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KVK nummer   40104526 

 
OP DE VOORPAGINA 
Na drie ronden intern was Oscar de toch wel verrassende koploper. Dat had hij onder andere te 
danken aan een zege op Jaap Wolters. Oscar heeft zojuist het opmerkelijke Pb5-c7 gespeeld. 
Wit kan dat paard slaan met Dxc7, maar hij heeft knap berekend dat zwart dan mat gaat. 
Bijvoorbeeld Dh5 f5, Dg5+ Kh8, Df6+ Kg8, Ph5 en op de volgende zet Dg7. Weliswaar is f5 niet 
de enige zet (Te8 is de beste volgens de computer), maar ook dan komt wit er in alle gevallen 
beter uit. Maar of Oscar dat allemaal had gezien ……    

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

 
Het  nieuwe seizoen is begonnen. We hebben het als WSG gemerkt. Elk senioren team 
heeft een nieuwe competitie. Het eerste in de tweede klasse van de KNSB, het tweede in de 
derde klasse en het derde in de nieuwe vijfde klasse van de KNSB. Daarnaast spelen we 
nog met een achttal en een viertal in de SOS competitie. (Dit zijn nieuwe competities van de 
gezamenlijke drie bonden.) Tenslotte spelen we dan nog in de beker competities van de 
SBO en de KNSB. Na twee ronden in de betreffende competities is het nu reeds SOS voor 
de teams. We hebben tot nu toe alleen maar verloren.  
 
Voor het eerste geldt dat de verschillen 
tussen de onderlinge teams in de klasse 
zelf gering zijn. De resultaten zijn 
maximaal 5½-2½ en veelal 4½-3½. Dat 
geeft wel het gevoel dat er wat te halen 
valt voor WSG in deze klasse. De 
doelstelling van handhaven moet toch 
kunnen lukken. Afwachten maar, maar we 
moeten het wel laten zien binnenkort. 
Intussen hebben we in de derde ronde ook 
van Lasker verloren, daarmee wordt het 
niet gemakkelijker. 
 
Voor het tweede geldt hetzelfde. De 
verschillen in de klasse zijn echter groter. 
Enkele teams halen grote uitslagen en 
WSG zit in hoek waar de klappen vallen. 
Het derde tenslotte dacht in de vijfde 
klasse misschien minder grote afstanden 
te moeten overbruggen maar niets is 
minder waar. De afstanden zijn in 
vergelijking met de SBO sterk vergroot en 
de speelsterkte is stevig. Daar kun je dus 
een hoop leren. Zoals ook met voetbal: de 
bal is rond en het veld is groot en het 
seizoen is lang. We zien het definitieve 
resultaat aan het eind van het seizoen. 
Deze vijfde klasse en de andere nieuwe 
klassen moeten zich m.i. eerst nog even 
neerzetten. 
 
In de  nieuwe SOS competitie hebben we 
ons als WSG wel goed laten zien. We 
spelen daar in de eerste klasse, net onder 
de hoofdklasse. We begonnen goed tegen 
Holten met een 6½-1½ overwinning. Ook 
hier geldt dat deze klassen zich nog 
moeten neerzetten.  
 

Verder spelen we nog in een 
viertallencompetitie maar daar zijn nog 
geen uitslagen van. 
Zo mooi als het vorig jaar was zo lastig is 
het nu, qua resultaat. Gelukkig merk je 
daar op de clubavonden niets van. Deze 
worden druk bezocht en we hebben een 
groot aantal deelnemers aan de 
onderlinge competitie. Dit moeten we 
koesteren. De competitie is sterker 
geworden met onder andere de deelname 
in dit seizoen van Henrik Lösing en Peter 
Hoens (nieuw dit jaar).  
 
Het aantal spelers is groot en om iedereen 
te laten schaken zijn vele handen nodig 
om dit te kunnen bewerkstelligen. Goed is 
te zien dat dit ook telkens weer lukt.  
 
We laten zien dat we een stabiele 
vereniging zijn met actieve deelnemers 
aan allerlei soorten competities. De 
stabiliteit wordt tevens gewaarborgd 
doordat voor elk lid gelijke regels gelden 
en geen uitzonderingen. Dit zijn 
bijvoorbeeld de contributie, de deelname 
aan de competities, de verstrekte 
reiskostenvergoeding (indien van 
toepassing) inclusief de retourbetaling van 
een gedeelte van de contributie i.v.m. de 
deelname aan alleen de externe 
competitie door leden die € 90 betalen. 
Door deze stabiliteit zorgen we bovendien 
dat de club bestaansrecht heeft en 
aantrekkelijk blijft voor nieuwe leden die 
bovenstaande onderschrijven.   
 
Voor een ieder: veel schaakplezier en een 
goed seizoen toegewenst! 
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Ledenvergadering WSG 

dinsdag 28 augustus 19.30 uur bij Willinks  
 
1. Opening/mededelingen 
Om 19.30 opent Marcel de vergadering.  
 
Mark meldt wie zich afgemeld hebben en hij vraagt of de aanwezigen die de privacy policy 
nog niet beantwoord hebben, dat alsnog te doen.  
 
Han meldt dat er geen nieuwe regels of reglementen zijn bij de interne competitie. Vorig jaar 
deden er 47 mensen mee aan de interne competitie. Dit jaar starten we met 40 en dat zal 
wat toenemen gedurende het jaar is de verwachting.  
 
De Rabobank actie “Hart voor WSG” heeft € 171,- opgebracht. We danken de deelnemers 
en de Rabobank, het plakkaat gaat in het archief. 
 
2. Interne competitie 
Gerard KL reikt de prijzen uit. Veel applaus.  
De prijswinnaars zijn bij de interne 1 Klaudio, 2 Jochem, 3 Marcel. De B klasse is voor Bert, 
C is gewonnen door Evi en D door Thiemen.  
Schaakvrij: A Klaudio, B Lauri, C Erik. Zomer: A Klaudio, B  André en Han v/d L., C Jan.  
De bekercompetitie is gewonnen door Arjan. 
 
3. Externe competitie 
Marcel vraagt of mensen zijn die door de week extern willen spelen. Hij zoekt minimaal twee 
mensen voor een achttal dat in een hoge klasse speelt. Han S en Henk te B willen wel 
reserve zijn. Voor het viertal melden zich Jan Willem en André. 
 
4. Activiteiten 
De schaakcursus van Frank Kroeze is op 28-9 en 12-10. Marcel geeft een cursus voor de 
minder gevorderde spelers op 11 januari en 8 februari 2019. 
Het Berkelstedentoernooi is in Gescher op 29-9.  
 
5. Financiën 
Arent Luimes doet verslag van de kascontrole. Ze vonden een verzorgde administratie, 
decharge wordt onder applaus verleend. André en Arent deden de controle. Arent doet het 
volgend jaar met de huidige reserve Dick B. Jan Willem meldt zich als nieuwe reserve. 
 
Gerard H licht begroting toe. De kern: de reiskosten worden hoger omdat de bond de 
vergoeding ervoor gefaseerd verlaagt. Het zal ca. € 600.- per jaar duurder worden dan 
voorheen. Rob vraagt hiernaar, maar daar is niets meer aan te doen. Han S. vraagt of WSG 
hiervoor sponsoring kan werven? Marcel antwoordt dat alle suggesties besproken zullen 
worden.  
 
Dan goed nieuws: een aantal leden van WSG heeft samen 10 nieuwe klokken bijgekocht 
(gulle gift) voor algemeen gebruik. Marcel overhandigt ze aan onze materiaalcommissaris 
Gerard KL. 

 
6. Jaarverslag secretaris 
Zie dagboeken secretaris in clubbladen 135 t/m 138. Het wordt goedgekeurd, applaus. 
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7. Bestuursverkiezing 
Gerard Harbers (penningmeester) en Marcel Krosenbrink (voorzitter) zijn aftredend en 
herkiesbaar. Beiden hebben willen verder, er zijn geen tegenkandidaten. Applaus! 
Henk te Brinke wordt voorgedragen als algemeen bestuurslid. 
Henk is tijdelijk bestuurslid “algemene zaken” tot Han aftreed, dan lost hij Han af. Applaus.  
 
8. SBO 
Gerard H en Marcel gaan ernaar toe. Als iemand nog input heeft, graag meegeven. 
 
9. Rondvraag 
Han S.: Als drie teams tegelijk thuis spelen, waar gebeurt dat dan? Marcel antwoordt dat we 
daar nog naar aan het kijken zijn. 
Jan Willem: is er nieuws over deze locatie ? Geen nieuws. 
Jan: Van wanneer tot wanneer loopt het schaakjaar? September t/m augustus. De 
afschrijvingen zijn in november en februari. Voor volwassenen € 45,- per keer. 
 
10. Sluiting 
Om 20.20 uur sluit Marcel de vergadering. Er volgt een simultaan van clubkampioen Klaudio. 

 
 

 
 

Bestuursvergadering  
maandag 29 oktober 2018  bij Marcel 

1 Opening, mededelingen 
 
Om 19.30 uur opent Marcel de vergadering. Han meldt dat WSG een verzoek heeft 
gekregen van BSO Kicken om schaakles te geven. Het verleden leert dat 10 kinderen in 1 
dag schaken leren niet werkt. Dat doen we niet weer. Indien structureler les geven daar 
mogelijk wordt, dan kunnen we dat besluit heroverwegen. 

2 Ledenzaken 

 Dick Boogaard en Han Schuurmans zijn bij Henk Lurvink geweest. Het gaat, maar hij 
is wel altijd erg moe. Bert te Sligte heeft regelmatig contact met hem. 

 Mark heeft van ongeveer de helft van de leden een reactie over de AVG gekregen. 
De andere helft is op de ledenvergadering gevraagd alsnog te reageren, dat is ook 
genotuleerd.  Als we controle krijgen dan kan WSG aantonen dat we ons best 
hebben gedaan.  

3 Externe competitie, filosofie teams. 
 
Het eerste team is naar de tweede klasse gepromoveerd. WSG wil best op een hoog niveau 
spelen, maar de samenstelling van het team moet wel een goede mix blijven van spelers die 
meer en minder binding met de club hebben. Bijvoorbeeld doordat ze wel of niet intern 
spelen (of gespeeld hebben). Hiervoor gaan we geen specifieke regels opstellen, maar we 
houden dat wel per seizoen in de gaten. 

4 Interne competitie 
 
Sterke spelers die weinig intern spelen krijgen in het begin wat minder sterke tegenstanders. 
Dat is voor beiden niet zo leuk. Het is echter inherent aan ons Keizer systeem en eigenlijk 
niet op te lossen. 
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5 Activiteiten 

 WSG-Südlohn is dit jaar in Winterswijk op 22 februari 2019. 

 Het Berkelstedentoernooi is ook in Winterswijk op 21 september 2019.  
Inmiddels zijn er al diverse afspraken gemaakt. Marcel doet subsidieaanvraag, gerard 
H kijkt naar indelingsprogramma.  
 
Snelschaaktoernooi is op 12 januari bij Willinks. 

 Schoolschaaktoernooi is dit jaar op woensdagmiddag 28 februari. Marcel stemt dat 
nog af met Trias. 

6 Accommodatie/materiaal 

 We gaan op dit moment geen E-bord aanschaffen, onder andere omdat we nu de 
know-how missen. Misschien wel een idee voor de toekomst. 

 Zijn wisselbekers nog wel van deze tijd ? Wat ons betreft hoeft het niet, omdat het 
toch extra werk met zich meebrengt. We laten dat waar nodig weten. 

 Alle overbodige klokken zijn verkocht: 10 stuks in totaal. 

 Opruimen stukken gaat goed. Wel graag opletten dat je het juiste doosje weer 
gebruikt. Aan het einde van de avond moet de speelzaal weer teruggebouwd worden. 
Dit komt nu vaak op dezelfde mensen neer. Han zal er een stukje over schrijven. 

 Henk te Brinke gaat informeren naar notatievelletjes. 

 Een speler van Holten is van het bordes gevallen. We moeten gasten hiervoor 
duidelijk waarschuwen en als een speler slecht ter been is, die partij beneden laten 
spelen. 

7 Financiën  

 Contributie inning gaat prima. 

 We verwachten een stabiele financiële situatie voor de komende jaren. Actie is nog 
niet nodig. 

 Op de jaarvergadering is een vraag gesteld over sponsoring. Structurele sponsoring 
kan via een advertentie in het clubblad, verder is structurele structurele sponsoring 
niet nodig. Voor incidentele evenementen is het wel welkom. Het ontlast de kas en 
schept wederzijds geen langlopende verplichtingen. 

 Voor zo een speciale gelegenheid als EK-deelname vond het bestuur een bijdrage 
van 50 euro van de club aan de crowdfundingactie gepast. 

8 Rondvraag 
 
Ondanks eerdere berichten geeft Han aan ook na dit seizoen actief in het bestuur te willen 
blijven, vooralsnog als intern competitieleider. Mede omdat beoogd opvolger Henk in het 
voorjaar 2020 met pensioen gaat. Het bestuur zal Han herkiesbaar stellen. Dit wordt in 
augustus 2019 aan de ledenvergadering voorgelegd. 

9 Sluiting 
 
Om 22.30 sluit Marcel de vergadering. 
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Dagboek van de secretaris 139 
(door Mark Burgers) 

 
29-6-2018 Start 
 
 Lauri doet mee aan het Ek in Riga. Er is een crowdfunding gestart om de 

kosten te kunnen dragen. 
 
31-8 Mick Broshuis, Damy Voogd, Merijn Hofstra en Jorik Maksuti hebben 

opgezegd. Peter Rijntjes zal ook een seizoen niet meedoen. 
 
7-9 Noëla Appiah komt erbij bij de jeugd, Noëla welkom! 
 
19-9 Richard Pooth zegt op, zijn conditie is te slecht. Hij dankt allen voor de 

gezelligheid. Daniel Meimandy komt ook niet meer. 
  
21-9 Peter Hoens komt terug. Peter welkom! 
 
sept Milan Marcussen is nieuw bij de jeugd, Milan welkom! 
 
9-11 Arjan van Lith bespreekt een partij van hem als cursus. 
 

 
 
 

 
 

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

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

 

Wooldstraat 61  7101 NN  Winterswijk 
tel. 0543514900         fax. 0543532040 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLwcPb76vTAhUFPxQKHZKSAlgQjRwIBw&url=http://www.corthecoach.com/dagboek/&psig=AFQjCNGdVSev-UPQZJb3bxMcRNNQdtEz6Q&ust=1492531601706399
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INTERNE COMPETITIE 
(door Han van de Laar) 

Ranglijst WSG 2018-2019 

cyclus 1 na ronde 8 seizoen 18/19 

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

01 75 Mullink Jochem 513,5 A1 2118 8 2126 4,5/5 90 5 4 1 0 1 1 2   

02 74 Abbink Henri 473,8 A  1924 15 1939 5,0/7 71 7 5 0 2 1 1     

03 73 Sligte Bert te 424,3 A  1827 25 1852 4,0/6 67 6 3 2 1 0   2   

04 72 Kolakovic Klaudio 412,0 A  2144 5 2149 3,0/3 100 3 3 0 0 -1   2 3 

05 71 Schmeing Walter 367,5 A  1974 -10 1964 4,0/6 67 6 3 2 1 0     2 

06 70 Boogaard Dick 359,3 B1 1773 6 1779 4,0/5 80 5 4 0 1 -1     3 

07 69 Wamelink Oscar 358,0 B  1693 14 1707 3,0/6 50 6 2 2 2 0 1 1   

08 68 Schuurmans Han 357,3 A  1793 17 1810 3,5/6 58 6 3 1 2 0 1 1   

09 67 Harbers Gerard 356,3 A  1910 -10 1900 4,0/6 67 6 4 0 2 -2   1 1 

10 66 Brinke Henk te  326,8 C1 1541 35 1576 3,0/5 60 5 3 0 2 -1   1 2 

11 65 Musholt Joachim 325,8 A  1816 4 1820 3,0/4 75 4 2 2 0 0     4 

12 64 Hoens Peter  312,8 A  1937 1 1938 2,5/3 83 3 2 1 0 1     5 

13 63 Roodzant Frank 308,8 C  1424 36 1460 3,5/7 50 7 3 1 3 1     1 

14 62 Dekker Thiemen 304,2 B  1598 19 1617 2,5/3 83 3 2 1 0 1     5 

15 61 Krosenbrink Marcel 303,2 A  1920 -42 1878 3,0/7 43 7 2 2 3 1   1   

16 60 Kl. Langenhorst Gerard  298,3 B  1571 -4 1567 3,5/6 58 6 3 1 2 0     2 

17 59 Laar Han van de  296,8 B  1697 -15 1682 2,5/6 42 6 1 3 2 0 1   1 

18 58 Maris Lauri 296,0 C  1510 6 1516 4,0/8 50 8 3 2 3 0       

19 57 Maris Erik  288,8 C  1485 6 1491 4,0/7 57 7 4 0 3 1     1 

20 56 Burgers Mark 256,0 B  1661 -25 1636 2,5/6 42 6 2 1 3 0   1 1 

21 55 Wolters Jaap 251,2 D1 1233 37 1270 3,0/8 38 8 3 0 5 2       

22 54 Loesing Henrik 248,0 A  1918 3 1921 2,0/2 100 2 2 0 0 0     6 

23 53 Voogd Rob 245,2 C  1351 21 1372 2,0/4 50 4 2 0 2 0     4 

24 52 Schmeing Manfred 240,7 B  1669 -5 1664 2,5/4 63 4 1 3 0 0     4 

25 51 Poole David 238,2 D  1050 32 1082 3,0/5 60 5 3 0 2 -1     3 

26 50 Labee Dick 227,7 C  1276 11 1287 2,5/4 63 4 2 1 1 0     4 

27 49 Maris Evi 225,8 B  1615 -27 1588 2,5/8 31 8 2 1 5 2       

28 48 Eisenbart Max 225,2 C  1537 -27 1510 2,5/6 42 6 2 1 3 0     2 

29 47 Kl. Poelhuis Jan Willem 213,3 D  1221 5 1226 3,0/7 43 7 2 2 3 1     1 

30 46 Houwers André 204,5 C  1547 -55 1492 2,0/7 29 7 1 2 4 -1     1 

31 45 Teloeken Stefan 203,0 B  1786 2 1788 1,0/2 50 2 0 2 0 0     6 

32 44 Beek Henk van 203,0 C  1316 -22 1294 2,5/8 31 8 2 1 5 0       

33 43 Wamelen Dick 201,0 B  1779 0 1779 1,0/1 100 1 1 0 0 -1   1 6 

34 42 Freriks Henk 200,8 C  1241 -1 1240 3,0/7 43 7 3 0 4 1     1 

35 41 Wiggers Henk  178,8 D  1037 -7 1030 2,0/5 40 5 2 0 3 -1     3 

36 40 Ruesink Kay 177,7 D  835 15 850 2,0/6 33 6 2 0 4 -2     2 

37 39 Eckhardt Jan  174,8 D  1136 -2 1134 2,5/8 31 8 2 1 5 0       

38 38 Slager Daan 173,0 D  1207 3 1210 1,0/2 50 2 1 0 1 0   1 5 

39 37 Pooth Richard 162,2 A  1828 -19 1809 0,0/2 0 2 0 0 2 0     6 

40 36 Schoenmakers Patrick 155,2 D  1063 -8 1055 1,5/4 38 4 1 1 2 0     4 

41 35 Barachtjansky Daniël  136,3 D  1136 -36 1100 1,0/6 17 6 0 2 4 0   1 1 

42 34 Bierkämper Ulf 112,0 D  800 -11 789 0,5/6 8 6 0 1 5 -2     2 
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SPEELSCHEMA DINSDAG 2018 – 2019  
(versie oktober 2018) 

 

13 november Ronde 9 WSG achttal uit 

20 november Ronde 10  + BEKER 2 WSG beker 

27 november Ronde 11   

4 december SCHAAKVRIJ 2 Sinterklaas 

11 december Ronde 12 start periode 2 

18 december Ronde 13 WSG achttal thuis 

25 december GEEN SCHAAK Kerstvakantie  

1 januari 2019 GEEN SCHAAK Kerstvakantie 

8 januari Ronde 14   WSG viertal thuis 

15 januari Ronde 15 + BEKER 3 WSG-beker kwartfinale 

22 januari Ronde 16    

29 januari Ronde 17  

5 februari Ronde 18  

12 februari Ronde 19 WSG achttal thuis 

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

26 februari Ronde 21 start periode 3 

5 maart SCHAAKVRIJ 3 Voorjaarsvakantie 

12 maart Ronde 22 WSG viertal thuis 

19 maart Ronde 23 WSG achttal uit 

26 maart Ronde 24    

2 april Ronde 25 + BEKER 5 WSG-beker finale 

9 april Ronde 26 WSG viertal uit 

16 april Ronde 27 WSG achttal uit 

23 april Ronde 28  

30 april SCHAAKVRIJ 4 Meivakantie 

7 mei Ronde 29  

14 mei Ronde 30 WSG viertal thuis 

21 mei Ronde 31  

28 mei Ronde 32  

4 juni Ronde 33 laatste ronde 

11 juni Zomercompetitie 1  

18 juni Zomercompetitie 2  

25 juni Zomercompetitie 3  

2 juli Zomercompetitie 4  

9 juli Zomercompetitie 5  

16 juli Zomercompetitie 6  

23 juli t/m 20 
augustus 

Schaken voor de liefhebber  

27 augustus Ledenvergadering  

3 september 2019 Start schaakseizoen   

 
Kerstvakantie   zaterdag 22 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019  
Voorjaarsvakantie  zaterdag 2 maart 2019 t/m zondag 10 maart 2019  
Meivakantie   zaterdag 27 april 2019 t/m zondag 5 mei 2019  
Zomervakantie  zaterdag 20 juli 2019 t/m zondag 1 september 2019 
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WSG 1 – Groninger Combinatie 2 
(Gerard Harbers) 

 
Zaterdag 15 september speelden we de eerste ronde in de tweede klasse van de KNSB. 
Voor het eerst in de tweede klasse. Na een succesvol seizoen in 2017/2018 waarbij het 
kampioenschap werd behaald, mogen we het nu in een hogere klasse proberen. Het doel 
van het seizoen is handhaven in de klasse. De eerste ronde was tegen Groninger 
Combinatie 2. Meteen een sterke tegenstander. Dit team is vorig vijfde geëindigd met 9 
punten.  We traden aan met Gerard als vervanger voor Henrik, die niet mee kon doen. 
 
Jochem speelde aan het eerste bord met 
zwart en kreeg een lastige stelling in een 
soort Konings-Indisch. Zijn koning stond 
zonder pionnen helemaal vrij. Toch kon wit 
er geen vat op krijgen, sterker, zwart kreeg 
de overhand en kon met venijnige zetten 
de stelling naar zijn hand zetten, wit 
verbouwereerd achterlatend. 
 
Tom won een goede partij tegen het 
jeugdtalent van Groningen. Het was een 
Siciliaan waarbij wit aanviel op de 
koningsvleugel en zwart op de 
damevleugel. Wit offerde wat pionnen 
maar kwam er niet door. Het was wel 
angstig om te zien op bord ernaast. Zwart 
dwong dameruil af en vervolgens bleek 
het toren eindspel voor wit verloren daar 
hij te weinig pionnen had. Een goede partij 
van Tom, goed gezien. 
 
Reinhard kreeg met wit een stelling 
waarbij hij enkele penningen te verduren 
kreeg, die lastig te handelen waren. Toch 
kreeg hij de overhand en kon een stuk 
winnen. In plaats van dit stuk verloor hij er 
een en kon opgeven. 
 
Gerard speelde aan het laatste bord tegen 
een jeugdspeler een Franse partij De 
opzet was prima en hij kreeg een stelling 
waarmee hij tevreden kon zijn. Zelfs kon 
hij bij de juiste voortzetting op voordeel 
rekenen. Echter alweer angstig voor 
spoken zette hij niet goed voort en liet een 
stuk opsluiten. Ook dat was nog niet erg 
want omdat zwart tijd nodig had om dit 
stuk te pakken. Zo kon hij enkele pionnen 
pakken. Vervolgens kreeg hij twee 
vrijpionnen en dat had voldoende moeten 
zijn  voor remise. In plaats van dit uit te 
voeren liet hij zich mat zetten. 
  

Christian speelde aan het vijfde bord zijn 
debuut voor WSG. Hij is een goede speler 
die we warm welkom heetten. Hij speelde 
met zwart en kreeg meteen met een 
lastige stelling te maken waarbij hij zich liet 
opsluiten. Met zijn zwarte loper kon niet 
veel beginnen. Hij probeerde nog wel het 
een en ander maar het mocht niet baten. 
Helaas, maar we zullen hem zeker weer 
terugzien. 
 
Tenslotte waren nog bezig Arjan, Klaudio 
en Khaled. Arjan kreeg in een Siciliaan 
met wit een goede stelling maar deze was 
niet direct gewonnen. Hij wilde het mooi 
doen, deed wat tussenzetten maar 
uiteindelijk bleek hij door penningen niet 
veel over te houden. Sterker, hij stond 
slecht. Hij probeerde nog lang deze 
stelling vast te houden maar zwart speelde 
heel rustig, niet te gehaast, de stelling uit.  
 
We stonden dus nu met 4–2 achter. Nu 
zouden dus beide overgebleven partijen 
moeten winnen, om een gelijkspel te 
behalen. Echter, dat was te veel gevraagd. 
 
Khaled had een lastige stelling met een 
pion minder. Als hij dit remise weet te 
houden dan is dat razend knap. Hij 
kromde zijn rug en kweet zich bijzonder 
goed van zijn taak. Hij neutraliseerde de 
vrijpion van zwart op de c-lijn en kon door 
een paard offer de laatste angel uit de 
stelling halen en kreeg zijn verdiende 
remise.  
 
Ook Klaudio had een stelling die goed was 
maar ook niet meer dan dat. In  het toren 
eindspel probeerde hij van alles maar het 
was onvoldoende om te winnen. Een gelijk 
spel was het maximale wat er in zat. Dat 
speelde wit trouwens goed. 
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Uiteindelijk hebben we met 3 - 5 verloren. 
Er had meer ingezeten, met name Gerard 
en Reinhard lieten wat liggen.  

We zijn dus zeker niet kansloos in deze 
klasse. Maar we moeten laten zien wat we 
kunnen. Aan de slag dus! 

 
 
WSG 1 2057 Groninger Combinatie 2 2056 3½-4½ 

Jochem Mullink 2118 Clemens 2183 ½-½ 

Khaled Darwisch 2090 Hulshof 2158 0-1 

Klaudio Kolakovic 2144 Bosker 2071 1-0 

Arjan van Lith 2058 Baljé 2191 ½-½ 

Christian Völker  Boer 2079 0-1 

Reinhard Funke 2077 Potze 2066 1-0 

Tom Officier 2002 Van der Hagen 1865 ½-½ 

Gerard Harbers 1910 Noordenbos 1832 1-0 
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Sneek – WSG 1 

(door Jochem Mullink) 
 

In de tweede ronde van de KNSB-competitie mocht WSG 1 haar eerste uitwedstrijd spelen. 
Vooraf was duidelijke dat dit één van de wedstrijden was waar punten gehaald konden 
(moesten) worden. Sneek is één van de weinige tegenstanders in de klasse 2A waar we een 
(klein) ratingoverwicht op hebben.  

De reis ging dus naar Sneek. De 
speellocatie, in een voormalige 
basisschool, was moeilijk te vinden omdat 
de locatie die de TomTom aangaf niet 
overeenkwam met de werkelijke locatie. 
Toen we aankwamen in Sneek moest er 
dus nog gezocht worden. 

De wedstrijdleider waarschuwde aan het 
begin van de wedstrijd nog dat er 
misschien iets te horen zou zijn van de 
Sneeker Dweildag, een competitie van 
dweilorkesten in het centrum van Sneek. 
De speelzaal lag gelukkig ver genoeg van 
het centrum af zodat daar niets van te 
horen viel. 

Onderweg kreeg ik van onze teamleider 
Gerard Harbers te horen dat hij in een 
teamwedstrijd hiervoor al op een 
vervelende manier van een voormalig 
jeugdspeler van Sneek verloren had. Ook 
ik had al eens van Jouke Bakker verloren. 
Op het NK jeugdschaken speelde ik een 
erg lange partij tegen hem. Toen ik het 
indelingsformulier onder ogen kreeg bleek 
dat ik ook nog tegen hem moest spelen. 
Dat beloofde gezien de voorgaande 
resultaten van WSG’ers niet veel goeds. 

Het leek echter voor mij een gemakkelijke 
middag te worden. In de opening wist ik 
namelijk al een pion te winnen. Mijn 
tegenstander bleef daarna met taai spel 
stand houden. Op een gegeven moment 
leek in een paard tegen loper eindspel 
remise binnen handbereik voor hem.  Op 
dat moment ruilde hij zijn loper tegen mijn 
paard af waarna beide spelers een 
gevaarlijke vrijpion kregen.  De pionnen 
haalden tegelijkertijd de overkant waarna 
bleek dat wit betere kansen had op de 
overwinning. Na lang gemanoeuvreer kon 
ik de winst afdwingen. 

 

Reinhard en Khaled konden niet spelen en 
Gerard Harbers en Marcel vielen voor hen 
in. De tegenstander van Marcel speelde 
met wit een listig pionoffer dat ervoor 
zorgde dat de stukken van Marcel moeilijk 
in het spel waren te brengen. Tegelijkertijd 
opende hij lijnen naar de koning van zwart. 
Het was onmogelijk om met alle 
dreigingen rekening te houden voor 
Marcel. Zijn tegenstander won veel 
materiaal en Marcel gaf niet veel later op. 

Arjan zette daar een overwinning 
tegenover. Nadat zijn tegenstander met 
zijn pionnen was opgerukt op de 
koningsvleugel bleken ze erg zwak te zijn. 
Dat leverde Arjan een pion op die hij niet 
meer terug gaf. 

Ondertussen speelde Gerard een solide 
partij tegen speler de met de hoogste 
rating bij Sneek. In een Franse stelling 
leek zijn tegenstander wat kansen te 
creëren op de damevleugel maar Gerard 
kon alle dreigingen neutraliseren. Ook 
Christian stond aan het begin wat onder 
druk. Hij had ook genoeg spel om remise 
uit het vuur te slepen.  

Tom leek iets betere kansen te hebben in 
een middenspel zonder dames. Zijn 
tegenstander kon al zijn dreigingen 
pareren waarna de vrede getekend werd. 

Klaudio en Henrik hadden het beide 
moeilijk. Klaudio leek aan het begin iets 
beter te staan tot zijn tegenstander een 
doorbraak forceerde. Nadat de dampen 
waren opgetrokken had zijn tegenstander 
een sterke vrijpion op de c-lijn. Hij wist hier 
wel raad mee. Ook Henrik kwam een pion 
achter. Die had hij daarentegen geofferd. 
De compensatie die hij kreeg bleek niet 
genoeg en zijn tegenstander kon zijn 
voordeel consolideren. Dat betekent dat 
WSG met 3½ - 4½ verloren heeft van 
Sneek.   
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Sneek 2012 WSG 1 2030 4½-3½ 

Bakker 2057 Jochem Mullink 2161 0-1 

Keuning 2078 Gerard Harbers 1902 ½-½ 

Holl 2024 Klaudio Kolakovic 2131 1-0 

Kloosterman 2015 Arjan van Lith 2099 0-1 

Schram 1947 Christian Völker 2211 ½-½ 

Kuitert 1986 Marcel Krosenbrink 1836 1-0 

Stavast 1996 Tom Officier 1989 ½-½ 

Lootsma 1992 Henrik Lösing 1908 1-0 

 

 
 

WSG 1 – Emmanuel Lasker  
(door Gerard Harbers) 

 
Zaterdag 3 november speelden we thuis tegen Emmanuel Lasker. Lasker is een kleine 
vriendenclub uit St Jacobiparochie te Friesland. Ze spelen al jaren samen de wedstrijden in 
de tweede klasse dan wel de derde klasse. Sommigen reeds veertig jaar zoals de heer 
Bosma, teamleider van Lasker, aangaf. We moesten hier de punten halen omdat we er nog 
geen enkele hadden, om onze doelstelling, handhaving, te kunnen halen. 
 
We speelden voor het eerst in de nieuwe 
speelzaal bij het kerkelijk centrum het 
Zonnebrink, omdat anders niet drie teams 
tegelijk thuis kunnen spelen. Dit is wat mij 
betreft uitstekend bevallen. Goede ruimte 
en goede verlichting en een prettige 
bediening met dezelfde soort tarieven voor 
de drankjes. 
 
We misten drie basis spelers, helaas. 
Reinhard, Henrik en de zieke Christian 
werden vervangen door Daniël, Emma en 
Gerard. Gerard was als eerste gereed. Hij 
speelde aan bord 3 met zwart een 
Grünfeld. Hij kwam goed te staan maar 
niet gewonnen en accepteerde het remise 
aanbod van wit. Vervolgens was het Tom 
die remise kreeg. Hij speelde een 
Siciliaan. Ook hier werd het evenwicht niet 
verstoord: 1-1 dus. 
 
Ook Jochem aan het eerste bord, speelde 
tegen een sterke tegenstander, 
gelijkwaardig aan hemzelf. Ook hij kwam 
vroegtijdig remise overeen in een gelijke 
stelling waarbij beide partijen niets meer 
op het spel wilden zetten. Daniël kwam 
iets later. De opening ging voor hem niet 
goed en hij kwam gedrukt te staan. Wit 
speelde dit goed uit en zwart kon niet 
onder de druk uitkomen. En verloor door 
een mataanval.  

 
Emma speelde met zwart haar bekende 
Franse partij. Hoewel de stelling erg 
wisselvallig was kwam Emma steeds beter 
te staan. Zij won een stuk in een 
gemakkelijke stelling en wit gaf op. Een 
prima debuut in het eerste van WSG! 
Tussenstand 2½-2½. 
 
Dit bleef het een hele tijd. Er waren drie 
partijen over, die van Khaled, Arjan en 
Klaudio. 
Khaled had een prettige stelling met alle 
kansen op winst. Achteraf gaf hij aan dat 
hij op de computer +7 had gestaan. Dat 
moet voldoende zijn. Maar zoals altijd, een 
gewonnen stelling winnen is moeilijk. En 
de stelling was moeilijk. Wit had een 
koningsaanval maar om deze om te zetten 
naar mat….. Zwart maakte het wit zo lastig 
mogelijk en had zelfs tegenkansjes, die 
werden zet voor zet groter. Wit vond niet 
de goede voortzetting en moest zwart een 
tegenaanval toelaten die tevens 
beslissend was. 
 
Arjan had een prettige stelling met meer 
ruimte. Zijn stelling werd allengs beter 
maar wachtte met het afmaken van de 
partij. Daardoor kreeg zwart weer hoop en 
deed dit goed. Plotseling had hij weer 
tegenkansen.  
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Maar wit kromde zijn rug en ging er goed 
voor zitten met als gevolg dat hij geen tijd 
meer had maar wel een goede stelling. 
Trouwens, zwart had ook geen tijd meer! 
Wit won een stuk en zwart had een 
heleboel pionnen. Dit bleek toch 
voldoende te zijn voor wit, hij kon de 
pionnen stoppen en vervolgens zijn eigen 
pionnen laten promoveren. Dat hoefde hij 
niet meer te bewijzen, zwart gaf op: 3½-
3½. 
 
Nu alleen Klaudio nog. Maar helaas, op 
het moment dat Arjan had gewonnen, had 
Klaudio reeds een verloren stelling.  

In het begin van de partij stond hij echter 
overwegend maar niet gewonnen. Zwart 
speelde stug door, geen enkel kansje 
weggevend. Sterker, zwart benutte elk 
mogelijkheid om zijn stelling te versterken. 
Pion voor  pion werd binnengehaald 
hetgeen uiteindelijk de winst voor zwart 
betekende. Helaas: 3½-4½. Gezien de 
stellingen hadden we eigenlijk moeten 
winnen maar dit is voor ons te zwaar 
gebleken in deze wedstrijd. 
 
Toch laten we goede partijen zien in deze 
klasse. We kunnen het en moeten het 
laten zien in de volgende wedstrijden, te 
beginnen tegen Soest! 

 
 
WSG 1 2025 Emmanuel Lasker 2044 3½-4½ 

Jochem Mullink 2161 Ros 2194 ½-½ 

Khaled Darwisch 2092 Wiersma 2122 0-1 

Gerard Harbers 1902 Bosma 1990 ½-½ 

Arjan van Lith 2099 Hibma 2057 1-0 

Emma de Vries 1942 Wissmann 1982 1-0 

Klaudio Kolakovic 2131 Sijbesma 2092 0-1 

Daniel Telöken 1887 Kemperman 1963 0-1 

Tom Officier 1989 Viersma 1954 ½-½ 

 
 

 
 

WSG – Lonneker 
(door Gerard Harbers) 

 
Dinsdag 16 oktober speelden we de KNSB beker wedstrijd in de eerste ronde tegen 
Lonneker. Hoewel Lonneker het afgelopen jaar was gedegradeerd uit de tweede klasse was 
het niet op voorhand een gemakkelijke wedstrijd. De spelers hadden allemaal een goede 
rating. Het werd dan ook een moeilijke wedstrijd. 
 
Na loting  hadden we aan bord 1 en 3 
zwart en aan bord 2 en 4 wit. Jochem 
speelde met zwart tegen Wiebe. Het werd 
een zware partij voor hem. Wit kreeg meer 
ruimte in de opening en de zwarte stelling 
was gedrukt. Precies zoals Jochem zelf 
het liefst met wit speelt. Of het nu een 
offer was of verplicht maar wit kreeg voor 
zijn dame een stuk, een toren en een zeer 
gevaarlijke pion op de a lijn. De 
overgebleven stukken van zwart konden 
geen vat krijgen op de witte stelling en ook 
niets afdwingen.  

Jochem voerde een noodoplossing door 
waarbij hij nog meer materiaal verloor. Hij 
kon opgeven, de pion was te sterk. 
 
Reinhard speelde met wit tegen Van den 
Bos. Zwart oefende druk uit op de witte 
koningsvleugel. Dit leek eerst nog niet zo 
erg maar wit kreeg ook geen vat op de 
damevleugel waar hijzelf opereerde. 
Sterker, wits dreigingen werden keurig een 
halt toegeroepen. Vervolgens speelde wit 
een paardzet waarna zwart direct 
retourneerde met een pionzet.  
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Toen ging wit ontzettend lang nadenken in 
een slechte stelling. Toen er uiteindelijk 
nog enkele minuten over waren gaf hij 
antwoord maar ook dit was onvoldoende 
en kon daarna met een gerust hard 
opgeven. 
 
Derhalve was het 0-2. Nu alleen Klaudio 
en Arjan nog. 
  
Klaudio moest het grote zwarte 
ruimteoverwicht neutraliseren van van 
Akkeren aan bord 2. Dat lukte redelijk en 
kreeg een gelijke stelling maar bovenal hij 
had veel tijdsvoordeel. Toen zwart door 
een fout van wit een stuk won leek het 
pleit beslecht. Maar ook hier kromde 
Klaudio zijn rug en vocht terug. Zwart 
maakte een fout en verloor zelf een stuk. 

Maar hij bleef geen tijd meer overhouden. 
Dit benutte Klaudio door in een lastige 
gelijke stelling toch te winnen.  
1-2 dus. 
 
Tenslotte Arjan. Hij speelde met zwart 
tegen Wennink. De stelling was gelijk. 
Zwart moest de aanval op zijn 
koningsvleugel opvangen en dat deed hij 
goed. Zwart kreeg de betere stelling. Dat 
bleef ook zo tot het eind. Doordat de witte 
koning in het eindspel een belangrijke 
verdediger was voor zijn achterban kon 
zwart niet doordrukken. Helaas was de 
stelling daarom gelijk. Remise dus. 
Uiteindelijk 1,5-2,5. 
 
Helaas, het beker avontuur is reeds in de 
eerste ronde gestrand. 

 
WSG 1 2099 Lonneker 2057 1½-2½ 

Jochem Mullink 2118 Wiebe 2207 0-1 

Klaudio Kolakovic 2144 Van Akkeren 2052 1-0 

Arjan van Lith 2058 Wennink 1926 ½-½ 

Reinhard Funke 2077 Van den Bos 2044 0-1 
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WSG 2- Zevenaar 
(door Marcel Krosenbrink)

 
Dat WSG 2 het in de derde klasse moeilijk zou krijgen, stond wel vast. De indeling was het 
team ook niet goed gezind. Tenminste niet qua speelsterkte. In 3A zitten wel tegenstanders 
van ons niveau, in 3B nauwelijks. Vervelend was dat onze eerste tegenstander Zevenaar 
zich ook nog versterkt had met nog meer (Duitse) talenten, omdat enkele spelers uit onvrede 
vertrokken waren. Zo wist hun voormalige teamleider (en oud-collega) mij te vertellen. 
 
Het is natuurlijk niet zo dat je om kwart 
over drie met 0-5 achterstaat als de 
tegenstander gemiddeld bijna 200 
ratingpunten meer heeft, maar echt 
uitzicht op een matchpunt is er nooit 
geweest. Emma liet aan het eerste bord 
zien dat ze op weg is naar het eerste team 
en Hennie kwam ook nooit echt in de 
problemen. Marcel dacht eigenlijk dat hij 
de remise wel binnenhad, maar toen zijn 
aanbod werd afgeslagen deed hij niet veel 
goeds meer.  

En Oscar stond tijdens de partij zeker ook 
een aantal momenten beter, maar nadat 
hij eenmaal een paar minder sterke zetten 
had gespeeld ging het snel bergafwaarts. 
De andere spelers gingen in mijn optiek 
langzaam maar zeker ten onder. 
 
Laten we zeggen, het kan alleen maar 
beter gaan. Maar wel jammer dat we het 
seizoen beginnen met vier van de sterkste 
tegenstanders.    

 

WSG 2 1832 Zevenaar 2001 1-7 

Emma de Vries 1910 Homs 2220 ½-½ 

Henri Abbink 1924 Wiegersma 2049 0-1 

Marcel Krosenbrink 1920 K.Verfuerth 1937 0-1 

Han Schuurmans 1793 Wilde 1943 0-1 

Bert te Sligte 1827 T.Verfuerth 2005 0-1 

Hennie Meijer 1819 Huysman 1955 ½-½ 

Dick Boogaard 1773 Brandt 1953 0-1 

Oscar Wamelink 1693 Pelgrom 1946 0-1 

 
 

 
Almelo 1 – WSG 2 

(door Dick Boogaard) 
 
Voor onze tweede wedstrijd in de derde klasse van de KNSB gingen we naar Almelo. Op  
dus naar ‘The Shamrock’, een Ierse pub in het centrum van de stad, een prachtige locatie.  
Een paar jaar geleden jaar geleden speelden we daar al tegen hun tweede team. Dat liep 
toen niet goed af en nu zou het vast nog lastiger worden tegen het eerste. We hadden twee 
invallers, want Marcel Krosenbrink was opgeroepen als invaller bij het eerste team en Dick 
van Wamelen was ziek. Met Peter Hoens en Jaap Wolters hadden we twee strijdende 
invallers! 
 
Het ratingverschil was groot, zij hadden 
1991 gemiddeld en wij 1778. Het zegt niet 
alles, maar maakte hun wel licht favoriet. 
Het duurde tot de tijdcontrole voor we ons 
eerste halfje scoorden, maar toen was het 
al 4-0. 
 

Henri Abbink werd verrast door een 
ongebruikelijke opening, reageerde daar 
wat te voorzichtig op en kwam in het 
nadeel. Toch kreeg hij kans op gelijk spel 
rond de 40ste zet. Een blunder op dat 
moment maakt dat hij gelijk kon opgeven.  
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Bert te Sligte bleef zitten met een zwakke 
b-pion en toen hij die verloor, speelde zijn 
tegenstander het zakelijk nauwkeurig uit.  
De opening verliep prima voor Han 
Schuurmans, maar een pion op b5 die 
zwak werd en een open c-lijn werden hem 
fataal door kwaliteitsverlies. 
 
Hennie Meijer was juist heel ontevreden 
over zijn opening: na zes zetten vond hij 
zijn stelling al verloren.  Hij vocht zich 
enigszins terug in de partij, maar bleef wat 
minder staan. Bijna had hij de 
remisehaven bereikt, maar tastte toen mis. 
Hij bood wel het langst tegenstand van 
iedereen, maar ja, Ben Poelstra speelt wel 
door.  
 
Peter Hoens stond zo mooi; we dachten al 
dat hij als eerste zou winnen. Verrassende 
keuzes in zijn zetten, zoals we dat nog van 
vroeger van Peter kennen. Helaas greep 
hij verschrikkelijk mis en na het verlies van 
een stuk moest hij opgeven. 
 
Jaap Wolters mocht natuurlijk aan bord 
zeven met wit spelen om zijn beproefde 
b2-b4 te spelen.  

Tot de zestiende zet verliep het prima. In 
een onoverzichtelijke stelling deed hij toen 
niet het beste. De tegenstander maakte 
het toen snel af. 
 
Ik kwam weer eens wat minder uit de 
opening, maar omdat Yannic Husers het 
druk had met van alles (hij werkt ook in het 
café), kwam ik met een verrassende 
tegenaanval op winst te staan. Omdat ik 
het weer eens niet af kon maken, 
verdween rond de tijdcontrole het voordeel 
(dacht ik). Toen hij remise aanbood, nam 
ik het aan. Thuis bleek dat ik nog steeds 
gewonnen stond…….. 
 
Maar we hadden een halfje! En Emma de 
Vries was aan het eerste bord bezig met 
een stunt. Zij bracht de eerste overwinning 
voor WSG 2 in de KNSB tot stand in een 
voorbeeldige partij. Ik bespreek hem bij 
Partijen van clubleden verderop in dit 
blad. 
 
Zo was het 6½ - 1½ en we moeten hopen 
tegen een van de andere teams een keer 
een mooi resultaat te behalen. We blijven 
het proberen! 

 
 

 
 

WSG 2- Pallas 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Dat wij ook tegen Pallas geen potten zouden breken lag in de lijn der verwachting. Daarbij 
hielp ook niet mee dat wij wederom een speler aan het eerste af moesten staan en nog wel 
onze topscorer Emma. Geachte spelers van het eerste, denk daar svp aan als u zich 
afmeldt. Omdat Han van de Laar toch al wedstrijdleider was, was een vervanger dit keer nog 
snel gevonden.  
 
Tijdens de wedstrijd bleek dat Pallas ook 
een invaller had en Han de enige was die 
een tegenstander trof met een (iets) lagere 
rating. Helaas wist Han dat niet in een 
(half) punt om te zetten.  

Ik had de indruk dat zijn pionoffer uit de 
opening nagenoeg geen compensatie 
opleverde. De partij duurde nog best lang, 
maar echt uitzicht op een halfje (of meer)  
was er eigenlijk nooit.  

Almelo 1  WSG 2  6½-1½ 

Martin Bootsma 2010 Emma de Vries 1910 0-1 

Johan op den Dries 2135 Henri Abbink 1924 1-0 

Alexandr Mityaev 1989 Bert te Sligte 1827 1-0 

Edwin Sarink 1997 Han Schuurmans 1793 1-0 

Yannic Husers 2027 Dick Boogaard 1773 ½½ 

Ben Poelstra 2013 Hennie Meijer 1819 1-0 

Alvin Jutba 1964 Jaap Wolters 1233 1-0 

Jan Willem Timmerman 1795 Peter Hoens 1937 1-0 
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Henri verraste zijn tegenstander met een 
klassiek offer op h7 (zie partij) en Dick van 
Wamelen luisterde zijn debuut (tenminste 
dit seizoen) op met een partij waarin hij 
volgens mij constant wat beter stond en dit 
rondde hij af met een koningsaanval. 
  
Han Schuurmans speelde een prima partij 
tegen de sterkste Palladiaan en kwam 
voorzover ik het kon beoordelen nooit in 
de problemen. Remise was het (puike) 
resultaat.  
 
Hadden we nog meer kunnen scoren ? 
Uiteraard, want elke partij begint met een 
gelijke stelling, maar het is natuurlijk niet 
voor niets dat de op papier betere speler 
dan uiteindelijk vaak de punten pakt. Bert 
leek mij nog het dichtste bij een halfje. Hij 
had lichte problemen weten om te zetten 
naar een eindspel T+P+5 pi. Bij Bert was 
een van die pionnen een dubbelpion, maar 
het leek mij toch wel remiseachtig. 
Mogelijk speelde Bert een enkele keer 
toch niet de beste zet in dat eindspel en 
toen ging het alsnog mis. Jammer.  
Hennie had best een aardige stelling, 
maar als je (gevoelsmatig) een klein plusje 
hebt, dan heb je daarmee nog geen punt 
op zak. Ik weet niet of Hennie te lang 
probeerde te winnen, maar in ieder geval 
ging het in de tijdnoodfase fout. Een groot 
deel van de partij goed gespeeld, maar 
geen punt. "Zo gaat het nu steeds", was 
het commentaar van Hennie.  
Bij de partij van Dick Boogaard had ik niet 
echt het idee dat er meer inzat. Dat hij nog 
terechtkwam in toreneindspel met 
minuspion leek me al heel wat gezien de 
stelling.  
En hoe deed ik het eigenlijk zelf ? Als je 
het positief bekijkt was het de beste partij 
van de week (drie nullenin vijf dagen), 
maar echte kansen kreeg ik nooit.   
 

Nog een (te) sterke tegenstander en dan 
moet het gebeuren in ronde 5 en 6.  
 
Henri Abbink - Jim Klinge (het commentaar 
is van Henri) 
 
1.d4 e6 2.Pf3 Pf6 3.Lf4 c5 4.c3 b6 
5.Pbd2 Lb7 6.e3 Le7 7.h3 0-0 8.Ld3 cxd4 
9.cxd4 d5 10.0-0 Pc6 11.a3 Ld6 12.Pe5 
Lxe5? 
Zwart denkt na wits volgende zet een pion 
te kunnen winnen, maar dat gaat niet op. 
Beter was 12...De7. 
 
13.dxe5 Pd7 14.Pf3 Db8?? 
Na 14...f6 15.exf6 Dxf6 16.Pg5 heeft wit 
volgens mijn computer de betere kansen, 
maar deze stelling is bepaald niet 
eenvoudig. De door zwart gespeelde zet 
verliest snel en simpel. 
 

 
 
15.Lxh7+ Kxh7 16.Pg5+ Kg6 17.Dc2+ 
Zwart had het loperoffer op h7 wel gezien, 
maar alleen rekening gehouden met 
17.Dg4. Na 17...Pcxe5 heeft wit dan 
onvoldoende compensatie voor het stuk. 
 
17...f5 18.exf6+ Kxf6 19.Ph7+ Kf7 
20.Lxb8 1-0 

WSG 2 1801 Pallas 1964 2½-5½ 

Marcel Krosenbrink 1836 Van de Pavoordt 2085 0-1 

Henri Abbink 1909 Klinge 1967 1-0 

Bert te Sligte 1813 De Roos 1921 0-1 

Han Schuurmans 1779 Merza 2179 ½-½ 

Dick Boogaard 1774 Bielderman 2056 0-1 

Hennie Meijer 1817 Paans 1943 0-1 

Han van de Laar 1697 Roukema 1669 0-1 

Dick van Wamelen 1779 Rindertsma 1892 1-0 
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PSV DoDO Putten – WSG 3 
(door Henk te Brinke) 

 
Nadat de regionale competities zijn vervallen spelen we nu landelijk. Wel even wennen, want 
de uitwedstrijden zijn niet naast de deur. De eerste wedstrijd naar Putten. Wel een van de 
drie sterkste tegenstanders, waarvan een nederlaag in principe was ingecalculeerd 
Na wat voorkeuren besproken te hebben van wit zwart verhoudingen de opstelling gemaakt. 
 
Joachim op bord 1 begint voortvarend met 
het opstormen van e-, f- en g-pion. Ik zie 
daar wel mogelijkheden. Reinhard beland 
zoals wel vaker compleet onoverzichtelijke 
stelling, maar is wel in het nadeel. Ik 
verwonder me steeds over zijn zetten 
waarvan je denkt dat kan niet goed zijn. 
Ik  speel op bord 3 een gedegen partij 
tegen een ruim 1800 rating. Kom in een 
iets betere stelling, maar plaats op zet 21 
een zeer dubieus offer, wat hem twee 
stukken tegen stuk en twee pionnen kost. 
Door een Houdinizet weet ik het toch nog 
remise te houden. 
 
Remko krijgt een uiterst complexe stelling 
op het bord. Na de rokade van wit trekt 
Remko direct ten aan val met g4. Na wat 
schermutselingen wordt tot remise 
besloten. 
 
Ook André begint goed en onder het motto 
niets te verliezen zet hij een leuke aanval 
op. De hogere rating geeft uiteindelijk toch 
de doorslag. Zijn aanval wordt 
opgeblazen.  

Gerard heeft vandaag zijn dag niet en na 
ongeveer twintig zetten kunnen de stukken 
in de doos. Luc verliest al snel een stuk, 
maar weet met zijn resterende torens en 
loper toch matdreigingen op te zetten. 
Analyse sluit niet uit dat hij het punt had 
kunnen binnen halen, maar nadat er wat is 
afgeruild kan hij het niet meer bolwerken. 
Jan Willem speelt verdienstelijk als invaller 
op het laatste bord, maar wordt na 40 
zetten overlopen. 
 
Ondertussen weet Reinhard zijn nadeel 
om te zetten in een fraaie overwinning 
Dus het lijkt er op dat we om half vijf weer 
in de auto kunnen stappen, maar Joachim 
is nog bezig. Een stelling die in bijna 
ieders ogen potremise is, (loper met ieder 
vijf pionnen, waarbij de koning niet kan 
oversteken) maar het aanbod van Joachim 
wordt afgeslagen. Er wordt nog een half 
uurtje met de koningen heen en weer 
geschoven en uiteindelijk tot remise 
besloten. Een 5½-2½ nederlaag. Met een 
beetje geluk hadden we nog een 
bordpuntje meer mee kunnen pakken. 

 

PSV DoDo 2 1814 WSG 3 1603 5½-2½ 

Veldhuizen 1883 Joachim Musholt 1819 ½-½ 

Dokter 1868 Reinhard Cvetkovic 1880 0-1 

Rijken 1796 Henk te Brinke 1549 ½-½ 

Heij 1845 Remko Algera 1743 ½-½ 

Van Winkoop 1760 André Houwers 1541 1-0 

Van de Laar 1864 Gerard Klein Langenhorst 1567 1-0 

Janssen 1752 Luc van Harxen 1508 1-0 

Valstar 1746 Jan Willem Klein Poelhuis 1220 1-0 
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Zomerschaak 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
We hadden dit jaar 30 deelnemers bij Zomerschaak, maar liefst negen minder dan vorig jaar. 
Vorig jaar speelden vijf spelers alle 18 ronden, nu maar eentje. Het aantal partijen lag ook 
fors lager. Van 177 naar 130. Dat is van 44 partijen per avond naar 33. 
 

A1 Klaudio Kolakovic 13-11½ 88% 

A2 Walter Schmeing 9-7 78% 

A3 Jochem Mullink 17-12 71% 

A4 Han Schuurmans 12-8 67% 

B1 André Houwers 9-5½ 61% 

B1 Han van de Laar 9-5½ 61% 

A5 Gerard Harbers 15-8 57% 

A6 Henri Abbink 15-8½ 57% 

A7 Marcel 
Krosenbrink 

18-9½ 53% 

B3 Stefan Telöken 11-5½ 50% 

B4 Lauri Maris 11-5½ 50% 

B5 Erik Maris 10-5 50% 

B6 Henk te Brinke 12-5½ 46% 

B7 Luc van Harxen 9-4 44% 

A8 Dick Boogaard 9-3½ 39% 

B8 Evi Maris 11-4 36% 

B9 Marinus Demkes 9-2½ 28% 

C1 Jan Eckhardt 12-2½ 21% 

C2 Ulf Bierkämper 12-½ 4% 

    

B10 Mark Burgers 1-1 100% 

B10 Max Eisenbart 1-1 100% 

C3 Tim Klein 
Gebbinck 

1-1 100% 

C4 Jaap Wolters 4-2½ 63% 

B12 Oscar Wamelink 8-4½ 56% 

B13 Gerard Klein 
Langenhorst 

6-3 50% 

A9 Reinhard Funke 3-1½ 50% 

C5 Henk Freriks 3-1½ 50% 

A10 Richard Pooth 3-1 33% 

B14 Frank Barwinski 3-1 33% 

A11 Arent Luimes 4-1 25% 

 
 
 

De Hersenkraker 
(door Gerard Klein Langenhorst) 

 
Partij tussen Jonathan David Tiskal en Graham Lee, waarbij 15.e6 van wit, één van de 

meest fantastische zetten ooit is. Wit heeft op elke volgende zet van zwart een gevaarlijk 

antwoord. Ook de opening van wit is apart. Dit moet iedere schaakliefhebber gezien hebben! 

 

A: 1.d4 e6 2.e4 c5 3.Pf3 cxd4 4.Pxd4 Pf6 

5.Pc3 Lb4 6.e5 Pe4 7.Dg4 PxPc3 8.Dxg7 

! 

 

 
 

Als zwart het paard verplaatst, waarheen 

dan ook, komt 9.c3 en als het paard 

terugslaat op e3 komt 10.Dxh8 en als de 

loper terugslaat op c3 komt 10.bxc3 en 

alsnog moet de toren op h8 naar f8 en kan 

wit op jacht naar het dolende paard of 

speelt zijn paard naar b5 met de dreiging 

paard naar d6. 

 

9….Tf8 9.a3 Pb5+ 10.axb4 Pxd4 11.Ld3 

Db6 12.Lg5 Db4+ 13.c3 Dxb2 14.0-0 

Pe2+ nu nog niet dus 15.e6, maar 

15.Lxe2 Dxe2 16.Lh6 d5 17.Dxf8 Kd7 

18.Dxf7 +/- 
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B: 1 t/m11 als onder A. 12.Lg5 Pf5 

13.Lxf5 exd5 14.0-0-0 Dg6 

 
 

Daar komt ie ! 15.e6 ! Dxg7 16.e7+ Pxe7 

18.Te1+ De5 19.Txe5 Pxe5 20.Td8 +/- 

 

 
 

C: 1 t/m 14 als onder B. 15.e6 fxe6 De7+/- 

 

 
 

D: 1 t/m 14 als onder B. 15.e6 Dxe6 

16.Te1 uit 

E: 1 t/m 14 als onder B. 15.e6  dxe7 

16.Td8 +/- 

F: 1 t/m 14 als onder B. 15.e6 Dxg5 

16.Dxg5 uit 

G: 1 t/m 14 als onder B. 15.e6 d5 16.Txd5 

Pc6 17.exf7+ Txf7 18.Te1+ Le6 

 

 
 

 19.Txe6+ Dxe6 20.Dg8+ Tf8 21.Dxe6 en 

weer is het uit ! 
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Eindspel 
(door Gerard Harbers) 

 

 

Opdracht: Wit speelt en wint. 

Deze compositie is van L. Topko, Oekraine, 2018. 

Het betreft hier een stelling waarbij de witte stukken gevaar lopen te worden geslagen. Zodra 

wit over minder stukken beschikt is het remise of moet hij zelfs nog oppassen. Dit zal wit op 

moeten lossen. Als wit dat oplost wint hij. Immers drie stukken winnen van een toren.  

 

Dit in ogenschouw nemend is de oplossing als volgt: 

1) Pf4+  Kh4 

Of 1. … Kg4 2. Lc6 Te1+ 3. Kd4 h5 4. Pg2 en wit behoudt zijn drie stukken en kan verder 

werken aan de overwinning. Of 1. … Kg5 2.Ld5 h5 3. Pg2 Ta3 4. Ld6 en wint. Ook hier geldt 

dat de stukken in veiligheid zijn en daarmee kan wit verdergaan met de winstvoortzetting, die 

trouwens nog wel even duurt, maar onafwendbaar is.  

2) Ld5 

Of 2. Lc6? (Of 2. Lb7?) Th1 3. Pg2+ Kh3 4. Le5 Kxg2 maakt remise. 

2)  …  Th1 

Toch maar weer een volgens stuk aanvallen. 

3)  Pg2+  Kh3 

En weer blijven aanvallen. 

4) Ld6 

Weg van de koning. Echter 4) Le5? of Lc7? Dan volgt 4. .. Kxg2 5. Kf4+ Kh2 6. Kg4+ Kg1 

maak ook weer remise. Wit is zijn stuk kwijt. Wit kan niet de zetten uitvoeren zoals het 

vervolg, daarom is het dan remise.  

4)  …  Kxg2 

Wit is zijn stuk dan wel kwijt maar nu volgt de ontknoping, die in de stelling is gevlochten 

door Topko: 

5) Kf4+  Kh2 

6) Kg4+  Kg1 

7) Kg3  Th5 

8) Lc5+  Kf1 

9) Lg2+  Ke1 

10) Lb4+  Kd1 

11) Lf3+ 

En daar ging het om, wit wint de zwarte toeren en daarmee de partij. De beide lopers 

winnen! Een mooie compositie. 
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Herfstschaak 
(door Dick Boogaard) 

De zomer was lang en heftig, maar er werd overal gewoon geschaakt. En daarbij kwamen 
natuurlijk veel kortsluitingen voor met kansen voor mooie combinaties. Hier zijn er weer zes, 
afkomstig uit toernooien van de afgelopen tijd. Veel plezier met het oplossen! De antwoorden 
staan weer verderop in dit blad. 
 

  

1.Een makkie: wit geeft mat in twee. 

 

.  

2.Het bekende stikmat werkt (nog) 

niet, maar wit geeft wel snel mat. 
 

  

3.Zwart wint met bruut geweld.  

Mat in maximaal vier zetten. 
 
 

 

 

4.Weer zwart met veel geweld.  

En opnieuw is het snel mat. 

 

5.De mooiste! Zwart wint. Zijn c-pion 

wordt dame zonder dat hij die weer 
verliest. 

 

6.Spektakel met zoveel dames. Maar  

hoe geeft zwart mat in vijf zetten? 
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Michail Tal - deel 1 
(door Gerard Klein Langenhorst) 

 
Bij de bekende en beroemde schakers kun je niet om Tal heen, een briljant schaker. 
Michail Nechemevitsj Tal was een Letse schaker en de achtste wereldkampioen. Hij werd 
geboren in Riga op 9 november 1936 en stierf op 28 juni 1992 in Moskou.  wereldkampioen..  
 
Hij leerde de regels van het schaakspel 
toen hij 7 jaar oud was. Vanaf het midden 
van de jaren vijftig begon hij aan een 
razendsnelle opmars naar de wereldtop. In 
1956 bereikte Tal voor het eerst de finale 
van het kampioenschap van de Sovjet -
Unie en werd daarin vijfde. In 1957 won hij 
dit kampioenschap en werd hij door de 
FIDE tot grootmeester benoemd. In 1958 
werd hij wederom kampioen van de 
Sovjet-Unie en won hij het Interzone-
toernooi van Portoroz. In 1959 won hij het 
kandidatentoernooi en verwierf zo het 
recht om tegen Michail Botwinnik om het 
wereldkampioenschap te spelen. Tal won 
de in 1960 gespeelde match met 12½-8½ 
en werd zodoende wereldkampioen.  
 

 
Olympiade Leipzig (1960) 
 
Tal trok niet alleen de aandacht door de 
snelheid van zijn opkomst, maar ook door 
zijn bijzonder aanvallende speelstijl. De 
“Tovenaar van Riga” speelde offers die 
niemand zou durven, en ook niet altijd 
correct waren.  
In 1961 moest hij de titel weer aan 
Botwinnik teruggeven, nadat hij in de 
revanchematch met 8-13 was verslagen, 

waarmee hij de kortst regerende 
wereldkampioen was. In 1962 deed hij 
mee aan het kandidatentoernooi op 
Curacao, maar moest zich wegens ziekte 
terugtrekken. In 1964 won hij (gedeeld) 
het Interzone-toernooi van Amsterdam en 
kon meedoen aan de nieuw ingestelde 
kandidatenmatches. In 1965 versloeg hij 
Laios Portisch (5½-2½) en Bent Larsen 
(5½-4½), maar verloor de finale van Boris 
Spaski met 4-7. In volgende cyclus in 
1968 won hij van Svetozar Gligoric met 
5½-3½ en verloor van Viktor Kortsnoi met 
4½-5½.  

 
Beeld van Mikhail Tal in Riga 

 
Hierna speelde Tal geen grote rol meer in 
de strijd om het wereldkampioenschap, 
maar bleef een geducht toernooispeler. In 
1967, 1972, 1974 en 1978 werd hij, al dan 
niet gedeeld, kampioen van de Sovjet-
Unie. In 1979 won hij samen met Anatoli 
Karpov een buitengewoon sterk bezet 
toernooi in Montréal.  
Hij stierf op 55-jarige leeftijd aan een 
nierziekte.  
Zijn ongezonde leefwijze heeft daar 
waarschijnlijk een bijdrage aan geleverd.  
 
Tal blijft bekend door zijn variant in het 
Siciliaans : 1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 
4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 e6 6.f4 Pc6 7.Le3 Le7 
8.Df3  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mikhail_Tal_Leipzig_1960.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:M.Tals-1.JPG
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Op 15 maart 1960 opende Max Euwe met 
de eerste zet de tweekamp om de 
wereldtitel schaken tussen Botwinnik (48 
jaar) en zijn uitdager Mihail Tal (23 jaar) in 
Moskou. Moskou is dan weer helemaal 
schaakgek. Het Poesjkin-theater bevat 
dan circa 1000 toeschouwers die zo 
gelukkig waren om een toegangskaartje te 
bemachtigen, maar daarbuiten worstelden 
lange rijen politiemannen met een roerige 
muur van gefrustreerde schaakfans die 
geen toegangskaartje bezaten. 
 

Tal-Botwinnink(eerste matchpartij) 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4 4 e5 c5 5.a3 
Lxc3 6.bxc3 Dc7 7.Dg4 f5 8 Dg3 Pe7 
9.Dxg7 Tg8 10.Dxh7 cxd4 11.Kd1 Ld7 
12.Dh5 Pg6 13.Pe2 d3 14.cxd3 La4 
15.Ke1 Dxe5 16.Lg5 Pc6 17.d4 Dc7 
18.h4 e5 19.Th3 Df7 20.dxe5 Ncxe5 
21.Te3 Kd7 22.Tb1 b6 23.Pf4 Tae8 
24.Tb4 Lc6 25.Dd1 Pxf4 26.Txf4 Pg6 
27.Td4 Txe3 28.fxe3 Kc7  
 

 
 
29.c4 ! dxc4 ? 30.Lxc4 Dg7 31.Lxg8 
Dxg8 32.h5 1-0 

      

 
Comfortabel, stabiel, veilig, vlot, heerlijk rijden en sturen. 

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

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

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

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

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

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

.  Weurden 60, 7101 NL       Welkom ! 

mailto:info@ace-shop.com
http://www.ace-shop.com/
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Berkelstedentoernooi 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Zaterdag 29 september stond in vele agenda’s aangekruist, de dag van het Berkelstedentoernooi. De 
twaalf deelnemers waren zo gevonden, want wie wil dat nu niet. En dagje schaken en dan ook nog 
gratis eten erbij. En vaak winnen, want zo gaat het de laatste jaren. In 2017 wisten de WSG-teams 
zelfs 1 en 2 te worden, maar nu hadden in ieder geval Zutphen en Gescher hun best gedaan om met 
gastspelers het toernooi wat spannender te maken. WSG 2 verloor inderdaad een puntje aa gescher 
en WSG 2 zelfs twee. Omdat WSG 2 met de minimale marge van WSG 1 won werden zij eerste en 
WSG 2, waar iets teveel mensen niet in topvorm waren, op bordpunten vierde.  
In het winnende team was Arent topscorer met zes punten. In het andere team was de score van 
Jochem aan het eerste bord vermeldenswaard. Tegen enkele hele sterke spelers wist ook hij ook 
100% te behalen. Volgend jaar spelen we in Winterswijk. 
 
Scores: 
 

WSG 1   WSG 2  

Jochem 6 Arjan 3 

Marcel 3½ Henri 5 

Emma 5½ Gerard H 5 

Bert 2½ Arent 6 

Han S 5 Dick 5 

Luc 2½ Oscar 4 

 
 
 

 
 

 Arjan, de teamleider van het tweede team, krijgt de beker(s)  
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niWie ben ik ?

Met zoveel leden van over de grens wordt het natuurlijk ook eens tijd één van hen nader 
voor te stellen. Reinhard Funke speelt al enkele jaren mee. Op dinsdag zien we hem niet zo 
vaak, maar op zaterdag is hij vaak bij de teamwedstrijden aanwezig.  
Denk dat het meeste wel zonder vertaling te volgen is.   

Naam: Reinhard Funke    

Leeftijd: 58 jaar 

Studie/beroep: Diplom Sozialarbeiter & Betriebsrat (lid van de ondernemingsraad) 

Andere sporten: Kraftsport und radsport 

Andere hobby’s: Wandern, lesen und radfahren  

Favoriet gerecht: Grünkohl mit gekochter Mettwurst 

Wat lust je absoluut niet: Eisbein (varkenshiel) mit Sauerkraut 

Favoriete drank: Frisches Grolsch, Altbier und Rotwein 

 

 

Favoriet (huis)dier: Ich habe keine Haustiere 

Favoriete artiest: Monique van der Veen 

Favoriet boek: Die Säulen der Erde 

Favoriet TV-programma: Arte 

Ik heb een hekel aan: Überheblichkeit (oa hooghartigheid) und Ungerechtigkeit 

Ik heb bewondering voor: Bauwerke wie den Kölner Dom 
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Hoe/van wie heb je leren schaken: Mein Onkel und mein Bruder haben mir Schach 
beigebracht 
 
Op welke schaakprestatie kijk je met het meeste plezier/trots terug: Als ich ohne 

Vorbereitung drei IM im Viererpokal so beschäftigt habe, das ich 50% geholt habe 

Favoriete opening: Katalanisch und Sizilianisch 

Wat vind je leuk aan WSG: Ich fühle mich wohl wenn ich für die WSG spiele. Leider habe ich 
Dienstagabends wenig Zeit. 
 
Suggestie voor WSG: Die Zusammenarbeit zwischen WSG und Südlohn sollte noch 
natürlicher werden. Einige Spieler von WSG sind mir schon sehr vertraut. Gemeinsam 
Fahhrad fahren um Winterswijk ware schön. 
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Partijen van clubleden 
(door Dick Boogaard) 

 
De overwinning van Emma was niet alleen de eerste van ons team in de derde klasse 
KNSB, maar ook de manier waarop de zege tot stand kwam, maakt het de moeite waard 
hem na te spelen. Hier komt ie. Uit de wedstrijd Almelo 1-WSG 2 van 6 oktober 2018.
 
WIT: Emma de Vries 
ZWART: Martin Bootsma 
 
1.e2-e4  d7-d5  2.e4xd5  Dd8xd5  3.Pb1-
c3  Dd5-d6  4.d2-d4  Pg8-f6  5.h2-h3  a7-
a6 6.Pg1-f3  b7-b5  7.g2-g3  Lc8-b7  
8.Lf1-g2  e7-e6  9.0-0  Lf8-e7  10.Lc1-f4  
Dd6-d8 
 

  
 
Emma heeft de opening gewonnen: ze 
heeft alle stukken ontwikkeld en al 
gerokeerd. 
Alleen door bij een van de vorige zetten 
b5-b4 te spelen en het paard naar e2 te 
jagen, had zwart de stelling iets meer in 
evenwicht gebracht. Nu kan wit gelijk 
doorgaan. 
 
11.Pf3-e5  Lb7xg2 12.Kg1xg2  0-0  
13.Dd1-f3  c7-c6 
Ook na 13…..Pf6-d5 14.Pc3xd5  Dd8xd5  
15.Df3xd5  e6xd5 blijft wit beter staan. 
 
14.Ta1-d1  Pf6-d5  15.Pc3-e4  Dd8-c8  
Het zwarte paard staat mooi op d5, maar 
je kunt nu ook de loper op f4 eraf slaan. 
Zwart kiest hier niet voor. Maar na de 
volgende zet moet hij haast wel. 
 
16.c2-c4   
Mooie zet om actief spel te houden. 
 
 

 

 
 
16…..Pd5xf4  17.Df3xf4  Pb8-d7 
Eindelijk mag het paard uit de stal (en snel 
in de doos) 
 
18.Td1-c1  Pd7xe5  19.d4xe5  Dc8-b7 
Hier had zwart beslist c6-c5 moeten doen, 
want nu kan wit c4-c5 doorzetten en heeft 
dan helemaal mooi de macht op de d-lijn.  
 
20.c4-c5 
Fritz geeft ineens +1,31 en we zien gelijk 
waarom dat zo is. 
 

 
 
20…..Ta8-d8  21.Pe4-d6  Db7-a7  22.Df4-
e4 Le7xd6  23.e5xd6  Da7-d7   
Wit staat goed (+1,50), maar zie er maar 
eens door te komen. 
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24.Tf1-e1  Tf8-e8  25.f2-f4  a6-a5  26.Tc1-
c3  a4-a4  27.a2-a3  Te8-f8 
De torenzetten van zwart laten zien hoe 
machteloos hij is.  
 
28.Te1-e2  Td8-c8  29.De4-e5  Tc8-d8  
30.Tc3-e3 Td8-b8   
 

 
 
Alle voorbereidingen zijn getroffen. Nu 
gaan we breken! Fritz geeft al +2 en wil nu 
het liefst g3-g4. Emma kiest voor: 
 
31.f4-f5  e6xf5  32.De5-e7  Dd7-d8  
33.De7xd8  Tf8xd8  34.Te3-e7  b5-b4 
Het is mooi gespeeld; het overwicht op de 
d-lijn moet beslissen. Maar wel oppassen 
voor tegenacties natuurlijk. 
 
35.a3xb4  Kg8-f8  36.Te7-c7  Tb8xb4  
37.Tc7xc6  Td8-e8  38.Te2-d2 
 
Natuurlijk nu geen toren ruilen.  
 

 
 
38…..Te8-b8  39.d6-d7  Tb8-d8   
Nog steeds speelt zwart machteloze 
torenzetten.  
 
40.Tc6-c8  Kf8-e7  41.c5-c6  Tb4-c4  
42.Td2-e2+  Tc4-e4   
De toren moet er wel tussen, anders volgt 
43.Te2-e8 
 
43.Te2xe4  f5xe4   

 
      
En nu volgt het slotakkoord. Wit haalt een 
dame! 
 
44.c6-c7!  Tb8xd7  45.Tc8-e8+  Ke7xe8  
46.c7-c8D+  Ke8-e7  47.Dc8-c5+  Ke7-e8  
48.Dc5-e5+  Td7-e7  49.De5-b8+  Ke7-d7  
50.Kg2-f2  en zwart gaf op. 
Prachtige partij. Emma deed niets 
verkeerd en maakte het mooi af.
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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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Activiteiten
 
Vrijdag  11 januari   Cursus starters door Marcel Krosenbrink 
 
Zaterdag 12 jauari   12.45 uur snelschaaktoernooi bij Willinks 
 
Vrijdag 8 februari   Cursus door Marcel Krosenbrink  
 
Vrijdag 1 maart ?   WSG-Südlohn 
 
Woensdag 27 februari  Schoolschaaktoernooi 
 
Zaterdag 21 september  Berkelstedentoernooi 
 

 
 

Speciale Rubriek 
 

 DB 84 JM 90 GH 93 MK 141 

 

 
ww. 
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Oplossingen Herfstschaak 
1.Yochanan Afek – Johnny de Kraker, Hogeschool Vlissingen 2018. 

     1.Dd6xc6+  b7xc6 2.Tb1-b8 mat. 

2.Gautam Jain - James Moreby, Engels Scholenkampioenschap Uppingham 2018. 
     1.Ld3xh7+  (meteen 1.Ph6+  Kh8  2.Dg8 gaat nog niet) Kg8xh7  2.De6-h3+  Kh7-g6  
     3.f4-f5 mat. (1…..Pf6xh7 2.Pf7-h6++  Kg8-h8  3.De6-g8+  Tf8xg8  4.Ph6-f7 mat is wel het  
     bekende stikmat!) 

3.Jekaterina Oestitsj – Viktoria Loskoetova, Jaroslavl 2018. 

     1…..Th8xh3+  2.Kh2xh3 (of 1…..g2xh3  2.Te1-h1 mat) De5-h5+  3.Dg3-h4 Te1-h1+  
     4.Kh3-g3 Dh5xh4 mat. 

4.Daniel Rodriguez – Jean Marcos Cruz, Havana 2018. 

     1…..Dd7-h3  2.g2xh3  g3-g2 mat. Of 2.Le1xg3  hxg3 3.Dd3xg3  Dh3xg3  4.h2xg3   
    Tg8-h8 mat. 

5.Marat  Dzhumaev – Ilja Iljoesjenok, Voronezj 2018. 

     1…..Th1-g1+  2.Kg4-h4  Tg1-g4!  3.Kh4xg5  c2-c1D+, gevolgd door 4…..Dc1xh3 en zwart  
     wint gemakkelijk. 

6.Vidmantas Maliskauskas – Marijus Vicas, Liepaja (Letland) 2018. 

     1…..Db8-f4+ 2.g3xf4  Df1xf4+  3.Dd7-g4  Df4xh2+ 4.Dg4-h3  Dh2-f4+  5.Dh3-g4   
     Db1-h1 mat! 
      

 

 

 
 

 

We zijn het seizoen op de vrijdagavond begonnen met negen spelers, maar al snel kwam 
Milan ons versterken. Inmiddels speelt ook Raphaël mee in de competitie. Welkom 
allebei. Ruben, Thijn en Ruben zullen hopelijk ook binnenkort hun eerste “echte” partij 
spelen.   
 
Stand na ronde 6: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Bram 149 5-5 W 

2 Emma 109 4-3  

3 Sylvan 98 4-2  

4 Thomas 84 5-2½ W 

5 Milan 72 5-2 Z 

6 Nathan 71 5-2½ W 

7 Loraine 71 3-2 W 

8 Sem 67 5-1½ W 

9 Raphaël 65 3-1½ Z 

10 Julia 62 5-2 Z 

11 Noëla 38 4-0 zz 
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Programma  jeugdschaken seizoen 2018/2019 
 
   
Vrijdag 16 november   Ronde 7 
Vrijdag 23 november   Ronde 8  
Vrijdag 30 november   Ronde 9 (start periode 2) 
Vrijdag 7 december   Ronde 10 
Vrijdag 14 december   Ronde 11 
Vrijdag 21 december   Ronde 12 
Vrijdag 28 december   Geen Schaken (Kerstvakantie) 
Vrijdag 4 januari   Snelschaken (Kerstvakantie) 
Vrijdag 11 januari   Ronde 13 
Vrijdag 18 januari   Ronde 14 
Vrijdag 25 januari   Ronde 15 
Vrijdag 1 februari   Achterhoek Cup 
Vrijdag 8 februari   Ronde 16 
Vrijdag 15 februari   Teamwedstrijden 
Vrijdag 22 februari   Ronde 17 (start periode 3) 
Vrijdag 1 maart   Ronde 18 
Vrijdag 8 maart   Snelschaken (Voorjaarsvakantie) 
Vrijdag 15 maart   Ronde 19 
Vrijdag 22 maart   Ronde 20 
Vrijdag 29 maart   Teamwedstrijden  
Vrijdag 5 april     Ronde 21 
Vrijdag 12 april   Achterhoek Cup 
Vrijdag 19 april   Simultaan 
Vrijdag 26 april   Snelschaken (Meivakantie) 
Vrijdag 3 mei    Ronde 22 
Vrijdag 10 mei    Ronde 23 
Vrijdag 17 mei    Ronde 24 
Vrijdag 24 mei    Slotavond 
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EVEN VOORSTELLEN 
 

Naam:    Milan Marcussen      
          
Geboren:    19 november 2008      
  
School:    Kotten        
       
Groep/Klas:    6 
 
Wat wil je worden:   Weet ik nog niet 

 
Sport:     Judo 
 
Hobby’s:    Judo 
 
Schaken geleerd van:  Mama    
 
 Gerecht:    Sushi   
 
Lust geen:    Paprika 
 
 

 
 
 

 
Drank:    Dubbel Fris 
 
Dier:     Hamster 
 
 Artiest:    Heb ik niet      
 
 Boek:     Harry Potter       
     
 TV-programma:   Wie is de chef 

 
Hekel aan:    Samuel (mijn broertje) 
 
Bewondering voor:   Minecraft 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZuNm29sbeAhWFbFAKHdlpAVcQjRx6BAgBEAU&url=http://matenhjem.no/nettbutikk/55-groennsaker/451-paprika-roed-filmet--prstk/&psig=AOvVaw0nTVd43KHV-0VI9-wH2uFj&ust=1541839643253869


 

 

38 

Lauri in Riga (19 – 30 augustus 2018) 
(door Anita Maris) 

 
Tijdens het Hemelvaartsweekend werd Lauri Nederlands kampioene in de E-categorie (tot 
en met 10 jaar). Nog belangrijker dan het behalen van de titel, was voor Lauri het feit dat ze 
door de KNSB uitgezonden zou worden naar het EK, dat dit jaar in Riga, de hoofdstad van 
Letland, gehouden zou worden. Dit beloofde een hele belevenis te worden. Niet alleen 
omdat het de eerste keer voor Lauri zou zijn dat ze deel mocht nemen aan een EK, maar 
ook omdat het voor de meeste familieleden de eerste vliegreis zou worden!  
 
De zomervakantie stond helemaal in het 
teken van de voorbereidingen voor het EK. 
Lauri speelde de toernooien in Dieren en 
Borne, om nog extra te oefenen met de 
lange bedenktijd. Ze volgde extra 
trainingen bij de vaste trainster van Evi en 
Lauri, Mariska de Mie.  
 
Voor het EK werd door de schaakbond 
Zhaoqin Peng als trainster aangewezen. 
Peng (Nederlands dameskampioen) bleek 
een ‘strabante tante’. Op een 
woensdagmiddag kwam ze vanuit 
Hoofddorp helemaal naar Winterswijk om 
Lauri een voorbereidingstraining te geven. 
Uit voorzorg hadden we een set mooie 
stuken van WSG geleend, want om een 
Nederlands kampioene te laten spelen 
met gele en paarse plastic stukken…  Bij 
aankomst werd, na de eerste begroeting, 
meteen de vaart erin gezet. Het 
stopcontact werd gezocht, de laptop 
aangezet  

en onze aanwezige digitale kennis werd 
getest. Dat wij als schaak-ouders maar erg 
amateuristisch bezig waren, werd al snel 
duidelijk. Ze wilde 20 recente partijen van 
Lauri, in pgn formaat. Daarnaast moesten 
we toch wel subiet het programma 
Chessbase aanschaffen om diverse 
openingen te kunnen trainen, oeps… 
 
Na enkele strubbelingen (Lauri stond eerst 
niet op de deelnemerslijst van het EK, 
daarna stond Evi op de deelnemerslijst en 
uiteindelijk, na vele mails, lukte het toch 
om Lauri op de lijst te krijgen) waren we 
klaar voor vertrek naar Riga. 
Op zondagochtend kwam de delegatie, 
bestaande uit 14 spelers, 6 ouders en 4 
trainers bij elkaar op Schiphol. Alle spelers 
en speelsters ontvingen een mooi 
knaloranje t-shirt van de organisatie. De 
KNSB had de deelnemers wel een beetje 
klein ingeschat, gezien de vele shirtjes 
maat 6 tot 8 jaar. 

 

 
 

De Nederlandse delegatie: Spelers/speelsters en trainers 
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Evi en Anita gingen de eerste zes dagen 
mee naar Riga om daar (in een ander 
hotel  verblijvend) nog wat van de stad te 
zien en iets van de sfeer te proeven. De 
vlucht verliep voorspoedig, zelfs geen 
turbulentie, wat wel fijn was voor debutant-
vliegers. Na aankomst werd de familie 
gescheiden en Erik en Lauri vertrokken 
met de delegatie naar hun hotel, Hotel 
Elefant, met een gigantische witte olifant in 
de hal. In het hotel verbleven ook 
delegaties van andere landen, zoals 
IJsland, Tsjechië en  Italië. 
 
De kamers in het hotel bleken erg klein te 
zijn, je kon er de spreekwoordelijke kont 
niet keren. De bedoeling was, om de 
trainingssessies in de hotelkamers te laten 
plaatsvinden. Lauri had iedere ochtend 
een anderhalf uur durende training van 
Peng, samen met Wendy, die ook in de 
G10 speelde en Manasvita, die in de G12 
speelde.  
 
Er werd creatief omgesprongen met de 
beschikbare middelen en tafeltjes, 
kussentjes en nog meer werden ingezet 
als stoelen om iedereen nog een plekje te 
kunnen geven. Na de gezamenlijke 
trainingssessie volgde iedere dag een 
individuele sessie van ongeveer 45 
minuten, om met name de opening van de 
tegenstandster van die dag te bekijken. 
Openingen waren een speerpunt van 
Peng en  Lauri had er af en toe wel eens 
moeite mee om een opening te ‘moeten’ 
doen waar ze nog geen ervaring mee had. 
 
Het eten in het hotel was in buffetvorm, 
maar helaas was er weinig variatie in de 
aangeboden gerechten. Bijna iedere dag 
kwamen dezelfde gerechten op tafel en 
het bleek lastig om een gezonde maaltijd 
samen te stellen. Iedere dag koude 
doperwten en champignons, je kan je iets 
smaakvollers voorstellen… 
 
Op de aankomstdag was er ’s avonds een 
uitgebreide ceremoniële opening.  

De jongste spelers bleven in het hotel, om 
niet met slaapgebrek aan het toernooi te 
beginnen. 
Na de trainingssessies werd er iedere dag 
gezamenlijk met de bus vertrokken naar 
de speelzaal op het eiland Kipsala, een 
grote hal (soort congrescentrum). Hier 
werd een lunch genuttigd, maar tot ieders 
verbazing bestond deze lunch uit patat, 
gebakken aardappelen en een soort 
rookworstje. Het werd de diëters niet 
gemakkelijk gemaakt! Deze lunch bleek 
niet incidenteel uit snacks te bestaan, 
maar iedere dag werd ditzelfde eten 
voorgeschoteld. (Na een aantal dagen 
besloten Erik en Lauri maar om naar een 
verder gelegen supermarkt te wandelen 
om daar een aangekleed croissantje te 
nuttigen.) 
 
Na afloop van de partijen vertrok de bus 
weer richting hotel, waar tussen 20.00 en 
22.00 het buffet klaar stond. De volgende 
dag weer om 7.30 op, voor Lauri waren dit 
lange dagen! 
 
De vrije tijd besteedde Lauri gewoonlijk 
met badderen (geen moeder die zeurde 
dat er teveel handdoeken rondslingeren) 
en bezoekjes aan kamer 434 ,waar 
Machteld (van Foreest) en Eline 
(Roebers), die zonder ouders waren, 
verbleven. De meiden hadden samen heel 
veel lol en voor Lauri was het een hele 
mooie gelegenheid om deze twee kanjers 
op het gebied van het meisjesschaak eens 
wat beter te leren kennen. De 
telefoonnummers zijn uitgewisseld en lang 
leve de whatsApp! 
 
De eerste speeldag trof Lauri een 
tegenstandster uit Griekenland. Dit meisje 
had een rating van ongeveer 1250, maar 
het bleek al snel dat deze (FIDE-)ratings 
erg onbetrouwbaar waren, vaak 
gebaseerd op het EK van het jaar ervoor 
of zelfs twee jaar ervoor! Lauri stond de 
hele partij beter, maar door een klein 
foutje aan het eind van de partij verloor ze 
helaas. In de laatste ronde speelde dit 
meisje op bord 2 
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Een deel van de speelhal 

 
De speelhal was gigantisch groot, dit 
moest ook wel om de meer dan 1000 
spelers en speelsters een plekje te kunnen 
geven. 
 
Achterin de hal hingen alle vlaggen van de 
deelnemende landen en er was een groot 
scherm waarop de tijd afgeteld werd tot 
het begin van de partij.  
 
Voor iedereen stond iedere dag een flesje 
water klaar.  

De eerste dag kreeg iedere deelnemer 
een tasje met een fotoboek van Letland en 
een (wit) T-shirt.  
 
Lauri’s groep bestond uit 71 
deelneemsters, waardoor er een bye 
ontstond. Helaas kreeg Lauri de tweede 
ronde de bye. Jammer, ze wilde liever 
schaken. De bye had wel het voordeel dat 
we hierdoor met z’n vieren een middag in 
de oude binnenstad van het prachtige 
Riga konden rondlopen.

 

 
 
Riga is een bolwerk van architectonische 
gebouwen uit verschillende  stijlperiodes, 
invloeden vanuit zowel West-Europa 
(Duitsland) als Rusland zijn overal terug te 
vinden. Overal in de stad zie je de meest 
schitterende gebouwen. We hadden het 
geluk dat op dat moment een 
tentoonstelling van beschilderde beren uit 
landen van over de hele wereld in Riga 
was.  

Deze tentoonstelling reist al een aantal 
jaren de wereld rond en toevallig die week 
dus in Riga. Uit ieder land heeft een 
kunstenaar een twee meter hoge beer 
beschilderd, waarbij het karakter van het 
land tot uitdrukking komt. Helaas was de 
meest karakterloze van alle 
beren….Nederland…… met een paar 
figuurtjes en een rood hartje in de 
schaamstreek…. Meer karakter heeft 
Nederland blijkbaar niet
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Nederland…. 

 
Er waren in de groep van Lauri twee 
meisjes uit Griekenland. Het eerste meisje 
ontmoette ze in de eerste ronde en in de 
derde ronde trof ze het andere Griekse 
meisje, dat de kampioene van Griekenland 
was. Dat beloofde wederom geen 
gemakkelijke ronde. Helaas waren er geen 
partijen van dit meisje op internet te 
vinden, waardoor de opening van haar niet 
met Peng bestudeerd kon worden. Het 
meisje speelde een opening die Lauri niet 
kende en waar ze geen goed antwoord op 
had, en ze verloor uiteindelijk de partij. 
 
De vierde ronde wachtte een Russisch 
meisje. Er speelden veel Russinnen mee 
en zij domineerden het toernooi, vooral in 
de G10 groep. Het is te merken dat de 
Russische cultuur en selectiemethode 
kwalitatief sterke speelsters oplevert. Dit 
meisje was een jaar jonger dan Lauri en 
was vorig jaar tijdens het EK hoog 
geëindigd in de categorie G8. Hoewel 
Lauri aan het eind van de partij wel de 
betere kansen had, was ze blij met de 
remise die deze partij opleverde. Dit 
resultaat had ze wel even nodig. 
 
In de vijfde ronde was het Laura (Spanje) 
tegen Lauri. Van deze Spaanse 
kampioene was ook weinig informatie te 
vinden. Lauri speelde een fijne partij en 
wist deze te winnen, de eerste echte 
overwinning! Bij de jongere groepen was 
het gebruikelijk dat iedereen een klein 
cadeautje uit het eigen land meenam voor 
de tegenstander.  

Niet iedereen had zo’n cadeautje, 
waardoor de loting nog een extra vraag 
met zich meebracht: ‘krijg ik een 
cadeautje?’ Lauri wist al snel welke loting 
een cadeautje op zou leveren en welke 
niet. Lauri had een sleutelhanger met ‘I 
love the Netherlands’ en een klein 
pionnetje als bedeltje eraan voor haar 
tegenstanders. Zo heeft Lauri nog een 
leuke collectie souvenirtjes uit 
verschillende landen bij elkaar verzameld: 
een potlood uit Griekenland, een glaasje 
uit Hongarije, een notitieboekje en 
boekenlegger uit Spanje en een klein 
knuffeltje uit Rusland, echt superleuk! 
 
Op de vrijdagavond na de vijfde ronde 
organiseerde trainer Dimitri Reinderman 
een spelletjesavond om de jeugdspelers 
nog wat dichter bij elkaar te brengen. 
Enkele spelers zonderden zich soms wat 
van de groep af en voor de groepsbinding 
was dit niet bevorderlijk. De 
spelletjesavond vond Lauri geweldig! Om 
half 12 kwam ze de hotelkamer weer 
binnen en op Eriks vraag of het was 
afgelopen antwoordde ze : “Nee hoor, ik 
kom alleen even plassen”, en weg was ze 
weer. 
 
De zaterdag was een speelvrije dag. Peng 
organiseerde voor haar pupillen nog een 
ochtendtrainingssessie en daarna vertrok 
men met taxi’s naar het zwembad waar 
lekker gepoedeld werd. Dat Riga ook een 
chaduwkant heeft, bleek wel uit de prijzen 
voor de taxiritten;  
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alle taxi’s werden tegelijkertijd besteld en 
iedere taxi rekende een ander tarief. Een 
moeder vertelde dat de rit van vliegveld 
naar hotel op de aankomstdag maar liefst 
35 euro had gekost! Een ander betaalde 
voor hetzelfde ritje 15 euro. 
De zesde ronde op zondag speelde Lauri 
tegen een meisje uit Azerbeidzjan.  

Dit meisje speelde goed, maar Lauri was 
op dreef en wist er een mooie 
aanvalspartij van te maken. Toen ze een 
dame tegen een toren voor kwam te 
staan, gaf het meisje op. Lauri stond nu op 
3,5 uit 6, een hele mooie score! We 
verwachtten nu een sterke tegenstandster 
in de zevende ronde. 

    

 
Ronde 7 

 
Erik was inmiddels gebombardeerd tot 
officieel verslaggever van de KNSB. 
Iedere dag moest hij ‘s avonds alle 
coaches aan de jas trekken voor een 
verslagje van ‘hun’ pupillen. Van alle losse 
verslagen moest dan een net berichtje 
gemaakt worden voor op de weblog. 
 
De zevende ronde wilde het Lauri niet 
lukken een goede partij op het bord te 
toveren. ‘Slecht!’ was de kort maar 
krachtige conclusie van Peng. Daar was 
Lauri het wel mee eens. Snel vergeten, 
deze partij.  
 
Lauri had als doel om in de middenmoot te 
eindigen, en dat was best lastig, met al die 
sterke Oost- Europese speelsters. Graag 
wilde ze de 50% vasthouden. 
De achtste ronde werd een interessante 
partij. Lauri bood drie keer remise aan en 
de derde keer accepteerde haar 
tegenspeelster het aanbod. Dit remise 
aanbieden was nog een verhaal apart. 
Hoe doe je dat als iedereen een andere 
taal spreekt en in sommige culturen een 
hoofdknik als ‘nee’ geïnterpreteerd moet 
worden? De ‘draw’ werd lang niet door 

iedereen begrepen, maar met creatieve 
handgebaren kom je een heel eind, 
merkte Lauri. En desnoods roep je de 
scheidsrechter erbij (die helaas eveneens 
geen Engels sprak)  
Bij de nabespreking zag Peng winkansen 
voor Lauri, maar de heren trainers zagen 
dit toch anders. De computer gaf 
uitsluitsel: de heren hadden gelijk: Lauri 
stond licht achter. Een verstandige remise 
dus. 
 
Bij het ingaan van de laatste ronde 
stonden veel meisjes op 4 punten. Dat het 
doel van velen was ‘de 50% halen’ bleek 
wel. Er werd zeer voorzichtig gespeeld en 
bijna alle borden eindigden in remise, zo 
ook de partij van Lauri.  
 
Eindresultaat : 4 1/2 uit 9, een hele mooie 
prestatie voor een eerste EK. 
 
Lauri kan terug kijken op een geweldige 
tijd, waarin ze heel veel heeft geleerd en 
leuke contacten heeft gelegd. Ze is heel 
gemotiveerd om te proberen nog een keer 
te mogen gaan. Het was een hele 
bijzondere ervaring!
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Lauri was zelf het meest tevreden over haar partij in ronde 6 tegen Zarifa Abbasova, waarin zij 
met zwart speelt. De toelichting is van Marcel. 
 
1.e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 Lc5 4. O-O Pf6 5. 
d3 d6 6. h3 Bd7 7. c3 Lb6 8. b4 h6 
9. a4 a5 10. b5 Pe7 11. Te1 O-O 12. Db3 
Pg6 13. Pa3 Ph5 14. Dd1 Phf4 15. Lxf4 
Pxf4  
 

 
 
De opening verloopt redelijk standaard, al 
heeft wit met Dd1-Db3-Dd1 tijd verloren. 
Zwart staat daarom iets beter. Er dreigt nog 
niets concreets, maar de zwarte stukken zijn 
toch dreigend in de buurt gekomen van de 
witte koning, vooral h3 moet wit in de gaten 
houden. 
 
16. d4 Te8 17. dxe5 dxe5 18. Dd2 De7 19. 
Ld5 Lc8 20. Pc4 Df6 21. Pxb6 Dxb6 
22. Pxe5 
 

 

 
Wit denkt een pion te winnen omdat na 
Txe5 zij Dxf4 kan spelen. Maar zwart heeft 
een tussenzet. Met schaak. En opeens staat 
de witte koning op de tocht.  
 
 Pxh3+ 23. gxh3 Txe5 24. Kh2 Dd6  
 
Dit is eigenlijk al de beslissende zet. De 
dreigende aftrekaanval plus de dreiging Th5 
met druk op h3 zij beslissend. Lauri maakt 
het verder zonder problemen af. 
 
25. f4 Th5 26. e5 Txh3+ 27. Kg2 Dg6+ 28. 
Kf1 c6 29. Le4 Lf5 30. Lxf5 Dxf5 31. Tad1 
Tf3+  
 

 
 
32. Kg1 Dg4+ 33. Dg2 Tg3 34.Dxg3 Dxg3+

 


