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OP DE VOORPAGINA    
Dat zie je niet vaak, maar het is echt een witte pion die al na negen zetten op de zevende rij 
staat, terwijl het bord nog vol is. Het gebeurde in de partij tussen Rob Voogd en Kay Ruesink. 
De partij ging alsvolgt verder: 10. a4 Pbd5, 11. Pb5 Een opmerkelijk zet. Rob hoopt dat Kay het 
paard gaat slaan met axb5, want dan volgt Lxb5 en de dame gaat verloren. Kay trapt er niet in 
en speelt Df7. Na veel kansen over en weer wist Rob de partij later toch nog te winnen.   

http://www.wsg-schaak.n/
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Ten Geleide 
(door Gerard Harbers) 

 
Verenigingen drijven op vrijwilligers. Dit geldt ook voor WSG. Het bestuur, commissies, 
teamleiders, redactie van het clubblad etc. zijn allemaal vrijwilligers. Zij steken met name tijd 
in de vereniging voor allerhande zaken om de vereniging zo goed mogelijk te laten lopen. Op 
deze manier heeft de hele club er wat aan en de leden kunnen in ons geval op een prettige 
manier blijven schaken.  
 
Ik ben zelf teamleider en als teamleider 
probeer je de zaken te regelen voor het 
betreffende team. Informatie verstrekken 
aan de teamleden, uitnodigingen 
versturen, overleg plegen met andere 
teams, vervanging zoeken indien een 
speler afzegt zijn zo’n beetje de zaken die 
je doet.  
 
Om dit echter goed te kunnen blijven doen 
is ook informatie nodig van de teamleden 
zelf, en zeker tijdige informatie. Wat me 
opvalt is dat wanneer je via mail wat stelt 
of vraagt, de antwoorden zo verschillend 
naar je toe komen. Er zijn er die direct 
antwoorden, maar er zijn er ook die niet 
antwoorden of laat antwoorden. Dit is 
lastig, zeker als je een team goed wilt 
laten draaien. Mijn verzoek is dan ook dat 
indien er wat gevraagd wordt door een 
teamleider je je als speler/teamlid ook zo 
opstelt dat het team goed kan draaien. 
Bijvoorbeeld beantwoordt de vragen zo 
snel mogelijk. 
 
Eenzelfde verhaal geldt voor de verslagen 
die ik maak van de wedstrijden voor het 
clubblad. In het verleden heb ik weleens 
gevraagd om de partijen op te sturen 
zodat het verslag wat verlevendigd kan 
worden. Er wordt ja gezegd maar je krijgt 
amper een partij toegezonden.  

Ik ben er daarom mee opgehouden naar 
een partij te vragen. Toch zou ook dit weer 
moeten lukken, het lijkt me niet teveel 
gevraagd. Als iedereen een beetje wil 
meewerken blijft het ook voor de 
vrijwilligers leuk om zijn of haar taken te 
blijven uitvoeren. 
 
Tenslotte nog iets over de 
reiskostenvergoeding van WSG. Ik heb 
zo’n idee dat deze nog niet helemaal 
duidelijk is. Vandaar deze toelichting:  
 
De regeling zit als volgt in elkaar: 
 
1) De reisafstand wordt bepaald door de 
afstand tussen Winterswijk en de plaats 
waar de schaakwedstrijd plaatsvindt. 
 
2) De basis voor de bepaling van de 
afstand is de ANWB routeplanner, waarbij 
middels de postcodes voor de snelste 
route wordt gekozen. 
 
3) De vergoeding per km wordt 
vastgesteld door de ALV. 
 
4) Dit geldt voor wedstrijden die de leden 
namens WSG spelen. 
 
5) Dit geldt voor maximaal twee auto’s per 
wedstrijd (acht spelers) 
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Dagboek van de secretaris  

Nummer 143 
 
 
27-8-19 Ledenvergadering. Na afloop versloeg Jochem op 20 borden WSG met 57½ 

procent winst ! 
 
30-8 Tim Witteveen komt weer bij WSG schaken, Tim welkom !  
 Ruben Ros heeft een jaar leuk geschaakt en gaat nu een andere sport 

proberen. Ruben, misschien tot ziens. 
  
31-8 Jaap Wolters is vanmorgen overleden. Hij heeft tot voor kort bij ons geschaakt 

en is in goede gezondheid 95 jaar mogen worden. Familie en vrienden, allen 
gecondoleerd en sterkte gewenst. 

 
17-9 Julia en Thomas Nienhuis hebben zich afgemeld bij de jeugd. 
 
5-10 Tijn komt bij de jeugd schaken. Tijn welkom! 
 
14-10 Ismail en Jurre zijn ook lid geworden bij de jeugd, beiden welkom!  
  Max Eisenbart komt het 3e team versterken en is ook weer lid geworden, Max 

welkom!   
 
Nov. Mats en Finn (broers) zijn ook lid geworden bij de jeugd, beiden welkom! 
 
7-11 Bestuursvergadering, verslag zie elders in dit nummer. 

 
 

 
Nummer 144 

 
 
29-11-19 Petrit Morina is weer lid geworden bij ons. Hij heeft in het verleden ook bij 

WSG geschaakt. Petrit, welkom terug ☺ 
 
4-1-2020 Desley en Yesper zijn ingeschreven bij de jeugd, welkom ! 
 
30-1-20 Henk van Beek heeft zich helaas moeten afmelden vanwege de zorg voor zijn 

vrouw. Onlangs hebben we Henk nog mogen feliciteren met zijn 60 jarig 
jubileum. 

 
4-2 Daniel Kloster van Stadtlohn heeft zich beschikbaar gesteld om extern mee te 

spelen, omdat we vaak reserves nodig hebben.  
Daniel Wilkommen! 
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De interne competitie 
(door Han van de Laar) 

 
Afmelding 
Sinds de vorige uitgave van het clubblad zijn er geen nieuwe leden bijgekomen. Wel neemt 
het aantal afmeldingen voor een speelronde toe. Dat betekent dat er ook minder partijen 
worden gespeeld intern. We hebben zelf dit seizoen al een keer onder de 10 partijen 
gezeten. Dat was inmiddels al lang geleden. Het komt ook wel omdat er voor andere 
competities wordt gespeeld zoals de WSG-cup wordt en de doordeweekse avond competitie 
(SOS). 
 
Een aantal afmeldingen heeft met ziekte of 
cursussen te maken. Meestal weet ik wel 
waarom iemand (tijdelijk) niet meer komt. 
Verheugend is het dan wel als die speler 
opeens weer mee gaat doen. Het voordeel 
van dit systeem is wel dat iedereen zijn 
partijtjes kan blijven spelen, want er is 
altijd maar maximaal een speler vrij.  
 
Toch is er wel een opmerkelijke afmelding 
voor het lidmaatschap. Henk van Beek, 
onlangs nog gehuldigd vanwege zijn 
zestig jarige schaakjubileum kan vanwege 
gezondheidsredenen van zijn vrouw 
helaas niet meer een hele avond van huis 
zijn. Hij heeft dan ook met pijn in het hart 
de knoop doorgehakt en bedankt als lid. 
Waarbij hij jullie allemaal het beste wenst.  
 
Stand 
Nog even een korte blik op de stand. De 
meeste tekst hierover is al verschenen bij 
de ronde verslagen op de website. 
 
 

 
 
Klaudio Kolakovic verstevigt week na 
week zijn koppositie. Het 
clubkampioenschap kan hem -
onvoorziene omstandigheden- 
daargelaten niet meer ontgaan. In de 
achtervolging voor een podiumplaats zijn: 
Henri Abbink, Jochem Mullink, Marcel 
Krosenbrink en Walter Schmeing. 
 
Dick Boogaard staat eerste in de B-groep. 
Op 0,2 punt gevold door Mark Burgers. 
Ook Tim Witteveen en Thiemen Dekker 
staan in de buurt. Evi Maris leidt de C-
groep, op enige afstand volgen Henk te 
Brinke en Erik Maris. Henk van Beek voert 
de D-groep aan, gevolgd door Jan 
Eckhardt en Kay Ruesink.   
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Nr Wrde Naam Voornm Puntn Gp Rat Rt+ RatN Score % Gs W Rm V WZ Vr Ex Af Bk 

01 75 Kolakovic Klaudio 1139 A1 2127 41 2168 13/14 93 14 12 2 0 -2 1 2   1 

02 74 Abbink Henri 903,7 A  1983 0 1983 11½/17 68 17 10 3 4 1 1       

03 73 Krosenbrink Marcel 878,7 A  1920 12 1932 10½/16 66 16 8 5 3 0 1 1     

04 72 Mullink Jochem 830,0 A  2142 -1 2141 7,0/09 78 9 6 2 1 1   2 6 1 

05 71 Loesing Henrik 733,0 A  1865 34 1899 5,0/06 83 6 4 2 0 0   4 7 1 

06 70 Sligte Bert te 694,3 A  1848 -12 1836 5,0/11 45 11 3 4 4 1 1 4 1 1 

07 69 Schmeing Walter 680,5 A  1968 -10 1958 7,0/11 64 11 4 6 1 1     7   

08 68 Schuurmans Han 668,2 A  1784 4 1788 6,5/13 50 13 4 5 4 1   3 2   

09 67 Boogaard Dick 625,3 B1 1781 -17 1764 6,0/12 50 12 2 8 2 0   3 2 1 

10 66 Witteveen Tim 618,3 B  1673 0 1673 5,5/13 42 13 4 3 6 1 1 1 2 1 

11 65 Maris Evi 616,3 C1 1579 37 1616 7,5/15 50 15 6 3 6 -1     2 1 

12 64 Burgers Mark 613,3 B  1659 14 1673 4,5/10 45 10 2 5 3 0   4 2 2 

13 63 Laar Han vd  602,2 B  1654 3 1657 6,0/12 50 12 2 8 2 0 1 1 3 1 

14 62 Dekker Thiemen 602,0 B  1701 -15 1686 6,5/13 50 13 4 5 4 -1   1 4   

15 61 Brinke Henk te  597,8 C  1592 6 1598 6,5/12 54 12 5 3 4 0   1 4 1 

16 60 Schley Alfred 578,8 A  1678 -24 1654 6,5/15 43 15 5 3 7 -1 1 1 1   

17 59 Maris Erik  571,0 C  1458 15 1473 7,0/13 54 13 6 2 5 1   1 3 1 

18 58 Schmeing Manfred 558,8 B  1703 10 1713 5,5/08 69 8 3 5 0 0     10   

19 57 Musholt Joachim 552,3 B  1724 -32 1692 7,0/14 50 14 4 6 4 2     4   

20 56 KLLangenhrst Gerard  547,3 C  1502 -17 1485 7,5/16 47 16 6 3 7 2 1   1   

21 55 Maris Lauri 546,5 C  1644 -11 1633 6,0/15 40 15 4 4 7 1     3   

22 54 Harbers Gerard 544,7 A  1914 -7 1907 2,0/03 67 3 1 2 0 -1   8 7   

23 53 Voogd Rob 526,5 C  1390 11 1401 6,5/13 50 13 6 1 6 1   1 3 1 

24 52 Beek Henk van 503,3 D1 1275 29 1304 6,0/14 43 14 5 2 7 0 1   2 1 

25 51 Aalbers Herby 496,5 B  1819 11 1830 3,5/05 70 5 3 1 1 -1   1 12   

26 50 Kl. Poelhuis JanWillem  483,7 C  1266 6 1272 8,0/16 50 16 6 4 6 0   1 1   

27 49 Houwers André 482,7 C  1412 -17 1395 5,0/10 50 10 5 0 5 0   4 4   

28 48 Eckhardt Jan  459,3 D  1181 8 1189 8,0/16 50 16 7 2 7 0     2   

29 47 Cvetkovic Reinhard 434,5 B  1803 -19 1784 2,5/05 50 5 2 1 2 1   3 10   

30 46 Freriks Henk 425,8 C  1276 23 1299 4,0/08 50 8 2 4 2 0     10   

31 45 Ruesink Kay 412,8 D  1013 37 1050 6,0/14 43 14 5 2 7 0   1 3   

32 44 Poole David 377,2 C  1298 -27 1271 4,0/09 44 9 3 2 4 -1     9   

33 43 Dekker Paul  375,8 D  1007 10 1017 5,0/14 36 14 4 2 8 0 1   3   

34 42 Wiggers Henk  361,8 D  1118 -10 1108 4,0/10 40 10 3 2 5 -2     8   

35 41 Teloeken Stefan 354,0 B  1790 0 1790 1,0/01 100 1 1 0 0 -1   2 15   

36 40 Labee Dick 320,2 D  1133 -26 1107 3,5/11 32 11 1 5 5 -1     7   

37 39 Wamelen Dick 300,5 B  1757 0 1757 0,0/00 -   0 0 0 0   3 15   

38 38 Morina Petrit 300,0 C  1233 -20 1213 2,0/05 40 5 1 2 2 1     13   

39 37 Vrieze Sylvan 297,8 D  907 -11 896 3,5/17 21 17 3 1 13 -1 1       

40 36 Roodzant Frank 282,3 C  1448 -16 1432 1,0/03 33 3 1 0 2 -1     15   

41 35 Deunk Freek 261,2 D  982 -6 976 1,0/04 25 4 1 0 3 0     14   

42 34 Wilterdink Bram 260,8 D  825 -2 823 1,0/05 20 5 1 0 4 -1   1 12   

43 33 Gumbo Nomte 235,0 D  1200 -4 1196 0,0/01 0 1 0 0 1 1     17   

44 32 Bierkämper Ulf 221,8 D  800 -7 793 0,0/01 0 1 0 0 1 -1     17   
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WSG 1 – Staunton 1 
(door Gerard Harbers) 

Zaterdag 23 november kregen we Staunton uit Groningen op bezoek. Het was een 
belangrijke wedstrijd voor de strijd om de bovenste plaatsen in de competitie. We hadden 
een vervanger voor Klaudio Kolakovic. Henri Abbink spelde voor hem mee. 

Arjan van Lith had een lastige partij aan 
bord 1 tegen Yeb Blom, maar wist deze na 
een lange strijd in het eindspel te winnen. 
Hij is een steun en toeverlaat en weet de 
punten binnen te halen voor WSG. 

Henri Abbink aan bord 2 speelde tegen 
Riksten. Riksten is een goede spelen met 
een hoge rating. Henri kwam gelijk uit de 
opening maar langzamerhand kreeg 
Riskten de overhand en stapelden de 
probleempjes zich voor Henri op. Deze 
werden zo groot dat hij moest opgeven. 

Jochem speelde aan bord 3 tegen John 
Riksten. Hij had de betere stelling en leek 
te winnen met de dame tegen enkele 
stukken. Maar dit bleek net niet voldoende 
om te winnen. Hij kreeg een gevaarlijke 
mataanval maar wit kon alles net pareren, 
de witte dame kon niet in de stelling 
binnen dringen. Remise was het gevolg. 

Reinhard Funke speelde met wit tegen 
Bruno Jelic. Dit was een korte partij maar 
met een gelijke stelling. Geen van de 
partijen kon bogen op voordeel dan wel de 
winst. Er werden stukken geruild en de 
uiteindelijke stelling was gelijk. 

Emma de Vries speelde met zwart een 
lange en goede partij. Zij komt steeds 
beter uit de verf. Zo ook deze keer. Met 
zwart was de stelling moeilijk maar zij 
slaagde erin telkens een beetje beter te 
komen staan.  Objectief gezien zou de 
partij in remise moeten eindigen.  

 

Door kleine foutjes van wit werd de zwarte 
stelling steeds beter en uiteindelijk waren 
de problemen voor wit te groot. Een prima 
partij van Emma. 

Gerard Harbers kreeg een prima 
drukstelling vanuit een Franse opening 
tegen Mulder. Hij bouwde deze verder uit 
en zag zwart zijn stukken terugtrekken. 
Vervolgens meende hij een beslissende 
aanval uit te kunnen voeren maar daar 
vergiste hij zich. Hij gaf materiaal weg en 
keek tegen een hopeloze stelling aan. Dit 
hield hij niet en kon opgeven. 

Bert te Sligte speelde tegen van Pelt met 
zwart. Hij speelde zoals altijd, gedegen, en 
gaf niet veel weg. Maar dat deed zijn 
tegenstander ook niet. In een stelling waar 
niet veel aan de hand was werd  tot 
remise besloten, meer zat er gewoonweg 
niet in. 

Henrik Lösing speelde met wit tegen 
Mulder. Hij ging ten aanval zoals 
gewoonlijk. Onder opoffering van een stuk 
kreeg hij wat kansen maar deze bleken 
niet voldoende te zijn voor de winst. Piet 
Mulder, zijn tegenstander loste zijn 
stellingsprobleem keurig op en won 
gedecideerd. 

Uiteindelijk verloren we met 3.5 tegen 4.5, 
nipt, maar wel verlies. Het wordt nu van 
belang dat we wat gaan winnen om niet 
verzeild te raken in de onderste regionen. 
En dan krijg je degradatieschaak en dat is 
niet fijn! 

 

WSG 1 1983 Staunton  1951 3½-4½ 

Arjan van Lith 2184 Yeb Blom 1813 1-0 

Henri Abbink 1919 Martin Riksten 2103 0-1 

Jochem Mullink 2115 John Riksten 2008 ½-½ 

Reinhard Funke 2011 Bruno Jelic 2028 ½-½ 

Emma de Vries 1965 Edwin Zuiderweg 1920 1-0 

Gerard Harbers 1935 Catharinus Mulder 1965 0-1 

Bert te Sligte 1868 Erwin van Pelt 1886 ½-½ 

Henrik Lösing 1866 Piet Mulder 1884 0-1 
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Max Euwe 2-WSG 1 
(door Jochem Mullink) 

In de laatste ronde van 2019 moesten we het opnemen tegen het tweede team van Max 
Euwe uit Enschede. Zij zijn één van de belangrijkste titelkandidaten in onze klasse. Op het 
moment van spelen hadden zij nog alles gewonnen en hadden wij al 3 punten laten liggen. 
Dus om nog een realistische kans te maken op promotie dan moest er gewonnen worden. 
Tegelijkertijd zal een nederlaag ervoor dat we naar beneden moeten kijken.  

De laatste keer dat het eerste moest 
aantreden tegen Max Euwe in de KNSB-
competitie was in het seizoen dat we 
kampioen werden. Toen wonnen we nipt 
met 4½ - 3½. Ook dit keer beloofde het 
een spannende wedstrijd te worden.  

Bert maakte, tegen een sterkere 
tegenstander, een solide remise. In ieder 
geval leek optisch nooit de balans erg 
verstoord te zijn geweest. 

We speelden met twee invallers. Eén 
daarvan was Khaled die inviel voor 
Klaudio. Hij had zwart in een soort van 
konings Indische stelling. Hierin had wit 
spel op de damevleugel en zwart had wat 
mogelijkheden op de koningsvleugel. Na 
wat afwikkelingen bleef er een stelling 
over met alle zware stukken nog op het 
bord. Op de koningsvleugel waren een 
aantal lijnen geopend. Ook hadden beide 
partijen nog lopers van ongelijke kleur. 
Khaled wist zijn loper beter in het spel te 
brengen dan wit, wat leidde tot een 
winnende aanval. So far, so good. 

Ondertussen speelde Arjan tegen Jasper 
de Jong. Han Schuurmans had hem 
tijdens de vorige ontmoeting tussen WSG 
en Max Euwe nog op remise weten te 
houden, maar dit keer kon Arjan dit helaas 
niet evenaren. Zijn tegenstander speelde 
de Tarrasch variant van het Frans. Zwart 
kreeg veel ruimte op de koningsvleugel. 
Zwart kon sommige stukken met 
tempowinst op de dame in het spel 
brengen. Dit zorgde ervoor dat de 
tegenstander van Arjan snel een winnende 
aanval kon ontwikkelen. 

Gerard Harbers kon het met zwart niet 
bolwerken op het vierde bord tegen een 
sterke tegenstander.  

 

In een Spaanse partij leek het er snel op 
dat Gerard minder stond, mede door een 
lichte materiële achterstand. Gerard 
toonde echter aan dat het nog niet zo 
gemakkelijk was voor zijn tegenstander 
om die stelling in winst om te zetten. Een 
fout in een complexe stelling zorgde er 
echter voor dat de taak van de 
tegenstander werd vergemakkelijkt. 
Daarna lukte het hem niet meer om het tij 
te keren. 

Ik had op bord 3 wit. Mijn tegenstander 
speelde het Siciliaans waarop ik 
reageerde met de Rossolimo variant. Mijn 
tegenstander speelde al vroeg in de partij 
h7-h5 en leek daarmee een gevaarlijke 
aanval te krijgen. Gelukkig kon ik net op 
tijd een gevaarlijke loper van zwart 
onschadelijk maken. Na het aanslaan van 
die aanval won ik een pionnetje. Echter 
bleek dat het pad naar de winst nog niet 
zo makkelijk te vinden was. Uiteindelijk 
kon ik m’n toren activeren via de open h-
lijn en dat was genoeg voor de winst. 

De laatste drie partijen beslisten de 
wedstrijd. Emma speelde met wit het 
Siciliaans. Na veel afwikkelingen die ik niet 
kon volgen kwam ze in een eindspel 
waarin de tegenstander twee gevaarlijk 
ogende vrijpionnen had. Ook Emma had 
vrijpionnen op de koningsvleugel. 
Uiteindelijk bleek geen van beide een 
manier te kunnen vinden om te winnen. 

Tim Witteveen viel in voor Reinhard 
Funke. Hij speelde een verdienstelijke 
partij. In de opening offerde hij een pion. In 
ruil hiervoor kreeg hij wat spel op de 
damevleugel. Zijn tegenstander wist 
echter te consolideren en na verder 
materiaalverlies was het pleit beslecht. 
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Henrik Lösing kwam in een heel complexe 
stelling en zette de tegenstander stevig 
onder druk. Om de nog gelijk te maken 
deze wedstrijd moest Henrik winnen. In 
een aanval offerde hij een toren. Hiervoor 
kreeg hij gevaarlijke aanvalskansen,  

maar tot mat leidde het niet. In de 
eindstelling leek hij nog te ontsnappen met 
remise door eeuwig schaak, maar de 
koning van de tegenstander kon 
ontsnappen naar de damevleugel en 
moest Henrik de strijd staken. 

 

Max Euwe 2 2058 WSG 1  1965 5-3 

Jasper de Jong 2117 Arjan van Lith 2184 1-0 

Luc Compagnie 2091 Khaled Darwisch 2036 0-1 

Hans Plasman 2021 Jochem Mullink 2115 0-1 

RaoulvdOudeweetering 2177 Gerard Harbers 2011 1-0 

Jasper Kamphuis 2016 Emma de Vries 1965 ½-½ 

Sjoerd van Willigen 2090 Tim Witteveen 1673 1-0 

André Langedijk 1926 Bert te Sligte 1868 ½-½ 

Henk Bernink 2024 Henrik Lösing 1866 1-0 

 
 

WSG 1 – Rokade 
(door Gerard Harbers) 

 

Zaterdag 1 februari speelden we tegen Rokade uit Lichtenvoorde. Onze buren dus. We 
moesten en zouden gaan winnen. Al was het maar om een degradatieplaats te verhinderen. 
Dit in combinatie met de mogelijkheid dat Rokade boven WSG zou gaan eindigen en de 
commentaren die zouden verschijnen in de buurtkranten. 
 
Wel hadden we te maken met drie 
invallers, Klaudio, Emma en Henrik 
konden niet meedoen. Daarvoor zijn we 
op zoek geweest naar invallers en deze 
gevonden in Henri, Thiemen en Han. Deze 
invallers hebben zich goed van hun taak 
gekweten en scoorden 1,5 punt. Ook de 
opstelling hadden we wat aangepast zodat 
de topborden tegen de net daaronder 
gelegen borden speelden. We hoopten op 
deze wijze de punten binnen te harken. 
 
Aan bord 1 speelde Gerard met zwart 
tegen Mulder. Het werd een 
Evansgambiet. Gerard speelde een niet al 
te sterke zet in de opening en kwam 
meteen minder te staan met een 
ongelukkige positie voor zijn koning. 
Hoewel zwart nog lang tegenstribbelde 
kwam wit steeds beter te staan. Zwart 
verloor uiteindelijk groot materieel en kon 
opgeven.  
 
0-1 dus! 
 

Aan bord 2 speelde Han een geode partij 
tegen Arent, die ook lid is van WSG, maar 
in de KNSB wedstrijden op zaterdag met 
zijn tweede liefde speelt: Rokade. Het 
werd een zware partij met een gesloten 
stelling met Indische trekjes. Zo 
halverwege de middag zagen geen van 
tweeën winstmogelijkheden en kwamen ze 
remise overeen. Een prima resultaat van 
Han! 
 
0.5–1.5. 
 
Aan bord 3 weer de normale opsteling. 
Jochem speelde met zwart tegen Swerink. 
Dit werd ook een zware manouvreerpartij 
waarbij zwart goed spel had. Hoe het 
precies gelopen is weet ik niet maar toen 
ik vroeg hoe het gegaan was gaf Jochem 
aan dat hij gewonnen had. Hij zal wel 
materiaal gewonnen hebben. Ik vond het 
allang prima. 
 
1.5-1.5. Het lijkt nu ergens op. 
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Aan bord 4 speelde Reinhard tegen 
Langendijk met wit. Wit leek beter te staan 
maar zwart had het makkelijker spel. Wit 
moest een pion inleveren voor wat 
onduidelijk spel op de koningsvleugel. 
Zwart had een pionnen meerderheid op de 
damevleugel. Na lang manouvreeren werd 
de stelling van wit er niet beter op. Zwart 
had de touwtjes in handen. In tijdnood 
maakte wit een fout en liet een stuk 
instaan en gaf toen direct op. 
 
1.5-2.5. Oei. 
 
Aan bord 5 speelde Arjan met zwart tegen 
Marneth. Ook dit werd geen gemakkelijke 
stelling. Door druk te zetten won zwart wel 
een pion maar wit verdedigde zich stevig. 
In redelijke tijdnood, zoals dat gewoonlijk 
is voor Arjan zette zwart goed door en 
kreeg de overhand. Hij drong met de 
koning de witte stelling binnen en met een 
mooi schijnoffer werd het of mat of 
materiaal winst. Wit gaf toen op. 
 
2.5-2.5. 
 
Henri speelde aan bord 6 met wit tegen 
van Vliet. Na de opening was het een 
gelijke stelling, maar wit kreeg in het 
vervolg de overhand en won een stuk en 
een pion. Dit is voldoende zou je zeggen. 
Echter zwart offerde zijn laatste stuk tegen 
een pion en toen kwam er een eindspel op 
het bord waarbij wit een paard en een 
loper had tegen een koning. Zwart zei dus: 
Zet me maar mat binnen vijftig zetten. 
Henri speelde dit erg goed en dwong de 
zwarte koning naar de juiste hoek (a8). 

Telkens verkleinde hij het speelveld van 
de koning zodat hij op het laatst alleen nog 
maar op a8 en b8 kon komen. Toen had 
wit het voor het uitkiezen. Zwart gaf op. 
Een prima partij met een mooi slotstuk. 
 
3.5-2.5: eindelijk. 
 
Bert te Sligte speelde aan bord 7 met 
zwart tegen Gerhardus. Ook hij kreeg de 
overhand en won de kwaliteit. Dat was 
toch nog lastig maar zwart liet er geen 
gras over groeien en won gedecideerd.  
 
4.5-2.5. De winst was binnen. 
 
Tenslotte was daar Thiemen. Hij speelde 
aan bord 8 met wit tegen Stevens. 
Thiemen kwam lastig uit de opening en 
stond gedrukt. De stukken van zwart 
stonden goed en dreigden telkens mat te 
geven. Om je daar zolang tegen te 
verdedigen is moeilijk omdat je zelf weinig 
kansen hebt. Uiteindelijk pakte Thiemen 
en vergiftigde pion en liet zicht pardoes 
mat zetten. Jammer maar toch gedurfd 
gespeeld. 
  
4.5-3.5.  
 
De uiteindelijke score. Dit resultaat was 
terecht, de stellingen die goed stonden 
werden gewonnen en die minder stonden 
werden verloren. De invallers hebben 
goed gespeeld en gescoord. We hebben 
nu weer lucht en kunnen hopen op 
handhaving in deze klasse. 

 

 
WSG 1 1949 Rokade  1859 4½-3½ 

Gerard Harbers 1914 Nick Mulder 2072 0-1 

Han Schuurmans 1784 Arent Luimes 1973 ½-½ 

Jochem Mullink 2142 Erwin Swerink 1958 1-0 

Reinhard Funke 2023 Eric Langedijk 1919 0-1 

Arjan van Lith 2198 Maarten Marneth 1749 1-0 

Henri Abbink 1983 Gert-Jan van Vliet 1790 1-0 

Bert te Sligte 1848 Robbie Gerhardus 1742 1-0 

Thiemen Dekker 1701 Rob Stevens 1671 0-1 
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WSG 2-Bennekom 
(door Hennie Meijer) 

 
We speelden deze keer met drie teams thuis. Ruimte genoeg. Het is best een mooie locatie. 
Alleen het derde team deed het goed. In de klasse 3B is er voor het tweede team eigenlijk 
geen eer te behalen. De meeste teams hebben gemiddeld zo’n 100 tot 150 elopunten meer. 
In de wedstrijd van vorige keer tegen Lonneker had er met een beetje mazzel wel meer 
ingezeten. In deze wedstrijd zat er geen moment een resultaat in. 
 
Deze keer hadden we twee invallers. 
Alfred Schley viel verdienstelijk in door te 
winnen. Voor Reinhard Cvetkovic was het 
niet te doen tegen hun sterkste speler. In 
positieve zin viel Marcel Krosenbrink op 
met een mooie partij met een incorrect 
dameoffer, hetgeen hem uiteindelijk toch 
een vol punt opleverde. En Dick Boogaard 
scoorde zijn derde halfje.  
Hennie, Oscar, Dick W. en Han S. 
verloren. Nu summier iets over de partijen  
Dick van Wamelen weerde zich aan het 
eerste bord kranig, maar zijn tegenstander 
speelde de partij technisch bekwaam uit. 
Aan bord twee kon Han een hele tijd mee, 
maar in het eindspel ging het fout. 
Reinhard was vrij kansloos. Hij stond de 
hele partij niet goed en werd overrompeld. 
Alfred speelde een loperoffer op h6 voor 
koningsaanval. Zwart verdedigde zich 
goed en na een turbulente tijdnoodfase 
ontstond  een ongeveer gelijke stand. Op 
de 43e zet deed zijn tegenstander echter 
een toren in de aanbieding en gaf gelijk 
op. 
Marcel Krosenbrink offerde min of meer 
noodgedwongen zijn dame voor in eerste 
instantie slechts een stuk en een pion, 
maar dat offer bleek voldoende om de 
tegenstander voor problemen te stellen. 
Later ontstond er een stelling met twee 
torens tegen voor Marcel twee lichte 
stukken en twee belangrijke pionnen 
meer. Die pionnen bleken zodanige 
handenbinders dat Marcel er nog met de 
winst vandoor kon gaan. 
Hennie stond de hele partij minder met 
een pion achterstand. Hij wikkelde echter 
af naar een eindspel loper plus toren 
tegen toren, hetgeen op papier remise is, 
maar ging toch nog de boot in. Dick B. 
ruilde na een rustige opening wat stukken. 
Even later gingen er ook nog torens van 
af. Daarna bood hij remise aan, hetgeen 
geaccepteerd werd door zijn tegenstander. 

Zijn derde remise. Oscar  kwam op 
onbekend terrein in de opening. Zijn 
tegenstanderofferde een pion, waardoor 
Oscar de rokade verloor en kwam te 
passief te staan. De stelling werd steeds 
slechter en hij verloor een stuk en de 
partij. Eindstand: 2,5-5,5. 
 
Hieronder de partij van Marcel 
 
Martijn Pauw-Marcel Krosenbrink 
(met aantekeningen van Marcel) 
 
1.e4 c5, 2.Pc3 Pc6, 3.Pge2 g6, 4.d4 
cxd4, 5.Pxd4 Lg7, 6.Le3 d6, 7.f3 Pf6, 
8.Lc4 Ld7, 9.Dd2 0–0, 10.0–0–0 Pe5,  
11.Lb3 Da5, 5 12.Kb1 Tfc8,  13.Lg5  
Door de zetvolgorde 2.Pc3 3. Pge2 ben ik 
een Draak terechtgekomen. Dat heb ik al 
jaren niet meer gespeeld. Deze zet kende 
ik niet, maar het blijkt volgens mijn 
database wel een van de sterkste.  
 
13. …Kf8, 14.f4 Pc4, 15.Lxc4 Txc4, 
16.Pb3  
Deze zet had ik totaal niet zien aankomen, 
hoewel dit een vrij normaal motief is in 
deze stelling. Wit dreigt na een zwarte 
damezet met e5 en Lxf6 de loper op d7 in 
problemen te brengen. Volgens mijn 
computer is Da6 de beste. Na 17. e5 Pg8, 
18. xd6 xd6, 19. Dxd6 Dxd6 20. Txd6 Lf5 
heeft zwart met loperpaar en druk op de c-
lijn voldoende compensatie. Da6 heb ik 
echter niet eens overwogen. Wel Dd8. Ik 
rekende dan met 17. Lxf6 Lxf6, 18. e5 
Lg7, 19. xd6 e6 en zwart heeft voldoende 
compensatie. En dat klopt. Wit blijkt echter 
sterker te hebben: 17. e5 Pe8, 18. The1. 
Goed dat ik voor het alternatief koos dat er 
te mooi uitzag om afstand van te nemen. 
Na een kwartier nadenken durfde ik het 
aan. Al was het maar om in het clubblad te 
komen en dat is gelukt. 
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18. Lxe7 had ik bij de vooruitberekeningen 
gemist, maar dat bleek niet zoveel uit te 
maken als je tenminste niet 18. …Kxe7 
doet, want dan volgt 19. The1. Mijn 
tegenstander stak drie kwartier in zet 17 
en 19, dus het dameoffer was op zijn 
minst lastig. En zo lastig dat hij de dame 
snel weer teruggaf.  
 
16. …Dxc3  
 

 
 
17.bxc3 Pxe4, 18.Lxe7+ Kg8, 19.Dd3 
Pxc3+, 20.Kc1 Tac8,  21.Dxc4 Txc4, 
22.Txd6 Pxa2+, 23.Kd2 Lc3+, 24.Ke3 
Lf5, 25.Td8+ Kg7, 26.Lf8+ Kf6, 27.Td6+ 
Le6, 28.Pc5 Lb4  
28. …Txc5, 29. Txe6+ Kxe6 30. Lxc5 leek 
me weinig kansrijk. Ik speelde daarom Lb4 
en bood ook remise aan. Met nog 1 
minuut op de klok speelde mijn 
tegenstander verder. En objectief gezien 
had hij daar gelijk in, want met een mooie 
combinatie won hij nog een kwaliteit. 
 
29.Pd7+ Kf5, 30.g4+ Kxg4, 31.Pe5+ Kh3,  
Ik ging naar h3 (en niet naar het centralere 
f5) omdat ik hoopte iets met de vrijpionnen 
te kunnen doen 
 
32.Pxc4 Lxc4, 33.Td4  
 

 
 
b5, 34.Lxb4 Pxb4, 35.Kd2 a5, 36.Td7 a4, 
37.c3 Pc6, 38.Tc7 Pa5, 39.Kc1  
Ik zeg niet dat wit hier de winst weggeeft, 
maar Ke3 is waarschijnlijk beter. 
 
Kg2, 40.Te1 Kxh2, 41.Kb2 h5, 42.f5 gxf5, 
43.Te5 h4  
Zwart heeft nu vrijpionnen op twee 
vleugels en een machtig loper. Het enige 
wat met zorgen baart is de 
buitenspelpositie van het paard en ik moet 
uitkijken dat ik op de koningsvleugel niet in 
een matnet van de torens terechtkom. Een 
extra reden om het paard meer te 
centraliseren.  

44.Txf5 h3, 45.Te7 Kg2  
Beter Kg3, want nu kan wit met Te8 > Tg8 
aan zo'n matnet gaan werken. 
 
46.Te4 Kg3, 47.Tg5+ Kf3, 48.Th4 Le6  
Zwart offert een pion om het paard te 
activeren. 
 
49.Txb5 Pc4+, 50.Ka1 a3, 51.Tg5 Pe3, 
52.Ta5  
En pas nu staat wit verloren. Volgens mijn 
computer is c4 nog voldoende voor 
remise, maar ik kan niet snel uitleggen 
waarom.  
 
Kg3, 53.Th8 a2  
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Maar ook dit is niet goed. Winnend was f5 
om een derde gevaarlijke pion te creëren. 
Wederom  is c4 goed voor remise, omdat 
na Lxc4 wit opeens Ta3 heeft en de pion 
op h3 valt. Nu is het echter definitief 
gebeurd. 
 
54.Tg8+ Kf2, 55.Th8 Pc2+, 56.Kb2 a1D+, 
57.Txa1 Pxa1, 58.Kxa1 Kg2, 59.Tg8+ 
Kf3, 60.Th8 Kg3, 61.Tg8+ Lg4, 62.c4 h2, 
63.Th8 Lh3 
0-1

 

 

 WSG 2 1791 2½-5½ Bennekom 2000 

1 Dick van Wamelen 1757 0-1 Rembrandt Bruil 2134 

2 Han Schuurmans 1784 0-1 Martijn Bakker 2084 

3 Reinhard Cvetkovic 1803 0-1 Hotze Tette Hofstra 2219 

4 Alfred Schley 1678 1-0 Martin Markerink 1900 

5 Marcel Krosenbrink 1920 1-0 Martijn Pauw 1943 

6 Hennie Meijer 1817 0-1 Eddy de Beule 1985 

7 Dick Boogaard 1781 ½-½ Benno van der Veen 1888 

8 Oscar Wamelink 1786 0-1 Noël Bovens 1846 

 
 

Staunton – WSG 2 – Max Euwe 2 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Dit keer geen uitgebreid verslag van de wedstrijd, maar een kijkje achter de schermen. WIj 
spelen nu een paar jaar met drie teams op zaterdag en dat betekent dat er zeven ronden zijn 
waar 24 schakers achter de borden moeten komen. Ik speel ook in Duitsland en daar gaat 
het anders. De teams spelen bijna nooit tegelijk. Dat heeft als voordeel dat je makkelijker 
reserves kunt vinden, maar als nadeel dat je de speelzaal vaak beschikbaar moet hebben en 
dat de spelers elkaar nooit zien spelen. Vooral dat laatste vind ik persoonlijk zwaar wegen. 
En weegt voor mij zeker op tegen de moeite om 24 spelers tegelijk te vinden.  
 
Je kunt natuurlijk zeggen, als je maar twee 
teams hebt, dan heb je altijd voldoende 
spelers. Dat klopt, maar dan heb je ook 
spelers die soms niet kunnen spelen en 
bovendien wordt het dan voor minder 
sterke spelers veel moeilijker om op 
zaterdag te spelen. Ook jeugdspelers 
hebben dan veel minder kans om in te 
stromen. Dus wat mij betreft gaan we er 
alles aan doen om (minstens) drie teams 
te behouden, maar misschien moeten we 
overwegen om bij de samenstelling van de 
basisteams wat minder naar kwaliteit en 
wat meer naar beschikbaarheid kijken.  
 
 

Want het is niet altijd makkelijk om genoeg 
spelers te vinden. Zeker bij uitwedstrijden 
en zeker als die uitwedstrijd voor twee 
teams dan ook nog in Groningen is. De 
hoogste alarmfase voor 14 december was 
dus al weken afgekondigd voor de drie 
teamleiders. Lange tijd leek het allemaal in 
kannen en kruiken, maar op het laatste 
moment gebeuren er toch altijd weer 
onverwachte zaken. Bij de vorige 
thuisronde moest Jan Eckhardt op 
zaterdagochtend nog gebeld worden om in 
te vallen, nu zaten we al zo ongeveer in de 
auto toen er nog een afmelding kwam.  
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Dat was niet meer te managen en zo 
moest het tweede team met zeven 
mensen aantreden in het Jannes van der 
Wal Denksportcentrum. Natuurlijk hadden 
we last minute nog kunnen switchen met 
het derde team, maar die hadden ook al 
veel invallers en bovendien meer uitzicht 
op een goed resultaat.  
 
En uiteindelijk maakte het allemaal ook 
niet zoveel uit. Iedereen speelde zijn partij 
en we waren wederom heel dichtbij een 
matchpunt. Zowel bij Thiemen als 
ondergetekende zat er meer in dan de 
remise. Bij Dick lukte het wel, daarom hier 
zijn partij met zijn eigen commentaar. 
 
Dick Boogaard–Edwin Zuiderweg (1952) 

1.c2-c4  e7-e5  2.Pb1-c3  Pb8-c6  3.g2-
g3 f7-f5  4.Lf1-g2  Pg8-f6  5.d2-d3  g7-g6  
6.e2-e3  d7-d6  7.Pg1-e2  Lc8-e6  8.a2-a3  
a7-a5  9.Ta1-b1 Lf8-g7  10.0-0  0-0 11.b2-
b3  Dd8-d7  12.Lc1-b2  Ta8-b8  13.Dd1-
c2  g6-g5 
Tot hier toe hebben we alleen onze 
stukken ontwikkeld. Het ziet er saai uit en 
we stellen het besluit om in het centrum 
iets te doen uit. Dat bleek heel leuk bij de 
nabespreking: wie speelt d4, e4 of f4? Al 
vijf zetten vraagt Fritz nu om d4, voor ons 
allebei. 
Nu hij g5 speelt, doe ik het eindelijk. 
 
14.d3-d4  Pc6-e7 15.d4xe5  d6xe5  
16.Tb1-d1 
Toch weer bijna tien minuten gedacht 
over: welke toren naar d1?  
 
16…..Dd7-c8 
Kostte hem ook tien minuten. 
 
17.Pc3-d5  Pe7-g6  18.Td1-d2 

Ik durfde 18.Lb2xe5 niet aan; het kon 
onoverzichtelijk wild worden, maar Fritz 
laat mijn plus oplopen van ruim 1 naar 2. 
Nu zak ik naar onder de 1. 
 
18…..c7-c6  19.Pd5xf6  Lgxf6  20.Tf1-d1  
f5-f4   
Daarom had hij g6-g5 gespeeld. Hij vond 
dat zijn slechtste zet. 
 
21.e3xf4  g5xf4  22.Lg2-e4  Kg8-g7 
Toen vroeg Marcel of ik wat wilde met mijn 
partij en vond ik dat ik wel goed stond en 
op winst ging spelen. 
 
23.f2-f3  Dc8-c7 
En hier kon ik toeslaan.  
 

 
 
24.g3xf4  e5xf4 25.Pe2-d4  Le6-h3  
26.Le4-f5  Lh3xf5  27.Pd4xf5+ Kg7-h8  
28.Td1-d7  
Dc7-c8   
Mooi toeval dat na Dc7-b6+ altijd nog c4-
c5 kan. 
 
29.Lb2xf6+  Tf8xf6  30.Dc2-c3 Dc8-f8 
31.Td1-d6 
Wat leuk als je dat de laatste zetten al ziet 
aankomen. 

 
 

 Staunton 1944 5-3 WSG 2 1827 

1 Hans Polee 1917 0-1 Henri Abbink 1929 

2 Martin Riksten 2109 1-0 xx  

3 Yeb Blom 1850 ½-½ Marcel Krosenbrink 1901 

4 Bruno Jelic 2013 1-0 Oscar Wamelink 1784 

5 Erwin van Pelt 1904 ½-½ Thiemen Dekker 1745 

6 Catharinus Mulder 1958 1-0 Hennie Meijer 1840 

7 Edwin Zuiderweg 1952 0-1 Dick Boogaard 1765 

8 Piet Mulder 1847 1-0 Han Schuurmans 1827 
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Zes weken later leverde zelfs een 
thuiswedstrijd hoofdbrekens op voor de 
teamleiders. Door diverse 
omstandigheden speelde het tweede team 
in de thuiswedstrijd tegen Max Euwe zelfs 
met vijf invallers. Dat heb ik nog nooit 
meegmaakt. Ik wil alle spelers die 
meegedaan hebben nogmaals hartelijk 
danken en uiteindelijk viel het resultaat 
tegen de koploper nog best mee. Dat 
hadden we onder andere te danken aan 
Remko Algera die tegen zijn oude club 
altijd bijzonder goed op dreef is. Hieronder 
zijn partij. Remko heeft wit tegen Onno 
van Teijens.  
 
1. e4 c5, 2. Lc4 Pc6, 3. Pf3 e6, 4. c3 Le7, 
5. 0-0 d5, 6. exd5  exd5, 7. Lb3 Lg4, 8. 
d3 Pe5, 9. De2 Pxf3+, 10. gxf3 Lh5, 11. 
La4+ Kf8, 12. Lf4 Ld6, 13. Lg3 Pe7, 14. 
Pd2 Pf5, 15. Tae1 Pxg3, 16. fxg3 f6, 17. 
Tf2 c4, 18. d4 Lf7, 19. b4 a6, 20. Pf1 b5, 
21. Lc2  
 

 
 
Dd7, 22. Dd2 g6, 23. Pe3 Te8, 24. Tfe2 
Kg7, 25. Pg4 g5, 26. Pe3 Lg6, 27. Pxd5 

Txe2, 28. Txe2 Db7, 29. Le4 f5, 30. Dxg5 
Tf8, 31. Pf4 Lxf4,  
 

 
 
32. gxf4 (Dxg6+ !) fxe4, 33. fxe4 h6, 34. 
De5+ Kh7, 35. f5 Lh5, 36. Te3 Te8, 37. 
Df4 Df7, 38. Th3 Tg8+, 39. Kf2 Tg4, 
40.De5 Lg6, 41. Ke3 Lh5, 42. De6 De8, 
43. d5 Tg2, 44. d6  
 

 
 
Lf7, 45. Dxh6+ 

 
 
 

 WSG 2 1706 2-6 MaxEuwe 2 1962 

1 Tim Witteveen 1673 0-1 Luc Compagnie 2091 

2 Oscar Wamelink 1786 0-1 Raoul van de Oudeweetering 2177 

3 Marcel Krosenbrink 1920 0-1 Sjoerd van Willigen 2090 

4 Dick Boogaard 1781 0-1 André Langedijk 1926 

5 Stefan Telöken 1790 0-1 Henk Bernink 2024 

6 Remko Algera 1734 1-0 Onno van Teijens 1631 

7 Gerard Klein Langenhorst 1502 ½-½ Bob Even xx 

8 Erik Maris 1458 ½-½ Thijs Aalbers 1792 
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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 

 

 
 

 

 

 
 

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

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

 

Wooldstraat 61  7101 NN  Winterswijk 
tel. 0543514900         fax. 0543532040 
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WSG 3 – Jeugdschaak Noord Talentteam 1 

(door Luc van Harxen) 
 
Op zaterdag 23 november was het tijd voor de tweede teamwedstrijd. Na onze overwinning 

in de vorige ronde tegen Haren, de eerste in lange tijd voor WSG 3, verzamelden we vol 

goede moed in de zaal van de Zonnebrinkkerk. Onze tegenstander was ditmaal een 

talententeam uit Noord-Nederland. Dit hield in dat we tegen een team van jeugdspelers 

speelden. Op papier hadden we op veel borden een grote ratingvoorsprong maar de ratings 

van jeugdspelers staan erom bekend onbetrouwbaar te zijn. Voorzichtigheid was dus 

geboden. Daarnaast speelden we ook met veel invallers.  

Op bord 1 speelde Stefan Telöken. Het 

ratingverschil was groot en dit was terug te 

zien in de partij. Stefan wist vrij eenvoudig 

een stuk te winnen en niet veel later won 

hij ook de partij. Tim Witteveen, de eerste 

invaller, speelde op bord 2. Bij Tim was 

het ratingverschil veel kleiner en hij had 

het veel moeilijker. Het begin was 

voorzichtig maar Tim wist toch op 

voorsprong te komen. Zijn tegenstander 

gaf echter niet op en wist zich terug te 

knokken in de partij. Uiteindelijk werd de 

partij remise, latere analyse liet echter zien 

dat Tim zelfs verloren stond. Bord 3 werd 

bezet door Han van de Laar. Hoewel zijn 

tegenstander stevig aan de partij begon 

kon Han standhouden. Nadat hij door een 

fout van de tegenstander een stuk won, 

was de partij snel voorbij. Teamleider 

Henk te Brinke speelde op bord 4. Hij 

kwam al redelijk snel een stuk tegen een 

pion voor. Nadat hij nog een tweede stuk 

won was de partij praktisch voorbij. Op het 

einde moest Henk nog oppassen dat hij 

geen pat zou zetten maar gelukkig lette hij 

goed op en maakte hij nog een vluchtveld 

voor zijn tegenstander voordat Henk het 

definitief afmaakte. Zelf speelde ik op bord 

5 en kwam redelijk eenvoudig voor te 

staan en kon de partij met een extra dame 

zonder grote problemen afmaken.  

Onze tweede invaller Max Eisenbart 

speelde op bord 6. Het ratingverschil 

tussen Max en zijn tegenstander was klein 

en Max had het dan ook moeilijk tijdens 

zijn partij. Hij kwam een pionnetje achter 

en wist ondanks hardnekkig verzet, hij 

speelde de langste partij van de wedstrijd, 

dit niet meer goed te maken. Max moest 

helaas toch opgeven.  

André Houwers speelde op bord 7, in deze 

partij begon de actie al vroeg. De stukken 

werden snel geruild en toen het stof 

opgetrokken was stond Andre een pion 

voor maar hij had wel een dubbelpion. Als 

hij een toren wint is de partij echter snel 

voorbij. Tenslotte speelde onze derde en 

laatste invaller Jan Eckhardt op bord 8. 

Jan wist een pionnetje voor te komen 

maar bleek in het eindspel net niet scherp 

genoeg te zijn. Hij raakte snel achterelkaar 

meerdere pionnen en zijn paard kwijt en 

moest opgeven. Alles bij elkaar opgeteld 

betekende deze wedstrijd de tweede 

overwinning in evenzoveel wedstrijden van 

het nieuwe seizoen voor WSG 3, met 5,5 

– 2,5 om precies te zijn. Het lijkt erop dat 

na enkele jaren in te sterke klassen 

gespeeld te hebben we dan toch eindelijk 

de juiste klasse voor ons hebben 

gevonden.  

 

 WSG 3 1531 5½-2½ Groninger Combinatie 6 1273 

1 Stefan Telöken 1790 1-0 Noël Koene 1483 

2 Tim Witteveen 1673 ½-½ Arjan de Vries 1655 

3 Han van de Laar 1654 1-0 Sander Wage 1555 

4 Henk te Brinke 1592 1-0 Gianluca Coffi 1071 

5 Luc van Harxen 1493 1-0 Elliot Horenberg  970 

6 Max Eisenbart 1508 0-1 Mateo Petrelli 1481 

7 André Houwers 1412 1-0 Noël van der Veen 1115 

8 Jan Eckhardt 1181 0-1 Eli Alia Jorritsma 857 
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WSG 3 - Groninger Combinatie 6 

(door Alfred Schley) 
  
Am Samstag, 01. 02. 2020 war die Groninger Combinatie 6 zu Gast in Winterswijk. Einige 
Spieler aus Groningen waren mit dem Zug angereist und waren bereits um 9.15 h 
losgefahren, um pünktlich um 13.00 h in Winterswijk am Brett zu sitzen. Es ist nicht bekannt, 
wann diese Groninger Spieler wieder zu Hause waren ... 
  
Mit einem Sieg hätte WSG 3 die 
Tabellenführung übernehmen können. 
Aufgrund der leicht besseren 
Wertungszahl an allen Brettern hatten wir 
eine leichte Favoritenrolle und waren auch 
recht optimistisch in das Match gegangen, 
zumal wir im Dezember gegen Groningen 
5 noch ein 4:4 erreicht hatten. 
  
Leider erwischten fast alle Spieler an 
diesem Samstag einen rabenschwarzen 
Tag. Wir konnten Groningen zu keiner Zeit 
in Bedrängnis bringen, und am Ende stand 
ein deutlicher 5,5:2,5-Sieg für Groningen 
auf dem Ergebniszettel. 
  
Luc van Harxen spielte an Brett 7. In einer 
zunächst ausgeglichenen Eröffnung 
machte sein Läufer aber schon früh einen 
fatalen Fehlzug, den sein Gegner mit 
Damenschach zum Figurengewinn nutzen 
konnte. Luc versuchte noch mit allen 
Mitteln, einen Ausgleich zu bekommen, 
aber sein Gegner ließ nichts mehr 
anbrennen und gewann mühelos den 
ersten Punkt für Groningen. 
  
Joachim Musholt kam am 3. Brett nicht so 
richtig ins Spiel und nahm ein etwas 
überraschendes Remisangebot seines 
Gegners daher gerne an. Auch Alfred 
Schley am 1. Brett stand nach der 
Eröffnung ziemlich beengt und konnte sich 
nicht gut entwickeln. Auch hier wurde das 
Remisangebot dankend angenommen. 
  
Das nächste Remis gab es an Brett 8. 
André Houwers hatte einen Bauern 
weniger als sein Gegner, konnte aber 
seine Stellung festigen und einen halben 
Punkt retten. Zwischenstand somit 1,5:2,5. 
  

Han van de Laar spielte am 5. Brett lange 
Zeit eine ausgeglichene Partie, und das 
nächste Remis lag hier in der Luft. Nach 
einem ungenauen Abspiel konnte sein 
Gegner aber nach einem Damenschach 
einen Läufer gewinnen, und danach war 
die Entscheidung schnell zugunsten von 
Groningen gefallen. 
  
Die wohl spannendste Partie des Tages 
spielte Henk te Brinke an Brett 6. In der 
Eröffnung sah es zunächst danach aus, 
dass Henk ohne Probleme einen Turm auf 
a8 gewinnen könnte. Es stellte sich aber 
dann heraus, dass die Dame nach dem 
Schlagen des Turms nicht mehr aus dieser 
Ecke herauskam. Henk konnte noch den 
zweiten Turm mitnehmen, musste seine 
Dame aber seiner Gegnerin überlassen. 
Es entwickelte sich für beide Seiten ein 
schwierige Partie, mit leichten Vorteilen 
auf Seiten von Groningen. Nach Abtausch 
aller Leichtfiguren sah es auch hier lange 
nach einem Remis aus, ein Schachgebot 
der Dame mit Angriff auf den ungedeckten 
Turm beendete dann auch diese Partie 
zugunsten von Groningen. 
  
Damit war der Mannschaftskampf 
entschieden, und Manfred Schmeing 
einigte sich am 4. Brett nach einer völlig 
ausgeglichenen Partie mit seinem Gegner 
auf Remis. Es spielte jetzt nur noch 
Reinhard Cvetkovic an Brett 2. Reinhard 
hatte einen Bauern mehr und konnte 
seinen Gegner ständig stark unter Druck 
setzen. Ein entscheidender Durchbruch 
gelang ihm jedoch nicht, so dass am Ende 
auch hier der Punkt geteilt wurde. 
  
Ohne Partiegewinn, bei 3 Niederlagen und 
5 Remisen am Ende ein klares Ergebnis 
für Groningen. 
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 WSG 3 1626 2½-5½ Groninger Combinatie 6 1598 

1 Alfred Schley 1678 ½-½ Roel Broekman 1670 

2 Reinhard Cvetkovic 1803 ½-½ Egbert Huizinga 1767 

3 Joachim Musholt 1724 ½-½ Jouke Houtsma 1618 

4 Manfred Schmeing 1703 ½-½ René Streutker 1615 

5 Han van de Laar 1654 0-1 Sandro Sweet 1673 

6 Henk te Brinke 1592 0-1 Wyona van de Poel 1549 

7 Luc van Harxen 1439 0-1 Chelvan Landman 1293 

8 André Houwers 1412 ½-½ Bram Schuuring xx 

 
Zutphen – WSG 

(door Bert te Sligte) 
 
De tweede wedstrijd in de competitie van de achttallen werd gewonnen met 2,5-5,5. Vier 
winstpartijen en drie remises. De partij van Henrik wil ik er uit lichten. Het was een leuke 
aanvalspartij tegen Sahakian, een min of meer gelijkwaardige tegenstander. 
 

1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6 5.h3 
0–0 6.Pf3 e5 7.d5 Ph5 8.Le3 De8 9.Le2 
Pf4  
10.0–0 Pxe2+ 11.Dxe2 f5 12.exf5 gxf5 
13.Pb5 Pa6 14.Ld2 f4 15.Pg5  
Minder goede zet 
 
Dg6 16.h4 h6 17.Pf3 e4  
Lh3 is ook goed 
 
18.Pe1 f3 19.De3 fxg2 20.Pxg2 Tf3  
(zie diagram) 
 
21.Kh1 Lg4  
Wit laat dame in staan, maar zwart is al op 
zoek naar mat 
 
22.Pf4 Df6 23.Dxe4 Dxh4+  
Pe5 is ook goed 
 

 
 
24.Kg1 Le5 25.Dg6+ Kh8 26.Df7 Tg8 
27.Dg6 Txf4 
 
En wit geeft op, het is spoedig mat 

 

Zutphen  1843 WSG  1935 2½-5½ 

Joseph Molenaar 1991 Arjan van Lith 2184 0-1 

Klaas Hagendijk 1877 Klaudio Kolakovic 2135 ½-½ 

Nagib Zafari 1900 Arent Luimes 2030 0-1 

Eric Kloppers 1863 Gerard Harbers 1935 ½-½ 

Arthur Arakelyan 1817 Bert te Sligte 1868 ½-½ 

Aleksandr Sahakian 1834 Henrik Lösing 1866 0-1 

Gerrit Ruegebrink 1668 Han Schuurmans 1827 0-1 

Willem Oving 1795  Mark Burgers 1632 1-0 
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WSG-ASV 2  
(door Mark Burgers) 

Klaudio valt meteen aan over de damevleugel. Arent zijn tegenstander komt flink opzetten 
door het centrum Het lijkt wel een stormram van pionnen. Mark krijgt na d4 vrij snel e5 op het 
bord en dus een heel open spel. Zijn “ratingloze” tegenstander blijkt ca. 1800 te hebben, en 
dat was te merken. De tegenstander van Klaudio laat lang zijn dame achter een gepend stuk 
staan. Moeilijke stelling met veel mogelijkheden.  

Om 21:15 staan de stukken ineens in de 
beginstand en Klaudio zijn koning staat 
midden op het bord. Heeft de 
tegenstander toch teveel risico genomen!  

Bij Henrik staan paarden en torens 
wederzijds in. Henrik heeft wit en een 
paard staat op h7. Er is van alles mogelijk. 
Arent blijft nog steeds wat ruimtegebrek 
houden maar daar kan hij wel mee 
omgaan.  

Bij Mark zijn er kansen maar het proberen 
mat te forceren kost veel tijd. Met een pion 
meer en dames nog op het bord biedt 
Mark in tijdnood remise aan. Wordt 
aangenomen. Eerder dames ruilen zou 
meer kans op winst hebben gegeven 
misschien.  

Arent heeft nu wat meer ruimte maar niet 
gerokeerd. Echter de koning van de 
tegenstander staat ook open ondanks de 
rokade. Ook hier weer veel mogelijkheden.  

Toch komen de zware stukken bij Arent 
binnen en dat is niet te houden. Bert heeft 
een aanval maar de tegenstander met wit 
heeft twee pionnen al op de vijfde rij. 
Henrik staat ook veel aanvallender maar 
geeft prompt zijn dame weg. Arjan wordt 
aangevallen. Wederzijds staat veel in.  

Arjan had enig geluk want de aanval van 
de tegenstander sloeg niet door en Arjan 
wint. Gerard Harbers heeft meer tijd in een 
gelijkwaardige partij. Bert heeft ook een 
gelijkwaardige partij en meer tijd. Hij haalt 
remise met een pion minder Gerard wint 
een stuk in de tijdnoodfase maar loopt in 
eeuwig schaak. Han Schuurmans speelt 
heel lang gelijkopgaand, in de slotfase 
wint de tegenstander. Hoe, niet gezien, ik 
zat te schrijven bij Gerard. Deze wedstrijd 
verliezen we. Net een halfje te weinig voor 
een matchpunt. Wel mooie partijen 
gespeeld. En… we staan nog steeds 
bovenaan ☺  

WSG  1935 ASV 2 1837 3½-4½ 

Arjan van Lith 2184 Anne Paul Taal 1895 1-0 

Klaudio Kolakovic 2135 Jeroen van Ginneken 1882 1-0 

Arent Luimes 2030 Jeroen Kersten 1817 0-1 

Gerard Harbers 1935 René van Alfen 1791 ½-½ 

Bert te Sligte 1868 Gerben Hendriks 1840 ½-½ 

Henrik Lösing 1866 Nico Schoenmakers 1785 0-1 

Han Schuurmans 1827 Toon Janssen 1794 0-1 

 Mark Burgers 1632 Henk Gerdsen xx ½-½ 
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Elster Toren – WSG  

(door Han Schuurmans) 
 

Na ruim anderhalf uur is de tussenstand 1-1.Mark die na 5 zetten simpel zijn Dame met een 
aftrekschaak cadeau doet en Han die in het middenspel middels een penning een stuk wint. 
Na ruim 2 uur spelen staan de overige borden gelijk en wordt er volop gestreden. Henrik 
speelt door na een remise aanbod. Klaudio staat iets actiever, Arjan tegen hun sterkste 
tegenstander bijna 2100 gelijkopgaande wedstrijd. Arent staat  iets beter. Gerard en Bert 
gelijk opgaand.  
 
Bert wint na dameruil van zijn 
tegenstander de partij een pion en doordat 
hij actiever staat met een vrijpion geeft 
tegenstander op. Klaudio wint na steeds 
meer druk op de stelling een stuk en geeft 
mat, middels mooie combinatie. Na 3.5 uur 
spelen kan het nog alle kanten op Arjan 
staat pion achter en heeft nog maar een 
paar seconden ( wel voordeel dat er 
steeds 10 sec bijkomen). Henrik staat iets 
lastiger en Gerard en Arent iets beter, 
zonder direct echt voordeel. Alle vier 
partijen in zinderende tijdnoodfase, bijna 
23.30 uur.  

Arent wint na een iets betere stelling, zijn 
tegenstander laat de dame in staan . 
Tussenstand 4 - 1 voorsprong. Gerard 
geeft voorsprong van  pion uit handen en 
moet vechten voor remise. Henrik wint in 
absolute tijdnoodfase de partij en zet 
tegenstander met kwaliteit meer mat. 
Gerard geeft in gewonnen stelling het 
helaas uit handen. Met loper en pion 
minder kan hij het niet meer bolwerken. 
Arjan weet na een boeiend gevecht met 
pion minder een zwaar bevochten remise 
te bewerkstelligen. Al met al een 
verdiende overwinning  

 

Elster Toren 1833 WSG  1935 2½-5½ 

Sjoerd van Roosmalen 2114 Arjan van Lith 2184 ½-½ 

Wim Geelen 1848 Klaudio Kolakovic 2135 0-1 

Jan Delhaye 1645 Arent Luimes 2030 0-1 

Martin Weijsenfeld 1848 Gerard Harbers 1935 1-0 

John Remmerts 1894 Bert te Sligte 1868 0-1 

John van Ginkel 1921 Henrik Lösing 1866 0-1 

Hans Polman 1746 Han Schuurmans 1827 0-1 

Jo Engels 1649  Mark Burgers 1632 1-0 
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SBO-cup 
(door Marcel Krosenbrink) 

 

Omdat ik ook wel eens een kijkje wilde nemen bij schaakclub Rijssen had ik mijzelf 
opgesteld in de SBO-cup wedstrijd. Volgens de competitieleider was die wedstrijd nog nooit 
eerder gespeeld (daarover later meer) dus het was weer eens wat anders dan spelen tegen 
Max Euwe, Holten of Lonneker. De onbekende tegenstanders zijn ook één van de redenen 
om in het viertal mee te doen. Dat brengt ons nog naar Lochem en Delden, terwijl we ook al 
bij Zutphen op bezoek gingen.  
 
Had het bij die laatste club veel weg van 
een ouderensoos, in Rijssen viel juist het 
aantal jongere spelers op. Vooral de 
categorie tussen de 13 en 18, wat bij veel 
clubs toch vaak een zorgenkindje is, is bij 
Rijssen opvallend goed vertegenwoordigd. 
Een aantal van deze jongens (het waren 
allemaal jongens) speelde ook mee in de 
seniorencompetitie, die uit negen partijen 
bestond. Niet slecht.  
 
Bij binnenkomst in het katholieke (dat 
verwacht je niet meteen in Rijssen) 
parochiecentrum was de jeugdafdeling 
nog volop aan het spelen en toen wist ik 
ook meteen weer waarom wij dat niet op 
dezelfde dag doen. Het lijkt me bijzonder 
slecht voor de concentratie als je meteen 
van de relatieve chaos van het 
jeugdschaak, zelf als jeugdleider een partij 
moet spelen. Ik vind het soms al lastig als 
op dinsdagavond mensen met vragen op 
mij afkomen, waar je soms weer (tijdens 
de partij) over moet nadenken. 

Ons wandelende geheugen Bert had ter 
plekke al twijfels of de wedstrijd echt niet 
eerder was gespeeld en hij bleek gelijk te 
hebben. Hij raadpleegde zijn archief en 
vond in 2002 een bekerwedstrijd. Wij 
speelden toen met de opstelling Marcel, 
Bert, Henri en Zdravko. Rijssen posteerde 
Jan Brinkman en Jan Willem Lingeman 
aan bord 1 en 2.  En of er in achttien jaar 
niets veranderd was stonden die daar nu 
nog steeds opgesteld. Dus met de 
doorstroming van al die jeugd is het in de 
Reggestad nog niet helemaal gelukt.  
 
Wij hadden met Jochem en Gerard twee 
nieuwe tegenstanders voor ze uit de hoge 
hoed getoverd en Bert en Marcel bezetten 
nu de laagste borden. Achttien jaar 
geleden wonnen we met 0-4, nu ging het 
ondanks een stevig ratingoverwicht een 
stuk moeizamer: 2-2 en 1-3 na verlenging. 
Maar we zijn door en zoals de grootste 
trainer Ernst Happel al zei: "Nur die 
Punkte sind wichtig". 

 
 

Rijssen 1734 WSG  1955 2-2 1-3 

Jan Brinkman 1819 Jochem Mullink 2115 ½-½ 0-1 

Jan Willem Lingeman 1862 Gerard Harbers 1935 1-0 1-0 

Mark van Sandijk 1585 Bert te Sligte 1868 ½-½ 0-1 

Harmen Vosman 1670 Marcel Krosenbrink 1901 0-1 0-1 
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Partijen van clubleden 
(door Dick Boogaard) 

 

 

      

 
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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Stellingen 
(door Dick Boogaard) 

Hier zijn weer zes partijstellingen, maar nu geldt telkens: wit geeft mat in enkele 
zetten. Moet in een kwartiertje uit het hoofd te doen zijn, want alles gaat met veel 
geweld! Veel plezier ermee! De oplossingen staan verderop in het blad. 
 
 

 
1.Mat in 3. 
 

 
2. Mat in 4. 
 

 
3.Mat in 4. 
 
 
 
 
 

 

 
4.Mat in 3 
 

 
5.Mat in 3. 
 

 
6.Mat in 4. 
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Schaakbuurt 
 
Onderstaande foto heb ik in de Kerstvakantie gemaakt. Het was vlakbij de Rokadestraat. Als 
je wilt weten waar deze schaakbuurt zich bevindt, kijk dan op de pagina oplossingen (MK). 
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Curieus 
(door Dick Boogaard) 

 
Overal op de wereld wordt geschaakt en steeds meer is op internet te volgen: toernooien, 
teamwedstrijden, rapid- en snelschaaktoernooien, soms uit landen, waarbij je denkt: ook dat 
al op internet? Wedstrijden in Mongolië, Peru of Angola, ik kom van alles tegen. 
 
Omdat ik tegenwoordig kijken naar 
schaken vaak leuker vind dan zelf 
schaken, zie ik heel wat potjes met vaak 
leukere stellingen dan ik zelf op het bord 
krijg.  
Deze viel mij op: Kampioenschap van 
Kaap-Verdië, ronde 1, 19-12-2019, tussen 
Luis Fernandes (1641) en Antonio 
Monteiro (1775). De grap is dat zwart in 
korte tijd op veld d7 zijn dame kwijt raakt 
en mat gaat.  
 
We beginnen bij zet 35 van zwart. Zwart 
staat twee pionnen voor en 35….Tc7xc6 is 
wel een kwaliteitsoffer, maar met nog weer 
twee pionnen erbij is dat wel genoeg voor 
de winst. Maar nu moet hij even 
oppassen. Het staat zo: 
 

 
 
Als zwart 35…..Tc7-c8 speelt, staat het 
gelijk: 36.Ta8-a7  Dd7-e8  37.Pc6xe7  
Tc8-b8  38.Pe7xf5+  g6xf5 39.Pg3xf5+  
Kg7-f6  40.Pf5-e7+ en remise 
Maar hij speelt: 35…..h7-h5?  
 
En nu volgt: 36.Ta8-d8  h5-h4  37.Td8xd7  
h4xg3+  38.Kh2xg3  Tc7xd7.  
 
 

Nu staat het zo: 

 
 
Er volgt:39.Kg3-f3  Td7-c7 40.g2-g4 en 
zwart moet oppassen voor g4-g5 en 
besluit direct met de koning te 
vluchten…… 
 
40…..Kg7-f8  41.Dc3-a1  Kf8-e8  42.Da1-
a8+ Ke8-d7 En ja hoor, waar net de dame 
verloren ging, is nu ook de koning eraan. 
 

 
 
43.Da8-d8 mat. 
Ik blijf op zoek naar komische situaties. 
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Partijen van clubleden 
(door Dick Boogaard) 

 
Een korte partij met een mooie slotcombinatie. Dat zien we graag. Je hoeft er geen 
ingewikkelde varianten voor door te nemen (door de computer te laten uitzoeken…). 
Deze partij is voor ons allemaal duidelijk te volgen. Hij werd op 7  januari van dit jaar 
gespeeld tussen Alfred Schley (met wit) en Thiemen Dekker. 
 
1.e2-e4  e7-e5  2.Pg1-f3  Pb8-c6  3.Lf1-
c4  Lf8-c5  4.0-0  Pg8-f6  5.d2-d4  
 

 
         
5…..Lc5xd4 
Ook mogelijk was 5….e5xd4  6.e4-e5  
Pf6-g4  7.Lc1-f4 0-0 en zwart heeft een 
plusje, net als in de partij. 
 
6.Pf3xd4  Pc6xd4  7.f2-f4  d7-d6  8.f4xe5  
d6xe5  9.Lc1-g5  h7-h6  10.Lg5xf6  g7xf6  
11.c2-c3  Pd4-e6  12.Dd1-c2 
 

 
        
Alfred ruilt de dames niet. Ruil was niet 
slecht geweest. Hij ziet kansen op de f-lijn, 
maar 12.Dd1-f3 was minder goed,  

want zwart verdedigt zich met 12…..c7-c6  
13.Kh1  Pe6-g5 
 
12…..Dd8-e7 13.Pb1-d2  Lc8-d7  14.Tf1-
f2  0-0-0   
Nu zwart lang heeft gerokeerd, wordt de g-
lijn een prachtig aanvalsobject. En dat 
komt snel! 
 
15.Lc4xe6  Ld7xe6  16.Ta1-f1  Th8-g8  
17.Tf2xf6 Le6-h3! 

  
    
Thiemen dacht er lang over na, net als 
over zijn 18e zet, maar hij had het goed 
gezien, net als sommige omstanders. Het 
is plotseling uit. Twee mogelijke 
voortzettingen: 
18.g2-g3  Lh3xf1 is verloren vanwege de 
twee oppermachtige zwarte torens. 
18.Tf1-f2  De6xf6!  19.Tf2xf6  Tg8xg2+  
20.Kg1-h1  Tg2xd2  21.Dc2xd2 (anders is 
het mat, maar nu blijft zwart een loper 
voor). In de partij gebeurde: 
 
18.Tf6-f2  Lh3xg2 19.Tf2xg2  Tg8xg2+  
20.Kxg2   De7-g5+  21.Kg2-h3  Td8xd2  
En Alfred gaf het op. Het is snel mat. 
Mooi potje! 
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Eindspel 
(door Gerard Harbers) 

 

 
 

Compositie van Y. Bazlov. Ik heb meerdere composities van Bazlov gebruikt voor deze 

eindspelrubriek. Zodra Bazlov iets componeert is het goed en altijd een genot om te zien. Zo 

ook deze keer, je verwacht geen mat midden op het bord veroorzaakt door zijn eigen 

stukken. Opdracht: Wit speelt en wint. 

 

Oplossing: 

 

1) Ta7+ Kb5 

2) c4+     2. Txa4 Kxa4 en wit wint niet meer 

 

2) …  Kb4  2. … Txc4 3. Txf7 en wit wint 

 

3) c3+  Kb3 

4) Txa4 Kxa4 

5) Kc2 of 5. Kb2 Ka5 levert een  remise op, bijvoorbeeld 6. Txg2 Pb6 

7. Tg7 Pxc4+ etc. 

 

5) …  Ka5   5. … Pc7  6. Ta1 mat 

 

6) Txg2           Kb6  6. … Pb6 7. Tg7 Pe5 8. Ta7 mat of 6. … Pd6 7. Tg5+ Kb6 8. 

c5+ en wint 

 

7) Tg6+   7. Tg8 Pc7 8. Tg6 Kb7 levert remise op 

 

7. …  Kc5  Op 7. … Kc7 volgt 8. Tg7 en wint 

 

8. Tg7  Pd6  8. … Pe5 9. Ta7 Pb6 10. Ta5+ Kd6 11. c5+ en wint 

 

9. Ta7  Pb6 

10. Tc7 mat,    zwart kan geen kant op door o.a. zijn eigen paarden. 
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Wie ben ik ? 
Ook dit seizoen zijn er weer twee jeugdspelers doorgestroomd. Het betreft Bream en Sylvan. 
Sylvan zien we elke dinsdag spelen, Bram iets minder vaak. In deze rubriek maken we nader 
kennis met beide spelers. 
 
Naam: Bram Wilterdink en Sylvan Vrieze    

Leeftijd:  14 (B), 15 (S) 
 

Studie/beroep:  Havo 3 (B+S) 
  

Andere sporten:   Drummen (B), Tennis (S) 

Andere hobby’s:   Scouting (B+S) 

Favoriet gerecht:  Champignonssoep (B), Spare Ribs (S). 
 
Wat lust je absoluut niet:  Water (B), Spruitjes (S) 
 

Favoriete drank:  Melk (B), Radler 0.0 (S) 

Favoriet (huis)dier:  Olifant (B), mijn hond Sem en een wolf (S) 
 

 
 
Favoriete artiest:.   xx (B+S) 
 
Favoriet boek:    Geheim van de Ravenhorst (B), ik lees bijna niet (S) 
     

Favoriet TV-programma:  De Slimste Mens (B), Ik kijk bijna niet, zit vooral op internet (S) 
 
Ik heb een hekel aan: Reclame (B), Frans op school (S) 
  
Ik heb bewondering voor:  Einstein (B) 
 
Hoe/van wie heb je leren  Mijn opa (B), Bram (S). 
schaken:   
 
Op welke schaakprestatie Ik heb een keer gewonnen van Lauri (B), vorig jaar tweede  
kijk je met het meeste  geworden bij de jeugd en daarmee een beker gewonnen (S) 
plezier/trots terug:  
 
Favoriete opening:   d4, d5 (B), e4 (S) 
 
Wat vind je leuk aan WSG:  Dat je altijd iets kan leren van anderen (B), ik vind eigenlijk alles 

wel leuk (S). 
 
Suggestie voor WSG:  xx 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/1923221/twee-jongens-dood-na-olifanten-selfie&psig=AOvVaw31vOfsmC3HdB-7mc3Az7yy&ust=1580830698848000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjjrLXbtecCFQAAAAAdAAAAABAa
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Sinds het vorige clubblad zijn er weer dverse kinderen lid geworden of komen kijken bij het 
schaken. Wij wensen iedereen veel plezier. De competitie is inmiddels over de helft. 
Aanvankelijk leek Jurre niet te stoppen, maar enkele nederlagen hebben ook Raphaël en Emma 
weer in de race gebracht voor het kampioenschap.  
 
Hieronder staan de standen in de verschillende competities. 
 

Stand na ronde 14
 
1.Raphaël 12-9 295  
2.Emma 11-7 275 z 
3.Jurre  10-7 259 ww 
4.Ruben 11-7 251 z 
5.Finn  11-6 208 w 
6.Bas  13-6½ 203 w 
7.Nathan 11-5½ 194 z 
8.Mats  11-6 184 z 
9.Loraine   9-4½ 152 z 
10.Noëla 11-4 141 zz 

11.Sem  13-4 128 w 
12.Tijn  13-3 116 w 
13.Desley   5-3 116 
14.Anna   2-2 112  
15.Pieter   2-2 101 
16.Yesper   6-2   98 ww 
17.Midas   2-½   76 
18.Ismaïl   9-2   76 z 
19.Anoesh   2-1   76  

 
Achterhoek-cup   Winterswijk-cup   Snelschaken 
Evi  36   Ruben  18  Nathan  8 
Emma  30   Mats   18  Ruben   8 
Daniël  24   Jurre   16  Bas   5 
Raphaël 18   Nathan  15  Mats   5 
     Noëla   15  Finn   5 
     Finn   15  Sem   4 
     Bas   15  Noëla   4 
     Desley  12  Emma   4 
     Tijn   10  Jurre   3 
     Jesper  10  Desley  2 

Sem    7  Yesper  1 
Ismail    6  Tijn   0 
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Jeugdkampioenschappen SBO 
 

De jeugdkampioenschappen van de SBO zijn niet meer wat ze ooit geweest zijn. Enige tijd 
geleden heeft de KNSB besloten dat in de oudere leeftijdscategorieën de regionale titelstrijd niet 
meer geldt als kwalificatie voor het NK. Ik vind dat jammer, omdat dit de regionale spreiding van 
de deelnemers niet ten goede komt. Er zijn nu regionale kwalificaties, maar als je bijvoorbeeld in 
Friesland woont is Arnhem de dichtstbijzijnde mogelijkheid. Dat vind ik een behoorlijk (=te) hoge 
drempel.  
 
En het blijkt ook geen goede zaak te zijn 
voor deelname aan de SBO-titelstrijd. Voor 
de A- en B-jeugd wordt die dan ook al niet 
meer gehouden. En ook bij de C- en D-
jeugd hield de deelname niet over. In totaal 
slechts tien gegadigden. Laten we zeggen, 
dat zijn er wel eens meer geweest. En 
misschien heeft de switch van de 
kerstvakantie naar een weekeinde in 
november daar ook wel aan bijgedragen.  
Onze club was overigens met een vijfde van 
alle deelnemers zeer goed 
vertegenwoordigd in Hengelo. En dan ook 
nog niet zomaar deelnemers, maar 
torenhoge favorieten. Thiemen bij de C-
jeugd en Lauri bij de D-jeugd moesten het 
natuurlijk nog wel even laten zien en dat 
deden zij. Lauri stond een halfje af in haar 
vijf partijen en greep zo het ticket voor het 
NK-D (in Rijswijk), want dat stond nog wel 
op het spel. Thiemen won zijn drie partijen 
en werd winnaar bij de C en ook dat leverde 
NK-deelname op. Dit jaar in Almelo. 
 
De meeste tegenstand kreeg hij nog van 
Cristal Jutba. 

 

    
 

Thiemen, met zwart, staat een pion voor. 
Wit heeft zojuist Lc4-d3 gespeeld, en dreigt 
met e5+ een stuk te winnen. Maar daar trapt 
Thiemen niet in en speelt Kh8. Daarna weet 
hij langzaam de stelling te vereenvoudigen 
en hoewel wit nog haar best doet om druk 
op te bouwen, komt de zege niet echt meer 
in gevaar. Beheerst uitgespeeld.  
 
Lauri speelde deglijk zoals we gewend zijn 
en sloeg toe waar het kon. Hier een 
voorbeeld uit haar laatste partij tegen Alma 
Visser. 
 

 
 
Wit staat al een pion voor en Lauri deelt hier 
de beslissende klap uit. 17. Pe5. Valt c6 aan 
en de volgende zwarte zet is dan ook niet 
onlogisch, maar wel fout. 17. …c5, 18. Pc6 
en nu staat de toren op b8 aangevallen. Als 
die toren weg gaat speelt wit Pe7+ en gaat 
de andere toren verloren. Een mooi staaltje 
jagen en richten.   
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EVEN VOORSTELLEN 
 

 
Naam:     Jurre van der Kaaij     
            
Geboren:     17 december 2007     
     
School:     De Esch      
        
Groep/Klas:     8  
 
Wat wil je worden:    ? 

 
Andere sport:     Korfbal 
 
Hobby’s:     Voetballen met de klas 
 
Schaken geleerd van:   Fons   
 
 Gerecht:     Pannenkoeken    
 
Lust geen:     Wrap  
 
Drank:     Icetea 
 
Dier:      Hamster   
 
Artiest:     xx      
 
Boek:  Costa Banana 1,2,3 en 4  

 
TV-programma:  xx   

 
Hekel aan:     xx  
 
Bewondering voor:    Niks 
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Programma seizoen 2019/2020 
 

Vrijdag 14 februari   Achterhoek- en Wwijkcup 3  
Vrijdag 21 februari   Ronde 16 
Vrijdag 28 februari    Snelschaken 3 (Voorjaarsvakantie)  
Vrijdag 6 maart   WSG-HEC (team) 
Vrijdag 13 maart   Ronde 17 (start periode 3) 
Vrijdag 20 maart   Ronde 18 
Vrijdag 27 maart   Ronde 19  
Donderdag 2 april   Rijssen-WSG (team) 
Vrijdag 3 april    Ronde 20 
Vrijdag 10 april   Simultaan (Goede Vrijdag) 
Vrijdag 17 april   Ronde 21 
Vrijdag 24 april   Ronde 22 
Vrijdag 1 mei     Snelschaken 4 (Meivakantie) 
Vrijdag 8 mei    WSG-Minerva (team) 
Vrijdag 15 mei    Ronde 23 
Vrijdag 22 mei    Ronde 24 
Vrijdag 29 mei    Slotavond 
 
Op vrijdagen dat er teamwedstrijd zijn is er voor de kinderen die niet in een team spelen gewoon 
schaken. De data van de teamwedstrijden betreffen het voorlopige programma, er kunnen 
mogelijk nog wijzigingen optreden. 
 
 

Oplossingen Stellingen 
(door Dick Boogaard) 

 
1.Saifullin – Ig. Golubev, Moskou 2008 
   1.De3-h6+  Pf7xh6  2.f6-f7+  Kh8-h7  3.Pf3-g5 mat. 
 
2.Orso – D.Lutz, Miercorea Ciuc 2001 
   1.Dh6xg7+  Kg8xg7  2.Pd4-f5++  Kg7-g8  3.Pf5-h6 mat. 
 
3.Rai. Crespo – Escoms Monzo, Valencia 1996. 
   1.Dh6-h7+  Kg8xh7  2.Ph5-f6++  Kh7-g7  3.Pf6xe8+  Kg7-f8  4.Th3-h8 mat. 
 
4.Seret – S. Ferkingstad, Gausdal 2005 
   1.Dd6xf8+  Kg8xf8  2.Lg3-d6+  Kf8-e8  3.Le4-c6 mat. 
 
5.Shikalov – Y. Ermakov, Kimry 2004 
   1.Pe4-f6++ - Kh7-h6  (of 1…..Kh7-h8  2.Dd3-h7+  Tg7xh7  3.Tg2-g8 mat)    
   2.Dd3-h7+  Tg7xh7  3.Pf6-g8 mat. 
 
6.B.Gaulin –T.Peyre, Fouesnant 2007 
   1.Dh5-h7+  Pf8xh7  2.g6xh7+  Kg8-h8  3.Pg5-f7+  Kh8-h7  4.Pe4xf6++ mat. 

 
 
En de schaakbuurt bevindt zich in Utrecht 

 


