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 CLUBBLAD WSG 
NUMMER 134 

juli 2017 
 

REDACTIE      INHOUDSOPGAVE 
 
Dick Boogaard     2.  Inhoudsopgave 
       3.  Ten Geleide 
Gerard Harbers     4.  Uitnodiging Jaarvergadering 
       5.  Bestuursmededelingen  
Gerard Klein Langenhorst    13 Interne Competitie    
       15 Externe Competitie 
Marcel Krosenbrink     19 Partijen van Clubleden  
       24 Zomeraanbiedingen    
Jochem Mullink     25 Geschiedenis van het Schaken 

28 Wie ben ik ?    
 30 Eindspel 

ADVERTENTIES     31 Mooi Slot 
       32 Oplossingen 
Henk te Brinke     32 Activiteiten  
       33 Jeugdschaak  
BESTUUR        
         
Voorzitter  Marcel Krosenbrink   
   (tel. 51 44 10)    
Secretaris  Mark Burgers    
   (tel. 45 25 27)    
Penningmeester Gerard Harbers    
   (tel. 52 30 92)     
Interne competitie Han van de Laar   
   (tel. 06-13 83 60 33)   
Materiaal  Gerard Klein Langenhorst  
   (tel. 52 12 21) 
Jeugd/Extern  Marcel Krosenbrink  
 
CONTRIBUTIE     
Senioren  80 euro per jaar 
Jeugd   50 euro per jaar 
 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen eindigt, 
blijft de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd 
 
REKENINGNUMMER  NL69 RABO 0133 328708  WEBSITE www.wsgschaak.nl  
 
OP DE VOORPAGINA 
Job Geerdes was de eerste van vele WSG’ers die Tea Lanchava wist te verslaan, want zelfs 
tijdens een simultaan is Job de snelste.  Dick Boogaard bespreekt verderop in totaal vijf zeges.  
 

http://www.wsgschaak.n/
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Ten Geleide 
(door Gerard Harbers) 

 
Het seizoen 2016-2017 is afgelopen en dan is er tijd voor een vooruitblik. Half april van 2017 
was er een SBO vergadering. Op deze vergadering werd er verder gesproken over de 
oprichting van een vierde en eventuele vijfde klasse (bij voldoende deelname) in de KNSB. 
Dit kunnen dan de vervangers zijn van bijvoorbeeld de promotieklasse van een onderbond. 
Deze klassen worden in het leven geroepen bij voldoende deelname van teams uit de 
onderbond. En deze gaan bij de oprichting niet naar de KNSB door promotie of degradatie 
maar door inschrijving van de teams zelf. Wat ze hiermee voorhebben is dat er meer spelers 
op zaterdag gaan spelen en niet meer door de week.  
 
Wel blijven bijvoorbeeld de teams met 
viertallen bestaan. Deze competitie blijft 
voorbehouden aan de onderbond. De 
SBO kent deze structuur al en kan deze 
derhalve zo voortzetten. Daarnaast blijven 
de onderbonden de competities 
organiseren van achttallen die niet op 
zaterdag willen spelen maar gewoon door 
de week. Tenslotte blijft de SBO zijn jeugd 
competities  en bekercompetitie 
organiseren. 
 
Het aantal deelnemers aan alle 
competities die de SBO organiseert neemt 
daardoor wel af. De kracht van de SBO in 
de bondsvergadering daalt ook zo 
langzamerhand omdat je voor steeds 
minder mensen iets betekent in de 
schaakwereld. 
De opzet is om deze vierde en vijfde 
klasse vanaf het seizoen 2018-2019 te 
laten starten. Voor die tijd zal er door de 
KNSB aan alle verenigingen (ook WSG) 
gevraagd worden of ze willen deelnemen 
aan  deze nieuwe klasse.  
 
Tijdens de vergadering in april heeft de 
SBO ingestemd met de vorming van deze 
extra klassen. De stemverhouding was 
sterk in het voordeel voor de oprichting 
van deze klassen.  
 
Consequentie voor de deelname aan deze 
klasse is dat de reisafstand groter zal 
worden ten opzichte van de afstanden die 
nu afgelegd worden, omdat we ook andere 
gebieden bezoeken dan alleen het gebied 
van de SBO. Daarnaast zal waarschijnlijk 
de schaakkracht toenemen.  
 
 

De SBO is een onderbond waarbij de 
schaakkracht wat lager ligt dan de 
omringende onderbonden, terwijl daar ook 
teams vandaan gaan komen. Dit laatste 
hoeft daarentegen geen nadeel te zijn. 
Voor wat betreft de grotere afstanden, 
hiervan zegt de SBO dat de KNSB hier 
zoveel mogelijk rekening mee gaat 
houden. Maar dat is makkelijk gezegd. Dat 
is afwachten maar. 
 
Vervolgens is er een bondsvergadering 
geweest op 17 juni jongstleden. Daar werd 
definitief besloten of de oprichting van de 
vierde en vijfde klasse doorgaat of niet. Op 
de site van de KNSB heb ik nog geen 
reactie gelezen van die vergadering. Ik ga 
ervan uit dat de beslissing hierover positief 
is, hoewel ik dat niet zeker weet. 
 
Verder is er nog overleg over de 
samenwerking tussen de drie 
onderbonden, de SBO, OSBO en SGS. 
De samenwerking houdt in eerste instantie 
in dat elke onderbond met dezelfde regels 
te maken gaat krijgen, derhalve worden de 
verschillen die er nu nog zijn omgezet 
waarbij elke bond met dezelfde regels te 
maken krijgt. Dit geldt dan bijvoorbeeld 
voor de contributieafdracht, de competities 
en de bestuursvorm. Dit zal nog veel 
overleg geven en daarmee veel tijd 
kosten. Als alles uitwisselbaar en gelijk is 
aan elkaar kan dit betekenen dat de 
bonden kunnen gaan fuseren tot één 
bond, met één bestuur. Bovendien dien je 
dan ook financieel de administraties uit te 
werken en te vereffenen mocht er sprak 
zijn van een fusie. Maar zover is het lang 
nog niet. Afwachten maar. In september is 
er weer een vergadering van de SBO. 
Benieuwd wat dan de stand van zaken is! 
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  AGENDA 

 
Ledenvergadering  

dinsdag 29 augustus 19.30 uur bij Willinks 

 
 
1. Opening/mededelingen 
 
2. Intene competitie 

 Prijsuitreiking intern, beker, Schaakvrij en Zomerschaak  
 

3. Externe competitie   

 Teamindeling (zie elders in dit blad) 
 

4. Activiteiten 

 Berkelstedentoernooi 

 Schaakcursus 
 

5. Financiën 

 Kascontrole en benoeming nieuw lid 

 Vaststellen jaarrekening (zie elders in dit blad) 

 Vaststellen begroting (zie elders in dit blad) inclusief contributieverhoging van € 10,- 
 

6. Jaarverslag secretaris 

 Zie dagboeken secretaris in clubbladen 131 t/m 134 
 
7. Bestuursverkiezing 

 Gerard Klein Langenhorst (materiaalbeheer) en Marcel Krosenbrink (competitieleider 
extern) zijn aftredend en herkiesbaar.  

 Han van de Laar (competitieleider intern) treedt tussentijds af. Het bestuur zoekt een 
opvolger.   
Eventuele (andere) kandidaten (voor alle drie de functies) kunnen zich tot een half 
uur voor het begin van de vergadering melden bij één van de bestuursleden. 

 
8. SBO 

 Vooruitblik jaarvergadering SBO  
 

9. Rondvraag 
 
 
Na afloop van de vergadering, maar uiterlijk om 21.00 uur, is er een simultaan door 
clubkampioen Jochem Mullink.  
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Bestuursvergadering 22 juni 2017  
bij Han van de Laar 

 
1. Opening/mededelingen 
Om 19.30 opent Marcel de vergadering.  

 Het Berkelstedentoernooi is op 30-9-2017 in Zutphen. We hebben op voorhand twee 
teams ingeschreven. Dat mogen er best drie worden.  

 Er is een foto met Nick Schilder naar Achterhoek Nieuws gestuurd. Die foto blijkt 
onder het copyright te vallen.  

 Henrik Lösing heeft zijn boekenkast opgeruimd en de boeken ter beschikking gesteld. 
Marcel neemt ze mee en een ieder kan uitzoeken en meenemen wat hij/zij 
interessant vindt. 

 
2. Ledenzaken 

 Zieken(commissie): geen nieuws te melden. 
 
3. Activiteiten 

 Uitgaven jubileum zijn binnen de begroting gebleven en we kunnen terugkijken op 
een zeer geslaagd jubileumjaar. Organisatoren, bedankt ! 

 De Rabobank-actie heeft €100.- opgebracht. 

 Huisschakerstoernooi: daar wachten we nog even mee.   

 Schoolschaaktoernooi: Gerard Kl. L. en Marcel overleggen over datum en tijdstip.  

 Henrik kan de WSG site niet meer hosten. Heeft dat lange tijd gedaan, waarvoor 
onze dank. Jan Willem heeft aangeboden te helpen. 

 Marcel zal vragen of Frank Kroeze hij weer iets van zijn wijsheid en ervaring met ons 
wil delen. 

 
4. Accommodatie/materiaal 

 Er zullen zes nieuwe klokken worden aangeschaft. Dan is de grote kist precies vol en 
hebben we genoeg goede klokken. Mark zal één van de klokken sponsoren. 

 
5. Interne Competitie 

 Wie heeft wat gewonnen? Han schrijft hierover elders in dit clubblad. De interne 
competitie loopt goed. 

 
6. Externe competitie   

 Samenstelling teams: Een voorstel wordt besproken. Marcel zal naar aanleiding 
hiervan nog een paar vragen bij enkele spelers neerleggen. Elders in dit blad de 
beoogde opstelling en teamleiders. 

 
7. Financiën 

 We maken structureel verlies. Contributieverhoging is nodig. Gerard H licht dat elders 
in dit blad toe.  
 

8. Samenstelling bestuur 

 Gerard Kl. L. (materiaalbeheerder) en Marcel (in functie competitieleider extern) zijn  
aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich melden bij het bestuur. 
Gerard vraagt om in de gaten te houden dat alle functies in de competitiegids komen. 
 

 Han vd L is wegens werkzaamheden niet meer beschikbaar als competitieleider 
intern. Henk te B. heeft aangegeven dat hij indien nodig wel iets voor WSG wil doen. 
Han zal hem benaderen. Een verschuiving van portefeuilles met Mark is ook een 
optie. 
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9. SBO-vergadering 

 Gerard H. en Marcel gaan er naar toe. Vorige keer bleek de SBO niet goed 
geïnformeerd te zijn. Het bleek dat er al besluiten waren genomen terwijl de SBO 
dacht dat er nog gestemd moest gaan worden. 

 
10. Rondvraag 

 Han kent mensen die een schaakcursus willen volgen. Gerard wil die wel geven. Op 
dinsdagen in oktober vanaf 19.00 uur. Eerst vier lessen, daarna kijken of het zinvol is 
om door te gaan. Marcel zal alvast bij ouders polsen of zij belangstelling hebben. Na 
de vakantie meer publiciteit.    

 Gerard Kl.L. zal bij enkele mensen informatie opvragen om de inventarislijst  bij te 
werken.  
 

 

 

 
 

Dagboek van de secretaris, 134 
 
 
20-5 Jeugdtoernooi van WSG in het Budocentrum, onderdeel van GP-cyclus. 
 
10-5 Het is heel lang geleden dat we 40 intern spelenden in de competitie hebben 

gehad. Maar nu is het een feit! Van onder de 1000 tot boven de 2000 rating, 
voor iedereen leuke partijen te spelen, wat wil je nog meer? 

 
27-5 Simultaan door Tea Lanchava, laatste activiteit 70-jarig jubileum. 
 36 spelers, uitslag: 59.7% winst voor Tea. Ze was moe en niet tevreden 

daarover, dus komt ze terug voor een revanche  
 
10-6 Barbecue bij de gastvrije familie Houwers. Weer zeer geslaagd. 
 
22-6 Bij de jeugd hebben opgezegd: Merlijn Elferink, Micha Verhey en Niels van der 

Ham. Bij de senioren komt het schaken op zaterdag nu slecht uit en daarom 
heeft Michael Broertjes opgezegd. 

 
22-6 Bestuursvergadering bij Han, verslag zie elders in dit blad. 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLwcPb76vTAhUFPxQKHZKSAlgQjRwIBw&url=http://www.corthecoach.com/dagboek/&psig=AFQjCNGdVSev-UPQZJb3bxMcRNNQdtEz6Q&ust=1492531601706399
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Jaarcijfers WSG 2016-2017 en begroting 2017-2018 

   
 Begroting  

  
 Werkelijk 2016-2017  

 
 Begroting  

 

   
2016-2017   

 
 Winst- en verlies rek  

 
2017-2018   

Inkomsten/opbrengst 
 

  
  

  
  

  
 Contributies 

 
  

  
  

  
  

 Senioren 
  

 €         2.480  
  

 €         2.715  
  

 €         2.600  
 Junioren 

  
 €            950  

  
 €         1.180  

  
 €         1.200  

 

   
   €      3.430  

 
   €       3.895  

 
   €     3.800  

   
  

  
  

  
  

 Donateurs 
  

   €           20  
 

   €            20  
 

   €          20  

   
  

  
  

  
  

 Subsidies/bijdrage bank    €         300  
 

   €          415  
 

   €        300  

   
  

  
  

  
  

 Inschrijfgeld jeugd GP 
 

   €           50  
 

   €            45  
 

   €           -    

   
  

  
  

  
  

 Diversen 
  

   €            -    
 

   €             -    
 

   €           -    

   
  

  
  

  
  

 Rente 
  

   €           15  
 

   €            22  
 

   €          10  

   
   €      3.815  

 
   €       4.397  

 
   €     4.130  

Uitgaven/kosten 
 

  
  

  
  

  
 

   
  

  
  

  
  

 Clubblad 
  

  
  

  
  

  
 Kosten clubblad 

 
 €            575  

  
 €            613  

  
 €            600  

 Bijdrage adverteerders 
 

 €            455  
  

 €            430  
  

 €            480  
 

   
   €         120  

 
   €          183  

 
   €        120  

   
  

  
  

  
  

 Reiskosten 
 

  
  

  
  

  
 Reiskosten 

  
 €         1.150  

  
 €         1.066  

  
 €         1.100  

 Vergoeding KNSB en SBO  €            900  
  

 €            844  
  

 €            900  
 

   
   €         250  

 
   €          222  

 
   €        200  

   
  

  
  

  
  

 Uitgaven SBO/KNSB  
 

  
  

  
  

  
 SBO afdracht senioren 

 
 €         1.700  

  
 €         1.866  

  
 €         1.975  

 SBO afdracht junioren 
 

 €            520  
  

 €            518  
  

 €            520  
 Afdracht SBO teams 

 
 €              42  

  
 €              42  

  
 €              42  

 
Afdracht KNSB 

 
 €            540  

  
 €            562  

  
 €            560  

 

   
   €      2.802  

 
   €       2.988  

 
   €     3.097  

   
  

  
  

  
  

 Overig  
  

  
  

  
  

  
 Materiaal  

  
 €            110  

  
 €            199  

  
 €            150  

 Prijzen 
  

 €            300  
  

 €            307  
  

 €            300  
 

Consumpties extern 
 

 €            225  
  

 €            239  
  

 €            225  
 

   
   €         635  

 
   €          745  

 
   €        675  

   
  

  
  

  
  

 Representatie en diversen  €            250  
  

 €            184  
  

 €            200  
 Accomodatie senioren 

 
 €            150  

  
 €            100  

  
 €            150  

 Toernooikosten 
 

 €               -    
  

 €            120  
  

 €            120  
 

WSG-Sudlohn 
 

 €            100  
  

 €              71  
  

 €               -    
 

   
   €         500  

 
   €          475  

 
   €        470  

   
  

  
  

  
  

 Kosten website 
 

 €              30  
  

 €              63  
  

 €              30  
 Kosten bank 

 
 €            125  

  
 €            141  

  
 €            125  

 
Administratie kosten 

 
 €              10  

  
 €              25  

  
 €              10  

 

   
   €         165  

 
   €          229  

 
   €        165  

   
  

  
  

  
  

 Incidenteel: Jubileum 
 

   €      1.500  
 

   €       1.179  
 

   €        350  

   
  

  
  

  
  

 Verzekering 
 

   €           10  
 

   €            10  
 

   €          10  

   
  

  
  

  
  

 Afschrijvingen 
 

   €           70  
 

   €            70  
 

   €          70  

   
  

  
  

  
  

 
Resultaat 

  
   €     -2.237  

 
   €      -1.704  

 
   €    -1.027  
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Toelichting 
(door Gerard Harbers) 

 
Inleiding 
Hierbij presenteren wij jullie de cijfers over het seizoen 2016-2017.  Het afgelopen jaar kenmerkte 
zich door het 70 jarige jubileum, het geen ons veel schaakplezier bracht maar ook de uitgaven die 
daarbij hoorden. Verder hadden we een behoorlijke ledengroei die ook ons financiële resultaat 
beïnvloedde en wel op een positieve manier.  
De opzet van de presentatie is gelijk aan het vorig jaar. Er is echter een te vergelijken jaar 
weggelaten om de overzichtelijkheid te bewaren. We hebben nu apart de balans per 1 september 
en  daarnaast een document met  de begroting 2016-2017, de werkelijk winst- en verlies rekening 
2016-2017 en de begroting 2017-2018. Het komende jaar dus.  
 
Balans 
De balans is per einde augustus 2017. Het is nog geen augustus maar in de balans is rekening 
gehouden met de te verwachten inkomsten en uitgaven die nog komen in de komende maanden. En 
deze zijn verantwoord in de post te vorderen bedragen en te betalen bedragen. We hebben bijna 
geen schulden en ook de vorderingen (= subsidie gemeente) zijn gering. Dat is goed, daaruit kun je 
concluderen dat iedereen ons betaald heeft en dat wij iedereen die iets van ons te goed heeft 
betaald hebben.  
Wel zien we dat de spaarrekening behoorlijk is gedaald: van € 5.397 naar € 4.194. Dit wordt met 
name veroorzaakt door de uitgaven die we voor het jubileum hebben gehad. In totaal was dit € 
1.179. Maar dit is geen probleem, we hadden hiervoor € 1.500 gereserveerdHet eigen vermogen is 
ondanks het bovenstaande goed. Dit eigen vermogen staat grotendeels op de spaarrekening.  
 
Terugblik 2016-2017  
Dit betreft de eerste kolom (begroting 2016-2017) en tweede kolom (werkelijk 2016-2017) van het 
overzicht. 
Het begrootte resultaat van het jaar 2016-2017 was een verlies van € 2.237. Het werkelijke resultaat 
tot en met augustus 2016 is € 1.704 negatief. Dit is te verdelen in een jubileum resultaat van 
negatief € 1.179 negatief normaal resultaat van € 525 negatief.  
Het resultaat is minder negatief dan voorspeld in de begroting 2016-2017 door de hogere 
contributie-inkomsten. Het gaat goed met het ledenaantal. We hebben een stijging van vijf senior- en 
negen juniorleden. Dit leverde een positief resultaat op van € 465 in de contributie-ontvangsten.   
De subsidies zijn hoger dan begroot. Dit komt doordat de Rabobank begin 2017 een actie hield 
genaamd ‘Hart voor de Achterhoek’. Zij hebben een groot bedrag verdeeld onder de bij hun 
bankierende verenigingen. Wij hebben daar aan meegedaan en dat leverde ons een bedrag op van 
€ 100. Samen met de subsidie van de gemeente voor schoolschaak komt het bedrag dan uit op  
€ 415.  
 
De reiskosten zelf zijn iets lager geworden dan de begroting aangeeft, maar de bijdragen vanuit de 
SBO en KNSB zijn ook iets lager geworden. Daarom kost dit € 222.Dit scheelt enkele tientjes t.o.v. 
de begroting.  
Het saldo van de uitgaven aan het clubblad zijn wat gestegen. Dit wordt met name veroorzaakt 
doordat een adverteerder is gestopt.  
De afdracht naar de SBO en KNSB is hoger, dit komt door een groter ledenaantal. 
De website-kosten zijn gestegen, omdat we nog een rekening van vorig jaar hebben betaald.  
 
Begroting 2017-2018 
We gaan uit van een ongeveer gelijkblijvend ledenaantal waardoor de inkomsten uit contributies 
gelijk blijven. De subsidie daalt naar € 300. Deze subsidie is het bedrag dat ontvangen wordt voor 
het schoolbezoek voor het schaaklesgeven en de actie van de Rabobank.   
Voorzichtigheidshalve rekenen we op een totaal bedrag van € 300.  
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We zijn op zoek naar nieuwe adverteerders voor ons clubblad. We houden in de begroting in ieder 
geval rekening met een licht verlies op het clubblad. Het verlies van € 120 is wat ons betreft 
acceptabel, omdat het blad een prima functie binnen onze club heeft. 
De reiskosten zijn gelijkwaardig ingeschat met het jaar 2016-2017, hoewel ik wel denk dat deze 
kosten wat gaan stijgen wegens de te verwachten grotere reisafstanden voor het eerste team in het 
komende jaar. Daarentegen zullen ook de vergoedingen wat gaan stijgen wegens de gestegen 
gemaakte kilometers. De kosten voor de SBO en KNSB blijven op ongeveer gelijk niveau. 
Omdat we met drie teams tegelijk op zaterdag gaan spelen zal naar verwachting ook accommodatie 
gezocht moeten worden voor de thuiswedstrijden en daarvoor is € 150 begroot.  
Omdat veel klokken stuk zijn/gaan worden zes nieuwe klokken aangeschaft. Omdat Mark één van 
de klokken sponsort, gaat dit ons netto € 350 kosten. Hiervoor gebruiken we vooral het 
overgebleven bedrag van het jubileum.  
We komen daarmee uit op een begroting in het komende jaar van negatief € 1.027. 
Dit resultaat is te verdelen in een normaal resultaat van negatief € 677 en een bijzonder resultaat 
van negatief € 350 voor de uitgaven van klokken.   

Conclusie: Contributieverhoging 
De club heeft nog voldoende geld in kas om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Het resultaat 
is echter al een paar jaar dermate negatief dat dit niet zo door kan gaan.   
We stellen daarom voor om de contributie met ingang van het  seizoen 2017-2018 met € 10 per lid 
te verhogen. Derhalve betaalt een senior € 90 en een junior € 60. Dit betekent dat het normale 
resultaat zal stijgen met circa € 650 en daarmee kunnen we alle lasten die we als club hebben op 
een goede manier dragen. In één van de bijlagen is ook nog de huidige contributieregeling 
uitgewerkt. 
 
 
 

       
BALANS 

      

       
per 

      

   
31-aug-17 

 
1-sep-16 

     
31-aug-17 

 
1-sep-16 

Activa 
       

Passiva 
     

              
Klokken, borden 

 
 €          572  

 
 €            642  

  
Eigen vermogen 

 
 €            3.137  

 
 €   4.008  

stukken 
       

Reservering jubileum 
 

 €            1.920  
 

 €   2.754  

              
Vooruit betaald 

 
 €             -    

 
 €            555  

  
Verenigingsvermogen 

 
 €            5.057  

 
 €   6.762  

              Te vorderen  
 

 €          300  
 

 €              50  
        

              Bank 
  

 €            68  
 

 €              80  
  

Vooruit ontvangen  
 

 €                  -    
 

 €         -    

Spaarrekening 
 

 €       4.194  
 

 €         5.397  
        

              
Kas 

  
 €          179  

 
 €              79  

  
Te betalen bedragen 

 
 €               256  

 
 €        41  

              Totaal 
  

 €       5.313  
 

 €         6.803  
     

 €            5.313  
 

 €   6.803  
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Contributieregeling WSG 
 
De bestaande contributieregeling bleek niet op alle onderdelen even duidelijk, daarom is die nog 
eens nader uitgewerkt. Met ingang van 1 september 2017 gaat de regeling gehanteerd worden, 
zoals hier beschreven.  
De onduidelijkheid zat hem vooral in de enige jaren geleden ingevoerde reductieregeling . 
Onderstaande regeling gaat nog uit van de huidige contributiebedragen, er is nog geen rekening 
gehouden met de door het bestuur voorgestelde verhoging van € 10 per lid. 

          1. Senior € 80,- 

2. Junior € 50,- 

3. Student € 50,- 

4. Dubbellid € 50,- 

5. Reductiebedrag € 20,- 

 
Toelichting 
1.Leden van 20 jaar of ouder. 
2.Leden tot en met 19 jaar. 
3. Leden tot en met 24 jaar die alleen extern spelen. 
4. Leden die hun hoofdlidmaatschap in Nederland bij een andere club dan WSG hebben.  
5. Bedrag dat leden die € 80,- betalen terugkrijgen als zijn alleen extern spelen. 

Algemene regels 

 Het contributiejaar loopt bij WSG van 1 september tot en met 31 augustus.  

 Lid  worden gedurende een maand betekent een hele maand lid te zijn geweest. 

 Personen die gedurende het seizoen lid worden betalen een evenredig deel van de 

contributie, waarbij het contributiebedrag wordt berekend door het aantal maanden 

dat men lid is geweest te vermenigvuldigen met één twaalfde van het jaarbedrag. 
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Eindstand interne competitie  

(door Han van de Laar) 
 

Nr 
Waa

rde 
Naam Voornaam Score 

Gr

p 

Ratin

g 

Rtng

+ 

Rating

N 
Score 

Pe

rc. 
Gesp 

Ge

w 

Re

m 

Ver

l 

W-

Z 

Vr

ij 

Ext

n 

Af

z 

Bek

r 

01 55 Mullink Jochem 1352 A1 2032 56 2088 25,5/29 88 29 23 5 1 1 1 2 1   

02 54 Krosenbrink Marcel 1181 A  1917 48 1965 22,0/30 73 30 15 14 1 0 2 1     

03 53 Abbink Henri 1075 A  1910 9 1919 18,0/27 67 27 15 6 6 -1 1 1 1 3 

04 52 Schuurmans Han 961 A  1878 -8 1870 13,5/23 59 23 9 9 5 -1 1 2 4 3 

05 51 Boogaard Dick 907 B1 1834 -14 1820 16,0/29 55 29 9 14 6 -1 1 1 2   

06 50 Sligte Bert te 856 B  1833 -41 1792 14,5/27 54 27 7 15 5 1 1 2 3   

07 49 Harbers Gerard 810 A  1882 43 1925 8,5/10 85 10 8 1 1 0   6 17   

08 48 Kolakovic Klaudio 753 A  2036 -5 2031 5,5/07 79 7 5 1 1 -1         

09 47 Hoeing Hannes 743 A  1922 -18 1904 7,0/10 70 10 4 6 0 0   4 19   

10 46 Wamelink Oscar 721 C1 1551 58 1609 13,5/31 44 31 11 5 15 1 1 1     

11 45 Witteveen Tim 713 B  1576 60 1636 11,0/24 46 24 8 6 10 -2   3 5 1 

12 44 Burgers Mark 682 B  1678 25 1703 5,5/09 61 9 4 3 2 1     1   

13 43 Laar Han van de  681 B  1672 -11 1661 9,5/20 48 20 6 7 7 2 1 3 9   

14 42 Brinke Henk te  666 B  1571 -2 1569 13,0/28 46 28 12 2 14 0 1 1 3   

15 41 Kl. Langenhorst Gerard  632 C  1543 6 1549 12,0/26 46 26 8 8 10 -2   1 6   

16 40 Roodzant Frank 626 B  1714 -15 1699 2,0/04 50 4 2 0 2 0     11   

17 39 Geerdes Job 612 B  1730 -62 1668 6,0/19 32 19 6 0 13 1   3 9 2 

18 38 Glazenburg Jaap 604 B  1600 10 1610 4,5/08 56 8 4 1 3 0     1   

19 37 Eisenbart Max 592 C  1463 19 1482 11,0/21 52 21 10 2 9 -1   2 10   

20 36 Lehr Frank 580 B  1770 -38 1732 8,0/13 62 13 7 2 4 1   3 17   

21 35 Meijer Hennie 578 A  1828 -23 1805 4,5/09 50 9 2 5 2 1   8 16   

22 34 Houwers Andre 560 C  1507 34 1541 8,0/17 47 17 6 4 7 3   1 15   

23 33 Wolters Jaap 535 C  1336 40 1376 14,0/32 44 32 12 4 16 0 1       

24 32 Maris Evi 518 D1 1193 81 1274 15,0/29 52 29 14 2 13 -1 1   2 1 

25 31 Beek Henk van 509 C  1366 -65 1301 13,5/29 47 29 12 3 14 -1     4   

26 30 Maris Lauri 500 D  1123 128 1251 15,5/30 52 30 12 7 11 0 1   2   

27 29 Maris Erik  496 C  1274 13 1287 13,0/27 48 27 12 2 13 -1 1   4 1 

28 28 Teloeken Stefan 479 A  1847 -52 1795 6,0/09 67 9 4 4 1 -1   6 18   

29 27 Voogd Rob 462 C  1365 -42 1323 9,0/22 41 22 8 2 12 0     11   

30 26 Slager Daan 431 D  1248 -50 1198 12,0/26 46 26 11 2 13 0     7   

31 25 Eckhardt Jan  421 D  1198 -40 1158 12,5/32 39 32 11 3 18 0 1       

32 24 Kl. Poelhuis JanWillem 403 D  1189 -39 1150 9,5/27 35 27 6 7 14 1     6   

33 23 Freriks Henk 379 D  1286 -99 1187 7,5/24 31 24 4 7 13 0     9   

34 22 Haghayeghy Mojtaba 358 D  1400 -35 1365 7,0/11 64 11 4 6 1 1     3   

35 21 Labee Dick 351 D  1345 -55 1290 7,5/14 54 14 5 5 4 0     19   

36 20 Voogd Damy 302 D  990 42 1032 3,0/09 33 9 3 0 6 -1     24   

37 19 Wamelen Dick van 284 B  1771 0 1771 0,0/00 -   0 0 0 0   10 23   

38 18 Ruesink Kay 237 D  851 0 851 3,0/26 12 26 1 4 21 0   1 6   

39 17 Elferink Merlijn 227 D  654 15 669 0,5/01 50 1 0 1 0 -1     3   

40 16 Poole David 212 D  750 22 772 1,5/09 17 9 0 3 6 1     24   

 

Eindstand 
We zijn deze competitie begonnen met 32 spelers. We eindigen met 40. Een mooie ontwikkeling. In de top drie geen 
verrassingen. Winnaar is Jochem Mullink (proficiat). 2

de
 Marcel Krosenbrink en 3

de
 Henri Abbink. De B-groep is gewonnen door 

Dick Boogaard en de C-groep door Oscar Wamelink. Evi Maris won als debutante de D-groep. Ook allemaal proficiat. De 
competitie is zonder incidenten verlopen. Dat is een compliment aan jullie zelf.  
 
Schaakvrij 
De winnaar van Schaakvrij was Gerard Harbers met 88%. Spannend tot en met de laatste partij was het in de B-groep, die door 
Job Geerdes werd gewonnen met 60%. In de C-groep scoorde Erik Maris de laatste avond 4 punten uit 4 partijen. Opgeteld bij 
de 2½ punt uit eerdere ronden, werd hij winnaar van de C-groep met 81%.  
 
Afscheid 
Dit was mijn laatste seizoen als competitieleider. Omdat ik vanaf juni werkzaam ben in Hengelo en daar met een wisselend 
rooster werk (inclusief avonden), lukt het mij niet meer steeds op tijd de indeling te maken. Ik wens mijn opvolger veel succes.  
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SPEELSCHEMA 2017 – 2018 (ovb) 

29 augustus 2016 Ledenvergadering  

  5 september  Ronde 1 start periode 1 

12 september  Ronde 2  

19 september Ronde 3  

26 september Ronde 4  

  3 oktober BEKER 1   

 10 oktober Ronde 5  

 17 oktober SCHAAKVRIJ 1 herfstvakantie 

 24 oktober Ronde 6  

 31 oktober  Ronde 7  

   7 november Ronde 8  

 14 november Ronde 9  

 21 november Ronde 10  + BEKER 2  

 28 november Ronde 11   

   5 december SCHAAKVRIJ 2  

 12 december Ronde 12 start periode 2 

 19 december Ronde 13  

 26  december  GEEN SCHAAK kerstvakantie  

   2 januari 2017  DUO SCHAAK kerstvakantie 

   9 januari  Ronde 14    

 16 januari Ronde 15 + BEKER 3 kwartfinale 

 23 januari Ronde 16    

 30 januari Ronde 17  

  6 februari Ronde 18  

13 februari SCHAAKVRIJ 3 voorjaarsvakantie 

20 februari Ronde 19  

28 februari Ronde 20 + BEKER 4  halve finale 

   6 maart Ronde 21   

 13 maart Ronde 22 start periode 3 

 20 maart Ronde 23  

 27 maart Ronde 24   

   3 april Ronde 25  + BEKER 5 finale 

 10 april  Ronde 26   

 17 april Ronde 27  

 24 april Ronde 28  

   1 mei SCHAAKVRIJ 4 meivakantie 

   8 mei Ronde 29  

 15 mei Ronde 30  

 22 mei Ronde 31  

 29 mei Ronde 32 laatste ronde 

   5 juni Ronde 33  

 12 juni Zomercompetitie 1  

19 juni Zomercompetitie 2  

26 juni Zomercompetitie 3  

   3 juli Zomercompetitie 4  

 10 juli Zomercompetitie 5  

 17 juli Zomercompetitie 6  

 28 augustus Ledenvergadering  

   4 september 2017 Start schaakseizoen   

 

Herfstvakantie (midden) 14 oktober 2017 t/m 22 oktober 2017 

Kerstvakantie 23 december 2017 t/m 7 januari 2017 

Voorjaarsvakantie 10 februari 2018 t/m 16 februari 2018 

Meivakantie  28 april 2018 t/m 6 mei 2018 

Zomervakantie 14 juli 2018 t/m 26 augustus 2018 
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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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WSG 1-Spassky’s 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Na een onderbrekeing van vijf weken speelden we op zaterdag 6 mei de laatste wedstrijd 
van het seizoen. We waren al lang veilig, maar er stond toch nog wel wat op het spel. In het 
seizoen 2002-2003 haalden we 11 punten en 36½ bordpunt. Met minimaal één punt tegen 
Spassky’s zouden we dat record met 2½ bordpunt verbreken.  
 
Een ander record kon door Arjan 
gevestigd worden. Met een score van 7½ 
uit 8 had hij nog een halfje nodig om 
topscorer van 3B te worden (en daarmee 
een boek te winnen). Met een overwinning 
zou hij minimaal gedeeld topscorer van de 
gehele KNSB-competitie kunnen worden. 
Om de kansen zo groot mogelijk te maken 
had ik Arjan daarom op bord 8 gezet. 
 
Op 5 mei had bijna de helft van het team 
meegedaan aan het Bevrijdingstoernooi in 
Wageningen. Omdat je normaal alleen op 
zaterdag schaakt, was het wel een apart 
gevoel om een dag later weer te spelen.  
 
Jochem had kennelijk zijn kruit 
verschoten, want waar hij in Wageningen 
nog 50% haalde in een veld met meer dan 
de helft titelhouders, tastte hij nu mis. Het 
was (extern) niet zijn seizoen. Reinhard 
werd tegen een sterke tegenstander op de 
achterste rij vastgezet en kreeg zijn eerste 
nederlaag te slikken. Maar toch een sterk 
jaar van Reinhard. Marcel, Gerard, Bert en 
Henri speelden allemaal, na korte of lange 
strijd, remise. Een resultaat passend bij 
het degelijke seizoen dat zij draaiden.  
 

Aan de staartborden moest het matchpunt 
worden binnengehaald, want dat waren de 
enige borden waar wij een hogere rating 
hadden. Henrik deed dat als eerste. Dit 
seizoen zagen we weer regelmatig de 
Henrik die wij kennen, al ging het ook wel 
eens mis. Arjan ging op bord 8 niet voor 
een gemakkelijke remise. Zijn 
tegenstander speelde een Jänisch-
gambiet (e4 e5, Pf3 Pc6, Lb5 f5) en toen 
ging hij met d4 de scherpe strijd aan. En 
uiteindelijk kwam hij na hachelijke 
avonturen als overwinnaar uit de bus. 
Proficiat, ook met het fraaieTPR van 2319. 
Dit record zal wel niet snel weer verbroken 
worden. Of we moeten net als in de 
atletiek een keer records uit het verleden 
gaan schrappen.  
 
Heel mooi was dat wij maar driemaal een 
invaller nodig hadden. Hannes en Dick 
kweten zich overigens prima van die taak 
met een vijftigprocentsscore.      
Volgend seizoen wordt ons vierde 
achtereenvolgende jaar in de landelijke 
competitie. Dat is overigens een evenaring 
van het beste resultaat uit de periode 
2002-2006.  

 WSG 1 Spassky’s  4-4 

Reinhard Funke R.Kroon 2180 0-1 

Jochem Mullink Van Putten 2107 0-1 

Henri Abbink Janse 2052 ½-½ 

Bert te Sligte Postma 2012 ½-½ 

Marcel Krosenbrink Koster 1993 ½-½ 

Gerard Harbers Logtmeijer 1936 ½-½ 

Henrik Lösing Jansen 1747 1-0 

Arjan van Lith Yska 1751 1-0 

 
Scores: 
Reinhard Funke 6-4½  
Jochem Mullink 9-3  
Henri Abbink 9-4½ 
Marcel Krosenbrink 9-5 
Arjan van Lith 9-8½ 

 
Gerard Harbers 9-4 
Henrik Lösing 9-5 
Bert te Sligte 9-3 
Dick Boogaard 2-1 
Hannes Höing 1-½ 
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HSC/Stork – WSG 2: een barre middag 

(door Dick Boogaard) 
 

Vol optimisme begonnen we aan de  slotwedstrijd van het seizoen. In de promotieklasse. De 
laatste twee keer hadden we ruim gewonnen tegen Almelo (6-2) en Hardenberg (5½-2½). En 
dat moest dus tegen HSC/Stork ook wel kunnen. We waren ten slotte koploper in de 
promotieklasse.  
 
Een kleine overwinning zou genoeg zijn, 
want we hadden één bordpunt voorsprong 
op Borne. En die zouden het vast niet 
makkelijk hebben tegen ENO. Met een 
nederlaag hielden we geen rekening. En ik 
zou na drie seizoenen afscheid nemen als 
teamleider met een kampioenschap; 
mooier kon het niet.  
 
De wedstrijd begon ook veelbelovend en 
om half vier liepen we vrolijk rond. Dick 
van Wamelen had al gewonnen en ik had 
in een matige stelling een remiseaanbod 
aangenomen. Bovendien stonden we aan 
drie borden erg goed en bij de andere drie 
was weinig aan de hand. Geen vuiltje aan 
de lucht.  
 
Toch ging het vanaf dat moment mis.  
Han en Frank verloren een stuk en hun 
mooie stellingen waren verdwenen.  

De derde man die zo goed stond, 
Reinhard Cvetkovic, kreeg een mataanval 
over zich heen die niet meer te pareren 
was. 
 
En het werd nog erger. Hennie Meijer, 
Herby Aalbers en Daniel Telöken zagen 
heel langzaam hun stellingen in het 
middenspel verslechteren. We zijn eraan 
gewend, dat het dan vaak nog wel 
meevalt, maar nu ging het alleen maar van 
kwaad tot erger. Alle partijen gingen 
verloren!  
 
Zo werd het de grootste nederlaag van de 
laatste jaren: 6½-1½. We duikelden op de 
ranglijst naar de derde plaats. We moeten 
dit maar snel vergeten.  
 
Toch nog maar even de volledige uitslag: 

 

 HSC/Stork  6½-1½ WSG 2 

1 Wahe Boghossian 1607 1-0 Han Schuurmans 

2 Regobert Eijkelkamp 1874 1-0 Hennie Meijer 

3 Wouter Lardinois 1937 1-0 Daniel Telöken 

4 Rudie Hampsink 1861 1-0 Herby Aalbers 

5 Hans van Schaaik 1785 1-0 Reinhard Cvetkovic 

6 Anton ter Horst 1670 ½-½ Dick Boogaard 

7 Thomas Kanger 1468 0-1 Dick van Wamelen 

8 Linet Boghossian 1300 1-0 Frank Lehr 

 
We hebben dit seizoen 14 spelers ingezet. 
Dat is tamelijk veel, maar daar is niets aan 
te doen. Gelukkig is het telkens gelukt 
acht spelers op te stellen en daar bedank 
ik de invallers hartelijk voor.  
Die zes invallers hebben trouwens uit 11 
partijen 8 punten gescoord.  
Ze hebben dus een mooie bijdrage 
geleverd aan onze derde plaats. 

Topscorers waren Dick van Wamelen en 
Reinhard Cvetkovic met allebei 5½ uit 8. 
Daarna komt Stefan Telöken met 4 uit 7.  
 
Van de invallers noem ik nog Manfred 
Schmeing, die uit 4 partijen 3½ punt 
scoorde en Tim Witteveen en Luc van 
Harxen die hun ene invalbeurt met winst 
bekroonden: 100 % dus! 

 



 

 

17 

Teamwedstrijden 2017-2018 
 
Onderaan de pagina het voorlopige programma van WSG 1. WSG 2 en 3 spelen in principe 
op dezelfde zaterdagen, al zullen ze waarschijnlijk eenmaal een ronde vrij hebben.  
 
Maar allereerst de concept-teamindeling. Doordat veel spelers die ook in Duitsland spelen 
door het grotendeels samenvallende programma niet beschikbaar zijn voor ene basisplaats 
en enkele andere spelers wel beschikbaar zijn, hebben vooral het eerste en tweede tea 
enkele wijzigingen ondergaan. 
Staat jouw naam er niet tussen en had je wel mee willen doen (of omgekeerd), neem dan 
even contact op met Marcel Krosenbrink. Als je graag – doordeweeks – in een viertal wilt 
spelen, laat het dan ook even weten. We hebben al één viertal bijelkaar. Die klasses worden 
ingedeeld op rating en je speelt drie uit- en drie thuiswedstrijden. 

 
WSG 1  WSG 2  WSG 3  
Funke 2130 Abbink 1928 Geerdes 1756 

Van Lith 2029 Krosenbrink 1925 Lehr 1749 

Kolakovic 2008 Aalbers 1839 Algera 1741 

Mullink 2006 Boogaard 1838 Witteveen 1618 

Officier 2002 De Vries 1810 Te Brinke 1618 

Lösing 1948 Te Sligte 1807 Van Harxen 1545 

Schuurmans 1921 Meijer 1806 Klein Langenhorst 1532 

Harbers 1891 Van Wamelen 1795 Houwers 1489 

      

Darwisch 2040 Höing 1879 Schmeing 1706 

D.Telöken 1916 Cvetkovic 1866 Vd Laar 1690 

  S.Telöken 1832 Wamelink 1576 

 
WSG V1  
Luimes 1898 

Harbers 1891 

Te Sligte 1807 

Burgers 1678 

  

Algera 1741 

 
In vette letters de beoogde teamleiders       
  
   

Programma WSG 1 

 
16 september WSG ZSG (Zwolle)  

7 oktober Philidor 3 WSG Leeuwarden 

4 november WSG Schaakwoude (Damwoude)  

25 november HSP Veendam WSG Hoogezand 

16 december WSG Hardenberg 2  

3 februari SG Max Euwe 2 WSG Enschede 

10 maart Pallas WSG Deventer 

7 april WSG Staunton (Groningen)  

21 april Spassky’s WSG Groningen 
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Tea Lanchava - WSG: De Partijen 
(door Dick Boogaard) 

 
Elders in dit blad staat een verslag van de mooie middag met Tea Lanchava. Maar iets van 
de partijen mag niet ontbreken. Vooral omdat we zo veel scoorden en soms zo spectaculair! 
Van een aantal winnaars heb ik de partij ontvangen. Hier volgt een samenvatting van een 
paar mooie momenten.  
 
1.Tea Lanchava – Job Geerdes 
Eerst maar eens een kort spektakelstuk 
van Job. Al op de 11de zet gaat hij recht op 
de witte koning af. Wij weten dat wel van 
Job, maar Tea natuurlijk nog niet! 
 

 
Stelling na 11. Dd1-c2      
 
11…..g7-g5!  
En dan begint het. 
 
12.b2-b4  Pc6xb4  13.Pd3xb4  c5xb4  
14.Lc1-b2  g5-g4  15.Pf3-d2? 
Tea zei tegen Job dat ze Lh2+ helemaal 
niet gezien had. Na Pf3-e5 staat Job wel 
goed, maar nog niet gewonnen. 
 
15…..Ld6xh2+  16.Kg1-h1 
 

 

Nu volgt de slotcombinatie met allemaal 
gedwongen zetten. 
 
16…..Pe4-g3+  17.f2xg3  
16.Kh1xh2 leidt tot mat na 16…..Pg3-f1++. 
Door het dubbelschaak kan 17.g2-g3 niet 
en is het snel mat na Dc7-h2. 
 
17…..Dc7xg3  18.Le2-f3  
Er moet een stuk naar f3, maar niets helpt, 
ook de toren of het paard niet. 
 
18…..Dg3-h4  19.Tf1-d1  Lh2-g3+  
20.Kh1-g1  Dh4-h2+  21.Kg1-f1  g4xf3  
22.Pd2xf3  Lb7xf3 en Tea gaf het op. 
 
Dat was al vroeg een mooie partij. 
 
2.Tea Lanchava – Dick Boogaard 
Na de opening (Hollands) kwam ik 
langzaam wat in het nadeel. Dat duurde 
tot deze stelling: 
 

 
    Stelling na 28…..b6xc5 
 
Als Tea nu neemt met de d-pion, is er voor 
haar niets aan de hand, maar ze speelt  
 
29.b4xc5?  Tb8-b3 
En nu heb ik de b-lijn en aanval op de g-
pion. Nu 30.Te1-e3 of Tf1-f3 is nog goed. 
 
30.Kg1-h2?  Tf8-b8  31.Dd2-e2? 
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En ineens heb ik echt aanval. 
 
31…..Tb3-b2  32.De2-a6  Tb8-b3  
33.Da6xc6 
 

 
     
En nu is het mooi uit!. 
 
33…..Tb3xg3  34.Tf1-g1  Tg3-h3!  
Tea gaf op, want na 35.Kh2xh3 f5-f4+  
36.Kh3-h2  De7-h4 is het mat. 
 
3. Tea Lanchava – Luc van Harxen 
Deze partij  is vooral komisch vanwege de 
laatste vijf zetten van Luc. Let op de kracht 
van het paard over het hele bord (met 
grote sprongen van d7 naar g3!) Wees 
zuinig op je paarden!  
 

 
   Stelling na 31….Pd7-b8 
 
32.h4-h5  Pb8-c6  33.Lg2-h3  Pc6-d4  
34.De2-e4  Pd4-f5 35.h5-h6  Pf5-g3+ 
Tea had het rondje al gemaakt en kon 
haar laatste zet dus ook niet meer 
terugnemen. Familieschaak: 0-1.  
 

4. Tea Lanchava – Dick van Wamelen 
Dick stond de hele partij  goed. Tea zei na 
afloop dat ze geen enkele kans had 
gehad.  Het slot zat vol dreigingen en een 
blunder. 
 

 
    Stelling na 27.Pb1-d2 
 
27…..Dh4-e1 
Dreigt mat met De1-g1 en het paard op d2 
is in gevaar.  
 
28.Pd2-f1  Ke8-d7 
Vanwege het mat op g1 had wit geen tijd 
voor Ta2-a8+, maar nu kon de koning 
even naar en veilige plek. 
 
29.Ta2-e2  De1-a1 30.Df3-g2 Da1-c1  
31.Dg2-f3 Th8-h5 
De zwarte dame schoot door naar a1, 
maar nu staat alles goed en helpt niets 
meer. Tea helpt ook nog even mee. 
 
32.Lb4-f8  Th5-f5  33.Te2-e4?? 0-1! 
 
5. Tea Lanchava – Gerard Harbers 
Ook een mooi eindspel mag niet 
ontbreken. Daarom deze tot slot. 
In een Grünfeld werd al snel veel geruild.  
In de stelling hieronder met een klein 
plusje voor Gerard beginnen we. 
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     Stelling na 23.Ta1xf1 
 
23…..Db2-e5+  24.Kh2-g1  De5xe4  
25.h5xg6  h7xg6  26.Dh3-d7  De4-b4 
Gerard heeft een pion en speelt 
nauwkeurig om niets terug te geven.  
 
27.Tf1-c1  Kg8-g7  28.g2-g3  Tf8-h8 

 
 
Ineens dreigt Db4-e4 met mat op h1. Tea 
vindt een uitweg. 
 
29.Dd7-c7  Db4-e4  30.Dc7-c3+  f7-f6  
31.f2-f3   
Maar dit helpt natuurlijk niet meer. 
 
31…..De4-e2  32.Tc1-e1  De2-h2+  
33.Kg1-f1  Dh2-h3+  34.Kf1-f2  Dh3-h2  
35.Kf2-e3 

 
     
Tea kwam steeds sneller terug bij de 
borden die nog bezig waren. Gerard 
moest dus wel oppassen. Gelukkig is er 
nu tijd om weer een pion te pakken.  
 
35…..Dh2xg3  36.Ke3-d2  Dg3-f4+  
37.Kd2-d1  Kg7-f7  38.Dc3-b3  Df4-d4+  
39.Kd1-c1  Th8-c8+  40.Kc1-b1  Dd4-b6   
Gerard heeft twee pionnen en om alle 
tekenkansen weg te nemen, ruilt hij de 
dames.  
 
41.Db3xb6  a7xb6  42.Te1-e6 
 

 
      
Nu nog netjes afmaken! 
 
42…..b6-b5  43.Te6-b6  Tc8-c5  44.d5-d6  
e7xd6  45.Tb6xd6  Kf7-e7  46.Td6-b6  
Tc5-f5  47.Ke7-d7  Tb6xb7+  48.Kd7-c6  
Tb7-g7 g6-g5 
En hier gaf Tea het op. De twee 
vrijpionnen gaan de doorslag geven. 
Mooie partij. 
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Partijen van Clubleden 

(door Marcel Krosenbrink) 

 
 
In het vorige clubblad had ik met een diagram op de voorpagina al aangekondigd aandacht 
te besteden aan de partij tussen Max Eisenbart en Frank Lehr. Frank was zijn seizoen pas 
net weer begonnen toen hij op agressieve aanpak van Max stuitte. Meteen een goede test 
om te weten of de scherpte nog anwezig is. Max had wit en Frank speelt met zwart. 
 
1.e4 e5, 2. f4 
Koningsgambiet, één van de oudste 
openingen, tegenwoordig nog weinig door 
grootmeesters gespeeld. Frank antwoord 
met d6. Tegen mij doet ie altijd xf4 in deze 
stelling. Ook op de volgende zetten zijn er 
(voor beide partijen) veel mogelijkheden 
om een andere zet of volgorde te spelen. 
Ik zal daar niet allemaal op in gaan, maar 
de heren slagen er in om na vier zetten al 
een stelling te hebben die niet in mijn 
database voorkomt. Dat is toch wel 
opmerkelijk.Met enige omwegen komen ze 
soms weer om bekend terrein, maar na 7. 
g4 geeft de database toch ook zelf 
defintief “nieuwe stelling” aan. 
 
d6, 3.Pf3 Pd7, 4.Lc4 exf4, 5.d4 Pb6, 
6.Lb3 g5, 7.Pc3 g4, 8.Pg1  
Deze zet past niet echt bij het wezen van 
het koningsgambiet. Standaard in dit soort 
stellingen is om gxf3 toe te laten. Dat kan 
met Lxf4 of 0-0. Zelf zou ik voor het laatste 
kiezen. Wit heeft dan een enorm sterke 
aanval in ruil voor een stuk. Uiteraard 
moet je dan nog wel gaan aantonen dat je 
aanval ook een stuk waard is, maar als je 
koningsgambiet speelt moet je daar niet 
bang voor zijn. 
Dh4+ 9.Kf1  
 

 

En zo zijn we aanbeland bij het diagram 
uit het vorige clubblad. Overigens 
waardeert Fritz deze stelling even goed (of 
slecht) als met stukfoffer op f3. Pg1 is dus 
niet fout, maar eerder niet passend. 
 
Lh6 10.e5  
Wit gaat de stelling openen, terwijl zijn 
eigen koning ook niet echt veilig staat. 
Dapper.  
 
dxe5 11.De2 Pe7 12.Dxe5  
Dit ziet er heel gevaarlijk uit voor zwart, 
maar hij mag nog rokeren 
 
0–0  
 

 
 
Het is heel lastig dit soort stellingen te 
beoordelen. Vaak zie je de meter van de 
computer ook per zet de andere kant uit 
slaan. Natuurlijk moet je zo nu en dan de 
puntentelling in de gaten houden (zwart 
heeft er nu één meer), maar het gaat 
vooral om activiteit en het creëeren van 
kansen. Op dit moment lijken de witte 
stukken gemiddeld iets actiever, al moet 
hij natuurlijk nog wel het probleem 
Pg1/Th1 oplossen. Lxf4 ligt het meest voor 
de hand. Max speelt hem niet, ik denk  
vanwege Pg6 met dubbele aanval.  
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Lg3 lost dat probleem echter op. Zijn zet 
dreigt ook op f4 te nemen, maar is ook 
een beetje achteruit. 
 
13.Pce2 Pc6 14.Dxc7 f3  
Opmerkelijk genoeg geeft de computer 
weinig meer voor de witte kansen na de 
ruil Le6, Lxe6 fxe6. Zwart kan dan zijn 
toren in het spel brengen en wit is éénn 
van zijn actiefste stukken kwijt in ruil,voor 
de loper op c8 die nog niets deed. Met zijn 
zet gaat Frank de loper van c8 ook in het 
spel brengen. Met schaak nog wel, maar 
toch zijn de kansen gedraaid. Vooral 
omdat de opgesloten stukken van wit nu 
mee kunnen gaan doen.  
 
15.gxf3 gxf3 16.Pxf3 Lh3+ 17.Kg1 Dh5  
 

 
 
 
18.Dg3+  
Ziet er niet onlogisch uit om de dame bij 
de verdediging te betrekken, maar brengt 
ook gevaren over de g-lijn met zich mee. 
Opmerkelijk genoeg is Kf2 de sterkste zet. 
Alle witte stukken doen (na Lxh6 of Lxc1) 
dan mee en de koning staat relatief veilig. 
 
Kh8 19.Pf4  
Met Lxh6 had wit een gunstige ruil kunnen 
afdwingen. 
 
Lxf4 20.Dxf4  
Ik snap deze zet wel (weg van de g-lijn), 
maar het gaat opeens achterelkaar mat. 

Lxf4 blijkt echter wel te kunnen, want na 
Tg8 heeft wit nog Pg5 en omdat de loper 
dan tweemaal staat aangevallen heeft wit 
genoeg tijd alles te redden.  
 

 
 
Analysediagram na Pg5 
 
Tg8+ 21.Kf2 Tg2+ 22.Ke3  
Beter is Ke1, maar ook dan liggen alle 
kansen bij zwart  
Te8+ 23.Kd3 (Pe5 De2 mat) Db5+ 24.c4 
Lf5+  
 

 
 
En wit gaf op. Kc3 Da5 is mat. Alle zwarte 
stukken hebben iets gedaan, terwijl van 
wit er nog drie in de beginstand staan. 
Daar gaat het om in dit soort stellingen.   
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Zomeraanbiedingen 
(door Dick Boogaard) 

Makkelijk, moeilijk, vergezocht en voor de hand liggend. Ook deze keer heb ik weer zes 
stellingen die de moeite waard zijn om op te lossen. Een enkele eindigt met mat, bij andere 
is er genoeg materiaal gewonnen om de winst duidelijk te maken. De oplossingen staan 
weer verderop in dit blad.  
 

 
1.Een makkie om mee te beginnen:  
     wit geeft mat in twee. 
 

 
2.Zwart wint een toren of hij geeft mat. 
Mooie eerste zet! 
 

 
3.Zwart wint na een prachtige eerste  
     zet. 
 

 

 
4.Al wat lastiger. Zwart wint door zijn      
     dame op e3 te krijgen. Maar hoe? 
 

 
5.Wit wint fraai. 
 
 

 
6.De eerste zet is verrassend. Daarna 
duurt  het nog wel een aantal zetten. 
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Gary Kasparov (deel 3) 
 (door Gerard Klein Langenhorst) 

 

Op 11 maart 2005, na afloop van het Linares-toernooi, maakte Kasparov bekend dat hij met 

onmiddellijke ingang stopte met schaken. Hij heeft dus op 10 maart 2005 tegen Veselin 

Topalov zijn laatste partij gespeeld:  

 

Topalov-Kasparov 1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 

3.Pc3 e5 4.Lc4 d6 5.d3 Le7 6.0-0 Pf6 

7.Ph4 Pd4 8.g3 Lg4 9.f3 Le6 10.Lg5 Pg8 

11.Lxe7 Pxe7 12.f4 exf4 13.Lxe6 fxe6 

14.Txf4 Kd7 15.Pf3 Tf8 16.Txf8 Dxf8 

17.Pxd4 cxd4 18.Pe2 Df6  19.c3 Tf8  (? 

geeft d4 weg, de fout) 20.Pxd4 Pc6 

21.Df1 Dxf1 22.Txf1 Txf1 23.Kx1 Pxd4 

24.cxd4 d5 25.Kf2 Ke7 26.Kf3 Kf6 27.h4 

g6 28.b4 b5 29.Kf4 h6 30.Kg4 en 

Kasparov gaf op, pion achter en zetdwang  

 

 
 

Kasparov heeft diverse schaakboeken 

geschreven en is woordvoerder geweest 

bij politieke, educatieve en sociale 

hervormingen in Oost-Europa. Daarnaast 

houdt hij zich bezig met liefdadigheid en 

heeft daarvoor de Kasparov 

Foundation opgericht in Moskou. Hij 

promoot het schaken in Rusland als 

schoolvak en heeft een eigen 

schaakschool opgericht: de Kasparov 

International Chess Academy. Verder 

spreekt hij regelmatig op internationale 

congressen zoals het World Economic 

Forum in Davos en de Cursos de 

Verano in Madrid. Ook schrijft hij een 

column in het schaakblad New In Chess. 

Na de beëindiging van zijn loopbaan als 

schaakgrootmeester probeerde Kasparov 

voet aan de grond te krijgen in de 

Russische politiek. 

 

Kasparov zette zich al sinds 2004 in voor 

mensenrechten en begaf zich vanaf 2005 

in de politiek. Daarbij was hij een openlijk 

tegenstander van de Russische 

president Vladimir Poetin en wilde het als 

presidentskandidaat tegen hem opnemen 

bij de Russische presidentsverkiezingen 

2008 als leider van de 

democratische oppositie, verenigd onder 

de naam Het Andere Rusland. Om deze 

reden werd hij in 2006 tijdens een 

signeeractie door een fan met een 

schaakbord op zijn hoofd geslagen… 

Kasparov kreeg het later aan de stok met 

de politie enz. en hij heeft Rusland moeten 

verlaten. 

 

In 2007 publiceerde hij een boek met de 

titel: How Life Imitates Chess. Hierin legt 

hij parallellen tussen het schaakspel en de 

wereld van zaken en politiek.  

Ook was Kasparov adviseur en lid van de 

toezichthoudende raad van het Center for 

Security Policy, een Amerikaans 

neoconservatieve denktank, die zich 

bezighoudt met zaken die van groot 

belang worden geacht voor de 

Amerikaanse nationale veiligheid.  

Op 31 januari 2012 was hij als organisator 

en spreker in Moskou aanwezig tijdens 

een bijeenkomst voor eerlijke 

verkiezingen. Sinds zijn vlucht naar de VS 

in 2013 reist hij de wereld rond, daarbij het 

Westen oproepend een 'vuist' te maken 

tegen Poetin en de mensenrechtensituatie 

in Rusland. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Linares-toernooi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veselin_Topalov
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veselin_Topalov
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kasparov_Foundation&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kasparov_Foundation&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kasparov_International_Chess_Academy&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kasparov_International_Chess_Academy&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/World_Economic_Forum
https://nl.wikipedia.org/wiki/World_Economic_Forum
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cursos_de_Verano&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cursos_de_Verano&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/New_In_Chess
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Poetin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Russische_presidentsverkiezingen_2008
https://nl.wikipedia.org/wiki/Russische_presidentsverkiezingen_2008
https://nl.wikipedia.org/wiki/Democratie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oppositie_(politiek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Andere_Rusland
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Center_for_Security_Policy&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Center_for_Security_Policy&action=edit&redlink=1
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Geen FIDE-voorzitter 

Op 11 augustus 2014 verloor Kasparov de 

strijd om het voorzitterschap van 

de FIDE tegen Kirsan Iljoemzjinov met 110 

stemmen tegen 61.  

Velen zagen de strijd als een politiek duel 

van Kasparov tegen Vladimir 

Poetin die Iljoemzjinov steunde. Die steun 

bleek onder meer uit het feit dat Russische 

ambassades overal ter wereld opriepen 

om te stemmen op Iljoemzjinov. Beide 

partijen in het duel beschuldigden elkaar 

van onregelmatige praktijken.  

Wereldberoemd, zijn natuurlijk zijn partijen 

tegen Anatoli Karpov om het 

wereldkampioenschap. Die komen t.z.t. 

aan bod bij de geschiedenis van Karpov. 

 

Kasparov heeft ook gespeeld tegen 

Magnus Carlsen, in 2004 tijdens een 

rapid-toernooi in Reykjavik, IJsland met 

een nog zeer jonge Magnus, die wit heeft.  

 

 
 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pf3 Pf6 4.Pc3 e6 5.Lg5 

Pbd7 6.e3 Da5 7.Pd2 Lb4 8.Dc2 O-O 

9.Le2 e5 10.O-O exd4 11.Pb3 Db6 

12.exd4 dxc4 13.Lxc4 a5 14.a4 

Dc715.Tae1 h6 16.Lh4 Ld6 17.h3 

Nu volgt de mooiste fase met een show 

van hun beider klasse. 

 
 

17….Pb6 18.Lxf6 Pxc4 19.Pe4 ! Lh2 

20.Kh1 Pd6 ! 21.Kxh2 Pxe4 22.Le5 Pd6 

23.Dc5 Td8 24.d5 Dd7 25.Pd4 Pf5 

26.dxc6 bxc6 27.Pc6 Te8 28.Td1 De6 

29.Tfe1 Lb7 30.Pd4 Pxd4 31.Dxd4 Dg6 

32.Dg4 Dxg4 33.hxg4 Lc6 34.b3 f6 

35.Lc3 Txe1 36.Txe1 Ld5 37.Tb1 Kf7 

38.Kg3 Tb8 39.b4 axb4 40.Lxb4 Lc4 

41.a5 La6 42.f3 Kg6 43.Kf4 h5 44.gxh5 

Kxh5 45.Th1+ Kg6 46.Lc5 Tb2 47.Kg3 

Ra2 48.Lb6 Kf7 49.Tc1 g5 50.Tc7+ Kg6 

51.Tc6 Lf1 52.Lf2   ½-½ 

 

Zomaar drie raadsels : ze worden steeds 

moeilijker. 

De beste zet voor zwart en wit gaat even 

later mat. 
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Weer de beste zet voor zwart en zwart 

wint een stuk. 

 

 

Weer de beste zet voor zwart en zwart 

wint. 
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Wie ben ik ? 

Meestal staat in het laatste clubblad van het seizoen een partij van de clubkampioen, maar 
omdat die al in het vorige nummer stond dreigde de kampioen geheel in dit blad te 
ontbreken. Daarom komt Jochm, die voor de derde achtereenvolgende keer de titel voor zich 
opeiste, aan het woord in onze nieuwe rubriek “Wie ben ik”.  
Wie is de mens achter de schaker ? 

Naam: Jochem Mullink 
 
Leeftijd: 20 jaar 
 
Studie/beroep: student Technische Natuurkunde 
 
Andere sporten: hardlopen 
 
Andere hobby’s: Lezen, gamen, 
 
Favoriet gerecht: Varkenshaas met Stroganoffsaus 
 
Wat lust je absoluut niet: Kaas en macaroni 
 
Favoriete drank: Cola 
 
Favoriet (huis)dier: Ik heb geen (huis)dier 
 
Favoriete artiest: The Beatles 
 
Favoriet boek: De donkere kamer van Damokles van W.F. Hermans 
 
Favoriet TV-programma: Twee voor twaalf en The big bang theory 
 
Hekel aan: Mensen die overal een rommetje van maken, ik hou van netjes opruimen 
 
Bewondering voor: Dat vind ik een (te) lastige vraag, ik bewonder niet echt iets of iemand 
 
Hoe/van wie heb ik leren schaken:  Ik weet niet meer precies van wie ik heb leren schaken, 
maar de eerste echte wedstrijd die ik speelde was tegen de schaakcomputer die ik van mijn 
ouders had gekregen. Mijn eerste schaakles kreeg ik van Marcel. 
 
Op welke schaakprestatie kijk je met het meeste plezier/trots terug:  Het winnen van het 
ONJK vorige zomervakantie in Borne. 
 
Favoriete opening: Ik denk dat ik het Konings-Indisch het leukste vind om te spelen. In veel 
stellingen heeft zowel wit als zwart aanvalskansen. 
 
Wat vind je leuk aan WSG: De combinatie van een gezellige vereniging waar ook gewoon 
serieus geschaakt wordt. 
 
Suggestie voor WSG:  Om in de bekercompetitie zwakkere spelers een voorsprong in 
materiaal te geven in plaats van een voorsprong in bedenktijd. 
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Comfortabel, stabiel, veilig, vlot, heerlijk rijden en sturen. 

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

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

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

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

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

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

.  Weurden 60, 7101 NL       Welkom ! 

mailto:info@ace-shop.com
http://www.ace-shop.com/


 

 

30 

 
Eindspel 

(door Gerard Harbers) 
 

Deze compositie is V. Aberman (1985), de opdracht:wit speelt en wint.  
Wit heeft een paard en een loper dus kan winnen met deze beide stukken. Maar dan mag  
zwart over geen materiaal beschikken. Dus tot die tijd moet wit voorzichtig zijn met zijn 
overgebleven pion. 
 

 
 

1. Pe5 

Zeker niet 1. Kg3 want dan volgt h2 en de 
pion op f3 valt, met remise. 
 

1. …  h2 

2. Pd3+  Kd2 

3. Pf2  Ke2 

4. Ph1 

Indien 4. Kg3 dan volgt 4. … Pf5+ 5. 
Kg2 Pe3+ 6. Kg3 Pf5+ en het is remise. 

 
4. …  Kf1 
5. Kg3  Pxf3 
6. Kxf3  Kg1 
7. Ld5  Kxh1 
8. Kf2 en mat. 

Speelt zwart anders dan valt pion h2 en 
wit behoudt zijn paard en loper met winst. 
 
Ook de tweede compositie is van  
V. Aberman (2010) en de opdracht is : wit 
speelt en wint. 
Dit is altijd lastig, kan wit ontkomen aan de 
schaakjes van zwart. 
   

 
 

1. Lg4+  

Als wit 1. Dc6+ speelt dan volgt 1. … Ke7 
2. Dc7+ Kf8 3. Dxh7 en pat! 

1. …    Ke7 

Indien 1. … Kd6 dan volgt 2. Da3+ Kc6 3. 
Da6+ Kc5 4. Da5+ Kd6 5. Db6+ Kd5 en 
tenslotte het wonderschone 6. Le6 mat. 
 

2. Da3+ 

Op 2. Db7+ volgt 2. … Kf6 3. Db2+ Kf7  
4. Db7+ Kf6 5. Dxh7 met pat. Op 5. Db6+ 
volgt 5. … Kg7 6. Kg5 Kh8! en wit komt er 
niet door. 

2. …  Ke8 
3. Da8+ Kf7 
4. Da7+ Kf6 

Op 4. … Kg8 volgt 5. Le6+ Kh8 6. Dd4+ 
Dg7 7. Dd8+ Kh7 8. Lf5+ Kh6 9. Dh4 mat. 

5. Dd4+   
5. Da1+ Kf7 6. Da7+ Kf6 levert niets op.  
 

5. …  Kf7 
6. Dd7+ Kf6 
7. Dd6+ Kg7 
8. Kg5  Kh8 
9. Lf5  Dg8+ 
10. Lg6 

En wit domineert het bord en mat is niet 
meer veraf, bijvoorbeeld 10. .. Dg7 11. 
Db8+ Kg7 12. Dh6 mat.  
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Mooi slot! 
(door Dick Boogaard) 

 
Ik loop veel rond tijdens de schaakavond. Schaakkijken is haast net zo leuk als zelf schaken. 
Vandaar dat de partij Henk Freriks - Jaap Wolters me niet was ontgaan. Jaap won en 
stuurde mij de zetten door. Te mooi om niet nog even naar te kijken! Na 25 zetten was de 
volgende stelling ontstaan: 
 

 
       Stelling na 25.Kg1-h1 
 
Jaap staat drie pionnen voor en de koning 
van Henk is ernstig in gevaar, maar je 
moet het nog wel afmaken. 
 
25…..g4-g3  26.Tf2-f8  Kg8-h7  27.Df1-g2 
Een poging om de pion tegen te houden. 
Jaap speelt nu  
 
27…..Lc8-h3!  
Dat is de mooiste weg naar winst;  
 

  

       
28.Dg2-f3 
 
De dame dekt nu zowel de toren op f8 als 
de loper op e2. Er is geen tijd om de toren 
op a8 op te halen. En helaas voor Henk 
loopt de zwarte g-pion nu door.  
 
28…..g3-g2+  29.Kh1-h2  g2-g1D  
30.Ta1xg1  De3xg1  31.Kh2xh3  
 

  
 
31…..Ta8xf8 
En nu Jaap de toren op f8 ophaalt en 
Henk niet kan terugslaan op straffe van 
mat, is het uit. Henk geeft het op. 
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Oplossingen van de Zomeraanbiedingen 
. 
1.Adam Popovics – Peter Hardiscay, Boedapest 2017. 
   1.De2-h5+ en zwart gaf op. Zowel na 1...g6xh5 als na 1…Kh6xh5 volgt 2.Te7-h7    
   mat. 
 
2.Pavel Tregoebov – Alexander Moseenko, World Rapid Doha 2016.  
   1…Dh6-h3  2.g2xh3  Te6-g6+  3.Dc4-e4  f5xg4  en vanwege het mat na   
   4…g4xh3 verliest hij de toren op d5. 
 
3.Darius Schwiercz – Jayaram Ashwin, PRO League internettoernooi 2017. 
   1…Ld6-b4!  2.Dc3xb4 (na Td4xd7 komt Db1-b2+ met snel mat) 2…Db1-b2+   
   3.Kd2-d3  Lf3-e2  4.Kd3-e4  Db2-b1  5.Ke4-f4(e5)  Db1-f5 mat. 
 
4.Aryan Tari – Aleskey Goganov, Clubkampioenschap van Zweden 2017. 
   1…Tg8-h8  2.Dh6-g5  Th8-h5  3.Dg5xh5  Dc5-e3  4.Dh5-e2  Ld7-g4 en het is uit    
   (of 3.Dh5-c1  Dc5-f2  4.Dc1-g5  Df2-f3+  5.Kd1-e1  Df3xh1+ is ook uit). 
 
5.John Cox – David Guthrie, Four Nations Chess League 2016. 
   1.Te3xe6  Pc5xe6  2.Tb6-b7+ en zwart geeft het op. Na 2….Ta7xb7 3.a6xb7 haalt   
   wit een dame en anders volgt 3.Tb7xa7 
 
6.Ilja Iljoesjenok – Zaven Andriasian, EK Minsk 2017 
   1.Dd4-a1  Lc4xa2  2.Tc1xc8+  Kb8xc8  3.Da1-h8+  Kc8-d7  4.Dh8-g7+ en na nog  
   een paar schaakjes is het mat.  
 

 

 
Activiteiten

 
Vrijdag 22 september   Cursus Frank Kroeze (Budocentrum) 
 
Zaterdag 30 september  Berkelstedentoernooi (Zutphen) 
 
Dinsdag 3 oktober   Cursus Huisschakers (Willinks) 
 
Dinsdag 10 oktober   Cursus Huisschakers (Willinks) 
 
Vrijdag 13 oktober   Cursus Frank Kroeze (Budocentrum) 
 
Dinsdag 17 oktober   Cursus Huisschakers (Willinks) 
 
Dinsdag 24 oktober   Cursus Huisschakers (Willinks) 
 

 
 
 

Speciale rubriek 
MK 108, JM 101, DB 73, GKL 66, GH 38 
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. 

  
Het seizoen zit er op. Lauri heeft haar titel geprolongeerd en dit jaar heeft zij zelfs alle 
partijen gewonnen. Een knappe prestatie. David neemt afscheid van het jeugdschaak 
met een tweede plaats. Bart en Daniël, die pas halverwege zijn begonnen, hebben het 
prima gedaan en gaan volgend seizoen ongetwijfeld meedoen om de podiumplaatsen. 
En als je wat lager staat, denk er dan aan dat degenen die nu hoog staan ook onderaan 
zijn begonnen. En bovendien, ook als je niet wint, is schaken een leuke sport. 
De laatste prijzen waarvan de winnaar nog niet bekend was: Daniël heeft na loting de 
Uitdaagcompetitie gewonnen, Lauri was het vaakst aanwezig en kreeg daarom de 
opkomstprijs en Wietse kreeg van de jury de Goedgedragprijs. 
Dit seizoen was er een heel hoge opkomst (behalve in de laatste ronde) en een heel 
positieve sfeer. De jeugdleiders hopen daarom dat volgend seizoen een kopie van dit 
seizoen wordt. En ken je nog iemand die ook wil (leren) schaken, neem hem of haar dan 
gerust een keer mee. De eerste vrijdag in september beginnen we weer. 

 

1 Lauri 588 22-22  

2 David 450    20-14½  
3 Merlijn 374 17-10 z 

4 Bram 337 20-10  

5 Wietse 330  20-9½  

6 Daniël 322   12-9½  

7 Bart 291      12-8  

8 Micha 283   21-8½ w 

9 Lani 269     23-11½ w 

10 Merijn 261    22-9½  
11 Evi 234   3-3 z 

12 Sylvan 224 19-8 w 

13 Finn 204    16-7½  

14 Mick 196 22-9  

15 Emma 192   19-10 W 
16 Kasper 169   4-2  

17 Niels 160    18-6½  
18 Finley 142   11-3½ z 

19 Jorik 138 15-4 z 

20 Jurre 116      6-2½  

21 Fenna 87 13-1 w 

22 Mila 80   5-0 z 

 
Schuin de spelers die niet meer aan de competitie meedoen 
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NK D-Jeugd 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Het lijkt al haast een gewoonte te worden, maar dat is het natuurlijk niet. In het 
Hemelvaartsweekeinde moesten zij de jubileumsimultaan laten voor wat het was, omdat Lauri 
en Evi meededen aan het NK D. Het gaat hier om de titel tot 12 jaar. Evi is eerste jaars D (mag 
dus nog 1 jaar) en Lauri is zelf F (mag dus nog drie jaar). Lauri behoorde dan ook tot de jongste 
deelnemers in Rijswijk. Elke dag werden drie partijen gespeeld, het speeltempo was dus voor 
spelers van deze leeftijd aan de lange kant. Dit was één van de uitdagingen voor de speelsters, 
maar zo nu en dan lukte het om een lange(re) partij te spelen.  
 
Vorig jaar waren beiden ook al van de partij. 
Lauri werd toen 24e met 3½ punt en Evi 29e 
(van de 32) met 3 punten. Het minimale doel 
leek in ieder geval die prestatie verbeteren 
en omdat ze allebei intussen een paar 
honderd ratingpunten meer hadden zou dat 
moeten lukken.  
Het toernooi viel eigenlijk voor allebei in drie 
delen uiteen. Een goede eerste dag, een 
slechte tweede dag en een goede derde 
dag. Dit bracht Lauri op een 11e plaats met 
vijf punten en Evi op een 22e plaats met vier 
punten. Een keurig resultaat dat perspectief 
biedt voor volgend jaar. Weer een jaar extra 
ervaring en kans om wat minder sterke 
onderdelen bij te schaven. 
 
Alle partijen zijn op de site van de Haagse 
Schaakbond na te spelen, ik laat van allebei 
een winstpartij zien tegen de hoogstgerate 
verslagen tegenstander. Voor Evi was dat in 
ronde 3 Jette Sannen, voor Lauri in ronde 7 
Mare Morote. In onderstaande partij heeft 
Evi wit. 
 
1.e4 c5 2. Pf3 d6 3. Lc4 Pf6 4. Pg5  
Het aanvalsspel van Evi is te waarderen, 
maar hier zal nog wat meer balans in 
moeten komen. Dit is wel heel makkelijk te 
weerleggen met een zet die zwart toch wel 
wil spelen. 
 

e6 5. d4 cxd4 6. Dxd4 Le7 7. e5 dxe5 8. 
Dxe5 Pc6 9. Dg3 O-O 10. O-O Ph5 11. Dh4 
Pf6 12. Ld3  
Ook hier gaat Evi weer voor de harde 
aanpak, alles richten op de koning, maar 
eerst wat meer ontwikkelen had ook 
gekund. 

h6 13. Pf3 Pb4 14. Dg3 Kh8 15. Pc3 Pxd3 
16. cxd3 Dxd3  
Als ze deze pion bewust weggeeft, kun je 
zeggen dat ze dat doet om de stukken snel 
te kunnen ontwikkelen, maar ik sluit niet uit 
dat ze het niet gezien heeft. Evi heeft vooral 
oog voor haar eigen kansen en wat minder 
voor die van de tegenstander.  
 
17. Lf4 Ph5 18. Dg4 Pxf4 19. Dxf4 b6 20. 
Tad1 Dc2 21. Td2 Dg6 22. Pe5 Dh5 23. 
Pe4  
Wederom gaan alle stukken richting koning. 
Dat doet Evi goed. 
f5 24. Pg3 De8 25. Df3 La6 26. Tfd1 f4 27. 
Ph5  
Dit is niet het goede vluchtveld. Zwart heeft 
een dubbele aanval in petto. 
Tf5 28. Pd7 Dxh5 29. g4  
 

 
 
De8  
Zwart vergeet de spelregels. Met fxg3 kon 
zwart en passant slaan en kan wit eigenlijk 
wel opgeven. Nu keert het tij. 
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30. gxf5 exf5 31. Te2 Dd8  
Of de notatie klopt niet of zwart vergeet 
Lxe2.  
 
32. Tee1 Lb4 33. Te6 Lc8  
Nu overziet zwart de nadelen van haar op 
zich slimme zet. 
 
34. Dxa8 a6 35. a3 Lf8 36. Tg6 Dc7 37. 
Pxf8  
En zwart gaf op. 
 
Op zich wel een typerende partij. Evi speelt 
agressief waarmee ze tegenstanders onder 
druk zet om fouten te maken, maar helaas 
laat ze zelf ook wel eens een steekje vallen. 
 
Dan de partij van Lauri (met zwart). 
 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 Lc5 4. c3 Pf6 5. 
d3 d6 6. Pbd2 Pa5 7. Lb3 Pxb3 8. Pxb3 
Lb6 9. O-O Lg4 10. Te1 h6 11. d4 exd4  
Niet elke ruil levert een voordeel op. Wit 
krijgt zo een ideaal centrum met e4 en d4. 
De7 had dat kunnen voorkomen.  
12. cxd4 O-O 13. Dd3 Ph7 14. Pbd2 Df6 
15. h3 Ld7 16. e5 Df5  
Het nadeel van deze zet is dat zwart een 
eenzame pion op d6 krijgt. Met de dame d6 
blijven dekken was een alternatief.  
 
17. Dxf5 Lxf5 18. exd6 cxd6 19. Te7  
Daar moet een toren naar toe. Op de 7e rij 
neem je de vijandelijke pionnen het 
makkelijkst onder vuur. 
Tab8 20. Pc4  
De eenzame pion wordt gered, maar in ruil 
daarvoor komt er nu een eenzame 
dubbelpion op de b-lijn. 
 

d5 21. Pxb6 axb6 22. Lf4 Tfe8  
Dit is een knappe verdediging 
23. Te5 Txe5 24. Pxe5 Pf6  
Het paard weer in het spel brengen is op 
zich goed, maar nu had Lauri eerst de toren 
uit de lijn van de loper moeten halen.  
25. Pxf7 Te8  
Een foutje komt zelden alleen. Prima om de 
toren naar de open lijn te spelen, alleen nu 
net niet vanwege dreigende paardvork. 
26. Pd6 Ph5 27. Pxe8 Pxf4 28. Te1 Pd3  

29. Te2 Kf8 30. Pd6 Ld7 31. Pxb7 Pc1 32. 
Te5 Lc6 33. Tf5+ Ke7  
Dat was één schaakje teveel. Nu heeft het 
paard geen vluchtvelden meer. Wit had 
meteen het paard moeten weghalen 
(bijvoorbeeld Pd6) 
 

 
 
34. Te5+ Kd7 35. Te1 Pd3 36. Td1 Pxb2 
37. Tb1 Pc4 38. Pc5+ bxc5 39. dxc5  
Het stuk is terug. Zwart staat nog achter,  
maar nu gaat wit de foutjes opstapelen. 
 

Pd2 40. Td1 Pe4 41. Tc1 Lb5  
Prima een veld vrijgemaakt om ook de 
koning te kunnen laten meedoen in de 
aanval op c5. Wit heeft maar één stuk dat 
kan verdedigen en dat is te weinig. 
 
42. g4 Kc6 43. Kg2 Lc4 44. a4 Pxc5 45. 
Te1 d4  
De vrijpion wordt nu een wapen. Wit heeft 
meer pionnen, maar die doen nog minder. 
46. Te7 g5  
Zwart had de pion zelfs wel kunnen laten 
slaan. Na d3 Txg7 d2 loopt de pion 
ongehinderd door. 
47. Te1 Ld3  
En zwart won. Waarschijnlijk op tijd, maar 
de stelling is inmiddels heel goed voor zwart 
vanwege de gevaarlijke vrijpion. 
 
Lauri kwam in deze partij in de problemen 
omdat niet elke ruil een voordeel betekent 
en enkele gemiste truucjes, maar in de 
begripsfase van het eindspel kwam ze veel 
beter uit de verf dan haar tegenstander.   
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NK E-teams 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Zaterdag 13 mei was het zover. Na de glorieuze plaatsing bij het SBO-kampioenschap mocht 
ons E-team meedoen aan het Nederlands Kampioenschap in Langedijk. Voor wie niet weet 
waar dat ligt, het is nog verder dan Alkmaar. Om geen risico te nemen vertrokken we al om half 
8 met onze tienkoppige delegatie uit Winterswijk en Aalten. Dat bleek achteraf ruim gepland, 
want een deel van ons was al een uur voor de openingshandeling ter plaatse in theater De 
Binding. Met veertig teams van minstens vier spelers is dit misschien wel het grootste 
jeugdtoernooi van Nederland. En dan per kind ook ongeveer nog één begeleider en het is een 
drukte van belang. Gelukkig hoeven wij ons niet zenuwachtig te maken om het eindresultaat. 
Gezien de sterkte van het deelnemersveld zou elk punt met gejuich begroet worden. 
 
Wij speelden met de volgende vier spelers:  
1.Lauri 996, 2. Merijn 152, 3. Emma 141, 4. 
Mick 111. Ons team had min of meer de 
laagste gemiddelde rating. De eerste ronde 
was tegen ASC Alphen. De stress van een 
"echt" kampioenschap deed zijn werk. In no 
time waren enkele partijen voorbij. Lauri wist 
met enige moeite nog te winnen (1-3) en dit 
was zeker niet de sterkste tegenstander. 
Het zou een zwaar toernooi worden. 
Achteraf bleek dit overigens wel de sterkste 
tegenstander die we kregen, want we troffen 
het met de indeling. We speelden vooral 
tegen teams uit de achterhoede op dit 
behoorlijk goed georganiseerde toernooi. 
 
In ronde twee was dat De Cirkel uit Ede. 
Merijn won heel snel en Mick kwam 
tussentijds een dame voor tegen wat 
materiaal. Helaas bleek dat niet voldoende. 
Lauri wikkelde af naar een gewonnen 
eindspel en zo was het eerste punt al in 
ronde 2 binnen. 
De laatste ronde voor de pauze bracht ons 
thuisclub Winterkoning. Op papier één van 
de meest kansrijke tegenstanders. Maar dan 
moet natuurlijk wel alles meezitten. Dat zat 
het dit keer niet. Merijn verloor de dame, 
won hem terug, speelde goed verder, maar 
ging uiteindelijk mat in een heel goede 
stelling. Alleen Lauri wist te winnen. 
Jammer, maar na de gratis lunch waren er 
nog vier kansen. 
 
Na het eten wachtte Chesscool 2 uit 
Haarlem. Emma paste nu zelf de 
Herdersmattruc toe en won. Mick zat teveel 

in de snelschaakmodus (hij eindigde met 
vier minuten meer dan hij begon, omdat elke 
zet 10 seconden opleverde) en Merijn wist 
net niet de goede oplossing te vinden in een 
eindspel. Lauri pende een paard en dat was 
het begin van haar zege. Toch het 
puntenaantal verdubbeld in deze ronde. 
Zouden we de verdubbelaar nogmaals 
kunnen inzetten? Dat moest dan gebeuren 
tegen Minerva. Bij de voorronde in de SBO 
was daar nog tweemaal van gewonnen, 
maar nu had Minerva een iets sterker team 
dan toen. Dit keer was Merijn het eerste 
klaar (met winst), maar daarna ging het mis. 
Emma en Mick verloren en Lauri stond zo 
slecht dat ze nog blij mocht zijn met remise.  
 
In ronde 6 tegen Hoogland won Merijn vrij 
snel en Lauri iets later. Mick speelde dit keer 
wel langzaam en bereikte ook een goede 
stelling. Helaas lukte het hem niet om het af 
te ronden. Met drie uit zes gingen we de 
laatste ronde in als nummer 37. Veertigste 
konden we in ieder geval niet meer worden. 
Er werd gespeeld tegen De Pion 
Roosendaal Emma won alweer via een 
Herdersmat en Lauri won ook. Mick was er 
ditmaal nog dichterbij dan de vorige ronde. 
Hij speelde als laatste.  
 
Met vier punten uit zeven eindigde WSG in 
dit sterke veld uiteindelijk als 34e. 
Voor Lauri was er met een score van 6½ 
nog een prijs als beste meisjes van het 
toernooi. Voor alle spelers was het een 
leuke ervaring om als team aan het NK mee 
te doen. 
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Pupillendag 

(door Marcel Krosenbrink) 

 
Zaterdag 17 juni moest Lauri alweer voor haar vierde Nederlands Kampioenschap van dit 
seizoen in actie komen  en omdat het nu in haar eigen leeftijdscategorie was, was dit het meest 
kansrijke. We hebben het dan over de F-categorie tot en met 9 jaar. Die samen met de G- en H-
groep de Nationale Pupillendag vormt. Dit jaar voor het eerst in Meppel. Bijzonder aan deze 
leeftijdsgroepen is dat ze nog gemixt worden gespeeld, meisjes en jongens doorelkaar.  
 
Met een blik op de deelnemerslijst zag het 
er lange tijd naar uit dat Lauri het 
hoogstgeplaatste meisje zou zijn in het 
deelnemersveld, maar op het allerlaatste 
moment dook ook haar grootste concurrent 
Wendy Huang toch nog op. Dat was een 
tegenvaller, want de resultaten van Lauri 
tegen haar zijn laten we zeggen “niet zo 
best”. Omdat iedereen doorelkaar speelde 
wilde dat echter niet zeggen dat Lauri haar 
ook daadwerkelijk zou treffen. En laat dat 
nou inderdaad niet gebeuren. 
  
Bij een Zwitsers toernooi is de laatste ronde 
altijd de belangrijkste, dus laten we daar 
maar gewoon beginnen. Lauri had in de 
eerste zes ronden ongeveer gedaan wat 
verwacht mocht worden (want 0  
ratingpunten gewonnen/verloren) en stond 
met vijf punten op de gedeelde tweede 
plaats samen met nog drie andere spelers.  
 
Genoemde Wendy Huang stond daar een 
half punt voor. De misschien toch wel 
verwachte paring tegen Wendy rolde niet uit 
de computer. Dat was alvast meegenomen. 
Halverwege de partijen van de slotronde 
zag het er echter niet goed uit. Lauri stond 
verloren en Wendy gewonnen. We pakken 
de partijen daar op. 
 
 
 

 

    

 
Lauri heeft hier wit tegen Isaac Visser. Na 
een moeizame opening heeft Lauri zich 
goed teruggeknokt en zojuist een pion op b5 
geslagen. Met de gedekte vrijpion op f5 en 
een kans op een vrijpion op de damevleugel 
ziet het er nu heel goed uit. Zeker omdat 
Lauri in het eindspel over het algemeen 
sterker speelt dan haar tegenstanders. De 
volgende zet is daarom bijzonder 
ongelukkig. 
 
42. Pc3 d4, 43. Kd2 dxc3, 44. Kxc3 
Opeens heeft wit slechts twee pionnen voor 
een stuk en dat tegen een snelle loper van 
de tegenstander. Eigenlijk is de titel hier wel 
voorgoed uit het zicht. Misschien kwam het 
door de tijd, maar Isaac begon nu te 
twijfelen en fouten te maken.  
 
44. …Lf3, 45. h3 Lg2, 46. b4  
Kennelijk is zwart van deze zet nu zo onder 
de indruk dat hij niet Lxh3 durft te spelen.   
 
46. …Ld5, 47. a4 Kd6, 48. b5 b6, 49. Kb4 
Kc7   

http://www.deschatbewaarder.com/web/wp-content/uploads/2011/02/slingers.png
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Nog steeds heeft zwart wel tijd voor 
Lg2/Lxh3 etc.  
 
50. a5 bxa5, 51. Kxa5 Kb7, 52. b6 Kb8, 53. 
Kb5 Kb7, 54. Kc5 Lg8, 55. f6 ! 
Tijd om zelf met de volgende vrijpion een 
tweede front te gaan openen. 
 
55. .. Kb8, 56. Kc6 Kc8, 57. b7 Kb8, 58. 
Kd6 
 

    
 
Kxb7 
Wit heeft nu nog maar één pion voor de 
loper, maar door de goede positie van de 
witte koning en de ongelukkige positie van 
de zwarte loper staat wit opeens gewonnen.  
 
59. Ke6  
De zet volgens de officiële notatie, maar dat 
zal toch wel niet echt gespeeld zijn (want 
schaak) 
 
Kc8, 60. Ke7 Lf7, 61. Kxf7 Kd7, 62. Kg6 
Ke6, 63. Kxh6 Kxf6, 64. Kh5 Ke5, 65. 
Kxg5 Ke4, 66. h4 en de h-pion werd dame 
en wit won.  
 
Zelf aan de opdracht voldaan, maar aan het 
hoogste bord werd nog gespeeld tussen 
Wendy Huang en Ivan Ponomarev. 
 

 

 
 
Het lijkt mij dat wit na Lxe7 Txe7, exd5 twee 
pionnen wint omdat zwart vanwege het mat 
op de onderste rij geen cxd5 mag spelen. 
Wit speelt echter een andere volgorde en 
dat geeft zwart kansen. 
 
21. exd5 Pxd5 
Opeens heeft zwart een monsterpaard 
gekregen. En dat voor slechts één pion.  
 
22. Txc6 g6 
Een nuttig gaatje tegen de matjes op de 
onderste rij. 
 
23. h3 Te6, 24. Tfc1 Tb2, 25. Tc8 Kg7, 26. 
Lc5  
 

 
 
En weer een cruciaal moment in de 
titelstrijd. De pion redden met a6 ligt 
misschien voor de hand, maar Ivan gaat 
voor de meest actieve zet. 

http://www.deschatbewaarder.com/web/wp-content/uploads/2011/02/slingers.png
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26…. Tee2 
Er dreigt nu Txf2, Txg2, Kf1 Pe3, Ke1 Tg1 
mat. Na Tcf1 volgt Pe3 en fxe3 mag niet 
vanwege Txg2 en mat volgt. De 
stappenboektruucjes. Wit probeert een 
tegenaanval. 
 
27. Lf8+ Kf6, 28.T8c6+ Kf5, 29. T1c5 Ke4, 
30. Td6  
Wit wint nu een stuk, maar de zwarte aanval 
is te gevaarlijk. 
 
30…. Txf2, 31. Tdxd5 Txg2 +, 32. Kf1 
Tgf2, 33. Ke1 Kd3   
Heel sterk gespeeld, zwart dreigt nu Th2-
Th1 mat.  
 

Wit ging hier – zo te zien – door de vlag, 
maar stond sowieso verloren.  
 
En opeens was Lauri de eerste Nederlands 
Kampioen(e) in de historie van het WSG. 
Een klein bedankje voor Ivan, maar 
uiteindelijk moet je wel zelf je partijen 
winnen. In vergelijking met de andere 
topspelers in haar leeftijdsgroep met relatief 
weinig specifieke training bereikt, maar wel 
met veel spelen. Ook tegen goede spelers, 
zoals dinsdag op de club.  
 
In het totaalklassement eindigde Lauri op de 
gedeelde eerste plats, maar op grond van 
onderling resultaat en weerstand werd ze 
tweede. Ook dat resultaat mag er wezen.  
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

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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Voorlopig programma  jeugdschaken seizoen 2017/2018 
 
      
Vrijdag 1 september  Opening seizoen 
Vrijdag 8 september  Ronde 1 
Vrijdag 15 september  Ronde 2 
Vrijdag 22 september  Achterhoek/Winterswijk-cup 
Vrijdag 29 september  Ronde 3 
Vrijdag 6 oktober  Ronde 4 
Vrijdag 13 oktober  Ronde 5 
Vrijdag 20 oktober  Snelschaken 
Vrijdag 27 oktober  Ronde 6 
Vrijdag 3 november  Ronde 7 
Vrijdag 10 november  Teamwedstrijden 
Vrijdag 17 november  Ronde 8 
Vrijdag 24 november  Ronde 9, start periode 2 
Vrijdag 1 december  Achterhoek/Winterswijk-cup 
Vrijdag 8 december  Ronde 10 
Vrijdag 15 december  Ronde 11 
Vrijdag 22 december  Ronde 12 
Vrijdag 29 december  Geen Schaken (Kerstvakantie) 
Vrijdag 5 januari  Snelschaken 
Vrijdag 12 januari  Ronde 13 
Vrijdag 19 januari  Teamwedstrijden 
Vrijdag 26 januari  Ronde 14 
Vrijdag 2 februari  Ronde 15 
Vrijdag 9 februari  Achterhoek/Winterswijk-cup 
Vrijdag 16 februari  Ronde 16   
Vrijdag 23 februari  Snelschaken 
Vrijdag 2 maart  Ronde 17, start periode 3 
Vrijdag 9 maart  Ronde 18 
Vrijdag 16 maart  Teamwedstrijden 
Vrijdag 23 maart  Ronde 19 
Vrijdag 30 maart  Simultaan en training 
Vrijdag 6 april   Ronde 20 
Vrijdag 13 april  Ronde 21 
Vrijdag 20 april  Ronde 22 
Vrijdag 27 april  Geen Schaken (Koningsdag) 
Vrijdag 4 mei   Geen Schaken (Dodenherdenking) 
Vrijdag 11 mei   Ronde 23 
Vrijdag 18 mei   Ronde 24 
Zaterdag 19 mei  Jeugdtoernooi  
Vrijdag 25 mei   Slotavond 
 
 
Data teamwedstrijd worden pas begin oktober bekend, dan wordt het programma definitief 

 

 
 
 
 


