 is
aanvallender. En Thiemen speelt:
12…..g5-g4! 13.h3xg4 Le6xg4 14.Pf3h2 Lg4xe2 15.Dd2xe2 Pc6-d4 16.De2d2 Td8-g8 17.Pc3-e2 h5 18.Lg3-h4
En ja, nu moet er een diagram voor de
volgende zet van zwart:18…..Dd7-h3!

En let op het vervolg.
19.Lh4-g3 Pd4xe2+ 20.Dd2xe2
Tg8xg3!
En vanwege de loper op b6 mag de toren
niet worden geslagen.
21.De2-f3
Als zwart de dame slaat, kan wit dat ook.
Een leuke zet, maar nu van Jan-Willem!
Eigenlijk nog een diagram waard

1.e2-e4 e7-e5 2.Pg1-f3 Pb8-c6 3.Pb1c3 Pg8-f6 4.d2-d3 Lf8-c5 5.Lc1-g5 h7h6 6.Lg5-h4 g7-g5 7.Lh4-g3 d7-d6
8.Lf1-e2 Lc8-e6 9.0-0 Dd8-d7 10.a2-a3
0-0-0 11.b2-b4 Lc5-b6

Dit belooft veel. Tegengestelde rokades, .
Wie is het eerst?

21…..Th8-g8! 22.Df3-f5+ Dh3xf5
23.e4xf5 Tg3-g2+ 24.Kg1-h1 Lb6xf2
25.Ta1-d1 e5-e4 26.d3xe4 Pf6xe4
En toen gaf Jan Willem op. Weer een
mooie partij. Na deze negende
overwinning heeft Thiemen twee remises
gespeeld, maar staat hij wel inmiddels op
de 27ste plaats. Het kan snel gaan.

30

Partijen van Clubleden
(door Jochem Mullink)
Arjan van Lith speelt al een tijdje uitsluitend extern voor WSG, en niet zonder succes want
vorig jaar behaalde hij een score van 8½ uit 9 en ook dit jaar is hij goed op weg. Reden om
een leuke winstpartij van Arjan te laten zien.
Zaterdag 4 april speelden we met het eerste team in ronde 8 van de KNSB-competitie tegen
Staunton. Arjan speelde op bord 4 met wit tegen Joop Hummel.
1.e4 c5 2. Pc3 Pc6 3. f4 g6
De Grand-Prix aanval, Arjan’s favoriete
opening. De bedoeling van wit is om al zijn
stukken zo snel mogelijk in het spel te
brengen en om dan over de f-lijn in de
aanval te gaan. Zwart probeert om op de
damevleugel een tegenaanval op te
zetten.
4. Pf3 Lg7 5. Lc4 e6 6. f5 Pge7
Hier offerde wit een pion, maar het is heel
gevaarlijk voor zwart om die pion te
nemen omdat de stelling dan helemaal
open komt.
7. fxe6 dxe6
Zwart kon hier zowel met de f-pion als met
de d-pion terugslaan op e6. Met de f-pion
terugslaan is iets riskanter voor zwart
omdat de koning dan minder veilig staat,
maar het voordeel is dat zwart ook meer
spel heeft. Zwart kan namelijk met d5
proberen het centrum open te breken.
8. d3 0-0 9. a3 Pd4
Wit wil de witveldige loper liever niet
kwijtraken en zwart dreigde om met Pa5
de loper te gaan pakken. Na 9. a3 kan dat
niet meer omdat de loper nu een
vluchtveld heeft.
10.0-0 Pec6, 11. Pxd4 cxd4, 12. Pe2 Ld7,
13. b4 Tac8

Omdat de zwarte koning best veilig staat
probeert wit iets op de damevleugel. Toen
ik de partij voor het eerst zag toen dacht ik
dat 13. … Pe5 met het idee om naar g4 te
springen best wel een aardige zet is. Als
het paard op e3 land dan moet wit die
bijna altijd wel nemen, en dan heeft zwart
het loperpaar en beide lopers worden best
actief. Een nadeel is dat de pion op e3
misschien op termijn verloren gaat, maar
volgens de computer is de stelling wel
ongeveer in evenwicht. Na Tac8 heeft
zwart ook geen problemen.
14.h3 Kh8
Zwart wil wat op de koningsvleugel
proberen.
15.Pf4 a5 16. Lb3 axb4 17. axb4 Le5 18.
b5 Pa5 19. La4 b6 20. La3 Tg8 21. Pe2 f5
22. Lb2 Le8 23. Dd2
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Dat kan met Df6 gevolgd door Td8.
23.… Pb7 24. Db4 Pc5 25. Pxd4 Pxa4
Dit is gelijk de beslissende fout van zwart.
Hierna heeft zwart geen kans meer
gekregen om terug te komen in de partij.
Op zich was dit (zonder Pxa4) allemaal
nog wel speelbaar omdat de stukken van
wit niet heel erg gelukkig staan. In het
bijzonder staat de loper op a4 heel slecht.
En zwart slaat die loper eraf. Dat is een
beetje onhandig van zwart, maar het is
misschien nog niet helemaal duidelijk hoe
wit moet winnen.
Tot op dit punt ging het min of meer gelijk
op. Nu maakt zwart een fout. Wit dreigt nu
namelijk Db4 te spelen waarna zwart de
pion op d4 niet meer kan dekken. Zwart
moet er dus voor zorgen om de pion op d4
nog een keer te dekken.

26. Txa4 Df6 27. Ta2 Tc5 28. La1 Ld7 29.
Ta7 Td8 30. exf5 exf5 31. Te1 Lc8 32.
Txe5 Txe5 33. Pc6 Te1+ 34. Dxe1+

Barbecue WSG

Na het succes van vorig jaar sluiten we ook dit seizoen af met een gezellige barbecue voor
leden van het WSG en hun partners. De barbecue is op zaterdag 9 juni, duurt van circa
18.00 tot 22.00 uur en vindt plaats bij André Houwers in Kotten.
Een routebeschrijving volgt na aanmelding.
Als 22.00 uur te laat is, je mag natuurlijk altijd eerder naar huis gaan.
De eigen bijdrage bedraagt 8 euro voor volwassenen en 5 euro voor jeugdleden. De bijdrage
svp voldoen op de clubavond en als je daar niet komt ter plaatse.
Aanmelden uiterlijk 2 juni op het formulier dat op het prikbord hangt of per mail, telefonisch of
mondeling bij André Houwers of Marcel Krosenbrink. Graag aangeven met hoeveel
personen je komt.
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Zonnige voorjaarsproblemen
(door Dick Boogaard)
Weer zes stellingen, waarvan de oplossingen verderop in het blad staan. Alle partijen zijn
eind 2017 of in 2018 gespeeld.

1.Een makkie om mee te beginnen:
Wit wint de zwarte dame en dan
nog meer.

4.Wit wint.
Logische eerste zet.

2.Wit begint en wint weer de dame
of geeft mat.

5.Zwart geeft mat in enkele zetten.

3.Wit geeft mat in vier zetten

6.Wit wint een toren. Zelfs f4-f3+
helpt niet meer.
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Twee grappige stellingen
(door Dick Boogaard)
Klaudio geeft vaak ’s avonds nog wat schaaklessen in de tussenruimte.
Hij schudt de stellingen zomaar uit zijn mouw. Onlangs kwam hij met de volgende twee
geconstrueerde stellingen. Ze zijn heel verrassend en leuk om uit het hoofd na te spelen.
In de eerste geeft wit mat in 6 zetten.

De oplossing is zo moeilijk dat ik hem gelijk
geef. Het is vooral leuk om te zien.
1.Th4-h1 d5-d4 2.Th1-a1 d4-d3
Zwart kon alleen met de d-pion zetten. Alle
andere stukken staan vast. Nu de d-pion ook
niet meer kan, dreigt pat. Dus:
3.Ta1-a3 b4xa3+ 4.Kb2-a1 a3-a2
En weer heeft zwart geen zetten.
5.Le7-a3 Kg7xf6 6.La3-b2 mat!
Mooi is dat alle witte stukken precies nodig
zijn.

De tweede betreft een stelling waarin wit
remise maakt door pat.

De oplossing is:
1.Te4-a4
Er dreigt dameverlies met Ta4-a8 met zelfs
winst voor wit. Dus speelt zwart:
1…..Kf8-e7
En nu volgt:
2.Ta4-a7+ Ke7-d6 3.Ta7-a8 Dh8xa8 en wit
staat pat!
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Oplossingen zonnige voorjaarsproblemen
(door Dick Boogaard)
1.Marcel Lozonczi – To Nath Minh, Boedapest 2018
1.Ld4-f6+ g7xf6 2.g5xf6 Pd7xf6 3.Dh5xa5 Pf6-d5 4.Pa4-c5 en zwart gaf op.
Hij verliest meer materiaal.
2.Michail Kobalia – Oleg Vastroechin, Kolomna Rapid, Moskou 2018
1.Dd3xg6 f6xg5 2.Te1-e7 Pc6xe7 3.Dg6xb6 en weer gaat de dame verloren en
geeft zwart op.
3.Vishy Anand – Alexander Grisjtsjoek, Tal Memorial Rapid, Moskou 2018
1.Pf3-g5+ h6xg5 2.Tf5xf7+ (dat moet eerst, anders wint het niet) 2…..De6xf7
3.h4xg5 Kh7-g7 4.Dh3-h6 mat (Alexander liet zich netjes mat zetten.)
4.Emil Sutovski – Ticia Gara, Gibraltar Masters 2018
1.Pe4-g5 Zwart gaf gelijk op. 1….Dh6xh4 2.Pg5-e6 mat, maar ook na andere
zetten is het snel mat.
5.Aryan Gholami – Kirill Aleksejenko, Aeroflot Open, Moskou 2018
1….Pd3-f4 (dreigt mat door 2….Df3-g2 en ook door 2….Pf4-h3) 2.f3xf4 Df3-h3
En nu gaat wit ook mat.
6.Vidit Gujrathi – Alexander Areschenko, Spaans Teamkampioenschap 2017
1.Tb7-b8 f4-f3 2.Kg2-h1 en zwart gaf op. 2….De8xb8 3.Dd1-a1 wordt mat en
Na 2….De8-e7 3.Dd1-a1 verliest zwart de toren.

Activiteiten
Zaterdag 26 mei

Simultaan Tea Lanchava (13.00 uur bij Willinks)

Zaterdag 9 juni

Barbecue (18.00 uur bij André Houwers)
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Sinds het uitkomen van het vorige clubblad hebben alweer vier nieuwe spelers hun
partijen gespeeld: Sem, Julia, Thomas en Noëla. Welkom allemaal. Hoewel er nog drie
ronden te spelen zijn, zijn de eerste twee plaatsen in de stand wel vergeven. Bij de
overige posities is klimmen (of dalen) nog mogelijk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Daniël B
Wietse
Bram
Lani
Jorik
Sylvan
Emma
Daniël M
Mick
Merijn
Thomas
Nathan
Sem
Fenna
Julia
Loraine
Noela

491
394
273
243
242
238
222
214
210
207
174
162
132
123
117
103
100

17-17
17-13½
16-8
12-6
14-7½
13-6½
15-6½
15-8½
14-6½
15-6½
6-4
13-4½
7-2½
15-2½
3-2
10-1½
2-½

w
w
zz
zz
z
w
z
w
ww
z
z
w
z
ww

In de Achterhoek- en Winterswijkcup viel de beslissing op de laatste speeldag. Bram en Lani en
Merijn en Daniël hebben evenveel punten, maar omdat Bram en Merijn meer partijen hebben
gespeeld staan zij hoger. Alleen spelers die minstens twee van de drie avonden hebben
meegespeeld staan in de eindranglijst. Bij het snelschaken is Bram duidelijk winnaar geworden.

Achterhoek-Cup
Lauri
51
Evi
39
Bram
27
Lani
27
Wietse
24
David
24
Mick
19

Winterswijk-cup
Merijn
30
Daniël B
30
Jorik
27
Emma
22
Sylvan
18
Nathan
12
Fenna
10

Snelschaken
Bram
14
Wietse
10
Lani
8
Daniël B
8
Sylvan
7
Jorik
4
Nathan
4
Emma
2
Fenna
2
Merijn
1
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Teamcompetitie
We spelen dit jaar met drie teams in de competitie. Iedereen is inmiddels uitgespeeld. WSG A
en WSG C zijn derde geworden, WSG D is zesde geworden. Oscar Wamelink (A, 2½ uit 4), Evi
Maris (C, 5½ uit 6) en Lauri Maris (D, 5 uit 5) zijn topscorer geworden van hun team.
HEC A
Timon van der Heide
Jurre Verreiken
Jurrian Buunk
Sem Ekkelenkamp

641
641

WSG A
Oscar Wamelink
Daan Slager
David Poole
Lauri Maris

WSG A
Oscar Wamelink
Daan Slager
David Poole
Kay Ruesink

1213 0-4
1715 0-1
0-1
711 0-1
0-1

0-4
0-1
0-1
0-1
0-1

1217 Rijssen A
1715 Jan Willem Timmerman
Arjen Kruimer
711 Matthias Kruimer
1226 Diederick Haase

783

973
593

1-3
0-1
0-1
0-1
1-0

0-4
0-1
0-1
0-1
0-1

WSG D
Lauri Maris
Merijn Hofstra
Emma Menkhorst
Fenna Menkhorst

455
1226
302
192
100

Minerva D2
Olivia Buijnsters
Gijs de Cloet
Valentijn Harperink
Alma Visser

441
547
457
495
263

1-3
1-0
0-1
0-1
0-1

1-3
1-0
0-1
0-1
0-1

Minerva D1
Vin Veldboer
Mart de Jonge
Sam van den Berg
Storm Fallaux

639
697
565
559
734

WSG D
Lauri Maris
Merijn Hofstra
Mick Broshuis
Fenna Menkhorst

446
1226
302
154
100

3-1
0-1
1-0
1-0
1-0

3-1
0-1
1-0
1-0
1-0

Minerva C1
Barto Visser
Wouter Zandsteeg
Floris Buijnsters
Hugo Eijkelkamp

842
822
899
831
816

WSG C
Evi Maris
Daniël Barachtjansky
Bram Wilterdink
Lani Oyewole

655
1060
763
446
349

3-1
0-1
1-0
1-0
1-0

2-2
0-1
0-1
1-0
1-0

WSG C
Evi Maris
Daniël Barachtjansky
Bram Wilterdink
Lani Oyewole

655
1060
763
446
349

Minerva C2
Marijn de Boer
Jochem Ormel
Ynse Winter
Reinder de Boer

494
532
672
600
170

2-2
1-0
1-0
0-1
0-1

1-3
1-0
0-1
0-1
0-1
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EVEN VOORSTELLEN

,

Naam:

Nathan Appiah

Geboren:

19 januari 2011

School:

Julianaschool

Groep/Klas:

3

Beroep:

Beurshandelaar

Sport:

Judo

Hobby’s:

Lego

Schaken geleerd van:

Marcel

Gerecht:

Patat, Pizza

Lust geen:

Varken

Drank:

Alles

Dier:

Konijn

Artiest:

x

Boek:

Het grote Wiskundeboek, Robotmensen

TV-programma:

Netflix en You Tube

Hekel aan:

Niks

Bewondering voor:

God en Jezus

Programma jeugdschaken seizoen 2017/2018
Vrijdag 27 april
Vrijdag 4 mei
Vrijdag 11 mei
Vrijdag 18 mei
Vrijdag 25 mei

Geen Schaken (Koningsdag)
Geen Schaken (Dodenherdenking)
Ronde 20
Ronde 21
Slotavond
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Lauri Nederlands Kampioen
(door Marcel Krosenbrink)
Dit jaar deden er maar liefst twee jeugdleden mee aan het Nederlands Kampioenschap E. E dat
is tot 10 jaar. Waalwijk was in het Paasweekeinde de plaats van handeling. Bij de meisjes was
Lauri, de regerend kampioen bij de F, als eerste geplaatst en bij de jongens (officieel moet ik
zeggen algemeen, want er deed ook een enkele meisje mee) was Thiemen op basis van zijn
rating een plaats in de subtop toegedicht. Nu zegt rating op jonge leeftijd niet alles, maar de
papieren voorsprong van Lauri was wel zo groot, dat ze onmogelijk niet als favoriet kon worden
bestempeld. En dat geeft natuurlijk wel wat extra druk. Toch was de Goede Vrijdag voor haar
een goede vrijdag, want na vier winstpartijen en één remise stond ze alleen op kop. Achteraf de
belangrijkste partij speelde zich af in ronde 4 tegen Nora Yeh, de uiteindelijke nummer twee.
Lauri heeft wit.
1.e4 e5, 2. Pf3 Pc6, 3. Pc3 Pf6, 4. Lb5 Lb4,
5. d3 a6,

c5, 23. f4 cxd4, 24. cxd4 c6, 25. g4

Het lijkt een onschuldige stelling, maar hier
geeft zwart gewoon een pion weg. Nodig
was d6.
6. Lxc6 bxc6, 7. Pxe5
Met een pion minder krijgt iedereen het
moeilijk tegen Lauri, want zij weet dit soort
stellingen altijd zonder haperen uit te
spelen.
0-0, 8. 0-0, Lxc3 9. bxc3 De7,10. Pg4 De6,
11. Pxf6 Dxf6, 12. d4 d5, 13. e5 De6,
14. Df3 f6, 15. exf6 Txf6, 16. Dg3 De2,
17. Dd3 Dxd3, 18. cxd3 Lf5, 19. Td1 Tb8,
20. Lf4 Tb7, 21. Le5 Te6, 22. h3
Dit onschuldige zetje is niet zo onschuldig
als het lijkt. Maar zwart heeft niets door.

En hopla, daar gaat weer een stuk en is de
partij beslist.
Lg6, 26. f5 Tee7, 27. fxg6 hxg6, 28. Tab1
Kf7, 29. g5 a5, 30. Tdc1 Txb1, 31. Txb1
Er werd nog even verder gespeeld, maar
Lauri liet zich dit niet meer ontglippen.
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Na acht ronden was er nog één remise
bijgekomen, maar concurrenten, voorzover
die er nog waren, hadden daarvan niet
geprofiteerd. In tegendeel, Lauri stond nu
een vol punt voor. Daarbij moet wel worden
aangetekend dat ze in twee van de acht
partijen de voorzichtigheid uit het oog
verloor en een stuk achter kwam. Beide
keren wist ze dat echter snel te repareren.
De laatste ronde was een halfje genoeg en
dat halfje kwam er dan ook snel, namelijk na
vier zetten. In zo'n situatie moet je geen
risico nemen.
De eerste plaats betekende ook uitzending
naar het Europees Kampioenschap in Riga,
de hoofdstad van Letland. Een nieuwe stap
in de loopbaan van Lauri.

8. Db3 De7, 9. Pxc3 Lxc3, 10. Dxc3 Pf6,
11. e5
Tot nu toe was alles al eerder gespeeld,
maar e5 is niet de beste, La3 wel.
Pe4, 12. De3 f5
Pc5 houdt de zaak iets beter gesloten.
13. La3 d6, 14. exd6 cxd6, 15. Db3 Dc7,
16. Db2 Tf8, 17. Tae1 h6
Ld7 en zwart dreigt lang te rokeren, toch
één van de favoriete zetten van Thiemen,
lijkt me veiliger.

Thiemen had in de tweede ronde een
uitglijder tegen een outsider, maar kwam de
eerste dag ook door met vier punten. De
tweede dag moest hij het meteen opnemen
tegen Tommy Grooten (inderdaad de zoon
van) en dat werd een interessant gevecht.
1.e4 e5, 2. Pf3 Pc6, 3. Lc4 Lc5, 4. b4
Het Evans-gambiet. Wit offert een pion voor
aanval. Zwart gaat de uitdaging aan.
Lxb4, 5. c3 La5, 6. d4 exd4, 7. 0-0 dxc3,
Inmiddels heeft zwart zelfs drie pionnen
meer, maar de aanval van wit is al heel
sterk.

18. Pd2 Pe5, 19. Lb5 Ld7, 20.Lxd7 Kxd7,
21. Pxe4 fxe4, 22. Txe4 Tae8, 23. Td4 Tf6,
24. Tfd1 Tee6, 25. Td5 Db6
Zwart wil best wat afruilen om de druk te
verlichten, maar Pc4 was een betere optie
om een aanvaller af te ruilen.
26. Dxb6
Maar het is toch gelukt, wit mist Tb5 gevolgd
door Txb7
axb6, 27. Lb2 Kc6, 28. g3 Tf8, 29. La3 Pc4
Ook nu sterk
30. Lb4 Ta8
Te2 ziet er natuurlijk eng uit, maar na Lxd6
slaat zwart met zijn f-toren op f2
31. a3 Ta4, 32. T5d3
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Nodig Kb3
44. Kc2 b6, 45. Tc7
Nu ziet wit het wel. Het paard gaat verloren.
Thiemen herpakte zich goed na deze partij,
waarin hij ook nog ergens een
remiseaanbod afsloeg en ging de laatste
ronde in met uitzicht op de tweede plaats.
Mede doordat hij in ronde 2 verloor kreeg hij
toen de op papier sterkste tegenstander en
helaas ging deze partij verloren, waardoor
Thiemen geen tweede maar vijfde werd,
maar ook dat is een knap resultaat.
Txb4
Dit lijkt een hele mooie truc om een grote
ruil te doen, maar zwart mist een
verdediging van wit.
33. axb4, Pb2, 34. Tc1
Helaas voor zwart kan wit zich zo redden.
Kb5, 35. Tb3 Pa4
Pc4 voorkomt het binnenvallen van de toren
beter
36. Tc7 Te1, 37. Kg2 d5, 38. Td7 Kc4,
39. Te3 Txe3, 40. fxe3 Pc3, 41. Kf2 Kxb4,
42. Ke1 b5, 43. Kd2
Wit weigert Txg7 te spelen, hij is toch bang
voor tegenspel van zwart
43. …Kc4

