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 CLUBBLAD WSG 
NUMMER 140  
februari 2019 

 
 

REDACTIE      INHOUDSOPGAVE 
 
Dick Boogaard     2.  Inhoudsopgave 
       3.  Ten Geleide 
Gerard Harbers     4.  Bestuurszaken 
       5.  Interne Competitie 
Gerard Klein Langenhorst    7.  Externe Competitie   
       23 Prachtstellingen  
Marcel Krosenbrink     24 Muizenval 2  
       25 Snelschaaktoernooi 
Jochem Mullink     26 Wie ben ik ? 

27 Eindspel 
28 Geschiedenis van het schaken 

ADVERTENTIES     29 Partijen van Clubleden 
       31 Partijbespreking  
Gerard Harbers     36 Oplossingen  
       36 Activiteiten 
BESTUUR      37 Jeugdschaak  
         
Voorzitter  Marcel Krosenbrink   
   (tel. 51 44 10)    
Secretaris  Mark Burgers    
   (tel. 45 25 27)    
Penningmeester Gerard Harbers    
   (tel. 52 30 92)     
Interne competitie Han van de Laar    
   (tel. 06-13 83 60 33)   
Materiaal  Gerard Klein Langenhorst  
   (tel. 52 12 21) 
Algemene zaken Henk te Brinke 
   (tel. 52 19 88) 
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    
Gerard Harbers is dit jaar goed op dreef bij het veteranenkampioenschap. Op 7 februari had hij 
wit tegen Joan Reinders, die zojuis Dd8-e7 heeft gespeeld. Na 22. e5 dxe5, 23. fxe5 fxe5, 24. 
Pg5 h6, 25. Lxg6 was er geen houden meer aan, al was Dxg6 nog sterker. Na 25… Dd6, 26. 
Lh7+ gaf zwart op. De koning moet naar h8 en dan volgt Pf7+ met damewinst.  

http://www.wsg-schaak.n/
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Ten Geleide 
(door Dick Boogaard) 

 
Omdat we vijf redactieleden hebben en het blad vier keer per jaar verschijnt, mag je de Ten 
Geleide telkens op een ander moment in het seizoen schrijven. Dat zou het makkelijk 
moeten maken. Voor deze Ten Geleide heb ik de vorige vijf maar eens doorgelezen. Wat ik 
in gedachten had om mee te beginnen, leek veel op wat al eerder was gemeld, maar ik wil er 
toch maar weer aandacht aan besteden: 
Wat gaat het goed met het WSG! 
 
Ik keek op de site van de SBO naar de 
ratings die op 1 februari weer verschenen 
zijn. Dat ik weer een paar punten verloor, 
verbaast me niet meer. Ik moet maar zien 
de schade te beperken.  
 
Toen keek ik eens bij andere 
verenigingen. En wat ik daar zag, 
verbaasde me wel. Bij ons staan er 57 
leden vermeld op de ratinglijst. Er is nog 
maar één vereniging groter: SV Dr. Max 
Euwe heeft er 70. Van de twintig 
verenigingen in de SBO zijn er acht met 
negen tot zeventien leden. En maar vier 
met meer dan 40 leden. In totaal heeft de 
SBO 596 leden bij die twintig 
verenigingen. Dat waren er 15 jaar 
geleden nog meer dan 1000. Alleen het 
WSG blijft maar groeien.  
 
Wij mogen erg blij zijn met ons grote 
aantal leden. Want dat maakt de 
schaakavonden zo leuk. En schakers zijn 
er in alle leeftijdscategorieën. De oudste 
en de jongste schelen meer dan 80 jaar. 
Iedereen heeft er wel een aantal waarmee 
hij graag wat praat over schaken of iets 
anders, of waarvan je de partijen met 
meer aandacht volgt. Soms is het wel 
eens wat onrustig, maar in het algemeen 
valt dat ook wel mee.  
 
Bij telkens nieuwe leden erbij moet je 
zorgen dat je iedereen kent. Er spelen er 
nu al 46 in de interne competitie. Sinds het 
clubblad van november zijn er weer vier 
nieuwe spelers bij gekomen. Ik moet er 
nog een paar aanspreken…… 

 
Extern zijn we ook al zo druk: drie teams in 
de KNSB-competitie, twee in de SOS-
competitie van de SBO, twee bekerteams 
en dan nog twee jeugdteams.  
Omdat we vorig jaar extern zo’n geweldig 
jaar hadden, wisten we dat het dit jaar 
moeilijk zou worden.  
 
In de KNSB-competitie staan alle drie de 
teams op de laatste plaats en ik zal hier 
geen voorspellingen doen over de afloop, 
maar wat zou het mooi zijn als het eerste 
team in de tweede klasse van de KNSB op 
stoom komt. Gezien de komende 
wedstrijden zijn er nog kansen! 
 
Het bekerteam dat meespeelt in de SBO-
cup heeft de eerste wedstrijd gewonnen 
en het achttal dat meespeelt in de SOS-
competitie van de SBO, staat gedeeld 
eerste. 
De jeugdteams staan in de hoogste 
afdeling  op een gedeelde tweede plaats 
achter koploper Rijssen. 
Dat zijn mooie resultaten. 
 
Van alle interne en externe wedstrijden 
komen ook altijd snel de uitslagen op de 
site. En daarbij staan ook nog een verslag. 
Marcel Krosenbrink en Han van de Laar 
zijn er druk mee.  
 
En dan is hier weer ons clubblad, waar 
nog wat uitgebreider wordt in gegaan op 
wat er allemaal binnen onze club gebeurt.  
Ik wens iedereen  veel leesplezier! 
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Dagboek van de secretaris 140 
(door Mark Burgers) 

 
 
9-11-18 Arjan van Lith heeft een partij van hem besproken als cursus. Hij had bijna 

een grootmeester te pakken. Heel interessante presentatie, de moeite waard !! 
 
24-11 Ruben Vreeman is lid geworden bij de jeugd. Ruben Welkom ☺ 
 
Dec Thijn Komduur en Ruben Ros zijn lid geworden bij de jeugd, Thijn en Ruben 

welkom! 
 
 Peter Hoens heeft een (lichte) tia gehad. Hij is herstellende. Peter beterschap! 
 
9-1-19 Milan Marcussen heeft weer opgezegd. 
 
12-1 Snelschaaktoernooi WSG Reinhard, Lauri en Luc wonnen in hun categorie de 

bekers. 
 
31-1 Freek Deunk en Paul Dekker (de vader van Thiemen) zijn lid geworden. 

Beiden welkom! 

 
 
 

 
 

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 

 
 
 

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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Nr Wrde Naam Voornm Puntn Gr Rtg Rtg+ RtgN Score % pt W Rm Vl WZ Vrij Ext Af Bk 

01 75 Mullink Jochem 1021,0 A1 2154 16 2170 10/11 91 11 9 2 0 -1 1 3 2 1 

02 74 Abbink Henri 953,2 A  1970 11 1981 11,5/16 72 16 10 3 3 0 1     1 

03 73 Sligte Bert te 799,3 A  1834 25 1859 5,0/09 56 9 3 4 2 -1 1 6   2 

04 72 Schmeing Walter 794,8 A  1954 -2 1952 9,5/13 73 13 7 5 1 1     5   

05 71 Kolakovic Klaudio 771,5 A  2138 10 2148 4,5/05 90 5 4 1 0 1   3 8 2 

06 70 Schuurmans Han 732,7 A  1823 7 1830 8,0/14 57 14 5 6 3 2 1 3     

07 69 Boogaard Dick 727,0 B1 1762 11 1773 8,0/13 62 13 6 4 3 -1     3 2 

08 68 Wamelink Oscar 687,2 B  1698 12 1710 8,0/16 50 16 6 4 6 2 1 1     

09 67 Harbers Gerard 666,8 A  1897 -5 1892 4,5/07 64 7 4 1 2 -1   5 4 2 

10 66 Brinke Henk te  656,2 C1 1576 35 1611 5,0/09 56 9 4 2 3 -1   7 2   

11 65 Krosenbrink Marcel 645,2 A  1772 -25 1747 6,0/12 50 12 4 4 4 0   4   2 

12 64 Musholt Joachim 630,0 A  1812 -4 1808 6,5/11 59 11 3 7 1 -1   1 6   

13 63 Dekker Thiemen 608,2 B  1677 25 1702 6,0/10 60 10 4 4 2 0     8   

14 62 Laar Han vd  590,8 B  1675 -15 1660 6,5/14 46 14 3 7 4 0 1   3   

15 61 Maris Lauri 589,7 C  1422 32 1454 7,5/14 54 14 6 3 5 0 1 1 1 1 

16 60 Burgers Mark 557,5 B  1616 -7 1609 4,5/08 56 8 4 1 3 0   3 6 1 

17 59 Maris Erik  554,3 C  1503 19 1522 7,0/14 50 14 6 2 6 0     3 1 

18 58 Roodzant Frank 551,7 C  1506 10 1516 5,5/14 39 14 5 1 8 0     2 2 

19 57 KlLangenhorst Gerard  540,7 B  1571 -14 1557 6,5/15 43 15 5 3 7 1   1 2   

20 56 Teloeken Daniël  525,8 A  1864 0 1864 0,0/00 -   0 0 0 0   1 16   

21 55 Loesing Henrik 525,3 A  1891 3 1894 3,0/03 100 3 3 0 0 -1   5 10   

22 54 Wolters Jaap 523,3 D1 1324 40 1364 6,0/15 40 15 5 2 8 1 1 1   1 

23 53 Maris Evi 515,2 B  1504 -10 1494 7,0/15 47 15 6 2 7 1 1 1 1   

24 52 Schley Alfred 487,5 B  1692 -4 1688 0,5/01 50 1 0 1 0 1     17   

25 51 Kl. Poelhuis JanWillem 476,5 D  1241 13 1254 7,5/15 50 15 6 3 6 1 1   1 1 

26 50 Hoens Peter  475,8 A  1914 -7 1907 3,0/04 75 4 2 2 0 0     14   

27 49 Eisenbart Max 464,8 C  1508 -13 1495 6,0/11 55 11 5 2 4 1   1 6   

28 48 Voogd Rob 459,0 C  1373 5 1378 5,5/12 46 12 4 3 5 0     6   

29 47 Schmeing Manfred 456,2 B  1652 -8 1644 5,0/07 71 7 3 4 0 -1   1 10   

30 46 Poole David 439,7 D  1190 34 1224 5,5/10 55 10 5 1 4 0   2 6   

31 45 Houwers André 421,2 C  1438 -54 1384 4,0/12 33 12 3 2 7 -2   1 3 2 

32 44 Beek Henk van 410,2 C  1261 -25 1236 6,5/15 43 15 6 1 8 -1     3   

33 43 Labee Dick 398,5 C  1276 -24 1252 6,0/13 46 13 3 6 4 1     5   

34 42 Eckhardt Jan  380,8 D  1176 -19 1157 6,5/16 41 16 6 1 9 0 1   1   

35 41 Ruesink Kay 368,2 D  885 55 940 6,0/13 46 13 6 0 7 -1     5   

36 40 Freriks Henk 354,7 C  1237 -7 1230 4,0/08 50 8 4 0 4 0     10   

37 39 Wiggers Henk  348,0 D  1037 8 1045 5,0/11 45 11 5 0 6 1     7   

38 38 Schoenmakers Patrick 342,8 D  1066 3 1069 4,5/10 45 10 4 1 5 0     8   

39 37 Wamelen Dick 334,2 B  1768 -17 1751 1,0/02 50 2 1 0 1 0   4 12   

40 36 Teloeken Stefan 314,0 B  1788 0 1788 1,0/02 50 2 0 2 0 0     16   

41 35 Slager Daan 264,3 D  1158 -45 1113 1,0/08 13 8 1 0 7 0   3 7   

42 34 Barachtjansky Daniël  255,0 D  896 -9 887 2,0/10 20 10 1 2 7 -2     8   

43 33 Pooth Richard 250,7 A  1828 -18 1810 0,0/02 0 2 0 0 2 0     16   

44 32 Deunk Freek 234,2 D  1100 -13 1087 0,5/03 17 3 0 1 2 -1     15   

45 31 Dekker Paul  231,3 D  1100 -10 1090 1,0/03 33 3 1 0 2 1     15   

46 30 Doering Lukas 223,0 D  1100 0 1100 0,0/00 -   0 0 0 0     18   

47 29 Bierkämper Ulf 205,5 D  800 -19 781 1,0/12 8 12 0 2 10 0   1 5   
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SPEELSCHEMA DINSDAG 2018 – 2019  
(versie februari 2019) 

 

12 februari Ronde 19 WSG achttal thuis 

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

26 februari Ronde 21 start periode 3 

5 maart SCHAAKVRIJ 3 Voorjaarsvakantie 

12 maart Ronde 22 WSG viertal thuis 

19 maart Ronde 23 WSG achttal uit 

26 maart Ronde 24    

2 april Ronde 25 + BEKER 5 WSG-beker finale 

9 april Ronde 26 WSG viertal uit 

16 april Ronde 27 WSG achttal uit 

23 april Ronde 28  

30 april SCHAAKVRIJ 4 Meivakantie 

7 mei Ronde 29  

14 mei Ronde 30 WSG viertal thuis 

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  
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Soest – WSG 1 
(door Tom Officier) 

 
In de vierde ronde alweer stond voor het vlaggenschip van WSG de uitwedstrijd tegen Soest 
op het programma. Onze tegenstander speelde vorig seizoen nog in de eerste klasse en zijn 
voornemens zo snel mogelijk weer terug te keren. De eerste wedstrijden noteerden de 
Soestenaren drie ruime zeges. Wij daarentegen hadden drie keer onnodig verloren en 
bungelen onderaan samen met het ook nog puntloze Hardenberg. Dus op voorhand een 
zeer zware missie. En onze vooruitzicht op wellicht een stunt(je), je weet maar nooit 
natuurlijk werd teniet gedaan doordat we slechts met ons zevenen waren. Klaudio kon niet 
spelen en Gerard heeft echt alles geprobeerd om dit hiaat op te vangen. Maar geen der 
spelers van het tweede noch het derde hadden kennelijk trek in een pak op de broek. Het 
lijkt mij toch een eer om te mogen acteren in Winterswijks en ik durf wel te stellen 
Achterhoeks schaaktrots. Ik kan mij niet heugen dat WSG 1 nooit compleet in een wedstrijd 
aantrad. 

Zo begonnen we dus met een 
achterstand. Henrik noteerde de eerste 
reguliere resultaat, een mooie remise 
tegen Ashley Krishnasing. Khaled was 
ondertussen kansloos van het bord 
geschoven maar dat was dan ook op het 
tweede bord tegen de sterke IJslander 
Reynir Helgason, rating 2299. Arjan liet 
zijn tegenstander ontsnappen. In 
gewonnen stelling bood hij Carl Wustefeld 
(2257) de kans om met eeuwig schaak te 
ontsnappen.  

Het omgekeerde gebeurde bij het bord 
naast hem. Jochem kwam een loper 
achter maar ook hier liet de bovenliggende 
partij schaakjes toe waaruit hij niet kon 
ontkomen. Daarmee was de koek op voor 
ons. Ikzelf kon zowaar met de fiets komen, 
dit is dan ook makkelijk te doen vanuit mijn 
woonplaats Amersfoort. Ik had net de 
problemen op de damevleugel opgelost. 
Het strijdtoneel verplaatste zich naar de 
koningsvleugel.  

 

 

Vlak voor de tijdscontrole gaf ik pardoes 
een pion weg en dit bleek ook meteen 
fataal. Reinhard speelde lang door in een 
hele slechte stelling en het was wachten 
op de genadeklap die uiteindelijk in het 
vijfde speeluur uitgedeeld werd. Onze 
teamleider Gerard hield bijna de hele partij 
knap stand tegen mijn plaatsgenoot Arie 
vd Burch maar in het verre, verre eindspel 
ging toch iets mis. 

Zo konden we anderhalf bordpunt 
toevoegen aan onze score. En we houden 
alleen nog steeds Hardenberg onder ons 
door drie meer gescoorde bordpuntjes. 
Maar ook Apeldoorn 2 staat slechts één 
matchpuntje boven ons, dus die 
wedstrijden in voorjaar 2019 worden 
cruciaal voor onze overlevingskansen in 
deze tweede klasse KNSB. De volgende 
wedstrijd is eerst nog tegen de nummer 
drie van de ranglijst, Arnhemse 
Schaakacademie. Zal wederom erg lastig 
worden... 

 

Soest 2200 WSG 1 2031 6½-1½ 

De Haan 2322 xx  1-0 

Helgason 2299 Khaled Darwisch 2092 1-0 

De Jongh 2197 Jochem Mullink 2161 ½-½ 

Wustefeld 2257 Arjan van Lith 2099 ½-½ 

Van der Burch 2189 Gerard Harbers 1902 1-0 

Muis 2122 Reinhard Funke 2064 1-0 

Krishnasing 2111 Henrik Lösing 1908 ½-½ 

Nooijen 2101 Tom Officier 1989 1-0 
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ASV 2 – WSG 2 
(door Hennie Meijer) 

 
Ik had de luxe door Dick Boogaard opgehaald te worden. Zat verder met Marcel en Henri in 
de auto. We zouden wederom een zeer sterke tegenstander treffen. Dick wou liever niet via 
Aalten rijden. Al die rotondes! Hij had zijn navigator al ingesteld. We waren een half uur te 
vroeg. Dat was niet erg. Rustig even koffie drinken, of cappuccino. “Nee,” zei de bardame,” 
ïk heb geen cappuccino.” “Nou, dan maar koffie,”zei ik. Even later kwam de aap uit de mouw. 
Ze mocht geen cappuccino schenken, vanwege het lawaai.  
 
We speelden in een hele grote hal, waar  
wel 6 teams speelden. Hele grote ramen, 
veel licht. Een drukte van jewelste. Even 
voor enen kwam ook de rest van ons 
team. 
De wedstrijd begon. Mijn tegenstander 
kwam pas om half 2. Hij dacht dat de 
wedstrijd om 2 uur begon. Ik kon helaas 
niet profiteren.  
Dick  zijn tegenstander ging al vrij vroeg in 
de partij op sjouw. Maar Dick liet zijn eigen 
klok lopen, terwijl hij al gezet had. Ik zei 
tegen Dick: ”Druk die klok toch in.” “Hij is 
even koffie halen,” zei Dick, maar drukte 
even daarna toch de klok in. Zijn 
tegenstander, de teamleider was buiten 
aan het bellen, waar de tegenstander van 
Hennie bleef. Het duurde nog een hele tijd 
voor hij terugkwam. 
 
Nu de gespeelde partijen. 
 
Marcel speelde met wit de hem bekende 
variant van de gesloten Siciliaan met e4, 
Pc3 en f4. 
De eerste 8 zetten zat hij  nog op bekend 
terrein, daarna maakte hij een paar 
verkeerde keuzes en stond ie meteen 
verloren. 
Maar zo vroeg opgeven vond ie wat  te 
vroeg. 
 
Henri was de enige die won, hij is samen 
met Emma de enige die aan het niveau 
van deze klasse kan tippen. Dit zegt hij 
over zijn partij: Mijn tegenstander zag op 
de 14e zet een eenvoudige wending over 
het hoofd. Daardoor kwam ik duidelijk 
beter te staan. Ik zag eerst niet goed hoe 
ik het overwicht in winst kon omzetten, 
maar toen mijn tegenstander nog maar 
ongeveer tien minuten tijd over had gaf hij 
mij de kans om met een paardvorkje de 
kwaliteit te winnen.  

Ik dwong daarna dameruil af, waarna het 
niet moeilijk meer was om het resterende 
eindspel te winnen. 
 
De opzet van Bert was goed en na zo’n 
zet of 15 was er de mogelijkheid om wat af 
te ruilen en een pion mee te pakken. Er 
bleven dan alleen de zware stukken over. 
Helaas die kans niet benut. Daarna  wat 
geforceerd en Bert kwam een pion achter. 
Dat speelde de tegenstander goed uit. 
 
Han  kreeg met zwart een Siciliaanse partij 
tegenover zich. Hij kwam goed uit de 
opening. In het middenspel kon hij een 
kwaliteit winnen, maar durfde het niet aan 
vanwege sterke lopers van wit. Han ruilde 
alles af, maar zwarts aanval was sterk met 
een paard op d5. Han had geen tot weinig 
goede zetten meer. Het ratingverschil was 
te hoog en de ervaring die zwart had in 
deze complexe stelling gaf de doorslag. 
 
Emma had al vooruitgespeeld. Er kwam 
Siciliaans op het bord. Het middenspel 
was vrij complex met veel mogelijkheden 
en berekeningen. Emma nam iets te vroeg 
initiatief in het centrum waarna er een 
afwikkeling volgde naar een eindspel met 
een klein plusje voor zwart. Het eindigde 
uiteindelijk in een materiaalverhouding van 
toren + vier pionnen aan beide kanten en 
er werd besloten tot remise. 
 
Hennie speelde in de opening te passief 
en het kwam niet tot ontwikkeling van de 
dameloper, waardoor hij de hele partij wat 
minder stond. In het middenspel stond het 
toch nog gelijk, maar na een paar foutieve 
keuzes werd het snel minder.  Het 
weggeven van een kwaliteit maakte een 
eind aan de kansen voor zwart. 
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Dick B. zijn tegenstander speelde 
Scandinavisch met een extra pionoffer 
(1.e4  d5  2.exd5 Pf6  3.d4 c6  4.dxc6 
Pxc6). Hij stond dus een tijdje een pion 
voor. Die moest ie teruggeven na 15 
zetten en toen had ie mooi gelijk spel 
kunnen houden. Zijn 16e zet was niet goed 
en toen kwam er een paard vervelend 
binnen en langzaam ging Dick in 36 zetten 
ten onder. 
 

Dick v. W. moest tegen een zeer sterke 
jeugdspeler. Hij speelde de Taimanov-
variant van het Siciliaans en kwam 
behoorlijk uit de opening. Het middenspel 
wordt overgeslagen door veel afruil en er 
ontstaat een gelijkstaand eindspel met iets 
makkelijker spel voor wit. Na een blunder 
van Dick was het pleit beslecht. Had 
waarschijnlijk met een stukje gemis aan 
concentratie te maken. 

 

 
 

 
 
 

WSG 2 – ASA 2 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Voor het eerst dit seizoen tegen een op papier gelijkwaardige tegenstander en in 
tegenstelling tot de andere WSG-teams die deze kans(en) al gehad hebben, pakken we 
meteen een punt. Als je echt wat wil moet je natuurlijk van de even sterke tegenstanders in 
ieder geval winnen. En bovendien stonden we met 1,5-3,5 achter en mochten we hier 
uiteindelijk nog blij mee zijn. Daarmee is de euforie van drie zinnen geleden wel weer 
getemperd. 
 
Omdat onze tegenstander ASA 2 
(voormalig De Toren) ook wel eens in een 
"andere" opstelling speelt, hadden wij ook 
wat gehusseld. ASA speelde echter in een 
normale volgorde. Dick Boogaard zat nu 
aan bord 1 tegen de sterkste speelster. Hij 
kwam lastig te staan, maar met een goed 
berekende afwikkeling kon hij alles 
afruilen. Zijn opponent speelde tegen 
beter weten in nog verder in een paard 
tegen loper eindspel, maar remise was het 
(prima) resultaat. Bert kreeg een jeugdige 
tegenstander en behalve veel afruilen 
gebeurde er niet veel. Van remise wilde de 
Arnhemmer echter niet weten, maar ook 
hier bleek het (pionnen)eindspel remise.  
Het kenmerk van een evenwichtige 
wedstrijd is dat de partijen vaak langer 
duren.  

We speelden zelfs langer dan het eerste. 
De partij van invaller (dank daarvoor) 
Manfred Schmeing heb ik niet goed 
kunnen volgen. In de tijdnoodfase was het 
echter gebeurd. Henri Abbink trof een 
tegenstander met onorthodox spel (ik heb 
ook wel eens tegen hem gespeeld) en 
daar had hij veel moeite mee. Ook hier 
bleek in de tijdnoodfase de partij opeens 
voorbij. Bij de tijdcontrole op 1-3, maar het 
was zeker nog niet kansloos.  
 
Dick van Wamelen leek een licht voordelig 
eindspel te hebben van twee pionnen plus 
paard, maar het was net te weinig. Later 
bleek dat hij even daarvoor wel een kans 
had gemist. 
 

ASV 2 2030 WSG 2 1831 6½-1½ 

Berkhout 2068 Marcel Krosenbrink 1836 1-0 

Van Roosmalen 2057 Henri Abbink 1909 0-1 

Van de Linde 2101 Bert te Sligte 1813 1-0 

Wolbers 2047 Han Schuurmans 1779 1-0 

Duman 1951 Emma de Vries 1942 ½-½ 

Bohlsen 2029 Hennie Meijer 1817 1-0 

Van der Wel 1981 Dick Boogaard 1774 1-0 

Van Randtwijk 2005 Dick van Wamelen 1779 1-0 
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Stand na 43. .....Pa2xb4. Wit speelde 44. 
Pxg5 waarna de partij in remise eindigde. 
 
Winst was 44. e6! 
 
Na 44....fxe6 volgt 45. Pe5!!  
En dan wint wit zowel na  45....Kf8,46. Kg6 
Pa6; 47. Pd7+ Ke8 48. f7+ als na 
45....Pa6, 46. f7+ Kf8; 47. Kxg5 Pc7; 48. 
Kg6 d4; 49 .Pd7+. Zo lijkt het toch niet zo 
moeilijk! Ik heb de move 45. Pf3-e5 niet 
gezien omdat op dat moment op veld e5 
een pion stond, aldus Dick. 
 
De tegenstander van Emma de Vries 
dacht met twee vrijpionnen voor een 
kwaliteit kansen te hebben, maar de 
aanval van Emma bleek toch meer kracht 
te hebben/de pionnen waren toch nog te 
stoppen.  

Helaas had Marcel Krosenbrink zijn 
stelling in de tijdnoodfase met een iets te 
optimistisch offer geruïneerd. Oud 
clubgenoot Ben McNab speelde het 
eindspel van toren met twee randpionnen 
tegen toren echter niet optimaal en Marcel 
zag zijn hardnekkige verdediging toch nog 
beloond met een halfje.  
 

 
 
Wit is de h-pion al kwijt en nu maakt zwart 
ook nog remise met Tc7+. Na Txc7 Kxc7 
is de witte koning opgesloten en kan de a-
pion niet meer promoveren.  
 
Hennie Meijer had met goede zetten 
intussen een toreneindspel bereikt met 
twee pluspionnen. Zijn tegenstander gaf 
meteen op. Al moet ik er wel bij zeggen 
dat dit twee verbonden vrijpionnen op het 
midden van het bord waren, 

 

 

WSG 2 1817 ASA 2 1808 4-4 

Dick Boogaard 1774 Sanders 1937 ½-½ 

Henri Abbink 1909 Laan 1877 0-1 

Emma de Vries 1942 Glasbeek 1889 1-0 

Manfred Schmeing 1669 Karssenberg 1854 0-1 

Marcel Krosenbrink 1836 McNab 1809 ½-½ 

Hennie Meijer 1817 Van Willigen 1738 1-0 

Bert te Sligte 1813 Albers 1657 ½-½ 

Dick van Wamelen 1779 Lincewicz 1701 ½-½ 
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KTC 2 – WSG 3 
(door Luc van Harxen) 

 

Op 24 november 2018 vertrokken wij van WSG 3 vol goede moed naar Beuningen voor de 
wedstrijd tegen Koningswaal Tornado Combinatie 2.  Dit was al weer de derde ronde van het 
seizoen maar pas onze tweede wedstrijd dankzij het terugtrekken van één van de 
tegenstanders. Na de nederlaag van de eerste ronde hoopte we deze ronde op meer. Op 
papier was deze tegenstander er namelijk eentje waar we kansen tegenhadden. De 
gemiddelde ratings waren ongeveer gelijk al waren op sommige borden de verschillen wel 
groot. Helaas moest het bij hoop blijven want er werd wederom verloren met niet mis te 
verstane cijfers, 6-2.  

Op de eerste drie borden speelde ons 
Duitse contingent. Joachim Musholt 
speelde met wit op bord 1.  Hij ruilde zijn 
stukken vlot en toen beide spelers door 
kregen dat er geen winst meer te behalen 
viel werd besloten om er maar remise van 
te maken. Op het tweede bord speelde 
Reinhard Cvetkovic met zwart. Deze partij 
ging lang gelijk op maar met een aanval 
op de koningstelling van wit kwam 
Reinhard iets beter te staan. Het mocht 
helaas niet zo zijn en na dat de aanval 
voorbij was stond hij zo slecht dat hij 
moest opgeven. Op bord 3 speelde de 
derde Duisters, Manfred Schmeing met 
wit. Na een tijd lang tactisch schuiven met 
de stukken kwam hij goed te staat. 
Manfred liet zich echter verassen door een 
schaakje van de tegenstander en daarna 
moest hij genoegen nemen met remise.  

Han van de Laar speelde op bord 4 met 
zwart. Na een opening met een ongelijke 
rokade speelde hij een solide partij. Na 
een aanval van de tegenstander wist hij 
een kwaliteit en één pion te winnen. Dit 
voordeel wist Han goed te benutten en 
daarmee was onze eerste en tevens enige 
overwinning van de dag een feit. Op het 
vijfde bord speelde Henk te Brinke met wit.  

Hij kwam goed uit de opening met een 
sterk centrum maar zijn tegenstander 
speelde de rest van de partij scherp en 
wist een kwaliteit te winnen. Dit was te 
veel en helaas moest Henk opgeven.  

Gerard Klein Langenhorst speelde op bord 
6 tegen een sterke tegenstander 
waartegen hij al snel een pion verloor. Dat 
was lang geen groot probleem maar toen 
Gerard een tweede pion verloor was het 
snel gedaan met zijn partij, ook hij moest 
opgeven. Bord 7 werd bezet door Andre 
Houwers die ook een zware tegenstander 
had. Dit bleek ook in de partij, Andre 
verloor de ene na de andere pion. Na de 
4e pion werd het te veel en moest Andre 
opgeven. Tenslotte speelde ik zelf op bord 
8 met zwart. Na een grote fout in de 
opening was mijn partij eigenlijk al voorbij. 
Desondanks wist ik bijna nog terug te 
komen maar het mocht niet baten en ook 
ik moest opgeven.  

Aan het eind van de middag was de 
eindscore duidelijk: verloren met 6-2. Deze 
uitslag liet zien dat we ook in deze nieuwe 
KNSB klasse weer een moeilijk seizoen 
tegemoet gingen. Maar desondanks 
houden we de moed erin, want zoals het 
oude gezegde gaat: nieuwe ronde, nieuwe 
kansen.    

 

 

KTC 2 1683 WSG 3 1634 6-2 

Gerrits 1642 Joachim Musholt 1812 ½-½ 

Hoekstra 1684 Reinhard Cvetkovic 1858 1-0 

Lever 1871 Manfred Schmeing 1652 ½-½ 

Alblas 1750 Han van de Laar 1675 0-1 

Bosse 1511 Henk te Brinke 1576 1-0 

De Haas 1711 Gerard Klein Langenhorst 1571 1-0 

Woolderink 1702 André Houwers 1438 1-0 

Van Loon 1589 Luc van Harxen 1489 1-0 
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WSG 3 – HSC Stork 1 
 (door Gerard Klein Langenhorst) 

 
Een dik jaar geleden op 4 november 2017 speelden we ook thuis tegen HSC-Stork, we 
verloren toen met 1-7, dus dat beloofde wat. We speelden (in de klasse 5B van de KNSB) nu 
op 15 december in de Zonnezaal van het Zonnebrink Centrum, een volle bak met WSG 1, 2 
en 3. Totaal 48 spelers en Arnhem bracht voor elk team nog een extra teamleider mee. We 
moesten letterlijk alles uit de kast halen bij het Willinks. 
 
Een tactische opstelling deed Han op bord 
1 belanden tegen Wouter Lardinois, eerst 
met een stevige stelling, maar later kon hij 
mat gezet worden door een toren op de 
onderste rij en met steun van een paard 
en liet dat ook sportief ten uitvoer brengen. 
Gerard mocht op bord 2 weer aantreden 
tegen Regobert Eijkelkamp. Van de a- tot 
en met de e-lijn werden de pionnen in een 
zigzag lint tegen elkaar aangeschoven en 
ontspon zich de strijd op de 
koningsvleugel. Een dreigende penning en 
lastig zwart paard probeerden nog wat, 
maar Gerard doorzag het, de dames 
werden afgeruild en remise. 
Op bord 3 had Henk in het begin een 
dichte soliede stelling. Om half vier waren 
er van beiden nog maar 2 pionnen af, 
maar Henk kon niet winnen, sterker nog : 
hij verloor. 
 
Op bord 4 speelde Reinhard eerst rustig, 
maar het ontbrandde in een spektakel, 
met zijn witte koning midden op het bord, 
maar wel een stuk meer. Hij ging op jacht 
naar de zwarte koning, zette schaak met 
zijn paard, maar dat kon er af geslagen 
worden, weg voorsprong en remise. 
Joachim (bord 5) speelde een prima partij, 
op een dikke fout na die niet gezien werd, 
maar met een pion meer en lopers van 
gelijke kleur behaalde hij de overwinning.  
 
André (bord 6) probeerde door te drukken 
op de koningsvleugel, dat lukte niet. Zelf 
de pionnen dan maar opschuiven, maar 
daardoor kwam zijn koning in het 
luchtledige. Een beroerd lastig zwart paard 
op, ik dacht e3, deden hem besluiten er 
een toren aan te wagen. Daarna werd er 
op de damevleugel zoveel geslagen, dat 
de drumband van Excelsior er jaloers op 
werd. Over bleven daar voor zwart een 
dame, een toren en een vrijpion, met de 
koning veilig op h7 achter een pion op g7. 

Wit met dame, witte loper en tochtige 
koning. Verlies. 
Op bord 7 speelde Luc niet zijn beste 
partij. Wit zette pion f6 met zijn dame op f3 
en dat was het begin van de nederlaag. 
Op bord 8 speelde een onbevangen 
Thiemen een dijk van een partij. 
Dubbelpion op de d-lijn, maar rustig 
uitgespeeld, kwam een stuk voor dat weer 
weg ging omdat hij zijn paard moest 
offeren om zwarte pionnen af te stoppen, 
maar wel een pion meer en zijn koning op 
de goede plek. Thiemen speelde het heel 
koel uit, bravo ! 
 
De twee winstpartijen: 
 
Hans van Schaaik–Joachim Musholt: 
1.e4  c5 2.Pf3 d6 3.Lb5 Pd7 4.0-0 Pf6 
5.Te1 a6 6.Lf1 e6 7.c3 Le7 8.d4 cxd4 
9. cxd4 0-0, 10.Pc3 b5 11.e5 Pd5 
12.Pxd5 exd5 13.Lf4 dxe5 14.dxe5 Lb7 
15.Tc1 Pc5 16.Pd4 Pe6 17.Le3 Dd7 
18.Te2 Tac8 19.Tec2 Pxd4 20.Dxd4 Txc2 
21.Txc2  
Tot zover een partij waarbij Fritz redelijk 
gevolgd wordt, wit staat een halve punt 
voor. 
21….Tc8 22.Ld3 g6 ?  
Kan goed, beter was misschien f6.  
23.Lh6 ! Txc2 ?? 
 

 



 

 

14 

Zwart ontsnapte hier aan mat, als wit nu 
e6 speelt is het uit, maar zonder geluk 
vaart niemand wel, Fritz geeft hier dik +17 
voor wit.  
 
24.Lxc2 ? Dc6 
Gevaar geweken !!    
 
25.Dc3 Dxc3 26.bxc3  
Nu houdt wit een slechte pionnenstructuur 
over.  
 
26….Ld8 27.Le3 Kf8 28.f4 Ke7 
29.Ld4 Lc8 30.Lc5 + Ke6 31.g4 f6 
32.Ld4  
 

 
 
32….Kf7 !  
Tactisch !  
 
33.f5 gxf5 34.gxf5 fxe5 35.Lxe5 Lf6 
36.Ld4 Lxd4 37.cxd4 Kf6 38.Lb3 Lb7 
39.Kf2 Kxf5 40.Lc2 Kf4 41.Lxh7 b4 
42.Ke2 a5, 43. Kd3  
 

 
 

43….La6+ 44.Kd2 Lc4 45.Lb1 Kg4 
46.Kc2 Kh3 47.Kb2 Kxh2 48.Lc2 Kg3 
49.a3 Kf4 50.axb4 axb4 0-1   

 
Thiemen Dekker-Kees Kranenburg 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.c4 Lb4+ 
5.Pc3 Pc6 6.a3 Lxc3+ 7.bxc3 Pge7 8.Pf3 
0-0 9.Ld3 Lf5 10.0-0 h6 11.Te1 Te8 
12.cxd5 Dxd5 13.c4 Dd7 14.Lf4 Lxd3 
15.Dxd3 Pg6 16.Lg3 Tad8 17.d5 Pce7 
18.Tad1 c5 19.h3 Pf6 20.Txe8+ Txe8 
21.Lh2 Pd6 22.Te1 Txe1+ 23.Pxe1 a6 
24.a4 b5 25.axb5 axb5  
 

 
 
26.Lxd6 bxc4 ?? 27.Dg3 !!!  
En wit staat een stuk voor! Fritz geeft +2,2 
voor wit.  
 
27….Db5 28.Le5  
Na 28. De3 staat wit op +5,5)  
 
28….Db1 29.Lc3 De4 30.Df3 f5 31.Dxe4 
fxe4 32.Kf1 Pf4 33.d6 Pe6 34.d7 Kf6 
35.La5 Ke7 36.d8D+ Pxd8 37.Lxd8+ 
Kxd8 38.Ke2 Kc7 39.Ke3 Kc6 40.Kxe4 
Kb5 41.Pc2 Ka4 42.Kd5 Kb3 43.Pe3 c3 
44.Kxc5 c2 45.Pxc2 Kxc2 46.Kd4 Kd2 
47.f4 Ke2 48.Ke4 Kf2. 
 
Nu blijft er een moeilijke stelling over : 
 
 
 



 

 

15 

 

49.Kf5 ?  
Beter was g4  
 
49….Kg3  
Beter was Kxg2  
 
50.Kg6 Kxf4 51.Kxg7 h5 52.Kh6 h4 
53.Kh5 Kg3 54.Kg5 Kxg2 55.Kxh4 Kf3 
56.Kg5  
En zwart geeft op. Cool gespeeld van 
Thiemen ! 

 

WSG 3 1645 HSC-Stork 1 1778  3-5 
Han van de Laar 1697 Wouter Lardinois 2036  0-1 

Gerard Klein Langenhorst 1567 Regobert Eijkelkamp 1908  ½-½ 
Henk te Brinke 1549 Rudie Hampsink 1858  0-1 
Reinhard Cvetkovic 1880 Han Kuik  1828 ½-½ 
Joachim Musholt 1819 Hans van Schaaik 1675  1-0 
André Houwers 1541 Anton ter Horst 1710  0-1 
Luc van Harxen 1508 Johnny Hampsink 1667  0-1 
Thiemen Dekker 1598 Kees Kranenburg 1544  1-0 
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WSG – Holten/Max Euwe/Lonneker 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Vorig seizoen speelde WSG met een viertal mee in de hoogste groep van de SBO. Dit jaar is 
dat viertal een achttal geworden en de competitie heet inmiddels SOS. Helaas heeft dit tot 
weinig “nieuwe” tegenstanders geleid, alleen Voorst is niet uit de SBO afkomstig. Van de 
wedstrijd tegen Holten is vooral blijven hangen dat één van de Holten-spelers zich lelijk 
bezeerde toen hij van het podium viel. Daarvoor moeten wij de tegenstanders beter 
waarschuwen. In de volgende thuiswedstrijd speelde Mark met zijn niet meer zo jonge 
tegenstander daarom alvast voor alle zekerheid op de begane grond.   
 
Uit de wedstrijd in Enschede tegen Max Euwe heb ik een aantal fragmenten geselecteerd. 
Niet om de rubriek van Dick concurrentie aan te doen, maar omdat het aantal combinaties 
mij opviel. Het achttal is misschien toch wat frivoler dan de zaterdagmiddagcompetitie.  
 
 

    WSG  1822 Holten 1667 6½-1½ 

Arjan van Lith 2099 Luggenhorst 1869 1-0 

Arent Luimes 1936 Scheperman 1755 1-0 

Gerard Harbers 1902 H.van Beek 1693 1-0 

Marcel Krosenbrink 1836 D.van Beek 1659 1-0 

Han Schuurmans 1779 Scheurwater 1668 1-0 

Bert te Sligte 1813 Ypma 1624 1-0 

Mark Burgers 1661 Stevens 1628 ½-½ 

Henk te Brinke 1549 B.van Beek 1438 0-1 

 
Zes fragmenten uit de wedstrijd Max Euwe-WSG. De oplossingen volgen onder aan dit 
artikel. 
 

 
 

1. Uit de partij van Gerard. Wit valt met zijn 
laatste zet 11. Pg3-h5 de pion op g7 aan.  
Zwart dacht dit simpel op te lossen met g6.  
 
Waarom is dat niet goed ?  
 

  
 
4. Uit de partij van Arent. Wit heeft zojuist 
Pd4-f5 gespeeld, met het doel na 
….Pc4xd6, Pf5xd6 een mooi paard op d6 
te houden. En na exf5 Dxd5 dreigt wit 
zowel de toren op a8 te slaan als het 
paard op c4 als mat op f7. Hoe reageerde 
zwart ? 
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2. Uit de partij van Remko. Zwart heeft 
Dd7-d6 gespeeld en valt het paard op e5 
aan. Wit gaat dat paard dekken met f4. Hij 
staat dan zeker OK, maar wat zou nog 
sterker zijn geweest ? 
 

 
 
3. Uit de partij van Henk. Wit heeft zojuist 
27. Pf3-e5 gespeeld met aanval op de 
dame. Na bijvoorbeeld 27. …De6, 28. Ld3 
staat hij beter, maar hoe kan zwart het 
veel krachtiger afronden ? 

 
 
5. Dit kreeg Marcel op het bord. Zwart 
heeft 19. …h5 gespeeld. Hoe maakt wit 
het fraai af ?  
 

 
 
6. Uit de partij van Arjan. Zwart heeft 25. 
…Tc8 gespeeld. Hoe slaat wit nu toe ?  

 

 

Max Euwe 1787 WSG 1848 2-6 

De Haas 1994 Arjan van Lith 2099 0-1 

Ellenbroek 2041 Arent Luimes 1936 1-0 

Hajdari 1882 Gerard Harbers 1902 0-1 

Wiedenholt 1740 Henrik Lösing 1908 1-0 

Rabbers 1748 Marcel Krosenbrink 1836 0-1 

Van Teijens 1559 Bert te Sligte 1813 0-1 

Spek 1685 Remko Algera 1743 0-1 

Voorintholt 1644 Henk te Brinke 1549 0-1 
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WSG  1817 Lonneker 1864 2½-5½ 

Arjan van Lith 1774 Brinkers 1798 1-0 

Arent Luimes 1909 xx  1-0 

Gerard Harbers 1942 Wennink 1922 ½-½ 

Marcel Krosenbrink 1669 Bos 2018 0-1 

Han Schuurmans 1836 Gerritsen 1857 0-1 

Bert te Sligte 1817 Berkepeis 1788 0-1 

Mark Burgers 1813 Tsoukkerman 1874 0-1 

Henk te Brinke 1779 Anjewierden 1792 0-1 

 
 
Antwoorden stellingen 
 
 

1. Wit gaat toch met zijn paard naar g7. 12. Pg7+ Kf8, 13. Pxe6+ fxe6, 14. Pxe6+ en wit 
wint de dame.  
 

2. Dxd5 werkt niet voor wit, want met Le6 dekt zwart alle dreigingen. Zwart speelt dus 
toch 22. …exf5. De partij ging verder met 23. Pxc4 f4, 24.Lh2 g3, 25. fxg3 Lg4, 26. 
Db3 dxc4, 27. Dxc4 Tc8, 28. De4 fxg3, 29. Lxg3 en nu heeft zwart een stuk voor twee 
pionnen. Helaas ging de partij in de tijdnoodfase nog verloren.  
  

3. Pb5 is nog sterker. 10. …Dxe5 kan niet vanwege 11. f4 en de dame moet de dekking 
van c7 loslaten. Bijvoorbeeld …Dh5, 12. Pxc7+ Kd7, 13. Dxb6. Als zwart niet neemt 
maar 10. …Dd8 speelt, wint wit met 11. Pxg4 Lxg4, 12. f3 Pf6, 13. Lf4 Tc8, 14. Pxc7+ 
Txc7, 15. Dxb6 een pion. 
  

4. 27….Txe5, 28. dxe5 Dxe2, 29. Lxe2 Pxe4 en zwart wint materiaal. 
  

5. 20. Lxf7+ Kxf7, 21. g6+ en zwart gaf op. Als hij …Kxe7, 22. Tf7+ Ke8, 23. De6+ van 
plan was is dat terecht. Na 21. …Ke8 moet wit echter nog wel de enige zet vinden en 
dat is 22. Dc4. Ook dan is na …Dxe7, 23. Tf7 winnend.  
 

6. c6 lijkt gedekt, maar daar trekt wit zich niets van aan. 26. Pxc6 en zwart gaf op. Na 
…Txc6, 27. Dxd5 slaat wit op de volgende zet het paard en wint daarmee twee 
pionnen. Merk op dat 27. ….Dc7 niet gaat, omdat wit dan nog steeds Lxd6 speelt. 
Zwart mag niet terugslaan vanwege Te8 mat.  
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Voorst-WSG 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Dit keer een wat uitgebreider verslag van het achttal, want in Voorst komen wij niet elke dag. 
Niet om te schaken en ik denk ook niet voor andere zaken. Voorst is de enige “nieuwe” 
tegenstander. Van de spelers in de opstelling van de thuisclub kende ik er ook maar één. 
Tegen Tom Molewijk had ik nog in Dieren gespeeld. 
 
Voor wie het niet weet Voorst ligt (vanuit 
Winterswijk gezien) net achter Zutphen en 
speelt met het eerste team derde klas 
KNSB. Voor zo’n klein dorp een knappe 
prestatie, maar misschien trekt de club 
vanwege de ligging tussen grotere 
plaatsen spelers uit alle windrichtingen. Of 
ze hebben natuurlijk gewoon goede 
schakers in Voorst. 
 
Zij speelden in de kantine van de 
voetbalclub en dat zal ook wel de reden 
voor maandag als speelavond zijn. Ook bij 
Holten is dat het geval. Op maandag wordt 
er bij weinig clubs door senioren 
gevoetbald.  
 
De ontvangst was hartelijk en ik mocht 
zelfs de opstelling van de tegenstander 
gewoon zien toen ik de onze invulde. Maar 
van zo’n nobel gebaar maken wij geen 
misbruik. En dat zou ook niet zoveel 
geholpen hebben als we dat wel hadden 
gewild, want Voorst heeft een behoorlijk 
homogeen team.  
 
Heel sfeervol vond ik het niet, maar de 
consumpties hadden kantineprijzen en het 
was er rustig ondanks de aanwezigheid 
van de bar in de speelzaal. Er waren naast 
onze wedstrijd nog maar vijf partijen bezig. 
En zelfs het enorme gepiep van de 
toegangsdeur leidde de schakers niet af. 
We speelden op plastic borden, terwijl in 
de materiaalkast degelijke houten 
exemplaren ongebruikt lagen, en wat de 
stukken betreft, laten we zeggen dat we bij 
WSG te veel verwend zijn. Want 
uiteindelijk gaat het om het schaken.  
Ter illustratie voeg ik de partij van Henk te 
Brinke toe. Hij vond het zelf niet de moeite 
waard, maar hij heeft toch maar mooi 
gewonnen van een tegenstander met een 
veel hogere rating en bovendien kwam hij 
goed terug vanuit een hopeloze stelling. 
Henk heeft zwart. 

1.e2-e4 e7-e5 2.Pg1–f3 Pb8-c6 3.d2-d4 
e5xd4 4.Lf1–c4 h7-h6 5.0–0 d7-d6 
6.Pf3xd4    Pc6xd4 7.Dd1xd4 Dd8-f6 
8.Dd4-d3 Pg8-e7 9.Pb1–c3 c7-c6  10.b2-
b4 Pe7-g6 11.Lc1–b2 Df6-d8 12.Pc3-e2 
Lc8-e6 13.f2-f4 Le6xc4 14.Dd3xc4 Pg6-
e7 15.Ta1–d1 Dd8-c7 16.a2-a4 Ta8-d8 
17.f4-f5  
Henk heeft de opening niet optimaal 
behandeld. Onder andere de zetten  Dd8-
f6-d8 en Pe7-g6-e7 hebben veel tijd 
gekost. 
 
d6-d5 18.Dc4-d4 c6-c5 19.b4xc5  
 

 
 
Maar nu heeft Henk een prima truc 
voorbereid.  
 
Pe7xf5 20.Dd4-d3  
 
Wit kan het paard niet slaan vanwege 
Lxc5 met dameverlies. Maar ook nu gaat 
het materiaal kosten. 
 
Lf8xc5+ 21.Kg1–h1 Pf5-e3 22.Lb2xg7 
Pe3xf1 23.Td1xf1 Th8-h7  
 
Dit is niet zo’n handige zet. Kennelijk wilde 
Henk de pion op h6 dekken, maar ik denk 
dat na Tg8, Lxh6 Th8 toch wel heel 
gevaarlijk is, omdat de pion op h2 ook 
onder vuur ligt bij de zwarte dame.  
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24.Lg7-f6 Lc5-e7 25.e4-e5 Le7xf6 
26.Dd3xh7  
 
Wit heeft de kwaliteit weer terug, maar het 
vervolg van wit blijkt niet goed te zijn. De 
zwarte koning is ook nadat hij de achterste 
rij verlaten heeft moeilijk aan te vallen. 
 
Dc7xe5 27.Dh7-g8+ Ke8-e7 28.Dg8-g4   
De5-e4 29.Dg4-h5 De4xc2   30.Tf1xf6  
 
Dit offer zet weinig zoden aan de dijk. 
 
Ke7xf6 31.Dh5-h4+ Kf6-g7  
En wit gaf op. Misschien wat vroeg, maar 
Pg1 is natuurlijk geen pretje, zeker niet 
met een kwaliteit en twee pionnen minder. 

 
             

 
 

Voorst 1763 WSG 1798 2½-5½ 

M. Jansen 1859 Henrik Lösing 1908 1-0 

Kraaijkamp 1815 Arent Luimes 1936 ½-½ 

Nikkels 1841 Gerard Harbers 1902 ½-½ 

Van Heuvelen 1664 Marcel Krosenbrink 1836 0-1 

Kuiper 1793 Han Schuurmans 1779 0-1 

H. Jansen 1701 Bert te Sligte 1813 0-1 

Molewijk 1654 Mark Burgers 1661 ½-½ 

Norberhuis 1773 Henk te Brinke 1549 0-1 

 
 

Park Stokhorst 3 – WSG 1 

(door Jan Willem Klein Poelhuis) 
 
Maandag 3 december heeft het WSG viertal de eerste wedstrijd gespeeld in de klasse 5D 
van de viertallencompetitie tegen Park Stokhorst in Enschede. Het werd een 2½-1½ 
nederlaag. 

Het viertal bestond uit Jan Willem Klein 
Poelhuis, Daan Slager, David Poole en Ulf 
Bierkämper. De laatste drie vormen de 
basis van het viertal. Jan Willem en André 
Houwers nemen elk drie wedstrijden voor 
hun rekening. 

De tegenstanders dit seizoen zijn, behalve 
Park Stokhorst, Max Euwe (ook uit 
Enschede) en HEC (Haaksbergen en 
Eibergen combinatie). We spelen zowel uit 
als thuis tegen elkaar, dus 6 wedstrijden 
totaal. De deelnemers in de klasse 5 
hebben een rating in de orde van 1200-
1300. Iedereen was op tijd bij Willinks voor 
vertrek naar Enschede. Ondanks de 
hevige buien onderweg, waren we,  

dankzij de opgepimpte N18, ruim op tijd in 
boerderij ‘t Volbert in de wijk Stokhorst. Je 
zou het niet verwachten, het was een 
echte boerderij in een park, een erg leuke 
lokatie. Na een bijzonder vriendelijk 
ontvangst door onze tegenstanders van 
Park Stokhorst werd er al direct in een 
open en prettige sfeer geschaakt. 

De partijen op bord 2, 3 en 4 waren 
redelijk snel klaar. Bij de partij van Daan 
op bord 2 vlogen de stukken over het 
bord, resulterend in een slagveld waarbij 
Daan uiteindelijk schaakmat stond. David 
verpletterde zijn tegenstander op bord 3, 
Ulf moest op bord 4 de zege laten aan zijn 
tegenstander. 
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Door een fysieke handicap kon de 
tegenstander van Ulf niet zelf zetten en de 
klok indrukken. Hij gaf zijn zet mondeling 
door aan Ulf, die vervolgens de zet van 
zijn tegenstander uitvoerde en de klok 
indrukte. Ulf kreeg voor elke zet een extra 
10 seconden. 

De laatste partij was voor Jan Willem op 
bord 1. Het middenspel resulteerde in een 
loper en paard tegen een toren en een 
pion. Jan Willem worstelde met een 
ongunstige pionnen stelling en met de 
klok.  

Jan Willem accepteerde tenslotte het 
remise aanbod van zijn tegenstander. Dat 
bepaalde de eindstand op 2.5-1.5.  

Ondanks de nederlaag heeft iedereen een 
leuke schaakavond gehad. Op 5 maart 
kunnen revanche nemen! Op de terugweg 
reden we door Duitsland om eerst Ulf in 
Oeding af te zetten. In het pikkedonker, 
want aan de andere kant van de grens is 
er nauwelijks straatverlichting. Rond half 
elf waren we terug bij Willinks. Mooi op 
tijd, want Daan en David moesten de 
volgende dag weer naar school. 

Park Stokhorst 3 1255 WSG 1069 2½-1½ 

Ria Elfring 1321 Jan Willem Klein Poelhuis 1220 ½-½ 

Wil Oostmeijer 1266 Daan Slager 1207 1-0 

Günther Schäning 1266 David Poole 1050 0-1 

Rob Hansen 1168 Ulf Bierkämper 800 1-0 
 

WSG 1156 Max Euwe 3 1235 2-2 

André Houwers 1541 Henk Snuverink 1335 0-1 

Jaap Wolters 1233 Jelle Tettelaar 1325 1-0 

David Poole 1050 Ferdinand Booij 1108 1-0 

Ulf Bierkämper 800 Gerard Assink 1171 0-1 
 

      

 
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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Prachtstellingen 
(door Dick Boogaard) 

 
Telkens heb ik ongeveer drie maanden de tijd om weer zes stellingen te vinden die de 
moeite waard zijn om op te lossen. Deze keer heb ik er zelfs een van onze eigen leden! De 
andere vijf komen van diverse toernooien over de hele wereld. En alle keren wint zwart. Dat 
is verrassend. Zeer gevarieerd, maar mooi om op te lossen. En als dat niet lukt, staan de 
oplossingen verderop in dit blad.  

 

 

1.Zwart wint met een mooie combinatie 

alle stukken van wit. 

 

2.En weer zo’n mooie van zwart! 

Nu wordt het mat. 

 

3.Opnieuw wint zwart met een  

verrassende combinatie. 

 

4.Na een verrassende eerste zet wint 

zwart een stuk. 

 

5.Lastig, zwart wint, er zit zelfs een minor- 

promotie in. Na acht zetten staat wit mat. 

 

6.Zwart wint de witte dame en houdt een 

gewonnen stelling over. Heel mooi! 
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Muizenval 2 : de Marshall Trap 
(door Gerard Klein Langenhorst) 

 
Russische verdediging:  

1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.Pxe5 e6 4.Pf3 Pxe4 

5.d4 d5 6.Ld3 Ld6 7.0-0 0-0 8.c4 Lg4 

9.cxd4 f5, 10.Te1 ? 

 

 
 

 

 

 

10….Lxh2+ !! 11.Kxh2 ? Pxf2 12.De2 

Pxd3 13.Dxd3 Lxf3 14.Dxf3 

 

 
 

14….Dh4 + en de witte toren valt en zwart 

wint.  

 

 
I 
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Snelschaaktoernooi 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Dick Boogaard had er op de dinsdag voor het snelschaaktoernooi nog een hard hoofd in. 
Maar 20 deelnemers, dat was toch wel heel mager. Diezelfde avond kwamen er echter nog 
een paar bij en in de loop van de week elke dag weer een of twee en zo stond de teller 
uiteindelijk toch nog weer op 34.  
 
Een aantal dat we de laatste jaren gewend 
zijn. Wat mij betreft een prima aantal. Het 
toernooi wordt er niet leuker van als er 50 
mensen meedoen en bovendien krijg je 
die ook lastig allemaal in de speelzaal.  
 
Er waren dit jaar onder de deelnemers 
maar acht niet-leden. Vergeleken bij 
andere toernooien is dat wel weinig. Het 
toernooi is nu toch een soort WSG-Open. 
Ook dat vind ik op zich geen probleem - 
het gaat er in eerste instantie om dat het 
een leuk toernooi is - maar je kunt je wel 
afvragen waar dat aan ligt. 
 
Is de reis naar Winterswijk te ver om 
daarvoor slechts een toernooi van een 
halve dag te spelen ? Dat zou kunnen, 
maar ook uit Lichtenvoorde was er 
niemand.  
 
Moeten wij nadrukkelijker bij andere 
verenigingen gaan werven ? Of ligt het 
aan de formule, dwz houden veel 
schakers niet zo van het snelle spel ? 
En misschien is het ook een combinatie 
van factoren.  
 

Maar zoals gezegd, wat mij betreft is het 
zo ook prima. Ik vond het zelfs een van de 
meest ongedwongen toernooien van de 
afgelopen jaren. Toen ik het 
deelnemersveld overzag had ik daar al 
zo'n vermoeden van. Geen mes-op-tafel-
spelers en ook geen notoire onruststokers.  
 
En dan nu nog even kort het sportieve 
deel. Reinhard Funke meldde zich als een 
van de allerlaatsten aan en dat was een 
goede beslissing van hem. Hij won de 
eerste acht partijen en was toen al 
winnaar. Pim Ydo, die een lange treinreis 
had gemaakt om mee te kunnen doen, 
werd tweede en Henrik Lösing derde. Bij 
de B's voegde Luc van Harxen weer een 
titel aan zijn lange erelijst toe. Erik Maris 
en André Houwers stonden naast hem op 
het podium. En bij de jeugd gingen de 
eerste drie plaatsen naar Lauri Maris, Evi 
Maris en Bram Wilterdink. 
Daarnaast wil ik nog de prestatie van 
Hennie Meijer onder de aandacht 
brengen. Behalve de groepswinnaars was 
hij de enige die duidelijk beter scoorde dan 
op grond van zijn rating verwacht mocht 
worden. Een TPR van 2004 verdient een 
eervolle vermelding.  

.  
 



 

 

26 

Wie ben ik ?

Eén van de nieuwe gezichten op de club is Ulf Bierkämper. Hij heeft onderstaande vragen in 
prima Nederlands beantwoord.    

Leeftijd: 54 

Studie/beroep: Productontwikkelaar bij DGT Enschede 

Andere sporten: Boogschieten 

Andere hobby’s: Blues bas in een band 

Favoriet gerecht: Goelasj met knoedels 

Wat lust je absoluut niet: Dikke bonen   

Favoriete drank: Melk   

 

Favoriet (huis)dier: Kat 

Favoriete artiest: Debbie Davies, Brian Lee, Johnny Cash, Anson Funderburgh,  
Gregor Hilden 
 
Favoriet boek: “The Songs of Distant Earth” (Arthur C. Clarke) 

Favoriet TV-programma: Netflix, Amazon Prime, “Tatort” (duits misdaadfilm) 

Ik heb een hekel aan: Zeg ik niet   

Ik heb bewondering voor: Niemand speciaal... 

Hoe/van wie heb je leren schaken: Heb het mezelf geleerd 

Op welke schaakprestatie kijk je met het meeste plezier/trots terug: Volgende vraag   

Favoriete opening:  

 

 

Wat vind je leuk aan WSG: De sereniteit van de mensen 

Suggestie voor WSG: Misschien wil een sterke speler dinsdagavond een partij van een 
zwakke speler analyseren? 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj9rW4ir3fAhUQmrQKHWGAABEQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.123rf.com/stock-foto/melk.html&psig=AOvVaw37UUJhjzJ1rx985Z6rrUq_&ust=1545899469242307
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Eindspel 
(door Gerard Harbers) 

 
 

Deze compositie is van I. Vandecasteele, 2005. De opdracht: wit speelt en wint. 

 

Het betreft hier een stelling waarbij zwart telkens met remise dreigt weg te komen maar dit 

lukt hem telkens net niet. De zwarte koning kan niet van stukken wegkomen en verliest 

uiteindelijk of een stuk of gaat mat. Mooi om te zien.  

 

Dit in ogenschouw nemend is de oplossing als volgt: 

1) Ph3+  Kf5 

Of 1. … Kg4 maar dan volgt 2. Lxg6 Kxh3 3. Lxe4 en zwart verliest alles. Wit kan matzetten 

met zijn loper en paard.  

2) Pe3+  Kf6 

Zwart blijft gebonden aan zijn loper en kan niet weg. 

3)  Pg4+ 

Of 3. Pd5+? Ke5 4. Lxg6 Kxd5 met remise. 

3) …  Kf5 

4) Ph6+ 

Wit gaat door en start nu een “Rundlauf”manoevre om de zwarte pion onschadelijk te maken 

omdat 4. Ld7+ waarop 4. .. e6 volgt, niets uithaalt. Wit krijgt hierdoor een extra diagonaal (c8 

- h3) beschikbaar voor zijn loper op e8. 

4)  …  Kf6 

Zwart kan niet anders. 

5) Pg8+  Kf5 

6) Pxe7+  Kf6 

7) Pg8+ 

Weer terug, omdat 7. Pd5+?, 7. .. Ke5 uitlokt en daarmee niets uithaalt. 

7)   Kf5 

8) Ph6+  Kf6 

9) Pg4+  Kf5 

Zwart doet telkens dezelfde zetten maar heeft ook geen andere. Maar nu heeft wit zijn 

bedoelde stelling bereikt en maakt gebruik van de open diagonaal c8 - h3: 

10) Ld7 mat 

Zwart staat mat midden op bet bord in de weg gestaan door zijn eigen stukken. Elk stuk van 

wit en zwart m.u.v. de witte koning heeft een functie in deze matstelling. 
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Michail Tal - deel 2 
(door Gerard Klein Langenhorst) 

 
“De grootmeesters van weleer waren excentrieke bollebozen, wars van sociale etiquette en 
maatschappelijke conventies – zowel op als naast het schaakbord. De huidige schakers zijn 
normale knullen, zonder dwarse statements. Het topschaak infantiliseert,”  constateert 
Mohammed Benzakour in de NRC. 
 
23 januari 2016  

 
'Tal, de Letse duivelskunstenaar, die 
tijdens elk potje meer sigaretten aanraakte 
en pafte dan het aantal stukken'  
 
En verder schrijft Bezankour onder andere 
“God schonk aan de Arabier de Koran en 
de Arabier schonk de wereld het schaak. 
De Perzen zullen ongetwijfeld protesteren 
en zeggen dat schaakmat afgeleid is van 
hun ‘Sjah mat’ (de sjah is dood). Maar dat 
de schaakwereld nog altijd spreekt over 
‘rook’ (van het Arabische ‘rukh’ = toren), 
kunnen de Perzen niet ontkennen. 
Arabier of Pers (of chinees-
oegoerisch,GKL), het schaakspel blijft een 
wonderlijke uitvinding. Het vergt 
abnormale en zelfs zekere artistieke 
capaciteiten van de bovenkamer. Niet gek 
dat ‘n paar jaar terug (had eerder 
gemoeten) de Nederlandse Schaakbond 
opriep om het schaakspel niet langer te 
bespreken op de sportpagina maar in het 
kunstkatern.  
Schaken is een uitzonderlijk spel. Daarom 
hebben uitzonderlijke grootmeesters – 
anders dan bijvoorbeeld voetbalvedettes – 
in hun hele manifestatie iets uitzonderlijks. 
Geeft balmagiër Messi een interview, dan 
verwacht ik niks bijzonders. Zijn 
toverkunsten beperken zich tot strikt 
binnen de lijnen, en dat is mooi genoeg. 
Maar voetbal is geen schaak. Van een 
uitzonderlijke grootmeester mag je ook als 
persoon iets uitzonderlijks verwachten.  

Geen toeval dat veel oude schaakiconen 
excentrieke bollebozen waren die zich 
weinig aantrokken van sociale etiquette en 
maatschappelijke conventies. Denk aan 
Tal, de Letse duivelskunstenaar, die 
tijdens elk potje meer sigaretten aanraakte 
en pafte dan het aantal stukken. Hij zei 
eens dat die rookslierten zijn lijntjes waren 
met de demonen. Denk aan Morphy, de 
even romantische als legendarische 
grondlegger van het moderne schaak, 
briljant advocaat die in oude vodden 
rondliep en in zichzelf praatte; zijn leven 
eindigde in een zenuwinrichting.  
Denk aan Fischer, die niet alleen alle 
toppers van zijn tijd tot wanhoop dreef, 
maar ook alle organisatoren door tijdens 
toernooien eisen te stellen die toen voor 
dwaas doorgingen maar nu gemeengoed 
zijn. En Kasparov, het Russische enfant 
terrible, eerst in oorlog met de 
Wereldschaakbond en later met Poetin en 
het hele Kremlin.  
 
En wie herinnert zich nog Capablanca, de 
diplomaat dandy van Cuba, die hele 
passages van Dante uit ‘t hoofd citeerde. 
Of Lasker, de mystiek-mathematische 
psycholoog, voor wie schaken geen strijd 
was tussen wit en zwart, maar tussen twee 
hoofden, twee zielen, twee harten. Of de 
onstuimige avonturier Marshall, die nooit 
wilde accepteren dat een remise 
waardevoller is dan een nederlaag; winst 
of verlies, er moest bloed vloeien – en 
daarna whisky.” 
 
Tal - Botwinnik WK match Moskou, ronde 
6,  26 maart 1960. 
 
1.c4 Pf6 2.Pf3 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2 0-0 
5.d4 d6 6.Pc3 Pbd7 7.0-0 e5 8.e4 c6 9.h3 
Db6 10.d5 cxd5 11.cxd5 Pc5 12.Pe1 Ld7 
13.Pd3 Pxd3 14.Dxd3 Tfc8 15.Tb1 Ph5 
16.Le3 Db4 17.De2 Tc4 18.Tfc1 Tac8 
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19.Kh2 f5 20.exf5 Lxf5 21.Ta1… 
 

 
 
 

Hier is het stukoffer in beeld, riskant, 
volgens Fritz staat daarna Botwinnik iets 
beter, maar even later kantelt de partij al in 
de richting van Tal ! 
 
21…..Pf4 !?! 22.gxf4 exf4 23.Ld2 Dxb2 
24.Tab1 f3 25.Txb2 fxe2 26.Tb3 Td4 
27.Le1 Le5+ 28.Kg1 Lf4 29.Pxe2 Txc1 
30.Pxd4 Txe1 31.Lf1 Le4 32.Pe2 Le5 
33.f4 Lf6 34.Txb7 Lxd5 35.Tc7 Lxa2 
36.Txa7 Lc4 37.Ta8+ Kf7 38.Ta7+ Ke6 
39.Ta3 d5 40.Kf2 Lh4+ 41.Kg2 Kd6 
42.Pg3 Lxg3 43.Lxc4 dxc4 44.Kxg3 Kd5 
45.Ta7 c3 46.Tc7 Kd4 47.Td7+… 0-1 

 
Partijen van clubleden 
(door Gerard Klein Langenhorst) 

 
Op 11 december 2018 speelden Patrick en Jan Willem tegen elkaar. Ze hadden slechts 24 
zetten nodig om tot een uitslag te komen, maar ze waren nog als laatsten bezig en het liep al 
tegen elven. Ze zijn nog niet zo lang bij het WSG, maar mooi dat ze toch al zolang 
nadenken, wikken en wegen. De enige manier om meer te zien en beter te worden. 
 
1.e4 e5 2.Pf3 d6 3.Lc4 Lg4 4.Pc3 Pf6 
5.h3 Lh5 6.0-0 Le7 7.d3 a6 8.Le3 0-0 
9.Dd2  
Dapper om de koningsstelling open te 
gooien en te gaan voor een (half-) open g-
lijn. 
 

 
 
Lxf3 10. gxf3 Dd7 11.Kh2  
Fritz wil hier hardnekkig de koning naar g2 
hebben, om de toren naar h1 te spelen en 
zelf naar e2, zodat de torens op g1 en h1 
kunnen komen.  

11….Pc6 12.Pd5 Tb8 ? in deze fase geen 
nut m.i.  
13.Lh6 !!!  
het lijkt te vroeg, maar Jan Willem durft 
niet te slaan en terecht, anders gaat het 
fout voor zwart.  
 

 
 
13…Pxd5 14.Tg1 Lf6 ? Beter was het om 
het zwarte paard naar f4 te brengen, wint 
een stuk. 15.Lxg7 Lxg7 16.Lxd5 Pe7  
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17.Tg5 ?  
Te ver vooruit gespeeld zoals we later zien 
en beter was 17.Dh6 ! Pg6 18.Txg6 ! hxg6 
19.Dxg6 Kh8 20.Dh5+ Kg8 21.Tag1 Tfe8 
22.Dh6 Kf8 23.Txg7 Te6 24.Lxe6 Dxe6 
25.Tg6+ Ke8 26.Txe6+ en wit wint. Zie 
ook onderstaand diagram na de 19e zet 
van wit. 
 

 
 

De ideeën van Patrick waren super. Nu 
verder met de partij:  
 
17…Pg6 18.Tag1 Kh8  
uit de vuurlinie  
 
19.h4 ! Lh6 ! 20.h5 ! Lxg5  
20…f6 was nog beter geweest  
 
21. Dxg5  
 

 
 
21….Dd8 
Hier had Jan Willem zeer lang over 
nagedacht, een zeer goede zet.  
 
22.Dh6 Dh4+ 23.Kg2 Df4! 24.DxDf4 Pxf4 
en wit geeft op. 
 
Een korte, maar prachtige partij met veel 
kansen en verwikkelingen. 
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Partijbespreking 
(door Arjan van Lith) 

 
Afgelopen november heb ik een partijbespreking gehouden. Ik heb toen gekozen voor een 
partij die ik gespeeld heb tegen de Duitse grootmeester Thorsten Haub. Deze partij speelde 
ik voor Südlohn, in de uitwedstrijd tegen Plettenberg. Vaak speel ik niet tegen een 
grootmeester en het gebeurt al helemaal weinig dat ik dan ook goede kansen heb. Er volgde 
een interessante partij, waar ik eigenlijk een resultaat had kunnen (en misschien zelfs wel 
móeten) scoren. Nu volgt een beknopte bespreking van de partij, zoals ik het ongeveer heb 
behandeld in de partijbespreking. Ik ga hierbij zoveel mogelijk in op mijn overwegingen en 
bedenkingen en laat de computerevaluatie grotendeels achterwege, tenzij het echt iets 
bijzonders toevoegt.  
 
Laat ik beginnen bij de voorbereiding. In 
Duitsland zijn heel veel partijen 
beschikbaar van de externe competies. Je 
kunt je zo goed voorbereiden als je weet 
tegen wie je speelt. Aangezien je in 
Duitsland niet mag schuiven met de 
opstelling, kon ik mij met vrij veel 
zekerheid richten op Thorsten Haub. Hij 
speelt eigenlijk altijd de moderne 
verdediging, een opening waar ik niet echt 
bekend mee was vooraf. Ik heb gekozen 
voor de volgende variant:  
1. e4 g6, 2.d4 Lg7, 3.Pc3 d6, 4.Le3 c6,  
5. Dd2 b5  
 
En dan volgt de eerste echte beslissing. 
Je kan kiezen voor een positionele aanpak 
of meteen all-out gaan aanvallen. De 
aanvallende variant betekent simpelweg 
het plan van f3, g4 en h4. Normaal 
gesproken spreekt dit mij bijzonder aan, 
maar ik had een aantal partijen van hem in 
deze variant gevonden, dus ging ik ervan 
uit dat hij dat veel beter zou beheersen 
dan ik. Daarom dat ik koos voor de 
positionele, rustige voortzetting van Pf3. 
Het bijkomende voordeel was dat ik dan in 
mijn debuut voor Südlohn niet in 30 zetten 
zou worden weggetikt. Win/win.  
 
Nou is dat de voorbereiding, waar ik best 
wel tevreden over was. Achter het bord 
begon ik echter toch alweer te twijfelen 
vanaf zet 3 over wat nu ook alweer de 
juiste volgorde was. Het geeft echter wel 
vertrouwen dat je een aantal ideeën en 
motieven in een opening kent.  
 
 
 

Maar goed, nu de partij: 
 
1. e4 g6 2. d4 Lg7 3. Pc3 d6 4. Le3 c6, 5. 
Dd2 Pd7 
Hier was al meteen de eerste afwijking. Nu 
had ik het idee dat dit misschien gewoon 
een zetwisseling was, dus ging ik verder 
volgens plan. 
 
6. Pf3 b5 
Terug in bekend terrein, maar zoals ik al 
eerder zei, ik was de precieze volgorde 
alweer vergeten. Ik wijk nu al af van de 
voorbereidde materie. 
 7. Ld3 Lb7 8. O-O a6 9. a4 Pgf6  
 
Ik had hier het idee de zaakjes wel redelijk 
volgens plan opgesteld te hebben en ging 
vrij eenvoudig verder met mijn 
voorgenomen paardsprongetjes.  Echter 
blijkt dat ik daar al een eerste kansje heb 
gemist. Pf6 was in veel varianten een no-
go zet, aangezien het Lh6 toestaat. Dit 
zou meteen een plusje opleveren voor wit 
na Lh6 0-0, Lxg7 – Kxg7, e5 – Pe8. Nog 
beter is echter : e5 Dxe5, dxe5 Pg4, e6 
fxe6, Pg5.  
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Ik miste deze zetten volledig, aangezien ik 
een beetje vast zat in mijn voorbereiding 
en eigenlijk vol vertrouwen was dat mijn 
grootmeester tegenstander niet zo’n 
eenvoudige fout zou maken.  
 
10. Pe2  
Terug naar mijn overwegingen. Ik wist dat 
ik elke zet moest bekijken of c5 niet 
mogelijk was, mocht c5 gespeeld worden 
dan is zwart volledig uit de problemen. Ik 
had er naar gekeken en het leek me dat 
na 11. axb5 wit voordeel haalt.  
 
10. … - c5 
Oh.  
 

 
 
Nu volgt er het eerste kritische moment 
van de partij. Belangrijk om te bedenken is 
dat Pxe4 de dreiging van zwart is. De 
eerste beslissing is of je meteen op b5 wilt 
slaan of eerst c5 tussendoor wil nemen. 
Na 11. dxc5 – dxc5 heb je een betere 
versie van alle 11. axb5 varianten. Echter 
leek mij 11. ... - Pxe4,  Lxe4 - Lxe4, axb5 - 
Lxf3, gxf3 niet zo heel prettig. Je komt ook 
materiaal voor, maar de f3 dubbelpion in 
combinatie met de prachtige zwartveldige 
loper leken me gevaarlijk. Dus eerst: 
 
11. axb5, Pxe4   
Interessant is het op te merken dat je na 
11. … - axb5, eerst 12. xc5 xc5 moet 
spelen, aangezien na 12. Txa8 Lb5 minder 
goed is. 
 
Hier had ik voor mezelf 2 varianten 
bekeken: 12. Da5 en 12. Lxe4.  
 

Na 12. Da5 volgt … - Dxa5, 13. Txa5 axb5 
14. Txa8+ Lxa8 15. Ta1 met de ondekbare 
dreiging van Txa8 – Txa8, Lxe4 en een 
goede stelling voor wit en 12. Lxe4 Lxe4, 
xa6 Lxf3, gxf3. 
 
Als je kijkt naar beide stellingen, leek de 
stelling na Da5 me sterker. Je moet 
overigens ook nog andere varianten 
bekijken dan 12. … - Dxa5, maar die 
oogden ook allemaal niet al te sterk. 
 
12. Da5 Dxa5 13. Txa5 axb5 14. Txa8+ 
Lxa8  
 

 
 
Ik had voor mezelf dus bedacht dat dit niet 
kon, maar hij speelt het toch. Toen ging ik 
maar even in de denktank om te kijken 
waarom dat was. Na even denken zag ik 
opeens dat de variant niet stopt na de 
mini-kwaliteitswinst. Als je de variant 
doortrekt blijkt dat je als wit heel erg 
ongelukkig komt te staan: 15. Ta1 – 0-0, 
Txa8 – Txa8, Lxe4 Ta1+, Pc1 cxd, Ld2 
Pc5). Dus dan door naar plan B. 
 
15. Lxb5 – cxd4 
 
Ook hier zat ik weer te twijfelen tussen 
twee varianten. Houd in gedachten dat 
zwart e5 wil spelen en wit vaak de listige 
tussenzet Ta1 heeft. Kies je voor Lxd4 of 
Pxd4? En welk paard dan? 
 
Ik kwam tot: 
16. Lxd4 e5, Ta1 Ld5, Lc3/e3, of  
16. Pxd4 e5, Ta1 Lb7, Ta7 xd4, Txb7 xe3, 
xd7  
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Ik vond Lxd4 de betere optie. Wat ik had 
gemist is dat in de tweede variant na 17. 
Ta1 zwart moet rokeren en materiaal 
geven. Als je gewoon 17. … - Lb7 speelt 
volgt het erg sterke 18. Pc6.  
Een stille, maar bijzonder gevaarlijke zet. 
 
16. Lxd4 e5 17. Ta1 Ld5 18. Pc3  
 

 
 
Pc3 is vooral een mooie zet. Ik zag tijdens 
het doorrekenen de fanfare al 
binnenkomen vanwege deze prachtige 
zet, om toch zo te winnen. Na bijvoorbeeld 
Pxc3 volgt Lx3 Ke7, Ta7 Le6, Pg5 en na 
xd4 volgt Pxd5.  
 
Helaas is het redelijk eenvoudige Lb7 een 
prima zet, waardoor je eigenlijk beter 18. 
Le3  of Lc3 moet spelen en je dan richten 
op de zwakke d pionnen. Ik was helaas 
overkomen door roem en glorie. 
 
18. … - Lb7 19. Pxe4 Lxe4 20. Lc3  
 
Je kan ook kiezen voor Le3. Lc3 zet meer 
druk, Le3 is sterker als je je b-pion wil 
doorschuiven. 
 
20. .. - Lf5  
 

 
 
Hier dacht ik dat je een pion moest kunnen 
winnen. De keuze was tussen 21. Ta7 en 
21. Ta6. Na Ta7 dacht ik 21. Ta7 Ke7 22. 
Pg5 – f6, 23. Pe4 en wit staat goed.  
Na Ta6 rekende ik op 21. .. – Ke7, 22. Lb4 
– Pc5, 23. Ta7+ - Pd7 en je hebt een listig 
tempotje gewonnen. Ik meende dat 21. 
Ta7 sterker en dwingender was. 
 
21. Ta7 Ke7 22. Pg5 Tb8  
Dit had ik gemist, Pg5 dreigt eigenlijk niks 
want je kan eigenlijk nooit op a7 nemen 
vanwege f6 en je paard staat opgesloten. 
Mijn eerste echte fout in de partij. 
 
23. La4 d5 
Pxf7 werkt niet vanwege 24. .. – d4, 25. 
Le2 en je hebt gewoon 25. .. - Txb2 of 
zelfs 25. … - Kxf7 (26. Lxd7 – Lxd7,  Txd7 
– Kg8 en er is weinig voordeel meer over. 
 
 24. b4 f6 25. Pf3 Ke8 26. h3  
Het nieuwe plan is hier h3, g4, g5 en op 
die manier het centrum proberen te 
ondermijnen. Het grootste voordeel was 
hier wel weg, dacht ik tijdens de partij. 
 
23. … - Tc8  
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Eni k speelde vrij snel Ld2. Echter deed 
zich hier een enorme kans voor : 27. g4!!! 
Er volgt dan 27. … - Txc3, 28. xf5 Txf3, 
29. Lxd7 of nog spannender 27. .. - Le6, 
28. Lxe5 fxe5, 29. Pg5! 
 
Ik had het totaal niet gezien, er ook totaal 
niet naar gekeken zelfs, ondanks dat dit 
mijn originele plan was. Zo blijkt maar 
weer dat er eigenlijk in elke partij wel een 
tactische wending zit. Helaas, de fanfare 
bleef weer weg. 
 
27. Ld2 Le6 28. g4 h5 29. gxh5 gxh5  
Hier begon de tijdnood in te treden en 
werd mijn spel een stuk onnauwkeuriger. 
Ik speelde zonder plan, zwart komt 
langzaam uit de knup en het grootste 
voordeel dat ik had is wel verdwenen. Om 
in de spirit van de partij te blijven ga ik ook 
even vlot door de tijdnoodfase heen. 
 
30. Kh2 Lf8 31. c3  
De laatste kans om een voordeeltje te 
behouden is Ta6, want na 31. .. – Kf7 kan 
er geen Ld6 worden gespeeld.  
 
31. … - Ld6 32. Pg1 Ke7 33. Pe2 Lc7 34. 
f4 Pb6 35. Lb5 Ld7 36. La6 Ta8, 37. Txa8 
Pxa8 38. Le3 Pb6 39. Kg3 Pa4 40. Kh4 
Le8  
 

 
 
De tijdnood ben ik ondertussen uit. Tijd om 
opnieuw de stelling in te schatten. Ik dacht 
zelf dat ik een klein plusje zou hebben, 
vanwege de vrije h-pion die ik op termijn 
wilde krijgen. Het plan voor wit is 
waarschijnlijk c4 doordrukken. 
 
41. Lb7  
Argh. Aaaaargh. Ik gebruik na de tijdnood 
veel tijd om alles weer op de rit te krijgen 
en weet toch een van de slechtst 
mogelijke zetten te spelen. Meteen nadat 
ik het stuk had losgelaten en de klok had 
ingedrukt zag ik hoe erg het was. Mijn 
tegenstander veerde ook zichtbaar op.  
 
41. … - Lb5 42. Pg3 Pxc3  
Ik dacht tijdens de partij dat exf4 beter was 
voor zwart. Na Pf5 + - Kd7, Ld4 – Le5, 
Lxd5 kan eigenlijk alleen zwart nog 
winnen. Praktisch is het echter niet zo 
makkelijk, de gedubbelde vrijpion is lasting 
door te drukken. Zwart stond goed genoeg 
om voor meer te gaan. 
 
43. fxe5 fxe5 44. Kxh5  
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Al met al valt het nog mee. Met goed spel 
zit remise er nog in. Twee dingen zijn 
belangrijk. Allereerst is de h-pion van wit 
erg snel aan de overkant en niet zo 
makkelijk te stoppen. Daarnaast is het 
handig om in het achterhoofd te houden 
dat als wit 1 stuk kan geven voor beide 
zwarte centrumpionnen het eindspel van 3 
tegen 2 kleine stukken niet gewonnen is. 
 
44. … - Kd7 45. Kg4 Ld6  
Nu is de stelling erg concreet. Met goed 
doorrekenen kan je zien dat na Ld2 en Lc5 
het nog remise is. Na Ld2 d4, Pe4 zijn de 
zwarte pionnen niet meer snel, waar de 
witte h-pion nog altijd gestopt moet 
worden. Na Lc5 – Lxc5, xc5 – Kc7, Lxd5 – 
Pxd5, Kf5 volgt ook remise.  
 
Beide varianten had ik niet meer scherp, 
wat erg jammer is. Ik was bang dat mijn 
loper ingesloten zou raken. Dit blijkt echter 
geen enkel probleem te zijn. Zo tegen het 
einde merkte ik dat ik niet meer mijn beste 
spel kon spelen. Ik was leeg. 
 
 

46. Lb6 d4  
Een laatste reddingsboei: 47.h4 Lxb5, 48. 
h5 Lf8, 49.Pf5 Ld3 en o.a. Pxd4 is  remise 
 
47. Kf3 Lxb4 48. Pe4  
Het is nu te laat voor h4, de koning is te 
ver weg en er zitten trucs a la Lc6+ in.  
 
48. … -  Le2+ 49. Kf2 Ld1 50. Pxc3  
Ik spotte hier nog een allerlaatste kans. Na 
50. … - dxc3, 51.Le3 La3, 52.Le4 c7 is het 
toch nog remise. Na 53. Ke1 kan zwart 
nooit meer promoveren.  
 
dxc3 51. Le3 La3 52. Le4 Lb3  
Helaas, de goede zet 
 
53. h4 c2 54. h5 c1=D 
Helaas verloren, maar een bijzonder 
leerzame ervaring. Het blijkt dat je ook 
tegen grootmeesters met een beetje geluk 
een resultaat kunt boeken. Daarentegen 
heb ik wel geleerd dat je dan geen 
moment kunt verslappen. Momenteel is de 
consistentie in combinatie met de te 
gebruiken bedenktijd nog een (groot) punt 
van verbetering. 
 

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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Oplossingen van de Prachtstellingen 

(door Dick Boogaard) 
 

1.Fabian Hoffmann – Arjan van Lith, bekerwedstrijd Südlohn – SV Turm Raesfeld/Erle, 

8 december 2018. Ik was niet opgesteld voor een competitiewedstrijd van Südlohn II, maar 
ging toch een poosje kijken. Er bleek ook een bekerwedstrijd te zijn en daar zag ik Arjan voor 
Südlohn deze combinatie uitvoeren. 
1…..Dc7xc1  2.Ta1xc1  Pe6-f4+  3.Kg2-f1  Th8-h1+  4.Pf3-g1  Th1xg1+  5.Kf1xg1  
Pf4xe2+ 6.Kg1-g2  Pe2xc1 
Gelukkig kregen we het helemaal te zien met Arjan in de hoofdrol! 

2.Boris Gelfand – Vladimir Kramnik, Berlijn 1996. 

Vladimir Kramnik stopt met het wedstrijdschaak op topniveau. Tata Steel 2019 was zijn 
laatste toernooi. Als herinnering deze klapper tegen Boris Gelfand uit 1996. 
1…..Tb3xb2  2.Tb1xb2  De6-a2+  3.Tb2xa2  Tb8-b1 mat. 

 
3. Dmitiri Kokarev – Jevgeni Vorobjov, Stjigorin Memorial St Petersburg 2018. 

1…..Te5-a5+  2.Ka2-b2 (na 1.Ka2-b3  Df5-b1+ of 1.b4xa5  Df5-b1+ is het snel mat) 
2…..Ta5-a4 (er zijn meer mogelijkheden, maar dit is de sterkste) 3.Le2-d3  Ta4xb4+ en wit 
gaf op. 

4.Leonhard Müller – Johan Sebastian Christiansen, Olympiade Batumi 2018. 

1…..Da4xf4!  2.De3xf4  Ta8-a1+  3.Kg1-h2  Lg7xe5 en zwart komt een paard voor. 

 
5.Fontaine – Vachier-La Grave, Frans kampioenschap in Aix-les-Bains. 

1…..Th8-h2+  2.Kg2-g3  f2-f1P!+  3.Kg3-f4  Th2-h4+  4.Kf4-g5  Lg1-e3+!  5.Kg5xh4  g6-
g5+  6.Kh4-h5  Pf1-g3+  7.Kh5-h6  g6-g4 mat. 

6.Ilja Sirosh – Bo Cheng, Olymiade Batumi 2018. 

1…..Tb2xf2+  2.Kg2xf2  Wit moet de toren wel slaan, anders gaat hij snel mat. Maar zie wat 
er nu gebeurt. 2…..Pf6-g4+ Waar de witte koning ook heen gaat, hij krijgt altijd familieschaak 
op e3 of e6. Ook al mooi! 

 
 

Activiteiten
 
 
Vrijdag 22 februari   WSG-Südlohn 
 
Woensdag 27 februari  Schoolschaaktoernooi 
 
Zaterdag 21 september  Berkelstedentoernooi 
 

 
 

Speciale Rubriek 
 

 DB 134 JM 109 GH 69 GK 84 MK 77 
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In het vorige clubblad kondigden wij al aan dat Ruben, Thijn en Ruben binnenkort hun 
eerste “echte” partij zouden spelen. Dat is intussen gebeurd. Welkom allemaal. Milan is 
er helaas al weer mee opgehouden, zodat we met 13 spelers de competitie spelen.    
 
Stand na ronde 15: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Snelschaken    Achterhoek-Cup Winterswijk-cup 
1. Bram    10 1. Lauri 33 1. Raphaël   21 
2. Emma      8 2. Bram 30 2. Sylvan, Emma en Nathan 18 
3. Raphaël en Thomas    6 3. Evi  27 5. Ruben V    15 
5. Nathan en Loraine     5 4. David 18 6. Thijn   13 
7. Sylvan      4    7. Thomas, Loraine,   
8. Sem en Noëla     3        Ruben R en Noëla  12 
10. Ruben V.      2    11. Julia en Sem   10 
11. Julia, Ruben R. en Thijn    1 
 

WSG A2 866 WSG A1 1325 ½-3½ 

Lauri Maris 1358 Oscar Wamelink 1719 0-1 

Evi Maris 1356 Max Eisenbart 1537 ½-½ 

Bram Wilterdink 496 Daan Slager 1207 0-1 

Emma Menkhorst 252 Kay Ruesink 835 0-1 

 
Rijssen 1116 WSG A1 1316 2½-1½ 

Arjen Kruimer 1501 Oscar Wamelink 1719 1-0 

Matthias Kruimer 1003 Max Eisenbart 1537 0-1 

Diederick Haase 1039 Daan Slager 1207 ½-½ 

Jan Geert Meulenkolk 921 David Poole 800 1-0 

1 Bram 293 13-12 

2 Sylvan 248 12-9½ 

3 Emma 210 10-7 

4 Raphaël 170 12-6½ 

5 Loraine 152 10-5½ 

6 Nathan 148 13-5½ 

7 Thomas 145 11-4 

8 Julia 137 10-4½ 

9 Noëla 128 12-5½ 

10 Ruben R 125 9-4½ 

11 Milan 122 7-2½ 

12 Sem 109 14-3½ 

13 Ruben V 107 9-3 

14 Thijn 89 10-2½ 
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HEC 513 WSG A2 1030 1-3 

Timon van der Heide 861 Lauri Maris 1454 0-1 

Jurre Vereiken 398 Evi Maris 1183 0-1 

Jurrian Buunk 402 David Poole 935 1-0 

Sem Ellenkamp 391 Bram Wilterdink 546 0-1 

 
Programma  jeugdschaken seizoen 2018/2019 

   
Vrijdag 15 februari   Teamwedstrijden 
Vrijdag 22 februari   Ronde 17 (start periode 3) 
Vrijdag 1 maart   Ronde 18 
Vrijdag 8 maart   Snelschaken (Voorjaarsvakantie) 
Vrijdag 15 maart   Ronde 19 
Vrijdag 22 maart   Ronde 20 
Vrijdag 29 maart   Teamwedstrijden  
Vrijdag 5 april     Ronde 21 
Vrijdag 12 april   Achterhoek Cup 
Vrijdag 19 april   Simultaan 
Vrijdag 26 april   Snelschaken (Meivakantie) 
Vrijdag 3 mei    Ronde 22 
Vrijdag 10 mei    Ronde 23 
Vrijdag 17 mei    Ronde 24 
Vrijdag 24 mei    Slotavond 
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EVEN VOORSTELLEN 
 

Naam:    Raphaël Roode      
          
Geboren:    5  maart 2005        
 
School:    Gerrit Komrij College      
         
Groep/Klas:    M2C 
 
Wat wil je worden:   Tekenaar 

 
Sport:     Geen 
 
Hobby’s:    Tekenen 
 
Schaken geleerd van:  Mezelf    
 
 Gerecht:    Aardappels met wortels em jus en gehaktballen   
 
Lust geen:    Spruitjes 
 
 

 
 
 

 
Drank:    Chrystal Clear 
 
Dier:     Hond 
 
 Artiest:    Snollebollekes, Daddy Yankee, Pitbull    
 
 Boek:     Throne of glass serie      
      
 TV-programma:   Inazuma Eleven 

 
Hekel aan:    BV3D (=schoolvak beeldende vorming 3D) 
 
Bewondering voor:   Johnny Depp 
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