
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 2 

 CLUBBLAD WSG 
NUMMER 137 

april 2018 
 

REDACTIE      INHOUDSOPGAVE 
 
Dick Boogaard     2.  Inhoudsopgave 
       3.  Ten Geleide 
Gerard Harbers     4.  AGENDA LEDENVERGADERING  
       5.  Bestuurszaken  
Gerard Klein Langenhorst    11 Interne competitie    
       13 Externe competitie  
Marcel Krosenbrink     15 Zomerknallers  
       19 Peter Hoens Kampioen 
Jochem Mullink     22 Partijen van Clubleden 

24 Muizenvallen 
26 Partijen van Clubleden 

ADVERTENTIES     28 Eindspel 
       29 Activiteiten  
Gerard Harbers     30 Oplossingen  
       31 Jeugdschaak 
BESTUUR        
         
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.wsg-schaak.nl  
KVK nummer   40104526 

 
OP DE VOORPAGINA 
Behalve WSG 1 werd ook WSG 2 dit seizoen kampioen. Dat je soms ook best goede spelers 
snel kunt verslaan bewees Bert. Hij was na acht zetten klaar, zoals je verderop in het verslag 
van de kampioenswedstrijd kan lezen.   

http://www.wsg-schaak.n/
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Ten Geleide 
 (door Marcel Krosenbrink) 

 
Toen de redactie nog maar vier leden had mocht ik elk seizoen eindigen met het Ten 
Geleide. Een soort dominee die als afsluiting een stichtelijk woord tot de kudde richtte. Een 
rol die mij wel beviel. Maar met de komst van een vijfde redactielid (en maar vier bladen per 
jaar) raakte ik dat privilege kwijt. Nu is het dan weer zo ver. De mederedacteuren vonden dat 
ik maar mazzel had, op zo’n succesvol jaar te mogen terugblikken. Maar dan kennen ze mij 
nog niet. 
 
Ik ben van nature toch meer een 
zwartkijker. Nooit te lang stilstaan bij het 
vreugdevolle moment, maar altijd verder 
kijken naar de beren die ongetwijfeld 
ergens op ons staan te wachten. Lees ter 
illustratie ook het verslag van de 
kampioenswedstrijd van het tweede. Het 
zal een diepgeworteld calvinisme zijn. 
Jullie snappen dat ik gruw van de 
nietszeggende Facebook-duimpjescultuur 
die de samenleving in zijn greep heeft.  
 
Natuurlijk gaat het goed met onze club. 
Het ledental zit in de lift en de interne 
competitie wordt heel goed bezocht. En 
nog belangrijker, door spelers van zeer 
uiteenlopend niveau, waardoor iedereen 
een leuke partij kan spelen. Ik heb in het 
verleden weleens gezegd dat ik liever wil 
dat WSG de grootste club (van de 
Achterhoek) was dan de beste en dat vind 
ik nog steeds. En soms gaat het samen, 
dat is mooi meegenomen.  
 
Er is echter één nadeel van aan de top 
zitten en dat is dat het eigenlijk alleen 
maar minder kan gaan. Dat hebben we in 
het verleden ook wel overleefd, maar het 
is toch goed om je dat te realiseren.  
 
Gerard heeft in het vorige clubblad een 
uitgebreide opsomming gegeven van al 
het werk dat achter de schermen verricht 
wordt. Het stond er niet met zoveel 
woorden bij, maar dat deed hij vast ook 
om indirect zijn ergernis te laten blijken 
over sommige mensen die liever een 
ander het werk laten doen.  
 
 

Het opruimen van de stukken waarmee 
jezelf gespeeld hebt is toch wel de minste 
bijdrage die een ieder kan leveren.  
Wij zijn geen bedrijf maar een vereniging. 
Je bent dus geen consument, maar lid. De 
meeste mensen hoeven zich uiteraard niet 
aangesproken te voelen. En die het 
misschien wel zouden moeten, lezen dit 
mogelijk niet. Zo gaat dat vaak. 
  
Hoe groter de club, hoe meer moeite het 
zal kosten om iedereen dezelfde waarden 
te laten delen. In dat opzicht verschilt het 
WSG niet van de maatschappij als geheel. 
  
Eén van de weinige dingen die ik van de 
lessen Latijn heb onthouden is het 
spreekwoord: Quod licet Jovi, non licet 
bovi. “Wat aan (de god) Jupiter is 
toegestaan, is niet aan de os toegestaan”, 
Hetgeen zoveel wil zeggen dat sommige 
mensen zich wat meer mogen permitteren 
dan anderen. Het spreekwoord bekt 
lekker, maar ik heb, het zal jullie niet 
verbazen, wat meer met “de sterkste 
schouders moeten de zwaarste lasten 
dragen”. Er zijn niet alleen rechten, maar 
ook plichten.  
 
Dus Jupiters van de club, neem je 
verantwoordelijkheid, want we willen 
graag, om een andere sociaaldemocraat 
te citeren “de boel bij mekaar houden”. Dat 
vergt een inspanning van iedereen.     
 
Ik wens iedereen veel leesplezier en een 
prettige vakantie. Waarin je natuurlijk 
gewoon kan doorschaken als je daar zin in 
hebt.  
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  AGENDA 

 
Ledenvergadering  

dinsdag 28 augustus19.30 uur bij Willinks  
 
 
1. Opening/mededelingen 
 
2. Intern Competitie 

 Prijsuitreiking intern, beker, Schaakvrij en Zomerschaak 
 
3. Externe competitie 

 Teamindeling (zie elders in dit blad) 
 

4. Activiteiten 

 Schaakcursus  

 Berkelstedentoernooi  
 

5. Financiën 

 Kascontrole en benoeming nieuw lid  

 Vaststellen jaarrekening (zie elders in dit blad)  

 Vaststellen begroting (zie elders in dit blad) 
 

6. Jaarverslag secretaris 

 Zie dagboeken secretaris in clubbladen 135 t/m 138  
 
7. Bestuursverkiezing 

 Gerard Harbers (penningmeester) en Marcel Krosenbrink (voorzitter) zijn aftredend 
en herkiesbaar 

 Henk te Brinke wordt voorgedragen als algemeen bestuurslid  

 Eventuele (andere) kandidaten (voor alle drie functies) kunnen zich tot een uur voor 
het begin van de vergadering melden bij één van de bestuursleden 

 
8. SBO 

 Vooruitblik jaarvergadering SBO 
 

9. Rondvraag 
  
Na afloop van de vergadering, maar uiterlijk om 21.00 uur, is er een simultaan door 
clubkampioen Klaudio Kolakovic 
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Bestuursvergadering 28 mei 2018 bij Gerard Klein Langenhorst 
 
 

1. Opening/mededelingen 
Han van de Laar heeft extra notatievelletjes laten drukken voor de simultaan tegen 
Tea Lanchava. 

 
2. Ledenzaken 

 Zieken 
Frank Lehr heeft nog weinig energie. Hij wil in de zomer proberen enkele malen mee 
te doen. Jaap Wolters heeft in het ziekenhuis gelegen met een zware griep. Het gaat 
nu weer iets beter, hij is thuis. Han v/d L. gaat bij hem op bezoek.  
 

 AVG 
Henrik heeft een privacy policy op de site gezet. Erg technisch, gaat vooral over de 
opbouw van de site. Er is ook een privacy policy die Mark met aangeleverd materiaal 
van de KNSB heeft gemaakt. Het is goed dat er een op de site staat, de inhoud is 
daarbij door de bestuurders te bepalen.  
De AVG verklaring is in concept klaar. Mark zal hem binnenkort afmaken en de 
gegevens van Henrik daarin opnemen. Bij het mailen naar leden en tussen leden 
onderling gaarne het “bcc” vakje gebruiken. Als je het “aan” vak gebruikt, dan is een 
boete mogelijk. Mark stelt een mail op aan alle leden waarin actief wordt gevraagd of 
ze toestemming geven voor het gebruik van beeldmateriaal en gegevens.  
 

 Infoboekje 
Zijn we nog mee bezig. 
 

 Statuten 
Zijn af. WSG moet tenminste 5 bestuurders hebben, meer mag. 

 
3. Externe competitie 

Er zijn veel dingen waar rekening mee moet worden gehouden bij de 
teamsamenstelling. . Het voorstel zal in het clubblad komen. We zullen weer 
proberen om alle thuiswedstrijden met alle teams tegelijk te spelen.  

 
4. Interne Competitie 

We hebben een record aantal intern spelende spelers dit jaar, 48. En als de beker 
meetelt, dan zijn het mogelijk 52. 
Alle speelschema’s komen in het clubblad. Het reglement staat op onze site.  
 

5. Activiteiten 

 Schaakcursus  
Frank Kroeze gaat hem weer geven voor de “bovenste helft” van de ratinglijst. 
Aanmelden kan al bij Marcel, data 28-9 en 12-10 
 
Verder gaan we peilen bij enkele sterke spelers of zij interesse hebben om een 
partij(en) te bespreken. Ondertussen heeft Arjan van Lith laten weten dit wel te willen 
doen (vrijdag 9 november). Later gaan we polsen of er clubleden zijn die zo’n avond 
willen bijwonen. 
 
De cursus voor 60+ die bij sportschool Wenters zou worden gegeven is niet 
doorgegaan wegens geen aanmeldingen. 
 
Marcel geeft 11 januari en 8 februari evenals vorig jaar een cursus voor beginnende 
clubschakers. 
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 Simultaan Tea Lanchava 
Simultaan geslaagd, maar de belangstelling liep niet storm. Voorlopig even geen 
simultaan meer organiseren. 
 

6. Accommodatie/materiaal 

 Opruimen materiaal 
Na het spelen ruimen de spelers de klok, het bord en de stukken op. Ook als er 
daarna nog is geanalyseerd. De laatste die het gebruikt zet het weg. Na de 
zomervakantie zullen we dit nog eens onder de aandacht brengen.  
In de zomervakantie zullen Henk te B. en Marcel alle dozen nalopen en wat verkeerd 
zit weer in de juiste doos doen. 
 

 Verkoop klokken 
Allereerst wordt het de jeugdafdeling voorzien van acht goede klokken. Wat overblijft 
wordt voor € 10.- (zonder garantie) verkocht aan de leden.  
 

 Aanschaf klokkenkist 
Een extra klokkenkist is vooralsnog niet nodig. 
 

7. Financiën 

 Contributie-inning 
Gaat over het algemeen goed.  
 

 Sponsorclicks 
Veel verplichtingen, relatief weinig opbrengst. Niet doen. 
 

 Voorlopige rekening/begroting 
De reiskostenregeling binnen de KNSB wordt gefaseerd afgebouwd. Dat gaat WSG 
geld kosten.   

 
8. Bestuur 

 Samenstelling 
Han v/d L. maakt zijn zittingsperiode af. Henk te B. draait schaduw en dat gaat 
helemaal goed. Aftredend zijn penningmeester Gerard H. en voorzitter Marcel. 
Gerard wil 3 jaar verlengen. Marcel houdt nog even bedenktijd. 
 

 Jeugdbestuur 
We denken dat een apart jeugdbestuur meer werk oplevert dan dat het zal 
wegnemen.  
 

9. Rondvraag  
Misschien gaat denksport onder cultuur vallen, dan blijft de vrijstelling van btw van 
kracht. 

 
10. Sluiting  
 

 Om 22.55 uur sluit Marcel de vergadering. 
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Dagboek van de secretaris 138 
(door Mark Burgers) 

 
11-4-2018 start 
 
 
24-4 De schaakcursus die Gerard Klein Langenhorst en Mark Burgers zouden gaan 

verzorgen bij sportschool Wenters gaat niet door, geen belangstelling. 
 
April WSG 1 en 2 zijn kampioen geworden. WSG 1 speelt vanaf nu in de 2e klasse, 

nog nooit eerder kwam dat voor. Er zijn in heel Nederland nog maar 30 teams 
die dan hoger spelen  .WSG 2 gaat in de 3e klasse spelen, ook dat is nog 
niet eerder voorgekomen. We hebben het gevierd met bloemetjes voor de 
teamleiders en een consumptie voor allen. Gefeliciteerd! 

 
April De oplettende lezer vraagt zich nu af waarom de contributie omhoog is en er 

toch een rondje af kan? Hier het antwoord: DGT heeft een aanbieding om 10 
nieuwe klokken te kopen tegen een prijs die je niet kan weigeren. Ons bestuur 
heeft ieder twee klokken gesponsord en nu komen er dus 10 DGT 3000 
klokken bij. Daarmee is de voorraad geweldig en actueel, en hoeven we een 
aantal jaren geen geld te reserveren voor het klokkenfonds. 

 
26-5 Tea Lanchava geeft haar revanche simultaan tegen 25 schakers. De vorige 

keer had ze jet-lag en was ze niet tevreden over de score. Met hulp van de 
inzet van de jubileumcommissie en sponsor ACE Ligfietsen (Mark) kan deze 
extra simultaan plaatsvinden. De uitslag is nu: 79 %, en dat is netjes. 

 
Juni De cursus die door Frank Kroeze wordt gegeven is dit jaar op 28 september 

en 12 oktober. Opgeven kan bij Marcel. Om goed mee te kunnen doen is het 
handig als je grofweg in de bovenste helft van de competitie speelt. 

 
Juni Klaudio Kolakovic is dit jaar de clubkampioen. Het bleef tot de laatste ronde 

spannend tussen Klaudio en Jochem. In de laatste ronde wonnen beiden en 
eindigde Klaudio bovenaan. Klaudio Gratuliere ☺.  

 
Juni Lani Oyewole, Wietse Stoverink en Fenna Menkhorst stoppen bij de jeugd. 

Job Geerdes woont te ver weg en heeft het te druk om nog clubspeler te zijn. 
Wel zal hij soms komen als we een toernooi hebben op zaterdag. 

 
Juni Christian Völker komt bij de volwassenen meespelen. Christian willkommen! 
 

 
 
 

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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Toelichting Financiën  
(door Gerard Harbers) 

 
Hierna volgen de jaarcijfers van het WSG over het seizoen 2017-2018. Ook dit jaar blijft 
WSG een financiële gezonde vereniging. Het gaat goed met het ledental (er hebben nog 
nooit zoveel leden meegedaan met de competitie) en de contributieverhoging van het 
afgelopen jaar heeft ook veel goeds gedaan. Daarnaast zijn investeringen betaald door giften 
van leden. 
 
Balans 
De balans is per einde augustus 2018. Er 
is rekenschap gehouden met de te 
verwachten inkomsten en uitgaven tot en 
met deze datum, omdat het nu nog niet 
einde augustus is. In dit boekjaar zijn extra 
borden, klokken, stukken en bordnummers 
aangeschaft. Niet alleen voor vervanging 
van de oude borden maar tevens 
door/voor de groei van het ledenaantal. 
Verder hebben we extra prijzen (bekers) 
aangeschaft die nog niet zijn gebruikt en 
dit is dan de opgenomen voorraad. In de 
te vorderen bedragen zitten met name de 
subsidie van gemeente (€ 300) en de 
opbrengst van de Rabobank (€ 100) 
verwerkt. Door de ledengroei en de 
contributieverhoging hebben we de 
spaarrekening weer kunnen opkrikken tot 
een bedrag ad € 4.560. 
 
Winst- en verliesrekening 
We zien direct dat de begrote 
contributieopbrengst (€ 3.800) sterk lager 
is dan de werkelijke opbrengst (€ 5.310). 
Dit wordt veroorzaakt doordat in de 
begroting 2017-2018 nog geen rekening 
was gehouden met de 
contributieverhoging van € 10 per lid en 
daarnaast kenden we een sterke 
ledengroei. Het aantal leden waarmee 
rekening was gehouden in de begroting 
was ook veel lager dan het werkelijke 
aantal. Daar staat dan tegenover dat we 
ook een hogere contributieafdracht 
hebben aan de SBO en de KNSB, tot een 
bedrag ad € 3.559. 
Verder is de kostenpost representatie etc. 
gestegen tot € 472. Dit wordt veroorzaakt 
door de simutaan van Tea Lanchava, 
consumpties voor de gehaalde 
kampioenschappen en de uitgaven voor 
de gemaakte kast voor de borden. De 
winst- en verliesrekening spreekt verder 
voor zich. 

Begroting 2018-2019 
In de begroting gaan we uit van 65 leden 
terwijl we er nu 74 hebben. We begroten 
daarmee voorzichtig. Ook wat betreft de 
subsidies van de gemeente voor het 
schoolschaak en de opbrengst van de 
bank begroten we voorzichtig (€ 300), 
terwijl deze in 2017-2018 € 445 opleverde. 
We weten namelijk niet of het gemeentelijk 
hetzelfde blijft. Je weet het nooit. 
Wat verder wordt/is aangepast, is de 
reiskostenvergoeding.  
 
Zowel de SBO als de KNSB versoberen 
deze regeling. Van de SBO hebben we 
helemaal niets meer te verwachten en de 
KNSB laat de vergoeding dalen met 45%. 
(Dit geldt dan voor de teams tot en met de 
derde klasse KNSB.) De vierde en vijfde 
klasse ontvangen van de KNSB helemaal 
niets meer. Je redt jezelf maar. We 
hebben twee teams in die klassen die een 
vergoeding ontvangen en daarop is de 
begroting gebaseerd. Dit kost ons als 
vereniging ca € 650 per jaar t.o.v. oude 
regeling. 
Verder houden we er rekening mee dat we 
enkele keren moeten uitwijken als alle 
teams tegelijk thuisspelen. De kosten 
hiervan zijn begroot op € 200.  
 
Conclusie 
Er is een verlies begroot van € 466. 
Hiervan is echter € 105 afschrijving. Dit 
zijn wel kosten maar geen uitgaven. 
Verder hebben we zoals aangegeven 
voorzichtig begroot. Zoals het er nu 
voorstaat kunnen we als vereniging onze 
vermogenspositie in de benen houden en 
kunnen we voldoende vermogen achter de 
hand houden om als vereniging te kunnen 
bestaan. Ons voorstel is dan ook geen 
wijziging door te voeren in de hoogte van 
de contributies voor 2018-2019. 



 

 

9 

Financieel Verslag 
 

 Begroting 17-18 Werkelijk 17-18 Begroting 18-19 

Inkomsten       

       

Contributies       

Senioren € 2.600,-  € 3.830,-  € 3.800,-  

Junioren € 1.200,-  € 1.480,-  € 1.260,-  

  € 3.800,-  € 5.310,-  € 5.060,- 

       

Donateurs  €      20,-  €      30,-  €      20,-       

       

Subsidie/sponsoring  €    300,-  €   545,-  €    300,- 

       

Rente  €     10,-  €       5,-  €        2,- 

       

Uitgaven       

       

Clubblad       

Kosten €    600,-  €   625,-  €    650,-  

Af: Advertenties €   -480,-  €  -505,-  €  -480,-  

  €  120,-  €  120,-  €   170,- 

       

Reiskosten       

Reiskosten € 1.100,-  €   1.231,-  €   1.683,-  

Af: Vergoeding €   -900,-  € -1.157,-  € -1.100,-  

  €  200,-  €    74,-  €  583,- 

       

SBO en KNSB       

SBO senioren € 1.975,-  € 2.363,-  € 2.299,-  

SBO junioren €    520,-  €    561,-  €    549,-  

SBO teams €      42,-  €      63,-  €        0,-  

KNSB afdracht  €    560,-  €    572,-  €    742,-  

  € 3.097,-  € 3.559,-  € 3.590,- 

       

Overig       

Materiaal €    150,-  €      80,-  €    100,-  

Prijzen €    300,-  €    100,-  €    150,-  

Consumpties €    225,-  €    267,-  €    275,-  

  €  675,-  €  447,-  €  525,- 

       

Diversen €    200,-  €    472,-  €    300,-  

Accommodatie €    150,-  €      50,-  €    200,-  

Toernooien €    120,-  €    120,-  €    120,-  

WSG-Südlohn €         0,-  €        0,-  €      80,-  

  €  470,-  €  641,-  €  700,- 

Website €      30,-  €       27,-  €      30,-  

Bank/administratie €    135,-  €     130,-  €    135,-  

  €  165,-  €  157,-  €  165,- 

       

Verzekering  €     10,-  €   10,-  €    10,- 

       

Afschrijving  €    105,-  €  105,-  €   105,- 

       

Resultaat  €  - 712,-  €   776,-  €  -466,- 
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Balans per 
 

 31 aug 18 1 sept 17   31 aug 18 1 sep 17 

Activa    Passiva   

       

Spelmateriaal €     813,- €     918,-  Eigen vermogen €  3.554,- €  3.147,- 

Voorraad €     166,- €         -,-  Jubileumreservering €  2.290,- €  1.920,- 

Vooruitbetaald €         -,- €     703,-     

Te vorderen €     500,- €     390,-  Verenigingsvermogen €  5.844,- €  5.067,- 

Bank €       31,- €       14,-     

Spaarrekening €  4.560,- €  3.094,-     

Kas €       30,- €       29,-  Te betalen €     256,- €      81,-  

       

Totaal €  6.100,- €  5.148  Totaal €  6.100,- €  5.148,- 
 

 

 
 
 

 
 

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 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS4c_X_vjbAhWQLVAKHdeJAaIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bobo.nl/nieuws/leer-je-kind-omgaan-met-geld/&psig=AOvVaw2RzTilqwgY7sZz4XFQZAEr&ust=1530365700261358
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Interne Competitie 
Eindstand Competitie 2017-2018 na ronde 33  

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

01 70 Kolakovic Klaudio 1683,2 A* 2016 47 2063 25,0/32 78 32 21 8 3 0 1       

02 69 Mullink Jochem 1669,0 A  2101 10 2111 20,0/26 77 26 17 6 3 0 1 1 1 4 

03 68 Krosenbrink Marcel 1417,8 A  1923 36 1959 18,0/29 62 29 15 6 8 1 1 1 1 1 

04 67 Schmeing Walter 1299,5 A  1988 21 2009 16,0/24 67 24 9 14 1 0     9   

05 66 Abbink Henri 1298,5 A  1937 -2 1935 15,5/28 55 28 11 9 8 0 1 2   2 

06 65 Harbers Gerard 1118,0 A  1939 22 1961 9,0/13 69 13 6 6 1 -1   6 14   

07 64 Sligte Bert te 1063,0 B* 1786 30 1816 12,0/25 48 25 7 10 8 1 1 5 2   

08 63 Schuurmans Han 1021,7 A  1843 -14 1829 13,5/30 45 30 5 17 8 2 1   2   

09 62 Boogaard Dick 1008,5 B  1818 -2 1816 10,0/22 45 22 5 10 7 0     8 3 

10 61 Pooth Richard 987,3 A  1834 -21 1813 12,5/23 54 23 12 1 10 -1     9 1 

11 60 Musholt Joachim 985,5 B  1871 -37 1834 10,5/24 44 24 7 7 10 0     8 1 

12 59 Wamelink Oscar 962,5 B  1666 18 1684 13,0/29 45 29 11 4 14 -1     3 1 

13 58 Laar Han van de  941,2 B  1699 9 1708 9,0/19 47 19 5 8 6 1 1 2 9 2 

14 57 Maris Evi 937,0 C* 1511 31 1542 16,0/31 52 31 14 4 13 1 1 1     

15 56 Schmeing Manfred 916,7 B  1854 -62 1792 12,0/21 57 21 9 6 6 1   1 11   

16 55 Maris Lauri 903,0 C  1494 -11 1483 17,0/31 55 31 15 4 12 -1 1 1     

17 54 Loesing Henrik 900,7 A  1954 -24 1930 2,5/05 50 5 2 1 2 -1   2 7   

18 53 Houwers Andre 895,3 C  1498 12 1510 10,5/20 53 20 9 3 8 0   5 6 2 

19 52 Teloeken Stefan 889,5 B  1762 10 1772 8,0/09 89 9 8 0 1 -1     21 3 

20 51 Kl. Langenhorst Gerard  870,8 C  1599 -16 1583 11,5/25 46 25 8 7 10 1   2 5 1 

21 50 Burgers Mark 850,7 B  1676 -11 1665 9,5/16 59 16 9 1 6 -2   2 15   

22 49 Lehr Frank 834,2 B  1764 31 1795 6,5/12 54 12 5 3 4 2 1   20   

23 48 Maris Erik  813,5 C  1408 35 1443 15,0/29 52 29 13 4 12 1 1   3   

24 47 Brinke Henk te  785,3 C  1618 -56 1562 11,5/25 46 25 8 7 10 -1   1 7   

25 46 Dekker Thiemen 729,3 D* 1377 67 1444 12,5/17 74 17 11 3 3 1     3   

26 45 Nabizadeh Mohammad 723,3 D  1528 0 1528 7,5/14 54 14 7 1 6 0     19   

27 44 Rijntjes Peter 712,3 A  1513 -8 1505 7,5/17 44 17 5 5 7 1   1 15   

28 43 Beek Henk van 691,5 D  1319 4 1323 13,0/30 43 30 10 6 14 0 1   2   

29 42 Voogd Rob 686,7 C  1273 32 1305 11,0/22 50 22 9 4 9 -2     10 1 

30 41 Roodzant Frank 666,2 B  1559 -50 1509 7,5/17 44 17 6 3 8 -1     15 1 

31 40 Eckhardt Jan  620,8 D  1206 -4 1202 13,5/32 42 32 11 5 16 -2 1       

32 39 Labee Dick 603,0 D  1277 -20 1257 9,0/26 35 26 4 10 12 0 1   6   

33 38 Kl. Poelhuis Jan Willem 600,2 D  1221 -5 1216 10,0/25 40 25 7 6 12 1     8   

34 37 Wolters Jaap 582,2 C  1376 -76 1300 11,0/27 41 27 9 4 14 1     6   

35 36 Slager Daan 579,0 D  1199 2 1201 10,5/19 55 19 10 1 8 1   2 12   

36 35 Harxen Luc van 575,5 C  1445 8 1453 4,0/06 67 6 3 2 1 0   3 24   

37 34 Freriks Henk 544,2 D  1225 -10 1215 9,0/22 41 22 5 8 9 0     11   

38 33 Poole David 506,8 D  995 36 1031 7,0/17 41 17 7 0 10 -1 1 2 13   

39 32 Eisenbart Max 492,8 C  1537 -6 1531 3,5/07 50 7 2 3 2 -1   1 25   

40 31 Schoenmakers Patrick 481,7 D  1200 -22 1178 5,0/10 50 10 5 0 5 2     7   

41 30 Wiggers Henk  442,8 D  952 52 1004 9,5/24 40 24 8 3 13 0     3   

42 29 Barachtsjansky Daniël 441,8 D  950 51 1001 6,0/11 55 11 5 2 4 -1     3   

43 28 Algera Remko  429,3 B  1706 -8 1698 1,0/02 50 2 1 0 1 0   6 25   

44 27 Ruesink Kay 372,0 D  812 41 853 5,5/26 21 26 3 5 18 0     7   

45 26 Haghayeghy Mojtaba 367,7 D  1335 1 1336 1,5/04 38 4 1 1 2 0     29   

46 25 Voogd Damy 339,3 D  1012 -7 1005 2,5/07 36 7 2 1 4 -1     26   

47 24 Bierkämper Ulf 337,7 D  1200 -135 1065 0,5/15 3 15 0 1 14 1     2   
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SPEELSCHEMA 2018 – 2019 (ovb) 
28 augustus 2018 Ledenvergadering  

  4 september  Ronde 1 start periode 1 

11 september  Ronde 2  

18 september Ronde 3  

25 september Ronde 4  

  2 oktober BEKER 1  WSG-beker: geen interne ronde 

  9 oktober Ronde 5  

 16 oktober Ronde 6  

 23 oktober SCHAAKVRIJ 1 herfstvakantie 

 30 oktober  Ronde 7  

   6 november Ronde 8  

 13 november Ronde 9  

 20 november Ronde 10  + BEKER 2 WSG beker 

 27 november Ronde 11   

   4 december Ronde 12 start periode 2 

 11 december Ronde 13  

 18 december Ronde 14    

 25 december  GEEN SCHAAK kerstvakantie  

   1 januari 2019  GEEN SCHAAK kerstvakantie 

   8 januari  Ronde 15 + BEKER 3 WSG-beker kwartfinale 

 15 januari Ronde 16    

 22 januari Ronde 17  

 29 januari Ronde 18  

  5 februari Ronde 19  

12 februari Ronde 20 + BEKER 4 WSG-beker halve finale 

19 februari Ronde 21 start periode 3 

27 februari Ronde 22  

   5 maart SCHAAKVRIJ 2  

 12 maart Ronde 23   

 19 maart Ronde 24    

 26 maart Ronde 25 + BEKER 5 WSG-beker finale 

   2 april Ronde 26  

   9 april  Ronde 27  

 16 april Ronde 28  

  30 april SCHAAKVRIJ 3 meivakantie 

   7 mei Ronde 29 WSG-beker finale (indien extra ronde) 

 14 mei Ronde 30  

 21 mei Ronde 31  

 28 mei Ronde 32  

  4 juni Ronde 33 laatste ronde 

11 juni Zomercompetitie 1  

18 juni Zomercompetitie 2  

25 juni Zomercompetitie 3  

   2 juli Zomercompetitie 4  

  9 juli Zomercompetitie 5  

 16 juli Zomercompetitie 6  

23 juli t/m 20 augustus Schaken voor de liefhebbers  

 27 augustus Ledenvergadering  

   3 september 2019 Start schaakseizoen   

 

Herfstvakantie  zaterdag 20 oktober 2018 t/m zondag 28 oktober 2018  
Kerstvakantie   zaterdag 22 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019  
Voorjaarsvakantie  zaterdag 2 maart 2019 t/m zondag 10 maart 2019  
Meivakantie   zaterdag 27 april 2019 t/m zondag 5 mei 2019  
Zomervakantie  zaterdag 20 juli 2019 t/m zondag 1 september 2019 
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Teamindeling 
 
Onderstaand de voorlopige teamindeling. Op 1 september moet die definitief zijn. Als je ten 
onrechte genoemd staat of ten onrechte niet genoemd, laat het dan even weten.  
De avondcompetitie staat dit seizoen geheel los van de zaterdagcompetitie. Je kunt dus aan 
allebei (tegelijk) meedoen. Bij de deelnemers in de avondteams staan nog enkele 
vraagtekens. Het is een optimistische uitleg van de toezeggingen die gedaan zijn. Maar we  
hopen dat het lukt om een acht- en een viertal op te kunnen geven. 
Invallers kunnen, mits het reglement dat qua rating toestaat,  natuurlijk ook in andere 
teams meedoen, dan waarbij ze nu genoemd staan.   
 
Marcel Krosenbrink 
 
 

Zaterdagcompetitie 
 

WSG 1 WSG 2 WSG 3 

Jochem Mullink  Henri Abbink  Joachim Mussholt 

Khaled Darwisch  Marcel Krosenbrink  Stefan Telöken 

Reinhard Funke  Emma de Vries  Han van de Laar  

Christian Völker   Han Schuurmans  Remko Algera  

Arjan van Lith  Dick Boogaard  Gerard K Langenhorst   

Klaudio Kolakovic  Hennie Meijer  Henk te Brinke  

Tom Officier  Dick van Wamelen  Thiemen Dekker  

Henrik Lösing  Bert te Sligte  André Houwers  

Gerard Harbers   Luc van Harxen  

   

 Daniel Telöken Evi Maris 

 Manfred Schmeing    Lauri Maris 

 Reinhard Cvetkovic    Erik Maris 

 Richard Pooth   Jan Willem Kl.Poelhuis 

 
Avondcompetitie 

 

WSG 1 WSG 2 

Arjan van Lith Daan Slager 

Arent Luimes David Poole 

Marcel Krosenbrink  Henk Wiggers  

Gerard Harbers  Ulf Bierkämper 

Bert te Sligte   

Frank Lehr   

Remko Algera   

Mark Burgers   

 
 
De competitieleider van de KNSB is dit seizoen erg schappelijk geweest. De reisafstanden 
voor WSG 1 en 2 hadden bijna niet korter gekund. Beide teams spelen vijfmaal tegelijk thuis. 
Het programma voor WSG 3 is nog niet bekend, maar de speeldata wel: 6 oktober, 3 
november, 24 november, 15 december, 9 februari, 16 maart en 13 april. Ik ga er van uit dat 
de thuiswedstrijden samen zullen vallen met die van WSG 1 en 2. 
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Programma WSG 1 en 2 
 
15 sept. WSG 1 Groningen 2  WSG 2 Zevenaar 

6 okt. Sneek WSG 1 Almelo WSG 2 

3 nov. WSG 1 Emanuel Lasker WSG 2 Pallas 

24 nov. Amersfoort WSG 1 ASV 2 WSG 2 

15 dec. WSG 1 Arnh.Acad. 1 WSG 2 Arnh. Acad. 2 

9 febr. Hardenberg WSG 1 Lonneker WSG 2 

16 maart WSG 1 MSV WSG 2 Voorst 

13 april Apeldoorn 2 WSG 1 ZSG WSG 2 

11 mei WSG 1 Assen WSG 2 Max Euwe 2  

 
Om een indicatie van de speelsterkte te krijgen heb ik de ratings van afgelopen seizoen 
opgezocht. Dat zegt niet alles, maar wel wat 
 
Arnhemse Academie  2243  Max Euwe 2 (Enschede)  2067 
Groningen 2  2111 ASV 2 (Arnhem)  2042 
MSV Meppel  2109 Lonneker   2019 
Apeldoorn 2  2107 Almelo  1992 
Amersfoort  2081 ZSG  1985 
Hardenberg  2078 Pallas Deventer  1969 
E.Lasker(Sint Annaparochie)  2026 Zevenaar  1965 
Assen  2005 Voorst  1910 
Sneek  1988 Arnhemse Academie 2  1898 
WSG 1  1987 WSG 2  1847 
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Zomerknallers 
(door Dick Boogaard) 

Wat is er mooier dan bij dit heerlijke zomerweer met ons blad in de schaduw te gaan zitten 
en de stellingen op te lossen. In de afgelopen tijd heb ik er weer zes verzameld. De eerste is 
wel heel recent, uit de tweede ronde van het NK voor dames, gespeeld op 3 juli 2018.  
 

 
1.Wit geeft mat in 8 zetten. Toch best te 
doen met een leuke rij schaakjes. 
 

 
2.Na de eerste zet van wit geeft zwart op. 
Mooie varianten! 
 

 
3.Nu wint zwart, hij houdt een stuk over. 
 

 
4.Wit geeft mat in uiterlijk 4 zetten. 
(wat een ongelofelijke stelling) 
 

 
5.Zwart geeft mat in 4 zetten. 
 
 

 
6.En zwart geeft weer mat in enkele 
zetten! Lastige eerste zet. 
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Kampioen! 
(door Tom Officier) 

 
Jawel, het is ons gelukt! Kampioen worden van de derde klasse B in de landelijke 
schaakcompetitie. Volgend jaar tweede klasse, zo hoog heeft WSG nog nooit gespeeld. 
Even een terugblik op dit gedenkwaardige schaakseizoen voor Winterswijks trots. We 
schoten goed uit de startblokken met een zwaarbevochten overwinning op ZSG uit Zwolle. In 
mijn ogen meteen al één van de cruciale wedstrijden. Na de regelmatige zege op Philidor 
Leeuwarden 3 verloren we geheel onnodig van Schaakwoude. In gewonnen positie ging 
Arjan door de vlag hetgeen ons twee matchpunten kostte. Maar gelukkig lieten de andere 
titelkandidaten ook steken vallen.  
 
In ronde vier en vijf werd eenvoudig 
Veendam en Hardenberg weggezet 
waarna na de winterstop de vooraf 
gedoodverfde kampioen Max Euwe op ons 
schaakpad kwam. In een zenuwslopende 
wedstrijd wisten wij de twee matchpunten 
veilig mee te nemen naar de Achterhoek. 
We consolideerden zodoende de 
koppositie die we na de vijfde ronde 
ingenomen hadden. Kampioenskoorts 
maakte zich nu meester van WSG één. 
Maar we moesten nog tegen drie 
concurrenten die allen ook nog kans 
maakten op de titel. Allereerst moest 
Pallas uit Deventer ondervinden dat het 
voor ons echt menens was. Vervolgens 
trokken wij in een heuse thriller aan het 
langste eind tegen Staunton. Spassky’s 
die gelijk opliepen qua score hadden de 
pech dat ze in de achtste ronde een erg 
sterk Max Euwe troffen en geen 
matchpunten scoorden. Dus wij stonden 
bij ingang van de laatste en beslissende 
ronde twee matchpunten plus 4,5 
bordpunt voor op Spassky’s die voor ons 
dus de laatste tegenstander zou zijn. 
 
Het is in deze klasse wel troef wat betreft 
clubnamen van beroemde schakers. 
Philidor (Leeuwarden), Dr Max Euwe, 
Staunton en dan nu Spassky’s vernoemd 
naar Boris Spassky, wereldkampioen van 
1969 tot 1972. In een bloedheet zaaltje 
van het Jannes vd Wal Denksportcentrum 
troffen wij de Groningers die er echt nog 
wel voor gingen. Maar ja, wij hadden 
genoeg aan vier remisetjes en dan 
mochten we de andere vier borden 
verkwanselen. Dat zou toch een 
makkelijke opdracht moeten zijn uit acht 
partijen. Temeer daar we tot nu toe 
gemiddeld vijf bordpunten scoren per 

ontmoeting. Toch was het wel spannend 
de eerste drie uren. Het scorebord was 
nog blanco en als ik links en rechts van mij 
keek naar de borden van Arjan en Han 
werd ik er niet vrolijker op. Maar we 
hadden Khaled bij ons en die strafte al te 
frivool spel keihard af. Arjan en Han 
verloren hun partij en ik mocht echt wel in 
mijn handjes knijpen met de remise. Had 
slechter kunnen aflopen. We kwamen 
daarmee op anderhalf punt dus aan de 
bovenste vier borden moest nog één halfje 
gescoord gaan worden. Zowel Gerard als 
Reinhard hadden een zware middag. 
Beiden moesten hard vechten voor een 
resultaat. Daarentegen had Henrik een erg 
fijne stelling die volop kansen bood op een 
overwinning. Jochem probeerde van alles 
maar zijn tegenstander gaf geen krimp en 
mede gezien de stand tekende Jochem 
voor het beslissende halfje waardoor we 
op de twee bordpunten kwamen! 
Kampioen! Hoezee! Jochem scoorde 
zodoende 7,5 punt en werd daarmee en 
passant topscorer van de derde klasse B! 
Henrik trekt de stand gelijk door zijn erg 
sterke optreden te belonen met een zeer 
fraaie zege. Gerard haalde een zeer 
zwaar bevochten remise in een 
toreneindspel met een pion minder. Dat 
uiteindelijk Reinhard verloor mocht voor 
ons de dolle pret niet meer drukken. Ons 
doel was bereikt! 
 
Volgend seizoen dus tweede klasse. Wie 
kunnen we daarin verwachten als 
tegenstanders. Waarschijnlijk Hardenberg. 
Verder acteren geen teams meer uit de 
SBO in de tweede klasse. Dr. Max Euwe is 
net zoals wij ook gepromoveerd maar dan 
één klasse hoger en Almelo en Lonneker 
zijn gedegradeerd uit de tweede klasse. 
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Ook zullen we wel de noordelijke teams 
gaan tegen komen. Het is dan wel te 
hopen dat we Emanuel Lasker uit het 
verre, verre Sint Jacobiparochie thuis 
krijgen. Groningen 2, MSV uit Meppel en 
Assen zijn dan de andere mogelijke 
tegenstanders vanuit de NOSBO. Er 
spelen twee OSBO teams in de tweede 

klasse. Apeldoorn 2 en De 
Schaakacademie uit Arnhem (voorheen 
De Toren). En vorig jaar werd de klasse 2 
A die dus bestond uit oostelijke en 
noordelijke teams gecompleteerd met 
teams uit Amsterdam en Amersfoort. 
Tegen laatstgenoemde wil ik zeker wel 
spelen en dan het liefst uit! 

 
 

Spassky’s 2025 WSG 1 2004 4½-3½ 

Bodewes 1893 Gerard Harbers 1910 ½-½ 

Kroon 2133 Henrik Lösing 1950 0-1 

Groenewold 2124 Reinhard Funke 2077 1-0 

Koster 2002 Jochem Mullink 2108 ½-½ 

Logtmeijer 1955 Khaled Darwisch 2090 0-1 

Janse 2047 Arjan van Lith 2058 1-0 

Postma 1981 Tom Officier 2002 ½-½ 

Van Putten 2068 Han Schuurmans 1834 1-0 

 

 
 

Borne – WSG 2 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Vorig jaar was het tweede team er al dichtbij, maar in het zicht van de haven werd het 
kampioenschap nog verspeeld. Dit seizoen had het team met zes ex-clubkampioenen in de 
gelederen meer succes. De laatste wedstrijd in en tegen Borne was eigenlijk een formaliteit. 
Twee bordpunten zouden genoeg zijn en dan moest ENO ook nog met 0-8 winnen bij 
Lonneker. Die kans leek mij niet erg groot. Emma, één van onze steunpilaren dit seizoen, 
was verhinderd en ook Stefan moest afzeggen. Gelukkig toonde Herby zich nog eenmaal 
bereid om mee te doen, maar volgens hem was het echte de allerallerlaatste keer.  
In ieder geval voorlopig dan. 
  
Borne heeft een goed team, maar had 
weinig punten. Ze verloren diverse keren 
met 4½-3½. Het zou dus nog best  lastig 
kunnen worden, want zo goed zijn wij nu 
ook weer niet. Uiteindelijk viel het mee, 
ook al omdat Borne niet helemaal in de 
sterkste opstelling aantrad. En het werd 
nog eenvoudiger toen Bert al na acht 
zetten won aan het eerste bord. Bert heeft 
wit tegen Paul Formanoij, toch zeker geen 
zwakke broeder. 
 
1.e4 e5, 2. Pf3 Pf6, 3. d4 Pxe4, 4. Pe5 
Ld6, 5. Ld3 Pxf2 ?  
Zwart kan de verleiding niet weerstaan.  
 
6. Kxf2 Dh4+, 7. Kf1 Dxd4, 8. Lb5+  
 

 
 
en zwart gaf op, hij verliest de dame.  
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Concentratie is van levensbelang, ook al 
gaat de wedstrijd ogenschijnlijk nergens 
over. Invaller Luc ruilde tegen Cor van 
Bree (waar ik mijn laatste partij nog van 
verloor) alles af en toen hij nog twee 
paarden had tegen twee lopers bood hij 
remise aan, wat bijna ogenblikkelijk werd 
geaccepteerd. De Bornse teamleider was 
daar niet zo content mee. Herby sloot af in 
stijl. Batterij van dame en loper op h7 en 
het was voorbij en de titel officieel binnen. 
Misschien toch te vroeg om te stoppen. Dit 
seizoen was Herby in ieder geval een zeer 
waardevolle kracht. Hennie mocht het na 
zijn topseizoen eens aan een hoog bord 
proberen en ook dat ging prima. De beste 
thuisspeler hield hij keurig op remise. 
Henri had, evenals enkele toeschouwers, 
eerst niet door dat hij een pion achterstand 
had, maar hij had wel voldoende 
compensatie om het remise te houden. 
Dick Boogaard had dit seizoen nog geen 
enkele partij gewonnen (ook nog maar 
eentje verloren), maar eindelijk lukte het. 
Met een opvallende lopervork op c7 won 
hij een kwaliteit en daarna de partij. Ook 
de twee matchpunten waren nu binnen. 
Dick van Wamelen eindigde het seizoen 
zoals hij begon, met een nederlaag tegen 
een jeugdspeler. Ik had de indruk dat hij te 
lang op winst speelde. Ik had bij de 
veteranen al tegen Jos Muller gespeeld en 

daarom op goed geluk toevallig die partij 
voorbereid. Jos week als eerste af en ik 
als eerste van de theorie (dwz ik wist het 
niet meer). Even later sloeg de vlam in de 
pan en hield ik twee lopers tegen toren 
over dat simpel gewonnen bleek. 
 
Nu is het feest en heeft iedereen er zin. 
Maar volgend jaar ? WSG 2 voor het eerst 
naar de derde klasse, een historische 
prestatie, maar een heel ander seizoen, 
waarin we waarschijnlijk net zo veel 
punten gaan scoren als dit seizoen 
verliespunten.  Is het dan allemaal nog zo 
leuk ? Of gaan we dan toch net even iets 
makkelijker afzeggen bij een al dan niet 
verre uitwedstrijd ? Zodat het voor de 
andere spelers nog moeilijker wordt. Er 
zullen goede afspraken nodig zijn, anders 
kunnen we nog snel spijt krijgen van ons 
topseizoen, waarin we vooral in de 
breedte veel sterker waren dan de meeste 
tegenstanders.  
 
Opvallend was dat onze invallers heel veel 
punten hebben gepakt, namelijk 7,5 uit 9. 
De vaste spelers, waartoe ik Herby ook 
maar reken, deden allemaal hun duit in het 
zakje, waarbij  Hennie, Henri en Emma 
extra goed scoorden. Hennie 7 uit 8, Henri 
6 uit 8 en Emma 4,5 uit 6. 

                                    
 

Borne 1689 WSG 2 1790 2½-5½ 

Paul Formanoij 1825 Bert te Sligte 1786 0-1 

Patrick Munster 1943 Hennie Meijer 1798 ½-½ 

Norbert Waanders 1824 Henri Abbink 1927 ½-½ 

Jos Muller 1676 Marcel Krosenbrink 1922 0-1 

Henk Eillert 1610 Dick Boogaard 1818 0-1 

Cor van Bree 1571 Luc van Harxen 1456 ½-½ 

Werner Kienhuis 1595 Herby Aalbers 1827 0-1 

Thomas Berghuis 1466 Dick van Wamelen 1789 1-0 

 
 

 

Peter Hoens kampioen ! 
 
In het vorige clubblad heb ik ten onrechte het clubkampioenschap in 1999 aan Henri Abbink 
laten toekomen. Dit had echter Peter Hoens moeten zijn, die toen zijn  
tweede titel behaalde. Daarom dit stukje, want ere wie ere toekomt. Met dank aan de 
oplettendheid van Bert en Peter. 
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Drienerlo in de Nahand – WSG 3 
(door Han van de Laar) 

 
In het denksportcentrum Van Hengelo speelde WSG 3 met - op papier- maar liefst vijf  invallers tegen 
Drienerlo in de Nahand. Aangezien de teamleider van Drienerlo vrijdagavond belde en aangaf met 
zeven man te spelen, kon Jan Willen Klein Poelhuis thuis blijven en hij boekte meteen zijn twee 
overwinning in de Promotieklasse. Ditmaal op bord 1.  
 
Het levert echter geen ratingpunten op, omdat 
er geen tegenstander was ingevuld op het 
wedstrijdformulier. Reinhard Cvetkovic speelde 
een prima partij en won. Ook een puike partij 
speelde Joachim Musholt, debutant in de SBO-
competitie. De tegenstander van André, had 
zeven jaar niet gespeeld.  
 
 
 

 
En hoewel hij beter stond kon André mat in 
één geven. Voeg daar nog een halfje aan toe 
van Manfred Schmeing en de buit was binnen. 
Dat Erik Maris, Gerard Klein Langenhorst en 
Han van de Laar verloren was sneu voor hen, 
maar kon de pret niet meer drukken. Met twee 
overwinningen en een gedeelde laatste plaats, 
was het toch nog een aardig seizoen voor het 
derde team.  

Drienerlo in de Nahand 1746 WSG 3 1506 3,5-4,5 

NO  Jan Willem Klein Poelhuis 1146  0-1 

Henk Nicolaï 1952 Reinhard Cvetkovic 1850  0-1 

Erik Zuurbier 1536 Joachim Musholt   0-1 

Anjo Anjewierden 1902 Gerard Klein Langenhorst 1545  1-0 

Daan Stam 1672 Manfred Schmeing   ½-½ 

Dirkjan Knoeff 1789 Han van de Laar  1663  1-0 

Martin Borggreve 1654 André Houwers  1498  0-1 

Erik Jostmeijer 1718 Erik Maris 1332  1-0 

  
Allen, die mee hebben gespeeld, dank voor jullie opkomst en inzet. Volgend jaar is er een andere 
teamleider (GKL). 

WSG V- Almelo V 
(door Gerard Harbers) 

 
Onze laatste wedstrijd in het seizoen 2017 - 2018 in de SBO viertallen competitie was tegen Almelo. 
Deze competitie waarvoor we voor het eerst in een aantal aan meededen was qua resultaat niet zo’n 
groot succes, maar het was leuk om mee te doen. Het is een competitie maar deze partijen werden 
door mij gebruikt om wat andere openingen te gebruiken. En dat was niet altijd een succes. 
 
Arent speelde tegen Husers met zwart. Ik 
vroeg hem om wat commentaar op die 
wedstrijd. Het was een kort antwoord, 
schijnbaar wilde hij deze partij snel vergeten. 
“Op zet 5 of 6 ging het al fout en verloor ook 
een pion. Vervolgens liep ik achter de feiten 
aan,” was  zijn commentaar. 
Zelf speelde ik tegen Jutba met zwart. De 
opening verliep prima en kon een pion winnen. 
Bang voor het sterke wit initiatief liet ik dit 
achterwege en kwam vervolgens in een 
mindere stelling. Toen ik me ook nog een 
kwaltiet liet afsnoepen was het gebeurd 
hoewel de partij zelf nog lang duurde. 

Bert speelde remise tegen Brinks met zwart. 
Hij schreef: ik heb wat snel remise 
aangenomen, voorzichtig geworden door de 
achtereenvolgende verliespartijen de 
afgelopen tijd. Het was een Marshall gambiet 
waarbij zwart het initiatief had maar een 
zetherhaling toeliet op zet 21. 
Mark tenslotte verloor van Gorter met wit. Mark 
overzag in de opening een afruil waardoor hij 
een lastige pionnen structuur kreeg. Hij verloor 
vervolgens een pion en zwart maakte het 
keurig af door een mataanval. Uiteindelijk 
verloren we met ½-3½. Duidelijk. 

 

WSG V 1825 Almleo V 1881 ½-3½ 

Gerard Harbers 1910 Alwin Jutba 1964 0-1 

Arent Luimes 1927 Yannic Husers 1961 0-1 

Bert te Sligte 1786 Jan Willem Brinks 1925 ½-½ 

Mark Burgers 1676 Egbert Gorter 1675 0-1 
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Partijen van Clubleden 
(door Jochem Mullink) 

 
Klaudio Kolakovic is kampioen geworden van WSG en traditiegetrouw staat er een partij van 
de clubkampioen in het laatste clubblad van het seizoen. Klaudio speelde met zwart tegen 
Bert te Sligte, die kampioen werd van de B-groep. Ik denk dat deze partij wel een beetje 
typisch is voor de manier waarop Klaudio kampioen is geworden. Hij komt namelijk bijna 
nooit echt in de problemen. Bovendien zet hij in iets betere stellingen zijn tegenstander heel 
efficiënt onder druk. Ook gaat hij in gelijke stellingen ook altijd tot het gaatje om de partij nog 
te winnen. Ook gaat hij vaak voor iets minder populaire openingen die hij zelf dan altijd heel 
erg goed kent waardoor die soms ook de tegenstander in de problemen kan brengen. 
 
1.e4 c5 2. Pf3 Pf6 3. e5 Pd5 4. c3 

Na 4. c3 gaat de partij over in de Alapin 

variant. 4. Pc3 is een alternatief maar dan 

moet wit wel goed weten wat hij doet. 

Zwart speelt dan bijvoorbeeld 4. … Pxc3 

5. dxc3 Pc6 6. Lf4 h6 7. Lc4 e6 8. De2 b6 

9. 0-0-0 Lb7. 

 

4. … Pc6  5. d4 cxd4 6. cxd4 d6 7. Pc3  
Pxc3 8.  bxc3  d5  
Na 8. … dxe5 speelt wit 9. d5 in plaats van 
9. dxe5, want na 9. dxe5 staat zwart een 
stuk beter omdat de koning van wit 
onveilig staat en omdat de pionstructuur 
van wit ook een stuk slechter is dan de 
pionstructuur van zwart.  
Na d5 staat wit waarschijnlijk iets beter 
vanwege het ruimteoverwicht en de beter 
ontwikkelde stukken. Zwart heeft goede 
kansen op de lange termijn omdat de pion 
op c3 misschien kwetsbaar kan worden.   
 
9. Ld3  h6 10. a4  
Dit is de start van een verkeerd plan voor 
wit. Het idee achter a4 is namelijk om de 
zwartveldige lopers af te ruilen met La3. 
Ondanks dat de zwartveldige loper van 
zwart theoretisch gezien beter is dan de 
witte loper, is het toch onverstandig om die 
lopers te ruilen. Het ruilen van de loper 
kost namelijk veel tijd.  
Een alternatief plan voor wit was geweest 
om eerst met 0-0 en Ld2 zijn ontwikkeling 
af te ronden en om dan in de aanval te 
gaan op de koningsvleugel.  
 
10. … e6 11. 0-0 Pa5 12. La3 Lxa3 13. 
Txa3  
 

 
 
Wit heeft drie zetten gebruikt om de loper 
af te ruilen en ondertussen kon zwart zijn 
stukken beter neerzetten. Bovendien zet 
wit zwart niet echt onder druk. Wit kan 
bijvoorbeeld proberen om het paard op f3 
weg te zetten. Daarna kan hij bijvoorbeeld 
f4 en Dg4 spelen om kansen te creëren op 
de koningsvleugel. 
Wat wit doet is echter nog niet slecht. Het 
is wel gemakkelijker voor zwart om een 
plan te bedenken. Hij kan op termijn 
namelijk druk zetten op de pion op c3. 
Echter, de loper van zwart is heel erg 
slecht. Wit moet zwart dus proberen bezig 
te houden zodat zwart niet eenvoudig zijn 
plan tot uitvoering kan brengen. 
 
13. … Ld7 14. De2 De7 15. Tfa1 0-0  
Het is moeilijk voor wit om hier een actief 
plan te bedenken omdat wit geen echt 
aanvalsdoel heeft terwijl zwart een 
gemakkelijk plan heeft. Een idee voor wit 
is om toch op de koningsaanval te spelen. 
Zwart heeft dan waarschijnlijk niet genoeg 
tijd om druk op de damevleugel te zetten.  
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Na bijvoorbeeld 16. h4 Tac8 17. h5 Tc7 
18. Lc2 Tfc8 19. Dd3 f5 20. exf6 e.p. gxf6 
heeft wit waarschijnlijk wel genoeg 
tegenspel op de koningsvleugel. 
 
16. c4  
Na c4 wordt de zwarte loper opeens actief 
en nu heeft zwart mooie aanvalsdoelen op 
a4 en d4. Daarom is c4 waarschijnlijk niet 
zo’n goede zet.  
 
16. … dxc4 17. Lxc4 Pxc4 18. Dxc4 Tac8  
Zwart zet langzaam druk op de witte 
stelling. Na een paar zetten verliest wit al 
geforceerd materiaal.  
 
19. Dd3 Lc6 20. Pd2 Tfd8 21. Tc3 Dd7 
22. Tc4 b5 23. Tb4 a5 0-1 
 

 
 
Wit verliest nu de pion op a4 en 
waarschijnlijk gaat de pion op d4 er ook 
nog vanaf. 
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De Muizenvallen 
(door Gerard Klein Langenhorst) 

 
De Muizenval (Mousetrap) is een toneelstuk/musical van Agatha Christie en speelt al vanaf 
25 november 1952 in het St. Martin’s Theatre in Londen en is daarmee de langstlopende 
voorstelling ter wereld. 
Ook in de schaakwereld zijn er vallen waar je met open ogen in kunt tuinen. Een val is 
bijvoorbeeld de vishengelval (fishing pole trap), waarbij het zwarte paard er naar hengelt om 
geslagen te worden. Het begint aldus 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 Pf6 4.0-0 Pg4 5.h3 h5 ! 
 

 
 

6.hxg4? hxg4 7.Pe1 Dh4 8.f4 g3  
en wit gaat mat. 
 

 
 

Indien 6.Lxc6 dxc6 7.d4 e4 8.Dxd4 Dxd4 
Pxd4 Pe5 !0.Pc3 enz gelijkspel. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maar er is nog een muizenval  
6.Pc3 Pd4 7.Pxd4 exd4 8.Pe2 a6 9.La4 
Pe5 10.Pxd4 
 

 
 
10…c5! 11.Pf3 Pxf3 12.Dxf3 b4 13.e5 
Tb8 14.Lb3 c4 en zwart staat veel beter. 
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Er zijn natuurlijk nog betere zetten voor 
wit. Als wit speelt 11.Pf5 of 11.f4 moet 
zwart oppassen. 

 
 
 
 
 
 

      

 
Comfortabel, stabiel, veilig, vlot, heerlijk rijden en sturen. 

Oud en jong, ligtrike en ligfiets is voor iedereen geweldig. 

Welke is voor mij de juiste ?   Er is zoveel mogelijk … 

zelfs éénhandbediening, hogere zit, beenhouder, e-drive, enz. 

► Bel of mail met ACE, tel. 0543-530905   info@ace-shop.com 

► Bekijk alvast “vind uw ligfiets” op www.ace-shop.com  

► Proefrit, advies, lengte/stoelmaat, perfecte ligfiets/-trike 

.  Weurden 60, 7101 NL       Welkom ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@ace-shop.com
http://www.ace-shop.com/
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niWie ben ik ?

Dit keer de beurt aan een oudgediende in de rubriek “Wie ben ik”. Tom Officier is het lid dat 
waarschijnlijk het verst weg woont. De oud clubkampioen woont in Amersfoort en werd dit 
seizoen kampioen met WSG 1.  

Naam: Tom Officier    

Leeftijd: 56 jaar 

Studie/beroep: Administratief medewerker  

Andere sporten: volg alle sporten, met name voetbal en honkbal  

Andere hobby’s: fietsen, pubquizzen  

Favoriet gerecht: Broodje kroket 

Wat lust je absoluut niet: Ansjovis 

Favoriete drank: Bier 

    

Favoriet (huis)dier: hond, we hebben nu een ruwharige dwergteckel genaamd Mop 

Favoriete artiest: Clint Eastwood  

Favoriet boek: Donkere kamer van Damocles van WF Hermans 

Favoriet TV-programma: Twee voor Twaalf 

Ik heb een hekel aan: Mensen die smakken met eten 

Ik heb bewondering voor: Doorzetters 

Hoe/van wie heb je leren schaken: Vader 

Op welke schaakprestatie kijk je met het meeste plezier/trots terug: Met schoolteam van Sint 

Vituscollege uit Bussum Nederlands Kampioen in 1981 

Favoriete opening: Chigorin 

Wat vind je leuk aan WSG: Dat ik nog altijd dezelfde mensen zie als toen ik halverwege de 

jaren 80 instapte 

Suggestie voor WSG: Vooral zo doorgaan 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7o5-ola7bAhVR26QKHQuqCMoQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.dreamstime.com/stock-illustratie-honkbalknuppel-en-bal-image61169221&psig=AOvVaw1H6yAOqLUiFE8xaohuppqk&ust=1527794784514133
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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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Eindspel 
(door Gerard Harbers) 

 

 
 

 

Opdracht: wit speelt en remise 
Deze stelling is bedacht door W. Mees. Een Nederlandse eindspelcomponist. De compositie 
werd gemaakt in 1991. De opdracht is remise houden. Hoe doe je dat als je twee stukken 
voorstaat maar wel een losgeslagen pion hebt op c3 die tegengehouden moet worden. 
 
De oplossing luidt: 
 
1) Pc5 
Wit offert het paard. 1. Pxd6 faalt op 1. .. c2 2. Pe4+ Kf5 3. d6 c1D met winst voor zwart. 
1) …  dxc5 
2) d6   
Om de loper door te laten. 
2) …  exd6 
3) e7  Kxe7 
4) Lf5 
Hij is los. 
4) …  Kf6 
5) Lb1 
Niet 5. Lc2 wegens 5. .. Ke5 6. Kb6 Kd4 7. Kc6 Ke3 8. Kxd6 Kd2 en zwart wint. Het veld b1 
is het enigste veld voor de loper. Zie bijvoorbeeld het volgende: 5. Lh7? Ke5 6. Kb6 Kd4 7. 
Kc6 Ke3 8. Kxd6 Kf3 9. Kxc5 Kxg3 10. Kd4 Kf4! 11. Kd3 c2 en zwart wint. 
5) …  Ke5 
6) Kb6  
Ook nu nog kan het fout gaan indien wit 6. Kb5 speelt. Er volgt: 6. .. Kd5 7. Lh7 Kd4 8. Kc6 
Ke3 9. Kxd6 Kf3 10. Kxc5 Kxg3 11. Kd4 Kf4 12. Kd3 c2 13. Kxc2 g3 en zwart wint. 
6) …  Kd4 
7) Kc6  Ke3 
8) Kxd6  Kf3 
9) Kxc5  Kxg3 
10) Kd4  Kf4 
Of 10. .. Kf3 11. Kxc3 g3 12. Kd4 g2 13. Le4+ en de laatste pion gaat eraf met remise. 
11) Kd3  g3 
12) Ke2  
Met remise 
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Activiteiten
 
Vrijdag 28 september   Cursus gevorderden door Frank Kroeze 
 
Zaterdag 29 september  Berkelstedentoernooi in Gescher 
 
Vrijdag 12 oktober   Cursus Frank Kroeze 
 
Vrijdag 9 november   Partijbespreking door Arjan van Lith 
 
Vrijdag  11 januari   Cursus starters door Marcel Krosenbrink 
 
Vrijdag 8 februari   Cursus Marcel Krosenbrink  
 

 
 
 

Speciale Rubriek 
 

GK 93 DB 71 JM 75 GH 89 MK 100 

 

 
ww. 
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Oplossingen van de zomerknallers 
 (door Dick Boogaard) 

 
1.Anne Haast – Lisa Hortensius. NK dames, gespeeld op 3 juli 2018.  
    1.Dg6-f6+  Kf8-e8  2.Df6xh8+   Lc5-f8  3.Dh8-h5+   Ke8-e7  4.Dh5-g5+   Ke7- 
    e8(f7)    5.Dg5-g6+   Ke8-e7  6.Dg6-f6+   Ke7-e8  7.Tg1-g8  Hier gaf Lisa op.  
    Met normale zetten is het mat niet meer te voorkomen. 
 
2.Kidambi Sundararajan – Magizhan Nikhil, Sharjah Masters, Verenigde Arabische  
    Emiraten 2018. 
    1.Te1-e8 en zwart gaf het op, want hij gaat mat: 1…..Dd8xe8  2.Dh6xf6+  Tg8-g7   
    3.Df7xg7 mat, of 1…..Pf6xe8  2.Dh6xh7 mat, of 1…..Tg8xe8  2.Dh6xg7 mat en  
    als zwart niets doet aan die toren op e8, is het mat door 2.Dh6xg7. 
 
3.Alexander Unischuk – Varuzhan Akobian, Kampioenschap VS, St. Louis 2018. 
    1.d2-d1D+  en wit gaf het op, want zowel na 1…..Ta1xd1  2.Pd5xc3 als na  
    1…..Pc3xd1  2.Lg4xe2 blijft hij een stuk achter. 
 
4.John Paul Wallace – Aiden Rawlinson, Bunratty (Ierland) 2018. 
    1.Dd2-d8+  Ta8xd8  2.Td1-d8+   Pe6xd8  3.Tf1-f8+  Kh8-g7  3.Td8-g8 mat. 
 
5.Andrei Aminov – Vadim Moisejenko, Russisch teamkampioenschap 2018. 
    1…..Td1-h1+  2.Kh2xh1  Df5-f1+  3.Kh1-h2  Tg8xg2+ en mat op de volgende  
    zet: 4.Db2xg2  Df1xg2 of 4.Kh2xh3  Df1-h1. 
 
6.Xu Xiangliang – Allan Rasmussen, Deens teamkampioenschap 2018. 
    1…..Lf5-e4 Een verrassende zet. Er dreigt nu mat door 2…..Dg4xh4.  
    Er volgde nog: 2.Pc6xe5  Te1-h1+  en wit gaf op, want na 3.Kh2xh1  Dg4-h3+!  
    4.Kh1-g1  Dh3xg2 is het mat! 
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De competitie zit er op. Daniël, die dit seizoen voor het eerst helemaal heeft 
meegespeeld, is overtuigend kampioen geworden. Hij heeft al zijn wedstrijden gewonnen 
en evenaart daarmee de prestatie van Lauri van vorig seizoen. Daniël is inmiddels bij de 
senioren begonnen, dus wie weet geeft dat volgend seizoen kansen voor andere spelers. 
Wietse heeft alleen van Daniël verloren en omdat er in al die drie partijen misschien 
kansen waren op meer, was hij er dus ook heel dichtbij. De derde plaats van Bram is niet 
in gevaar gekomen. 
Veel spelers die vorig jaar ook al hebben meegedaan zijn flink gestegen. De nummers 
vier tot en met zes stonden vorig seizoen nog in de onderste helft van de ranglijst. Jorik 
is zelfs vijftien plaatsen gestegen.    
 
Tijdens de slotavond zijn er nog drie prijswinnaars bekend geworden. Bram was het 
vaakst aanwezig (slechts 1x niet) en ontvangt daarom de opkomstprijs. De 
uitdaagcompetitieprijs werd verloot en kwam terecht bij Fenna. De goed gedragprijs is dit 
jaar door de jury, het was wederom een moeilijke beslissing, toegekend aan Emma.  
De topscorersprijzen, die we dit jaar voor het laatst beschikbaar stellen, gingen naar 
Oscar, Evi en Lauri. 
 
Eindstand: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

1 Daniël B 541 19-19 w 

2 Wietse 471 20-16½  

3 Bram 338 19-11 w 

4 Jorik 279 17-8½ w 

5 Sylvan 267 16-7½ ww 

6 Emma 262 17-7½ z 

7 Lani 251 12-6 zz 

8 Merijn 243 17-7½ w 

9 Daniël M 238 16-9½  

10 Mick 231 15-5½ z 

11 Nathan 194 15-5½ z 

12 Thomas 183 8-4  

13 Fenna 159 18-4½  

14 Sem 139 10-2½ zz 

15 Julia 132 5-1½ z 

16 Loraine 127 12-2½  

17 Noëla 110 4-1 ww 



 

 

32 

 

Voorlopig programma  jeugdschaken seizoen 2018/2019 
 
   
Vrijdag 7 september   Seizoensbegin 
Vrijdag 14 september   Ronde 1 
Vrijdag 21 september   Ronde 2 
Vrijdag 28 september   Ronde 3 
Vrijdag 5 oktober   Achterhoek Cup 
Vrijdag 12 oktober   Ronde 4 
Vrijdag 19 oktober   Ronde 5 
Vrijdag 26 oktober   Snelschaken (Herfstvakantie) 
Vrijdag 2 november   Ronde 6 
Vrijdag 9 november   Teamwedstrijden 
Vrijdag 16 november   Ronde 7 
Vrijdag 23 november   Ronde 8 (periode 2) 
Vrijdag 30 november   Teamwedstrijden 
Vrijdag 7 december   Ronde 9 
Vrijdag 14 december   Ronde 10 
Vrijdag 21 december   Ronde 11 
Vrijdag 28 december   Geen Schaken (Kerstvakantie) 
Vrijdag 4 januari   Ronde 12 
Vrijdag 11 januari   Teamwedstrijden 
Vrijdag 18 januari   Ronde 13 
Vrijdag 25 januari   Ronde 14 
Vrijdag 1 februari   Achterhoek Cup 
Vrijdag 8 februari   Ronde 15 
Vrijdag 15 februari   Ronde 16 (periode 3) 
Vrijdag 22 februari   Teamwedstrijden 
Vrijdag 1 maart   Ronde 17 
Vrijdag 8 maart   Snelschaken (Voorjaarsvakantie) 
Vrijdag 15 maart   Ronde 18 
Vrijdag 22 maart   Ronde 19 
Vrijdag 29 maart   Teamwedstrijden  
Vrijdag 5 april     Ronde 20 
Vrijdag 12 april   Achterhoek Cup 
Vrijdag 19 april   Simultaan 
Vrijdag 26 april   Snelschaken (Meivakantie) 
Vrijdag 3 mei    Ronde 21 
Vrijdag 10 mei    Ronde 22 
Vrijdag 17 mei    Ronde 23 
Vrijdag 24 mei    Slotavond 
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NK D 
(door Marcel Krosenbrink) 

 

Tijdens het Hemalvaartsweekeinde wordt traditiegetrouw in Rijswijk het Nederlands 
Kampioenschap in de D-categorie gespeeld. Dit jaar waren maar liefst drie WSG’ers van de 
partij in de groep tot 12 jaar. Thiemen deed mee in het algemene kampioenschap, Evi en Lauri 
bij de meisjes. Elke dag werden er drie partijen gespeeld.  
Evi haalde elke dag precies twee uit drie en kwam zo uit op een score van zes punten en 
daarmee een gedeelde vierde plaats. Op basis van weerstand werd dat de zesde prijs. Een 
knappe prestatie van Evi, die daarmee wat beter scoorde dan vooraf verwacht op basis van de 
plaatsingscijfers. De meeste partijen gingen op de van haar bekende wijze met een agressieve 
aanpak.   
 
Als voorbeeld haar winstpartij tegen Amelia 
Jonkman. Evi heeft zwart.  
 
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 Pf6 4. Pc3 Pc6 5. 
Pf3 Lg4 6. d5 Pe5 7. Le2 Lxf3 8. Lxf3 
Pd3+ 9. Ke2  
 

 
 
Wit had op zet 8 beter met de pion terug 
kunnen nemen, want nu komt het paard 
lelijk binnen. En meteen Kf1 had ook een 
zet gescheeld. 
 
e5 10. Kf1 Lc5 11. Da4+ Pd7 12. h3  
Of wit heeft de volgende zet niet gezien 
(want met Pd1 was f2 nog te dekken) of ze 
onderschat de gevolgen. 
 

 

Pxf2 13. Th2 Dh4 14. Dc2 Dg3  

 
 
Een merkwaardige stelling zo met al die 
zwarte stukken bij de witte koning. De toren 
dekken met Kg1 gaat niet, omdat zwart dan 
een aftrekaanval heeft. De sterkste is Pg4 
en er dreigt Df2 en Dxh2. 
15. Pb5 O-O 16. Pxc7 Tac8 17. Pb5 Dxh2  
En nu pas de toren slaan, die liep tenslotte 
niet weg. 
 
18. Lg5 Dh1+ 19. Ke2 Dxa1  
En nu wit nog een toren kwijtraakt is het 
gebeurd. 
 
20. a3 Da2 21. Dd2 Db3 22. Pc3 f5 23. Lh4 
fxe4 24. Pxe4 Pxe4 25. Lxe4 Tf4 26. Lxh7+ 
Kxh7 27. Lg5 Tf2+ 28. Ke1 Txd2 29. Lxd2 
Dxb2 30. g4 c3 31. Lg5 c2 32. h4 Lxa3 33. 
h5 c1=D+ 34. Lxc1 Txc1 
 
Lauri en Thiemen hebben allebei nog twee 
jaar voor de boeg in de D-groep en 
presteerden allebei ongeveer op basis van 
hun plaatsingscijfer.  
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Lauri had in ronde zeven (met een zege op 
Evi) haar totaal op vijf gebracht, maar dat 
bezorgde haar wel twee sterke 
tegenstanders in de slotrondes. Dat waren 
best goede partijen, maar helaas leverden 
ze gene punten op. Uiteindelijk werd Lauri 
daardoor keurig achtste.  
Van haar heb ik de witpartij tegen Anushka 
Sangwan geselecteerd. 
 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 d6 4. Pc3 Ld7 5. 
d3 Pf6 6. Lc4 h6 7. h3 Le7 8. Ld2 O-O 9. 
O-O Pa5 10. Lb3 b6 11. Ph2 Lc6 12. Df3 
Ph7 13. Dg3 Pg5 14. h4 Pe6  
 

 
 
Na een normaal begin heeft Lauri haar 
dame richting koningsstelling gedirigeerd en 
ze slaat bij de eerste de beste kans toe om 
een pionnetje mee te pakken.   
 
15. Lxh6 Lf6 16. Pf3 Te8 17. Lxe6 Txe6 18. 
Lg5 Lxg5 19. Dxg5 f6 20. Dg4 Ld7 21. Dg3 
De8 22. Pd5 Tc8 23. b4 Pb7 24. c4 c5 25. 
a3 b5 26. bxc5 Txc5 27. cxb5 Lxb5 28. 
Tfd1 Lc6 29. Pc7 De7 30. Pxe6  
Dit is mooi meegenomen.  
 
Dxe6 31. Pd2 La4 32. Tdc1 Lc2 33. h5  
Wit gaat voortvarend verder en dwingt zwart 
met g5 een verzwakking af. 
 
Pa5 34. h6 g5 35. Dh3 Df7 36. h7+ Kh8 37. 
Kh2 Dg7 38. Ta2 Lxd3 39. Txc5 dxc5 40. 
Dxd3  
Dat heeft zwart kennelijk over het hoofd 
gezien. 

Kxh7 41. Pc4 Df7 42. Tc2 Pb7 43. Td2 Kg8 
44. Dd5  
Met deze zet dwingt wit dameruil af, de rest 
is daarna eenvoudig. 
 

 
 
Kg7 45. Dxf7+ Kxf7 46. Td7+ Kg6 47. 
Txb7 a6 48. Tc7 Kh5 49. f3 g4 50. Txc5 
Kh4 51. g3+ Kg5 52. f4+ Kg6 53. fxe5 fxe5 
54. Txe5 Kf6 55. Tf5+ Ke6 56. Tf4 a5 57. 
Txg4 a4 58. Pb6 Ke5 59. Pxa4 Kd4 60. Tf4 
Ke5 61. Pb2 Kd4 62. a4 Kc5 63. g4 Kd6 
64. a5 Kc6 65. g5 Kb5 66. Tf5+ Kc6 67. g6 
Kd7 68. g7 Ke7 69. g8=D Kd6 70. Dd5+ 
Kc7 71. Tf7+ Kc8 72. Da8# 1-0 
 
Thiemen had tot de laatste ronde nog 
uitzicht op een klassering in de subtop. Als 
hij van zijn op papier min of  meer 
gelijkwaardige tegenstander had gewonnen, 
was een dertiende plaats zijn deel geweest. 
De nederlaag, die helaas op het bord kwam, 
betekende echter een 25e plaats. Precies 
halverwege de ranglijst met 4½ uit 9. 
Tegen Jari Groen lukt het met wit wel. 
 
1.e4 c6 2. d4 d5 3. exd5  
De Panov-aanval van de Caro-Kann. Tegen 
mij speelde Thiemen dat recent ook nog, 
dus dat staat op zijn repertoire. 
 
cxd5 4. c4 Pf6 5. Pf3 Lf5 6. Pc3 e6 7. c5 
Pc6 8. Lb5 Dc7 9. Pe5 Le7  
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35 

 
 
De sterkste zet is nu Lf4. Na bijvoorbeeld 0-
0 volgt Pxc6 Dxf4, Pxe7+. Na Dc8 volgt 
alsnog Da4 0-0, Lxc6. Thiemen speelde 
meteen Da4. En ook dan staat wit goed.  
 
10. Da4 O-O 11. Pxc6 bxc6 12. Lxc6 Tab8 
13. Lb5 e5  
Dit blijkt het nadeel van 11. Pxc6. Na 11 
Lxc6 heeft zwart deze sterke manoeuvre 
niet.  
 
14. Le3 exd4 15. Dxd4 Da5 16. b4  
Met deze zet komt wit weer aan de leiding. 
 

Dd8 17. a4 a5 18. O-O Le6 19. Tfc1 axb4 
20. Dxb4 Ld7 21. Dd4 Kh8 22. c6 Le6 23. 
a5  
De witte vrijpionnen beginnen een groot 
gevaar te worden voor zwart. 
 
Dc7 24. a6 Ta8 25. a7 Tfd8 26. Pe2 Pe8 
27. Db6 Ld6 28. Pg3 h6 29. La6 Lc8  
 

 
 
Een leuk plaatje waaruit blijkt dat alle zwarte 
stukken zich bezig moeten houden met de 
vrijpionnen. Dat gaat niet lang meer goed. 
30. Dxc7 Lxc7 31. Lb7 
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