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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 
Je bent je dame kwijt, en je torens en je hebt ook geen pionnen meer. Je hebt dus alleen nog de 
beschikking over paarden en lopers, Dat overkwam Job Geerdes in zijn externe wedstrijd tegen 
ENO. Op een gegeven moment had hij nog twee paarden lopers over. En verder niets. Dat is 
toch wel aanleiding genoeg om Tim Krabbé te tippen voor opname in zijn schaakcuriosa.  
Meer over die ook in andere opzichten opmerkelijke partij in het wedstrijdverslag. 
 

http://www.wsgschaak.n/
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Ten Geleide 
 (door Dick Boogaard) 

 
Dit is al het 125ste clubblad van het WSG, zoals op het voorblad is te zien. Het is dan wel niet 
het mooiste getal, maar een beetje jubileum is het wel. Daarom zal ik hier iets over de 
geschiedenis van het blad  schrijven. Eerst de beginfase en dan de jubileumnummers. 
 
In het najaar van 1983 kwamen René van 
Os en Han van de Laar met een 
proefnummer, om eens te zien of een 
clubblad leuk zou zijn. Er zat een enquête 
bij, die werd ingevuld door tien jeugdleden, 
vijf bestuursleden en nog drie andere 
leden. Van de 26 senioren hadden er dus 
18 niets laten horen. Toch verscheen 
begin april 1984 een volgend nummer, dat 
1e jaargang nummer 1 kreeg. In het 
voorwoord (door mij als voorzitter 
geschreven) staat dat het blad kennelijk 
prachtig wordt gevonden door de jeugd en 
dat het bestuur er achter staat….. De 
laatste zin was: Het bestuur hoopt dat alle 
leden in de toekomst reikhalzend naar het 
verschijnen van nieuwe nummers zullen 
uitzien. 
 
Als snel wordt de nummering veranderd 
naar doortellen zonder jaargang.  En zo 
doen we dat nog steeds. Marcel schrijft al 
in nummer 5 enige artikelen en is daarmee 
verreweg de langstzittende redacteur. Alle 
redacteuren blijven trouwens lang, maar 
dat komt ook door het kaarten……. 
In nummer 7 komt van de redactie de 
mededeling: Zo, alweer een 
zomernummer, evenals vorig jaar netjes 
thuisbezorgd. De frequentie van dit 
schaakseizoen is, voor wat de clubbladen 
betreft, beperkt gebleven tot drie. Niet zo 
heel veel, maar volgens ons toch ook niet 
te weinig. Het eerste nummer als het 
seizoen al lekker op gang is, het tweede 
vlak voor de spannende eindfase en het 
derde na afloop van het seizoen. 
Daarna wordt het al snel vier nummers per 
seizoen en dat is het nog steeds.  
Toch moest er een keer gesmokkeld 
worden. Het WSG is opgericht in 
september 1946 en laat nu de telling van 
de nummers van het clubblad net  
uitkomen bij 50 in juni 1996. Dat was te 
vroeg, daarom heeft dat clubblad het 
nummer 49A gekregen,  
 

 
zodat het 50ste clubblad precies verscheen 
in september 1996 bij het 50-jarig bestaan.  
Zelfs de burgemeester (toen Mevrouw 
Stigter) schreef een voorwoord.  
In het blad wordt vooral teruggeblikt naar 
vorige nummers. Er zijn een aantal lijstjes, 
onder andere van de kampioenen (Henri 
staat pas op 6 keer, net als Herby en 
Hennie heeft er 4). 
Ook staat onder aan iedere pagina een 
diagram. Een hele partij tussen Hans van 
der Schaaf en Henk van Beek; mat door 
Hans na 26 zetten). Verder een verhaal en 
korte, leuke fragmenten uit de vorige 50 
nummers. 
Nummer 90 verschijnt keurig bij het 60-
jarig bestaan in 2006. Prachtig uitgevoerd 
met stevige rug en plastic extra kaft. Zo’n 
mooi blad hebben we nooit meer gehad. 
En het geeft  een overzicht van de tien 
jaar ervoor. 
Zowel nummer 50 als nummer 90 zijn 
grotendeels door Marcel geschreven. 
Dan blijft nog één echt jubileumnummer 
over: nummer 100 in februari 2009. Het 
was kennelijk te kort na het vorige 
jubileumnummer en ook is 32½ jaar geen 
reden voor een feestje. Natuurlijk staat er 
100 op het voorblad, maar de inhoud is die 
van een gewoon clubblad. Alleen het 
voorblad is van mooi gemarmerd dik 
papier. 
Ons clubblad heet gewoon: CLUBBLAD 
en niet anders. Beter kan je niet 
weergeven wat het is. De opeenvolgende 
13 redacteuren zijn nooit overgegaan tot 
namen als: Ons Pionnetje, Winterswijkse 
Schaakberichten, Snelmat, of wat er 
verder bedacht kan worden aan niet ter 
zake doende namen. 
 
We kunnen trots zijn op een mooi blad! 
Ik wens iedereen weer veel plezier bij het 
lezen van de artikelen en het naspelen 
van de partijen. Op naar het volgende 
jubileumnummer! 
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Bestuursvergadering 
(verslag Mark Burgers) 

 
Verslag bestuursvergadering 23 februari 2015 bij Arent 
Aanwezig: Arent, Gerard Kl. L. Han, Marcel, Mark (notulen) 
 
1 Opening 
Marcel opent om 20 uur de vergadering. Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken. 
 
2 Interne competitie 
Han v/d Laar: er zijn geen reacties op het speelschema en de voorgestelde kleine 
aanpassingen van het reglement gekomen. Dit leggen we zo voor aan de ledenvergadering.  
 
3 Activiteiten 
Snelschaaktoernooi:  het nieuw tempo van 8 minuten plus 3 seconden per zet  is goed 
gebleken. We houden dat voortaan aan. 
Cursus: we gaan geen cursus  voor beginnende volwassenen organiseren. Daarvoor is te 
weinig belangstelling. Wel kunnen we belangstellenden wegwijs maken met informatie in 
boeken of internet. Nieuwe leden kunnen we begeleiden om ze op alle fronten wegwijs te 
maken.  
Kroegenschaak en Schaken in het Dorp: houden we als mogelijke activiteit achter de hand 
voor een jubileumjaar. 
Familiespektakel 2015: is de dag na de barbecue, komt dit jaar verkeerd uit. Niet meedoen. 
 
4 Financiën 
Er zijn geen reacties gekomen op de toelichting in het clubblad over eventuele wijzigingen in 
de contributieregeling. Na stemming besluit het bestuur één wijziging door te voeren. 
Mensen die alleen extern gespeeld hebben, krijgen na afloop van het seizoen de 
mogelijkheid om 20 euro terug te vragen.   
 
5 Regionale samenwerking 
Loopt zoals het nu gaat. Van extra initiatieven zien we nu geen meerwaarde.  
 
6 Bestuur 
De volgende vergadering wordt Gerard Harbers uitgenodigd. Hij is de beoogde opvolger van 
Arent  in de functie van penningmeester. 
 
7 volgende vergadering:  
1 juni om 19.30 uur bij Marcel 
 

 
 

 
Dagboek van de secretaris nummer 125 

 
   
1-4  Jochem Mullink wint de beker in de finale tegen Han Schuurmans. Hij 

prolongeert daarmee deze titel, Jochem gefeliciteerd ! 
 
1-4  Jan Eckhardt is weer lid geworden. Jan welkom  
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De Interne CompetitieE  
(door Han van de Laar) 

 
 
Inmiddels hebben 32 spelers een of meerdere wedstrijden gespeeld, daar waar we het 
seizoen begonnen zijn met 25 spelers. De laatste twee aanwinsten zijn Jan Willem Klein 
Poelhuis en Jan Eckhardt, ook vanaf deze plaats van harte welkom. 
 
Kampioenen 
Met nog maar een paar ronden te gaan, zal de strijd om de titel vooral tussen Marcel 
Krosenbrink en Jochem Mullink gaan. Voor hen worden het nog vier finales. In de B-groep 
zal het gaan tussen Frank Lehr en Han van de Laar. In de C groep heeft Oscar Wamelink de 
beste kansen, maar Jaap Wolters is ook nog in beeld.  
 
Extern 
Ooit hebben we eens vijf teams gehad, waarbij WSG 4 en 5 viertallen waren. In de beginfase 
deden we nog mee aan die viertallen competitie van de SBO. De laatste paar jaar niet meer. 
Toch is de viertallen competitie binnen de SBO wel een succes, er doen inmiddels 32 teams 
mee, ook uit de randgebieden zoals Hoogeveen en Olst-Wijhe. Maar dat is niet alleen goed 
nieuws, want er zijn ook (voorheen gerenommeerde) verenigingen die alleen nog maar mee 
kunnen spelen in de viertallen competitie. Maar dat terzijde.  
 
In die tijd heb ik op het wedstrijdformulier van 4 verschillende teams gestaan, te weten WSG 
I, II, III en IV. Dat leek me een aardig record en zeker moeilijk te breken zolang we geen 4de 
team meer hebben. Job Geerdes komt echter aardig in de buurt, want zo ongeveer binnen 
een maand nadat hij weer lid is geworden dit seizoen heeft hij zowel in WSG I, II en III 
gespeeld. Tim Witteveen in WSG II en III, maar ook in Rokade I en II. Maar …. je voelt hem 
al aankomen … zelf heb ik dit seizoen gespeeld voor WSG II en III, Rokade I en II en 
Südlohn II. Vijf teams, ben benieuwd of dat een record is bij ons en zo ja nog benieuwder of 
het ooit wordt verbeterd.  

1 

15-4-2015 

Blad: 

Datum: cyclus 3  na ronde 28  seizoen 14/15 WSG 
Ranglijst Competitie WSG 

Nr Waarde Naam Voornaam Score Grp Rating Rtng+ RatingN Score Perc. Gesp Gew Vrij Afz Extn W-Z Bekr Rem Verl 
   1 50 Mullink Jochem 940,8  A1 1998 19 2017 15,0/21 71 21 11 8 2 1 3 -1 3 
   2 49 Krosenbrink Marcel 926,2  A  1920 54 1974 16,0/23 70 23 13 6 4 1 2  1 2 
   3 48 Abbink Henri 787,7  A  1924 8 1932 14,0/24 58 24 8 12 4 1 2 1  2 
   4 47 Sligte Bert te 717,2  A  1878 0 1878 11,0/20 55 20 7 8 5 1 6 -2 1 
   5 46 Hoeing Hannes 687,0  A  1894 10 1904 10,5/17 62 17 7 7 3 7 3 -1 1 
   6 45 Schuurmans Han 678,5  A  1803 34 1837 8,0/16 50 16 3 10 3 1 3 6  0 2 
   7 44 Badescu Cristian 634,2  A  1950 19 1969 7,5/11 68 11 6 3 2 12 1  1 
   8 43 Boogaard Dick 604,5  A  1804 -27 1777 9,5/22 43 22 5 9 8 1 3 1  0 1 
   9 42 Teloeken Daniel 602,7  A  1844 30 1874 6,0/08 75 8 5 2 1 9 1  0 
  10 41 Lehr Frank 576,2  B1 1758 13 1771 9,5/17 56 17 8 3 6 10 1 -1 
  11 40 Laar Han van de  572,5  B  1669 9 1678 9,0/20 45 20 7 4 9 1 3 4  0 
  12 39 Harbers Gerard 560,8  A  1845 5 1850 6,5/12 54 12 3 7 2 1 12 3  2 
  13 38 Geerdes Job 539,5  B  1666 -13 1653 6,0/13 46 13 6 0 7 1 2 1  1 
  14 37 Brinke Henk te  537,2  B  1626 7 1633 10,0/24 42 24 8 4 12 1 2 1  2 
  15 36 Luimes Arent 502,5  A  1839 13 1852 4,0/05 80 5 3 2 0 17 6 -1 
  16 35 Kl. Langenhorst Gerard  497,2  B  1502 18 1520 8,0/17 47 17 7 2 8 1 5 5 -1 
  17 34 Witteveen Tim 473,0  B  1623 -33 1590 9,5/16 59 16 9 1 6 9 3  0 
  18 33 Lurvink Henk 443,7  B  1513 -6 1507 8,0/13 62 13 5 6 2 13 2 -1 
  19 32 Teloeken Stefan 436,2  A  2022 -49 1973 3,0/06 50 6 2 2 2 15 3  0 
  20 31 Wamelink Oscar 432,5  C1 1329 73 1402 12,0/26 46 26 7 10 9 1 1  0 
  21 30 Wamelen Dick van 408,7  B  1779 -4 1775 2,5/05 50 5 1 3 1 16 7  1 
  22 29 Wolters Jaap 398,2  C  1391 2 1393 10,5/25 42 25 7 7 11 1 1  1 
  23 28 Labee Dick 375,8  B  1418 -48 1370 7,0/16 44 16 4 6 6 5 7  2 
  24 27 Eckhardt Jan  371,0  C  1300 37 1337 3,0/03 100 3 3 0 0 -1 
  25 26 Freriks Henk 366,7  C  1386 -31 1355 9,0/22 41 22 6 6 10 5 1  0 
  26 25 Aalbers Herby 357,8  A  1855 -19 1836 2,0/04 50 4 2 0 2 15 6 -2 
  27 24 Beek Henk van 335,8  C  1327 -56 1271 8,5/26 33 26 6 5 15 1 1  0 
  28 23 Houwers Andre 328,0  B  1476 -39 1437 4,0/07 57 7 4 0 3 12 8 -1 
  29 22 Kl. Poelhuis Jan Willem 325,2  C  1300 -25 1275 3,0/08 38 8 1 4 3 1  0 
  30 21 Eisenbart Max 293,2  C  1312 -44 1268 7,0/21 33 21 5 4 12 7 -1 
  31 20 Voogd Rob 289,8  C  1363 21 1384 5,0/09 56 9 4 2 3 19  1 
  32 19 Voogd Damy 211,8  C  974 26 1000 2,5/17 15 17 1 3 13 11 -1 
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Almere – WSG 
(door Jochem Mullink) 

 
Op 7 februari speelde WSG 1 uit tegen  Almere 1. We werden vriendelijk ontvangen en ze 
boden ons zelfs aan om daarna gezamenlijk te blijven eten. Almere speelde in een 
denksportcentrum, waar ze ook biljarten, dicht bij een school. Als we wonnen dan waren we 
wel bijna zeker van klassenbehoud. De laatste twee teams stonden dan vier punten achter 
met nog vier wedstrijden te gaan. Winnen zou echter wel moeilijk worden want de 
tegenstander was nog ongeslagen. 
 
Reinhard was als eerste klaar. Op het oog 
had hij een veelbelovende stelling. Hij leek 
veel kansen te hebben op de 
damevleugel, maar hij moest met een pion 
terug slaan op de koningsvleugel 
waardoor zijn tegenstander met een 
gevaarlijke aanval mat kon zetten. 
Henri wist ondanks een groot 
ratingverschil degelijk remise te maken. 
Na ongeveer 20 zetten wist hij herhaling 
van zetten af te dwingen. 
 Ook Gerard wist met zwart zijn 
tegenstander op remise te houden. In een 
Franse partij bleef hij met een geïsoleerde 
d-pion zitten. Toch eist hij in het eindspel 
genoeg tegenspel te krijgen om remise te 
houden. 
Op bord 6 leek Bert goede kansen te 
hebben. In de Benoni wist hij in ruil voor 
zijn zwartveldige loper een pion te winnen. 
Daardoor kreeg zijn tegenstander kansen 
op een koningsaanval. Zijn tegenstander, 
die de partij goed uitspeelde, won 
daarmee een stuk terug. 
Toen was de tussenstand 3-1. Gelukkig 
wist Marcel te winnen, nadat hij tegen een 
tegenstander met 50 ratingpunten meer 
remise had afgeslagen. Ook op andere 
borden waren nog kansen zodat een 4-4 
er misschien nog wel in zat. 
Jochem’s tegenstander speelde een zeer 
solide opening. Toen hij de stelling opende 
stond hij positioneel wat minder: 

een paar geïsoleerde pionnen. Hij had wel 
twee sterke lopers, die beide op de lange 
diagonaal stonden. In de aanval wist hij 
met een semi-torenoffer de partij te 
beslissen. 
 
De stand is weer in evenwicht gekomen, 
waardoor het erg spannend werd. In de 
partij van Arjan viel als eerste de 
beslissing. Arjan was in de aanval en 
offerde materiaal. Zijn tegenstander 
verdedigde echter goed waardoor hij zijn 
geofferde materiaal niet meer terug zag. 
Toen waren alle ogen gericht op de partij 
van Henrik. Om één punt mee naar huis te 
kunnen nemen moest Henrik winnen. In 
de aanval offerde hij een kwaliteit. De 
aanval sloeg echter niet door waarna zijn 
tegenstander het gemakkelijk zou kunnen 
uitspelen. Die gaf zomaar een stuk weg 
waardoor Henrik twee stukken tegen een 
toren en twee pionnen  had. De 
tegenstander bood remise aan en Henrik 
sloeg dit af want we stonden achter. 
Daarna verloor hij. 
Helaas hadden we dus met 5-3 verloren. 
Met een beetje meer geluk had er 
misschien meer in gezeten. Na deze 
nederlaag klonk het aanbod om te blijven 
eten toch iets minder smakelijk dus 
besloten we om onderweg bij de 
McDonalds onze teleurstelling weg te 
happen. 

 
 

 Almere  WSG 1 5-3 

De Niet 2016 Reinhard Funke 1-0 

Kossen 2019 Jochem Mullink 0-1 

‘t Hooft 2051 Henri Abbink ½-½ 

Groot 1990 Henrik Lösing 1-0 

Van Leusden 2042 Arjan van Lith 1-0 

Van Niel 1978 Bert te Sligte 1-0 

Van Gils 1971 Marcel Krosenbrink 0-1 

Kruijf 1852 Gerard Harbers ½-½ 



  

 

8 

WSG 1 – Pallas 1  
(door Gerard Harbers) 

 
De zesde wedstrijd van het huidige seizoen was de thuiswedstrijd tegen Pallas. Dit is altijd 
een lastige tegenstander voor WSG. Vaak wordt hiervan verloren. Elk punt voor zowel de 
onderlinge partijen als  elk matchpunt is meegenomen.  Omdat we tot op dat moment vier 
matchpunten hadden en dat aantal  onvoldoende zou zijn om ons te handhaven was deze 
wedstrijd belangrijk. We moesten immers punten scoren. We hadden in deze wedstrijd te 
maken met een invaller, Job deed mee voor Reinhard.  
 
Henrik speelde met zwart tegen Renders.  
Het werd een Koningsindier die Henrik zelf 
regelmatig speelt met zwart. Het werd een 
drukke stelling waarbij het na zet 10 van 
zwart als volgt stond: 
 

 
 
Alles staat nog op het bord, wit speelde: 
 
11) c5 d5?! 12) dxe5 Pxe5  
dxe4 verliest een stuk  
 
13) exd5 Td8?!  
beter cxd5 en afruil. Zwart heeft dan nog 
vrij stukken spel met Le6 en Td8 etc. Het 
is in ieder geval beter dan het gespeelde  
 
14) d6  
waarschijnlijk heeft hij deze zet overzien 
 
14 … Pxf3+ 15) Lxf3 Dd7 16) Te1 Pg4 
17) Lg5 Pf6 18) Pe4 Pxe4 19) Txe4 Tf8 
20) Lg4 f5  
zwart staat volledig machteloos tegen de 
witte overmacht. Zwart offert ten langen 
leste de dame, die wit enkele zetten later 
prompt weer terug offert, het is voldoende 
voor de witte winst die op de damevleugel 
wordt behaald  
 

21) Te7 fxg4 22) Txd7 Lxd7 23) Db3 Kh8 
24) Te1 Tf5 25) De3 Te5 26) Dxe5 Lxe5 
27) Txe5 Te8 28) Le7 Kg7 29) Kf1 Kf7 
30) Ke2 Le6  31) Kd2 Ld7 32) Kc3 Le6 
33) Kb2 Ld7 34) Ka3 Tb8 35) Lg5 Te8 
36) Le7 Tb8 37) Ka4 b6 38) Lg5 Te8 39) 
Txe8 b5+ 40) Ka5 Lxe8 41) Kxa6 Ke6 42) 
Ka5 Kf5 43) Le3 h5 44) Kb6 Ke6 45) Kc7 
Ld7 46) g3 Le8 47) Kd8 Ld7 48) Lg5  
maar wit ging door de vlag. 
 
Job  speelde tegen Merza een speler met 
450 ratingpunten meer. Job weerde zich 
goed en kreeg een surplus. Job speelde 
zoals gewoonlijk erg snel en zijn 
tegenstander had al zijn tijd nodig om de 
stelling te behouden dan wel te winnen. In 
deze fase ging het mis voor Job en zijn 
stelling donderde in elkaar. 
 
Bert speelde met wit tegen Van Wijk een 
jeugdige speler van Pallas. Bert speelde 
een goede partij. De zwartspeler wist niet 
goed raad met de witte behandeling van 
de doorschuifvariant van het Frans.    
 
1) e4 e6  2) d4 d5 3) e5 c5  4) c3 Pc6 5) 
Pf3 Db6 6) a3 Ld7 7) b4 cxd4 8) cxd4 
P8e7 9) Pc3 Pf5 10) Pa4 Dd8 11) Lb2 a6  
zwart staat nu erg gedrukt 
 
12) Ld3 Tc8 13) 0-0 Pa7 14) Pc5 Lxc5  
15) dxc5 0-0 16) Lxf5 exf5 17) Dxd5  
Het eerste gewin 
 
17) … Lc6 18) Dxd8 Tcxd8 19) Pd4 f4  
om nog een pion verlies te voorkomen, 
maar … 
 
20) e6!  
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Ld5?  
een blunder in een slechte stelling 
 
21) e7   
Zwart geeft op. Een goede partij van Bert.  
 
Henri speelde met zwart tegen Klinge. Dit 
was een Caro Kann, zoals Henri wel vaker 
speelt. Klinge speelde echter de ruilvariant 
met uiteindelijk het doorschuiven van de  
c- pion naar c5. Dit bleef een hinderlijke 
pion. Maar Henri speelde goed tegen en 
had een lastige maar wel speelbare 
stelling. Wit kreeg wat kansen op de 
koningsvleugel, maar het was nog niets 
definitiefs. Intussen had Henri veel tijd 
verbruikt en koos enkele keren een 
mindere voortzetting. Daardoor kreeg wit 
kansen op de koningsvleugel en door een 
blunder in de tijdsnoodfase kreeg wit een 
beresterke aanval, onder opoffering van 
een kwaliteit. Vervolgens ging Henri door 
de vlag. 
 
Jochem speelde met wit tegen Van de 
Pavoordt. Het werd een fransman. Het 
werd een partij van de lange adem. 
Jochem zette de partij rustig op. Er waren 
tegengestelde rokades, waarbij de witte 
koning volledig veilig stond en de zwarte 
iets op de tocht. Wit bouwde aan een 
aanval op de damevleugel zonder zijn 
verdediging van de koning te verzaken. 
Wit kreeg een onaangename druk en 
zwart begon zich te verdedigen. De 
stelling na de 22e zet van zwart was als 
volgt: 
 

 
 
 
Wit speelde zijn laatste nog niet actieve 
stuk: 
 
23) Ld3 h6 24) Lb5  
en plotseling krijgt wit een drukstelling 
 
24) … Dd8 25) Lxc6 Lxc6 
26) Pe5 Dd6 27) Dg3 Ka8 28) Pxc6 Dxg3  
en zwart geeft een pion voor verlichting, 
maar dit blijkt onvoldoende te zijn, wit 
houdt actief spel en bouwt dit gestaag uit 
 
29) hxg3 bxc6 30) Txc6 Tf6 31) Tc7 g5 
32)Tec1 Kb8 33) Th7 e5 34) Te1 e4 35) 
Td7 Tef8 36) Te2 Tf5 37) g4 Tf4 38) Txd5 
Txg4 39) Te5 Tc8 40) g3 h5 41) Kg2 e3 
42) Txe3 Txd4 43) Txg5 h4 44) g4 Tc2 
45) Tg7 Tdd2 46) Te8+ Tc8 47) Txc8  
1-0, Een knappe partij. 
 
Arjan had wit tegen Rouwhorst. Hij kreeg 
een moeilijke stelling waarbij zijn aanval 
niet doorsloeg. Hij moest uiteindelijk teveel 
pionnen inleveren om de partij te redden. 
Hij kwam bovendien in tijdnood en helaas 
werd dit een verliespartij.     
 
Marcel speelde met zwart tegen Paans. 
Het werd een Caro Kann. Ik had de indruk 
dat Paans verrast werd door de pion zet 
h5 en niet goed wist wat hij er mee aan 
moest. Prompt ging het fout.  Zie de partij: 
 
1) e4 c6 2) Pc3 d5) 3) Pf3 dxe4 4) Pxe4 
Pf6 5) Pg3 h5 6) h4 Lg4 7) Le2 Pbd7 8) 
d4 e6 9) Pe5? Pxe5 10) dxe5 Da5+  
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11) Ld2 Dxe5  
pion in de knip 
 
12) Lc3 Lxe2 13) Lxe5 Lxd1 14) Txd1 
Pd5 15) c4 Pb6 16) c5 Pd5 17) Pe4 f6 18) 
Pd6+ Lxd6 19) Lxd6 Kf7 20) Th3 Thd8 
21) a3 Td7 22) T3d3 e5 23) g3 T8d8 24) 
Kc2 Pe7 25) Ke3 Pf5+ 
afwikkeling naar gewonnen 
pionneneindspel 
 
26) Ke4 Pxd6+ 27) Txd6 Txd6 28) Txd6 
Txd6 29) cxd6 Ke6  
en wit gaf op. Goed gespeeld van zwart. 
 

De stand was nu 4-3 voor WSG. Derhalve 
hadden we reeds een punt uit deze 
wedstrijd gehaald. Dit was al boven 
verwachting. Zou het nog mogelijk zijn de 
wedstrijd te winnen? 
 
Alleen ondergetekende was met zwart nog 
bezig. Het was een Grunfeld Indier tegen 
Bielderman. Zwart heeft de hele tijd 
redelijk gestaan. Wit speelde op de  
damevleugel en leek de overhand te 
krijgen maar zwart kon de stelling gelijk 
houden. Vervolgens kwam er een 
vreselijke tijdnoodfase. Juist in de fase 
met de stelling die gelijk was maak ik een 
fout en verloor helaas een pion  in een 
dame eindspel. Deze pion was helaas 
noodlottig hetgeen resulteerde in een 
verlies.  
 
Eindstand  4-4. Boven verwachting maar 
er had meer ingezeten. Dit behaalde is 
daarentegen wel een belangrijk punt voor 
klassebehoud.  
  

 
WSG 1 Pallas  4-4 

Henrik Lösing Renders 2129 1-0 

Job Geerdes Merza 2118 0-1 

Henri Abbink Klinge 1972 0-1 

Jochem Mullink Van de Pavoordt 1839 1-0 

Gerard Harbers Bielderman 2031 0-1 

Arjan van Lith  Rouwhorst 1844 0-1 

Marcel Krosenbrink Paans 1757 1-0 

Bert te Sligte Gerth Van Wijk 1831 1-0 

 

 
 
 

Extra 
rubriek 

DB 134 

JM 71 

MK 70 

GK 57 

GH 29 
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WSG 1- Sneek 2 

(door Henri Abbink) 
 
Het begint er steeds meer naar uit te zien dat WSG 1 zich dit jaar in de hoofdklasse weet te 
handhaven. De thuiswedstrijd op zaterdag 21 maart tegen Sneek 2 werd zonder al te veel 
problemen gewonnen. Gezien het grote verschil in gemiddelde rating mocht dat eigenlijk ook 
wel verwacht worden. 
 
Spelend met wit aan het zesde bord was 
Henrik als eerste klaar. Na de opening had 
hij een groot positioneel overwicht bereikt 
in de vorm van een vrijpion op d6. Het 
kostte hem weinig moeite om dat voordeel 
in het eindspel in winst om te zetten.  
 
Gerard speelde ook met wit, maar kwam 
niet zo goed uit de opening. Hij 
bemachtigde later met een aanval toch 
een pion. Dat gaf de doorslag. Bert 
speelde volgens eigen zeggen een 
'bloedeloze remise'. Na allerlei 
ruiltransacties ontstond een gelijkstaand 
eindspel, waarin geen van beide partijen 
verder kon komen. Arjan bereikte met een 
aanval op de koningsvleugel een 
gewonnen stelling, maar zag in tijdnood 
dameverlies over het hoofd.  
 
Reinhard moest zich met zwart aan het 
eerste bord lange tijd verweren tegen een 
aanval op zijn koning. Hij slaagde erin om 
aan de druk te ontkomen.  
 
 
 
 

 
Jochem moest met wit optornen tegen de 
'Berlijnse verdediging', een variant van het 
Spaans die door grootmeesters veel wordt 
gespeeld. Heel wat gerenommeerde 
witspelers hebben er hun tanden op 
stukgebeten. Maar Jochem kreeg het wel 
voor elkaar om de muur te slechten. Zelf 
won ik ook.  
 
Met zwart spelend had ik in de opening 
tegen mijn gewoonte in een gambietpion 
geaccepteerd. In ruil voor de pion kreeg 
wit goede kansen, zeker toen ik meerdere 
keren een onnauwkeurige zet deed. Maar 
doordat mijn tegenstander hiervan niet 
profiteerde kon ik het initiatief overnemen.  
 
Marcel won als laatste. Hij was met zwart 
terechtgekomen in een eindspel met een 
aanzienlijk materieel voordeel: een paard 
en drie pionnen tegen vier pionnen. Dat 
was nog niet zo eenvoudig te winnen 
omdat wit een remisekans had: al zijn 
pionnen ruilen tegen de zwarte. Zover 
kwam het echter niet. De ene pion die 
Marcel overhield was voldoende om te 
winnen. 
 

 

WSG 1 Sneek 2  6-2 

Reinhard Funke Holl 2031 ½-½ 

Jochem Mullink Hoekstra 1992 1-0 

Henri Abbink W.Wiersma 1825 1-0 

Arjan van Lith T.Wiersma 1724 0-1 

Marcel Krosenbrink Bom 1745 1-0 

Henrik Lösing Algra 1414 1-0 

Bert te Sligte Frenken 1589 ½-½ 

Gerard Harbers Sealy 1525 1-0 
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De Waagtoren 2 – WSG 1 
(durch Reinhard Funke) 

 
Der Mannschaftskampf WSG 1 gegen De Waagtoren Alkmaar 2 fing schon mit einer 
unerwarteten Motorradparade in Winterswijk an. Mehrere hundert Motorräder fuhren am 
Kreisverkehr vor uns her und wir konnten Minutenlang nicht weiterfahren. Das Wetter wurde 
auch immer düsterer je weiter wir nach Alkmaar fuhren. Die Atmosphäre im Spielsaal war 
gut und Alkmaar spielte mit drei Mannschaften zu Hause. 
Wir gingen voller Selbstvertrauen an die Bretter und Marcel bat mich einen kleinen Bericht 
über den Mannschaftskampf zu schreiben. 
 
Ich fange mit Gerard an. Er hatte 
schwarz, hat ein Königsfianchetto 
aufgebaut und nach einem kleinen 
Gefecht im Mittelspiel hatte er das 
Läuferpaar gegen Läufer und Springer. Er 
konnte sich jedoch keinen Vorteil 
herausspielen und musste in ein Remis 
einwilligen. 
 
Henrik spielte mit Weis und diese Saison 
zum zweiten Mal gegen eine Frau. Da ist 
er irgendwie gehemmt. Er opfert in einem 
katalanischen Aufbau einen Bauern und 
verhinderte die Rochade von Schwarz. Es 
sah nach einer klaren positionellen 
Strategie aus. 
 
Um das Spiel noch schärfer zu machen, 
opferte er noch den e- Bauern. Dabei 
übersah er das seine Gegnerin den 
Bauern nimmt und super verteidigen 
kann. Jetzt opferte er noch die Qualität 
und hoffte auf Fehler. Die kamen nicht 
und somit hat er verloren. 
 
Arjan spielt in dieser Saison das 
interessanteste Schach. Er versucht aus 
der Eröffnung heraus Stellungen zu 
erreichen in denen er seine Figuren 
schnell zu einem Königsangriff aufbauen 
kann. Auch heute hat er sich den Gegner 
mit Schwarz zurecht gelegt. Die Bauern 
vor dem Weisen König wurden durch ein 
Figurenopfer vernichtet. mit Dame und 
Läufer hat er einen Mattangriff vorbereitet 
und ich habe den Punkt schon in unseren 
Händen gesehen. Doch der Gegner hat 
durch geschicktes zurück opfern eine 
Verteidigungsstellung erhalten und die 
Partie endete Remis. 
 
 

Marcel unser Kapitän und unsere gute 
Seele, spielte eine grundsolide Partie. 
Alle Figuren wurden gut entwickelt und 
harmonierten auch gut zusammen. der 
Gegner hatte nur keine Schwachstelle in 
seinem Aufbau und so versucht Marcel 
die Stellung zu verkomplizieren. Dabei 
nahm er zu viel Risiko und verlor einen 
Bauern, den er anschließend 
zurückgewann. Die Stellung blieb im 
Gleichgewicht und man einigte sich auf 
Remis. 
 

 
 
 
Jochem spielt heute mit Schwarz an Brett 
vier. Er kam gut aus einer Sizilianischen 
Stellung heraus. Die Stellungsstruktur die 
entstand, erinnerte an einen 
französischen Aufbau und an den 
geschlossenen Sizilianer mit Lc4. Jochen 
konnte sich harmonisch entwickeln und 
hatte viel Raum. Der Gegner stand 
gedrückt, seine Figuren mussten sich erst 
zurückziehen. Es war für Außenstehende 
nicht zu erkennen, wie der Gegner wieder 
ins Spiel zurückkommen soll. Jochem 
faste den Plan seine Bauernstruktur zu 
verbessern, dabei hat er Felder für die 
Gegnerischen Figuren freigemacht und 
wie aus heiterem Himmel kam der 
Gegner zu Gegenspiel und brachte 
Jochem in immer größere 
Schwierigkeiten bis er Materialverlor und 
dann die Partie. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.exposures.nl/Holland/slides/MCA%20Kaas%20rechts.html&ei=zZouVZWyAZLvaIuygYgK&bvm=bv.90790515,d.d2s&psig=AFQjCNGDiQaoFAgOR6mViy0Wt22c3EvgVA&ust=1429204045463882
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Henri spielte mit Weis gegen die 
Leningraderverteidigung aus der 
holländischen Eröffnung. Im Mittespiel hat 
er dann eine Stellung mit weisem 
Doppelfianchetto und allen Schwerfiguren 
im Zentrum.  Als er seine Ideale 
Figurenkonstellation erreicht hatte, fing er 
im Zentrum an zu öffnen.  
Am Anfang konnte Schwarz sich mit 
Figurentausch befreien. Bis er durch 
einen Doppelangriff einen Bauern verlor. 
Nur wenige Züge später war auch der 
zweite Bauer verloren und die Stellung 
von Schwarz war nicht mehr zu halten. 
Der Gegner gab auf. 
 
Bert spielte heute mit Weis am ersten 
Brett. Der Gegner spielte die 
Französicheeröffnung. Bert spielte Sc3 im 
3 Zug und hatte nach Lb4 und Lxb3 eine 
Stellung auf dem Brett, die er zwar vom 
sehen her kannte, mit der er selbst kaum 
praktische Erfahrung hatte. er spielte 
daher vorsichtig und baute sich am 
Königsflügel erst einmal grundsolide auf. 
Der Gegner stürmte am Königsflügel vor 
und öffnete das Zentrum. Bert blieb ruhig, 
gewann einen Bauern und machte den h-
Bauern zu einer Waffe. Er lief bis zur 
sechsten Reihe und drohte zur Dame zu 
werden. Bert kam in Zeitnot und der 
Gegner versuchte auf Matt zu spielen. 
Bert verlor eine Figur und konnte so die 
Dame abtauschen. Er hoffte auf seine 

Bauern am Königsflügel. Der Gegner 
wollte nun die Zeitnot von Bert nutzen 
und ihn zu Fehlern zwingen. Bert blieb 
ruhig, Fesselte eine gegnerische Figur 
und zwang den Gegner zur Aufgabe. 
Reinhard spielte mit Schwarz, Sizilianisch 
mit vertauschten Farben. Ich wollte den 
Starken weisfeldrigen Läufer abtauschen 
und zwang den Gegner schon früh seinen 
gewohnten Aufbau zu verlassen. Ich hatte 
das Läuferpaar und die schlechtere 
Bauernstruktur. Ich konnte die gute 
Stellung der weisen Dame nicht 
verhindern und bekam nur schwer meine 
Figuren ins Spiel. Im zwanzigsten Zug 
überlegte der Gegner fast eine halbe 
Stunde und bot dann die Dame zum 
Tausch an. Da hätte ich eigentlich stutzig 
werden müssen.  
Nach 10 Minuten nahm ich die Dame und 
dachte mir ich habe eine 
Verteidigungsidee. Das ich einen Bauern 
verlor fand ich nicht so schlimm. Erst 
nach und nach merkte ich, das ich kein 
Gegenspiel habe und auch keines 
erzwingen kann. Ich brauchte immer 
mehr Zeit um noch Züge zu finden. Im 39 
Zug fragte ich wie der Mannschaftskampf 
steht, da sagte Bert :3½-3½. Der Gegner 
machte seinen 40 Zug und ich überschritt 
in verlorener Stellung die Zeit. 
  
[indien nodig is een vertaling bij de 
redactie te verkijgen]   

 
 

De Waagtoren 2  WSG 1 4½-3½ 

Freere 1842 Bert te Sligte 0-1 

Smorenburg 2101 Reinhard Funke 1-0 

Nieland 1906 Henri Abbink 0-1 

Pover 1886 Jochem Mullink 1-0 

De Groot 1930 Marcel Krosenbrink ½-½ 

Adib 1608 Arjan van Lith ½-½ 

Vlaar 1865 Henrik Lösing 1-0 

Van Diepen 1594 Gerard Harbers ½-½ 
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ENO 1 – WSG 2 
Bij wie speel jij mee? 

(door Tom Officier) 
 
Vroeg Herby. Een logische vraag daar ik WSG in het verleden wel eens verlaten heb om 
voor een andere club te spelen. En sindsdien heb ik zelfs voor verscheidene clubs binnen de 
SBO gespeeld. ENO is er daar één van. Dus niet zo verwonderlijk de vraag van Herby 
waarin ook een duidelijke kwinkslag viel te bespeuren. Plaats van handeling is het 
clubgebouw van ENO in Nijverdal. De vijfde wedstrijd uit de promotieklasse stond op het 
punt van beginnen. ENO, de koploper, was vooraf favoriet tegen het gehavende WSG, 
tenminste volgens het mailtje van teamleider Dick. Ik vond het wel meevallen.  
 
Ik neem u mee door de wedstrijd aan de 
hand van twee zeer merkwaardige partijen 
die die middag in ‘De Brake’ zijn gespeeld. 
Maar eerst wil ik beide teams kort aan u 
voorstellen. Ik begin met de gastheren van 
ENO (staat voor Ernst, Nut en 
Ontspanning). De aimabele Johan op den 
Dries, die ik 20 jaar geleden als 
toenmalige jeugdleider nog onder mijn 
pupillen had, is veruit de sterkste schaker. 
Rating 2000 plus en dissoneert behoorlijk 
met de rest van zijn team. Maar clubliefde 
bindt Johan nog (even). Wat ons 
verbaasde was dat ie zichzelf aan het 
vijfde bord had geposteerd. Uit mijn ENO-
tijd ken ik nog Rody, Jelle, tovenaar 
Matthew en good-old Freek de Goede. 
 
En wie brachten wij in de strijd? Geen 
Duitsers. Tegelijk was er ook competitie bij 
onze oosterburen. Op de onderste vier 
borden zagen wij de WSG-ers, Luc van 
Harxen en Tim Witteveen, deze twee 
vriendelijke gozers heb ik voor het eerst 
gezien bij het snelschaaktoernooi en ik 
meen zo uit mijn hoofd dat Luc en ik 
remiseerden. Tim zou nog een belangrijke 
bijdrage leveren deze middag.  
Ook Henk te Brinke die ik al wel uit mijn 
tijd (midden jaren ‘80, begin ’90) ken en 
Job Geerdes, die deze middag de hoofdrol 
voor zich zou gaan opeisen. Maar 
daarover straks veel meer! De bovenste 
borden bestonden uit stuk voor stuk zeer 
ervaren schakers. Toen ik in WSG 1 
speelde vanaf 1985 zaten deze heren ook 
al in dat team. Dick is onze teamleider, en 
hij had Hennie en Herby op de borden 1 
en 3 geposteerd. Ik zat aan bord 2 omdat 
ik nu eenmaal graag de zwarte stukken 
aanvoer.  

Ik begin dit verslag met de eerste zetten 
van Job, die op bord 5 de sterkste 
tegenstander te bestrijden kreeg, Johan 
op den Dries.Job Geerdes – Johan op den 
Dries, gespeeld op 7 februari 2015. 
 
1.e2-e4  d7-d5  2.e4xd5  Pg8-f6  3.d2-d4  
Pf6-d5  4.c2-c4  Pd5-b6  5.Pg1-f3  g7-g6  
6.Pb1-d2  Lf8-g7  7.Pd2-b3  0-0  8.g2-g3  
Lc8-g4  9.Lf1-g2? Wit staat al niet zo 
lekker en met de tekstzet geeft Job een 
pion weg. Liever 9.c4-c5, dan is die 
zwakke pion weg van veld c4. 
 
9…..Pb6-c4  10.0-0  Pb8-d7  11.Dd1-c2  
Pc4-d6  12.Tf1-e1  Lg4-f5  13.Dc2-e2  
Lg7-f6  14.Lc1-f4  a7-a5  15.h2-h4  Lf5-
g4  16.De2-d3  c7-c6  17.Ta1-c1  a5-a4  
18.Pb3-d2  Lg4-f5  19.Dd3-e3  Pd7-b6  
20.Lf4-e5 Lf6-g7 
Tot zover niet veel aan de hand, het is dat 
Job een pion achter staat, maar verder 
moet de zwartspeler dit maar eens zien te 
bewijzen. En Job speelt al zijn partijen 
supersnel dus ook hier had zijn opponent 
al een stuk minder tijd, ook dat telt mee in 
de beoordeling van een partijstelling.  
 

 
 
Nu eerst even naar de andere partijen. 
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In het begin leek het of Luc de Nijverdaller 
De Goede overspeelde, maar in een mum 
van tijd stond onze man een toren achter. 
Hopeloos dus. Ook Henk te Brinke zag in 
Matthew een zeer sterke tegenstander 
tegenover zich. Zelf dus van verloren een 
aantal jaren terug. Ook hier weer in het 
begin van de partij geen vuiltje aan de 
lucht maar zodra het spul loskomt is 
Matthew duidelijk de betere speler.  
 
Verder met de partij van Job. 
21.Pf3-h2  Pb6-d5  22.De3-e2  Pd5-b4  
23.g3-g4  Pb4xa2  24.g4xf5  Pa2xc1  
25.Te1xc1  Pd6xf5  26.Pd2-f3  f7-f6  
27.Le5-g3 

 
 
Zwart had het zich hier gemakkelijk 
kunnen maken door 27…..Pf5xg3  
28.f2xg3  f7-f5! 
Met zijn volgende zet geeft hij zijn 
voordeel weg.  
 
27…..Pf5xd4?  28.De2-c4+  Kg8-h8  
29.Pf3xd4  Dd8-b6  30.Tc1-c2  Tf8-d8  
31.Pd4-e6  TTd8-d1+  32.Ph2-f1  Td1-b1  
33.Lg3-c7  Db6-b3  34.Dc4xb3  a4xb3  
35.Tc2-d2  Lg7-h6  36.f2-f4  Kh8-g8 
 

  
 
Als Job nu vervolgt met 37.Lg2-h3 en 38 
Td2-e2, houdt hij zwart in de greep.  

Hij speelt echter: 37.Pe6-c5 e7-e5  
38.Pc5xb3  Lh6xf4  
En nu is het witte voordeel helemaal weg, 
vooral omdat ook de b-pion verloren gaat 
39.Td2-e2  Ta8-a2  40.Pb3-c5 Tb1xb2 
 
Weer even kijken op de andere borden. 
Tim maakt keurig remise met Rody 
Brinkhuis. In een partij waarin weinig 
spannends gebeurde was dit de juiste 
uitslag. De stand op de andere borden gaf 
weinig hoop. We stonden al twee punten 
achter en Job en Dick stonden slechter. 
Dick die tegen de veelgeplaagde 
wethouder Jelle Beintema speelde (veel 
problemen met de nieuwe, dure tunnel in 
Nijverdal), greep bij een ruil een verkeerd 
stuk, raakte in grote problemen  en 
verloor. 
 
En bij Hennie, Herby en ook bij mijn eigen 
partij moest het eigenlijk nog beginnen.  
Verder met de partij van Job.41.Td2xb2  
Ta2xb2  42.Pc5-e6  g6-g5  43.h4xg5  
h6xg5  44.Lg2-e4  h7-h5  45.Lc7-a5  h5-
h4   
 
Zo’n stelling zie je niet veel. Zwart heeft 
nog vijf pionnen en twee stukken, wit 
alleen nog vier stukken. Zie het maar te 
spelen. 

    
    
Fritz beoordeelt de stelling als ongeveer 
gelijk.  
 
46.Pe6xf4  e5xf4  47.Pf1-d2  g5-g4  
48.Le4-f5  Tb2-b5  49.Lf5-e6+  Kg8-h7  
50.La5-c3  h4-h3  51.Kg1-h2  Tb5-g5  
52.Pd2-e4  g4-g3+  53.Kh2xh3  Tg5-h5+ 
54.Kh3-g4  g2-g2 
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 55.Kg4xh5  g2-g1D 
Johan dacht waarschijnlijk dat de buit 
binnen was. Maar ineens dreigt er mat, 
geeft Fritz +10 voor wit en gaat de dame 
er al weer af. Prachtig. En de rest is wel te 
doen. Als je tenminste mat kunt geven met 
twee lopers….. waarbij  Dick Job nog even 
influisterde (foei!) dat dat  inderdaad  
kon….. in een hoek. Johan was helemaal 
horendol getikt op deze merkwaardige 
schaakmiddag. Hij liet zich mat zetten en 
deze reuzenscalp mag Job op zijn erelijst 
bijschrijven. 2110 tegenover 1666, dus 
een verschil van 444 elopuntjes. 
Hier volgen de laatste zetten. Het mat 
geven lukte! 
56.Pe4-g5+  Dg1xg5+  57.Kh5xg5  f4-f3  
58.Lc3-d4  b7-b5  59.Kg5-f4  b5-b4  
60.Kf4xf3  Kh7-g6  61.Le6-d7  c6-c5  
62.Ld4xc5  b4-b3  63.Lc5-d4  Kg6-f7  
64.Ld7-a4  b3-b2  65.Ld4xb2  Kf7-e6  
66.Kf3-e4  Ke6-d6  67.Lb2-a3  Kd6-e6  
68.La4-b3  Ke6-f6  69.Ke4-f4  Kf6-g6  
70.Kf4-g4  Kg6-f6  71.Kg4-f4  Kf6-g6  
72.La3-e7  Kg6-g7  73.Kf4-g5  Kg7-h7   

74.Lb3-c2  Kh7-g7  75.Lc2-g6  Kg7-g8  
76.Kg5-h6  Kg8-h8  77.Lg6-e4  Kh8-g8  
78.Kh6-g6  Kg8-h8  79.Le4-f3  Kh8-g8  
80.Lf3-d5+  Kg8-h8  81.Le7-f6 mat 
  

Mijn partij verzandde ergens, mijn 
voordeel glipte mij langzaam door mijn 
vingers; dus dat voorspelde niet veel 
goeds. En door een irritant tussenzetje 
raakte ik ook nog een toren kwijt.  
Hennie had intussen een plusje weten op 
te bouwen, maar de partij was nog 
ingewikkeld genoeg met de vele stukken 
die nog op het bord stonden. 
Herby offerde tegen zijn op papier zeer 
zwakke tegenstander, maar wel in het 
bezit van een schone dame, Barbara 
Terlouw, jawel, de kleindochter van, die de 
hele middag de verrichtingen van de ENO-
lieden volgde, een kwaliteit. Ik begreep het 
niet helemaal, maar ja, een oud-SBO-
kampioen zal wel weten wat ie doet. 
Toch? 
 
Wat ik wel begreep, was dat ik alleen nog 
kon winnen door de trucendoos aan te 
spreken. En jawel, mijn tegenstander 
trapte met open ogen in de val die ik had 
opgezet. Een hele toren won ik terug en al 
zeg ik het zelf, ik tikte het soepeltjes uit! 
En daarmee had ik mijn voorlopig laatste 
overwinning voor WSG geboekt.  
 
Ook Hennie en Herby voegden daarna 
nog een punt toe aan de score. En zo 
wonnen we toch nog met 4½ -3½ tegen de 
koploper.  
 
 

 

ENO  WSG 2 3½-4½ 

Van der Heide 1898 Hennie Meijer 0-1 

Alssema 1838 Tom Officier 0-1 

Grunnekemeijer 1415 Herby Aalbers 0-1  

Beintema 1858 Dick Boogaard 1-0 

Op den Dries 2110 Job Geerdes 0-1 

Brinkhuis 1731 Tim Witteveen ½-½ 

Johnson 1923 Henk te Brinke 1-0 

De Goede 1771 Luc van Harxen 1-0 
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De laatste twee wedstrijden van WSG 2 

(door Dick Boogaard) 
 

WSG 2 is na de moeizame start goed op stoom gekomen. De eerste drie wedstrijden 
leverden slechts drie punten op, maar daarna werd twee keer gewonnen. Heel mooi was 
natuurlijk de overwinning op koploper ENO in de vijfde wedstrijd. Het verslag van Tom staat 
elders in dit blad.  
 
In de zesde wedstrijd moesten we tegen 
het Talententeam van de SBO. En je weet 
het maar nooit tegen die jonge knapen en 
meiden. 
 
Ze kwamen inderdaad met een heel jong 
team, onderleiding van Hans Pees, de 
nieuwe man van DGT. Het kostte nog wat 
moeite om ons team compleet te krijgen, 
want Hennie en Herby waren op 
wintersport en Daniel Telöken kon niet 
gemist worden bij een activiteit in Südlohn. 
Gelukkig hadden we met Hannes en Han 
goede invallers en eigenlijk liep de 
wedstrijd best goed. Aan de hoogste 
borden hadden we het niet makkelijk, 
maar daar konden we ons wat halfjes wel 
permitteren.  
 
Frank Lehr had het moeilijk, zo moeilijk 
zelfs dat hij uiteindelijk te weinig tijd had 
en door de vlag ging. De punten kwamen 
van de onderste vier borden. Mooi vier 
stuks! 
 
De tegenstander van Hannes nam een 
toren op a1 met zijn dame. Die werd toen 
ingesloten en dat leek genoeg. Dat was 
het ook wel, maar Hannes kreeg nog meer 
mogelijkheden en liet zijn tegenstander 
kansloos.  
Henk moest wat valstrikken in de 
beginfase van de partij ontwijken, maar 
toen hij eenmaal met torens via de h-lijn 
binnenkwam en de dames ruilde, was het 
punt vlot binnen. 
 
De tegenstander van Han speelde een 
Siciliaan met snel f2-f4. Toen het daar niet 
opschoot, verlegde die zijn aanval naar de 
damevleugel en sloeg Han toe met een 
inval die tot mat leidde.Luc had wel 
overwicht, maar moest lang knokken voor 
het punt. Uiteindelijk was 5½-2½ een 
mooie uitslag. 

Daarna kwam de laatste wedstrijd op 11 
april tegen Lonneker 2. Die misten wat 
spelers voor hun eerste team. Dus riepen 
ze daarvoor spelers uit het tweede op. 
Hun drie 1900-spelers waren er dus tegen 
ons niet bij. De invallers waren heel wat 
zwakker. Het werd dus geen al te zware 
wedstrijd. De eerste uren zag het daar niet 
naar uit, want na bijna drie uur spelen 
stonden we wel met 2-1 voor, maar waar 
moesten de overige punten vandaan 
komen? 
 
Reinhard won een wilde partij, waarvan ik 
de zetten in het volgende clubblad kan 
laten zien, Stefan verloor geruisloos en 
Henk bracht weer een punt binnen; hij won 
eerst een kwaliteit en daarna de partij. 
Toen begon het wachten en rondkijken. 
Herby was de eerste: hij kreeg een volle 
dame en dat was dat. Daarmee was het 
toch al 3-1. Vervolgens wist Frank de 
aanvallen op zijn koning af te weren en 
sloeg hij zelf toe. 
 
Inmiddels brak achter de bar van Willink’s 
paniek uit en wilden ze ons vervroegd uit 
de zaal zetten voor een disco die ingericht 
moest worden. Een kort gesprek met de 
discobouwer bracht alles weer tot rust.  
 
Hennie speelde vervolgens remise en ook 
ik moest daarin berusten. Maar ja, het 
stond al 5-2. Luc zette door tegen oud-
SBO-voorzitter Johan Blokhuis en wist een 
toreneindspel te winnen. Dat was 6-2. 
Inmiddels had Henk al gebeld met ENO 
om te vragen naar de uitslag van hun 
wedstrijd tegen Drienerlo. Als ENO zou 
verliezen, waren wij zelfs nog kampioen.  
 
Maar ENO won en wij zijn dus tweede 
geworden met 11 uit 14 punten. Een mooi 
resultaat. 
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We hebben dit seizoen 14 spelers 
gebruikt. Als teamleider was ik er telkens 
bij en heb dus zeven wedstrijden 
meegespeeld. Luc, Henk, Herby en Henny 
hebben er zes gespeeld. Daarbij 
opgemerkt dat Luc alleen niet meedeed in 
de tweede wedstrijd, omdat we een speler 
te veel hadden.  
In ons schema hadden we er negen en 
met Tom erbij zelfs tien. 
 
 
 

Frank en Reinhard speelden er vijf, Stefan 
vier en Daniel drie. Han, Tom en Hannes 
speelden er twee en Job en Tim ieder een. 
Samen precies 56 partijen. 
Daarin hebben we 32½ punten gescoord 
( 25+, 15 = 16-) 
 
Het is een mooi seizoen geweest. Alle 
spelers bedankt voor hun inzet 
 
 
 

WSG 2 Talententeam SBO  5½-2½ 

Dick Boogaard Pees 1824 ½-½ 

Stefan Telöken L.Waardenburg 1731 ½-½ 

Reinhard Cvetkovic Postema 1756 ½-½ 

Frank Lehr Van Schooten 1673 0-1 

Henk te Brinke Klapwijk 1291 1-0 

Luc van Harxen F.Waardenburg 1385 1-0 

Han van de Laar M.Kanger 1347 1-0 

Hannes Höing T.Kanger 1174 1-0 

 
 
 

 
 

 
 

 

WSG 2 Lonneker 2  6-2 

Hennie Meijer Gerritsen 1862 ½-½ 

Dick Boogaard Berkepeis 1744 ½-½ 

Herby Aalbers Engebrink 1655 1-0 

Reinhard Cvetkovic Stuij 1652 1-0 

Stefan Telöken Reinink 1675 0-1 

Henk te Brinke Jonkers 1648 1-0 

Frank Lehr Wissenburg 1595 1-0 

Luc van Harxen Blokhuis 1412 1-0 
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HSC Stork 2 – WSG 3 
(door Han Schurmans) 

 
Dit jaar speel ik voor het eerst mee in het derde. Ik dacht bij mezelf we worden wel fluitend 
kampioen, maar niets is minder waar. Na twee nederlagen en een gelijkspel, moesten er 
maar eens punten worden gehaald. Nu moet ik wel zeggen dat we sommige wedstrijden wel 
hebben weggegeven, dus het kon alleen maar beter worden. Vol goede moet gingen we 
naar Hengelo. We werden welkom geheten door de teamleider, Stef Kienhuis, en iets na 
19.30 uur begonnen we aan de wedstrijd.  
 
Toen we uur bezig waren ging ik eens een 
rondje maken langs de borden. Arent 
stond gelijk, maar had wel al een enorme 
ontwikkelingsvoorsprong,met een 
Sicialiaanse opening. Dick van Wamelen  
stond gelijk in een Hollandse partij. Ik 
stond wel iets prettiger in een Spaanse 
partij. Mark stond ietsje onder druk, maar 
wel gelijk in materiaal. Han vd Laar had 
het actievere spel met licht voordeel. 
Gerard probeerde een konigsaanval op te 
zetten, maar niets was duidelijk. André 
won als eerste materiaal (een kwaliteit) en 
stond al duidelijk op winst. Dick Labee 
stond onder druk en zijn tegenstander had 
wel wat voordeel. Het kon dus nog alle 
kanten op. 
 
Ineens was het André die zijn 
tegenstander te grazen had, hij verloor 
nog meer materiaal en gaf als eerste op. 
Hij vertelde dat hij nog nooit met zwart op 
e4, e6 geopend had. Helaas deed hij het 
deze keer wel en werd door André 
opgerold. Een goed begin dus voor ons. 
Korte tijd later had zowel Gerard als Dick 
Labee remise gemaakt. Voordat de strijd 
losbarstte bij Gerard werd de vrede 
getekend. Waarschijnlijk vertrouwde de 
teamcaptain op de andere borden een 
goed resultaat. Dick Labee kreeg ook 
remise aangeboden door zijn 
tegenstander wat hij gretig aannam.  
 
Tijdens de partij vertelde hij mij namelijk 
dat het allemaal niet goed stond voor hem, 
maar zijn tegenstander bood het hem aan 
in een onduidelijke stelling. Tegen 22.00 
uur was het Han vd Laar die ineens een 
dame won in een wel betere stelling.  
Een mooie combinatie met een paardvork 
leverde hem direct de winst op. 

Intussen had Mark op bord 4 een remise 
aanbod afgeslagen in een volkomen 
gelijke stelling. Met paard en toren en vijf 
pionnen tegen toren en loper en vijf 
pionnen, laat Mark door een listig trucje 
van zijn tegenstander zijn paard instaan. 
Zijn tegenstander speelt het vervolgens 
goed uit ondanks dat Mark nogal wat 
dreigingen had met twee gebonden 
vrijpionnen, helaas de eerste nul.  
 
Tussenstand rond 22.30 uur 3-2 in ons 
voordeel.  
 
Op bord drie won ik in het middenspel een 
pion, deze bleek goud waard. Want na 
afruil, was de pion van doorslaggevende 
betekenis en won vrij gemakkelijk de partij. 
Op hetzelfde moment was het Arent die 
een punt kon toevoegen aan ons team. 
Arent stond vanaf het begin beter, joeg de 
dame steeds op en ontwikkelde daarbij 
zijn stukken. Na vervolgens de Dames 
geruild te hebben en met een pion meer 
was het niet meer te houden voor Fetze 
Elgersma en gaf dan ook maar op. 
Inmiddels was het dus 5-2 voor ons. Dick 
van Wamelen kreeg al enkele keren 
remise aangeboden maar wilde 
doorspelen. Met een betere stelling en een 
gevaarlijke vrijpion stond hij duidelijk beter. 
Helaas wikkelde hij niet alles correct af en 
tegen 23.00 uur werd de vrede getekend.  
 
Al met al een goede overwinning en wie 
weet wat er dit seizoen nog mogelijk is, 
misschien wel kampioen?? Maar dan 
moeten we wel alles gaan winnen, we 
zullen het zien!! 
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Sarimehmet 1653 Han Schuuurmans 0-1 

Boghossian 1650 Mark Burgers 1-0 

Kranenburg 1583 Han van de Laar 0-1 

Kienhuis 1560 Gerard Klein Langenhorst ½-½ 

Van Kuilenburg 1518 André Houwers 0-1 

Meinen 1446 Dick Labee ½-½ 

 

 
WSG 3-Borne 2 
(door Arent Luimes) 

 
Op 24 februari speelde het derde zijn thuiswedstrijd tegen het tweede van Borne. Na eens 
valse competitiestart (één punt uit drie wedstrijden), had het derde de draad in de 
voorafgaande uitwedstrijd de aansluiting bij de top drie van de ranglijst weer gevonden. Om 
deze aansluiting te behouden moest er gewonnen worden. De eerdere ontmoeting in Borne 
ging verloren, dus van onderschatting was geen sprake. 
 
André Houwers was met wit als eerste 
klaar. André had naar eigen zeggen 
aanvankelijk een zeer onoverzichtelijke 
stelling waarbij ik het idee had dat zijn 
tegenstander beter stond vanwege een 
aantal dubbelpionnen van André. André 
wist zich in middenspel echter goed terug 
te knokken en toen ik later die avond weer 
keek had André het naar eigen zeggen 
voor elkaar gekregen om de dame van zijn 
tegenstander in te sluiten: 1-0 
 
Vlak voor aanvang van de tijdnoodfase 
was ondergetekende de tweede WSG'er 
die een vol punt kon bijschrijven. Vanaf de 
twaalfde zet schaakte ik met een pion 
meer. Dat voordeel kon ik langzaam maar 
zeker uitbouwen en met (in mijn ogen) 
enkele logische zetten dacht ik een 
gevaarlijke koningsaanval te kunnen 
ontwikkelen. Op de vijfentwintigste zet 
werd ik echter verrast door een 
uitstekende zet van mijn tegenstander 
waardoor mijn opgebouwde voordeel 
ineens verdampte. Toen mijn 
tegenstander twee zetten later remise 
aanbood, beging hij een enorme blunder 
door een  mat in één dreiging over het 
hoofd te zien. 2-0 

Dick Labee was als derde klaar. Dick 
speelde met wit een partij waarbij ik de 
indruk kreeg dat Dick en zijn tegenstander 
elkaar op het bord in evenwicht hielden. 
Het contrast tussen beide heren achter het 
bord was echter vrij groot. Dick bleef rustig 
en concentreerde zich uitsluitend op zijn 
partij terwijl ik zijn tegenstander zich vooral 
druk zag maken met het rollen van 
sigaretjes. Pas toen de meeste stukken al 
van het bord verdwenen waren kreeg 
Dick's tegenstander met een ver 
opgespeelde c-pion een klein voordeeltje. 
Dit was voor hem echter onvoldoende om 
Dick's remiseaanbod af te slaan. 2½-½. 
 
Invaller Henk Lurvink speelde een prima 
partij. Vanaf het begin had Henk een licht 
overwicht. Henk creëerde een half open a-
lijn en zorgde daarnaast met zijn paarden 
op de koningsvleugel voor veel druk op de 
koningsstelling van zijn tegenstander.  
Uiteindelijk slaagde Henk erin de dame 
van zijn tegenstander te veroveren. Henk's 
tegenstander speelde nog even door, 
maar het resultaat stond toen eigenlijk al 
wel vast: 3½-½. 
 
 

HSC Stork 2  WSG 3 2½-5½ 

Elgersma 1679 Arent Luimes 0-1 

Ter Horst 1620 Dick van Wamelen ½-½ 
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De lezer van dit verslag zal geneigd zijn 
om te denken dat in de thuiswedstrijd 
tegen Borne  alles voor het derde soepel 
verliep. De overige partijen verliepen 
moeizaam en het bleek ook nog een hele 
klus om dat ene bordpunt wat ons in 
veilige haven bracht daadwerkelijk te 
pakken. Gerard speelde zeker geen 
slechte partij. Vanaf de openingsfase had 
ik het idee dat hij beter stond dan zijn 
tegenstander, die zijn stukken ver terug 
trok, en dat hij met lopers op b2 en g2 
twee mooie diagonalen in handen had. 
Jammer genoeg  kon Gerard zijn initiatief 
niet vasthouden en toen er diverse 
stukken van het bord waren afgeruild bleef 
Gerard met een lelijke diagonaal zitten. 
Toen kort daarna zijn tegenstander met de 
dame schaak gaf en tevens een 
mogelijkheid had om een met zijn paard 
zowel Gerard's dame als toren aan te 
vallen, had ik weinig vertrouwen meer in 
een goede afloop. Het eindspel met een 
kwaliteit minder bleek verloren te zijn: 3½-
2½. 
 
Op bord 2 bouwde Dick van Wamelen met 
wit een mooie stelling op met een paard 
op e5 dat werd ondersteund door zowel 
twee pionnen op f4 en d4 als een op de 
zwarte velden actieve loper.  Voor Dick 
gold een beetje hetzelfde als voor Gerard. 
Naar mate de partij vorderde ging het er 
minder goed uitzien en toen vlak voor 
aanvang van het eindspel de stukken 
werden afgeruild, bleek zijn tegenstander 
een pion meer te hebben. Dick verdedigde 
zich goed en speelde daarbij slim in op de 
tijdnood van zijn tegenstander. Hoewel de 
pionnen van laatstgenoemde al ver 
opgerukt waren, wist hij in tijdnood geen 
winstweg meer te vinden en dus werd 
remise overeengekomen. 4-2. 

Op dat moment waren er nog twee borden 
aan de gang die er allebei vrij gevaarlijk 
uitzagen. Han Schuurmans stond met 
zwart lange tijd beter, maar verloor opeens 
zomaar een kwaliteit. het eindspel van 
twee torens en een vrijpion tegen paard + 
toren en vrijpion zag er in mijn ogen niet 
goed uit.  
 
Op bord 5 speelde  de tegenstander van 
Han van de Laar vrij voorzichtig. Han 
kwam dan ook met ruimtevoordeel uit de 
opening. Na een afruil van de lichte 
stukken bleef het voordeel en dat leverde 
de a- pion op. Han sloeg een 
remiseaanbod af omdat hij nog een pion 
ging winnen. Ondertussen probeerde zijn 
tegenstander tegenkansen te creëren met 
een aanval van toren en dame op de 
koning.  Dat moest nauwkeurig worden 
verdedigd, ook om mat te voorkomen. 
Omdat de tussenstand toen 4-2 was en hij 
de problemen inmiddels had opgelost 
bood hij remise aan om daarmee de 
teamwinst veilig te stellen. 
 
Bij Han Schuurmans was de partij 
ondertussen in een meeslepend eindspel 
belandt dat veel aandacht trok van alle 
aanwezigen in de speelzaal. Han's 
tegenstander schaakte voortdurend met 
slechts 30 seconden op de klok. In de 
tijdnoodfase leek de tegenstander van 
Han zijn materiaalvoordeel te vergooien 
door zijn vrijpion zomaar weg te geven. 
Met b7-d5 speelde Han nog een 
spectaculaire paardzet en het leek er even 
op dat Han's tegenstander alle zeilen 
moest bijzetten om een smadelijke 
nederlaag  te voorkomen. Uiteindelijk 
bleek het eindspel voor Han niet houdbaar 
te zijn en toen er alleen nog twee witte 
pionnen op het bord stonden, gaf Han op.  

 
 

Han Schuurmans Veltkamp 1561 0-1 

Gerard Klein Langenhorst Arns 1612 0-1 

Han van de Laar Heeregrave 1530 ½-½ 

Henk Lurvink Kroeze 1498 1-0 

André Houwers Alberts 1400 1-0 

Dick Labee Wentink 1348 ½-½ 

 

WSG 3 Borne 2  4½-3½ 

Arent Luimes Leerentveld 1709 1-0 

Dick van Wamelen Kienhuis 1614 ½-½ 
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Hardenberg 3- WSG 3 
(door Job Geerdes) 

 
Op vrijdagavond 6 maart reisde het schaakteam van WSG 3 naar Hardenberg,  
welke de koploper op dat moment was. Binnen drie kwartier waren de eerste punten al 
binnen voor WSG3 . Han Schuurmans speelde een scherpe opening en met een paardvork 
won hij al na enkele minuten een toren en de partij. Job Geerdes, invaller bij afwezigheid van 
Dick Labee, deed een prachtig dameoffer waarna de tegenstander spoedig mat ging.  
Han van de Laar kwam remise overeen en Gerard Klein Langenhorst, die het moest 
opnemen tegen de topscorer van Hardenberg, kon via een giftige pion een toren insluiten en 
de winst bemachtigen.  
 
De  onderste twee borden hadden het 
zwaar, Tim Witteveen verloor en ook 
André Houwers kon  een toreneindspel 
met verder twee tegen drie pionnen niet 
houden. Op de twee bovenste  borden 
was het spannend. Bij Dick van Wamelen 
moesten een paard en een pion opboksen 
tegen twee lopers. Toen Dick zijn torens 
kon verdubbelen en een pion aanviel, 
stortte de verdediging van zijn 
tegenstander in en was het paard met een 
vork op koning en dame beslissend. Arent 
Luimes behield in een gewonnen eindspel, 
met een pion meer, ondanks tijdnood, zijn 
hoofd kalm. Veel pionnen werden geruild, 
maar de pluspion bleef en de partij werd 
gewonnen. 
 
Met deze overwinning is het WSG 3 gelukt 
om in matchpunten gelijk te komen met de 
koploper hoewel Hardenberg nog een 
voorsprong heeft in het aantal bordpunten. 
 
Hoewel ik het zelf vreemd vind om een 
analyse te doen van een eigen partij heb 
ik besloten dit op aanraden van mijn 
teamgenoten toch te doen. 
 
1.e4 Pc6 2.d4 e5 3.d5  
Nimzowitsch: Kennedy variant 
 
....Pe7 4.d6?  
Pc3 is veel sterker 
 
 ...Pg6 5.xc7 Dxc7 6.Pc3 Pf6 7.Ld3 Lb4 
8.Pg-e2 d6 9.0-0 a6 10.Lg5 Le6 11.a3  
was sterker geweest als dit eerder 
gespeeld werd  
 

....Lc5 12.Kh1?  
Veel te voorbarig, verliest een tempo  
 
...Pg4 13.De1 h6 14.Ld2 De7 15.g3 0-0 
16.f4 f5 17.xf5?  
Lost de dreiging op en stelt mij in staat 
een extra ontwikkeling te krijgen - h3 was 
veel sterker geweest 
 
 ...Lxf5, 18.Pd5  
Begin van het einde  
 
 ....De6  
 

 
 
19.Pc7 Lxd3!! 20.Pxe6?  
Indien de dame niet genomen werd zou 
Dd7 alsnog een winnende positie voor 
zwart hebben gegeven, dit verliest echter 
meteen  
 
….Le4+  
wit geeft op  
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Van de Mheen 1605 Han Schuuurmans 0-1 

Benninga 1628 Job Geerdes 0-1 

Slootweg xx Han van de Laar ½-½ 

Zwaagstra 1691 Gerard Klein Langenhorst 0-1 

Van Lenthe 1688 Tim Witteveen 1-0 

Van der Noordaa 1252 André Houwers 1-0 

 
 

       
 
 
 
WSG 3 Park Stokhorst  6-2 

Arent Luimes De Groot 1766 0-1 

Dick van Wamelen Venekamp 1721 1-0 

Gerard Klein Langenhorst Hilbrink 1641 0-1 

Han Schuurmans Goud 1658 1-0 

Han van de Laar Van Willigen 1465 1-0 

Job Geerdes Meijerink 1545 1-0 

André Houwers De Wolf 1496 1-0 

Dick Labee Van Bruchem 1506 1-0 

 

 
 
 

Hardenberg 3  WSG 3 2½-5½ 

Wilps 1629 Arent Luimes 0-1 

Hesselink 1793 Dick van Wamelen 0-1 
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Stellingen 
(door Dick Boogaard) 

 
Ook in dit nummer weer zes stellingen die ik de afgelopen maanden heb verzameld. Ze 
komen uit toernooien die in 2014 en 2015 zijn gespeeld. De eerste twee hebben hetzelfde 
thema. Wit offert wat en geeft mat. In de volgende vier begint zwart en geeft mat of wint 
materiaal. Alles met geweld! Veel plezier en de oplossingen staan weer elders in het blad. 
 

     

1.Wit begint en geeft mat in 5 zetten. 

   Een makkie om erin te komen. 

    

2.Wit begint en geeft mat in 5 zetten. 

    Let op de zetvolgorde. 

    

3.Zwart begint en wint. Alleen de eerste  

   zet  is lastig. Daarna loopt het vanzelf. 
   Na 3 zetten geeft wit op: mat of   
   Dameverlies. 

   

4.Al wat lastiger. Zwart begint en wint.  

    Hij wint materiaal in 5 zetten. 

    

5.Zwart begint en wint.  

   Een verrassende eerste zet, maar  
   dan is het  mat in twee of dameverlies. 

    

6.Een mooie tot slot. Weer is het zwart  

die begint en wint. Na vier zetten is het 
mat. 
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Mat met twee paarden 
(door Gerard Klein Langenhorst) 

 
Mat met twee paarden is onmogelijk, omdat het meestal uitdraait op pat. Echter als zwart 
nog een pion heeft waarmee hij kan en moet zetten, wordt het anders. 
Stikmat kan natuurlijk ook en dan heb je aan één paard genoeg en mag de tegenstander 
zelfs alles nog op het bord hebben. 
 
Maar onderstaand diagram is uit een grootmeesterpartij (geen idee welke) en die kreeg ik 
van de teamleider van HSC-Stork 2 tijdens onze uitwedstrijd op 5 februari 2015. 
Zwart is aan zet. 
 

 
 
 
1….Ka8 2.Pc8 Kb8 3.Pa7 Ka8 4.Pd4 f3 5.Pdc6 f2 6.Pb5 f1D Pc7+ mat !! 
 
 
Maar Fritz kan het nog een zet sneller : 
 
1….Ka8 2.Pd4 f3 3.Pc6 f2 4.Pb5 f1D 5.Pc7+ mat !! 
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Eindspel 
(door Gerard Harbers) 

 
 

 
 

Dit is een miniatuur van de Nederlander 
de Feijter uit 1932. De opdracht luidt wit 
speelt en wint.  
De opzet is om de zwarte koning geen 
speelruimte te geven.  
 
De oplossing luidt: 
 
1. Pf6  Ld1 
Het beste. Zwart wil zijn pion zo ver als het 
kan laten oprukken. 
 
2. Lh6  e3 
Nu moet wit goed oppassen. Speelt hij 
bijvoorbeeld 3 Kg2 dan volgt 3 … Le2. 
Vervolgens gaat de zwarte loper op de 
diagonaal f1 – a6 staan en speelt zijn naar 
e2. Wit kan daarna geen vorderingen 
meer maken omdat hij op pion e2 moet 
letten.  Daarom moet hij een andere 
strategie kiezen.  
 
3. Lf8   
Zwart is nu in zetdwang.  
 
3. …  e2 
4. Kf2 
En wit wint de e-pion, immers de zwarte 
koning kan niet bewegen en moet daarom 
de loper spelen en dan valt de pion. 
Daarna kan wit met zijn koning naar h6 
gaan en vervolgens matzetten met Lg7. 

 
 

Dit is een miniatuur van de Russische 
componist Selesniev. Deze komt uit 1935. 
Het thema is hier, gelijk aan de vorige 
studie, zetdwang aan beide zijden van het 
bord. De opdracht luidt wit speelt en wint. 
 
De oplossing luidt: 
 
De toren staat aangevallen en dient 
geofferd te worden: 
 
1. Tc8+ Kxc8 
2. b7+  Kb8 
3. d5  
Wit zet zwart nu in zetdwang. De 
dubbelpion op de d lijn is een last voor 
zwart.  
 
3. …  Kc7   
Het is de enige zet voor zwart maar wit 
moet uitkijken wat hij nu doet. Hij gaat nu 
promoveren, maar wat vraagt hij hiervoor 
terug? 
 
4. bxa8L  
4 bxa8P? Kb8 en alles is voor niets 
geweest.  
 
4. …  Kb8 
5. Lb7 
En wit wint. De eindstelling is trouwens 
ook een wederzijdse positie met 
zetdwang. 
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Barbecue zaterdag 6 juni 
 
 
Na het succes van vorig jaar sluiten we ook dit seizoen weer af met een gezellige barbecue 
voor leden van het WSG en hun partners.  De barbecue duurt van circa 18.00 tot 22.00 uur 
en vindt plaats bij André Houwers in Kotten.  
 
En als 22.00 uur te laat is, je mag natuurlijk altijd eerder naar huis gaan. 
De eigen bijdrage bedraagt 8 euro voor volwassenen en 5 euro voor jeugdleden. Als het 
enigszins mogelijk is deze bijdrage te voldoen op de clubavond. Anders ter plekke. 
 
Aanmelden uiterlijk 1 juni op het formulier dat op het prikbord hangt of per mail, telefonisch of 
mondeling  bij André Houwers of Marcel Krosenbrink.  Graag aangeven met hoeveel 
personen je komt.   
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.rollthedice.nl/wp-content/uploads/2011/09/bbq.jpg&imgrefurl=http://www.rollthedice.nl/activiteiten/roll-the-dice-barbecue/&h=347&w=419&sz=45&tbnid=dttFckygsyXNLM:&tbnh=90&tbnw=109&prev=/search?q=afbeelding+barbecue&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=afbeelding+barbecue&usg=__5ADrZKr09sChjDyZbAYtwNz8_Mg=&docid=k16CCvC1l693TM&hl=nl&sa=X&ei=1QGIUeyPLcjxOo2fgfgD&ved=0CC8Q9QEwAA&dur=644
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Oplossingen stellingen 
 
1.  1.Th7-h8+  Kg8xh8  2.Td1-h1+  Kh8-g8  3.Th1-h8+  Kg8xh8  4.Db1-h1+  Kh8-g8   
     5.Dh1-h7 mat (Ludwig Deglmann – Alexander Deltsjev, Bad Wiessee 2014) 
 
2.  1.Th3-h8+  Kg8-h8  2.Te4-h4+  g5xh4  3.Df3-h5+  Kh8-g8  4.Dh5-h7 mat. Of 2…..Kh7-g8  
     3.Th4-h8+  Kg8xh8  4.Df3-h5+  Kh8-g8  5.Dh5-h7 mat (Nikita Vitioegov – Nikita Kosyrev,     
     EK Rapid 2014) 
 
3.  1…..Tb2xg2+  2.Kg1xg2  Dd7-c6+  3.Tf1-f3  Pg6-f4+ en wit verliest de dame, bv. door  
     4.Kf2(g1) Ld6-c5 (Kamil Stachowiak – Michail Simantsev, Marienbad 2015) 
 
4.  1…..Tc5xd5  2.Df5xd5  De7-f6+  3.Kf2-g1  Df6xf1+  4.Kg1xf1  Pc4-e3+ gevolgd door Pe3- 
     d5 (Carlos Barrero Garcia – Julio Granda Zuniga, Spaans teamkampioenschap 2014) 
 
5.  1.Lc8-d7 en wit verliest de dame, want na 1…..Dc6xc7 2.Ld7-c5 loopt hij mat. Maar na   
     1…Ta1-d1  2.Ld7xc6 gaf hij op. 
 
6.  1…..Pf4-e2+ 2.Te4xe2  Th2-h1+  3.Pg3xh1  Dc7-h2+ 4.Kg1-f1  Dh2xh1 mat. Of 2.Kg1-f1   
     Pe2xg3  3.f2xg3 Dc7xg3 en snel mat. (Igor Berenboym – Robert Hovhannisyan, EK  
     Jeruzalem 2015) 
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Activiteitenkalender 

 

2015 

Zaterdag 30 mei   Jeugdschaaktoernooi 
 
Zaterdag 6 juni    Barbecue 
 
  

 
 

  
 
 

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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De opkomst is dit seizoen bijzonder goed. Nog steeds ziojn er drie kinderen die nog geen enkele 
ronde gemist hebben en de meesten maar weinig. In de stand is sinds het vorige clubblad niet 
zo heel veel gewijzigd. Daan kan de titel nauwelijks meer mislopen en Merlijn en Evi bezetten op 
dit moment de overige twee podiumplaatsen. Maar daar kan nog verandering in komen in de 
laatste vier rondes. Wietse heeft de grootste sprong in het klassement gemaakt. 
 

1 Daan 457 17-16 

2 Merlijn 326 19-12 

3 Evi 317 19-12 

4 Arthur 290 16-10 

5 Kasper 287 19-10 

6 Lauri 242 18-10 

7 Kay 226 19-9 

8 David Z 224 16-8½ 

9 Wietse 190  18-7½ 

10 Ilja 181   3-2 

11 David P 179 13-6½ 

12 Bram 165 18-8 

13 Jeroen 165 8-4 

14 Boaz 153 17-8 

15 David V 147 17-8 

16 Anne 77 17-3 

17 Merijn 51  14-½ 

 
Achterhoek-cup (voor laatste ronde)   Winterswijk-cup  
Max   33     Merlijn   18 
Oscar   33     Evi   18 
Daan   24     Boaz    15 
Kay   21     Bram   13 
David Z  18     Lauri    12 
Arthur   18     David V  12 
Kasper   16     Wietse    10  
        Merijn    10 
        Anne     9 
     
Snelschaken (stand aan kop) 
Kasper   12 
Kay   10 
David Z, Wietse  9 
Merlijn     8 
Lauri, Evi   7 
Daan    6 
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WSG-Hardenberg 
(door Kay Ruesink) 

 
Op alle borden, behalve bord 4 hebben we gewonnen. Op bord 4 ging het lange tijd gelijk op, 
totdat na een fout aan WSG kant mat dreigde. Deze werd onderschat. Op de andere borden 
hebben we met gemak gewonnen. 
Bij het snelschaken was de uitslag hetzelfde. Opnieuw ging het op bord 4 lange tijd gelijk, maar 
ook hier werd WSG een paar seconden voordat de tegenstanders tijd op was, mat gezet. Dit 
keer werd op bord 3 bij de tegenstander een enorme fout gemaakt. Deze gaf al na ongeveer 7 
zetten zijn dame weg (oeps…). Daarna was het mat zetten redelijk gemakkelijk. Ook op bord 1 
en 2 was het mat zetten geen lastige opgave. 
 

WSG  Hardenberg  3-1 3-1 

Jochem David van Dijk 780 1-0 1-0 

Oscar Ronald Wolters 513 1-0 1-0 

Daan Roan Vogelzang 336 1-0 1-0 

Kay Stijn Klapwijk 1281 0-1 0-1 

 

WSG-Minerva 
(door Daan Slager) 

 
Op vrijdag 27 maart hebben wij gespeeld tegen Minerva. De wedstrijd was al drie keer verzet, 
dus wij waren allemaal erg verbaasd dat het deze keer doorging. Kay speelde op bord vier, 
Daan op bord drie, Oscar op bord twee en Jochem op het eerste bord. 
 
Kay had het aan het begin al moeilijk, hij 
speelde tegen de invaller. En zoals wel 
vaker voorkomt, was de invaller beter dan 
de persoon waarvoor hij inviel. Kay heeft 
moedig stand gehouden, maar moest 
uiteindelijk toch het onderspit delven. 
 
Daan had het relatief makkelijk, zijn foutjes 
werden niet opgemerkt door de 
tegenstander. Zijn tegenstander maakte een 
grote fout, en daardoor kon Daan de 
wedstrijd winnen. Hij speelde met 
snelschaken gelijk. 
 
Oscar zijn wedstrijd duurde zonder enige 
twijfel erg lang (naar de maatstaven van de 
jeugdgroep, de senioren zullen dit niet meer 
dan normaal vinden.) Zijn wedstrijd duurde 

meer dan twee en een half uur. Maar helaas 
voor Oscar hadden sommige van zijn 
teamgenoten hem al verlaten. Na wat 
overleg was besloten dat het snelschaken 
wat eerder kon, terwijl Oscar nog bezig was. 
 
Jochem had een spannende partij. Het ging 
voor een groot deel gelijk op, maar 
uiteindelijk kwam Jochem toch als 
overwinnaar naar voren. Ook hij speelde, 
net zoals Daan, met snelschaken gelijk. 
 
We hebben een gezellige avond gehad, er 
is veel gelachen. Dat had absoluut niks te 
maken met de karateclub die aan het 
trainen was in de zaal ernaast... Maar goed, 
het was een mooie wedstrijd. 
 

 
 

WSG  Minerva  2-2 2-2 

Jochem Thomas Kanger 1389 1-0 ½-½ 

Oscar Thomas Berghuis 976 0-1 1-0 

Daan Jelmer Lansink 507 1-0 ½-½ 

Kay Koen Meijer 986 0-1 0-1 
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Hardenberg-WSG  
(door Max Eisenbart) 

 
Het was wel een lange reis naar Hardenberg maar gelukkig hadden we een navigatiesysteem, 
die alles drie keer zei, die ons er heen bracht. We konden het clubgebouw dan ook snel vinden. 
Het was een heel knus clubgebouw en ze hadden het volgens mij dan ook zelf gebouwd. 
Daarom was het ook van de schaakvereniging zelf. Het was op het begin alleen wel heel koud.  
 
Oscar ging met winst heel veel stukken 
afruilen en had toen al heel snel gewonnen. 
Bij Kay ging het een lange tijd gelijk op 
totdat hij een fout maakte, daardoor had hij 
daarna snel verloren. Ook bij Jochem ging 
het aan het begin gelijk op. Beide spelers 
rokeerden op een andere vleugel, dat 
maakte de partij een heel stuk spannender. 
Beide spelers kregen een gevaarlijke aanval 
maar Jochem trok aan het langste eind.  
 
De partij van Max ging op het begin ook 
gelijk op totdat Max met een goede zet de 
aanval opende. Daarmee won hij een pion. 
Door een onoplettendheid van Max vond de 
tegenstander toch weer terug in het spel en 
opende hij zelf een erg gevaarlijke aanval 
waar hij twee keer bijna met een pion de 
overkant wist te bereiken. Max verdedigde 
dit goed maar was toch te laat geweest als 
zijn tegenstander zijn kans had benut. Dit 
deed hij echter niet en daardoor bleef het 
spannend. Nadat ook Max een kans liet 
verstrijken speelde hij op safe en bood hij 
toen WSG 2-1 voor stond, remise aan.  
Hij stond op dat moment waarschijnlijk wel 
gewonnen maar ging voor het belang van 
het team en speelde niet op de winst om 
eventueel nog topscorer te worden. Dit deed 
hij mede voor Marcel zodat die niet zoveel 
topscorerbekers moet kopen.  
 
De tegenstanders van Jochem en Max 
kwamen tijdens de partij zicht- en hoorbaar 
niet vrolijk uit de wedstrijdruimte en 
klaagden erover dat ze niet goed stonden.  

Nadat iedereen klaar was ging de 
tegenstander van Max met zijn trainer met 
pennen vechten. Daarop pakte de trainer vijf 
andere pennen en daarmee was het 
gevecht afgelopen.  
 
Oscar en Jochem hadden als eerste 
gesnelschaakt en beiden gewonnen, Oscar 
was vanaf het begin al beter dwong de 
tegenstander tot een open koningsstelling, 
daar maakte Oscar goed gebruik van en 
won zijn snelschaakpartij. Jochem won al 
snel twee torens en toen de tegenstander 
ook nog zijn dame dreigde te verliezen gaf 
hij op. Kay's snelschaakpartij zat vol met 
fouten van beide kanten maar Kay's 
tegenstander ging met geluk als winnaar uit 
de partij. Max benutte zijn tijd goed, won 
twee torens en zette zijn tegenstander met 
nog maar zeven seconden op de klok mat.  
 
Op de terugweg hadden we veel lol met het 
schrijven van het verslag en was zelfs het 
navigatiesysteem vriendelijker geworden. 
We hebben zelfs zo snel gewonnen dat we 
bijna twee keer zolang in de auto zaten dan 
dat we geschaakt hebben. 
We hopen dat dit verslag u voldoende heeft 
geïnformeerd over onze reis en onze 
heroïsche overwinning. Dit was een verslag 
van Max Eisenbart in co-productie met 
Oscar Wamelink, Jochem Mullink en Kay 
Ruesink. 
 
 
 
 

Hardenberg  WSG 1½-2½ 1-3 

Daan van de Noordaa 1410 Jochem 0-1 0-1 

David Hindriks 925 Max ½-½ 0-1 

David van Dijk 780 Oscar 0-1 0-1 

Ronald Wolters 513 Kay 1-0 1-0 
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Stand na ronde 5 
WSG  9 14½ (kampioen) 
Hardenberg 4   9 
Matador 4   8 
Minerva 3   8½ 

 

  
 
 Programma  jeugdschaken seizoen 2014/2015 
 
Vrijdag 17 april   Achterhoek/Winterswijk cup (3) 
Vrijdag 24 april   ronde 21 
Vrijdag 1 mei    ronde 22 
Vrijdag 8 mei    Meivakantie, snelschaken (4) 
Vrijdag 15 mei    ronde 23 
Vrijdag 22 mei    ronde 24 
Vrijdag 29 mei    Slotavond, snelschaken (5) 
Zaterdag 30 mei    Jeugdschaaktoernooi 
Zaterdag 6 juni    Barbecue 
 
 
 
 
 

Ook Evi naar NK 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
In het vorige clubblad stond al te lezen dat Lauri Maris zich geplaatst had voor het Nederlands 
Kampioenschap in haar leeftijdscategorie. Zus Evi had nog twee ijzers in het vuur. Zij had zich 
zowel in de E- als F-categorie geplaatst voor een beslissingswedstrijd. Dat kon dus twee NK-
deelnames opleveren, maar ook nul.  
 
De eerste barrage was in de E-categorie en 
de tegenstanders waren Selma Bertholee 
en Veronique Boguslavsky. Twee van de 
drie meisjes zouden zich plaatsen voor het 
NK. Op basis van de papieren speelsterkte  
leek Selma de grote favoriet en zou Evi 
tegen Veronique misschien wel een kansje 
hebben.  De dag verliep echter geheel 
anders. Veronique bleek in de beste vorm te 
steken en voor Evi zat het er na drie potjes 
helaas al op.  
 
Een paar weken later kreeg ze echter een 
nieuwe kans.  
 

Bij de F-jes was er één NK-plaats en die kon 
Evi verdienen door Eva Mia Janssoo te 
verslaan. Op papier zou dat moeten kunnen, 
maar de vorige barrage had al laten zien dat 
dit niet alles zegt. De eerste partij wist Evi 
redelijk overtuigend te winnen en in de 
tweede partij gaf ze haar tegenstander geen 
kans om in haar rommelige spel te komen. 
Uiteindelijk moest Eva Mia in remise 
berusten en was de NK-plaats (en niet te 
vergeten de titel meisjeskampioen van de 
SBO) voor Evi. 
Het NK voor Lauri en Evi is op zaterdag 20 
juni in het verre Brabantse Roosendaal. 
Daarover meer in een volgend clubblad. 

 



  

 

38 

 

 
 



  

 

39 

  
EVEN VOORSTELLEN 

 
  Naam:    David Verhoeven     
        
  Geboren:    7 juni 2006   
      
  School:    De Esch      
     
  Groep:    5       
     

Beroep:    Voetballer  
 
Sport:     xx l     
    
Hobby’s:    Gamen      
  
Schaken geleerd van:  Papa    
  
Gerecht:    Pannenkoeken     
      
Lust geen:    Broccoli 
         

  Drank:     Fanta      
 

  Dier:     Aap 
        
  Artiest:    xx    
 
  Boek:      xx       
  
  TV-programma:  Voetbal   

 
  Hekel aan:    M’n broer     
 
  Bewondering voor:   xx  
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. 
Schoolschaaktoernooi 

(door Marcel Krosenbrink) 
 
Helaas deden er dit jaar maar negen teams (van maar zes scholen) mee aan het 
schoolschaaktoernooi. Aanvankelijk hadden zich tien teams gemeld, maar op de valreep haakte 
er nog één af, waardoor er elke ronde één team werkeloos moest toekijken of nog even extra 
kon oefenen.  
 
Enkele teams hadden meerdere clubschakers in de gelederen, maar het verleden heeft geleerd 
dat dit niet altijd een garantie is voor succes. Dit keer wel, al struikelde winnaar De Kolibrie in de 
tweede ronde al over de Sint Jozef, dat met nul clubschakers aantrad. Daarna werden echter 
alle wedstrijden ruim gewonnen en dat was net voldoende om de Sint Jozef in de laatste ronde 
te achterhalen. 
 
De kantine van FC Trias is prima geschikt voor zo’n toernooi en de ontvangst was gastvrij als 
vanouds.  
 
Eindstand: 
 

1 De Kolibrie              5-8 14½ 

2 Sint Jozef 1            5-8 13 

3 Bargerpaske 1           5-7 13 

4 Sint Jozef 2 5-7 12 

5 Kotten 5-5 11 

6 De Korenburg 5-5 11 

7 De Esch 5-4 6½ 

8 Bargerpaske 2 5-3 6½ 

9 Bargerpaske 3 5-3 5 

 
Voor een vrije ronde kreeg je 2 matchpunten en 2½ bordpunt 
 

 
 
Hieronder de scores van de WSG’ers 
 

Lauri Maris Bargerpaske 1 bord 2 4-4 

Kasper Beskers De Korenburg bord 1 4-3½ 

Arthur Zakharian De Kolibrie bord 2 5-4 

Bram Wilterdink De Kolibrie bord 4 5-4 

David Zakharian De Kolibrie bord 1 5-3 

Evi Maris Bargerpaske 1 bord 1 4-2 

Boaz Klein Nibbelink De Korenburg bord 2 4-2 

David Verhoeven De Esch bord 3 3-1 
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Schoolschaak SBO 
 

Zaterdag 14 maart deden maar liefst twee teams uit Winterswijk mee aan het SBO-
kampioenschap. Na de eerste ronde zaten beide teams zelfs aan de topborden. Bargerpaske 
wist die goede serie zelfs door te zetten tot en met de derde ronde, maar stuitte toen op de 
sterkere tegenstanders.  
 
Uiteindelijk finishte het team met Evi en Lauri Maris in de gelederen op de 17e plaats met 8 
matchpunten en 17 bordpunten. Winterswijks kampioen de Kolibrie deed het nog beter. Zij 
werden na een knappe zege in de laatste ronde op één van de topteams zelfs achtste. Arthur en 
David Zakharian en Bram Wilterdink maakten deel uit van het team van De Kolibrie, dat 11 
matchpunten en 20 bordpunten verzamelde.  
 

 
 


