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Ten Geleide 
(door Marcel Krosenbrink) 

 

In  het  najaar viel mijn oog op een aankondiging van een huisdamtoernooi. Dit alles in het 

kader van het 70-jarig jubileum van de plaatselijke damclub. Omdat wij binnenkort ook een 

jubileum hebben te vieren, meldde ik me aan. Kon ik met eigen ogen zien of dat ook iets 

voor ons was. En natuurlijk ook omdat ik wel weer eens een potje wilde dammen.  Dat is 

toch onze broedersport en ik ben sowieso gek op (bijna) alle spelletjes, vooral als er een 

wedstrijdelement aan verbonden is. 

 

Het woord spelletje bedoel ik overigens 

zeker niet oneerbiedig. Ik denk ook niet 

dat schakers "neerkijken" op dammen, het 

is meer de buitenwacht die schaken een 

hoger (slimmer ?, chic'er ?) imago geeft. 

Dat is misschien de reden dat er in 

Nederland bijna drie keer zoveel schakers 

als dammers zijn.  

 

In Winterswijk is die situatie niet veel 

anders. De interne competitie van WDV 

telt elf deelnemers. Dus zes mensen die 

op drie clubavonden strijden om de 

huisdamtitel was zeker geen slechte 

oogst. Daar waren weliswaar drie 

schakers bij, maar toch. Uiteindelijk 

leverde het de damclub ook twee nieuwe 

leden op. Wij moeten nog maar zien of 

een huisschakerstoernooi überhaupt zes 

mensen op de been zal brengen. Dat is 

misschien weer het nadeel van schaken 

ten opzichte van dammen. Omdat het een 

moeilijker imago heeft is de drempel om 

als huisschaker mee te gaan doen 

kennelijk ook hoger. Want hoeveel 

"huisschakers" hebben de afgelopen tien 

jaar nu de stap naar de club weten te 

maken ? 

 

Het is maar goed dat de instroom vanuit 

de jeugdafdeling zo goed verloopt, zodat 

we toch regelmatig vers bloed in de 

gelederen hebben.  

 

En nog beter: dat verse bloed bemoeit 

zich ook actief met het verenigingsleven 

en heeft inmiddels diverse taken op zich 

genomen. Zo hebben we al jaren (ex) 

jeugdschakers die op vrijdagavond hun 

opvolgers trainen, bemant Jochem de 

redactie en gaan Max en Oscar in de 

jubileumcommissie jeugdleden een rol 

vervullen.  

Zonder vrijwilligers geen club.  

(dat geldt natuurlijk niet alleen voor de 

jeugdige vrijwilligers)  

 

Op de dag dat het huisdamtoernooi 

eindigde, leek de 17-jarige Jan 

Groenendijk in Emmen wereldkampioen 

dammen te worden. Tijdens een rustig 

moment op mijn werk - als ambtenaar heb 

je er daar nu eenmaal veel van - wierp ik 

een blik op de stelling en meldde mijn 

collega (een voormalig bridgetalent en 

verdienstelijk huisschaker) dat 

Groenendijk gewonnen stond. De partij 

eindigde echter - zoals teveel partijen bij 

dat WK - toch nog in remise. Later bleek 

dat de jonge Nederlander in tijdnood had 

geblunderd. Mijn stellingsoordeel bleek 

juist geweest te zijn. Misschien moet ik 

toch maar gaan dammen, als ik ooit nog 

eens kampioen wil worden. 

 

En dat huisschaaktoernooi moet er denk ik 

ook maar komen, jubileum of niet.  
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Verslag Ledenvergadering 
 

dinsdag 25 augustus 19.30 uur bij Willinks 
 
Aanwezig  
bestuur: M. Krosenbrink, H v/d Laar, A. Luimes, G. Kl. Langenhorst, M. Burgers 
leden: J. Mullink, H. Aalbers, H. Abbink, J. Geerdes, D. Boogaard, H. Lurvink, D. Labee, H. 
Schuurmans, J. Höing, B. te Sligte, J.W. Kl. Poelhuis, H. te Brinke, L. v. Harxen, J. Eckhardt. 
Afwezig (met kennisgeving) 
J. Wolters, H. Meijer, R. en D. Voogd, D. v. Wamelen, H. v. Beek, H. Freriks. 
 
1. Opening/mededelingen  
Om 19.30 uur opent Marcel de vergadering. Hij meldt dat de eerste consumptie van de club 
is. En dat de schaakvereniging in Aalten is opgeheven. Een van hun leden, Harry te Brinke is 
bij ons lid geworden.  
 
Er zijn drie leden 25 jaar lid, te weten Henk ten Brinke, Dick van Wamelen, en Bert te Sligte. 
Onder applaus krijgen Henk en Bert een pen met inscriptie. 
  
Dan neemt Gerard Kl. Langenhorst het woord. We hebben twee leden van verdienste. En 
dat wordt je niet zomaar. Er zijn geen harde regels, maar 25 jaar je flink inzetten voor de club 
dekt de lading wel. Zowel Han van de Laar als Marcel Krosenbrink hebben al 29 jaar een 
veelheid aan functies bekleed en taken vervuld. Zij krijgen een dik verdiend applaus, 
oorkonde en pen met inscriptie.  
 
Mark Burgers meldt dat een mail van de KNSB doorgestuurd is, deze middag. Die mail was 
rijkelijk laat aangeleverd. Wegens een storing bij de provider is hij pas de volgende dag bij de 
leden aangekomen. Er stonden geen dringende dingen in. 
 
2. Interne competitie  
De prijzen worden uitgereikt en Luc van Harxen verricht de loting voor de eerste bekerronde.  
 
De gepubliceerde voorstellen voor wijzigingen in het competitiereglement roepen geen 
vragen op. 
 
3. Externe competitie  
De teamindeling kent enkele wijzigingen. Dick van Wamelen (naar het tweede) en Han 
Schuurmans (naar het derde) ruilen van plaats. Job Geerdes neemt de plek van Tim 
Witteveen (geen lid meer) in het derde over.  
 
Bij het schrijven van dit verslag is bekend dat WSG 3 in de 1e klasse gaat spelen op verzoek 
van de SBO.  
 
Er zijn enkele belangstellenden voor een viertal, maar uiteindelijk wordt dit niet concreet.  
 
4. Activiteiten  
Zomerschaak is gewonnen door Hannes Höing, Henk te Brinke en Hans van de Gevel.  
 
Berkelstedentoernooi: 19-9 te Lochem. Twee teams moet wel lukken. 
In 2016 wordt WSG 70 jaar. Dat is een klein jubileum. Uit het bestuur zal Gerard Harbers de 
contactpersoon worden. Han Schuurmans en Job Geerdes melden zich vanuit de 
vergadering. Wie wil nog meer meedoen? De jeugdspelers wordt ook om inbreng gevraagd.  
Max Eisenbart heeft zich gemeld en ook Oscar Wamelink wil wel meedenken. 
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5. Financiën  
De kascontrole is gedaan, alles is keurig, klopt, netjes. Applaus. Voor 2016 worden Han 
Schuurmans en Jan Willem Klein Poelhuis de controleurs. Reserve wordt Dick. Boogaard.  
 
De jaarcijfers staan in clubblad 126. Er zijn geen vragen over deze cijfers. Hetzelfde geldt 
voor de begroting. Arent Luimes ontvangt applaus. 
 
6. Jaarverslag secretaris  
Zie de dagboeken in de clubbladen van dit seizoen.  
Ook hier geen vragen, applaus voor Mark Burgers. 
 
7. Bestuursverkiezing  
Arent Luimes treedt af als penningmeester en is niet herkiesbaar. Arent is negen jaar 
penningmeester geweest, drie hele bestuurscycli. Marcel prijst hem voor zijn prettige 
omgang en zeer accurate werk en overhandigt een kleine atentie. 
 
Het bestuur heeft Gerard Harbers bereid gevonden zich kandidaat te stellen. Er zijn geen 
tegenkandidaten. Marcel Krosenbrink treedt af als voorzitter en is herkiesbaar. 
Beiden krijgen een warm applaus.  
 
8. Vooruitblik jaarvergadering SBO  
Er zijn nog geen concrete voorstellen bekend. 
Han van de Laar gaat er heen.  
 
9. Rondvraag 
Henk te Brinke zal volgend jaar geen advertentie aquisitie meer doen. Hij heeft dit al heel 
lang gedaan. Wiel wil deze taak van hem overnemen? Verder vraagt hij of de adverteerders 
ook een plekje kunnen krijgen op de WSG website. Marcel gaat dat regelen. 
 
Jan Willem Klein Poelhuis vraagt of er een overzicht is van de ledenontwikkeling van de 
laatste jaren. Mark zal dat opzoeken en naar hem mailen. 
 
Om 20.30 sluit Marcel de vergadering. 

 

 
Dagboek van de secretaris, nummer 128 

 
26-10  Bestuursvergadering, verslag elders in dit nummer. 
 
29-10  Tom Officier weer aangemeld als dubbellid. Tom welkom terug ☺ 
 
30-11  Micha Verheij en Sylvan Vrieze welkom bij de jeugd ☺ 
 
19-1-2016 André Houwers heeft een auto ongeluk gehad. We hopen dat hij volledig zal 

herstellen en snel weer kan schaken. 
 
1-2-2015 Finn Hoog Antink wordt lid bij de jeugd. 
 Tim Witteveen komt terug, hij gaat het 3e team versterken. Beiden welkom ! 
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De interne competitie 

(door Han van de Laar) 
 

Ranglijst Competitie WSG cyclus 2 na ronde 19 seizoen 15/16 

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

01 50 Mullink Jochem 735,7 A1 2069 30 2099 12,5/14 89 14 11 3 0 2 1 3   1 

02 49 Krosenbrink Marcel 612,2 A  1932 16 1948 10,0/15 67 15 8 4 3 1 1 3     

03 48 Sligte Bert te 518,2 A  1854 24 1878 9,5/16 59 16 6 7 3 0 1   2   

04 47 Schuurmans Han 500,7 A  1887 -1 1886 7,5/13 58 13 5 5 3 -1   4 2   

05 46 Hoeing Hannes 497,0 A  1890 4 1894 8,0/13 62 13 6 4 3 1   1 4 1 

06 45 Abbink Henri 490,5 A  1889 -51 1838 7,5/14 54 14 6 3 5 0 1 2 1 1 

07 44 Boogaard Dick 464,5 A  1792 25 1817 7,5/14 54 14 3 9 2 0   4 1   

08 43 Meijer Hennie 444,8 A  1883 -15 1868 6,0/11 55 11 3 6 2 1   4 4   

09 42 Brinke Henk te  443,3 B1 1618 27 1645 7,0/13 54 13 6 2 5 1 1 4 1   

10 41 Lehr Frank 440,5 A  1767 20 1787 7,5/10 75 10 7 1 2 2   2 7   

11 40 Harbers Gerard 394,0 A  1883 11 1894 4,0/06 67 6 2 4 0 0   4 9   

12 39 Geerdes Job 374,3 B  1738 -46 1692 3,5/10 35 10 3 1 6 0 1 4 3 1 

13 38 Teloeken Stefan 365,2 A  1721 -8 1713 2,0/03 67 3 2 0 1 -1   5 9 1 

14 37 Laar Han van de  357,3 B  1664 -41 1623 3,0/10 30 10 2 2 6 -2 1 5 2 1 

15 36 Eisenbart Max 355,7 C1 1353 97 1450 8,5/16 53 16 7 3 6 0   1 2   

16 35 Wamelink Oscar 352,0 B  1418 20 1438 8,5/17 50 17 7 3 7 -1 1 1     

17 34 Kl. Langenhorst Gerard  347,2 B  1525 35 1560 3,5/09 39 9 3 1 5 -1   5 5   

18 33 Wamelen Dick van 337,5 A  1808 -17 1791 0,0/01 0 1 0 0 1 -1   2 16   

19 32 Lurvink Henk 321,3 B  1530 -33 1497 6,0/12 50 12 3 6 3 0     3   

20 31 Beek Henk van 319,2 C  1311 41 1352 9,5/17 56 17 9 1 7 1     2   

21 30 Wolters Jaap 308,5 B  1457 -49 1408 7,0/17 41 17 6 2 9 1 1 1     

22 29 Eckhardt Jan  300,7 C  1343 5 1348 9,5/18 53 18 8 3 7 0     1   

23 28 Witteveen Tim 300,3 B  1603 9 1612 2,0/02 100 2 2 0 0 2     16   

24 27 Luimes Arent 278,2 A  1795 -30 1765 3,0/06 50 6 3 0 3 0   5 7   

25 26 Harxen Luc 271,0 B  1492 21 1513 5,0/06 83 6 5 0 1 0   4 9   

26 25 Kl. Poelhuis Jan Willem 257,0 C  1234 11 1245 7,0/16 44 16 5 4 7 -2     3   

27 24 Freriks Henk 244,7 C  1331 -50 1281 5,5/12 46 12 3 5 4 0   2 5   

28 23 Houwers Andre 242,8 B  1459 2 1461 4,0/05 80 5 4 0 1 1   4 10   

29 22 Labee Dick 225,0 B  1369 -29 1340 4,0/08 50 8 2 4 2 0   4 7   

30 21 Slager Daan 197,7 C  844 64 908 5,0/17 29 17 5 0 12 -1   1 1   

31 20 Voogd Rob 184,8 C  1332 -37 1295 3,0/08 38 8 3 0 5 -2     11   

32 19 Voogd Damy 160,0 C  969 -36 933 2,5/12 21 12 2 1 9 0     7   

33 18 Ruesink Kay 112,5 C  664 -23 641 0,0/17 0 17 0 0 17 -1   1 1   

 
 
 
 

Aantal deelnemers 
Ten opzichte van de vorige keer zijn er weer drie ‘oudgedienden’ mee gaan doen aan de 
interne competitie. Dick van Wamelen, Luc Harxen en Tim Witteveen; welkom terug. Jochem 
Mullink lijkt onbedreigd op een nieuwe titel af te stevenen. In de B groep heeft Henk te Brinke 
de kop overgenomen van Job Geerdes en Max Eisenbart leidt nog steeds de C groep. Maar 
in die 2 groepen blijft het spannend.  
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Speeltempo 
 

Ooit zette je de analoge klok op pak m beet 8 uur en je begon te spelen. Je moest 40 zetten 
gedaan hebben (meer mocht ook) voordat het vlaggetje om 10 uur viel. Als de tijd op was en 
je was nog niet klaar noteerde je de stelling en vrij snel werd de afgebroken partij daarna 
uitgespeeld, ook extern! Die tijd ligt al ver achter ons, maar toch hoor ik nog wel eens: “ik 
moet toch 40 zetten halen.” Dat zijn met name spelers die een tijdje weg zijn geweest en de 
huidige ontwikkelingen hebben gemist. Intern bestaat die 40 zetten regel niet meer.  
 
Nu is het in onze interne competitie als 
volgt: de digitale klok wordt op 1.30 uur 
gezet en vanaf zet 1 krijg je er 30 
seconden per zet bij. Het aantal zetten is 
niet interessant meer, je moet alleen tot 
een resultaat komen voordat je vlag valt. 
De varianten hierop zijn het jeugdtempo. 
Afhankelijk van de leeftijd varieert dat van 
45, 60 tot 75 minuten per partij plus 20 
seconden per zet erbij. Hier zit ook 
meteen een addertje onder het gras. 
Namelijk in het Fide reglement staat dat je 
moet blijven noteren als de toegevoegde 
tijd 30 seconden of meer is per zet. Met 20 
seconden hoef je de laatste 5 minuten dus 
niet meer te noteren, ook al zou je weer 
boven die 5 minuten uitkomen. 
 

 
 
Tot zover niets nieuws. Maar we zijn er 
nog niet. Bij de KNSB en de SBO 
promotieklasse speel je namelijk 1.30 + 
0.30 voor de eerste 40 zetten en als er 
een vlag valt komt er voor beiden 30 
minuten + 0.30 bij voor de rest van de 
partij. Je moet zelf (of de wedstrijdleider) 
het vallen van de vlag in de gaten houden 
en claimen. Speel je in Duitsland of bij de 
toppers in het Tata Steel Toernooi, dan 
heb je 1.40 + 0.30 voor de eerste 40 
zetten, dan 50 + 0.30 tot zet 60 en dan 
nog een kwartier + 0.30 per zet erbij.  

Dus daar bestaat de 40 zetten regel ook 
nog. Volg je het nog, want we zijn er nog 
steeds niet.  
 
In de OSBO en dus ook intern bij Rokade 
speel je 1.40 + 0.10 per zet.  
Speel je in de SBO maar niet op zaterdag 
dan speel je 1.30 + 0.10 per zet voor de 
hele partij. Dat tempo speelt je ook voor 
de SBO-cup. Maar niet dus voor de KNSB 
cup, want dan speel je 1.50 + 0.05 per zet 
voor de hele partij. In al deze gevallen 
hoef je ook weer niet te noteren als je 
minder dan 5 minuten hebt.  
 
Maar nu komt, de reden voor de stukje. 
Pas geleden speelden Job en ik voor de 
WSG cup en wat schets Job zijn 
verbazing. Hij heeft 1.15 minuten en ik 
1.45 minuten voor de hele partij. “Hoe kan 
dat” vroeg hij zich hardop af. Ik vertelde 
hem dat dit in het reglement staat. Je hebt 
nl een A groep met rating plus 1700, een 
B groep met plus 1450 en een C groep 
met minder dan 1451. Het verschil loopt 
met een kwartier op. Dus A-A 1.30, A-B 
1.15 -1.45 en A-C 1 uur - 2uur. Nu had ik 
op dat moment een rating van 1699 en 
Job 1708. Dus vandaar het verschil. Indien 
een WSG bekerpartij in remise eindigt, 
wordt er trouwens gevluggerd met de 
volgende tijdsindeling 10-10, 8-12 en 6-14.  
 
Overigens zijn er nog meer speeltempo’s, 
zoals bij Zomerschaak, Schaak Vrij en het 
Snelschaaktoernooi, maar voor nu vind ik 
het wel even genoeg.  
 
Rest mij nog slechts één morele vraag: 
mag je schaaksterkte in aanzet trachten te 
neutraliseren door het invoeren van 
(tijd)handicaps? 

 

 

http://www.berdo.nl/pages/180611/Industrie_klok.html
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WSG 1- Caissa Eenhoorn 2 
(door Henrik Lösing) 

 
Onze tweede thuiswedstrijd was voor onze gasten wel de verrste uitwedstrijd. Ik denk dat ze 
wel twee uur moesten reizen. Aangezien het commentaar op hun website dat ze de 
uitwedstrijd bij Staunton in Groningen al ver weg vonden kon er dus wel sprake zijn van een 
echte thuisvordeel. Bij Staunton tegen wie wij in de eerste ronde 2½-5½ verloren wonnen de 
schakers uit Hoorn trouwens heel duidelijk met 6½-1½. Het grote verschill was er bij de 
reserve van Caissa wat betreft de opstellingen van ronde 1 en ronde 2. Hadden ze de ene 
keer een rating gemiddelde van 1920, lag dat gemiddelde de andere ronde bij 2020. Er was 
dus niet echt duidelijk wat ons te wachten stond. Ondanks de verre reis waren de gasten wel 
keurig op tijd en Dick Boogaard kon in zijn functie als wedstrijdleider de wedstrijd rond 13.00 
uur openen. 
 
Reinhard Funke kwam al vroeg in de 
problemen nadat hij in de opening een 
verkeerde zet deed. De tegenstander kon 
daardoor op f6 een stuk ruilen, wat 
Reinhard met gxf6 terug moest slaan. 
Reinhard had zo een open g-lijn voor zijn 
koning en een zwakke geïsoleerde 
dubbelpion op de f-lijn. Enige compensatie 
was misschien dat zijn tegenstander nog 
niet gerokeerd had.  
Aan de andere borden was op dat tijdstip 
nog niet veel gebeurd. Maar kort achter 
elkaar gebeurde aan de laatste twee 
borden heel veel. De tegenstander van 
Bert probeerde het met een stukoffer op 
f7. Het was een gewone Spaanse stelling 
en Bert kon de aanvankelijke initiatief van 
wit goed tegenhouden. Een tijd lang moest 
Bert nauwkeurig reageren, maar toen die 
fase voorbij was had hij zelfs een toren 
plus. Zo was Bert ook de eerste die klaar 
was.  
Iets na het stukoffer van Berts 
tegenstander begon ook de tegenstander 
van Gerard met wat te ambitieuze 
pogingen. Hij dacht met een matdreiging 
op g2, door dame en loper op de lange 
diagonaal a8-h1 te hebben geplaatst, een 
ruil van stukken te hebben. Na een 
tussenzet van Gerard die de diagonaal 
onderbrak bleek dat Gerard een stuk meer 
had. Voordat Gerard dat voordeel tot winst 
kon uitspelen had intussen Reinhard al 
moeten opgeven. De tussenstand was dus 
2-1 voor WSG. 
Jochem had van zijn tegenstander aan het 
tweede borde een Skandinavisch 
voorgeschoteld gekregen. In de begin 
kreeg Jochem daardoor wat 
ontwikkelingsvoorsprong.  

Na een korte fase waar hij ietsjes onder 
druk stond won hij met een aftrekaanval 
op de lange diagonaal een volle toren.  
Henri Abbink speelde een Koningsindiër 
en leek goed te staan. Wat verrassend 
kon zijn tegenstander wel een aanval op 
de koningsvleugel opbouwen. Die aanval 
was voldoende voor winst. De tussenstand 
was dus 3-2 voor ons.  
Rond die tijd kwam ik zelf in tijdnood. Ik 
koos in de opening voor een heel 
voorzichtige damegambietvariant met wit 
en het evenwicht was nooit echt 
verbroken. In de tijdnoodfase had ik voor 
een geofferde pion wat aanval op de 
koning. Allebei hadden een dame en een 
toren en wat pionnen op het bord. In de 
tijdnoodfase hadden zowel ik als ook mijn 
tegenstander winstkansen. Kort voor de 
40e zet kon ik door een torenoffer eeuwig 
schaak bereiken.  
Marcel had ondertussen verloren. In een 
partij waar hij de hele tijd wat weinig ruimte 
had kon de tegenstander dit 
ruimtevoordeel voor een koningsaanval 
benutten. Marcel probeerde nog eeuwig 
schaak te geven, maar dat kon de 
tegenstander voorkomen. 
Het was dus 3½-3½ en Arjans partij moest 
de strijd beslissen. Het was op dat 
moment helemaal niet duidelijk welke kant 
de partij en daarmee de wedstrijd op ging. 
Het was een wilde stelling met een 
onderbroken pionnenstructuur en vele 
geïsoleerde pionnen op beide kanten. Een 
open g-lijn met beide koningen op de h-
lijn. Arjan probeerde door zijn vrijpion te 
offeren wat aanval te creeren en nadat hij 
ook nog een tweede pion had geofferd 
was het remise door zetherhaling. 
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WSG 1 1956 Caissa Eenhoorn 2 1956 4-4 

Reinhard Funke 2129 Alexander Geerts 2079 0-1 

Jochem Mullink 2017 Joseph Molenaar 2088 1-0 

Marcel Krosenbrink 1996 Arjon Buikstra 2002 0-1 

Henri Abbink  1929 Ronald Ritsema 1977 0-1 

Arjan van Lith  1923 Abel Romkes 1939 ½- ½ 

Henrik Lösing 1964 Bas Dudink 1972 ½- ½ 

Bert te Sligte 1854 Niels Out 1699 1-0 

Gerard Harbers  1839 Fred Avis 1890 1-0 

 

 
De Toren 2 – WSG 1 

(door Reinhard Funke) 
 

Am Samstag, den 12. Dezember 2015 spielte die erste Mannschaft von Winterswijk bei 
schönem Wetter in der schönen Kantine Biblioservice Gelderland, Zeelansingel 40 in 
Arnheim. Winterswijk war hoch motiviert, nach dem wir im Pokal den Zeitligisten Almelo aus 
dem Pokal geworfen haben. Gleichzeitig spielt im Turniersaal auch Arnheim 1 gegen 
Groninger Combinatie mit den GM Jan Werle, GM Sipke Ernst, GM Daan Brandenburg,  und 
für Arnheim GM Ruud Janssen und weitere starke Spieler auf beiden Seiten. 
 
WSG begann wie die Feuerwehr, Gerard 
speelde mit zwart. Er wählte die 
Grünfeldindische Verteidigung, spielte die 
Eröffnung und das Mittelspiel sehr solide 
und hatte schnell Ausgleich. Nach 
ungefähr eineinhalb Stunden bot er 
Remise in völlig ausgeglichener Stellung. 
 
Jochem spielte mit Schwarz die 
Moskauervariante in der Sizilianischen 
Verteidigung. Erstand am Beginn etwas 
unter Druck, sein Gegner versuchte das 
Spiel kompliziert zu halten und übersah 
dabei, das seine Dame plötzlich keine 
Felder mehr hatte und verloren ging. 
 
Henrik spielte seinen Köingsinder und war 
hoch motivert, er wollte diesmal kein 
Gentelmann sein und der Dame den 
Vorzug geben. Nach einem Bauernopfer 
bekam er starken Angriff und gewann. 
 
Henri spielte Slawisch und hatte eine 
komplizierte Stellung er hatte einen 
rückständigen d- Bauern und kümmerte 
sich nicht darum, er versuchte seine 
Figuren aktiv zu bekommen und gewann. 
Dadurch Stand es 3½-½ und es sah nach 
einem Mannschaftssieg für Winterswijk 
aus. 
 
 

Bert spielte mit Weis die Tarraschvariante 
in der französischen Eröffnung. Er stand 
etwas gedrungen mit einem Bauern mehr. 
Es sah nach Remis aus, doch er kam in 
Zeitnot und verlor dann einen Turm und 
gab auf. 
 
Hannes hatte nach der Eröffnug das 
Läuferpaar und ich hatte ein gutes Gefühl, 
das er sich in dieser Stellung wohlfühlte, 
er nahm dann in komplizierter Stellung mit 
dem falschen Bauern wieder und der 
Gegner bekam auf ein emal viel zu viel 
Spiel und Hannes konnte die Stellung 
nicht mehr halten. 
 
Es spielten noch Reinhard und Marcel. 
 
Marcel hatte zwei Bauern geopfert um 
einen starken Angriff mit Figurengewinn zu 
erreichen. 
Er kam jedoch in so starke Zeitnot, das er 
in guter Stellung keine Sicherungszüge 
machte sondern auf Materialgewinn 
ausging. Sein Gegenspieler hatte jedoch 
eine Kombination gesehen, die als 
Mattangriff endete. 
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Reinhard hatte an Brett 1einen 
Königsindischen Aufbau mit Lg2 gewählt. 
Es war sehr schwer ein offenes Spiel 
aufzubauen. Der Gegenspieler hatte 
immer wieder gute Verteidigungsideen 
und stand zwischendurch sogar auf 
Gewinn. In der Schlussphase der Partie 

konnte er jedoch eine sichere 
Remisstellung erreichen. Jetzt stand es 4 
zu 4, gegen den Tabellenführer und es 
fühlte sich nicht wie ein gutes Ergebnis an. 

 

 

 
De Toren 2  WSG 1 4-4 

Beumer 2074 Reinhard Funke ½-½ 

Van Nispenrode 2009 Jochem Mullink 0-1 

Laan 1854 Marcel Krosenbrink 1-0 

Roskam 1919 Henri Abbink 0-1 

Hovestadt 2007 Hannes Höing 1-0 

Gunther 1901 Henrik Lösing 0-1 

Visee 1812 Bert te Sligte 1-0 

McNab 1845 Gerard Harbers ½-½ 

 
 

WSG 1 – Max Euwe 3  
(door Bert te Sligte) 

 
Bijna op normale sterkte konden we de wedstrijd beginnen. Alleen Reinhard kon niet en voor 
hem speelde Hennie aan bord zeven. Al snel stond het 1-1. Henrik verraste met een kleine 
combinatie zijn tegenstander. Bert deed in de opening paar verkeerde zetten en kwam niet 
meer tot ontplooing.Gerard kwam daarna remise overeen, hij leek wat actiever te staan maar 
dat bleek niet bij de analyse. 
 
Er ontwikkelden zich spannende partijen. 
Jochem verloor plots. Hij raakte een pion 
kwijt, het werd steeds minder en de 
kansen werden niet benut, volgens hem. 
Gelukkig scoorde Henri de gelijkmaker: 
2½-2½. Hij had niet zoveel met wit zei hij, 
toch gaf  zwart even een stuk met het idee 
het spoedig met een vork terug te krijgen. 
Dat duurde wat langer en met weinig tijd 
ging het niet naar wens en kon Henri 
pardoes mat zetten. 
Arjan zette ons op voorsprong, zie partij. 
Bij Marcel , weer aan een topbord, ging 
ook niet alles naar wens. Steeds minder 
ruimte en meer onder druk. Dat liep 
ondanks taai verzet niet goed af. 
Hennie tenslotte ging akkoord met remise. 
Wel kwaliteit voor maar veel druk op de 
koning en zijn remise was goed voor 4-4, 
niet slecht, weer matchpunt toegevoegd. 
 
Ton Ellenbroek-Arjan van Lith 
1.Pf3 Pf6 2.c4 e6 3.g3 b6 4.Lg2 Lb7 5.0–
0 Le7 6.d4 0–0 7.Pc3 Pe4 8.Dc2 Pxc3 

9.bxc3 f5 10.a4 a5 11.Td1 Le4 12.Da2 
Lf6 13.La3 Te8 14.c5 bxc5 15.Lxc5 Pa6 
16.La3 Tb8 17.Pe1 Lxg2 18.Kxg2 c5 
19.Dc4 Db6 20.Tab1 Dc6+ 21.Pf3 d5 
22.Dd3 c4 23.Dc2 g6 24.Kg1 Pc7 25.Pe5 
Lxe5 26.dxe5 Pa8 27.Ld6 Txb1 28.Txb1 
Pb6 29.Tb5 Ta8 30.Tc5 Dxa4 31.Dd2 Tc8 
32.Dg5 De8 33.Txa5 Ta8 34.Txa8 Pxa8 
35.h4 Pb6 36.h5 Pd7 37.e3 Kf7 38.Dh4  
 

 



 

 

13 

Dit was het laatste moment dat wit met h6 
zijn voordeel had kunnen vasthouden. 
Hierna speelde zwart h6 en was de 
stelling min of meer in evenwicht. 
 
h6 39.hxg6+ Kxg6 40.g4 fxg4 41.Dxg4+ 
Kh7 42.Dh4 Dg6+ 43.Kh1 De4+  
 

 
 
Zwart heeft De4 gespeeld en dwingt 
daarmee dameruil af en een nagenoeg 
gewonnen stelling. 

 
44.Dxe4+ dxe4 45.Kg2 Kg6 46.Kg3 Kf5 
47.Kh4 Pxe5 48.Lxe5 Kxe5 49.Kg4 Kf6 
50.Kf4 h5 51.Kxe4 e5 52.Kf3 Kf5 53.e4+ 
Kg5 54.Kg3 h4+ 55.Kh3 Kh5 56.Kh2 Kg4 
57.Kg2 Kf4 58.Kh3 Kxe4 59.Kxh4 Kd3  
 

 
 
Wit gaf op  

 
   
 

WSG 1 SG Max Euwe 3  4-4 

Marcel Krosenbrink Van Willigen 2030 0-1 

Jochem Mullink Vinke 2028 0-1 

Arjan van Lith Ellenbroek 1955 1-0 

Henri Abbink  Tempelman 1927 1-0 

Bert te Sligte  Te Bokkel 2021 0-1 

Henrik Lösing Van Veelen 1979 1-0 

Hennie Meijer Solberg 1883 ½-½ 

Gerard Harbers  Grube 1893 ½-½ 

 

 
 

WSG-Apeldoorn 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Vorig seizoen haalden we de KNSB-site omdat we in de eerste bekerronde met 0-4 (!) 
verloren van het SBO-team van Lonneker. Nu wonnen we van ENO. De tweede wedstrijd 
was er een zwaardere horde te nemen. eFXO Apeldoorn, op rating de nummer 9 van 
Nederland, was de tegenstander. Natuurlijk zouden zij niet met hun vier beste spelers op een 
dinsdagavond in december naar Winterswijk komen, maar ook met een B-team zag het er 
somber voor ons uit. 
Toen op 8 december de Apeldoornse delegatie door de zijdeur binnenkwam bleek hun viertal 
gemiddeld bijna 2200 te hebben. Nog altijd zo’n 175 meer dan wij, maar het viel me niet 
tegen.  
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Het “plan” was eenvoudig. Ik zou mij zelf 
opofferen aan het eerste bord, Jochem 
moest aan bord twee een remise maken 
tegen een sterkere speler en Reinhard en 
Arjan moesten vlammen aan bord 3 en 4.  

Zij kregen daarvoor een op papier min of 
meer gelijkwaardige tegenstander.     
Bij de kleurloting zat het ook mee. Op de 
borden waar de punten vandaan moesten 
komen hadden we tweemaal wit. 
 

Tegen veelvoudig Nederlands 
jeugdkampioen Thomas Beerdsen kwam 
ik nog best aardig uit de opening, maar 
daarna maakte ik een fout die ik de laatste 
tijd wel vaker maak. Ook tegen goede 
tegenstanders hoef je niet zulke zetten te 
doen. Maar goed, laten we zeggen dat dit 
allemaal bij het grote plan hoorde. En toen 
ik bij de andere spelers keek zag het er 
inderdaad goed uit. Jochem en Arjan 
stonden een pion voor en Reinhard had 
een goede stelling. Qua tijd zag het er ook 
prima uit, alleen Arjan deed zoals 
gebruikelijk lang over zijn zetten. 
 

Eigenlijk kreeg ik er steeds meer 
vertrouwen in dat we deze wedstrijd 
gewoon gingen winnen. 
Ik had de indruk dat Jochem zijn 
tegenstander constant onder controle had. 
Toen hij een stukoffer deed in goede 
stelling, twijfelde ik er niet aan dat hij wist 
wat hij deed. Dat bleek. Jochem 
promoveerde en hij kwam terecht in een 
eindspel T+P tegen D en ieder vijf 
pionnen. Wie nog aan een zwarte vesting 
had gedacht, kwam bedrogen uit.  

Ogenschijnlijk (maar dat is het natuurlijk 
niet, anders deden wij het allemaal wel op 
die manier) simpel voerde hij de stelling 
naar winst. Dat was 1-1. 
Reinhard stond vanaf het begin goed en in 
het middenspel kreeg hij de d-lijn met 
zware stukken onder controle. Ik had 
geacht aan het paard naar d3, maar 
Reinhard koos voor de toren. Maar 
misschien zit daar het verschil in kwaliteit. 
In de tijdnoodfase probeerde zijn 
tegenstander nog tegenspel te creëren. 
Tegen mij zou dat misschien succes 
hebben gehad, maar een goede speler als 
Reinhard laat zich niet van de wijs 
brengen en de buit was binnen.  
 

Alleen Arjan speelde nog. In het 
middenspel snoepte hij een pionnetje op 
f4, maar hij had beter eerst c3 kunnen 
doen om tegenspel te verhinderen. Nu 
kwamen stukken lelijk buitenspel te staan 
op de damevleugel. In de eindfase stond 
daar nog steeds een kreupel paard. Dat 
woog toch wel op tegen de minuspion De 
tijd begon te slinken (vijf seconden extra 
per zet zijn zo op) en de toeschouwers 
dromden samen rond het bord. Met de 
vlag op vallen en dus meer op gevoel dan 
op berekening forceerde Arjan een vrijpion 
en die promoveerde een zet na die van 
zijn tegenstander. Omdat er geen 
röntgenaanvallen mogelijk waren berustte 
zijn opponent na enkele schaakjes in 
remise. En daalde het beschaafde applaus 
op Arjan – en daarmee het hele team – 
neer. Het wonder was geschiedt.  
 

Eens kijken wat de KNSB-site daarover 
zou melden …         

 

 

WSG Apeldoorn  2½-1½ 

Marcel Krosenbrink Beerdsen 2363 0-1 

Jochem Mullink Boel 2212 1-0 

Reinhard Funke Van der Elburg 2157 1-0 

Arjan van Lith Kabanof 1978 ½-½ 

 
 
 



 

 

15 

WSG – Amersfoort 
 
De KNSB-site had dus helaas niets te melden over onze zege op Apeldoorn, evenals de site 
van de tegenstander. Dan moesten we het tegen Amersfoort nog maar eens proberen. Toen 
de loting bekend werd, was de stemming optimistisch. Maar het is natuurlijk niet zo dat als je 
van Apeldoorn wint, je ook eventjes van Amersfoort gaat winnen. Die zijn weliswaar niet zo 
goed, maar het viertal dat dinsdag 19 januari in Winterswijk zijn opwachting maakte, had op 
alle borden een hogere rating.  
 
Reinhard won echter al heel snel een stuk 
en wat zijn tegenstander ook probeerde, 
de uitslag stond daarmee vast. Op de 
overige borden was er vooral sprake van 
tijdnood en alleen Arjan stond daarbij wat 
beter. Jochem was echter de eerste die 
won. Hij stond een pion achter, maar had 
daarvoor voldoende tegenspel. In de 
uitvluggerfase deed hij het gewoon beter 
dan zijn tegenstander en een paardvork 
besliste de partij. Arjan had een pluspion 

en hoewel zijn opponent nog iets over de 
tweede rij leek te dreigen, kam zijn zege 
niet meer in gevaar toen de a-pion een 
dame werd. Zelf wist ik dit keer wel een 
lastige stelling goed te keepen in tijdnood 
(slechts vijf seconden per zet erbij) en 
bereikte daarmee een remise. Voor de 
tweede keer heeft WSG nu de laatste 16 
van het bekertoernooi bereikt. 

 

 

WSG Apeldoorn  3½-½ 

Reinhard Funke Bügel 2154 1-0 

Jochem Mullink Schuil 2105 1-0 

Marcel Krosenbrink Piet 2046 ½-½ 

Arjan van Lith De Zwart 1951 1-0 

 
 
 
 
 

 
 

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 2 herstelt zich 
(door Dick Boogaard) 

 
Na twee dikke nederlagen heeft WSG 2 in de afgelopen maanden twee keer gewonnen!  
We staan nu weer in de middenmoot en dat is mooi. 
Op 7 november werd met 6-2 gewonnen van Lonneker 2 en op 12 december met 5-3 van het 
Talententeam van de SBO. In beide wedstrijden zag je weer hoe belangrijk het is om met een 
compleet achttal te verschijnen. In de wedstrijd tegen Lonneker kregen we twee punten cadeau 
en ook het talententeam had een speler minder. In beide wedstrijden scoorden we dus vier 
punten op eigen kracht en werd de doorslag gegeven door de cadeautjes.  
Wij hadden telkens acht spelers en daarbij was maar één invaller, Han van de Laar, die niet 
eens hoefde te spelen, omdat er geen tegenstander was. Ik moet er wel wat mailtjes voor 
versturen, maar dan lukt het ook. 
Het zou mooi zijn als dat zo bleef, want in de eerste twee wedstrijden hadden we telkens drie 
invallers. Maar ja, ziekte en vakantie vallen onder overmacht. 
Hieronder de complete uitslag van de wedstrijden van november en december.  
 

WSG 2  Lonneker 2   6-2 

Herby Aalbers Gijs Gerritsen 1844 ½-½ 

Reinhard Cvetkovic NO  1-0R 

Arent Luimes Henk Jonkers 1587 0-1 

Stefan Telöken Tom Engberink 1644 ½-½ 

Dick Boogaard Leon Stuij 1724 1-0 

Frank Lehr NO  1-0R 

Dick van Wamelen Louk de Wit 1203 1-0 

Luc van Harxen Johan Blokhuis 1407 1-0 

 
 

Talententeam SBO  WSG 2 3-5 

Lisanne Waardenburg 1831 Herby Aalbers 1-0 

Lars van Schooten 1786 Arent Luimes 1-0 

Onno Elgersma 1714 Reinhard Cvetkovic 0-1 

Erik Blom 1826 Dick Boogaard 1-0 

Feline Waardenburg 1630 Dick van Wamelen 0-1 

Marlinde Waardenburg 1293 Frank Lehr 0-1 

NO  Han van de Laar 0-1R 

Stijn Klapwijk 1250 Luc van Harxen 0-1 

 
 

 
 
 

http://sboschaak.net/new/competitie/WinStand/WebSBO2015A/Clubs/C030044.html#S8393154


 

 

17 
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Max Euwe 5 - WSG 3 : 2–6 
(door derde team) 

Hoewel Max Eeuwe aantrad met een karrenvracht aan invallers, ging het niet vanzelf. Henk 
te Brinke overleefde een dreigend kwaliteitsverlies en kon op de open h-lijn dame en toren 
plaatsen en won. Gerard Klein Langenhorst en Han van de Laar stonden ook niet best en 
daardoor werd aan Henk Freriks en André Houwers gevraagd om toch maar door te spelen.  

Bord 2-zwart : Han S-Joop Mengels : Han 
won weer fraai met en paard-pionblok en 
dame en loper dreigend op de h-lijn. De 
tegenstander kwam in tijdnood en 
bezweek door de druk. 
 
Bord 7-wit  : André H- Tim de Haan : 
André verloor veel materiaal en met dame 
en toren tegen een handvol stukken was 
het lastig en hij gaf zijn dame ook nog 
weg. 
André : ik won al snel een pion maar kon 
niet door drukken. Heb lang gewacht op 
een fout van hem. Heb daarna maar op h6 
geslagen. Deed alleen de voortzetting 
fout. 
 
Bord 3-wit : Job G-Dick Voorintholt : Job 
speelde met toren en loper tegen paard en 
loper en beide nog pionnen. Job schoof 
zijn stelling dicht en kon er zelf dus ook 
niet meer door komen en berustte in 
remise. Henk Freriks kon toen ook remise 
aanbieden, wat werd afgeslagen en Henk 
zette zijn tegenstander, na een frivole 
vijandelijke koningsmanoeuvre, toen maar 
pardoes mat. 
 
Bord 8-zwart : Henk F-Cor Butzelaar : 
“hoe heet u” “Butzelaar” was het antwoord. 
“Hoe ?” “Butzelaar, zeg maar Knutselaar 
met een z en Kn vervangen door een B”. 
Henk : ik ging zeer aanvallend van start, 
ruilde een pion voor een loper en paard 
voor een toren, maar de aanval stokte. 
Remise weigerde hij en kon een pion van 
mij slaan. Ik gaf schaak en hij ging met zijn 
koning naar voeren om de pion op h6 te 
slaan. Met de dame naar g5 kon ik mat 
geven. 
 
Bord 6-zwart : Gerard Kl. L-Dion Smink : 
Gerard stond tegen een vrijpion op d6 op 
te boksen en twee torens en dame 
bedreigden pion b7 en de koning op a8. 

Maar de tegenstander was in tijdnood en 
Gerard kon schaak geven. Bovendien een 
torenaanval op de witte dame,  
een verkeerde zettenreeks door zijn 
tegenstrever en met een toren meer was 
de winst binnen.   
 
 

 
 
Stelling na de 37e zet van wit. Daarvoor 
was er 36….Td8c8 37.Td1b1 
Gerard speelde 37….Dd4+ (meteen de 
witte dame slaan met 37….Tc8xc7 kan 
ook.) 
38.e3 TxDc7+ 39.exDd4 TxTc7 40.Tc1 
Kb1 en 0-1. 
 
Bord 1 : Hennie speelde met wit tegen 
Onno van Teyens. Hennie probeerde met 
nog dikke zes minuten op bord 1 in een 
twee toreneindspel en pionnen zijn vrijpion 
door te drukken.  Zijn opponent had nog 
maar een paar minuten, maar speelde 
goed en bood remise aan, maar Hennie 
versaagde niet en in een tijdnood-slag 
kreeg Hennie een vrijpion op g6 en met 
schaakjes van zijn toren op de h-lijn ging 
de zwarte koning van c6 naar de 8e rij en 
was promotie niet meer te voorkomen en 
weer winst voor het WSG.   
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Hennie : ik kwam vrij goed uit de opening, 
speelde daarna wat te tam.  
Ik maakte in het middenspel een aantal 
verkeerde keuzes, waardoor het min of 
meer gelijk kwam te staan. 
Na nog een verkeerde keuze kwam ik wat 
slechter te staan en verloor een 
belangrijke pion. (ik dacht goed te staan 
met een vrijpion op veld d6, maar die werd 
zwak). Na alles-of-niets-spel in tijdnood 
kwam ik er goed uit en won wat gelukkig 
de partij.  
 
Bord 4-zwart : Han vd L-Niklas 
Wiedenhoft : Han kreeg in de Siciliaanse 
opening de scherpe variant met 8.g4 
tegen zich en pareerde dat met het 
schijnoffer 8….Pxe4 9.Pxe4 en met 
9….d5 (vorkje) wint hij het stuk weer terug. 
De aanval bleef echter in handen van de 
tegenstander en toen hij een pion won, 
kwam Han met een opportunistische 
tegenaanval en liet die op zet 20 
vergezeld gaan van een remise-aanbod. 
Ondanks dat de meeste Max Euwe 
spelers al slecht stonden nam Niklas het 
aan. In de latere analyse bleek remise ook 
nog steeds wel de meest logische uitslag 
te zijn. 
 
Bord 5-wit : Henk te B-René van Dijken : 
Gerard heeft mij gevraagd onderstaande 
partij in het clubblad te plaatsen. Een 
fraaie winstpartij zo denk je. Als je gaat 
aan het analyseren gaat is het eigenlijk 
een draak van een partij met van beide 
kanten de nodige fouten. Je kunt van deze 
partij weinig leren, maar die mogen ook 
wel eens in het clubblad 
 
1.e2-e4 c7-c5 2.Pg1–f3 Pb8-c6 3.Pb1–c3 
g7-g6 4.d2-d4 c5xd4 5.Pf3xd4 Lf8-g7 
6.Lc1–e3 e7-e6 7.Lf1–e2  
een goed alternatief is Pd4-b5 met de 
bedoeling met paard c6 om rokade te 
verhinderen  
7….Pg8-e7 8.0–0 a7-a6 9.Dd1–d2 0–0 
10.f2-f4 b7-b5 11.Ta1–d1 Dd8-c7 
 
 

 
 
12.Tf1–f3  
gedurfd om dit te spelen, maar kan goed, 
zeker als de witte loper niet meer op veld 
h3 gericht staat, zie volgende zet van 
zwart-GKL 
 12….Lc8-b7 13.Dd2-e1 f7-f5  
 b4 is veel sterker  
14.Tf3-h3 Pc6xd4 15.Le3xd4 Lg7xd4+ 
16.Td1xd4  
 

 
 
16….Dc7xf4 ??  
een lelijke misser. Na e5xd4 staat wit er 
niet zo goed voor 
17.Td4xd7 Lb7xe4 18.Td7xe7 ?  
opnieuw fout. Ik had natuurlijk eerst Pc3 x 
e4 moeten slaan en dan het paard op e7. 
Zwart heeft nu met Dg5 een matdreiging 
Pc3 x e4 is de enige afweer en de toren 
op e7 valt, en zwart heeft twee vrijpionnen 
in het midden.  
18….Df4-d6 19.Te7xh7 Tf8-f7 20.De1–h4 
?? 
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lijkt prima dekking van e7 en aanval op de 
koning maar is opnieuw een flinke 
miskleun zoals uit de vervolganalyse blijkt 
20….Dd6-d4+  
de juiste zet  

21.Kg1–f1 b5-b4 ?  
overziet 21…Le4xg2+ 22 Kxg2 Dd4xh4, 
maar: 23.Th7xh4 en de stelling is dan 
zeker gewonnen voor wit.  
22.Td7xf7  : en zwart geeft op : 1-0. 

 

SG Max Eeuwe 5 1556 WSG 3 2-6 

Onno van Teijens 1555 Hennie Meijer 0-1 

Joop Mengels 1625 Han Schuurman 0-1 

Dick Voorintholt 1683 Job Geerdes  ½-½ 

Niklas Wiedenhöft 1695 Han van de Laar  ½-½ 

René van Dijken 1660  Henk te Brinke  0-1 

Dion Smink 1234 Gerard Kl. Langenhorst  0-1 

Tim de Haan 1578 Andre Houwers  1-0 

Cor Butzelaar 1421 Henk Freriks 0-1 

  
 
 

 Raalte – WSG 3 : 4,5 -3,5 
(door derde team) 

  
Op 7 december 2015 speelden we tegen Raalte 1. We verwachtten dat het moeilijk zou 
worden, gezien hun hogere ratings. Dus hadden we bedacht dat Damy Voogd en Gerard op 
bord 1 en 2 de klappen op moesten vangen, zodat de anderen 4,5 punt of meer konden 
scoren. Nu, dat lukte bijna : Gerard overspeelde zijn hand door g5 te spelen en was daarna 
kansloos op de h-lijn. Damy ’s paard werd gepend en een keer te veel aangevallen, maar hij 
hield het wonderbaarlijk lang vol. 
 
Job Geerdes en Han Schuurmans wonnen 
fraai. Han’s tegenstander had de keuze, of 
mat of de d-pion laten promoveren. Han 
van de Laar wilde graag remise en in dito 
stelling met allebei lopers van ongelijke 
kleur lukte dit ook : 3x dezelfde stelling 
en/of eeuwig schaak. Henk te Brinke 
verspeelde een mooie stelling door frivool 
aanvallen met loper en paard, wat 
resulteerde in een tegenaanval op beide 
en de loper ging eraf. Stuk minder dus en 
langzaam verlies. Hennie Meijer won door 
een sterk paard, dat de 1e rij controleerde 
en een dame doorbraak met schaak naar 
de 8-ste rij en met de toren erbij was stuk- 
en partij winst een feit. Bleef nog over 
Henk Freriks, die in een paard- toren 
eindspel moest knokken voor iedere pion 
en voor zijn stukken. Na verdubbeling van 
de vijandelijke torens was de druk te groot 
en verlies. Uitslag 4½-3½, net een halfje 
tekort. 
 

Damy Voogd op bord 1 met wit : het was 
een gezellige avond in Raalte, eerst koffie 
gedronken aan de bar met de mede 

schakers, in afwachting dat de 
jeugdspelers de zaal zouden verlaten. De 
schaakpartij was spannend (als je zelf 
schaakt). Ik speelde offensief, maar de 
aanval werd afgeslagen en verloor een 
paard,  achterstand dus, en verloor zo de 
strijd. Toen de partij was afgelopen waren 
er nog 2 partijen aan het schaken, na 
afloop nog wat gedronken en toen naar 
huis toe. 
  
Bord 2 Gerard Klein Langenhorst met 
zwart : tegen de teamleider van Raalte 1 
stond ik eigenlijk constant onder druk. 
Speelde na de korte rokade en h6, het 
paard van f6 naar h7, zodat de lopers eraf 
gingen. Deze zet heb ik nog nooit gezien, 
zei Erik, maar ja, je probeert wat. Erik 
rokeerde lang en viel aan met een 
pionnenstorm. Na de harakiri van mijn g7-
g5 was het met witte toren en - dame 
middels de h-lijn snel over en sluiten.  
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Wit: Hennie Meijer op bord 3 : na een door 
mij gemiste kans in de opening en even 
later in het vroege middenspel was de 
stelling gelijk. Daarna kwam ik via een te 
passieve zet langdurig wat minder te 
staan, maar kwam uiteindelijk toch weer 
tot een gelijkwaardige stelling, waarin 
zwart beter voor remiseachtig spel had 
kunnen kiezen, maar in plaats daarvan 
blunderde, waardoor ik de partij met een 
combinatie kon afmaken. 
 
Job met  zwart speelde op bord 4. Hij 
appte dat hij aan de pannenkoeken ging 
en boekte een snelle overwinning. Dat 
kwam vast door de stevige maaltijd onder 
het motto “zand schuurt de maag, 
pannenkoek vult de boek”  in het 
restaurant van Pannenkoekenhuis 
“Laurels”, waar elders ook ons 
speellokaal, achter de bar-biljartzaal. 
Gezellige tent !  
  
Han Schuurmans met wit op bord 5 : zo 
goed was mijn partij niet, vond ik zelf. 
Maar goed, een kort verhaaltje wil ik wel 
opschrijven : een Russische partij waarin 
mijn tegenstander steeds iets meer onder 
druk kwam te staan. Aanvankelijk had ik 
alleen wat ruimte voordeel, maar na wat 
mindere zetten van mijn tegenstander won 
ik de kwaliteit en had ik een sterke vrijpion 
op de zesde rij. Hierin dreigde ik met een 
mataanval of hij moest nog meer materiaal 
inleveren. Hij koos ervoor om op te geven 
en mij de hand te reiken. Vrij makkelijke 
overwinning en loerend op de fouten van 
de tegenstander. 
 
1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.Pxe5 d6 4.Pf3 Pxe4 
5.d4 d5 6.Ld3 Le7 7.0-0 0-0 8.c4 c6 
9.Pc3 Pf6 10.h3 Le6 11.xd5 Pxd5 12.Ld2 
Pbd7 13.a3 h6 14.Tac1Tac8 15.b4 Pxc3 
16.Lxc3 Pf6  
op zich is Pd5 een beter veld voor het 
paard, maar zwart wil veld h7 onder 
controle houden – GKL 
 17.Lc2 Ld5 18.Tfe1  
prima zet, voorkomt dat de lopers op wit 
afgeruild worden 
 Ld6 19.Pe5 Tfe8 20.Dd3 Le6 21.Tcd1 
 

 
De eindstructuur tekent zich al af : het 
witte paard is lastig en wit heeft een 
“batterij” van loper en dame en toren en 
dame 
21…. Lxe5 22.Txe5 Ld5 23.Tde1 Le6 
24.Dg3 Kh8 25.h4 Lc4 ?? 26.Lf5 !Txe5 
27.fxe5  
nu staat het zwarte paard ook in 
 Ph7 28.Lxc8 Dxc8  
 

 
29.e6 ! Pf6 30.Lxf6 gxf6 31.e7 Le6 32. 
Dd6 1-0. 
 

 Door de tactische opstelling speelde Han 
van de Laar op bord 6 met zwart. In een 
Siciliaanse partij bleef de zwarte d-pion 
hinderlijk hangen op d6. Daar had Han wel 
last van want hij moest zien dat de aanval 
op de K-vleugel werd afgeslagen. 
Uiteindelijk lukte het hem via de c-lijn de 
torens af te ruilen. Er bleef voor beiden 
een stelling over van dames, lopers van 
ongelijke kleur en 6 pionnen. Toen was 
het niet moeilijk meer dat via eeuwig 
schaak remise te houden. Het zou de 
enige remise zijn die avond.  
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 Bord 7 : Henk te Brinke met wit : mijn 
tegenstander was er een van het snelle 
offensieve spel dus ik moest scherp 
verdedigen. Op een loperzet moest ik met 
mijn dame de dekking van pion c2 loslaten 
welke hij ook onmiddellijk sloeg. Ik had 
echter een tussenschaakje waardoor hij 
de loper kon inleveren. Alles leek er op dat 
ik extern op een 100 % score zou blijven 
staan. Ik dacht door afruil van de dames 
de stelling te versimpelen, maar had niet 
gerekend op een pionnenstructuur die mij 
de nodige kopzorgen bezorgde. 

Ik besloot uiteindelijk de kwaliteit terug te 
geven om de stelling nog te redden, maar 
dit bleek niet voldoende. Mijn eerste 
externe puntverlies van dit seizoen. 
 
 Henk Freriks op bord 8 met zwart : in het 
begin stond ik in het nadeel, maar ik kwam 
er goed uit en stond vooral niet slechter. 
Mijn remise aanbod werd geweigerd, maar 
alles stond eigenlijk vast. Dus ging ik in de 
aanval, maar dat was niet goed en zo was 
de partij nog vlug afgelopen. 

 

Raalte 1 1690 WSG 3 4½-3½ 

Marc Schippers 1779 Damy Voogd 1-0 

Erik Blom 1826 Gerard Kl. Langenhorst 1-0 

Jan Huisman 1767 Hennie Meijer 0-1 

Sjaak Mocking 1689 Job Geerdes 0-1 

Peter Meiboom 1673  Han Schuurmans 0-1 

Maarten van Dalen 1626 Han van de Laar ½-½ 

Karel Bril 1631 Henk te Brinke 1-0 

Hans Bril 1527 Henk Freriks 1-0 

  
 
 

WSG 3 – Het Zwarte Paard 1 
(door Gerard Klein Langenhorst) 

 
Op dinsdag 5 januari om 20.00 uur zouden we beginnen, een half uur later dan gewoonlijk, 
vanwege de grote afstand van Ommen naar Winterswijk. En hoewel we elke keer een 
telefoontje verwachtten, dat ze vanwege de naderende ijzel niet zouden kunnen komen, was 
de ploeg uit Ommen mooi op tijd. 
 
WSG 3 deze keer in de reguliere 
opstelling. En Het Zwarte Paard met vier 
invallers en een tactische opstelling, wat 
wij niet van plan waren en nu dus ook niet 
hoefden te doen. Het was immers al lekker 
gemixt. Op bord 1, 3 en 4 werden dat 
terechte remises van Hennie Meijer 
(siciliaans met betere stelling, maar op het 
eind niet helemaal goed uitgevoerd), Job 
Geerdes (weer snel klaar) en Han van de 
Laar (een solide partij, waar van beide 
kanten geen doorkomen aan was). 
 
Op bord 2 deed Han Schuurmans intussen 
al goede zaken in een franse partij met 
een sterke aanval op een loslopend paard, 
kwaliteitswinst en wat overbleef was een 
zwarte gatenkaas en winst voor wit. 
 

André Houwers en Dick Labee (resp. bord 
7 en 8) belandden in een remise stelling, 
maar onzekere andere borden deed hun, 
op verzoek, doorspelen. Bij Dick ging dat 
niet goed toen zijn paard ingesloten werd, 
maar bij André  wel, doordat zijn ervaren 
opponent verzuimde een pion te 
verzilveren door een verkeerde afruil, 
waardoor André met loper, paard en 5 
pionnen tegen toren en 5 pionnen de winst 
kon pakken.  
 
Op bord 5 ging Henk te Brinke op de 
koningsvleugel vol in de aanval, wel met 
enig risico omdat zonder rokade zijn 
koning in het midden op de tocht bleef 
staan. Hij behaalde echter knap een 
kwaliteitswinst en later ook de partij.  
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Gerard Klein Langenhorst (bord 6) 
verprutste in het eindspel een goede 
stelling (mogelijke paardwinst) met nog 6 
tegen 1.20 minuten. Dacht, in verloren 
stelling, ook te lang na en ging door de 
vlag.Maar voor de ploeg weer een nipte 
winst, we schijnen er patent op te krijgen. 
De partij van André (zwart)  – Henk 
Gaasbeek (82 jaar oud) : 
 
1.d4 d6 2.Pf3 Pc6 3.Lg5 Pf6 4.Pd2 Lg4 
5.h3 Lh4 6.c3 e6 7.Db3 Tb8 8.e4 Le7 
9.Ld3 0-0 10.0-0 h6 11.Lh4 a6 12.Dc2 
Lg6 13.Tfe1 Ph5 14.Lxe7 Pxe7 15.g3 
Dd7 16.Kh2 Pc6 17.Tad1 Tbe8 18.Pb3 f5 
19.d5 exd5 20.exd5 Pxe5 21.Pxe5 Dxe5 
22.Lc4 Kh8 23.Pc5 Df7 24.Pe6 Tg8 
25.Dd2 b5 26.Lb3 e4  

 
Fritz geeft als beste zet nu 27.g3-g4 !  

27.d6 ! Txe6 28.dxc7 De7 29.Lxe6 Dxe6 
30.Dd7 Db6 31.Td4 Pf6 32.Dd8 Db7 
33.c8D  
deze was te vroeg  
 
Dxc8 34.Dxc8 Txc8 35.Ted1 Lf7 36.Td8 
Txd8 37.Txd8 Kh7 38.a3 a5 39.Kg1 Lc4 
40.Td4 a4 41.Kg2 Pe8 42.g4 Kg6 43.Kg3 
Lb3 44.h4 fxg4 45.Kxg4 Pf6 46.Kf4 Kh5 
47.Kg3 g5 48.hxg4 Kxg4 49.f4 Kf5 
50.Td6 Ph5 + 51.Kh4 Pxf4 52.Txh6 Ke5 
53.Kg3 Pe2 + 54.Kf2 Pc1 55.Ke3 Kd5 
56.Kd2 Pa2 57.Tb6 Kd5 58.Tc6 Pc1 
59.Th5 Kc4 60.Kd2 Pb3 61.Ke3 Pa1 
62.Th2 Kb3 63.Kd2 Kxb2 0-1.   
 
 
Alle leden van het derde team wensen 
André van harte beterschap en een snel 
herstel! 
 
 

 
 
 
 

WSG 3 1640 ‘t Zwarte Paard Ommen 1575 4½-3½ 

Hennie Meijer 1861 Klaas Winters 1787 ½-½ 

Han Schuurman 1806 Michael Punter  1419 1-0 

Job Geerdes 1708 Mindert Westra 1723 ½-½ 

Han van de Laar 1699 Jan Dijkstra 1604 ½-½ 

Henk te Brinke 1653  Mark Dunnewind 1602 1-0 

Gerard Kl. Langenhorst 1523 Wijgert Veerman 1574 0-1 

Andre Houwers 1490 Henk Gaasbeek 1607 1-0 

Dick Labee 1382 Roel Boer 1285 0-1 

  
 
 

 
 
 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWhN_fy9nKAhXFVyYKHXnYCW8QjRwIAw&url=http://www.betuwsegeschenkmand.nl/fruitmand.asp&psig=AFQjCNEsOkJr7y4Ol1WZTij6rmW3JpzYIA&ust=1454520098890530
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Veteranen 
(door Dick Boogaard) 

 
In het veteranentoernooi van de SBO zijn inmiddels vijf van de zeven ronden gespeeld.  
Van WSG doen hieraan mee Jaap Wolters, Hannes Höing en ikzelf. Hier is de stand van 
zaken. 
 
Op 28 januari speelde Jaap remise tegen 
IJsbrand Hortensius. Omdat IJsbrand van 
1928 is en Jaap van 1924, zat er 180 jaar 
aan het bord in deze partij. Hij eindigde in 
remise. Jaap stond wat beter, maar raakte 
een stuk kwijt. Zijn tegenstander vond het 
nog zo moeilijk, dat hij het wel goed vond 
zo en bood remise aan. Jaap is dit seizoen 
gepromoveerd naar de B-groep en heeft 
daar toch al 2 punten uit 5 partijen. 
Hannes doet het geweldig. Hij won in de 
vijfde ronde met zwart van Ton Ellenbroek 
en heeft nu 3,5 uit 5. Belangrijk is dat hij 
de toppers nu heeft gehad. Alleen Ben 
Poelstra heeft nog een halfje meer.  
Ik sta ook op 3,5 uit 5, maar moet nog 
tegen Ben Poelstra en Ton Ellenbroek. 
Dat is niet eenvoudig. Tegen Hannes heb 
ik al remise gespeeld. De laatste partij 
speelde ik tegen de organisator Theo 
Heeregrave. Mijn tegenstander meldde 
zich af en ook die van hem. 
 

 
Ik had het niet moeilijk en omdat het slot 
zo leuk was, is het hier: 
 

 
 
24.h5-h6  h7xg6  25.h6xg7+  Kh8xg7  
26.Le3-h6+  Kg7-h8  27.Lh6xf8+  Dc7-h7  
28.Th1xh7+  Kh8xh7  29.Dd2-h6 mat.  
Theo zei na de 25ste zet: ‘Ik laat me mat 
zetten’. En dat gebeurde.

 
 

 

 
Speciale rubriek 

 
JM 95, DB 123, MK 84, GKL 138
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Freundschaftsspiel Südlohn - WSG 
(door Han van de Laar) 

 
Alweer voor de vijfde keer werd  op vrijdag 15 januari de schaaktweekamp tussen Südlohn 
en Winterswijk gehouden. Omdat de volgende dag het WSG snelschaaktoernooi op de 
agenda stond liep het aantal aanmeldingen aanvankelijk een beetje stroef. Toch konden we 
met 9 personen afreizen. Acht spelers speelden 8 wedstrijden van 8 minuten plus 3 
seconden per zet tegen 8 spelers van Südlohn. Jaap  Wolters speelde 1 lange partij tegen 
Hermann Tenhagen. De uitslag daarvan was remise. 
 
WSG had tot nu toe alle vorige edities 
verloren, waarbij het in de eerste drie 
edities steeds zo ongeveer 1/3 - 2/3 was. 
Vorig jaar kwam daar al een kentering in. 
Toen was de uitlag 47,5% tegen 52,5%. 
Na een hartelijk welkomstwoord van de 
voorzitter van Südlohn, Reinhard Funke, 
tevens 1ste teamspeler van het WSG, 
konden we beginnen met een lekker bakje 
koffie en kniepertjes gemaakt door de 
vrouw van Hannes. Een goed begin. 
 

De 1ste ronde werd 4-4. Een hoopvol 
begin, helemaal toen we de 2de en 3de 
ronde wonnen. De 4de ronde werd weer 4-
4, maar toen verloren we ronde 5-6-8 en 
werd ronde 7 nog een gelijkspel. Daarmee 
verloren we opnieuw nipt, met 30,5 - 33,5. 
Met de partij van Jaap en Hermann 
meegeteld 31 - 34 oftewel 47,7%  - 52,3%.  
De biertjes en frisdrankjes smaakten 
prima, de schaal met hapjes was 
inmiddels helemaal opgemaakt, voldaan 
konden we dus iets na elven weer naar 
huis.  

 
WSG     Südlohn 
Arent en Jochem  5½  Reinhard   7 (alleen verloren van Max) 
Dick B    5   Klaudio en Walter  6 
Bert en Han vdL  3½  Hannes   4 
Gerard Kl   3   Felix    3½ 
Max    2½   Willy    3 
Frank    2   Frank    2½  
     Helmut   1½ 
    

 
 

 

Snelschaaktoernooi 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
In de laatste dagen en zelfs uren krijgt Dick altijd nog heel wat telefoontjes en mailtjes en 
loopt het snelschaaktoernooi weer lekker vol. Even leek het deelnemeraantal precies gelijkop 
te lopen met vorig jaar, maar door enkele afmeldingen waren het er uiteindelijk 34. Gerard 
Harbers moest nog als reserve inspringen om een bye te voorkomen en dat deed hij heel 
verdienstelijk. Gerard werd knap vijfde met 5½ punt. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmoMmPzNnKAhUKMyYKHdoEDQ4QjRwIAw&url=http://www.nieuwsbladtransport.nl/Nieuws/Article/tabid/85/ArticleID/46703/ArticleName/Duitseredersgeheelvrijgesteldvanloonbelasting/Access/Anonymous/Default.aspx&psig=AFQjCNEEtrXfT2-yu8IXeYBXWER-cAIZFQ&ust=1454520199360855
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Dat was heel ver achter de koplopers 
Christian Völker, die het toernooi in een 
ver verleden volgens mij ook al eens won, 
en Jozo Vulic. Zij scoorden allebei acht 
punten. Onze Grolse “huisschaker” liet 
weer eens zien dat hij niet alleen hard kan 
lopen, maar ook snel kan schaken. Jozo 
bleef ongeslagen, versloeg als enige 
Christian Völker, maar kwam net een half 
weerstandspuntje tekort. Toch maar weer 
eens op de club gaan schaken zou ik 
zeggen.  
Han Schuurmans had weinig 
weerstandspunten, maar wel veel punten 
en eindigde zo knap als derde en beste 
WSG’er. Favorieten als Reinhard Funke 
en Jochem Mullink hadden hun dag niet 
en eindigden in de middenmoot.  
 

 
En in de buurt van de winnaars van de 
andere groepen. In de B-groep was Luc 
van Harxen lang op weg zijn titel te 
prolongeren, maar André Houwers, die 
niet goed was gestart, ging hem in de 
laatste ronde nog voorbij. Ja, zo gaat dat 
bij Zwitsers. Oscar Wamelink leek daar 
ook last van te krijgen, want hij moest het 
in de slotronde opnemen tegen Henk te 
Brinke en zo konden Evi en Lauri Maris, 
die op papier iets minder sterke 
tegenstanders hadden, hem nog voorbij.  
 
Maar wat gebeurde, ze wonnen alledrie, 
en zo won Oscar de beker. Voor Evi en 
Lauri niet getreurd, want als je nu al 4½ 
scoort dan heb je nog wel een paar jaar 
om de beker zelf ook een keer te winnen.   
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Eindspel 
(door Gerard Harbers) 

 

 
 

Deze studie is van A. Manvelyan. Deze pas overleden componist ui t Azerbadjan heeft 
prachtige studies op zijn naam staan en hieronder wordt er een getoond. 
De opdracht is wit speelt en wint. 
 
De oplossing is: 
 
1) Kc8   
Dreigt b8 en promotie en daarom moet zwart wel nemen. 
 
1) …  Pxb7 
2) Txb7+ Ka6 
(Of 2) … Ka8 3) bxa4 a1D 4) Tb8+ Ka7 5) Le3+ Ka6 6) Ta8 mat) 
 
3) b4!   
Om de zwarte koning geen vluchtvelden te geven. 
 
3) …  a1D 
4) b5+  Ka5 
5) c4+  Tb4 
Het is allemaal geforceerd. 
 
6)Ta7+  Kb6 
7) Le3+ d4 
8) Lxd4+  
 
Om ook het laatste vluchtveld bij zwarte koning weg te halen. 
8) …  Dxd4 
9) Ta6+ Kc5 
10) Tc6 mat 
Een mooi mat midden op het bord, en de zwarte wordt gehinderd door zijn eigen stukken. 
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Schaken en politiek in Rusland 1 
(door Gerard Klein Langenhorst) 

 

Overgenomen van Robert Beekman van Schaakclub Utrecht. 
 
Anekdote : Rond 1900 spoelde een man aan in Engeland. Zijn schip was overduidelijk 
vergaan. Maar uit welk land kwam hij? Niemand was in staat om met deze man te 
communiceren. Ze probeerden van alles: Frans, Spaans, Duits, andere Europese talen. 
Zonder resultaat. De man bleef stoïcijns onder al het vreemde gebrabbel, totdat hij twee 
mensen ziet schaken. Hij loopt naar het bord toe, ziet de witspeler een zet doen, en neemt 
deze zet hoogstpersoonlijk terug. Bliksemsnel laat hij vervolgens een variant zien, waarbij, 
afgaand op wat ik op televisie gezien heb, zwart in acht zetten matgezet wordt.  
"HET IS EEN RUS!!!", roept de helft van het gezelschap enthousiast uit. En één van hen legt 
het nog eens omstandig uit aan een verbaasd kijkende heer: "Kijk, deze man kan goed 
schaken, dus hij is een Rus."  
 
Historisch gezien klopt hier natuurlijk geen 
fluit van. De Russische 
schaakheerschappij is pas na de Tweede 
Wereldoorlog goed op gang gekomen. 
Niet dat schaken rond 1900 in Rusland 
onbekend was. Sint Petersburg 1895/1896 
was bijvoorbeeld een wereldberoemd 
schaaktoernooi, waarin de vier sterkste 
schakers uit die tijd deelnamen. Eén van 
hen was de Rus Chigorin, voor de Russen 
een belangrijke wegbereider in het 
schaken. Maar hij stond eenzaam, daar 
aan de Russische top. 
Feitelijk domineerden rond 1900 de 
Duitsers. De Duitsers Steinitz en Lasker 
waren wereldkampioen over een lange 
periode: 1886 – 1921. En vóór Steinitz 
hadden we Adolf Anderssen, ook al een 
Duitser. Om niet te vergeten Tarrasch en 
Bogoljubow, die eveneens om de 
wereldtitel streden. Een team uit Duitsland 
zou hoge ogen gegooid hebben in geval 
van een schaakolympiade ten tijde van 
1900.  
Waarom Russen zo goed kunnen 
schaken? Cultuurhistorische oogpunten 
buiten beschouwing latend, komen we 
eigenlijk uit bij de politieke trix: Stalin, 
Lenin, Marx. 
Het moge duidelijk zijn dat met de 
heerschappij van Stalin ook de 
schaakheerschappij goed opgestart werd. 
We zullen en moeten de wereldtop 
bereiken ! Met dat gegeven is het complot 
denken goed op gang gekomen. En in een 
land waarin de dictatuur heerste is het 
lastig om fictie en werkelijkheid van elkaar 
te scheiden. 

Fischer klaagde er al over dat de Russen 
elkaar op het kandidatentoernooi van 
Curacao 1961 spaarden en tegen hem 
voluit gingen. HOW THE RUSSIANS FIXED 

WORLD CHESS, publiceerde hij na het 
toernooi, en de trend was gezet. Maar was 
de combine tegen Fischer gericht ? 
Kortsnoj schreef later dat hij Geller vroeg: 
Jullie spelen telkens korte remises. Wie 
denken jullie daarmee te verslaan? 
Waarop Geller bot antwoordde: Jou ! 
Eenvoudiger is daarom de verklaring dat 
Geller, Petrosian en Keres drie vrienden 
waren en geen zin hadden om elkaar in dit 
uitzonderlijk lange toernooi met 28 ronden 
in de broeiende hitte af te slachten.. 
 

 
Petrosian, Fischer en Geller. 
Vriendschap op het schaakbord. 
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Minder bekend is evenwel dat Capablanca 
zich over hetzelfde beklaagde in 1936, 
tijdens het schaaktoernooi van Moskou. 
Stalin verzekerde hem hoogstpersoonlijk 
dat het niet meer zou gebeuren. Maar of 
hij zijn woord gehouden heeft ? 
 
Heeft Stalin nu wel of niet de lijst 
wereldkampioenen min of meer zelf 
samengesteld? We gaan daarvoor terug in 
de tijd. Het is 1948. Wereldkampioen 
Aljechin is net overleden en de FIDE 
organiseert een toernooi met de allerbeste 
schakers van dat moment, die gezamenlijk 
om de wereldtitel gaan strijden. Botwinnik 
wint. Was het niet zo dat modelburger 
Botwinnik van de Sovjet-elite MOEST 
winnen, en dat de Est Keres niet MOCHT 
winnen. Een aantal burgers uit Estland (en 
meer van Letland) hadden gecollaboreerd 
met de Duitsers; de aversie jegens 
bezettend Rusland was daarvoor erg 
groot. Schaker Petrov werd bijvoorbeeld 
verbannen naar Siberië en keerde nooit 
meer terug. Keres was een te groot 
schaker om zo maar te laten verdwijnen. 
Maar wereldkampioen worden ? Dat 
mocht dus niet.  
 
De complottheorie zit nu als volgt in 
elkaar: Stalin bewonderde Keres en Keres 
hoefde dus niet zoals Petrov dood. 
Uiteraad was dit een geste van de 
allerhoogste orde. Zeker uit de hand van 
de Verschrikkelijke Usurpator die 
regelmatig een lijstje met meer dan 
honderd namen opstelde en dit aan het 
hoofd van de KGB doorspeelde, met 
daaronder de boodschap: "allemaal dood". 
Keres mocht leven, maar zou daarbij wel 
de toezegging gedaan hebben dat er per 
se een Rus wereldkampioen zou worden. 

 
Botwinnik 
 
Hierboven zien we hoe hij interviews 
weggeeft aan bewonderaars, in een 
interview uit 1991 (na de val van de Muur) 
met Sosonko: "Ik heb zelf wel eens 
meegemaakt dat er opdrachten werden 
verstrekt. In 1948 speelde ik met Keres, 
Smyslov, Reshevsky en Euwe om de 
wereldtitel. Na de eerste helft van het 
toernooi, dat in Nederland werd gespeeld, 
werd het duidelijk dat ik de nieuwe 
wereldkampioen zou worden.  
 
Tijdens de tweede helft in Moskou 
gebeurde er iets onaangenaams. Op heel 
hoog niveau werd voorgesteld dat de 
andere Russische spelers expres tegen 
mij zouden verliezen, om er zeker van te 
zijn dat er een Sovjet-wereldkampioen zou 
komen. Stalin heeft dat persoonlijk 
voorgesteld. Maar ik heb dat natuurlijk 
geweigerd ! In sommige kringen wilde men 
liever dat Keres wereldkampioen zou 
worden, maar ik had al lang bewezen dat 
ik op dat moment sterker was dan Keres 
en Smyslov." Maar de complottheorieën 
laaiden weer in alle hevigheid op. Had 
Keres niet in dat toernooi vier keer 
kinderlijk verloren van Botwinnik? 
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Links één van de bewijzen. Keres speelt 
hier 1.Td3. Ik was verbaasd toen ik deze 
stelling zag. Ik had precies dezelfde 
stelling op het bord gehad, tegen Zeist 2, 
toen we om een plaats in de KNSB 
streden. Maar dan zonder a-pionnen. En 
ook ik deed 1.Td3. Natuurlijk kende ik het 
adagium van Philidor: op de vierde rij 
blijven tot zwart de pion vooruitspeelt, en 
dan naar de achterste rij om schaakjes te 
geven. Overigens, ook Td8 is mogelijk, en 
na Tc6-c3 Kg2 Kh4 houdt Tg8 remise. 
Maar Td3 is het simpelst; wit hoeft dan 
helemaal niets te doen om remise te 
houden. Deze zet kan overigens niet als 
zwart een centrumpion heeft; dan volgt ... 
Th4 en ... Th3 dreigt de toren op te halen. 
Maar hoe zit het als er a-pionnen wel op 
het bord staan ? Na het gespeelde Td3 

volgde 1....Tf4 2.Ta3 a5 en liep de zwarte 
koning simpel naar de a-pion toe. Echter, 
volgens mij wint zwart na 1.Tc4 Tb6 2.Td4 
Tb3 3.Kg2 Ta3 4.Tc4 g4 net zo 
eenvoudig. Tb8, volgens Philidor-principe, 
verliest de a-pion. Wit heeft nog wel 5.Tc5 
Kh4 6.Ta5 Ta2 7.Kf1 Kh3 8.Txa6 Ta1 
9.Ke2 g3, en het is close, dat geef ik toe, 
maar ook dit wordt door zwart gewonnen. 
De bewijsvoering is dus minder sluitend 
dan gedacht. 
 
Bij het Tata Steel Chess stond er een 
soortgelijke stelling op het bord in de 
derde ronde tussen Yi Wei en Magnus 
Carlsen. Wei gaf zijn a-pion weg, maar 
hield toch remise, door de zwarte koning 
buiten te sluiten. 
 

  

 
 
 

 
 

  

http://www.wereldvlaggen.nl/nl/vlag-ussr-sovjet-unie-boot.html
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Winterse Verrassingen 
(door Dick Boogaard) 

Er was weer veel moois te vinden de afgelopen maanden. En de stellingen zijn niet van de 
minsten! Zelfs Magnus Larsen en Anish Giri komen deze keer langs. Veel plezier dus met 
het oplossen en…..snel aan de slag. De oplossingen staan weer elders in het blad.
 

 

1.Een makkie om mee te beginnen. 

Wit geeft mat in vier zetten. 
 

 

2.Zwart begint en geeft mat in 

vier zetten. 
 

 

3.Verrassing! Zwart begint en  

houdt remise! Drie zetten. Dat is al 
lastiger. 
 

 

4.Zwart begint met een verrassende 

zet en dan is het snel mat. 
 

 

5.Als zwart hier de goede zet had 

gevonden, kon hij winnen….. 
Welke zet was dat en waarom? 
 

 

6.Helaas gaf de zwartspeler op na de  

eerste zet van wit. Het mat in zes kwam  
niet meer op het bord. Bij ons wel!  
En hij is mooi! 
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Partijen van Clubleden 
(door Marcel Krosenbrink) 

 

Halverwege het seizoen ging Luc van Harxen meedoen aan de competitie en dat deed hij 
niet onopgemerkt. Hij won de eerste vijf partijen. Dat hij van tegenstanders met een lagere 
rating won was misschien nog wel volgens verwachting, maar ook tegen Hek Lurvink boekte 
hij een snelle zege. 
 
Henk Lurvink-Luc van Harxen 
1.d4 d5 2.e3 Pc6 3.c4 e6 4.Pc3 Lb4 5.Pf3 
Pf6 6.a3 Lxc3+ 7.bxc3 0–0 8.Dc2 Pa5  
Ondanks een enkele ongebruikelijke zet is 
een min of meer normale openingsstelling 
ontstaan. 
 
9.c5 b6 10.cxb6 axb6  
De zet c5 levert alleen Luc wat op, 
namelijk een open a-lijn. Hij maakt daar 
later goed gebruik van. 
 
11.Pe5 La6 12.Lxa6 Txa6 13.0–0 Dd6 
14.f3 Pd7 15.f4 Pxe5 16.fxe5 De7 17.Lb2 
Pc4  
 

 
 

En pionverlies is niet meer te voorkomen. 
Mede als gevolg van de druk over de a-
lijn. Ook is het zwarte paard veel sterker 
dan de witte loper. 
 
18.Tfe1 Pxa3 19.Db3 Tfa8 20.Tad1 Pc4 
21.Lc1 Ta2  
Zwart heeft de a-lijn geheel onbder 
controle en gaat dat voordeel ombuigen in 
een bezetting van de tweede rij, precies 
volgens het boekje. 
 
22.e4 Dh4 23.exd5  
Henk had kennelijk de volgende zet over 
het hoofd gezien, maar ook anders was 
het geen pretje geworden, want na 
bijvoorbeeld Tf1 verliest hij een tweede 
pion. 
 
Df2+  
1–0 want na Kh1 is Dxg2 mat 
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Partijen van Clubleden 

(door Dick Boogaard) 
 
Bij het verslag van de bekerwedstrijd tegen SV Mat-Ador staat al het eindspel van Luc. 
Hieronder volgt ook nog de partij Gerard Bruins-Frank Lehr ook zeer de moeite waard. 
Gepeeld op dinsdag 26 januari 2016. 
 
WIT: Gerard Bruins (1613) 
ZWART: Frank Lehr 
 
1.e2-e4  d7-d6  2.Pg1-f3  e7-e5  3.Lf1-c4  
Lf8-e7  4.Pb1-c3  Pb8-c6  5.a2-a3  Lc8-
g4  6.h2-h3  Lg4-h5  7.g2-g4  Lh5-g6  
8.d2-d3  h7-h5   
 

 
        
9.Th1-g1  Dd8-d7 
Dat is iets minder van beide spelers. Na 
9.g4-g5 raakt zwart in het nauw en kan 
zijn ontwikkeling lastig voltooien. En zwart 
had beter op g4 kunnen ruilen.  
 
10.Lc1-e3  h5xg4 11.h3xg4  Pg8-f6  
12.g4-g5  Pf6-g4  
Nu Frank toch de kans krijgt op g4 te 
ruilen en wit ook nog eens g4-g5 speelt, 
wordt het leuk! 
 

 

 
13.Dd1-d2  Th8-h3  
Ineens vallen de zwarte stukken binnen.  
 
14.Tg1-g3  Pg4xe3  15.Dd2xe3  Th3-h1+  
16.Pf3-g1  Lg6-h5  17.Ke1-d2   
Dat de koning weg moet is duidelijk, maar 
het was handiger dat te doen met f2-f3 en 
0-0-0. 
 
17…..Pc6-d4  18.Ta1-e1  b7-b5 
Ook Frank ziet af van de rokade en wil 
geweld gaan gebruiken. 
 
19.Lc4-a2  b5-b4  20.a3xb4  Ta8-b8  
21.b4-b5 Tb8xb5? 
 

 
 
22.Pc3xb5  Dd7xb5 
 
Door het offer van de kwaliteit zakt 
volgens Fritz het voordeel van Frank van 2 
naar 1,2; zo slecht is het dus niet. Maar 
Fritz zag liever 21…..a7-a6  22.Te1-c1  
a6xb5. 
 
23.Kd2-c1  Db5-a4  24.La2-b1  f7-f5   
En weer een verrassende zet. Je laat je 
tegenstander wel schrikken, maar nu geeft 
Fritz weer netjes 0,00, als wit maar en 
passant slaat….. 
 
25.Tg3-h3  f5-f4  26.De3-d2  Th1xh3  
27.Pg1xh3   
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Jammer dat Frank nu niet gelijk 27…..f4-f3 
speelt. Dan is wit volledig ingesnoerd. Wit 
moet haast wel 28.Ph3-g1 spelen, en na 
28…..Pd4-e6 dreigt al 29.Le7-g5 met 
damewinst. 
 
27…..Da4-d7.  
Valt het paard aan. 
 
28.Ph3-g1  Le7xg5  29.Lb1-a2  Dd7-a4  
30.Kc1-b1  Lg5-h6 
De bordjes zijn verhangen; wit heeft licht 
voordeel, maar het wisselt per zet. 
 
31.Dd2-c3  Ke8-d7  32.La2-b3  Da4-b5  
33.Lb3-c4  Db5-b6  34.b2-b3  Lh6-g5  
35.Kc1-b2  Lg5-h4  36.Te1-a1 
Zoals het hoort in een bekerwedstrijd, wit 
wil ook aanvallen en heeft ineens drie 
stukken op de damevleugel; de zwarte 
lopers staan op h4 en h5. Maar de loper 
op h4 komt op een wel heel mooi veld. 

 
37.Lh4xf2 
 

  
       
Zwart staat goed, maar moet nog wel een 
laatste verrassing tonen. 
 
37.Ta1-a6  Pd4-b5!   
Iedere andere zet gooit het meeste 
voordeel weer weg. Misschien had Frank 
het al bedacht toen hij Lf2 speelde. Hierna 
is het eigenlijk uit. 
 
38.Lc4xb5   
Ook 38.Dc3-b4  Db6-d4+  39.c2-c3  
Pb5xc3  40.Db4xc3  Lf2xg1 is kansloos. 
 
38……Db6xb5  39.Ta6-a5  Db5-b6  
En toen werd het Gerard te veel en 
speelde hij  
 
40.Pg1-h3 en na 40…..Lf2-d4 gaf hij op. 
Mooie partij vol aardige zetten. 
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Oplossingen van de Winterse Verrassingen 
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1. Juri Krupenski – Boris Gelfand, Paul Keres Memorial, Tallinn 2016. 

     1.Dg2-g6+  f7xg6  2.La2-g8+  Kh7-h8  3.Lg8-f7+  Kh8-h7  4.h5xg6 of Lf7-g6 mat 

2. Mark Basencyan – Boris Ofitseran, Moskou 2015  

     1.Tc8-c1+  Td1xc1  2.La6-d3+  Tc1-c2 (of Dg2-c2)  3.Db6-d4 en 4.Dd4-b2 mat 

3. Fulvio Rossini – Fabrizio Molina, Biella 2015  

     1…..Lb2-c1+  2.Tg1xc1  Da2-f2+  3.Ke3xd3  Df2-d2+  4.Kd3xd2 en het is pat. 
      Na 2.Ke3xd3 geeft zwart zelfs mat door 2……Da2-c4! 

4. Jasmin Delic – Dragan Kosic, Bosna Open 2015  

     1…..Tf8-f3  2.g2xf3  Dg5-h5 en mat volgt. Of 2.Le2xf3  e4xf3  3.e3-e4  Dg5-h5 en mat   
      kan alleen even voorkomen worden door 4.Dd2xh6   

5. Magnus Carlsen – Daniil Doebov, WK Rapid Berlijn 2015 

      Na 1…...Pd3-e5 komt Carlsen minstens een stuk achter door de dreigingen 2……Pe5-f3  
      en 2…...Dg6xc2. Helaas deed Doebov 2……Pd3-f4 en haalde Carlsen nog net remise. 

6. Anish Giri – Sunilduth Lyna, Qatar Open 2015. 

      1.Tf6-g6 en zwart gaf het op. Er zou volgen: 1……Kg8-h7  2.Dc4-h4+  Kh7-g6  3.Tf1-f6+   
      Kg6-g7  4.Dh4-h8+  Kg7xh8  5.Tf6-h6+  Kh8-g8  6.Th6-h8 mat 
 
 

 Activiteitenkalender 

 
Dinsdag 9 februari   Schaakvrij 
 
Dinsdag 29 maart   Bekerfinale 
 
Dinsdag 3 mei    Schaakvrij 
 
Dinsdag 24 mei   Laatste ronde senioren 
 
Vrijdag 27 mei    Laatste speelavond jeugd 
 
Zaterdag 28 mei   Jeugdschaaktoernooi 
 
Zaterdag 4 juni   Barbecue 
 
Dinsdag 7 juni    Start Zomerschaak 2016 
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Heeft u iets te vieren? 

 
Tap- en glaswerkverhuur. 

Volle flessen kunnen bovendien worden geretourneerd. 
Voor relatiegeschenken het juiste adres. 

Uw totale drankenpakket onder één dak. 
 

Slijterij-Wijnhandel 
Wooldstraat 43 - tel. 0543-513206 

Winterswijk 
www.goossens.wijnen.nl 
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Door het lagere aantal deelnemers hebben we eerst een competitie gespeeld waarin 
iedereen 1x tegenelkaar heeft geschaakt. Lauri won alle partijen en mag zich daarom de 
eerste herfstkampioen in de geschiedenis van het WSG noemen. Inmiddels is het aantal 
spelers gelukkig uitgebreid en spelen we weer een “ouderwetse” competitie over twee 
perioden. Een woord van Welkom aan Sylvan, Micha, Finn en Rowan die inmiddels allemaal 
enkele partijen hebben gespeeld en ook al puntjes hebben gepakt.    
 
Eindstand herfstcompetitie  
 
Lauri         8-8 
Evi      8-7 
Kasper     8-6 
Merlijn   8-5 
David    8-3½ 
Bram     8-2½ 
Merijn      8-2 
Wietse  8-2 
Emma   8-0 
 
Tussenstand competitie 
 
1. Lauri 3-3 93 w 
2. Merlijn 4-3 82  
3. Evi  4-3 64  
4. David 3-2 57 w 
5. Kasper 5-3 50 z 
6. Bram 4-2 47  
7. Finn  3-2 41 z 
8. Merijn 4-1 36  
9. Wietse 3-1 35 z 
10Rowan 2-1 31  
11 Sylvan 4-½ 23  
12Emma 3-1 19 w 
13Micha 4-½ 16  
 
 
 
Programma A-team     Programma D-team 
11 maart Hardenberg (thuis)   11 maart Minerva 1 (thuis) 

15 april Almelo (uit) 
 
 

 
 



 

 

39 

Hardenberg A-WSG A 
(door Daan Slager) 

Op vrijdag 11 december speelde WSG tegen Hardenberg. De reis was goed voorbereid, er was 
chips ingekocht, de openingen waren ingestudeerd en de laatste voorbereidingen getroffen. Het 
team bestond uit: 
 

Jochem Mullink, de regerende 
clubkampioen en koploper van het WSG 
(bord 1), Oscar Wamelink, die nadat hij 
vorig jaar kampioen in de C groep was, dit 
jaar zijn debuut maakte in de B groep (bord 
2), Max Eisenbart, die vorig haar schaakvrij 
won in de C-groep met een totaal aantal 
gespeelde partijen van vier, die ook dit 
seizoen goed begon en kort voor de 
winterstop eerste in de C groep staat (bord 
3) en Daan Slager, die vorig jaar op 
verrassende wijze het WSG 
jeugdschaaktoernooi won van Oscar en Max 
(die nog steeds klagen dat ze hem op die 
desbetreffende dag hebben opgehaald, voor 
nadere informatie, vraag een van de 
betreffende personen) en dit jaar zijn debuut 
maakte bij het seniorenschaak (bord 4).  

De reis naar het prachtige clubgebouw van 
Hardenberg verliep voorspoedig, op een 
kleine omleiding na. Om ongeveer zeven 
uur begonnen de partijen tegen Jochem 
Mullink tegen Jasper Hamhuis (bord 1), 
David van Dijk tegen Oscar Wamelink (bord 
2), Max Eisenbart tegen Ruben Broeksema 
(bord 3) en Roan Meijer tegen Daan Slager 
(bord 4)  Er moet gezegd worden dat 
Hardenberg met drie invallers speelde. 
Daan's partij duurde niet lang, na een 
mislukt offer met een paard kwam de koning 
van Roan open en bloot te staan, waarna de 
partij na enkele zetten in het voordeel van 
Daan werd beëindigd: 1-0 voor WSG.  
 
Max was hierna snel klaar, na een klassiek 
koningsgambiet van wit leek het eerst alsof 
zwart het niet zou aannemen maar na  

1. e4 e5 2. f4 d6 3. Pf3  nam hij het met 3. 
…  xf4 alsnog aan. Na 4. d4 d5 5. e5 

probeerde zwart met Lg4 druk op te bouwen 
op het paard, waarna wit eerst even met 6. 
Lxf4 de geofferde pion terugwon. Na 6. … 
 Lxf3 7. Dxf3 Lb4 8. Pc3 c6 kwam wit toch 
wel op een redelijk grote 
ontwikkelingsvoorsprong uit. Na 9. a3 Lf8 
10. Ld3 was deze ontwikkelingsvoorsprong 
toch wel erg groot geworden. Met 10. …  g6 
probeerde zwart op die vleugel toch nog iets 
te ontwikkelen. Door met een korte rokade 
0-0 de toren op de f- lijn te brengen ontstond 
daar toch wel een best gevaarlijke aanval. 
Na een opzich niet zo slecht zet van zwart: 
11. … Lh6 (na Lxh6 volgt Pxh6 wat direct 
Dxf7+ dekt) trapte zwart in een truc voor wit 
die met 12. Ld2 schijnbaar een loper 
weggaf maar na  
 

 
 
12. …  Lxd2 13. Dxf7+ mat zette.  

Oscar won daarna. Hij kwam redelijk gelijk 
uit de opening, maar stond al snel in het 
voordeel omdat zijn tegenstander zijn 
paardoffer niet goed had doordacht.  
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Het moet gezegd, Oscars tegenstander liet 
zich niet uit het veld slaan, en probeerde 
hemel en aarde te bewegen in 40 zetten, die 
achteraf niet veel effect hadden op de 
stelling. Na een torenvork was het al snel 
bekeken met David. 
 
Jochems tegenstander liet zich niet uit het 
veld slaan door deze armoedige uitslag van 
zijn team, maar Jochem stond na de 
opening al actiever en hij won een pion, en 
drie zetten later een stuk. Daarmee was de 
partij eigenlijk al bekeken, en het WSG 
kwam met een verpletterende 4-0 uit de 
wedstrijd te voorschijn. Daarna was er, na 
een korte pauze, het snelschakeni. Het 
paard van Daan's tegenstander had na 18 
seconden een identiteitscrisis, en deed zich 
een beurt voor als een loper. Met een 
prachtige zet van het paard op e6 gevolgd 
door een:"Claim!" was deze partij snel 
bekeken, wat het desbetreffende paard niet 
doorhad en hij waagde nog een mooie, 

maar helaas compleet zinloze zet voordat hij 
doorkreeg wat er zojuist was gebeurd. 
Oscars partij was ook al snel bekeken, 
nadat hij simpel een aanval voorkwam en de 
tegenstander paard liet pennen en verloren 
liet gaan. Net zoals in de eerste partij 
speelde Oscars tegenstander dapper door, 
maar moest uiteindelijk toch het onderspit 
delven. Hij gaf twee zetten voordat hij mat 
ging op. Max verloor zijn snelschaakpartij 
doordat hij door de tijd ging, omdat Marcel 
hem geleerd had langzaam te spelen. "Ik 
gun de tegenstander ook een puntje" zei de 
sympathieke verliezer. Jochems partij was, 
naar Jochems maatstaven, normaal. Hij won 
in de eerste minuut een  
stuk en won daarna snel de partij. Met een 
mooie 3-1 won het WSG ook het 
snelschaken van Hardenberg. 

 

 
 

Hardenberg A  WSG A  0-4 1-3 

Jasper Hamhuis 512 Jochem Mullink  0-1 0-1 

David van Dijk 795 Oscar Wamelink 1506 0-1 0-1 

Ruben Broeksema 334 Max Eisenbart 1334 0-1 1-0 

Roan Meijer 357 Daan Slager 971 0-1 0-1 

 
WSG A – Max Euwe A 

(door Kay Ruesink)  
 
Al in het begin was het behoorlijk vuurwerk. 2 partijen waren binnen een halfuur afgelopen. De 
1e partij die snel eindigde was die op bord 3: de partij van Daan. Helaas wist hij het niet te 
winnen. De stand: 0-1 
 
De 2e snel eindigende partij was op bord 4: 
de partij van Kay. Deze partij eindigde in 
winst voor WSG en dus was de stand weer 
gelijk: 1-1. Deze partij eindigde nadat de 
tegenstandster zowat alles had 
weggegeven. Op bord 1 & 2 ging het spel 
nog onverminderd door en stonden de 
borden lange tijd behoorlijk symmetrisch. 
Ondertussen begon de tijd toch wel te 
dringen… 
En dan komt er toch ook een eind aan de 
laatste twee wedstrijden. Max sluit zijn 

wedstrijd op bord 2 met winst af, Oscar op 
bord 1 helaas met verlies. De stand: 2-2 
 
Dan was het tijd voor het snelschaken. Hier 
was de eerste partij die eindigde op bord 4. 
Dit gebeurde nadat de tegenstandster een 
verkeerd stuk verzette terwijl ze schaak 
stond (dus claim). Daarna eindigden de 
andere drie wedstrijden ongeveer 
tegelijkertijd. Ook dit keer wist Daan het niet 
te winnen, terwijl op de andere borden wel 
winst werd geboekt. De stand: 3-1 
Dit bracht ons bij een eindstand van 5-3 
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WSG A  Max Euwe A  2-2 3-1 

Oscar Wamelink 1506 Niek Bats xx 0-1 1-0 

Max Eisenbart 1334 Matthew Maat xx 1-0 1-0 

Daan Slager 971 Ruben van Ek 491 0-1 0-1 

Kay Ruesink 458 Casey Kleinsma 146 1-0 1-0 

 

WSG D 
 

WSG doet voor het eerst mee aan de competitie en is op basis van de gemiddelde rating van de 
spelers ook nog net ingedeeld in de hoogste groep. Het zal dit seizoen dus niet makkelijk 
worden. Met drie punten uit twee wedstrijden is het team echter prima begonnen. En hoewel de 
sterkste tegenstanders nog komen is dat alvast een mooie opsteker.  

 

WSG D  Hardenberg D  3-1 4-0 

Evi Maris 640 Niek van der Noordaa 655 1-0 1-0 

Lauri Maris 749 Joost van der Noordaa 650 1-0 1-0 

Wietse Stoverink 147 Lenci Meijer 120 0-1 1-0 

Bram Wilterdink 130 xx  1-0 1-0 

 
 

WSG D  Max Euwe D  2-2 2-2 

Evi Maris 640 Ben-Ji Thio 535 1-0 1-0 

Lauri Maris 749 Dyelain ten Donkelaar 422 1-0 1-0 

Wietse Stoverink 147 Casper Algera 324 0-1 0-1 

Bram Wilterdink 130 Lisa van Dijken 136 0-1 0-1 

 
 
 
 
Standen overige competities 
 
Snelschaken   Achterhoek-cup  Winterswijk-cup 
Evi             6   Max  30  Merijn  18 
Kasper       5    Daan  30  David  18 
Lauri          4   Lauri  24  Wietse   12 
Merlijn       3   Oscar   24  Emma  10 
Wietse       3   Evi  18  Bram  10 
Merijn        2   Merlijn  15  Sylvan    6 
Emma       1   Kasper    15 
    Kay  12 
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Lauri Nederlands Kampioen ! 
(door Marcel Krosenbrink) 

Zaterdag 21 november werd in Eindhoven het open NK rapid voor jeugd gespeeld. Driekwart 
van onze vrouwelijke leden stond op de deelnemerslijst van dit sterkste eendaagse 
jeugdtoernooi van Nederland. Op de terugweg van een uitstapje naar Zuid-Limburg probeerde ik 
de verrichtingen van de WSG-delegatie op internet te volgen. Door de trage verwerking van de 
uitslagen ging dat niet al te soepel, maar uiteindelijk werd het toch helder dat Lauri Maris een 
hoofdrol vervulde. 

 
 In de categorie 2008 werd zij namelijk 
(open) Nederlands kampioen. De allereerste 
WSG'er die dat gelukt is. Lauri was 
overigens ook als eerste geplaatst, hetgeen 
wel aangeeft welk een progressie zij het 
afgelopen jaar heeft geboekt. De vele 
toernooien hebben haar rating opgestuwd 
en qua niveau zou zij zelfs al wel in de 
seniorencompetitie kunnen meespelen.  
 

 
 
 
Want zoveel gekke dingen doet Lauri niet. 
Sommige partijen waren namelijk  live op 
internet te volgen en over grote delen van 
de partij deed zij gewoon gezonde zetten. 
En natuurlijk moet je soms ook een beetje 
mazzel hebben. In de voorlaatste ronde - na 
zeer wisselende kansen - ontsnapte Lauri 
met pat. Zo hield zij de titelkansen in eigen 
hand en een overwinning in de laatste ronde 
zorgde voor een score van 5½ uit 7.  

Dit is vast niet het laatste toernooi dat Lauri 
gaat winnen. En zelfs als dat wel zo mocht 
zijn, een NK-titel pakken ze je nooit meer af. 
Zus Evi deed wat van haar verwacht mocht 
worden. In haar groep (2006) was zij 
halverwege de ranglijst geplaatst en daar 
kwam Evi naar zeven ronden met 3½ 
punten ook terecht.  
 
Tegen de op papier minder sterke spelers 
kwamen de puntenrelatief makkelijk binnen, 
maar tegen de sterkere spelers lukte het net 
niet. In deze leeftijdsgroep is de 
concurrentie niet mis, 
Dat gold ook voor de oudste groep, waarin 
Emma de Vries meedeed. Emma had na 
haar rentree op het schaakbord  denk ik 
geen al te hoge verwachtingen. Uiteindelijk 
kwam zij mede met hulp van een bye op 2½ 
uit 7. 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp7ZOq0dnKAhUMRiYKHXHXAHsQjRwIAw&url=http://www.bekers-medailles.nl/bekers/wisseltrofee-s&psig=AFQjCNGRT9SIm5XZQTZjWiXLu5Y-BuC2lQ&ust=1454521597288611
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp7ZOq0dnKAhUMRiYKHXHXAHsQjRwIAw&url=http://www.bekers-medailles.nl/bekers/wisseltrofee-s&psig=AFQjCNGRT9SIm5XZQTZjWiXLu5Y-BuC2lQ&ust=1454521597288611
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EVEN VOORSTELLEN 
 

  Naam:    Sylvan Vrieze      
       
  Geboren:    31 oktober 2004   
      
  School:    De Kolibrie      
     
  Groep:    7a       
     

Beroep:    Techneut  
 
Sport:     Tennisl     
    
Hobby’s:    Scouting      
  
Schaken geleerd van:  Bram    
  
Gerecht:    Patat       
    
Lust geen:    Spruitjes 
         

  Drank:     Cola      
 

  Dier:     Leeuw 
        
  Artiest:    xx   
 
  Boek:      xx       
  
  TV-programma:  xx   

 
  Hekel aan:    School     
 
  Bewondering voor:   Techniek 

 

 
.  
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PK Jeugd 

(door Jochem Mullink) 

Net voor kerst werden de persoonlijke kampioenschappen voor de jeugd gespeeld. Hier kunnen 
tickets voor het jeugd NK verdiend worden. Er speelden in vergelijking met vorig jaar veel 
WSG’ers mee. In de hoogste leeftijdscategorie speelde Jochem Mullink mee. In die groep was 
maar 1 NK-ticket te verdienen en dus moesten beide partijen gewonnen worden. In de B-groep 
deden Max Eisenbart en Oscar Wamelink mee. Voor hen was plaatsing iets moeilijker omdat er 
bij hen in totaal vier deelnemers waren in vergelijking met drie spelers voor Jochem in de A-
groep. 

In de D-groep deden Evi en Lauri Maris, met 
nog 16 andere spelers ,mee. In die groep 
waren ook heel wat meer 
plaatsingsmogelijkheden voor het NK. Twee 
van de vijf meisjes kunnen naar het NK (als 
zij zich niet ook voor het jeugd NK zouden 
plaatsen) en drie jongens. 

Jochem had duidelijk de beste papieren. 
Zijn grootste concurrent Reinier Luiten heeft 
een rating van ongeveer 1600 punten. Er 
werd met in totaal drie deelnemers een 
enkelrondig gesloten toernooi gespeeld.  
In de eerste ronde speelde Reinier tegen de 
als 3e geplaatste Martijn Kanger, die hij won. 
Daardoor had hij nu 1 punt. In de 2e ronden 
speelde ik tegen Reinier. Stel als ik de 3e 
ronde van Martijn Kanger zou winnen, dan 
zou ik doorgaan als ik won, zou er een 
barrage moeten worden gespeeld als ik 
remise speelde en zou Reinier naar het NK 
gaan als ik zou verliezen. Gelukkig won ik 
beide partijen, waarbij er nog een 
partijfragment onderaan staat. 

In de B-groep speelden Max en Oscar mee. 
Een  iemand kan naar het NK. Vooraf was 
er niet zoveel van te zeggen wie door ging, 
want iedereen was wel een beetje aan 
elkaar gewaagd. Er werden in totaal drie 
ronden gespeeld. De eerste ronde op de 
dinsdag en twee ronden op woensdag. 
Oscar en Max hadden geluk want ze 
speelden de eerste ronde tegen elkaar. 
Daardoor hoefden ze niet naar Hengelo, 
maar konden ze onder toezicht van Marcel 
tegen elkaar spelen. Na een lange strijd 
werd het remise. 

Ondertussen had in Hengelo Daan van den 
Noordaa van Thomas Kanger gewonnen. In 
de tweede ronde speelde Oscar tegen Daan 
en Thomas speelde tegen Max. Max had 
niet zijn dag en verloor al snel. Als Oscar 
toernooiwinst in eigen hand wilde houden 
zou hij moeten winnen van koploper Daan. 
Nadat er wat was afgeruild wist hij in het 
eindspel geen beslissend voordeel te 
behalen en berustte hij in remise. In de 
derde ronde won Daan al heel snel van 
Max, zodat Oscar geen kans meer had om 
voor de toernooiwinst te gaan. Wel won hij 
nog een leuk eindspel tegen Thomas 
Kanger. 

Ondanks dat zowel Evi als Lauri nog in een 
lagere leeftijdscategorie mee kunnen doen 
speelden ze ook al in de D-categorie mee. 
Er werden in totaal negen partijen in 
Zwitsers systeem gespeeld. Gezien de 
rating van de tegenstanders zouden ze voor 
de jeugdprijzen waarschijnlijk geen kans 
maken, maar hadden wel een reële kans op 
plaatsing voor het meisjes-NK. Er deden 
nog drie andere meisjes mee, waarvan twee 
min of meer even goed. Het vijfde meisje 
was duidelijk minder sterk. 

De strijd was zelfs nog tot na het spelen van 
de partijen spannend. Lauri was beste 
meisje met 5½ punt. Isabella Bertholee was 
tweede meisje met 5 punten en Evi had 
samen met Selma Bertholee 4½ punt. In 
totaal konden twee meisjes naar het NK. 
Ondanks dat op het eerste gezicht duidelijk 
was dat Lauri en Isabella naar het NK 
gingen, zat er toch nog een addertje onder 
het gras.  
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Er was nog een artikel dat stelt dat bij 
minder dan 1½ punt verschil en een 
resultaat tegen de nummer 1 die speler 
recht heeft op een barrage. Lauri, de 
nummer 1, staat minder dan 1½ punt voor 
op nummers 2 t/m 4. Ze had wel gewonnen 
van Isabella en Selma, dus had alleen Evi 
recht op een barrage. Uiteindelijk werd toch 
besloten om de barrage niet te spelen 
omdat het reglement niet voorzag in de 
situatie die zou ontstaan na die barrage. Het 
uiteindelijke resultaat was dat Lauri en 
Isabella doorgingen. 

 

1.       Kd3 f6 
Het plan van zwart is om met zijn koning 
naar de damevleugel te lopen. Maar 
daarvoor moet hij eerst de pion op g7 
dekken. 

2.       Kc4 Kf7, 3. Kb5 Ke7, 4.Ka6 Lb8 
De koning is net niet op tijd om de witte 
koning tegen te houden. Daardoor moet de 
loper de pion op a7 dekken. 

5.       La8 Kd7, Kb7 
De zwarte loper wordt weggejaagd en de 
pion op a7 valt. Na een paar zetten gaf 
zwart op. 

 

  

Programma  jeugdschaken seizoen 2015/2016 
Vrijdag 12 februari   Snelschaken, ronde 2 
Vrijdag 19 februari   Competitie ronde 6  
Vrijdag 26 februari   Competitie ronde 7 
Vrijdag 4 maart   Competitie ronde 8, start periode 2 
Vrijdag 11 maart   Teamwedstrijd WSG D en A 
Vrijdag 18 maart   Competitie ronde 9 
Vrijdag 25 maart   Simultaan 
Vrijdag 1 april    Achterhoek Cup, ronde 3 
Vrijdag 8 april    Competitie ronde 10 
Vrijdag 15 april   Teamwedstrijd WSG D 
Vrijdag 22 april   Competitie  ronde 11  
Vrijdag 29 april   Snelschaken, ronde 3 
Vrijdag 6 mei    Geen Schaken, Meivakantie 
Vrijdag 13 mei    Competitie ronde 12 
Vrijdag 20 mei    Competitie ronde 13  
Vrijdag 27 mei    Slotavond / prijsuitreiking  
Zaterdag 28 mei   Jeugdschaaktoernooi WSG 
Zaterdag 4 juni   Barbecue     
Op de vrijdagen van de teamwedstrijden is er voor de spelers die niet met het betreffende team 
meedoen gewoon schaken.  


