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OP DE VOORPAGINA    
Op vrijdagavond staat er nog wel eens een jeugdspeler pat, maar dat dit ook op het hoogste niveau kan 
gebeuren bewees de partij van Henrik Lösing tegen Meppel. Dat zijn tegenstander Micha Jans in deze 
stelling Pxf5 speelt is te begrijpen. Hij zal de zet Df7+ ook niet hebben zien aankomen. Als zwart de dame 
pakt is het pat en het probleem voor hem is dat dat zijn enige zet is. 

http://www.wsg-schaak.n/
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Ten Geleide 
(door Jochem Mullink) 

 
Het seizoen loopt tegen het einde en dat betekent dat er meer duidelijkheid begint te komen 
over de resultaten die dit seizoen extern zijn geboekt. Helaas is nu al mogelijk om te 
concluderen dat dit seizoen niet zo succesvol was als vorig seizoen in de KNSB-competitie. 
Daarentegen heeft WSG in de nieuwe SOS-competitie zich van haar beste kant laten zien 
door gelijk kampioen te worden.  

Het afgelopen seizoen zijn er veel 
veranderingen doorgevoerd door de KNSB 
en de SBO met betrekking tot de externe 
competitie. Door de toevoeging van drie 
nieuwe klassen op zaterdag speelt WSG 3 
niet meer in de SBO-promotieklasse maar 
in de vijfde klasse van de KNSB-
competitie. De promotieklasse van de 
SBO is nu min of meer vervangen door de 
SOS-competitie die doordeweeks wordt 
afgewerkt. Het verschil tussen de SOS-
competitie en de SBO-competitie is verder 
dat er nu niet alleen gespeeld wordt tegen 
clubs die bij de SBO zijn aangesloten, 
maar ook tegen clubs die lid zijn van de 
OSBO en SGS. Het doel is om teams in te 
delen zodanig dat de reistijd voor teams 
kleiner is dan één uur voor een enkele 
reis. 

In de KNSB-competitie zijn  de 
reisafstanden van WSG 3 echter veel 
groter  geworden. Soms moest WSG 3 
zelfs verder reizen dan de andere twee 
teams van WSG. Veel voormalige 
promotieklasse teams spelen nu in de 
vierde klasse. Verder valt  op dat de 
tegenstanders ook sterker zijn. Hopelijk 
speelt WSG 3 volgend seizoen tegen 
teams met een min of meer gelijkwaardige 
sterkte.  De andere twee teams hebben 
nog mogelijkheden om zich te handhaven 
in hun klasse. In de laatste ronde moet 
dan gewonnen worden en dan moeten de 
andere teams ook een beetje meewerken.   

Zeker voor het eerste had er op papier 
meer ingezeten. Alhoewel we tegen 
Hardenberg, dat op papier sterker was, 

hebben gewonnen, hebben we in de 
eerste drie wedstrijden tegen ongeveer 
gelijkwaardige tegenstanders verloren.  In 
de laatste ronde hebben we de praktisch 
gezien laatste kans om ons te handhaven 
verspeeld. 

Verder heb ik nog een suggestie voor een 
aanpassing in de scoreberekening in de 
interne competitie. Ik heb zelf namelijk 
gemerkt dat het heel goed mogelijk is om 
mee te doen om de prijzen zonder de 
clubavonden trouw te bezoeken. Het is 
dus mogelijk om hoog te eindigen zonder 
veel partijen te spelen.  

Eigenlijk (vind ik) zou opkomst meer 
moeten worden beloond ( nadeel is wel 
dat relatief sterke spelers die niet zo vaak 
komen dan vaker tegen relatief zwakkere 
spelers spelen). Op dit moment krijgt een 
speler 1/3 van de eigen waarde aan 
punten bij een afmelding en 1/2 van de 
eigen waarde bij een externe partij. Op 
zich is het niet onlogisch dat een 
afmelding meer punten oplevert dan 1/6 
van de waarde van de tegenstander bij 
verlies. Maar ik denk dat een verlaging 
van het aantal punten voor een afmelding 
van 1/3 naar 1/4 ervoor zorgt dat spelers 
die veel spelen een groter voordeel krijgen 
ten opzichte van mensen die niet zo vaak 
komen. Ik hoop dat dit punt ervoor zorgt 
dat ook iets minder sterke  spelers (die 
vaak komen) een kans krijgen om een 
prijs te winnen. 

Ik wens iedereen veel plezier met het 
lezen van deze nieuwe editie van het 
clubblad. 
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Bestuursvergadering maandag 18 februari 19.30 uur bij Henk  
 
1. Opening/mededelingen 
 

Om 19.30 uur opent Marcel de vergadering. Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Ledenzaken 

 Jubilea: twee leden zijn toe aan een huldiging, tijdens de jaarvergadering. 

 AVG naar nieuwe leden gaat goed. Wellicht nog op het aanmeldformulier de 

url zetten waar de AVG te vinden is. 

 Zieken: Henrik heeft een ziekenhuisopname gehad. Hij komt snel weer. Peter 

gaat weer beter. Henk van Beek is onwel geworden een maand geleden maar 

het bleek niet ernstig. Naar aanleiding daarvan hebben we bij Willinks 

nagevraagd wie de BHVers zijn. 

3. Externe competitie 

 Stand van zaken: Alle zaterdagteams staan in de onderste regionen, maar er zijn nog 

kansen op klassebehoud. Het achttal door de week staat aan kop! Een keer had het 

eerste zeven spelers en de andere teams acht. Marcel heeft een mail over het hoe en 

waarom gestuurd aan de spelers van het eerste team. 

4. Interne Competitie 

 Rapidschaak ? Henrik vroeg of we een eventuele parallelle rapidcompetitie kunnen 

spelen, twee partijen per avond, dit naar aanleiding van de mail van Jaap 

Glazenburg. We gaan het niet invoeren. We vinden viermaal Schaakvrij voldoende. 

 Er zijn nu 47 intern spelende leden. Het past nog in de zaal. Afmelden gaat goed.  

 Keizer systeem: we gaan nog eens goed kijken naar de instellingen en 

mogelijkheden van het systeem. Zodat er met veel nieuwe leden gedurende een jaar 

de beste en eerlijkste ranglijst en indeling gemaakt zal worden. Marcel, Han v/d L en 

Henk te B. doen dat. 

5. Activiteiten 

 Terugblik Snelschaaktoernooi: geslaagd, sfeervol en soepel. 

 Terugblik partijbespreking Arjan: heel goede en interactieve presentatie. Verdient 

absoluut een vervolg. 

 Clubblad: tweederde van de leden willen het digitaal lezen. Dit geeft iets ruimte in de 

kosten. 

 WSG–Südlohn: is komende vrijdag, ongeveer 8 personen doen mee. 

 Schoolschaak(toernooi) wo 27-2. Start 14.30 uur. Henk te Brinke geeft nu les op De 

Esch. In totaal doen er waarschijnlijk 8 teams mee, van Meddo, `t Waliën, Woold, 

Kotten, St Jozef, de Esch. 

 Berkelstedentoernooi: Euregio stelt een vrijwilligersvergoeding beschikbaar. Het gaat 

nu wat soepeler dan vroeger. Tot € 1000,- is declareerbaar. Gerard Kl. L. stuurt de 

begroting naar Marcel. 

 Website: is actueel en goed. Verslagen staan er snel op en de verslagen van de 

schaakavond worden zeer gewaardeerd.  
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 Wat er in het clubblad komt moet achtergrondinfo zijn of ander nieuws geven. Het 

moet geen herhalingen bevatten van berichten die al op de site staan.  

6. Accommodatie/materiaal 

 Zonnebrink: prima locatie voor als je met drie teams tegelijk op zaterdag speelt. 

 ‘t Weurden als uitwijk voor als Willink’s bezet is, is het niet ideaal. Zeker niet als er 

team op bezoek komt. 

7. Financiën 

 Contributie-inning: gaat goed. 

 Financiële ontwikkelingen 

-Wegvallen subsidie schoolschaak kan ongeveer weggestreept worden tegen het 
voordeel dat we krijgen omdat we minder clubbladen hoeven te drukken. 
-Berkelstedentoernooi: door subsidie gana we daar positief uitkomen. 

 
8. Rondvraag 
 
 Geen vragen. Marcel sluit de vergadering, niet genoteerd hoe laat, maar het was nog 

ruim de 18e ☺ 

  
 

 
 
 

 

 
 

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

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

 

Wooldstraat 61  7101 NN  Winterswijk 
tel. 0543514900         fax. 0543532040 
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De interne competitie 
(door Han van de Laar) 

 
Omdat de meeste tekst van en over de interne competitie op de website staat, staat die niet 
meer in het clubblad. Er zijn inmiddels 48 personen die deelnemen aan de interne 
competitie. Eigenlijk 47 omdat na een aanvankelijke kennismaking Lukas Doering toch niet is 
gaan spelen, maar wel al opgenomen was in de stand. Ook zijn er wekelijks diverse 
afmeldingen. Van de meesten weet ik wel de reden. Toch blijft iedere speelronde redelijk tot 
goed bezet. Helaas heeft Patrick Schoenmaker als lid bedankt. Het viel niet meer te 
combineren met zijn baan en andere bezigheden. Ook Max Eisenbart heeft bedankt als lid. 
Hij zit in Nieuw Zeeland en gaat bij terugkomst in Nederland studeren.  

 
De laatste vijf ronden zullen beslissend 
zijn voor het algeheel kampioenschap en 
voor de B-C-D groep. Clubkampioen zal 
Jochem Mullink of Henri Abbink worden. 
De titel van B-groep zal naar verwachting 
gaan naar Oscar Wamelink of Dick 
Boogaard. Henk te Brinke, Erik Maris of 
Lauri Maris vechten nog om de C-groep 
en Jaap Wolters of David Poole zijn nog in 
de strijd voor de D-groep. Het blijft 
spannend. 

 

Beker 
De WSG beker is afgemeten gewonnen 
door Klaudio Kolakovic. Hij won in de 
finale van Gerard Harbers. Daarvoor had 
Klaudio in de eerste ronde al gewonnen 
van Henrik Lösing, in de tweede ronde van 
Jochem Mullink. Ronde 3 van Frank Lehr 
en de halve finale won Klaudio van Dick 
Boogaard. Daarmee is ook dit 
kampioenschap voor hem een feit en is 
Klaudio komend seizoen de 
titelverdediger. Wie stopt hem af?   

 
 

 
SPEELSCHEMA DINSDAG 2018 – 2019  

(versie april 2019) 
 

7 mei Ronde 29 WSG viertal thuis 

14 mei Ronde 30  

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  

 
 
 

Ranglijst WSG 2018-2019 cyclus 3 na ronde 28 seizoen 18/19 

(volgende pagina, zonder nummer 47, anders paste het er niet op) 
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Nr Warde Naam Voornam Puntn Gp Rting Rtg+ RtingN Score Perc Gs W R V wz Vr Ext Af Bk 

01 75 Mullink Jochem 1390,5 A1 2154 -2 2152 13,5/16 84 16 11 5 0 0 1 4 6 1 

02 74 Abbink Henri 1386,5 A  1970 -10 1960 18,0/26 69 26 15 6 5 0 1     1 

03 73 Schmeing Walter 1203,3 A  1954 0 1954 15,0/22 68 22 9 12 1 0 1   5   

04 72 Kolakovic Klaudio 1192,0 A  2138 2 2140 8,5/10 85 10 7 3 0 2   4 10 4 

05 71 Sligte Bert te 1136,8 A  1834 20 1854 7,5/14 54 14 5 5 4 2 1 10 1 2 

06 70 Krosenbrink Marcel 1077,8 A  1772 2 1774 9,0/16 56 16 6 6 4 -2 1 8   3 

07 69 Wamelink Oscar 1076,8 B1 1698 56 1754 13,5/25 54 25 10 7 8 -1 1 1 1   

08 68 Schuurmans Han 1043,7 A  1823 17 1840 10,5/19 55 19 6 9 4 1 1 5 3   

09 67 Boogaard Dick 990,3 B  1762 -16 1746 9,5/20 48 20 6 7 7 0 1 1 3 3 

10 66 Musholt Joachim 976,5 A  1812 -15 1797 10,5/18 58 18 6 9 3 0   3 7   

11 65 Harbers Gerard 974,2 A  1897 -14 1883 5,0/09 56 9 4 2 3 1   10 5 4 

12 64 Schley Alfred 959,5 B  1692 40 1732 7,0/10 70 10 5 4 1 0     18   

13 63 Dekker Thiemen 925,2 B  1677 23 1700 10,5/19 55 19 7 7 5 -1     9   

14 62 Laar Han vd  907,8 B  1675 -6 1669 11,0/21 52 21 6 10 5 1 1 1 5   

15 61 Cvetkovic Reinhard 893,0 A  1858 -5 1853 4,0/06 67 6 2 4 0 0   4 18   

16 60 Brinke Henk te  847,5 C1 1576 31 1607 6,0/15 40 15 4 4 7 1 1 9 3   

17 59 Loesing Henrik 840,0 A  1891 -2 1889 5,5/07 79 7 5 1 1 -1   7 14   

18 58 Maris Evi 807,2 B  1504 6 1510 11,5/23 50 23 10 3 10 1 1 1 3   

19 57 KLangenhorst Gerard  795,7 B  1571 -25 1546 9,5/22 43 22 7 5 10 0 1 2 3   

20 56 Maris Erik  794,7 C  1503 -1 1502 11,0/22 50 22 10 2 10 0     5 1 

21 55 Maris Lauri 789,0 C  1422 48 1470 9,5/22 43 22 7 5 10 0 1 1 3 1 

22 54 Burgers Mark 787,5 B  1616 -11 1605 6,0/12 50 12 5 2 5 0   6 9 1 

23 53 Teloeken Daniël  785,7 A  1864 11 1875 1,0/01 100 1 1 0 0 -1   2 25   

24 52 Roodzant Frank 744,0 C  1506 2 1508 8,0/19 42 19 7 2 10 1     7 2 

25 51 Schmeing Manfred 741,0 B  1652 1 1653 8,5/11 77 11 6 5 0 1   1 16   

26 50 Houwers André 739,2 C  1438 -31 1407 7,5/16 47 16 6 3 7 -2 1 3 6 2 

27 49 Voogd Rob 700,2 C  1373 9 1382 9,5/20 48 20 8 3 9 -2   1 7   

28 48 Wolters Jaap 675,8 D1 1324 13 1337 8,5/23 37 23 6 5 12 1 1 2 1 1 

29 47 Kl. Poelhuis Jan Wllem 668,8 D  1241 22 1263 9,5/21 45 21 8 3 10 1 1 1 4 1 

30 46 Hoens Peter  638,5 A  1914 3 1917 4,0/05 80 5 3 2 0 -1     23   

31 45 Poole David 635,3 D  1190 38 1228 7,5/15 50 15 7 1 7 1   4 9   

32 44 Eisenbart Max 609,0 C  1508 -28 1480 7,5/14 54 14 6 3 5 0   1 13   

33 43 Eckhardt Jan  591,3 D  1176 -6 1170 10,5/24 44 24 8 5 11 0 1 1 2   

34 42 Beek Henk van 560,8 C  1261 -73 1188 9,5/24 40 24 8 3 13 0 1   3   

35 41 Labee Dick 536,0 C  1276 -70 1206 9,0/22 41 22 3 12 7 0     6   

36 40 Ruesink Kay 531,3 D  885 81 966 8,5/20 43 20 8 1 11 0   1 7   

37 39 Wiggers Henk  515,0 D  1037 32 1069 7,5/15 50 15 7 1 7 1     13   

38 38 Freriks Henk 508,3 C  1237 -14 1223 6,0/12 50 12 5 2 5 -2     16   

39 37 Slager Daan 489,8 D  1158 -13 1145 5,0/12 42 12 5 0 7 0   6 10   

40 36 Schoenmakers Patrick 458,0 D  1066 3 1069 4,5/10 45 10 4 1 5 0     18   

41 35 Wamelen Dick 450,7 B  1768 -17 1751 1,0/02 50 2 1 0 1 0   6 20   

42 34 Teloeken Stefan 425,3 B  1788 0 1788 1,0/02 50 2 0 2 0 0   1 25   

43 33 Dekker Paul  384,7 D  1100 -37 1063 3,5/11 32 11 3 1 7 1     17   

44 32 Deunk Freek 373,3 D  1100 -36 1064 3,0/11 27 11 2 2 7 -1     17   

45 31 Barachtjansky Daniël  371,2 D  896 6 902 3,0/11 27 11 2 2 7 -1     17   

46 30 Pooth Richard 341,5 A  1828 -18 1810 0,0/02 0 2 0 0 2 0     26   

48 28 Bierkämper Ulf 302,5 D  800 -16 784 1,5/17 9 17 0 3 14 -1   3 8   
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WSG 1  
(door Gerard Harbers) 

Zaterdag 15 december speelden we ronde 5 tegen Arnhemse Schaakacademie 1. We 
hadden nog geen enkel wedstrijdpunt verdiend en het zou de hoogte tijd hiervoor worden. Dit 
om een start te kunnen maken van ons doel: handhaving in de tweede klasse. Arnhem is de 
sterkere tegenstander met op bord 1 een echte IM, te weten W. Hendriks met een rating van 
2401. Reinhard vroeg of hij daartegen mocht spelen en daarom werd hij aan de IM 
gekoppeld. Veder speelde Klaudio aan bord 8, Khaled aan bord 7 en Henrik aan bord 2. Met 
deze aanpassing probeerden we de punten te halen. 

Uiteindelijk viel het nogal tegen. Reinhard 
verloor aan bord 1 kansloos tegen 
Hendriks. Hendriks speelde heel rustig zijn 
kleine voordeel telkens verder uit. Ook 
Khaled aan bord 7 speelde een verloren 
partij tegen Roskam. Klaudio speelde dus 
aan bord 8 en won als enige zijn partij. Dit 
had dus goed uitgepakt. Terwijl Gerard 
aan bord 5 redelijk stond maar uiteindelijk 
alles weggaf.  

Dit gold eveneens voor Tom op bord 6 en 
Jochem op bord 4 tegen respectievelijk 
Van Hoorn en Wedda. Henrik kon aan 
bord 2 het niet bolwerken tegen Van 
Onzen. Hierdoor stonden we reeds met 1-
6 achter. Arjan tenslotte speelde een 
goede partij en wist de remise te behalen.  

Het verlies van 1½-6½ was terecht. Onze 
kansen moeten we dus halen van de 
resterende wedstrijden, te beginnen met 
Hardenberg in het nieuwe jaar. 

 

WSG 1 2031 ASA 1 2099 1½-6½ 

Reinhard Funke 2037 Willy Hendriks 2401 0-1 

Henrik Lösing 1891 Jeroen van Onzen 2105 0-1 

Arjan van Lith 2127 Sebas Beumer 2141 ½-½ 

Jochem Mullink 2154 Dries Wedda 2188 0-1 

Gerard Harbers 1897 Thomas van Nispenrode 2023 0-1 

Tom Officier 1945 Geert van Hoorn 1988 0-1 

Khaled Darwisch 2056 Mathieu Roskam 1954 0-1 

Klaudio Kolakovic 2138 Arthur Maters 1988 1-0 

 
 
Voor de wedstrijd tegen Hardenberg hadden we nog geen enkel wedstrijdpunt. Als we nog 
wat willen bereiken in deze klasse dan moest het in deze wedstrijd gebeuren. Onze laatste 
strohalm! Nu was Hardenberg voor WSG geen makkelijke tegenstander. Immers in de 
laatste KNSB bekerwedstrijd die we hebben gespeeld tegen hen hebben we wel mooi 
verloren. WSG stond ook nog laatste en Hardenberg negende in de ranglijst. Een vierpunten 
wedstrijd dus.    

De partijen ontwikkelden zich normaal, 
geen enkele speler stond slecht. Gerard, 
aan bord 8, had een gelijke stelling bereikt 
in de Grünfeld, maar liet zich verleiden tot 
een zet die net niet goed genoeg bleek. Hij 
liet een venijnige torenzet toe die zijn 
stelling stuk maakte. De hoop die hij 
koesterde om nog een gelijk spel te krijgen 
werd de grond ingeboord door het goede 
spel van zijn tegenstander. 

Geen goed begin dus. Khaled, bord 2 met 
zwart, had intussen remise gespeeld.  

Hier was niets op af te dingen. Reinhard 
met zwart tegen Slingerland, had in een 
Siciliaan een goede stelling bereikt en kon 
door een kleine combinatie materiaal 
winnen. Hij zette goed door en won op zijn 
eigen gedegen wijze. Daarmee was de 
stand gelijk getrokken.  

Vervolgens kon Christian, met wit aan 
bord 5, tegen Offringa, zijn 
stellingsoverwicht in winst omzetten.  
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Tom tegen Van der Meulen had met wit in 
een Siciliaan een stellingsoverwicht, met 
name zijn ontwikkeling was beter, maar 
winnen viel nog niet mee. Hij vond 
uiteindelijk de goede voortzetting en won 
gedecideerd. Klaudio speelde tegen 
Höllman een erg goede partij. Zijn 
tegenstander leek een sterk centrum te 
hebben maar Klaudio had de aanval op de 
koningsvleugel. Dit vergde zoveel van wit 
dat zwart het centrum overnam. Dit was 
teveel en zwart kreeg materiaal overwicht 
hetgeen beslissend  was. De stand was nu 
4½-1½.  

We hadden de wedstrijd reeds gewonnen. 
Nu alleen Jochem en Arjan nog.  

Beide partijen stonden niet heel erg goed. 
Jochem wilde reeds opgeven maar 
speelde toch door in een dameindspel. 
Door een fout van zijn tegenstander kreeg 
hij onverwacht tegenspel en kon wel erg 
veel schaakjes geven waarna de remise 
een feit was. Arjan stond een hele tijd 
bedenkelijk aan bord 3, maar Hendriks, 
speelde het niet helemaal goed en Arjan 
kreeg plotseling kansen. Die benutte hij 
uitstekend en kreeg een mataanval, die 
niet verhinderd kon worden. Uiteindelijk 
wonnen we dus met 6–2. Een hoge score 
die vertrouwen geeft voor de volgende 
wedstrijden om toch nog de klasse te 
behouden! 

 

Hardenberg 1 2040 WSG 1 2071 2-6 

Jan van der Veen 2014 Jochem Mullink 2154 ½-½ 

Peter Mijnheer 2151 Khaled Darwisch 2056 ½-½ 

Richard Hendriks 2031 Arjan van Lith 2127 0-1 

Ludger Hollmann 2105 Klaudio Kolakovic 2138 0-1 

Johan Offringa 2036 Christian Völker 2211 0-1 

Caroline Slingerland 2009 Reinhard Funke 2037 0-1 

Freerk Rindert vd Meulen 1941 Tom Officier 1945 0-1 

Arie van Wageningen 2030 Gerard Harbers 1897 1-0 

 

 
Intussen opgeklommen naar de negende plaats traden we op 16 maart aan tegen MSV 
Meppel. Deze negende plaats betekent nog steeds dat we degraderen. Omdat we in de 
laatste ronde tegen Assen moeten, die enkele plaatsen hoger staat dan Meppel, was dit de 
uitgelezen kans om punten scoren. Meppel heeft sterke spelers aan de topborden, dus je 
zou zeggen dat we het van de laagste borden moeten hebben. Voor het eerst is ons team 
volledig hetgeen betekent dat Gerard niet meespeelt maar meekijkt.  Maar ook dat is leuk om 
te doen.  

Als eerste was Khaled met zijn partij 
gereed. Hij stond vanaf het begin niet 
geweldig. Er moet bij gezegd worden dat 
zijn tegenstander, Donker, prima speelde. 
Hij pareerde elke zet van wit en creëerde 
telkens kleine dreiginkjes waartegen 
Khaled zich moest verdedigen. Uiteindelijk 
kreeg wit een kromme stelling waarbij 
zwart van alles dreigde. Mat of veel 
materiaal verlies was het gevolg: 0-1. 
Vervolgens speelde Tom aan bord 7 tegen 
Spekrijse gelijk.  

Tom had een iets betere stelling maar het 
was onvoldoende voor de winst. Remise 
was een terecht resultaat. Vervolgens 
kwam Reinhard met een remise.  

Zijn stelling aan bord 6 kende enkele 
zwaktes en hij kon daarom niet op winst 
spelen. Christian won tegen Jonkman een 
pion door een schijn paardoffer. 
Vervolgens kwam daar een uit nood 
geboren dame-offer tegen een stuk en een 
toren. De stelling was lastig te beoordelen.  

Hoewel wit volgens de machine beter 
stond is de stelling in praktijk voor zwart 
veel makkelijker te spelen. Dat bleek dan 
ook wel. Zwarts koning bleek veilig te 
staan en hij kon daarna zijn vrijpion laten 
oplopen tot de tweede rij. De volgende zet 
zou een promotie zijn. Dit was voldoende 
en de gordijnen werden gesloten. Een 
prima winst voor zwart. De stand was 
gelijk! 2-2. 
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Klaudio speelde een prima partij, met wit 
tegen de sterke Berendsen met een hoge 
rating. De stelling was gewonnen, maar 
niets is zo moeilijk dan een gewonnen 
stelling te winnen! Nadat een heleboel 
stukken waren geruild bleef er een 
toreneindspel over die eigenlijk lastig te 
winnen is, maar daarom wel te winnen. 
Dat geschiedde niet. Het spel verzandde 
in een remise. Intussen was Henrik, aan 
bord 8 in de problemen gekomen. Het was 
een vreemde stelling met één open lijn (de 
e-lijn). De rest was gesloten door de 
pionnen die dichtgeschoven waren. Henrik 
gaf een stuk om chaos te creëren en dat 
lukte. Hoewel de stelling voor zwart 
gewonnen was, werd de stelling zo dat wit 
een dame kon weggeven op straffe van 
pat, wat overzien was door zwart. Met de 
felicitaties voor de witte zet, werd tot 
remise besloten. Een gelukje voor wit: 3-3. 

Jochem speelde een puike partij tegen 
Bas de Boer, het jeugdtalent van Meppel. 
Heel voorzichtig, zonder ook maar iets 
weg te geven, had Jochem een gedegen 
stelling opgebouwd waarbij telkens een 
pionnetje wegsnoept van zijn 
tegenstander.  

Hij had er uiteindelijk twee meer. Echter er 
waren ook zoveel stukken geruild zodat er 
aan beide zijden nog twee paarden, voor 
een ieder, over waren. En dan is het lastig. 
Wit kan dan zijn paarden offeren tegen de 
pionnen en dan is het alsnog remise. De 
stelling was gewonnen voor wit maar zie 
dat maar is te doen. Ook deze stelling 
verzandde in remise: 3½-3½. 

 
 

Zwart staat twee pionnen voor, maar dat blijkt 
niet genoeg voor de winst. Omdat twee 
paarden geen mat kunnen zetten hoeft wit 
allen beide pionnen te slaan. Hij begint met 
Pf4+. Als zwart slaat met exf4 dan volgt Kxf4 
en kan hij verlies van pion f5 net meer 
voorkomen. 
Zwart probeerde daarom Kf6 en daarop volgde 
Pd5+. Zwart kan alleen nog maar wat 
proberen met Kg5. Dan volgt Pxf5. Na Kxf5, 
Pe7+ Ke6, Kxe4 Pf2+ Kxe7 Kxf2 en het 
pionneneindspel is remise (Marcel).   

 
Tenslotte was daar Arjan. Hij speelde 
tegen de GM van Meppel Dennis de 
Vreugt, met zwart aan bord 3. De hele 
partij stond Arjan beter en hij hield dit vol 
tot op het einde. Arjan had een pionnetje 
gewonnen en ruilde de stukken. Er werden 
iets teveel stukken geruild en er kwam een 
toren eindspel op het bord dat net niet 
gewonnen bleek te zijn. Ook hier remise. 
Met name de GM mocht hiermee tevreden 
zijn, hij was door het oog van de naald 
gekropen. Einduitslag 4-4. 

Er speelt natuurlijk niet elke week en zelfs niet 
elk jaar een speler van het WSG tegen een 
grootmeester, behalve dan in een simultaan. In 
oktober 2016 speelde Bert te Sligte tegen (en 
verloor van) grootmeester Dennis de Vreugt 
van MSV Meppel. Tweeënhalf jaar later 
speelde Arjan van Lith tegen diezelde De 
Vreugt. Bij WSG zagen we maar drie spelers 
die toen ook meededen, bij Meppel nog zes. 
De einduitslag veranderde van 3-5 in 4-4. 
De Vreugt is niet de sterkste grootmeester van 
deze aardbol, maar een rating van 2413 is toch 
zeker iets om u tegen te zeggen. Arjan is de 
laatste tijd echter in grootse - ik zou haast 
zeggen ouderwetse - vorm en was 
vastbesloten een resultaat te behalen.  
Na afloop morde hij zelfs over de remise, dat 
zegt genoeg. En natuurlijk een extra reden om 
deze partij voor het nageslacht te bewaren. 
 
1.d4 Pf6, 2. g3 e6, 3. Lg2 d5, 4. c4 Lb4+, 5. 
Pc3 0-0, 6. Db3 c5, 7. a3 Lxc3, 8. bxc3 
Pc6, 9. xd5 xd5, 10. xc5 Da5, 11. Pf3 Pe4, 
12. 0-0 Dxc3, 13. Dxc3 Pxc3, 14. Te1 Tfe8, 
15. Le3 Lg4 
Arjan is de opening prima doorgekomen, hij 
staat eerder wat beter dan minder. Qua 
tijdsgebruik houdt hij ook nog gelijke tred. 
 
16. h3 Lxf3, 17. Lxf3 Pe5, 18. Lh5 Pc4 
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Het loperpaar wordt magische krachten 
toegedicht, maar hier is het toch echt de partij 
met het paardenkoppel die er iets beter voor 
staat. De witte lopers doen nog niet zoveel en 
de zwarte stukken staan gemiddeld actiever 
dan de witte. 
 
19. Lf4 Tac8, 20. Tac1 Pe4, 21. Tb1 Te7, 22. 
Ld6 Pexd6, 23. cxd6 Pxd6, 24. Ted1 Tc5, 25. 
Lf3 Te5, 26. e4 Tc3, 27. Lg2 g6, 28. f4  
Dit ziet er actief uit, maar blijkt niet zo goed te 
zijn. Beter was a4 om die pion te houden.  
 
Te7, 29. e5 Pf5, 30. Txd5 Txg3,  
Zwart heeft de witte zwaktes, vooral op de 
derde rij, goed onder vuur genomen. Nog beter 
was echter Pxg3. Dat driegt zowel Txa3 als 
Pe2+ gevolgd door Pxf4.  
 
31. Td8+ Kg7, 32. Kf2 Txa3, 33. Lxb7  
Wit biedt hier remise aan en dat doet een 
grootmeester natuurlijk niet zomaar tegen een 
eenvoudige sterveling. Volgens mijn engine 
staat het bijna +3 voor zwart. Arjan speelt dan 
ook onverstoorbaar verder. Of toch niet, want 
de komende paar zetten laat hij wat kansjes 
liggen. 
 

Tc7, 34. Le4 Ta2+  
Min of meer winnend was hier Tc4 geweest. 
Zie daarvoor onderstaand diagram 

 

 
 
Na Lxf5 volgt Txf4 met schaak en zwart komt 
twee pionnen voor, terwijl de andere pionnen 
ook moeilijk te dekken zijn voor wit. De enige 
zet die niet meteen iets verliest is Te1, maar 
ook dat ziet er weinig hoopvol uit voor wit. 
 
35. Kf3 Tc3+, 36. Td3 Taa3, 37. Lxf5 Txd3, 
38. Lxd3 Txd3, 39. Ke4 Txh3,  
Wit heeft nu eenzelfde soort stelling bereikt als 
had kunnen ontstaan bij bovenstaand diagram, 
maar dan nog met de pion op f4. Zwart staat 
nog steeds goed, maar niet meer echt 
gewonnen. Beide spelers spelen sterk verder 
en zo resteert er “slechts” een plusremise. 
 
40. Tb7 Th1, 41. Txa7 Tf1, 42. Ta2 h5, 43. 
Tb2 g5, 44. Kf5 xf4, 45. Tg2+ Kf8, 46. Th2 f3, 
47. Txh5 f2, 48. Th2 Ke7, 49. Tg2 Kd7, 50. 
Kf6 Ke8, 51. Th2 Kd7 (commentaar Marcel)  
 
 

WSG 1 2070 MSV 1 2099 4-4 

Jochem Mullink 2154 Bas de Boer 2090 ½-½ 

Khaled Darwisch 2056 Roel Donker 2234 0-1 

Arjan van Lith 2127 Dennis de Vreugt 2413 ½-½ 

Klaudio Kolakovic 2138 Berendsen 2311 ½-½ 

Christian Völker 2211 Fokke Jonkman 1993 1-0 

Reinhard Funke 2037 Bas Dudink 1904 ½-½ 

Tom Officier 1945 Stefan Spekreijse 1794 ½-½ 

Henrik Lösing 1891 Micha Jans 2055 ½-½ 
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Mu Consult Apeldoorn 2 – WSG 1 
(door Gerard Harbers) 

  
Zaterdag 13 april naar Apeldoorn voor de beslissende wedstrijd tegen MuConsult Apeldoorn 
2. Dat stond immers negende. We hadden goede hoop om een perfect resultaat te behalen, 
gezien de voorafgaande wedstrijden. Winst tegen Hardenberg en een gelijkspel tegen het 
favoriete Meppel. Zo stonden we reeds op een achtste plaats. Dit zou bevestigd moeten 
worden in Apeldoorn. 
 
Ook Apeldoorn 1 speelde daar in de 
Meesterklasse. Als je zelf niet aan zet was 
kon je ook de partijen bekijken van de 
grootmeesters, meesters en FM’s iets 
verder op. Met name Yusupov trok de 
aandacht van menigeen. Hij won trouwens 
een mooie partij van Vandebussche, die 
hoofdschuddend naar zijn stelling keek 
aan het eind van de middag. 
 
Ten eerste was Henrik (bord 8 met zwart) 
tegen Eleveld gereed. Henrik speelde zijn 
bekende Indische opstelling. De stelling 
werd snel open en zwart offerde reeds een 
pion en daarna een kwaliteit in de 
veronderstelling dat dit veel zou 
opleveren. Wit echter pareerde alles op 
een goede manier en zwart kwam teveel 
achter te staan. Hij gaf daarom op.  
 
Daarna duurde het lang. Aan bord 2 
speelde Khaled met zwart tegen Smit. Ook 
hier werd menig loper gefianchetteerd en 
deze keken allemaal diagonaal over het 
bord. Wit kreeg de overhand toen hij de 
kracht van de lopers combineerde met de 
paarden in het centrum die de zwarte 
stelling torpedeerden. Telkens dreigde wit 
een zwart stuk te veroveren. Zwart kon dit 
allemaal keren, totdat dit niet meer kon. Hij 
verloor veel materiaal en kon opgeven, 0-2  
Dat begint niet goed. 
 
Ook Reinhard kreeg het zwaar te 
verduren. In een Siciliaan kreeg wit meer 
ruimte en benutte dit door een stuk te 
offeren op de koningsvleugel. Zwart werd 
in de hoek gedrukt en kreeg een mindere 
stelling. Deze druk werd zo groot dat het 
veel materiaal kostte: 0-3. 
 
Arjan speelde met wit tegen jeugdspeler 
Wouters met een rating van circa 1900. In 
het begin stond hij perfect en had, volgens 
eigen zeggen, een erg goede stelling. 

Dit wist hij echter niet goed uit te buiten. 
Zwart kwam steeds beter in het spel en 
kon uiteindelijk materiaal winnen dat 
voldoende was voor de winst: 0-4! 
 
Jochem speelde aan bord 1 tegen Van 
Dommelen. Hij kreeg een gelijke stelling 
en er werd remise aangeboden. Omdat de 
stand in de wedstrijd dit niet toeliet 
speelde hij door. Maar vervolgens werden 
de zetten minder nauwkeurig en verloor 
hij: 0-5! Dit was teveel. Wedstrijd verloren. 
 
Klaudio speelde met wit tegen Van de 
Elburg. Het ging langdurig gelijk op. Maar 
in het eindspel ging het telkens een beetje 
minder voor Klaudio. Zwart kreeg de 
overhand en gaf dit niet meer weg: 0-5.  
 
Er resten nog Tom en Gerard. Gerard 
speelde tegen Boel met zwart. Het werd 
een Spanjaard waarbij zwart een redelijke 
stelling had. Wit overspeelde zijn kansen 
en zwart won twee pionnen. Vervolgens 
kreeg  zwart het benauwd omdat hij 
dreigde te winnen. Hij liet toe dat wit met 
zijn dame in zijn stelling kon komen. Maar 
dat betekende ook dat zwart met zijn 
dame in de witte stelling kon 
binnendringen. Zwart kon toen eeuwig 
schaak geven, maar dat vond wit niet erg. 
Met twee rode hoofden werd tot remise 
besloten op de 72e zet: ½-6½. 
 
Tom tenslotte speelde aan bord 7 met wit 
tegen Van Belle. Hij stond de hele partij 
beter. Op het einde van de partij kwam er 
een kale dame tegen een kale toren 
eindspel. Dat is gewonnen maar zie dat 
maar eens te winnen met een zekere 
tijdnood. Je moet bovendien de 50 zetten 
regel in de gaten houden. Uiteindelijk werd 
ook dit remise: 1-7 dus. 
Kansen verspeeld, nu kan alleen Assen 
ons nog redden. Dat is onze laatste hoop! 
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Apeldoorn 2 2051 WSG 1 2031 7-1 

Van Dommelen 2158 Jochem Mullink 2154 1-0 

Smit 2118 Khaled Darwisch 2056 1-0 

Wouters 1881 Arjan van Lith 2127 1-0 

Boel 2213 Gerard Harbers 1897 ½-½ 

Van der Elburg 2192 Klaudio Kolakovic 2138 1-0 

Kabanof 2010 Reinhard Funke 2037 1-0 

Van Belle 1849 Tom Officier 1945 ½-½ 

Eleveld 1983 Henrik Lösing 1891 1-0 

 
 

 
Lonneker – WSG 2 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Onderweg naar Lonneker probeerde ik Hennie er nog van te overtuigen dat geluk in het 
schaken niet echt bestaat. Je hebt geen speler die de bal ongelukkig in eigen doel schiet of 
een scheidsrechter die een buitenspelgoal over het hoofd ziet.  Maar eigenlijk had Hennie 
toch wel gelijk. Soms moet je een beetje mazzel hebben om de punten binnen te halen.  
 
Lonneker meldde keurig voor de wedstrijd 
dat zij een speler minder hadden, 
waardoor wij met een 0-1 voorsprong 
konden beginnen. Bert te Sligte was zo 
edelmoedig om dit punt zonder te spelen 
(en zonder naar Lonneker te gaan) op te 
strijken. Aangekomen in het gebouw van 
de plaatselijke ijsclub bleek dat bij de 
thuisclub de twee sterkste spelers afwezig 
waren en dat op bord 8 een invaller zat 
met een zeer bescheiden rating. Dat zou 
normaalgesproken het tweede punt 
moeten zijn. En dat wist Dick van 
Wamelen ook vrij soepel binnen te halen. 
Frappant was overigens dat Lonneker 2 in 
dezelfde zaal wel met acht mensen 
speelde tegen Doetinchem. 
 
En zo sta je met 0-2 voor in plaats van 
mogelijk met 2-0 achter als zij wel 
compleet waren geweest. Aan de andere 
zes borden hadden wij gemiddeld nog 120 
punten minder, dus er moest nog wel 
gewerkt worden voor de matchpunten. 
Maar wij wisten die zes borden keurig op 
3-3 te houden en zo was onze eerste 
overwinning een feit en staan we  niet 
meer laatste. Nog een krachttoer in de 
volgende ronde tegen Voorst en we gaan 
ons zowaar nog handhaven. 
De individuele uitslagen staan hieronder.  
Vermeldenswaard is nog dat Han aan 
bord 2 wederom prima schaak liet zien. 

Als hij de concentratie tot het laatst had 
vastgehouden, had hij de partij zelfs 
gewonnen. 
Ter illustratie de partij van Henri. Zijn 
tegenstander is niet de eerste de beste, 
want zowel Gerard Harbers als Arjan van 
Lith kwamen tegen Mart Wennink dit 
seizoen niet verder dan remise.  
 
Mart Wennink - Henri Abbink 
1.e4 c6 2.Pf3 d5 3.exd5 cxd5 4.Pe5 Pc6 
5.Lb5 Ld7 6.Pxd7 Dxd7 7.d4 e6 8.0-0 
Ld6 9.c4 dxc4 10.Pc3 Pge7 11.Dg4 0-0 
12.d5 Pe5 13.Dh3  
Lxd7 Pxg4, xe6 lijkt sterker, maar wit wil 
kennelijk de dames op het bord houden. 
 
Dc7 14.dxe6 a6 15.La4 f5 16.Lg5 P5g6 
17.Tad1 b5  
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18.Lc2  
Met 18.Lxb5 axb5 19.Pxb5  wint wit 
materiaal, hier komt Henri goed weg. 
 
18...Tad8 19.Kh1 h6 20.Pd5 Dc5 21.Le3 
Dc6 22.Pxe7+ Pxe7 23.Tfe1 Lb4 24.Tf1 
Dxe6 25.b3 Df6 26.Lc1 Dc3 27.Txd8 
Txd8 28.Lxf5 Pxf5 29.Dxf5 cxb3 30.De6+ 
Kh7 31.axb3 Dd3 32.Kg1  
 
(zie diagram) 
 
32. …Dxf1+  
En wit geeft op.Voor wie het niet zo snel 
gezien heeft als de spelers: Na 33. Kxf1 
Td1+, 34. Ke2 Te1+ wint wit de dame en 
blijft materiaal voor.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

Lonneker 1850 WSG 2 1835 6½-1½ 

xx  Bert te Sligte 1834 0-1 

Arno van Akkerden 2050 Han Schuurmans 1823 ½-½ 

Jokim van de Bos 2056 Emma de Vries 1937 ½-½ 

Mart Wennink 1958 Henri Abbink 1970 0-1 

Leon Stuij 1832 Marcel Krosenbrink 1772 0-1 

Jarno Scheffers 1847 Hennie Meijer 1813 1-0 

Robin Bos 2048 Dick Boogaard 1762 1-0 

Martin Slikker 1157 Dick van Wamelen 1768 0-1 
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WSG 2 – Voorst 1 
(Door Dick van Wamelen) 

Op 16 maart stond de 7e wedstrijd van het seizoen tegen Voorst op het programma. 
Het was een belangrijke wedstrijd voor beide ploegen gezien de stand na zes ronden in 
klasse 3B van de KNSB. 

 

7. Lonneker 4 22½ 

8. Voorst 3 21 

9. WSG 2 3 15 

10. ASA 2 2 17½ 

 
Aan het einde van de wedstrijd vroeg onze 
teamcaptain of ik een stukje wilde 
schrijven voor het clubblad. Ik had dit 
graag eerder geweten dan had ik 
aantekeningen kunnen maken was mijn 
eerste gedachte, maar nu ik eraan 
begonnen ben is die gedachte weg. Mocht 
je dus minder genoemd worden in 
onderstaand stukje dan heeft dat niet te 
maken met dat je partij niet interessant of 
belangrijk was, maar meer omdat ik er niet 
teveel van gezien heb. 

Na 6 ronden stond WSG 2 op een 
zorgelijke negende plaats, net onder de 
degradatiestreep. In punten gelijk met 
Voorst, dus we konden spreken van een 
echte degradatiekraker waarin we ons 
lucht zouden kunnen verschaffen tegen 
het degradatiespook, die al het hele 
seizoen boven ons hing. Met nog matches 
tegen ZSG en SG Max Euwe te spelen, 
moesten er punten gescoord worden. 

Ik denk dat Marcel veel heeft zitten 
puzzelen hoe we deze wedstrijd zouden 
moeten aanpakken en in welke opstelling. 
Hij had daarbij ook te maken met een 
afzegging: Hennie Meier was met 
vakantie. In zijn plaats deed Daniël 
Teloken mee. 

Gezien de rating zouden we met een 
kleine nederlaag rekening moeten houden 
(1841 om 1905), maar die konden we niet 
gebruiken, dus moest er gestreden 
worden door het team van WSG 2. 

Marcel had een tactische opstelling uit de 
hoge hoed getoverd, waardoor Dick 
Boogaard op bord 1 zat en Marcel zelf op 
bord 8. Bert te Sligte zat op bord 7 i.p.v. 
de hoge borden waar hij het gehele 
seizoen plaats had genomen.    

Zo begonnen we om 13.00 uur met het 
schaken, het spel waar Albert Einstein ooit 
van zei:  
“Schaken is het snelste spel ter wereld 
omdat men iedere seconde duizenden 
gedachten moet ordenen”.  
 
Dick van Wamelen was aan bord 6 het 
eerste klaar. Zoals wel vaker dit seizoen, 
zet hij zijn partij goed op, heeft een gelijke 
of iets betere stand, maar neemt dan een 
verkeerd besluit. In een gesloten Siciliaans 
met wit werkte Dick naar een stelling 
waarin hij een sterk paard tegen een 
zwakke loper had en beide twee torens en 
een dame op het bord. Dick dacht een 
pion te verliezen en speelde daarom 
passieve zetten: door dit spel kon de 
zwakke loper van zijn tegenstander 
langzaam weer in het spel komen en weer 
sterk meedoen, waardoor Dick de partij 
verloor. Uit de analyse bleek dat Dick de 
pion best had kunnen geven vanwege de 
sterke c-lijn die hij in handen zou krijgen 
en de kracht van de torens. Niet gedaan, 
dus 0-1. 

Als Wilhem Steinitz deze partij nog had 
kunnen beoordelen, dan had hij een van 
zijn quotes over het schaken kunnen 
gebruiken:  
 
“Schaken is niets voor angstige zielen”. 
 
Bert had aan  bord 7 een gelijkwaardige 
tegenstander. Ik weet niet welke opening 
Bert speelde maar zag wel dat zijn partij al 
snel in het eindspel beland was. Hier 
waren de vooruitzichten niet goed voor 
Bert, want hij had een pion in moeten 
leveren. Soms is het zo dat je als schaker 
eerst een mindere stelling nodig hebt en 
dan pas je beste schaak laat zien.  
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Dit fenomeen kwam ik op meer borden 
tegen deze middag. Bert speelde door en 
wist met een pion minder een leuke 
promotietruc toe te passen, waardoor hij 
de partij alsnog naar zich toe kon trekken 
en won. 1-1 
 
Als Emanuel Lasker de partij van Bert nog 
had kunnen beoordelen dan had hij 
waarschijnlijk met een glimlach een van 
zijn quotes gebruikt: 
 
“Ik vecht zolang mijn tegenstander een 
fout kan maken” 
 

 
 
Na Pb3-d4+ heeft wit Ke2-e3 gespeeld. Ik zat 
naast Bert en dacht “nu komt hij nog goed 
weg, want met Pc2+ kan hij een soort eeuwig 
schaak geven”, maar Bert bleek veel betere 
plannen te hebben. 
35. …c3. Wit kan nu drie slagzetten doen, 
maar ze zijn allemaal niet goed. Na Kxd4 volgt 
c2 en zwart haalt een dame. Na bxc3 volgt a3 
en wederom kan wit de vrijpion niet stoppen.  
 
Wit koos voor Pxc3, maar na Lxc3 is wederom 
xc3 niet mogelijk omdat de a-pion dan 
doorloopt. Ook Lb6 lost niets op, want na Lxd4 
speelt zwart niet Lxd4+, maar a3 !! en de pion 
loopt door of de loper gaat verloren (Marcel). 

 
Ondertussen was Henri op bord 4 bezig 
met een, naar mijn idee, ingewikkelde 
partij. Zijn tegenstander had o.a een 
gevaarlijke vrije h-pion, en Henri twee 
sterke centrumpionnen.  

Het was een heel gereken om die h-pion 
tegen te houden in combinatie met het 
juist opspelen van zijn eigen pionnen om 
een tegenaanval te hebben.  

De pionnen van Henri waren sterk 
waardoor zijn tegenstander besloot om 
zijn toren te geven voor de pionnen. Hij 
had het goed uitgerekend want zijn 2 
pionnen (tegen de kale toren van Henri) 
waren ver genoeg opgerukt. Henri zijn 
koning had een centrale plaats op het bord 
ingenomen waardoor de toren en de 
koning de pionnen nog konden 
achterhalen. Hiervoor zou Henri dan wel 
de toren moeten geven. Toen alle 
kruitdampen waren opgetrokken besloten 
beide spelers tot remise. 1,5–1,5. 

Misschien heeft Henri tijdens de partij wel 
aan een quote van Reuben Fine gedacht: 
 
“De koning is een sterk stuk, dus benut 
hem!” 
 
Nadat deze 3 partijen waren gespeeld zag 
het er niet goed uit voor WSG 2: Dick, 
Emma en Daniël stonden minder, Han 
gelijk en Marcel beter. 

Emma, topscorer van WSG 2 met 4,5 uit 6 
en ondertussen een TPR van 2232, had 
een lastige partij tegen een op papier 
gelijkwaardige speler. Haar tegenstander 
had oprukkende pionnen op de e- en f-lijn 
en Emma had weinig tegenspel kunnen 
creëren op de damevleugel. Emma moest 
een kwaliteit offeren/geven, waarna ze 
zich enigszins aan de druk kon 
ontworstelen, maar nog altijd minder 
stond. Zoals van Emma gewend dit 
seizoen bleef ze geconcentreerd 
doorspelen en speelde ze de juiste zetten 
waardoor haar tegenstander het, ondanks 
de kwaliteit meer, lastig had. Door een fout 
van haar tegenstander, kon Emma ook 
deze partij met een overwinning afsluiten 
en haar score op 5,5 uit 7 brengen dit jaar. 
2,5–1,5. 
 
Ook voor de partij en instelling van Emma 
gold de quote van Emanuel Lasker: 
 
“Ik vecht zolang mijn tegenstander een 
fout kan maken” 
 
Han Schuurmans speelde een prima partij 
tegen een tegenstander met 240 
ratingpunten hoger. Han zette zijn partij 
met wit rustig op en had geen problemen 
in de opening.  
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Ook het middenspel ging gelijk op en met 
de tijdcontrole was er niets aan de hand 
voor Han. Han twijfelde nog of hij zijn 
tegenstander remise aan zou bieden. 
Maar dan doet Han een zet met zijn dame 
die niet past bij zijn goede spel van die 
middag. Door deze zet kon Han 2 zetten 
later opgeven omdat hij mat dreigde te 
gaan. Helaas werd Han niet beloond voor 
zijn goede spel en staat het weer gelijk, 
2,5 -2,5. 
 
Op de partij van Han is onderstaande 
quote van Horowitz van toepassing: 
 
“Eén slechte zet maakt 40 goede 
ongedaan!” 
   
Dick Boogaard was door Marcel op bord 1 
geposteerd en dat ging hem redelijk goed 
af! Tegen een iets sterkere speler qua 
rating, kwam Dick gelijkwaardig uit de 
opening. Dick zag het positief in voor de 
rest van de middag wat altijd mooi is! Zijn 
tegenstander nam echter de tijd om wat 
gevaarlijke tactische wendingen in hun 
gevecht te vlechten. Hierdoor kon de 
tegenstander opeens een paard van Dick 
insluiten, waarna de partij over was en 
Voorst weer de leiding nam 2,5–3,5    
 
Ondanks dat Dick een fanatiek schaker is 
voor het team, denk ik dat voor hem de 
quote van David Bronstein geldt: 
 
“In het schaakspel wint iedereen. Men 
beleeft vreugde aan het spel- en dat is de 
hoofdzaak- ook het verliezen van een 
partij is geen ongeluk”. 
 
Marcel Krosenbrink nam aan bord 8 
meteen het initiatief met wit en speelde 
een aanvallende partij, zoals we dat van 
hem gewend zijn met wit. Vanaf het begin 
stond Marcel goed en ik had geen enkele 
keer dat ik bij zijn partij gekeken had, 
twijfel dat hij die partij niet tot een goed 
einde zou brengen.  
Met zijn pionzet f6 brak hij de stelling open 
en wikkelde af naar een gewonnen 
toreneindspel.  

Naast een knappe overwinning was het 
punt ook hard nodig gezien de nog over 
gebleven partij van Daniël. Stand 3,5–3,5. 
De partij van Marcel zou Wilhelm Steinitz 
van zijn volgende Quote hebben kunnen 
voorzien: 
 
“Alleen de speler met het initiatief heeft het 
recht aan te vallen”  
 
Daniël Teloken speelde aan bord 5 met 
zwart een moeilijke partij. Vanaf de 
opening wist zijn, op papier, sterkere 
tegenstander hem onder druk te zetten. 
Hierdoor moest Daniël al snel een mindere 
stelling toestaan zonder rokade, waar hij 
de hele middag tegenaan zat te kijken. 
Was hij in het vroege middenspel één pion 
kwijtgeraakt, later moest hij er nog een 
geven. Met twee pionnen minder speelde 
Daniël door, mede vanwege de stand. Bij 
verlies zou degradatie voor WSG 2 
waarschijnlijk onafwendbaar zijn. Met twee 
pionnen meer wist zijn tegenstander geen 
vooruitgang te boeken omdat de koning 
van Daniël telkens de juiste velden kon 
verdedigen en zijn paard keer op keer met  
familieschaak dreigde. Het was voor de 
tegenstander van Daniël om gek van te 
worden en na lang doorspelen moest hij 
berusten in remise. 
 
Op deze partij is een quote van Gary 
Kasparov van toepassing: 
 
“Schaak is een mentale foltering” 
 
Er was niets mis met de teamspirit en de 
vechtlust van het team tegen Voorst. 
Gezien de rating hebben we een goed 
resultaat behaald, alleen hadden we 
natuurlijk liever gewonnen om van het 
degradatiespook af te wezen en om zeker 
nog een jaar in de derde klasse te kunnen 
spelen. Die kans is er echter nog steeds 
en ik weet zeker dat de Quote van 
Emanuel Lasker voor het gehele team 
geldt: 
 
“We vechten zolang onze  tegenstander 
fouten kunnen maken” 
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WSG 2 1841 Voorst 1905 4-4 

Dick Boogaard 1762 Van Tienhoven 1848 0-1 

Han Schuurmans 1823 Bloemhard 2062 0-1 

Emma de Vries 1937 Bosch van Rosenthal 1951 1-0 

Henri Abbink 1970 Jansen 1869 ½-½ 

Daniël Telöken 1864 Hagendijk 1923 ½-½ 

Dick van Wamelen 1768 Sloots 1891 0-1 

Bert te Sligte 1834 Dooper 1858 1-0 

Marcel Krosenbrink 1772 Tulfer 1839 1-0 

 
 

ZSG – WSG 2  
(door Oscar Wamelink) 

 
Het was al weer een tijdje geleden dat ik voor het laatst in een zaterdagteam van WSG heb 
gespeeld, maar 13 april was het weer zo ver. Dit keer mocht ik mee naar Zwolle, om met het 
tweede mee te spelen. Voor zo ver ik weet, had ik nog niet verder buiten de deur geschaakt 
dan Deventer, dus dit is de nieuwe nummer één qua afstand. Ik hoorde in de auto dat er nog 
een kleine kans was dat we niet zouden degraderen, maar dan moest er in de laatste twee 
wedstrijden wel resultaat gehaald worden. Daarnaast kreeg ik te horen dat de tegenstander 
waarschijnlijk overal wel iets sterker was, dus dat beloofde een lastige klus te worden.  
 
Aanvankelijk leek het er op dat Henri het 
verslag moest gaan maken, omdat hij al 
vrij snel in het eindspel zat. Dit was echter 
allemaal theorie, dus de echte strijd moest 
nog losbarsten. Na een paar uur was ik 
dus als eerste klaar. Zowel mijn 
tegenstander als ik deden weinig 
verkeerde zetten, wat zorgde voor een 
gelijke stelling. Ik moest nog 15 zetten 
binnen een kwartier doen, voordat het 
extra half uur erbij kwam. Dit leek me wat 
veel, dus remise was een mooie uitslag. 
Daarna kreeg ik de mededeling van 
Marcel dat ik het verslag moest maken, 
dus ben ik wat extra op de andere partijen 
gaan letten. 
 
Lang leek het gelijk op te gaan op alle 
borden, maar langzaam vielen er enkele 
beslissingen. Han en Dick vW verloren 
materiaal en daarna hun partij, hoewel ze 
beide eerder niet heel slecht stonden. 
Hennie had in de tussentijd wat pionnetjes 
van zijn tegenstander geslagen, maar 
deze wist niet van opgeven. Zijn partij 
duurde dus nog wel even.  
 
Het werd in de loop van de middag steeds 
onrustiger in de zaal, omdat in de zaal 
naast ons mensen uitbundig aan het 
nagenieten waren van hun partij.  

Zwolle 2 speelde namelijk tegen Assen 3 
en deze partijen waren al vrij snel klaar. 
De rest schaakte toch vrolijk verder. Bert 
had een gelijke loper eindspel met zijn 
pionnen op de verkeerde kleur. Ik dacht 
dat het in een gelijkspel zou eindigen, 
maar de loper van de tegenstander was 
toch een stuk sterker. Dit bleek genoeg te 
zijn voor de overwinning.  
 
Henri zat, zoals eerde gezegd, lang in het 
eindspel. Hier dacht ik dat hij iets beter 
stond en dat er minstens een remise in 
zat. Helaas zat ik er weer naast en verloor 
hij onder andere een kwaliteit door een 
sterke vrijpion van zijn tegenstander. Dick 
speelde volgens hemzelf een leuke partij, 
waarin hij eindelijk weer eens erg leuke 
zetten kon spelen. Hij was dan ook 
verbaasd toen zijn tegenstander er 
doorheen kwam met een pion. Gelukkig 
voor hem was de stelling nog vrij 
explosief, dus kon hij er nog een remise uit 
trekken.  
 
Marcel speelde het langst van allemaal. 
Het stond al 5-2 voor Zwolle, dus hij ging 
voor persoonlijk succes. Het was weer een 
typische Marcel-partij, waarin hij de ene 
keer op op +2 staat en een paar zetten 
later op -5.  
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Uiteindelijk belandde hij in een lang 
eindspel, waarin hij net niet aan het 
langste eind trok.  
 
De einduitslag was een 6-2 nederlaag. Dit 
lijkt een ruime nederlaag, maar op bijna 
ieder bord had er wel meer in gezeten. 
Met wat meer geluk had het zo 4-4 kunnen 
worden.  
 
 

Maar goed, daar koop je niet zo veel voor 
en WSG 2 speelt volgend seizoen 
waarschijnlijk een klasse lager. Gelukkig 
heb ik zelf een goede partij tegen een 
sterke tegenstander gespeeld. Of er nog 
meer volgen in een van de zaterdagteams, 
weet ik nog niet. Volgend jaar ga ik 
namelijk studeren in Delft, wat een 
behoorlijk eind van huis is. De interne 
competitie kan ik dan in ieder geval niet 
vervolgen in Winterswijk. Tegen die tijd zie 
ik wel weer verder.  

 

 
 

 
 

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 

 

 
 

 

ZSG 1992 WSG 2 1805 6-2 

Binnendijk 2160 Bert te Sligte 1834 1-0 

De Jonge 2120 Han Schuurmans 1823 1-0 

Van Gelder 2015 Marcel Krosenbrink 1772 1-0 

Keizer 2055 Henri Abbink 1970 1-0 

Hoffer 1939 Oscar Wamelink 1698 ½-½ 

Webbink 1909 Hennie Meijer 1813 0-1 

De Boer 1871 Dick Boogaard 1762 ½-½ 

In ‘t Veld 1864 Dick van Wamelen 1768 1-0 
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WSG – Raalte 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Net als tegen Max Euwe ook van het achttalduel tegen Raalte enkele combinatieopgaven. 
 

  
 
1. Uit de partij van Gerard Harbers.  
Na welke zet van zwart gaf wit op ?  
 

 
 
2. Marcel Krosenbrink speelt hier met wit. 
Met welke fraaie zet maakte hij het af ? 
 
 
 
 

 

 
 
3. Uit de partij van Arent Luimes. Wit doet 
Lxd3 na het gespeelde d4-d3. Zwart mag 
namelijk niet terugnemen met exd3 omdat 
hij dan de dame verliest. Arent had echter 
dieper gerekend en kwam met een knappe 
winstweg. Zien jullie hem ook ? 
 

  
 
4. Lh4 ziet er goed uit voor, maar hoe kan 
wit (Arjan van Lith) deze zet weerleggen ? 

 

    WSG  1825 Raalte 1670 7½-½ 

Arjan van Lith 2127 Mocking 1743 1-0 

Hans Schuurmans 1823 xx  1-0 

Arent Luimes 1958 Huisman 1730 1-0 

Henk te Brinke 1576 xx  1-0 

Gerard Harbers 1897 Blom 1733 1-0 

Marcel Krosenbrink 1772 H.Bril 1610 1-0 

Mark Burgers 1616 K.Bril 1661 ½-½ 

Bert te Sligte 1834 Van Daalen 1540 1-0 
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Antwoorden 
1. Gerard speelde Dxh2+. Na Kxh2 is Th5 mat. 
2. Marcel speel Tf5. Na Dxf5 volgt de paardvork Ph6+ en zwart verliest de dame. Na 

gxf5 volgt ook Ph6++ en omdat het dubbelschaak is moet zwart Kh8 spelen en dan 
volgt Dg7 mat. 

3. 31. ...Pc3, 32. De3 Txd3, 33. Dxd3 exd3, 34. Txe6 d2 en wit kan alleen ten koste 
van een toren de vrijpion stoppen. Merk op dat Td6 faalt op Pe2+. 

4. 27. Pxg6 Lxg6, 28. Txg6 + Kh7, 29. Df5 en wit wint na 29. ...Dxe3 30. Kh2, Kh8 31. 
Tc3 De1, 32. Th6 Kg8, 33. Dh5 en na een zet als a4 is het volgens de computer mat 
in zes. Een zeer moeilijke variant, zeker als je in tijdnood bent.  
In plaats van 32. ...Kh7, is 32. ....Kh8 objecief beter, maar dan slaat wit na Th6+ 
gewoon de loper op h4 en staat een stuk voor. Gelukkig voor Arjan speelde wit niet 
de gehele variant, maar 31. T1xc6 (ipv Tc3) en kon Arjan de stelling met Th7 weer in 
evenwicht brengen. In de vijf zetten daarna keerde het tij nog een enkele keer, maar 
uiteindelijk won Arjan alsnog.     
 

 

 
 
 

Borne/HZP-WSG 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
De laatste twee wedstrijden speelde het achttal in Borne. Eenmaal tegen Borne en 
eenmaal tegen HZP Ommen in de gezamenlijke slotronde. Omdat wij met 0,5-7,5 van 
Borne hadden gewonnen was een minieme overwinning in het laatste duel voldoende 
voor een titel op doelsaldo. Toen de kampioensstress toesloeg was dat nog moeilijk, 
genoeg, maar het lukte. Zo zijn wij het hoogst geëindigde SBO-team in de nieuwe 
SOS-competitie geworden. 
 
Hoe is het (mij) bevallen ? 
 
Zelf speel ik liever in een achttal  (boven een viertal) omdat dat meer voelt als een 
teamwedstrijd en omdat één individuele uitslag minder invloed heeft op het totaal 
resultaat. Beide bleken te kloppen.  
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Het was leuk om met een mix uit 
diverse zaterdagteams (en zelfs 
niet zaterdag-spelers) te spelen. 
Dat is ook goed voor de onderlinge 
betrokkenheid in de vereniging. 
 
Er zijn twee nadelen van spelen op 
een doordeweekse avond, namelijk 
dat het (bij uitwedstrijden) laat kan 
worden en dat je minder intern kunt 
spelen.  
Omdat het maar vier keer in een 
seizoen is, is dat eerste 
overkomelijk. Al mag van mij de 
bedenktijd wel terug naar 1.30 plus 
10 (ipv 1.40 plus 10). Maar dat zal 
niet gebeuren bleek tijdens de 
SBO-vergadering. En dat tweede 
nadeel is vooral vervelend als je 
mee wilt doen om de prijzen in de 
interne. Maar daar had ik dit 
seizoen niet zo'n last van.  

 

 

Wat gaan we volgend jaar doen ? 
 
Door het kampioenschap 
promoveren we naar de hoogste 
klasse. Omdat de competitieleider 
vast geen zeven teams kan vinden 
binnen een uur reisafstand (want 
dat is het uitgangspunt in de SOS-
competitie) is er een maar.  
 
Dus of wij (en de tegenstanders 
natuurlijk) zullen op dat punt 
concessies moeten doen of we 
blijven eersteklasser.  
De aanmelding is echter pas na de 
zomervakantie en dan het duidelijk 
moeten zijn. Ook zal het team dan 
wel min of meer even sterk moeten 
blijven als nu, want anders hebben 
wij in de hoogste klasse weinig te 
zoeken.  
Wordt vervolgd dus. 
 
En wie weet hoeveel acht- en 
viertallen we volgend seizoen 
kunnen samenstellen ? Zelfs een 
combi van beiden is mogelijk. 

 
 

Borne 1659 HZP 1669  1825 ½-7½ 2½-5½ 

Waanders  1821 De Jong 1814 Arjan van Lith 2127 0-1 0-1 

Veldhuis 1810 Brand 1554 Arent Luimes 1958 0-1 0-1 

Leerentveld 1761 Engbersen 1744 Gerard Harbers 1897 0-1 0-1 

Eillert 1626 Winters 1714 Bert te Sligte 1834 0-1 1-0 

Muller 1612 Bezemer 1746 Han Schuurmans 1823 0-1 ½-½ 

Van Bree 1532 Westra 1622 Marcel Krosenbrink 1772 0-1 0-1 

Levink 1559 Dijkstra 1571 Mark Burgers 1616 0-1 1-0 

Arns 1549 Dunnewind 1587 Henk te Brinke 1576 ½-½ 0-1 
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Vrolijke partijstellingen 
(door Dick Boogaard) 

Het schaakseizoen loopt weer op zijn einde. Er zijn prachtige partijen gespeeld. Daarbij 
waren kortsluitingen die gelegenheid boden tot spectaculaire combinaties met heerlijke offers 
en af en toe een mooi mat. De combinaties hieronder komen op één na van partijen die de 
afgelopen tijd zijn gespeeld. Veel plezier met het oplossen! En als het niet lukt, staan 
verderop in het blad de antwoorden. 
 

 
1.Wit geeft mat in drie zetten 
 

 
2.Na vijf zetten blijft wit een stuk voor. 
 

 
3.Wit wint met een verrassende eerste zet. 
 
 

 

 
4.Wit wint met geweld 
 

 
5.Mooie korte combinatie voor wit! 
 

 
6.Moeilijke eerste zet, maar wel mooi! 
Wit wint ook deze keer. 
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Comfortabel, stabiel, veilig, vlot, heerlijk rijden en sturen. 

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

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

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

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

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

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

.  Weurden 60, 7101 NL       Welkom ! 

 

 I 
 

mailto:info@ace-shop.com
http://www.ace-shop.com/
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Wie ben ik ?
Dit  seizoen hebben we diverse nieuwe schakers mogen begroeten. Een daarvan is Freek 
Deunk. Hij stelt zich voor. 

Leeftijd:    30 Jaar 

Studie/beroep:    Calculator, Sorba Projects 

Andere sporten:    Voetbal, triatlon, wintersport 

Andere hobby’s:    Meerdaagse wandeltochten, lezen, politiek 

Favoriet gerecht:    Beef Wellington 

Wat lust je absoluut niet:   Kaasfondue 

Favoriete drank:    Grolsch Herfstbok   

Favoriet (huis)dier:    Pindakaaspot (m'n konijn van vroeger)   

Favoriete artiest:.    Boh foi toch 

Favoriet boek:     A brave new world - Aldous Huxley 

Favoriet TV-programma:    Game of Thrones 

Ik heb een hekel aan:   Het enorme kudde gedrag van mensen, zeker op 
sociale media 
 

Ik heb bewondering voor:    De schaal waarop de mensheid de aarde heeft weten te 
   vormen door de combinatie van techniek en wilskracht. 
 
Hoe/van wie heb je leren schaken:  Vrienden en familie, langzaam steeds een beetje  
     meer. Ik heb nooit bij eerder bij een vereniging  
     gezeten. 
 
Op welke schaakprestatie kijk je 
 met het meeste plezier/trots terug:  Schaken tegen een Slowaak in m'n stamkroeg in  
     Rotterdam. Hij had zichzelf leren schaken in de  
     bejaardentehuizen van de Sovjet Unie. Hij had een 
     erg leuke en afwijkende manier van schaken. 
 

 
 
Favoriete opening:   Geen idee, daar heb ik nog nooit echt over   
     nagedacht. Dat is nog boven mijn niveau ;-). 
 
Wat vind je leuk aan WSG:  De informele sfeer en gewoon lekker een potje  
     schaak spelen op dinsdagavond. 
 
Suggestie voor WSG:   Nee, ik ben pas net begonnen. Ik ben gewoon een 
     tevreden lid
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. 
Eindspel 

(door Gerard Harbers) 

 
 
Opdracht: Wit speelt en wint 
 
Met dit beperkte stukken aantal op het bord is toch nog een winst mogelijk voor wit. De 
koningen spelen natuurlijk de belangrijkste rol. Zij geven de ander zo weinig mogelijk ruimte.  
 
Oplossing: 
 
1) Pf5  La1 
2) Kb1  Lc3 
3) Kc2  La1 
4) Kd3 
Of 4. Pd4? e4 (Geen 4. … Lxd4 want daarop volgt: 5. Kd3 Lb2, 6. Ke4 en wint of 4. … exd4, 
5. Kd3 en wint), 5. Pb5+ Kd7, 6. Pc3 e3, 7. h7 e2 geeft remise. 
 
4) …  e4+ 
5) Kxe4 Lh8 
Op 5 … Kd7 volgt Pd4 en de pion loopt door 
 
6) Pg7  Kd6 
7) Kf5  Ke7 
Allemaal logisch. De koningen hebben het heft in handen. 
 
8) Kg6  Kf8 
9) Kh7 
Op 9. Pe6+ volgt 9 … Ke7, 10. Pg7 Kf8 met herhaling hetgeen remise is. 
 
9) …  Lxg7 
Of 9 … Kf7 10. Kxh8 Kg6, 11. h7 Kf7, 12. Pe6 en wint 
 
10) hxg7+ 
…. en wit wint. 
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Veteranenkampioenschap SBO 2018-2019 
(door Gerard Harbers) 

 
WSG neemt dit jaar met vijf deelnemers mee aan het veteranenkampioenschap van de SBO. 
Jaap, als nestor, Dick als bijna nestor, Walter als huidig veteranenkampioen, Marcel als 
benjamin en Gerard, als benjamin minus 1. 

Het wordt sinds de loop van het vorig 
gespeeld in het Kulturhus in Borne. Dat is 
een prettige omgeving waar voldoende 
ruimte en licht aanwezig is. 
Donderdagsmiddags wordt er gespeeld en 
gezien de leeftijden is dat ook mogelijk. 
Enkele mensen zullen waarschijnlijk vrij 
dienen te nemen van de werkzaamheden, 
maar het gros zit er op te wachten om 
weer te kunnen spelen. Er hangt een 
prettige sfeer en dat is ook de bedoeling. 
Daarentegen wordt er wel gestreden om 
de punten. Er spelen vijf groepen die ieder 
hun eigen kampioenschap hebben. In 
totaal zijn er ca 85 deelnemers.  

Jaap speelt in groep D, de rest in groep A. 
Met name de A-groep is dit jaar versterkt 
door de deelname van enkele sterke 
nieuwkomers, waaronder Menno Monsma.  
We zijn intussen aangekomen aan ronde 
zes. Na vijf ronden heeft Jaap 3½ punten 
gescoord en staat daarmee op de 
gedeelde 3e plaats. Dick en Marcel 
hebben 2½ punten vergaard en staan 
gedeelde 8e, Walter heeft 3 punten 
vergaard en staat op een gedeelde 5e 
plaats en Gerard heeft 4 punten 
verzameld en staat daarmee gedeeld 1e 
met Ton Ellenbroek. 

Er worden nog twee ronde gespeeld en er 
is, zoals altijd, nog van alles mogelijk. Dat 
er strijd geleverd wordt laten onderstaande 
partijen wel zien: 

John Leerentveld-Marcel Krosenbrink 
1. c4 e5, 2. Pc3 f5, 3. d4 e4, 4. e3 Pf6, 5. 
Le2 c6, 6. g4  
 

 
 
Wit probeert het witte centrum aan te 
vallen door de steunpilaren aan te pakken, 
f5 en later d5. Ook b3 en dan Lb2 is een 
optie, met Ph3 en 0-0 er achteraan. 
 
6. .. fxg4, 7. Lxg4 d5, 8. Lxc8 Dxc8, 9. 
cxd5 cxd5, 10. Ld2 Dd7, 11. Db3 Pc6, 
12. 0-0-0  
12 Pe2  
 
12. .. Pa5, 13. Da4 Dxa4, 14. Pxa4 Tc8+  
En zwart staat beter, de druk op d5 is weg 
en hij heeft meer ruimte. 
 
15. Kb1 Pc4, 16. Pe2 Ld6, 17. Pg3 0-0  
En alles klopt  
 
18) Pf5? Pxd2+, 19. Txd2 Lb4, 20. Tc2 
Txc2, 21. Kxc2 Pg4  
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En zo langzamerhand heeft wit geen 
verdediging meer  
 
22. Tg1 Txf5, 23. Txg4 Txf2, 24. Kd1 
Td2+, 25. Kc1 Td3, 26. Tg5 Ld2+, 27. 
Kc2 Lxe3 
Zwart vreet alles op  
 
28. Txd5 Txd4, 29. Te5  
Ook dat nog …  
 
29. .. Txa4 en wit gaf het op. 
 
Gerard Harbers-Joan Reinders 
1. e4 e5, 2. Pf3 Pc6, 3. Lb5 a6, 4. La4 
Pf6, 5. 0-0 Le7, 6. Te1 b5, 7. Lb3 d6, 8. 
c3 0-0, 9. h3 Pa5, 10. Lc2 c5, 11. d4 Pd7, 
12. Pbd2 
of 12. a4  
 
12. .. exd4, 13. cxd4 Pc6, 14. d5 Pce5, 
15. Pxe5 Pxe5, 16. Pf3  
Ook mogelijk is 16. f4  
 
16. .. Pg6, 17. Le3 Te8, 18. Ph2  
 

 

Ld7?!  
18 .. Lg5!, want nu speelt wit:  
 
19. f4 f6?  
Zwart verdedigt naar achteren en 
onderschat zijn eigen mogelijkheden. Nu 
krijgt hij geen kans meer.  
 
20. Dh5 Lf8, 21. Pf3 De7  
 

 
 
22. e5! dxe5, 23. fxe5 fxe5?, 24. Pg5  
En het is uit  
 
24. .. h6, 25. Lxg6  
Na 25. Dxg6 is het direct uit, nu duurt het 
wat langer.  
 
25. .. Dd6, 26. Lh7+ en zwart gaf het op, 
hij verliest zijn dame.    
 
Dick Boogaard- Han Kuik  
 
Uit de eerste twee ronden had ik maar een 
halfje gescoord. Er moest dus iets 
gebeuren. 
 
1.e2-e4 b7-b6, 2.d2-d4 Lc8-b7, 3.Pb1-c3 
e7-e6, 4.a2-a3 Pg8-f6, 5.Lf1-d3 c7-c5, 
6.Pg1-f3 d7-d5  
Bij de nu volgende serie zetten verkijkt 
Han zich helemaal. 
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7.Ld3-b5+ Pb8-d7, 8.e4xd5 Pf6xd5, 
9.Pc3xd5 Lb7xd5, 10.Pf3-e5 
En nu is het eigenlijk al uit, want het paard 
op d7 gaat verloren. 
 

 
      
10…..Dd8-h4, 11.Lb5xd7+ Ke8-d8? 
 

 
     
Het was al beroerd voor zwart, maar nu 
had ik het mooi uit moeten maken: 12.Le3-
g5+  Dh4xg5  13.Pe5xf7+ en de dame als 
beloning.  
Ik keek met enige schrik naar zijn 
tegenactie en overzag de mooiste zet. 
 
12.Ke1-f1? c5xd4, 13.Ld7-c6 Ld5xc6, 
14.Pe5xc6+ Kd8-c7, 15.Dd1xd4 Dh4xd4, 
16.Pc6xd4 Lf8-c5, 17.Lc1-e3 Th8-d8, 
18.c2-c3 e6-e5, 19.Pd4-b3 Lc5xe3, 
20.f2xe3 Td5, 21.a4 b5, 22.Ke2 Tb8, 23.a5 

e4, 24.Tad1 en zwart gaf op 
 

(Commentaar bij deze partij is van Dick) 

 
Het toernooi is inmiddels afgelopen. 
Gerard werd uiteindelijk tweede. Ook 
Walter en Jaap vielen in de prijzen. 

  

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibyqnNpe3hAhUrMewKHS_PBXcQjRx6BAgBEAU&url=https://fi.pinterest.com/pin/475552041878117011/&psig=AOvVaw1LmZmDO5o1EDt1gsvMX48m&ust=1556352111168262
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Oplossingen van de vrolijke stellingen 
 
1.Igor Kovalenko – Kostantin Kovajev, WK Rapid. 
1.Df4xh6+  g7xh6  2.Pg4-f6+  Kh7-g7  3.Tb8-g8 mat 
 
2.Philip Wake – Mick Plumb, Chichester. 
1.Dc3xc8+  Lb7xc8  2.Tc1xc8+  Kg8-h7  3.Tc8-h8+  Kh7xh8  4.Pe5-f7+  en na 5.Pf7xd6 
blijft wit een stuk voor. 
 
3.Vasili Kotsjamar – Dmitri Kokarev, Moskou open. 
Zwart gaf op, want hij zag: 1.Td1-d8  De8xd8  2.Ph4-g6+  h7xg6  3.Dg3-h4 mat. En daar 
was niets tegen te doen. 
 
4.Michail Tal – Michail Botwinnik, WK-match Moskou 1960. 
Een oude partij, vanwege een boek. Sally Landau was getrouwd met Tal van 1959 tot 1970. 
Zij schreef het verhaal van hun leven samen in 1998. Het is nu vanuit het Russisch in het 
Engels vertaald. Hans Ree schreef erover in NRC-Handelsblad. 
1.Tb6xa6+  Ka7-b8 (zowel na 1…..b7xa6 als na 1…..Ka7-a6 is het snel mat)  
2.Db3-a4 en Botwinnik gaf op, want 3.Ta6-a8 is dodelijk. 
 
5.Tiberiu Georgescu – Matel-Ioan Dumitru, Kampioenschap Roemenië,  
1.Lc4xf7+  Pe5xf7  2.De2-c4! En zwart gaf op, want 2….Tc8xc4 3.e7-e8D is mat en 
2….Dh4xe7  3.Dc4xc8+ is hopeloos. 
 
6.Andrei-Christian Bulau – Tiberiu Georgescu, Kampioenschap Roemenië. 
1.Lc5-d6!  En zwart gaf op, want na 1…..Db7xa6 is het mat door 2.Tb1xb8 
Wit verhindert dus het mat op d1 met zijn loperzet en de zwarte dame gaat verloren of het is 
snel mat.. 

 
 

Activiteiten
 
Zaterdag 15 juni   Barbecue 
 
Zaterdag 21 september  Berkelstedentoernooi 

 
 
 
 
 
 
 

Speciale Rubriek 
 

 DB 107 JM 103 GH 105 GK 64 MK 102 
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Uitnodiging barbecue WSG 
 

 

 
 

 

Evenals vorig jaar sluiten we ook dit seizoen af met een gezellige barbecue voor leden van 
het WSG en hun partners.  De barbecue is op zaterdag 15 juni, duurt van circa 18.00 tot 
22.00 uur en vindt plaats bij André Houwers in Kotten.  
Een routebeschrijving volgt na aanmelding. 
 
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. De bijdrage 
svp voldoen op de clubavond en als je daar niet komt ter plaatse.  
 
Aanmelden uiterlijk 8 juni op het formulier dat op het prikbord hangt of per mail, telefonisch of 
mondeling  bij André Houwers of Marcel Krosenbrink. Graag doorgeven 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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Inmiddels heeft ook Bas zijn debuut gemaakt bi de club. Welkom Bas. Er zijn nog drie 
ronden te gaan, maar Bram heeft de titel wel zo ongeveer binnen. Sylvan en Emma lijken 
de overige podiumplaatsen te gaan bezetten. Van de debutanten staat Raphaël er het 
beste voor, maar ook de andere spelers hebben al leuke partijen laten zien. 
Lauri heeft de Achterhoek-cup gewonnen. Ook Evi en Bram krijgen een beker. Sylvan 
won de Winterswijk-cup. Emma en Raphaël wonnen de andere prijzen en promoveren 
naar de Achterhoek-cup. Raphaël bleef Ruben voor, omdat hij sterkere tegenstanders 
heeft gehad.   
 
Stand na ronde 21: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Snelschaken    Achterhoek-Cup Winterswijk-cup 
1. Bram    15 1. Lauri 51 1. Sylvan   36 
2. Emma    11 2. Evi  39 2. Emma    30 
3. Nathan      8½ 3. Bram 36 3. Raphaël    25 
4. Raphaël,Loraine,Thomas  6    4. Ruben V   25 
7. Sem en Noëla   5      5. Nathan en Sem  22  
9. RubenV, RubenR, Sylvan  4    7. Noëla, Thomas, Loraine 18 
10.Daniël    3½    10.Julia     16 
11.Julia en Thijn    1    11.Thijn   13 
 
Dit seizoen speelde WSG met twee A-teams mee in de competitie. Het tweede team werd mede 
dankzij een knap gelijkspel in de laatste ronde tegen kampioen Rijssen vierde met drie punten. 
Het eerste team werd tweede met zes punten, omdat de cruciale uitwedstrijd tegen Rijssen met 
2½-1½ verloren werd.   

1 Bram 419 18-17 

2 Sylvan 310 17-12 

3 Emma 264 14-9 

4 Nathan 245 19-9½ 

5 Raphaël 232 17-8½ 

6 Ruben V 200 15-7 

7 Loraine 189 14-6½ 

8 Noëla 188 17-8 

9 Thomas 177 12-4 

10 Sem 172 19-7 

11 Ruben R 155 14-5½ 

12 Julia 146 15-5 

13 Milan 137 7-2½ 

14 Thijn 119 16-3½ 

15 Daniel M 113 3-3 

16 Bas 100 4-3 

17 Kanaan 68 1-0 
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WSG A1 1169 HEC 384 4-0 4-0 

Oscar Wamelink 1698* Timon van der Heide 861 1-0 1-0 

Daan Slager 1158* Jurre Vereiken 398 1-0 1-0 

Kay Ruesink 885* Jurrian Buunk 402 1-0 1-0 

David Poole 935 Senne Aalbers 258 1-0 1-0 

 
Minerva 1415 WSG A2 1030 3½-½ 3-1 

Oseb Merkon 1960* Lauri Maris 1454 1-0 1-0 

Thomas Kanger 1600* Evi Maris 1183 1-0 0-1 

Anita Merkon 1179 David Poole 935 ½-½ 1-0 

Ynse Winter 920 Bram Wilterdink 546 1-0 1-0 
 
 

WSG A2 1294 Rijssen 1167 2-2 2-2 

Thiemen Dekker 1677 Arjen Kruimer 1525 1-0 0-1 

Lauri Maris 1450 Matthias Kruimer 1068 1-0 1-0 

Evi Maris 1504 Diederick Haase 1110 0-1 1-0 

Bram Wilterdink 546 Jan Geert Meulenkolk 964 0-1 0-1 
 

Programma  jeugdschaken seizoen 2018/2019 
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:     Ruben Vreman     
            
Geboren:     19 augustus 2010     
     
School:     De Esch      
        
Groep/Klas:     5  
 
Wat wil je worden:    Profschaker 

 
Andere sport:     xx 
 
Hobby’s:     Klimmen 
 
Schaken geleerd van:   Marcel   
 
 Gerecht:     Pizza    
 
Lust geen:     Tonijn  
 
Drank:     Prikwater 
 
Dier:      Konijn, hond en Poes   
 
Artiest:     xx      
 
Boek:  Het leven van een loser en  

De waanzinnige boomhut   
 
TV-programma:    De wonderlijke wereld van Gumball   

 
Hekel aan:     xx  
 
Bewondering voor:    xx 

 

  

 

 


