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NUMMER 142  
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REDACTIE      INHOUDSOPGAVE 
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ADVERTENTIES     30 Eindspel 
       31 Oplossingen en Activiteiten  
Gerard Harbers     33 Jeugdschaken  
        
BESTUUR        
         
Voorzitter  Marcel Krosenbrink   
   (tel. 51 44 10)    
Secretaris  Mark Burgers    
   (tel. 53 09 05)    
Penningmeester Gerard Harbers    
   (tel. 52 30 92)     
Interne competitie Han van de Laar    
   (tel. 06-13 83 60 33)   
Materiaal  Gerard Klein Langenhorst  
   (tel. 52 12 21) 
Algemene zaken Henk te Brinke 
   (tel. 52 19 88) 
Jeugd/Extern  Marcel Krosenbrink  
 
CONTRIBUTIE     
Senioren  90 euro per jaar 
Jeugd   60 euro per jaar 
 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen eindigt, blijft de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd 
 
Rekeningnummer NL69 RABO 0133 328708  WEBSITE: www.wsg-schaak.nl  
KVK nummer   40104526 

 
OP DE VOORPAGINA    
Tijdens een toernooi in Hilversum speelde Emma de Vries met wit tegen Johnny Paans. Wit 
staat een stuk achter, maar de zwarte koning staat nog in het midden. De enige zet voor zwart 
blijkt Kd7 te zijn. Hij speelde echter niet onlogisch 22. …Tf8 (valt de dame aan en dekt indirect 
het paard). Na 23. Tde1+ Pxe1, 24. Txe1+ Kd7, 25. Te7+Kc8, 26. Df8+ was echter de winst voor 
wit.  

http://www.wsg-schaak.n/
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In memoriam Henk Lurvink 

Op 13 mei is Henk Lurvink overleden. Hij is 85 jaar geworden. Henk was al lange tijd ziek, 
maar pas recent ging zijn gezondheidstoestand echt achteruit.  

Ik herinner me Henk vooral als een enorm aardige man. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat 
hij in de 22 jaar dat hij lid was van het WSG ook maar ooit met iemand onenigheid heeft 
gehad. Henk was bescheiden en hoefde niet op de voorgrond te treden. Toen ik hem een 
keer zijn al betaalde bijdrage van de barbecue wilde teruggeven, omdat hij op het laatste 
moment niet aanwezig kon zijn, was zijn reactie tekenend: “Laat maar zitten, de club kan er 
vast goede dingen mee doen”.  

Bij een bescheiden man als Henk praat je niet als eerste over zijn schaakprestaties, maar 
niet onvermeld mag blijven dat hij een heel goede speler was. In zijn beste tijd hoorde Henk 
tot de topspelers van de Achterhoek. Hij had zo ongeveer een abonnement op het 
kampioenschap van Aalten. Toen hij op latere leeftijd ook bij WSG ging spelen, was Henk 
nog steeds een prima schaker, maar hij wilde volgens mij liever een mooie partij dan een 
goed resultaat. Soms vergat hij in de laatste fase de klok in te drukken. Als medespeler in 
een teamwedstrijd werd je daar wel eens knap zenuwachtig van, maar Henk zelf liet zich niet 
gek maken. En als hij onverhoopt verloren had, dan accepteerde hij dat.  

Op de voorpagina van clubblad 116 (februari 2012) stond een diagram uit een partij van 
Henk Lurvink. Deze staat onder aan deze pagina nogmaals afgedrukt, want een schaker 
eren we toch het best met een schaakpartij. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Henk lag 
opgebaard met een schaakbord bij de hand.     

Een sympathieke man heeft ons verlaten. Wij zullen dat in gedachten houden. 

Marcel Krosenbrink, voorzitter WSG 
 

 
 

Henk, met zwart, heeft zojuist 29. …Td8-d3 gespeeld. Een van de verdedigers van pion e4 is 
daarmee buitenspel gezet. Er is nu geen redden meer aan voor wit. Er volgde nog 30. …Lf3-
e2 Dc4xe4 en toen gaf wit op.  
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Ten Geleide 

 (door Gerard Klein Langenhorst) 
 

Op het vorige blad een stelling uit een partij van wijlen Henk Lurvink tegen ondergetekende. 
Henk won deze partij natuurlijk. Enkele keren heb ik er ook wel een remise uit gesleept. 
Maar ook Marcel zag ik eens verliezen door een paar prachtige paard zetten van Henk. De 
voormalige kampioen van Aalten speelde zoals hij was : rustig en sportief.  
Meer over Henk verder in dit blad.
 

Intern genoeg spelers voor een leuke 

competitie en extern ook om er drie 

ploegen voor de zaterdag en enkele voor 

door de week mee te vullen. Jammer dat 

het eerste team een trede lager gaat, 

maar knap van het tweede dat ze zich 

konden handhaven. Ze kunnen nu bij 

elkaar in een groep komen, lijkt me ook 

wel logisch. Het derde stond van meet af 

aan onderaan en heeft dit ook niet meer 

uit handen gegeven…. Geen idee of ze 

degraderen of nog in dezelfde klasse 

blijven. Zal ook afhangen van het aantal 

teams. Komisch en krom is het wel dat in 

het nieuwe seizoen het laagste team de 

meeste kilometers moet reizen, dat was 

toch niet de bedoeling van de extra 

klassen van de KNSB. 

 

Wat materiaal betreft hebben we, mijns 

inziens, voorlopig voldoende goede 

spellen en klokken, maar het kan altijd 

beter, dus we houden de zaak in de gaten 

en op peil. 

 

De zaal Willinks moeten we 

noodgedwongen verlaten. Dat vind ik 

jammer want we hebben  daar een goede 

tijd gehad, huurvrij met redelijke kastruimte 

en de zaal in het centrum.  

 

Ook hebben we daar twee jubilea gevierd, 

met eerst een simultaan door Anish Giri en 

de laatste keer door Tea Lanchava, deels 

met steun van het Willinks. Jammer dat we 

daar, gezien de ruimte, op één zaterdag 

geen drie externe wedstrijden konden 

spelen. 

 

 

We zijn nu bezig met een andere locatie, 

in het centrum en genoeg ruimte voor drie 

externe wedstrijden. Kastruimte is nog een 

probleem, maar oplosbaar. Wel betalen 

we huur (dus contributieverhoging), maar 

de consumptieprijzen zijn lager, dus door 

mekaar maakt het niet veel verschil. 

 

Veel leden bekijken het clubblad nu alleen 

digitaal. Die trend zal nog wel stijgen. Mooi 

is het wel dat er digitaal meer kleur te zien 

is van de advertenties en afbeeldingen. 

Altijd is er nog voldoende kopij, bijeen 

geschreven door de redactie en de 

verslaggevers van de wedstrijden. Zelf wil 

ik stoppen met de redactie, het lijkt of ik 

steeds drukker word met allerlei dingen. 

Maar kopij aanleveren kan altijd en dat 

geldt voor een ieder. 

 

Volgend jaar september 2020 loopt mijn 

termijn in het bestuur als 

materiaalbeheerder af en ik was niet van 

plan om die te verlengen. Dan stopt mijn 

functie in het bestuur en de daarmee 

samenhangende werkzaamheden 

betreffende zaal, kasten, spellen, klokken, 

notatieboekjes en toebehoren. 

Als het bestuur het goed vindt, wil ik de 

verzorging van de bekers en het bijhouden 

van enkele lijsten nog blijven doen en per 

seizoen bekijken of er een vervolg komt. 

Voor de nieuwe materiaalbeheerder is het 

een makkelijker begin, hij/zij kan dan 

langzaam in zijn functie groeien. 

 

Allen een goede zomer en een geweldig 

nieuw schaakseizoen. 
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AGENDA 
Ledenvergadering dinsdag 27 augustus19.30 uur bij Zonnebrinkcentrum 

 
1. Opening/mededelingen  
 
2. Interne Competitie  

 
 
3. Externe competitie  

 
 
4. Activiteiten  

sen  

 
 
5. Accommodatie 

Nieuwe speellocatie  
 
6. Financiën  

 

 

inclusief contributieverhoging ivm punt 5 
 
7. Jaarverslag secretaris  

bbladen 139 t/m 142  
 
8. Bestuursverkiezing  

Han van de Laar (competitieleider intern) en Mark Burgers (secretaris) zijn aftredend en 
herkiesbaar  

beide functies) kunnen zich tot een uur voor het 
begin van de vergadering melden bij één van de bestuursleden  
 
9. SBO  

 
 
9. Rondvraag  
 
 

 
 

Simultaan 
 

Na afloop van de vergadering, maar uiterlijk om 21.00 uur, is er een simultaan door 
clubkampioen Jochem Mullink 
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  Bestuursvergadering maandag 27 mei 19.30 uur bij Han  
 
1. Opening/mededelingen 
 Mark heeft een verplichte enquete van het CBS ingevuld.  
 
2. Ledenzaken 

 Er zijn twee jubilea. Op de ledenvergadering besteden we hier aandacht aan. 
 

3. Externe competitie 

 Teamindeling: Marcel wacht nog op een reactie van enkele spelers en wacht ook nog 
op het speelprogramma. Ook in Duitsland. We gaan geen spelers van buitenaf 
“aantrekken”. Leden die extern willen spelen worden ingedeeld, voor iedereen gelden 
gelijke condities.  

 Voorbereiding seizoen: Marcel heeft de KNSB gevraagd om WSG 1 en 2 in dezelfde 
klasse in te delen. Dit is inmiddels gehonoreerd.  

 Waardering kampioenschappen: normaliter krijgt de teamleider een bloemetje. Indien 
de situatie daartoe aanleiding geeft kan het bestuur daarvan afwijken, maar een 
“reglement” gaan we hier niet voor maken. 

 
4. Interne Competitie 

 Speelschema: wordt weer tot eind mei, 5 mei 2020 is er geen schaken, 24 december 
ook niet. Zie verder schema in het clubblad. 

 Idee Jochem (zie Ten Geleide vorige clubblad): het Keizer systeem is een combi die 
een aantal belangen moet verenigen. Wie komt spelen moet een zo gelijk mogelijke 
tegenstander treffen. Ook als je wat minder vaak komt. Daarom de 1/3 bij afmelden. 
Marcel rekent ter plekke door dat het weinig verschil maakt.  

 
5. Activiteiten 

 Cursus(sen): Frank Kroeze wordt weer gevraagd, onder 1600 gaat door bij minimal 
vier aanmeldingen. Partijbespreking Arjan was prima. We proberen het dit jaar weer, 
met hem of met een andere sterke speler. 

 Berkelstedentoernooi: is 21 september bij ons! Marcel zal de steden nogmaals 
aanschrijven. Gerard schaft alvast de bekers aan. 

 Vragen SBO: willen wij ondersteuning bij vormgeven site ? Marcel plant overleg met 
Henrik en Jan Willem. Doen wij mee met een testcase online training: nee.  
 

6. Accommodatie/materiaal 

 Wij zijn een dinsdag uitgeweken naar Zonnebrink, omdat alternatief Weurden te 
luidruchtig is. Dat is alleen geschikt voor minder serieus schaken. 

 Materiaal: Ulf heeft een klok een nieuw binnenwerk gegeven, daarvoor dank! 
 

7. Financiën 

 Reiskostenvergoeding: Gerard vergoedt de kilometers zoals aangegeven door de 
ANWB routeplanner, snelste route tussen WSG en de speellocatie, 22 ct/km. Dit 
onafhankelijk van omrijden om iemand op te halen en omzeilen van een file. Ook 
wordt rekening gehouden met vier spelers in één auto. Voor treinreis die op verzoek 
van WSG nodig is (bijvoorbeeld vergadering elders) geldt dezelfde vergoedingsregel. 
Bij vooruit spelen wordt geen vergoeding toegekend. 

 Bestemming actie Rabo: trainingsdoeleinden, is ondertussen goedgekeurd door de 
Rabobank. 

 Rekening 2018-2019 geen bijzonderheden, behalve dat uitkomst veel positiever was 
dan voorzien. Alle contributies zijn betaald. Inventaris, geen bijzonderheden.  

 Begroting 2019-2020 is een inschatting en wordt toegelicht door Gerard Harbers. 

 Kascommissie: in juli 2019 wordt de controle gedaan door André en Han S.  
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8. Bestuur 

 In 2019 zijn aftredend  Han van de Laar als competitieleider intern en Mark Burgers 
als secretaris. Beiden geven aan beschikbaar te blijven voor het bestuur. 

 
9. Rondvraag 

 Han: is er na de jaarvergadering weer een simultaan tegen de clubkampioen?  
Jochem heeft toegezegd de simultaan te zullen geven. 

 Han: de afdrukkwaliteit van enkele advertenties in het clubblad kan wat beter. Daar 
gaan we even achteraan, om meer pixels aangeleverd te krijgen. 

 Han: op 27 augustus is de jaarvergadering, het bestuur komt om 19 uur bijeen ter 
voorbereiding. 

 Gerard KL: waarom kan Den Haag zo een groot schoolschaaktoernooi op poten 
zetten? Dit is nagezocht door Marcel: Het toernooi (met 54 deelnemers) is zowel qua 
opzet (individueel voor groep 3,4,5) als gebiedsomvang (geheel Den haag) niet 
vergelijkbaar met het schoolschaaktoernooi in Winterswijk 
 
Om 22.30 uur sluit Marcel de vergadering. 

 
 

  Bestuursvergadering donderdag 10 juli 18.30 uur bij Gerard K.  
 

1. Accommodatie 
Met ingang van het nieuwe seizoen kunnen we niet meer schaken bij Willinks. We hebben in 
het Zonnebrinkcentrum een alternatief gevonden. Er zijn echter wel kosten  
(€ 1200,- voor de dinsdagen tussen begin september en eind mei) aan verbonden. Na het 
wegvallen van de reiskostenvergoeding van de KNSB is dat de tweede forse financiële 
tegenvaller in korte tijd. Een klein gedeelte kunnen we opvangen door enkele te verwachten 
meevallers, voor de dekking van € 1.000,- is een contributieverhoging voor senioren van  
€ 20,- per nodig. Het bestuur vindt dat te rechtvaardigen, omdat de consumpties ook 
goedkoper worden. Voor Zomerschaak gaan we een alternatief proberen te vinden. 
 
Han geeft aan dat de zaal tot 23.30 uur beschikbaar is. Als een partij dan nog niet afgelopen 
is, moet die afgebroken worden. Als dit vaak voor blijkt te komen, gaan we daarvoor een 
andere oplossing zoeken. 
 
2. Aanschaf notatieboekjes 
We schaffen 100 notatieboekjes aan. Daar moeten we twee jaar mee kunnen doen. De 
boekjes zijn ontworpen door Henk Wiggers, zijn zijn breder en er kunnen meer partijen in. 
 
3. Tiebreakregeling snelschaaktoernooi 
Arent heeft voorgesteld de ranglijst bij gelijk eindigen bij het snelschaaktoernooi niet op 
weerstandspunten, maar op basis van progressieve score te bepalen. We kunnen niet alle 
plussen en minnen overzien, maar er zijn eigenlijk nog nooit klachten over het huidige 
systeem binnengekomen. Vooralsnog gaan we het systeem niet aanpassen.  
 
4. Opstelling teams 
De speeldata in Duitsland zijn nog niet bekend. Dat kan nog invloed hebben op de 
samenstelling van de teams. Zoals het er nu naar uitziet hebben we volgend seizoen zes 
teams. Drie op zaterdag, drie door de week. 
 
5. Samenstelling bestuur 
Gerard Klein Langenhorst geeft aan dat hij na volgend seizoen stopt als bestuurslid. Hij wil 
nog wel een paar taken blijven uitvoeren, zodat hij ook zijn opvolger goed kan inwerken. 
 
Om 20.15 uur sluit Marcel de ingelaste vergadering 
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Dagboek van de secretaris 
(door Mark Burgers) 

 

 
 

Clubblad nummer 141 en 142 

 
Maart 2019 Max Eisenbart gaat ver van Winterswijk wonen. Helaas moet hij opzeggen en 

we hopen natuurlijk dat hij later weer op het oude nest terugkeert. Max, 
succes! 

 
5-4 Bas Boenink is lid geworden bij de jeugd, Bas welkom ☺ 
 
18-4 Patrick Schoenmakers heeft het nu te druk, hij kan te weinig komen. Hij wil 

goed meedoen of niet, dus nu stopt hij met schaken. Maar wellicht later…onze 
deur staat open  

 
12-5 Na een lange strijd is ons lid Henk Lurvink op 85 jarige leeftijd overleden. Hij 

kon al een paar jaar niet meer op de club komen. Henk is 22 jaar lid geweest 
bij ons en heeft lang in het 3e team gespeeld. Henk, rust zacht. 

 
Mei Daan Slager heeft opgezegd. Daan succes met je studie! 
 
Juni Thijn Komduur en Tom Officier hebben opgezegd. Tom is onder andere 

bestuurslid en clubkampioen geweest, hij woont ver weg en heeft de laatste 
jaren extern bij ons gespeeld.  
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De interne competitie 
Han van de Laar 

 
Voor elk wat wils 
De kampioenen van het seizoen 2018- 2019 zijn: Jochem Mullink - algeheel clubkampioen, 
Oscar Wamelink (B-groep), Henk te Brinke (C-groep) en Jaap Wolters (D-groep). Henri 
Abbink en Walter Schmeing zijn respectievelijk tweede en derde geworden in de eindstand. 
Proficiat allemaal. Er hebben 47 spelers een of meerdere partijen gespeeld. 
Was het een spannend seizoen? Niet echt. Daarvoor waren er teveel afmeldingen in met 
name de top. Is dat jammer? Ja en nee. Het mooiste is het natuurlijk als de potentiele 
titelkandidaten wekelijks knokken om de puntjes binnen te halen. Maar zo gaat het niet in de 
praktijk. Niet iedereen kan iedere week en het mooie is, dat ook al kun je niet steeds je toch 
boeiende partijen blijft spelen. Het handige van onze competitie is dat het voor elk wat wils 
is. Iedereen kan op de daarvoor bestemde dinsdagen een leuke partij spelen. Er is in 
principe hooguit één speler per ronde vrij. Daarnaast kan er door dit systeem ook een 
combinatie plaats vinden met andere schaakevenementen. Zoals het spelen voor de WSG-
cup, de SBO-cup, de KNSB cup, de SOS-competitie etc. 
 
Reglement  
In het vorige clubblad stond een idee van Jochem Mullink om afwezigheid iets minder te 
honoreren. B.v. een kwart ipv het huidige 2/6. Het lastige van het keizersysteem Rokade is 
dan het in zesden rekent. Dus 0/6, 1/6, 2/6, 3/6 etc. en dus niet in kwarten. Technisch is het 
niet mogelijk. We hebben het principe en andere aspecten wel besproken binnen het 
bestuur, maar er worden voor het nieuwe seizoen eigenlijk geen nieuwe artikelen 
voorgesteld. Het reglement blijft zo als het is. Wel zijn er een paar kleine 
roosteraanpassingen. Zo spelen we volgend seizoen 32 ronden en is de laatste ronde 26 
mei. Op 2 juni wordt de competitie afgesloten met de vierde speelavond Schaak Vrij. Dit om 
praktische reden. Het rooster staat in dit clubblad.  
 
Verder wens ik jullie allemaal een goede zomer toe in  goede gezondheid en hopelijk tot 
volgend seizoen.   

Overzicht clubkampioenen WSG 

 
1956 D Hunnego 
1957 Johan Lammers 
1958 Hans van der Schaaf 
1959 AD Witteveen 
1960 Johan Lammers 
1961 Jan Denkers 
1962 Jan Denkers 
1963 BJ Bruggers 
1964 BJ Bruggers 
1965 F Bosch 
1966 BJ Bruggers 
1967 BJ Bruggers 
1968 BJ Bruggers 
1969 Johan Lammers 
1970 G Eykelenboom 
1971 Jan Denkers 
1972 Hans van der Schaaf 
1973 K Lenstra 
1974 Hennie Meijer 
1975 Dick Boogaard 
1976 Hans van der Schaaf 
1977 Coen van der Hurk 

1978 Hennie Meijer 
1979 Herby Aalbers 
1980 Herby Aalbers 
1981 Herby Aalbers 
1982 Hennie Meijer 
1983 Henri Abbink 
1984 Henri Abbink 
1985 Hennie Meijer 
1986 Henri Abbink 
1987 Herby Aalbers 
1988 Paul Bosveld 
1989 Henri Abbink 
1990 Tom Officier 
1991 Henri Abbink 
1992 Herby Aalbers 
1993 Henri Abbink 
1994 Herby Aalbers 
1995 Marcel Krosenbrink 
1996 Peter Hoens 
1997 Henri Abbink 
1998 Dick van Wamelen 
1999 Peter Hoens 

2000 Henri Abbink 
2001 Marcel Krosenbrink 
2002 Henri Abbink 
2003 Henri Abbink 
2004 Jozo Vulic 
2005 Zdravko Duvnjak 
2006 Arjan van Lith 
2007 Henri Abbink 
2008 Henri Abbink 
2009 Arjan van Lith 
2010 Henrik Lösing 
2011 Henrik Lösing 
2012 Marcel Krosenbrink 
2013 Henri Abbink 
2014 Henri Abbink 
2015 Jochem Mullink 
2016 Jochem Mullink 
2017 Jochem Mullink 
2018 Klaudio Kolakovic 
2019 Jochem Mullink
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Eindstand WSG 2018-2019 na ronde 33 seizoen 18/19 

N

r 
Waard Naam Voornaam Punt 

Gr

p 
Ratin 

Rtng

+ 

Ratin

gN 
Score 

Per

c. 

Ges

p 

Ge

w 

Re

m 

Ve

rl 
W-Z 

V

r 

E

x 

Af

z 

Bk

r 

01 75 Mullink Jochem 1672 A1 2154 -2 2152 17½/21 83 21 15 5 1 1 1 4 6 1 

02 74 Abbink Henri 1534 A  1970 -38 1932 20/31 65 31 16 8 7 -1 1     1 

03 73 Kolakovic Klaudio 1478 A  2138 18 2156 11½/13 88 13 10 3 0 -1   5 11 4 

04 72 Schmeing Walter 1319 A  1954 0 1954 15/22 68 22 9 12 1 0 1   10   

05 71 Sligte Bert te 1308 A  1834 22 1856 8,5/16 53 16 6 5 5 2 1 12 2 2 

06 70 Krosenbrink Marcel 1300 A  1772 17 1789 11½/20 58 20 8 7 5 0 1 8 1 3 

07 69 Wamelink Oscar 1220 B1 1698 59 1757 14½/27 54 27 11 7 9 1 1 1 4   

08 68 Schuurmans Han 1168 A  1823 2 1825 12/23 52 23 7 10 6 -1 1 5 4   

09 67 Schley Alfred 1147 B  1692 47 1739 8,5/13 65 13 6 5 2 1     20   

10 66 Boogaard Dick 1134 B  1762 -18 1744 11/23 48 23 7 8 8 1 1 1 5 3 

11 65 Dekker Thiemen 1112 B  1677 41 1718 12½/22 57 22 9 7 6 0     11   

12 64 Musholt Joachim 1085 A  1812 -13 1799 11/20 55 20 6 10 4 2   3 10   

13 63 Harbers Gerard 1070 A  1897 -14 1883 5/9 56 9 4 2 3 1   11 9 4 

14 62 Laar Han vd  1050 B  1675 -2 1673 13/25 52 25 7 12 6 -1 1 1 6   

15 61 Cvetkovic Reinhard 1040 A  1858 -11 1847 5,5/9 61 9 3 5 1 -1   4 20   

16 60 Loesing Henrik 997 A  1891 -2 1889 5,5/7 79 7 5 1 1 -1   9 17   

17 59 Burgers Mark 968 B  1616 -2 1614 8/15 53 15 7 2 6 -1   6 11 1 

18 58 Brinke Henk te  965 C1 1576 19 1595 7,5/19 39 19 5 5 9 1 1 9 4   

19 57 Maris Evi 957 B  1504 17 1521 13½/27 50 27 12 3 12 1 1 1 4   

20 56 Maris Lauri 932 C  1422 56 1478 11½/25 46 25 9 5 11 -1 1 1 5 1 

21 55 Maris Erik  915 C  1503 -14 1489 12/25 48 25 10 4 11 1 1   6 1 

22 54 KLangenhorst Gerard  915 B  1571 -35 1536 11/26 42 26 8 6 12 -2 1 2 4   

23 53 Schmeing Manfred 872 B  1652 3 1655 9,5/12 79 12 7 5 0 0   1 20   

24 52 Roodzant Frank 871 C  1506 -22 1484 9,0/22 41 22 8 2 12 2 1   8 2 

25 51 Wolters Jaap 826 D1 1324 5 1329 11½/28 41 28 9 5 14 0 1 2 1 1 

26 50 Voogd Rob 805 C  1373 11 1384 10½/22 48 22 9 3 10 -2   1 10   

27 49 Houwers André 798 C  1438 -38 1400 7,5/17 44 17 6 3 8 -1 1 4 9 2 

28 48 Teloeken Daniël  783 A  1864 11 1875 1/1 100 1 1 0 0 -1   2 30   

29 47 Kl. Poelhuis JanWillem 763 D  1241 14 1255 10½/25 42 25 9 3 13 1 1 1 5 1 

30 46 Poole David 755 D  1190 39 1229 9½/18 53 18 9 1 8 0   5 10   

31 45 Eckhardt Jan  742 D  1176 14 1190 14/28 50 28 11 6 11 0 1 1 3   

32 44 Hoens Peter  714 A  1914 3 1917 4/5 80 5 3 2 0 -1     28   

33 43 Beek Henk van 692 C  1261 -61 1200 12/29 41 29 9 6 14 -1 1   3   

34 42 Eisenbart Max 668 C  1508 -28 1480 7,5/14 54 14 6 3 5 0   1 18   

35 41 Labee Dick 635 C  1276 -87 1189 10/25 40 25 3 14 8 1 1   7   

36 40 Wiggers Henk  620 D  1037 44 1081 8,5/17 50 17 8 1 8 1     16   

37 39 Ruesink Kay 606 D  885 85 970 9,0/22 41 22 8 2 12 2   1 10   

38 38 Freriks Henk 602 C  1237 -9 1228 7,5/14 54 14 6 3 5 0     19   

39 37 Slager Daan 568 D  1158 -13 1145 5,0/12 42 12 5 0 7 0   7 14   

40 36 Wamelen Dick 518 B  1768 -17 1751 1,0/02 50 2 1 0 1 0   7 24   

41 35 Schoenmakers Patrick 516 D  1066 3 1069 4,5/10 45 10 4 1 5 0     23   

42 34 Deunk Freek 476 D  1100 -34 1066 4,0/14 29 14 3 2 9 -2     19   

43 33 Teloeken Stefan 472 B  1788 0 1788 1,0/02 50 2 0 2 0 0   1 30   

44 32 Dekker Paul  454 D  1100 -39 1061 4,5/14 32 14 4 1 9 0     19   

45 31 Barachtjansky Daniël  426 D  896 6 902 3,0/11 27 11 2 2 7 -1     22   

46 30 Pooth Richard 389 A  1828 -18 1810 0,0/02 0 2 0 0 2 0     31   

47 29 Bierkämper Ulf 3725 D  800 -19 781 1,5/20 8 20 0 3 17 0 1 4 8   
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SPEELSCHEMA 2019 – 2020 (concept juli 2019) 
 

27 augustus 2019 Ledenvergadering Zonnebrinkcentrum 

  3 september  Ronde 1 start periode 1 

10 september  Ronde 2  

17 september Ronde 3  

24 september Ronde 4  

  1 oktober BEKER 1  WSG-beker: geen interne ronde 

  8 oktober Ronde 5  

 15 oktober Ronde 6  

 22 oktober SCHAAKVRIJ 1 Herfstvakantie 

 29 oktober  Ronde 7  

   5 november Ronde 8  

 12 november Ronde 9  

 19 november Ronde 10  + BEKER 2 WSG beker 

 26 november Ronde 11   

   3 december Ronde 12 start periode 2 

 10 december Ronde 13  

 17 december Ronde 14    

 24 december  GEEN SCHAAK Kerstvakantie  

  31 december   GEEN SCHAAK Kerstvakantie 

   7 januari 2020 Ronde 15  

 14 januari Ronde 16 + BEKER 3 WSG-beker kwartfinale 

 21 januari Ronde 17  

 28 januari Ronde 18  

  4 februari Ronde 19  

11 februari Ronde 20  

18 februari Ronde 21 + BEKER 4 WSG-beker halve finale 

25 februari SCHAAKVRIJ 2 Voorjaarsvakantie 

   3 maart Ronde 22  

 10 maart Ronde 23  

 17 maart Ronde 24 Start periode 3 

 24 maart Ronde 25    

  31 maart Ronde 26 + BEKER 5 WSG-beker finale 

   7 april  Ronde 27  

 14 april Ronde 28 WSG achttal uit 

 21 april Ronde 29  

 28 april SCHAAKVRIJ 3 Meivakantie 

   5 mei GEEN SCHAAK  

 12 mei Ronde 30  

 19 mei Ronde 31  

 26 mei Ronde 32 laatste ronde 

  2 juni SCHAAKVRIJ 4  

  9 juni Zomercompetitie 1  

16 juni Zomercompetitie 2  

23 juni Zomercompetitie 3  

30 juni Zomercompetitie 4  

  7 juli Zomercompetitie 5  

14 juli Zomercompetitie 6  

21-7 t/m 18-8  Schaken voor de liefhebber  

25 augustus Ledenvergadering  

1 september 2020 Start nieuwe seizoen Ronde 1 
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Toelichting financiën 
(door Gerard Harbers) 

 
Inleiding 
Hierbij presenteren we de jaarcijfers van het WSG over het seizoen 2018-2019. WSG is een 
financieel  gezonde vereniging. Het ledental is gelijk gebleven t.o.v. het vorige jaar en staat 
op een respectabel aantal van 74 leden, waarvan 26 jeugdleden. 
 
Balans 
De balans is per einde augustus 2019. Er 
is rekenschap gehouden met de te 
verwachten inkomsten en uitgaven tot en 
met deze datum, omdat het nu nog niet 
einde augustus is. In dit boekjaar zijn geen 
investeringen gedaan. Wat we aan 
spelmateriaal hebben, is voldoende om te 
kunnen spelen met alle teams en voor de 
interne competitie. In het vorig boekjaar 
hebben we extra prijzen (bekers) 
aangeschaft. De waarde van de bekers 
die nog niet zijn gebruikt, is opgenomen in 
de balans, via de post voorraden. In de te 
vorderen bedragen zat in het verleden o.a. 
de subsidie van gemeente en de 
opbrengst van de Rabobank verwerkt. 
Maar de subsidieverkrijging van de 
gemeente is afgeschaft en daardoor is 
alleen de Rabobank overgebleven, met 
een bedrag ad € 100. De stand van de 
spaarrekening staat op € 5.980. Hier moet 
dan nog wel o.a. het contributiebedrag van 
de SBO vanaf. Tot eind augustus is dit ca 
€ 725. Verder stijgt de reservering voor 
jubileum met € 5 per lid, dit is € 370 voor 
dit jaar. 
 
Winst- en verliesrekening 
We zien dat de begrote 
contributieopbrengst (€ 5.060) lager is dan 
de werkelijke opbrengst (€ 5.477). Dit 
wordt veroorzaakt doordat in de begroting 
2018-2019 rekening is gehouden met 65 
leden terwijl er 74 mensen lid waren, 
waarvan er enkele gedurende het jaar lid 
zijn geworden. Daar staat dan tegenover 
dat we ook een hogere contributieafdracht 
hebben aan de SBO en de KNSB, tot een 
bedrag ad € 3.601. We hebben een 
hogere reiskostenpost. Dit wordt 
veroorzaakt doordat we minder reiskosten 
krijgen vergoed van de SBO (afgeschaft) 
en de KNSB (wordt afgebouwd naar nihil).  
 
 

 
Bovendien hebben we meer teams die 
spelen en die ook nog eens verder moeten 
rijden. Deze kosten steeg naar € 748. De 
kostenpost representatie etc. is gedaald 
naar € 492 omdat enkele posten hierin 
gewoonweg meevielen. De kosten voor 
het clubblad zijn sterk dalend omdat er is 
nagegaan welke leden wel of geen 
prijsstellen op een papieren versie. Dit 
resulteerde in een halvering van de kosten 
terwijl de advertentie inkomsten gelijk 
bleven. Netto levert dit € 75 op. De winst- 
en verliesrekening spreekt verder voor 
zich. 
 
Begroting 2019-2020 
In de begroting gaan we uit van 65 leden 
terwijl we er nu 74 hebben. We begroten 
daarmee voorzichtig. Ook wat betreft de 
opbrengst van de bank begroten we 
voorzichtig (€ 100), terwijl deze post in 
2018-2019 € 215 opleverde. Dit was toen 
inclusief de subsidie van de gemeente. 
We verwachten in het komende seizoen 
ongeveer gelijkblijvende reiskosten te 
zullen hebben omdat de afstanden van de 
uitwedstrijden van met name het eerste en 
tweede team lager zullen uitvallen dan het 
vorig seizoen, maar daar staat tegenover 
dat we twee extra viertallen kunnen 
opstellen die ook hun uitwedstrijden 
hebben. Tenslotte ontvangen we minder 
reiskostenvergoeding. Het clubblad is in 
de begroting een opbrengstpost omdat de 
kostenreductie wordt doorgevoerd in dit 
begrotingsjaar. Het levert nu € 280 op. 
Nieuw in het geheel is de huur. Willinks 
gaat sluiten en daarom moeten we een 
andere locatie zoeken. Daarbij is het oog 
gevallen op het Zonnebrink Centrum. Hier 
zijn echter kosten aan verbonden. Dit 
wordt geschat op € 1.200 per jaar.  
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Inclusief de kosten voor de 
thuiswedstrijden, welke geschat worden 
op € 150, is de totale post voor de zaal € 
1.350, welke verdeeld wordt in huur en 
accommodatie senioren. 
Deze kosten moeten ergens gedragen 
worden en dit wordt opgelost door de lager 
uitgevallen lasten zoals hierboven 
genoemd en door een voorstel van 
contributieverhoging voor de seniorleden 
van € 20 per jaar. 
 
Conclusie  
Er is een verlies begroot van € 109. 
Hiervan is echter € 105 afschrijving en  
€ 50 aan gebruikskosten voor de bekers. 

Dit zijn wel kosten maar geen uitgaven. 
Verder hebben we zoals aangegeven 
voorzichtig begroot. Zoals het er nu 
voorstaat kunnen we als vereniging onze 
vermogenspositie in de benen houden en 
kunnen we voldoende vermogen achter de 
hand houden om als vereniging te kunnen 
bestaan. Om bovenstaande te kunnen 
handhaven is ons voorstel dan ook de 
contributieverhoging voor seniorleden door 
te voeren van € 20 per jaar. Dit wordt 
veroorzaakt door de huur die betaald moet 
gaan worden met ingang van het seizoen 
2019 - 2020. 
 

 

 
 
 
 

BALANS 
 

 

Winterswijks Schaakgenootschap

BALANS

per

31-aug-19 1-sep-18 31-aug-19 1-sep-18

Activa Passiva

Klokken, borden 708€          813€         Eigen vermogen 3.309€        3.147€     

stukken Reservering jubileum 2.660€        2.290€     

   

Voorraad 100€          166€         Verenigingsvermogen 5.969€        5.437€     

Vooruit betaalde bedragen -€           -€           

Te vorderen bedragen 100€          300€         

Bank 28€             25€              

Spaarrekening 5.980€       4.630€     

Kas 75€             30€           Te betalen bedragen 1.022€        81€           

Totaal 6.991€       5.964€     6.991€        5.518€     
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FINANCIEEL OVERZICHT

 

Winterswijks Schaakgenootschap

Begroting Werkelijk 2018-2019 Begroting

2018-2019 Winst- en verlies rek 2019-2020

Inkomsten/opbrengsten

Contributies

Senioren (incl retourregeling) 3.800€        3.963€        4.950€        

Junioren 1.260€        1.514€        1.200€        

5.060€        5.477€        6.150€        

Donateurs 20€              20€              20€              

Subsidies/bijdrage bank 300€            215€            100€            

Inschrijfgeld jeugdtoernooi -€             -€             -€             

Diversen -€             -€             -€             

Rente 2€                 1€                 1€                 

5.382€        5.713€        6.271€        

Uitgaven/kosten

Huur -€             -€             1.200€        

Clubblad

Kosten clubblad 650€            405€            200€            

Af: Sponsor bijdrage adverteerders -480€          -480€          -480€          

170€            -75€             -280€          

Reiskosten

Reiskosten 1.683€        1.401€        1.342€        

Af: Vergoeding KNSB en SBO -1.100€       -653€          -600€          

583€            748€             742€            

Uitgaven SBO en KNSB

SBO afdracht senioren 2.299€        2.465€        2.351€        

SBO afdracht junioren 549€            546€            522€            

Afdracht KNSB: teaminschrijving -€             30€              30€              

Afdracht KNSB ivm gem reiskosten 742€            560€            590€            

3.590€        3.601€        3.493€        

Overig 

Materiaal 100€            261€            150€            

Prijzen 150€            66€              50€              

Consumpties extern 275€            264€            275€            

525€            591€            475€            

Representatie/BBQ/cursus/diversen 300€            183€            200€            

Accomodatie senioren 200€            135€            150€            

Toernooikosten 120€            120€            120€            

WSG-Sudlohn 80€              54€              -€             

700€            492€            470€            

Kosten website 30€              25€              30€              

Kosten bank 125€            118€            125€            

Administratie kosten 10€              12€              10€              

165€            155€            165€            

Incidenteel: Jubileum -€             -€             -€             

Verzekering 10€              10€              10€              

Afschrijvingen 105€            105€            105€            

Resultaat -466€          86€              -109€          
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WSG 1-Assen 1 
(door Gerard Harbers) 

 
Op 11 mei hebben we de laatste wedstijd in het seizoen 2018 -2019 gespeeld tegen Assen 
Zij zijn op papier de sterkere tegenstander, maar het was onze laatste hoop om nog in de 
tweede klasse te blijven. Maar dan moest er wel gewonnen worden. En bovendien zou dan 
Apeldoorn, de nummer 8,  moeten verliezen en wel met een groot verschil. Dit was eigenlijk 
een onmogelijke opgave maar het was het proberen waard.  
  
Om kort te gaan, Khaled, Arjan, Henrik en 
Gerard verloren hun partij. Klaudio, 
Reinhard en Jochem remiseerden en 
Christian won een goede partij. We 
verloren dus met 2½-5½. Daarentegen 
Apeldoorn verloor ook en wel met 5-3 van 
Groningen. We zouden dus nog een kans 
hebben gehad bij winst. Maar dit is niet 
gebeurd. De degradatie was een feit.  
 

Dit was de laatste wedstrijd van dit 
seizoen en nemen tevens afscheid van 
Tom Officier. Hij gaat nu wat dichter bij 
huis spelen in Amersfoort. Dit jaar heeft hij 
4 uit 8 gescoord in het eerste team. Een 
prima prestatie. We wensen hem alle 
succes toe in zijn verdere 
schaakloopbaan. Op naar het volgend jaar 
om opnieuw te gaan strijden voor een 
promotie naar de tweede klasse. 

    

WSG 1  Assen 1  2½-5½ 

Jochem Mullink 2137 Pieter Tromp 2143 ½-½ 

Khaled Darwisch 2042 Tjapko Struik 2243 0-1 

Klaudio Kolakovic 2144 Ivo Maris 2359 ½-½ 

Arjan van Lith 2172 Rieks Taal 2124 0-1 

Christian Völker 2221 Gertjan Haan 1959 1-0 

Reinhard Funke 2031 Geon Knol 2058 ½-½ 

Gerard Harbers 1910 Arjan Dwarshuis 2079 0-1 

Henrik Lösing 1862 Elmar Hommes 2119 0-1 

 

 
 

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

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

 

Wooldstraat 61  7101 NN  Winterswijk 
tel. 0543514900         fax. 0543532040 
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WSG 2 – SG Max Euwe 2 
(Door Marcel Krosenbrink) 

Soms zit het mee. In de laatste ronde troffen wij het op papier sterke Max Euwe 2. Zij 
speelden echter nergens meer om en hun derde en vierde team hadden nog wel belangen te 
verdedigen. Alle invallers kwamen daarom in het tweede terecht. En dan kan het zowaar 
voorkomen dat WSG 2 een keer op papier favoriet is. En dan ook wint.  
De concurrentie en de competitieleider niet blij, maar wij kunnen daar natuurlijk ook niets aan 
doen. Het tweede heeft dit seizoen het maximale er uit gehaald en dat was voldoende om er 
uiteindelijk in te blijven. Emma verdiende met haar topscorerschap een plaatsje in het eerste 
en ook Henri deed het prima. De andere spelers droegen ook regelmatig een puntje bij en 
dat bleek voldoende.  
 
 

WSG 2 1843 Max Euwe 2 1708 6½-1½ 

Henri Abbink 1969 Wahe Boghossian 1822 1-0 

Marcel Krosenbrink 1826 xx  1-0 R 

Emma de Vries 1921 Jessica Groenewolt 1839 1-0 

Han Schuurmans 1840 Vigen Boghossian 1565 ½-½ 

Bert te Sligte 1870 Veronique Bogouslavskii 1397 1-0 

Hennie Meijer 1817 John Muntendam 1600 1-0 

Dick Boogaard 1752 Jasper Kamphuis 2023 0-1 

Dick van Wamelen 1751 Nick Muntendam  1-0 

 
 

 
 

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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Externe competitie 2019-2020 
 

Onderstaand de voorlopige opstelling van de teams. Sta je er niet tussen en wil je graag 
meedoen, laat het dan even weten aan één van de bestuursleden. En als je niet mee wilt 
doen, maar wel genoemd staat, graag ook. De volgorde is op basis van de huidige rating, 
maar dat wil niet zeggen dat dit ook de bordvolgorde is. Dat is aan de teamleider. De 
beoogde teamleiders staan schuingedrukt. 
 

WSG 1  WSG 2  WSG 3 

Arjan van Lith  Henri Abbink  Reinhard Cvetkovic 

Klaudio Kolakovic  Han Schuurmans  Joachim Musholt 

Jochem Mullink  Marcel Krosenbrink  Alfred Schley 

Reinhard Funke  Hennie Meijer  Han van de Laar 

Emma de Vries  Dick Boogaard  Manfred Schmeing  

Gerard Harbers  Dick van Wamelen  Henk te Brinke 

Bert te Sligte  Oscar Wamelink   André Houwers 

Henrik Lösing  Thiemen Dekker   Luc van Harxen 

     

Christian Völker  Peter Hoens  Stefan Telöken 

Khaled Darwisch   Daniel Telöken  Remko Algera 

    Evi Maris  

    Erik Maris  

    Lauri Maris  

 

WSG 8  WSG 4-1  WSG 4-2 

Klaudio Kolakovic  Marcel Krosenbrink  Erik Maris 

Arjan van Lith  Dick Boogaard  André Houwers 

Arent Luimes  Alfred Schley  David Poole 

Gerard Harbers  Henk te Brinke  Jan Willem Klein Poelhuis 

Henrik Lösing     

Han Schuurmans    Rob Voogd 

Bert te Sligte     

Mark Burgers     

     

Emma de Vries     

Remko Algera     

 
WSG 1 en 2 spelen allebei in de derde klasse B. Het programma is inmiddels bekend. Van 
de overige teams wordt het programma pas later bekend. Al zijn van WSG 3 de data al wel 
zeker, namelijk dezelfde als van WSG 1 en 2, behalve 28 september en 16 mei.   

28-9  WSG 1-WSG 2 
2-11  WSG 2-Lonneker     en  Bennekom-WSG 1 
23-11  WSG 1-Staunton Groningen  en  WSG 2-Bennekom 
14-12  Staunton-WSG 2   en  Max Euwe 2 Enschede-WSG 1 
1-2  WSG 1-Rokade Lichtenvoorde  en WSG 2-Max Euwe 2 
7-3  Rokade-WSG 2   en UVS 2 Nijmegen-WSG 1 
28-3  WSG 2-UVS 2 Nijmegen  en WSG 1-Zevenaar  
18-4  Zevenaar-WSG 2   en Almelo-WSG 1 
16-5  WSG 2-Almelo   en WSG 1-Lonneker 
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SBO-cup, van kwartfinale naar titel 
(door Henrik Lösing) 

 
Op 26 maart reden we naar Enschede om het daar in het kwartfinale van de SBO-cup op te 
nemen tegen Max Euwe. Voordat we ernaartoe gingen had ik nog kort overleg waar ik kan 
instappen bij de teamgenoten. Winterswijk is voor mij niet echt handig en Groenlo is maar vijf 
minuten of zo minder rijden dan naar Enschede. Dus besloten we dat ik alleen reed. Ik was 
wat vroeger dan Gerard, Marcel en Arent bij het Nije Terphoes. Het bleek, dat Max Euwe 
een vrij sterk team had opgesteld, met een licht ratingoverwicht tegenover ons team. Het 
werd ook vrij spannend, vooral in de uitvluggerfase. 

Arent speelde aan bord 1 met zwart tegen 
Sjoerd van Willingen, de op papier 
sterkste tegenstander. Gerard aan bord 
twee moest het opnemen tegen Vincent 
Vleeming, ondergetekende mocht tegen 
André Langendijk aan bord drie spelen en 
Marcel speelde aan bord vier tegen Niklas 
Wiedenhöft.  

Terwijl ik goed uit de opening kwam en 
een duidelijke voordeel had, stond Gerard 
met het loperpaar iets angenaamer en de 
stelling van Arent leek ook veelbelovend te 
zijn. Marcel had ook licht voordeel en dus 
ging ik van een overwinning uit. Ook 
omdat ik te snel speelde overzag ik na een 
stukoffer van mijn tegenstander de 
weerlegging en kwam met een pion 
minder uit de verwikkelingen. Na de juiste 
zet had ik een stuk voor twee pionnen met 
actievere stelling gehad. Na dat potje 
moest ik aan een zin van mijn traineres 
denken. “In een goede stelling moet een 
goede zet zijn.” Helaas pas na de partij, 
anders had ik de weerlegging wel 
gevonden. Door mijn nederlaag kwam de 
overwinnig nog in gevaar. Iets later trok 
Arent de stand naar 1-1 door een blunder 
van zijn tegenstander keurig af te straffen 
en de stelling heel zuiver en binnen enkele 
zetten tot winst om te zetten. 

Gerard moest iets later met remise 
genoegen nemen. Tussenstand dus: 1½-
1½. Marcel had in de tijdnoodfase een 
actievere stelling bereikt en moest deze nu 
in de uitvluggerfase zien te winnen. Dat 
deed hij zonder de tegenstander tegenspel 
te veroorloven. Toen was de wedstrijd 
gewonnen en waren we door naar het 
halve finale. Ik heb het wel eerder 
meegemaakt om na een wedstrijd in een 
auto met nul punten te zitten,  

maar alleen in een auto zitten en als enige 
verloren te hebben levert wel een triest 
terugreis op. Gelukkig heeft het team wel 
gewonnen. Hier nog even de partij van 
Arent met wat opmerkingen van Arent,  

Sjoerd van Willgen(2051)-Arent Luimes 
(1958)  

1.d4 g6 2.c4 Lg7 3.g3 c5 4.e3N cxd4 
5.exd4 d5 6.cxd5 Pf6 7.Lg2 Pxd5 8.Pe2 
0-0 9.0-0 Pc6 10.Pbc3 Pxc3  
Misschien wel mijn minste zet van deze 
partij, 10...Le6 lijkt ook te kunnen en zorgt 
ervoor dat zwart een stuk in het centrum 
handhaaft  
 

11.bxc3 e5 12.Le3 Lg4 13.Tb1 Dd7 
14.Dd2 Tfe8 15.Tfd1 Pa5, 16.Dd3 Tac8  
Zwart kan hier 16...e4 spelen, 17. Lxe4 
gaat niet vanwege 17...Lxe2 en de witte 
loper op e4 hangt na 18. Dxe2  
 

17.Tb4  
De volgende zet speelde ik vrijwel direct. 
Ik vind het lastig om hier voor wit goede 
zetten te bedenken. Fritz geeft 17. Te1 
waarna 17...b6 voor zwart mijns inziens 
voor de hand ligt (dekking paard en de 
loper op de diagonaal g2- a8 kan 
vooralsnog weinig uithalen  
 

17...Lf8  
Ik vind het lastig om te zeggen welke 
zetten van wit nou echt minder zijn, maar 
toch geeft Fritz al een score van om en 
nabij de -1.00. De zwarte stelling oogt ook 
iets prettiger.   
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18.Tb5?  
De eerste grote misser in deze partij leidt 
eigenlijk vrijwel direct het einde in. Ik 
vermoed dat wit de toren naar veld d5 wil 
spelen. Dit lijkt echter niet mogelijk.   

 

 

18...Lf5, 19.Txa5 Lxd3 20.Txd3 e4 
21.Td1?  
Als wit door wil spelen is 21.Td2 vereist, 
nu verliest zwart al snel een stuk of de 
toren op veld a6   
 
21...b6 22.Ta6 Db5 23.Txa7 Dxe2  
De stelling is nu wel heel erg hopeloos, er 
volgde nog...  
 
24.Tc1 Txc3! 25.Tb1 b5 26.Lf1 Df3 
27.Txb5 Txe3 28.fxe3 Dxe3+, 29.Kg2 
Df3+ 30.Kg1 e3 31.Tb2 0-1 

 

Max Euwe 1903 WSG 1880 1½-2½ 

Sjoerd van Willigen 2051 Arent Luimes 1958 0-1 

Vincent Vleeming 1872 Gerard Harbers 1897 ½-½ 

André Langendijk 1926 Henrik Lösing 1891 1-0 

Niklas Wiedenhöft 1762 Marcel Krosenbrink 1772 0-1 

 

Op maandag 29 april dus naar Holten voor 
de halve finale. Tegen Max Euwe hadden 
we nog gemiddeld goed 20 ratingpunten 
minder, onze opstelling tegen Holten was 
ongeveer 30 ratingpunten hoger dan hun 
gemiddelde. We speelden in een ruimte in 
het gebouw van de plaatselijke 
voetbalvereniging. In plaats van Marcel 
hadden we deze keer Bert meegenomen, 
anders was het team en de opstelling 
dezelfde als al tegen Max Euwe.  

Aan bord een speelde Arent tegen de op 
papier even sterke Jim Klinge. Zoals al in 
Enschede trokken we bij de loting alweer 
de zwarte stukken voor het eerste bord. 
Gerard had aan bord twee tegen Ton van 
Oijen wat meer rating. Ondergetekende 
mocht het opnemen tegen Gerrit 
Luggenhorst, die ook wat minder rating 
had. Ook Bert had aan het vierde bord wat 
meer rating dan Bas van Beek. 

Arent speelde zoals wel vaker de 
Moderene Opening.  

Jim Klinge pakte die opening heel 
agressief aan en trok alle stukken naar de 
koningsvleugel. Gesteund door wat 
ruimtevoordeel en door de rollende 
pionnen leek dat een gevaarlijke aanval te 
worden.  

Terwijl had ik in de opening al een pion 
veroverd. Iets later won ik er een tweede 
voordat ik om tegenspel te vermijden 
allebei weer offerde. Mijn tegenstander 
had nu wel weer evenveel materiaal maar 
kwam in de problemen door wat 
penningen en slechte plaatsering van zijn 
stukken. 

Berts partij ging ongeveer gelijkop en die 
van Gerard ook. Inmiddels leek de stelling 
van Arent wel de verkeerde richting op te 
gaan. Arent probeerde van alles om zijn 
koningsstelling te verdedigen en deed dat 
op een creative wijze. Maar Jim Klinge 
wist de koningsanval goed uit te spelen en 
won.  
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Mijn tegenstander was door de slecht 
geplaatste stukken wel zodanig in de 
problemen gekomen, dat hij een kwaliteit 
moest inleveren. Zie volgend diagram: 

 

Hoe wint zwart de kwaliteit? 

Td6 en als wit de loper wegzet, wint een 
aftrekschaak de toren/kwaliteit. 

Bert was inmiddels in een eindspel met 
een pion minder beland. Hij wist door 
aktief spel wel remisekansen te houden, 
maar een nederlaag was mogelijk. Gerard 
was ook nog bezig en moest aangezien de 
kans dat Bert verliest wel winnen. Dat was 
echter moeilijk om te doen in zijn stelling. 
Bert pakte daarentegen nog wat trucjes uit 
en in een eindspel met allebei wat 
pionnen, Bert een paard en zijn 
tegenstander een loper, werkte dat goed 
uit. Allebei waren in tijdnood en na wat 
heen en weer springen met zijn paard had 
Bert een vork en won de loper. Toen was 
Gerard al remise overeengekomen en dat 
was voldoende om te winnen en door te 
stromen naar de finale. 

 

Holten 1861 WSG 1895 1½-2½ 

Jim Klinge 1957 Arent Luimes 1958 1-0 

Ton van Oijen 1851 Gerard Harbers 1897 ½-½ 

Gerrit Luggenhorst 1841 Henrik Lösing 1891 0-1 

Bas van Beek 1795 Bert te Sligte 1834 0-1 

 

Finale dus tegen Lonneker en dan wel uit. 
Op vrijdag 17 mei gingen we met hetzelfde 
team als in de halve finale ernaartoe. 
Lonneker had ons in het verleden al de 
een of ander nederlaag in de SBO-cup 
laten lijden. We waren dus 
gewaarschuuwd en gemotiveerd de 
mogelijk laatste SBO-cup naar Winterswijk 
te halen. 

We kozen voor de wat tactische opstelling 
die Marcel had voorgesteld. 
Ondergetekende mocht een keer aan het 
eerste bord spelen, Bert was opgestegen 
naar het tweede bord, Arent speelde aan 
drie en Gerard aan vier. Deze keer mocht 
ik dus als eerstebordspeler de loting doen. 
Maar dat maakte kwa kleurverdeling ook 
geen versch. Ook ik trok voor het eerste 
bord de zwarte stukken. We hadden zoals 
tegen Max Euwe een licht slechtere 
gemiddelde rating. 

Conkreet had ik 60 punten meer dan Leon 
Stuij, Bert had ruim 200 punten minder 
dan de op papier beste Lonneker.  

Terwijl Mart Wennink precies even veel 
ratingpunten had als Arent.  

Anjo Anjewierden, de tegenstander van 
Gerard had 100 punten minder dan hij. 
Maar zoals we aan de resultaten zullen 
zien gaf het rating vandag niet de uitslag. 

Bert was als eerste klaar. In een Siciliaan 
had Bert snel de paarden op c6 geruild en 
zijn tegenstander had de centrumpionnen 
misschien wat te zorgeloos naar voren 
getrokken. Bert kon met Df3 de toren op 
a8 aanvallen. Om de toren te dekken trok 
de tegenstander de koning naar voren. 
Dat dekte wel de toren maar liet een vork 
toe waardoor Bert een heel stuk won. De 
tegenstander gaf meteen op. Intussen 
stond het bij Gerard ongeveer gelijkop. 
Het was een ingewikkeld middenspel waar 
Gerard actiever stond. Arent had een offer 
op f7 voorgeschoteld gekregen. Volgens 
mij twee stukken voor een toren. Arent 
wist dat heel nauwkeurig te verdedigen en 
ik zag niet hoe de tegenstander 
compensatie zal kunnen krijgen.  
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Op bord 1 had ik een aanval op de lang 
gerokeerde koning van mijn tegenstander 
ontwikkeld. Ik kon niet zien hoe ik die 
aanval tot winst konde voeren.  

Ongeveer om die tijd keerde het tij bij 
Gerard en hij kwam duidelijk slechter te 
staan. Een nederlaag was wel niet meer te 
vermijden. Arent stond weliswaar 
inmiddels stevig en kort ervoor dat zijn 
materieel overwicht voordeel zal 
opleveren.  

Mijn stelling was op het hoogtepunt, 
helaas zag ik nog steeds niet hoe ik in het 
voordeel zou kunnen komen.  

Een ingewikkelde afwikkeling met ruil van 
alle stukken tot op een toren op beide 
kanten, leverde een remiseachtig 
toreneindspel op. Juist na de afwikkeling 
zette ik weliswaar onnauwkeuig voort en 
dreigde ik in een verloren eindspel te 
belanden. Gelukkig had ik nog een trucje 
en kon door een pionoffer afwikkelen naar 
een stelling die vrij zeker remise was.  

Iets later won Arent dan. Zijn tegenstander 
speelde door tot het mat, terwijl Arent al 
een nieuwe dame had gehaald. Dat 
leverde ons de zege en de beker op. 

Lonneker 1904 WSG 1895 1½-2½ 

Leon Stuij 1832 Henrik Lösing 1891 ½-½ 

Robin Bos 2048 Bert te Sligte 1834 0-1 

Mart Wennink 1958 Arent Luimes 1958 0-1 

Anjo Anjewierden 1778 Gerard Harbers 1897 1-0 
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Zomerkronkels 
(door Dick Boogaard) 

 
Kijken naar schaken vind ik tegenwoordig haast leuker dan zelf schaken. Rondlopen door de 
zaal en zoeken naar warrige stellingen, woeste aanvallen en dan natuurlijk mooie zetten. 
Vandaar dat deze rubriek, met telkens een andere naam, al een aantal jaren bestaat. Ik zoek 
dan stellingen uit recente partijen, die niet van clubleden zijn, maar ergens op de wereld 
gespeeld worden. Meestal doet Hans Ree het zoekwerk voor mij met zijn rubriek in 
NRC/Handelsblad. Inmiddels krijg ik concurrentie, want Marcel had vorige maand wat mooie 
stellingen van clubleden, allemaal uit één wedstrijd bovendien. Dat is eigenlijk nog mooier, 
want veel dichterbij. 
Hier zijn er weer zes, door mij bijeen gezocht en weer afkomstig uit verre landen. 
 
 

 
1.Zwart offert zich naar winst. 
 

 
2.Wit begint en wint. 
 

 
3.Wit wint snel. 
 

 
4.Zwart wint met mooie eerste zet. 
 

 
5.Zwart doet het met hetzelfde stuk. 
 

 
6.Zwart wint met onverwachte eerste zet. 
Mat of materiaalwinst. 
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Partijen van clubleden 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Traditiegetrouw belichten we in het zomernummer een partij van de kersverse clubkampioen. 
Jochem Mullink leek dit seizoen lange tijd ongeslagen de titel te pakken, maar daar wist 
Klaudio nog een stokje voor te steken. Henri Abbink was gedurende het jaar echter de 
grootste concurrent van Jochem. Vlak voor het einde van de competitie kwamen ze elkaar 
nog tegen. Het was de beslissende partij. 
 
Jochem Mullink-Henri Abbink 
 

1.c4 Pf6 2.Pf3 e6 3.b3  
Jochem is kennelijk beducht voor de 
openingskennis (of –voorbereiding) van 
Henri en kiest voor een zijvariant. 
 
d5 4.Lb2 Le7 5.e3 0–0 6.Dc2 b6 7.Ld3 
Lb7 8.cxd5  
Om te voorkomen dat Henri zelf het 
moment kan kiezen om te ruilen.  
 
exd5 9.Pg5 h6 10.h4  
 

 
 
Dit is een nieuwtje dat aangeeft dat je ook 
met een bescheiden opening grote 
plannen kunt hebben. Zulke zetten zien 
we hem niet vaak spelen. Mijn computer 
beoordeelt de stelling als -0.4.  
Dat zegt echter weinig in zo’n explosieve 
stelling. Beide spelers moeten nu constant 
de gevolgen van hxg5, hxg5 berekenen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat gebeurt er als zwart nu slaat ?  
10. …hxg5, 11. hxg5 en na bijvoorbeeld 
11….Pe8 volgt 12. Lh7+ Kh8, 13. Lg8 
Kxg8, 14. Dh7 mat. Zwart heeft echter 
beter dan Pe8, namelijk 11. …Pe4. Dan 
wint wit echter na bijvoorbeeld 12. Dd1 
Lxg5, 13. Dh5.  
Op 13. …Lh6 volgt 14. Lxg7. En op 13. 
…f6, volgt Pc3. Zeker de laatste variant 
vergt veel voorstellingsvermogen. De zet 
die Henri doet is de beste. 
 
Pbd7 11.Lh7+  
De koning wordt naar een slechter veld 
gejaagd. 
 
Kh8 12.Lf5  
Voor alle duidelijkheid, dit driegt Lxd7 
gevolgd door Lxf6 en Dh7 mat. 
 
Pc5 13.Pc3 a5  
Ik zal niet op alle varianten ingaan, maar 
de computer wil hier d4 spelen om de 
stukken van zwart meer ruimte te geven. 
Ik snap echter wel dat je niet graag na 
exd4 Dxd4 speelt, waarmee je in de 
diagonaal van de loper op b2 gaat staan. 
Wij zijn tenslotte geen computer. 
 
14.Pe2 a4 15.b4 a3  
Hier had zwart beter Pce4, a3 Pd6 kunnen 
spelen. 
 
16.Ld4  
Volgens de computer had Jochem kunnen 
profiteren met Lxf6 Lxf6, bxc5 Lxa1, c6 ! 
La6, Le6. Een wending die ook in de partij 
zal voorkomen. Maar ook dit vergt heel 
wat van je rekenvaardigheid.    
 
Pce4 17.f3  
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Pd6  
Ziet er niet onlogisch uit, maar dit is in feite 
de beslissende fout. Waarschijnlijk heeft 
Henri in ieder geval de volgende zet niet 
zien aankomen. Wel OK voor zwart was 
17. …c5. Er kan dan volgen: 18. bxc5 
bxc5, 19. fxe4 cxd4, 20. e5 Pe4, 21. exd4 
Pxg5, 22. hxg5 Lxg5    
 
18.Le6 g6  
Het feit dat de computer Pfe4 als beste zet 
aangeeft zegt genoeg, g6 maakt het in 
feite alleen maar erger.  
 
19.Lxf7 Pxf7 20.Pxf7+  
Een misrekening die Jochem duur had 
kunnen komen te staan.   
 

 
 
Analysediagram na 20. Dxg6 
 
Na Dxg6 dreigt Dh7 mat. Dat is toch één 
van de consequenties van zet 11.  
Na Pxg5 komt …. hxg5 Tf7, Txh6 Th7 en 
Dxh7 mat.   
 

Txf7 21.Dxg6 c5  
Maar Henri profiteert niet. Na Dg8, Dxh6 
Dh7 is de verdediging voorlopig weer op 
orde al is de partij natuurlijk nog lang niet 
afgelopen met deze materiaalverhouding. 
Pion c5 is dus de goede zet op het 
verkeerde moment.  
 
22.Dxf7 Df8 23.Lxf6+ Lxf6 24.Dxf8+ Txf8 
25.Tb1 Lb2  
Even de balans opmaken. Wit heeft twee 
pionnen en een kwaliteit meer. Zwart heeft 
nog wel het loperpaar en een 
handenbinder op b2. Dat is echter niet 
voldoende. Wit geeft in tijdnood wat 
materiaal terug om in een gewonnen 
eindspel te belanden. 
 
26.bxc5 bxc5 27.Pc3 La6 28.Pd1 Ld3 
29.Txb2 axb2 30.Pxb2 Tb8 31.Pxd3 
Tb1+ 32.Kf2 Txh1 33.Pxc5 Txh4  
Wit staat nog maar één punt voor, maar 
zijn vier verbonden vrijpionnen zijn niet te 
stoppen, omdat de eenzame pion op d5 
niet te handhaven is. De technische klus is 
Jochem wel toevertrouwd. 
 
34.d4 Kg8 35.Pd3 Th1 36.Pb4 Ta1 
37.Kg3 Kf7 38.Pxd5 Txa2 39.Pf4 
 

 
 
Td2 40.Kh3 Kf6 41.g4 Td1 42.Kg3 Td2 
43.Pd5+ Ke6 44.Pf4+ Kf6 45.Ph5+ Kg6 
46.Kf4 Td1 47.Pg3 Ta1 48.e4 Ta8 49.d5 
Td8 50.Pf5  
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Partijen van clubleden 
(door Jochem Mullink) 

 
Emma de Vries was dit seizoen goed op dreef. Ze is topscorer van het tweede team 
geworden en ook bij verscheidene weekendtoernooien heeft ze van zich doen spreken.  Ze 
heeft onder andere bij het HSG open in Hilversum meegespeeld. De volgende partij is uit de 
zesde en laatste ronde van dat toernooi. Op dat moment was er voor beide spelers niet meer 
zoveel om voor te spelen.  

In deze partij wordt op een duidelijke 
manier getoond dat het gevaarlijk is om de 
koning te lang in het centrum te laten 
staan. 

Emma de Vries–Johnny Paans 

1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 g6 4.Le3 a6 5.a4 
b6 6.f3 Lb7 7.Dd2 c5 8.d5 Pbd7  

  

Omdat wit misschien van plan is om de 
zwartveldige lopers af te ruilen speelt 
zwart geen Lg7. Daardoor komt hij er niet 
aan toe om zijn koning in veiligheid te 
brengen. Deze stelling ziet er al goed uit 
voor wit omdat de loper van zwart een 
beetje slecht staat op b7. Ook heeft wit 
meer ruimte om zijn stukken op goede 
velden neer te zetten (door de pionnen in 
het centrum).  

Verder is nog niet duidelijk aan welke kant 
wit of zwart willen gaan rokeren. Normaal 
gesproken gaan zowel wit als zwart kort 
rokeren omdat de pionnen op de 
damevleugel niet meer in de beginstand 
staan. Ook staat wit een klein beetje 
achter in ontwikkeling. Daarom is de 
volgende zet misschien een beetje te 
vroeg. 

9.g4 e6 10.dxe6 fxe6   

Wit heeft g4 gespeeld en kan daarom 
eigenlijk niet meer zo goed kort rokeren. 
Ook lang rokeren kan niet meer heel goed. 
Daarom probeert zwart om de stelling te 
openen. Zwart komt met een beetje een 
onverwacht antwoord op de volgende zet 
van wit (omdat het lijkt alsof d5 vaak 
genoeg gedekt staat). 

11. Lc4 d5 12.exd5 Pe5 13. Le2  

13. La2 exd5 13. g5 is beter voor wit. Nu 
staat wit een stuk slechter. Dit komt 
doordat zwart een sterk centrum heeft en 
omdat de zwart stukken beter zijn 
ontwikkeld. Het paard op g1 doet 
bijvoorbeeld nog niet zoveel. Ten opzichte 
van het eerste diagram is zwart er duidelijk 
op vooruit gegaan. Het perspectief van de 
loper op b7 is bijvoorbeeld een stuk beter. 

13. … exd5 14.Lg5 Le7 15.0-0-0 d4 
14.Df4 Dc7  

 

 

Hier liet zwart na om toe te slaan. Na 14. 
… Pfxg4 staat de pion op f3 gepend. Na 
Dc7 is de stelling zwart nog steeds beter. 

17.Pe4 Pxe4 18.fxe4 Lxg5 19.Dxg5 Lxe4 
20.Pf3 Lxf3 
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Zwart is hier te hebberig. Het feit dat hij 
zijn koning in het midden heeft gelaten 
wreekt zich. 

21. Lxf3 Pxf3 22.Df6  
(zie diagram voorpagina) 

Zwart had zich hier met Kd7 nog kunnen 
redden door het paard te geven en dan 
staat het ongeveer gelijk. Hierna maakt 
Emma het mooi af.  

22. … Tf8 23.Tde1+ Pxe1 24.Txe1+ Kd7 
25.Te7+ Kc8 26.Dxf8+ 1-0. 

 
 
 
 
 

 

Muizenval 3: Siberian Trap 
(door Gerard Klein Langenhorst) 

 
Deze ontstaat vanuit de Siciliaanse verdediging : 1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4. Pxc3 Pc6 

5.Pf3 e6 6.Lc4 Dc7 7.0-0 Pf6 8.De2 Pg4 ! 9.h3 

 

 
 

9….Pd4 !  

 

 
 

10.Dd1 Pxf3 ! 

 

Maar zo hoeft het natuurlijk niet te gaan. Wit hoeft zijn dame niet op e2 te zetten en ook: als 

wit 10.hxg4 Pxd2 11.Lxd2 speelt, heeft zwart twee paarden voor de dame en in het 

middenspel is dat nog niet gewonnen voor zwart. En wit kan met 5.Pb5 de zwarte dame van 

haar lijn naar h2 verjagen. 
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Comfortabel, stabiel, veilig, vlot, heerlijk rijden en sturen. 

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

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

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

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

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

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

.  Weurden 60, 7101 NL       Welkom ! 

 

 

mailto:info@ace-shop.com
http://www.ace-shop.com/
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Eindspel 
(door Gerard Harbers) 

 

Een compositie van L. Gonzalez uit 2018. De opdracht: wit speelt en wint. Een miniatuur 
waarbij zwart moet proberen de witte pionnen in toom te houden met paard en koning. Wit 
moet met tempo’s de zwarte koning uit balans krijgen. Deze stelling komt ook nog wel eens 
in de praktijk voor, waarbij snel gedacht wordt dat zwart beter staat omdat hij een paard 
heeft. In dit geval is niets minder waar, maar wit moet het dan wel goed doen. Hij kan het op 
verschillende manieren fout doen waardoor het toch nog remise wordt of zelfs verliest. 
 
1. d5   
Verleidelijk is 1. h6? maar er volgt 1. .. f6 2. Kf5 Kf7 3. d5 Pb7 4. h7 Kg7 5.h8D+ Kxh8 6. 
Kxf6 Kh7 7. Ke7 Kg6 8. d6 Kf5 9. d7 Ke5 met remise of 1. Ke5? Pc6+ 2. Kd5 Pa5 3. Kd6 f5 
4. Ke5 Pc6+ 5. Kxf5 Pxd4+ en remise. 
 
1. …  Pb7 
2. Ke5 
Op 2. Kf5? volgt Kg7 en zwart heeft een tempo gewonnen en haalt de h pion op met remise. 
2. …  Ke7 
3. Kf5 
Op 3. h6? volgt 3. .. f6+ 4. Kf5 Kf7 5. h7 Kg7 6. h8D+ Kxh8 7. Kxf6 Kh7 8. Ke7 Kg6 9. d6 Kf5 
10 d7 Ke5 en remise. 
 
3. …  Pd6+ 
4. Kf4 
Of 4. Kg5? Pe4+ 5. Kf4 Pf6 6. Ke5 Pxh5 7. d6+ Kd7 met remise. 
4. …  Pb7 
5. Kg5   Kf8 
6. Kf6  Kg8 
7. Ke5  Kh7 
8. d6  f6+ 
9. Kd5  f5 
10. d7  f4 
11. Kd4 
Ook nu kan wit het nog fout doen: 11. a5 en dan volgt 11. .. f3 en zwart wint. 
 
11. ...  Kh6 
12. Kc3 
12. a5? Pxa5 13. d8D Pc6+ en remise. 
12. …  f3 
13. Kd2 en wit wint. Zwart is uitgemanouvreerd. 
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Oplossingen Zomerkronkels 
(door Dick Boogaard) 

 
1.Samvel TerSahakyan – Maryn Kravstiv, Gurajat Open India 20181 
    1…..Th8-h1+  2.Kg1xh1  Pe4xg3+  3.f2xg3  (na 3.Kh1-g1  Pg3xf5  4.Tc6xd6 
     Pf5xd6  staat zwart een toren voor) Ta8-h8+  en het is snel mat. 
 
2.Tamas Fodor – Alexander Longson, Four Nations Chess League, Telford 2019. 
    1.Tc1-c7 en zwart gaf op. Hij kan, nog afgezien van het verlies van de loper op b7  
    de inslag op f7 niet voorkomen. En op 1…..Pd5xc7 volgt 2.Dh4-f6 en mat. 
 
3.Vladimir Malachov – Igor Efimov, Frans Clubkampioenschap, Brest 2019. 
    1.De2-h5 en zwart gaf op, want het is snel mat. 
     Bijvoorbeeld 1…..g6xh5  2.Lb1xh7#. 
 
4.Anna Warakomska – Ventzislav Inkiov, Grenke Open 2019. 
    1…..Lb3-d1  2.Da6xb7  (of 2.Tb2xb7  Df8xf3+  3.Kg2-g1  Df3-g3+  4.Kg1-f1  
    Tb8-f8+ en snel mat) 2…..Tb8xb7  3.Tb2xb7  Df8xf3+  4.Kg2-g1  Ld1-e2 en zij  
    gaat mat. 
 
5.Changren Dai – Babu Lalith, Aeroflot Open, Moskou 2019. 
    1.La4-e8+  en zwart gaf op. Na 1…..Td8xe8  2.Db6xd6 of 1…..Kf7xe8    
    2.Te1xe6+ of 1…..Kf7-e7  2.Lf2-c5 verliest hij de dame en andere koningszetten  
    kosten een stuk. 
 
6.Aleksei Smirnov  Maksim Tsjigajev, Koernosov Memorial, Tsjeljabinsk 2018. 
    1…..Tb7-a7!  Wat een mogelijkheden met die torens. Maar deze zet wint  
    materiaal. 2.Pg5-e6  Kg7-g8 en wit gaf op. ( 2.Ta2xa7  Tb2-g2+  3.Kg1-h1  Pd3-f2  
    is mat en 2.Pd6-f5+  Kg7-f6  3.Pf5xe3  Ta7xa2 is hopeloos voor wit. 

 
Activiteiten

 
 
Zaterdag 21 september  Berkelstedentoernooi 

 
Vrijdag 4 oktober   Cursus Frank Kroeze 
 
Vrijdag 18 oktober   Cursus Frank Kroeze 
 
Vrijdag 22 november   Partijbespreking 
 
Vrijdag 10 januari   Cursus tot 1600 
 
Vrijdag 31 januari   Cursus tot 1600 

 
 
 
 
 

Speciale Rubriek 
 

JM 69 DB 108 GK 82 GH 86 MK 113 
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Op de slotavond werden ook de prijzen uitgedeeld. Clubkampioen werd Bram Wilterdink. Er 
waren ook bekers voor Sylvan Vrieze en Emma Menkhorst. De prijs voor de uitdaagcompetitie 
ging na loting naar Ruben Vreeman. De speler die het vaakst aanwezig was (maar 1x niet) was 
Bram Wilterdink, de speler die zich volgens de jury het beste gedragen had was Sem van Alst. 
Maar dat was zoals ieder jaar een moeilijke beslissing, want er kwamen natuurlijk veel kinderen 
voor in aanmerking. En sommigen net een klein tikkeltje minder. Wie de prijzen voor de 
Achterhoek- en Winterswijkcup hebben gewonnen, konden jullie al in het vorige clubblad lezen. 
 
Bram is zeer overtuigend kampioen geworden. Omdat hij (en ook Sylvan) het volgend seizoen 
bij de senioren gaat spelen, zullen we in ieder geval een andere kampioen krijgen. Van de 
nieuwkomers heeft Raphaël het dit seizoen het beste gedaan, maar iedereen heeft laten zien 
dat je eigenlijk van iedereen kunt winnen (en verliezen). 
 

 
Eindstand seizoen 2018-2019

  Punten Score wit/zwart 

1 Bram 451 21-20 +1 

2 Sylvan 319 20-13½  

3 Emma 279 17-11 -1 

4 Nathan 271 22-12  

5 Raphaël 264 20-11 +2 

6 Ruben V. 231 18-8 -2 

7 Loraine 211 17-7½ +1 

8 Noëla 192 20-8  

9 Sem  190 22-8  

10 Thomas 187 15-4½ -1 

11 Ruben R. 178 16-6½  

12 Julia 158 17-5½ -1 

13 Thijn 155 18-5  

14 Bas 153 8-5  

15 Milan 135 7-2½ +1 

16 Daniël 124 3-3 +1 

17 Kanaän 74 1-0 -1 

 
De schuingedrukte spelers hebben het seizoen niet afgemaakt  
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Voorlopig programma  jeugdschaken seizoen 2019/2020 
 

Vrijdag 6 september   Seizoensopening 
Vrijdag 13 september   Ronde 1 (start periode 1) 
Vrijdag 20 september   Ronde 2 
Vrijdag 27 september   Ronde 3 
Vrijdag 4 oktober   Ronde 4 
Vrijdag 11 oktober   Achterhoek- en Wwwijkcup 1 
Vrijdag 18 oktober   Ronde 5 
Vrijdag 25 oktober   Snelschaken 1 (Herfstvakantie) 
Vrijdag 1 november   Ronde 6 
Vrijdag 8 november   Ronde 7 
Vrijdag 15 november   Teamwedstrijden 
Vrijdag 22 november   Ronde 8 
Vrijdag 29 november   Achterhoek- en Wwijkcup 2 
Vrijdag 6 december   Ronde 9 (start periode 2) 
Vrijdag 13 december   Teamwedstrijden 
Vrijdag 20 december   Ronde 10 
Vrijdag 27 december   Geen Schaken (Kerstvakantie) 
Vrijdag 3 januari   Snelschaken 2 (Kerstvakantie) 
Vrijdag 10 januari   Ronde 11 
Vrijdag 17 januari   Ronde 12 
Vrijdag 24 januari   Teamwedstrijden 
Vrijdag 31 januari   Ronde 13 
Vrijdag 7 februari   Ronde 14 
Vrijdag 14 februari   Achterhoek- en Wwijkcup 3  
Vrijdag 21 februari   Ronde 15 
Vrijdag 28 februari    Snelschaken 3 (Voorjaarsvak)  
Vrijdag 6 maart   Ronde 16 
Vrijdag 13 maart   Ronde 17 (start periode 3) 
Vrijdag 20 maart   Ronde 18 
Vrijdag 27 maart   Teamwedstrijden  
Vrijdag 3 april    Ronde 19 
Vrijdag 10 april   Simultaan (Goede Vrijdag) 
Vrijdag 17 april   Ronde 20 
Vrijdag 24 april   Ronde 21 
Vrijdag 1 mei     Snelschaken 4 (Meivakantie) 
Vrijdag 8 mei    Ronde 22 
Vrijdag 15 mei    Ronde 23 
Vrijdag 22 mei    Ronde 24 
Vrijdag 29 mei    Slotavond 
 
Het betreft een voorlopig programma. De data van de teamwedstrijden staan nog niet vast. Als 
het programma daarvan definitief is, worden die dagen definitief gepland. Dit kan ook 
verschuivingen in de rest van het programma tot gevolg hebben. Overigens is er op de dagen 
van teamwedstrijden voor de kinderen die niet in een team spelen gewoon schaken.   
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Jeugdkampioenschappen 

(door Marcel Krosenbrink) 
 
De Hemelvaartsvakantie is traditiegetrouw het tijdstip voor het Nederlands Kampioenschap voor 
D-jeugd. En al even traditiegetrouw vindt dat plaats in Rijswijk, geheel toevallig ook de nieuwe 
woonplaats van Oscar. Drie dagen lang drie rondes. Voor het WSG waren onze jonge talenten 
Lauri en Thiemen van de partij. Lauri was bij de meisjes als derde (van de 30) geplaatst, 
Thiemen bij de jongens als negende (van de 52).  
 
Ik zal niet het gehele toernooi ronde voor 
ronde doornemen, maar een feit was dat 
onze twee jonge helden tot de laatste ronde 
meededen om de prijzen. Lauri werd 
uiteindelijk vijfde en Thiemen negende. Een 
keurig resultaat. Je kunt natuurlijk altijd 
zeggen er had meer ingezeten, maar er zijn 
ook fragmenten te vinden waar het slechter 
had kunnen aflopen. 
 
Beide spelers mogen volgend jaar nogmaals 
meedoen bij de D-categorie en zeker voor 
Lauri biedt dat perspectief, want alle spelers 
die boven haar zijn geëindigd zijn vanwege 
hun leeftijd volgend jaar niet meer van de 
partij. En daarbij moeten we ook bedenken 
dat Lauri tegen de nummers een tot en met 
vier maar een half punt haalde en dat ze 
tegen de spelers onder haar op de ranglijst 
100% scoorde.  
 
 

 
 
 
Het was echter zeker niet zo dat ze tegen 
de top voer geen kansen had. Integendeel, 
zowel tegen de nummer een als de nummer 
twee geplaatst kwam Lauri in een gunstig en 
misschien wel gewonnen eindspel terecht.  

Dit speelde ze echter net niet nauwkeurig 
genoeg, waardoor deze partijen samen 
maar een half punt opleverden. Natuurlijk 
zeggen de ratings niet alles, maar toch wel 
iets. Zo laat ook de eindstand zien. Thiemen 
scoorde tegen spelers met een hogere 
rating 50% en tegen spelers met een lagere 
rating 75%.  
 
Hij heeft een erg degelijke stijl ontwikkeld en 
juist in de partij waarin hij het Wolgagambiet 
speelde, ging het mis. Tegen Oscar Klaren 
(1739) bleef hij wel aan de goede kant van 
de score. 
 
Oscar Klaren-Thiemen Dekker 
 

1. e4 e5 2. Pc3 Pf6 3. f4  
Wit speelt hier het Weens dat zich kenmerkt 
door Pc3 en f4. Thiemen laat zich niet 
verrassen en reageert met de hoofdvariant. 
 
d5 4. fxe5 Pxe4 5. Pf3 Pc6 6. Lb5 a6 7. 
Lxc6+ bxc6 8. O-O Pxc3 9. dxc3 Lc5+ 10. 
Pd4 O-O 
Mijn database ziet dit als de eerste zet die 
nog niet eerder is gespeeld, maar dat zal 
ongetwijfeld aan mijn bescheiden database 
liggen. Het ziet er niet onlogisch uit. 
 
11. Le3 Ld7 12. Pf5  
Het is logsich dat wit de druk met ruil wat wil 
verlichten, maar hier blijkt maar weer dat 
niet elke ruil de stelling in balans houdt. 
Zwart gaat heel eenvoudig het zwakke punt 
e5 onder vuur nemen en een pion ophalen. 
Simpel maar doeltreffend gespeeld. 
 
Lxe3+ 13. Pxe3 De7 14. Dd4 Tae8  
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15. Tae1 Dxe5 16. Da4 Dd6 17. Dh4  
Wit bedenkt een nieuw plan. Na Txh6 volgt 
Th8 en valt de pion op a2. Wit blijft dan een 
pion achter. Daarom probeert wit het nu 
maar met een koningsaanval. Die komt 
echter totaal niet van de grond.  
 
Te4 18. Dh5 Dg6 19. Dxg6 fxg6 20. Txf8+ 
Kxf8 21. Kf2 Ke7 22. c4 Kd6  
Zwart heeft een pion meer, een van zijn 
twee dubbelpionnen wordt snel opgelost en 
zijn koning staat beter. Thiemen verslapt 
geen moment. 
 
23. cxd5 cxd5 24. Td1 Le6 25. g3 d4 26. 
a3 c5 27. Pg2 g5 28. Pe1 Lg4 29. Td2 c4 
30. Pf3  
Deze ruil gaat wit niet helpen. Daarvoor 
staan de zwarte stukken te goed in 
vergelijking met de witte. 
 
Lxf3 31. Kxf3 Te3+ 32. Kf2 Ke5 33. h3 Ke4 
34. Te2  
 

 

 
 
h5  
Na Txe2+ krijgt zwart een pionneneindspel 
met pluspion en normaalgesproken wint dat 
wel. Maar als je dat allemaal niet uit wilt of 
kunt rekenen, dan is er natuurlijk niets mis 
met h5.  
 
35. b4 cxb3 36. cxb3 Kd3 37. Ta2 Kc3 38. 
b4 Kb3 39. Td2 Kxa3  
 
 
Het ruilen van de witte a-pion tegen de 
verder opgerukte zwarte d-pion is gunstig 
voor wit, maar de stelling van zwart blijft 
goed genoeg om te winnen.   
 
40. Txd4 Te6 41. Td7 Kxb4 42. Txg7 Te5 
43. Th7 g4 44. h4  
Na gxh4 gxh4 zou zwart het iets lastiger 
kunnen krijgen. 
 
a5 45. Tg7 a4 46. Tg5 Tb5  
De toren beschermt de koning tegen 
schaakjes van achteren. 
 
47. Tg8 a3 48. Ta8 Kb3 49. Te8 a2 50. 
Te3+ Kb2 51. Te2+ Ka3 52. Te3+ Tb3 53. 
Te1 Tb1 54. Te3+ Kb4 55. Te4+ Kc3 56. 
Te3+ Kd4 0-1 
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In de dezelfde achtste ronde speelde Lauri 
tegen toernooiwinnaar Dana Verheij. 
 
Dana Verheij-Lauri Maris 
 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 Lc5 4. c3 d6 5. 
d4 exd4 6. cxd4 Lb4+  
 
Een veel gespeelde opening. Lb6 wordt hier 
als sterker gezien. In plaats van 7….h6 zou 
meteen Pf6 wat actiever zijn. 
 
7. Pc3 h6 8. O-O Pf6 9. Pd5 O-O 10. Pxb4 
Pxb4 11. a3 Pc6 12. Te1  
Pas dit is een nieuwe zet volgens mij eerder 
genoemde database. 
 
Lg4 13. Dd3 Lxf3 14. gxf3 Ph5 15. Kh1 
Df6  
Zwart brengt handig de dame in het spel om 
het punt d4 aan te vallen. 
 
16. Tg1  
Wit gaat niet met Td1 de pion op d4 dekken, 
maar kiest voor de aanval. 
 
Pxd4 17. f4 Kh8 18. Le3 Pe6 19. f5 Pef4 
20. Dd2 Dh4  
 

 
 
21. Lxf4  
Met deze zet gaat wit de druk vrijwillig 
verlichten. Vanaf nu staat zwart beter en 
Lauri laat niet meer los. 
 
Dxf4 22. De2 Pf6 23. f3 c6 24. Dg2 Pe8 25. 
Tac1 De5 26. Dd2 Td8 27. De3 d5 28. Dc5  

 
 
Wit probeert in troebel water te vissen, maar 
Lauri houdt het allemaal onder controle. 
Zonder dames is de witte aanval een stuk 
zwakker en weeg te pion achterstand 
zwaarder.  
 
Dd6 29. Dxd6 Pxd6 30. Ld3  
Dit blijkt niet te kunnen, maar andere 
alternatieven zien er ook niet goed uit. 
 
dxe4 31. fxe4 Pxf5  
Zwart maakt gebruik van de ongedekte witte 
loper en komt twee pionnen voor.  
 
32. exf5 Txd3 33. Tg2 Td5 34. Tcg1 Tg8 
35. f6 g6 36. Te2 Tgd8 37. Tge1 Td1 38. 
Txd1 Txd1+  
Lauri wikkelt af naar een overzichtelijke 
stelling met twee pluspionnen. Dat zou 
genoeg moeten zijn voor de winst. 
 
39. Kg2 Td7  
Dit is echter iets te defensief. Met Te7 had 
wit hier nu een groot deel van het nadeel 
ongedaan kunnen maken. Daarom was Td6 
sterker. Als wit de f-pion wil houden kan dat 
alleen met het passieve Tf2. 
 
40. Kg3 Td3+ 41. Kg4 Td6 42. Te7 Txf6 43. 
Txb7 a5 44. b3 Tf5 45. Tc7 c5 46. Ta7 c4 
47. bxc4  
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Tc5  
Eerst Kg7 was sterker geweest. Zo 
langzamerhand wordt er veel geruild en 
staat de witte koning veel actiever dan de 
zwarte. 
 

48. Txf7 Txc4+ 49. Kf3 Tc3+ 50. Ke4 Txa3 
51. Ta7 Ta2 52. Ke5  
Zwart staat nog steeds twee pionnen voor, 
maar de zwarte koning staat afgesneden en 
de witte toren ideaal. 
 
Tf2 53. h4 g5  
Maar pas door deze zet zijn de winstkansen 
echt verkeken. Zwart had het groepje gh-
pion instand moeten houden door 
bijvoorbeeld h5.  
Maar ook dan was het heel moeilijk geweest 
om nog te winnen. Een prima partij, maar 
net niet gewonnen.  
 
54. hxg5 hxg5 55. Txa5 g4 56. Ke4 g3 57. 
Tg5 g2 58. Ke3 Ta2 59. Kf3 g1=D 60. Txg1 
Ta3+ 61. Ke4 1/2-1/2 

 
 
Enkele weken eerder, in de meivakantie, werd in Assen het NK-C gespeeld. Behalve Thiemen 
en Lauri, was hier ook Evi van d epartij. WSG was bijna hofleverancier van dit toernooi. Van alle 
spelers heb ik een fragment uitgezocht. 
 
We beginnen met Lauri. Zij speelt hier tegen 
de Lokalmatador Lyne Bruggink en het ziet 
er zo op het eerste gezicht niet zo goed uit. 
Zwart staa drie pionnen voor. Het enige 
waar wit nog op kan hopen is de zwarte 
koning die niet heeft gerokeerd. 
 

 
 
 
 

26. Txf7 !! 
Dat is wel twee uitroeptekens waard. Als 
zwart niet neemt, kan wit met De7 mat 
zetten. 
 
Kxf7, 27. Tf1+ Df4 
Als dit nodig is, dan weet je wel hoe goed 
het offer op f7 was. Na Kg8 is De6 mat, na 
Ke8 loopt zwart ook mat. Bijvoorbeeld met 
Tc7. En ik neem aan dat Te7 ook wel wint.  
 
28. gxf4 Thf8, 29. Dxe5 Kg8, 30. Tg1 g6, 
31. h5 Tae8, 32. Dc3 Tf5, 33. Pg3 Tf7, 34. 
h6 Tee7, 35. Ph5 Te6, 36. f5 d4, 37. Dxd4 
Te4, 38. Pf6+ 
En dit was het moment voor zwart om op te 
geven. Er gaat nog meer materiaal verloren.  
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In de partijen van Evi gebeurde bijna elke 
ronde wel wat bijzonders. Tegen veel 
spelers keerde het tij regelmatig. Door haar 
snelle spel bracht ze ook menige 
tegenstander in tijdnood, maar helaas voor 
Evi kregen ze er op de 40e weer nieuwe tijd 
bij. In onderstaand fragment heft Evi wit 
tegen Kathleen Velasco, die uiteindelijk als 
tweede wist te finishen.  
 

 
 
11. f4 exf4, 12. Lxf4 La5, 13. e5  
 
Evi gaat over het algemeen naar voren. 
Zeker nu de zwarte koning nog in het 
midden staat is het openen van de stelling 
een prima plan. 
 
dxe5, 14. Lxe5 Lxc3, 15. bxc3 Pc6, 16. 
Tde1 0-0, 17. Thg1 Kh7, 18. Df4 Pxe5, 19. 
Txe5 Dd6, 20. Dg3  

Even mat dreigen. Je weet nooit waar het 
goed voor is. 
 
Pe8, 21. f4 Dg6, 22. Df2  
Dameruil daar doet Evi niet, zelfs niet als 
het goed zou zijn. 
 
Df6, 23. h4 Pd6, 24. Lb3 Tfe8, 25. d4 Te7, 
26. h5 T8e8, 27. Dg3 Pe4, 28. Dd3 Dxf4+, 
29. Kb2 Txe5, 30. dxe5 f5, 31. exf6 ep  
Ik denk dat zwart vergeten was dat wit en 
passant kon slaan, want nu komt wit wel 
heel goed te staan. 
 
Dxf6, 32. Tf1 De5, 33. Lf7  
 

 
 
Ik geloof dat dit in de stappenboekjes jagen 
en richten heet. Via de aanval op Te8 gaat 
de loper “gratis” naar g6 voor een dubbele 
aanval op paard en koning. Zwart kan niet 
met Te7 het paard bliven dekken, omdat na 
Lg6 Kg8, Dd8+ volgt 
 
Tb8, 34. Lg6+ Kg8, 35. Lxe4 Dxh5, 36. Tg1 
c5, 37. Dg3 
En na deze dubbele aanval hield zwart het 
voor gezien. 
 
Van Thiemen heb ik de partij tegen Nanne 
van Foreest geselecteerd. Thiemen heeft 
wit. Hij brengt de score WSG-Van Foreest 
weer in ons voordeelt. Marcel (winst op 
Machteld) en Jochem (verlies tegen Lucas) 
hadden eerder al partijen in deze match 
gespeeld. Marcel heeft er daarna nog eentje 
gespeeld (remise tegen diezelfde Nanne). 
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Een stelling die voortkomt uit een 
tegenwoordig weer populaire Italiaanse 
opzet.  
 
14. …d5, 15. Lxa7 Txa7 
Zwart had beter zelf met zijn loper op e3 
kunnen slaan, want zijn toren stata hier nu 
totaal buitenspel. Wit voert nu met elke zet 
de druk op. Thiemen speelt deze fase 
uitstekend. 
 
16. Db3 dxe4, 17. dxe4 Pd7, 18. Tad1 De7, 
19. Ph4 Pf8, 20. Pxg6 Pxg6, 21. Pf5  
Alle manoeuvres hebben er toe geleid dat 
het paard nu op het ideale veld f5 staat, 
waar het zwart op verschillende plaatsen 
pijn kan doen.   
 
De6, 22. Dxe6 fxe6, 23. Td7  
 
 

 
 
Omdat het paard op f5 niet geslagen mag 
worden kan dit gewoon. Wit heeft nu de 
belangrijke zevende rij met zijn toren 
bereikt. Materieel is de stand nog in  
evenwicht, maar de positie van wit is 
overweldigend. Zijn toren staat op de 
zevende rij (de zwarte ook, maar die staat 
daar erg droevig in een hoekje), zwart heeft 
een geïsoleerde dubbelpion op de e-lijn en 
het witte paard en loper staan allebei 
optimaal. Zwart gaat nu zo ongeveer op elke 
volgende zet een extra pion verliezen.  
 
Pf8, 24. Txc7 Kh8, 25. Pxg7 Td8, 26. Pxe6 
Pxe6, 27. Lxe6 Td2, 28. Ld5 Ta6, 29. Txb7 
h5, 30. Lxc6 Txc6, 31. Te3   
En met vier pionnen meer wist Thiemen dit 
verder keurig uit te spelen. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


