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Voorzitter  Marcel Krosenbrink   
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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  
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Algemene zaken Henk te Brinke 
   (tel. 52 19 88) 
Jeugd/Extern  Marcel Krosenbrink  
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Senioren           110 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    
Klaudio heeft wit tegen Henri en na 15. …f5 heeft hij verrassend Pf3-d4 gespeeld. Beide 
paarden staan in, maar omdat de loper op e6 ook ongedekt staat, is het logisch om 16. …exd4 
te spelen. Klaudio maakt het ook na die zet doeltreffend en instructief af. 17. Lf4 Dd8, 18. Pd6+ 
Lxd6, 19. Txe6 Le7, 20. Ld6 Pc8, 21. Dh5+ Kf8, 22. Dxf5+ Kg8, 23. Txe7 Pxe7, 24. De6+ Kf8, 
25. Te1. En met een toren meer moest Henri opgeven. Waard om zelf na te spelen !  

http://www.wsg-schaak.n/
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In memoriam Jaap Wolters 
 

Op de laatste dag van augustus is Jaap Wolters overleden. Een paar weken daarvoor had hij 
ons al gemeld dat het niet goed met hem ging en tijdens de jaarvergadering vertelde Dick 
Boogaard  dat Jaap naar een hospice was overgebracht. Dus onverwacht kwam het bericht 
van zijn overlijden niet.  

Jaap is maar liefst 95 geworden. Hij was ongetwijfeld een van de oudste nog actieve 
schakers van Nederland. Zelfs bij het SBO veteranentoernooi was Jaap al jaren de oudste 
deelnemer. En al jaren was Jaap één van de spelers met de hoogste opkomst op de 
clubavond. Ook achter de schermen zat hij niet stil. Hij stuurde de competitieleider of 
anderen regelmatig een mail waarin hij zijn kijk op zaken liet weten. En van die denkbeelden 
liet hij zich niet één, twee, drie afbrengen. Daarin was Jaap geen gemakkelijke man.  

Overigens was onze nestor niet alleen op het bord actief. De laatste jaren was hij heel druk 
met de heruitgave van een boek van zijn broer Syrt over de oorlogsjaren. Het lukte hem het 
boek uitgegeven te krijgen en dat leidde zelfs nog tot diverse kranteninterviews. Misschien 
was Jaap niet alleen een van de oudste schakers, maar ook een van de oudste schrijvers. 
Het was zijn levenswerk en dat heeft hij volbracht. 

In Jaap verliezen wij een karakteristiek lid, al was het maar vanwege zijn opmerkelijke 
openingskeuze. Als iemand een keer 1.b4 speelt, zullen we nog lang aan Jaap denken.  

Marcel Krosenbrink 
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Ten Geleide 
 (door Marcel Krosenbrink) 

 
 

Waar moet een Ten Geleide eigenlijk over gaan ? Dat is een vraag die een nieuw redactielid 
wel eens stelt.  Het antwoord is even eenvoudig, als lastig.  Dit stukje mag overal over gaan, 
al ligt een uitgebreide beschouwing over de aardbeienteelt op Goeree Overflakkee niet direct 
voor de hand. Enige relatie met schaken of de schaakclub is wel gebruikelijk. Als ik de 
stukjes van de laatste jaren doorblader, dan is grofweg het wel en wee van het WSG of de 
schaakwereld wel de rode draad. En meestal  is de teneur dat het goed gaat met onze club. 
 
Toen ik over dit stukje aan het nadenken 
was, kreeg ik een telefoontje van Gerard 
Harbers. Hij zocht nog een wedstrijdleider 
voor de bekermatch tegen Hardenberg. 
“Als ik toch aanwezig moet zijn, dan speel 
ik liever mee”. Gerard was akkoord en zo 
was ik ter elfder ure invaller. En dat brengt 
mij meteen bij een interssant onderwerp, 
namelijk invallen. Ik las vorig seizoen een 
stukje over Jelle van der Heyden, 
middenvelder bij FC Twente zonder 
basisplaats. Op de training schijnt hij de 
pannen van het dak te spelen, maar in de 
wedstrijd komt het er nooit uit. Alleen uit bij 
Sparta speelde hij goed, maar toen hoorde 
hij pas 1 minuut voor de wedstrijd dat hij 
mee moest doen en had hij geen tijd om 
zich zenuwachtig te maken.  
 
Want invallen kan leuk zijn "ik mag 
meedoen met de grote jongens", maar ook 
druk met zich mee brengen "ik moet 
meedoen en mag zeker niet verliezen". Al 
hangt dat natuurlijk wel af van wat voor 
een soort invaller je bent. Als je 
belangrijkste taak is om acht spelers 
achter de borden te krijgen dan is de druk 
niet zo groot. Misschien word je zelfs wel 
aan een hoog bord "opgeofferd". Het 
verwachtingspatroon is dan laag, maar het 
plezier in de wedstrijd misschien ook.  
 
De eerste keer dat ik mocht invallen was in 
WSG 2, uit tegen Oldenzaal. Ik vond het 
mooi dat ik mee mocht doen. Een paar 
jaar later mocht ik voor het eerst met het 
eerste mee doen. Ik verloor. Dat was 
vervelend, maar het positieve gevoel 
overheerste. Ik had met de "grote jongens" 
meegedaan.  
 

En nu ik toch met verhalen uit de oude 
doos bezig ben. Ik liep een keer op station 
Doetinchem toen een andere reiziger me 
toevoegde: "ah, jij gaat ook aan het 
toernooi meedoen". Dat klopte, maar ik 
vroeg me af hoe deze voor mij onbekende 
man dat wist. "Ik zag het aan je linnen tas, 
dat is typisch iets voor schakers".  
 
Niet iedereen voldoet natuurlijk aan het 
beeld van ‘de schaker’, maar zoals het mij 
meestal wel lukt om Duitsers te lokaliseren 
tussen het winkelende publiek in 
Winterswijk, heeft ook de gemiddelde 
schaker een bepaalde uitstraling. Ik ga dat 
hier niet toelichten, maar we hebben er 
allemaal wel een beeld bij.  
 
Om in clichébeelden te blijven: een 
jongetje met bril dat een klas heeft 
overgeslagen en niet zo van voetbal 
houdt. Dat dit een generalisatie is, blijkt 
wel uit het ledenbestand van het WSG.  
 
Van een aantal mensen weet ik dat ze in 
het eerste elftal van hun club gevoetbald 
hebben. En als je wel eens om je heen 
kijkt op de schaakavond zie je dat niet  
iedereen er bijloopt volgens de mode van 
zes jaar geleden, of zestien jaar of nog 
tijdlozer. Dat is allemaal waar, maar toch 
wist die man mij er zo uit te pikken als 
schaker. Dat kan natuurlijk aan mij liggen 
of aan het feit dat ik op het juiste moment 
richting speelzaal liep. Want soms is het 
ook een kwestie van nadenken. En slim 
zijn die schakers natuurlijk wel.  
 
Of is dat ook weer een cliché ? 
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Verslag ledenvergadering 27-08-2019  
 
1. Opening/mededelingen  
Afmeldingen: JW Klein Poelhuis, A. van Lith, J. Musholt, J. Wolters, P. Hoens, S. Vrieze,  
B. Wilterdink, D. van Wamelen, Fam. Maris. Presentielijst wordt ingevuld, zit in archief. 
 
Om 19.30 uur opent Marcel de vergadering in de nieuwe zaal in het Zonnebrinkcentrum. De 
1e koffie wordt aangeboden door WSG. Marcel geeft het woord aan Dick Boogaard. 
Dick vertelt dat Jaap Wolters erg ziek is, hij heeft leukemie. Vandaag is hij naar het hospice 
gegaan en het gaat heel snel achteruit. Hij zal niet meer op de club komen. 
Tim Witteveen komt weer bij ons spelen. Tim welkom. 
 
2. Interne Competitie  
Er zijn huldigingen! Henk Freriks is 25 jaar lid, maar vandaag afwezig. Hij krijgt een (de 
laatste, zuinig op zijn) zilveren speld op een volgende avond. 
De volgende jubilaris is al heel ervaren, dit is niet de 1e keer…. Henk van Beek is namelijk al 
60 jaar lid!! En dat is heel lang. In seizoen 59-60 is hij lid geworden, die documenten zijn er 
nog. Hij is toen ook penningmeester geweest (1964). Marcel overhandigt een oorkonde en 
een pen met inscriptie onder applaus. 
 
De prijsuitreikingen van de diverse competities: veel applaus. 
 
3. Externe competitie  
De teamindeling staat in clubblad 142.  
Han S stelt zich beschikbaar als teamleider achttal dat gepromoveerd is. 
 
4. Activiteiten  
Voor de cursus van Frank Kroeze (wat sterkere spelers) is aanmelden nog mogelijk. 

Er zijn ook nog plaatsen vrij voor de cursus op 10 en 31 januari 2020 voor de wat minder 
sterke spelers. 

Berkelstedentoernooi is zaterdag 21-9 in Winterswijk.   
 
5. Accommodatie en materiaal 
De “spelregels” voor onze nieuwe speellocatie, voor wie het gemist heeft.  
-Wij zetten tafels en stoelen klaar, dus graag wat eerder komen en evt. meehelpen.  
-Onderin de kast staan oude borden en 8 spellen. De overige materialen staan bovenin, 
nieuwe spellen op de 2e en 3e plank. De sleutel hangt rechts van de kast, de reserve sleutel 
ligt achter de balie. 
-Er is een stoellift. 
-Rokers: neem de buitentrap en ga bovenaan staan roken. Daar is ook een asbak. 
-Fietsen links langs de kerk rijden en achter de kerk stallen. Daar is ook een achteringang. 
-Drankjes halen bij de bar. Koffie en thee staan ook beneden. Kopjes hergebruiken en later 
zelf naar boven brengen. Gaarne zelf onthouden en betalen. Of cash in het potje beneden.  
-Analyse boven of in de nevenzaal. Boven niet luid praten, want er is bridge. 
-Sluiting strikt om 23.30 uur. In dat geval op tijd afbreken. 
 
Website WSG gaat er misschien iets anders uit zien. 
 
De Fa. Holders heeft losse notatieformulieren gesponsord, waarvoor veel dank! 
 
Gerard Klein Langenhorst gaat stoppen als redacteur. Hij heeft het lang gedaan en heeft de 
mooie nieuwe kast in elkaar getimmerd. Dat is ook meer werk dan je denkt. Marcel geeft 
hem een chocoladecadeau onder applaus. 
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6. Financiën  
Dick B. en André hebben de kas gecontroleerd. Het zag er piekfijn uit. Gerard H. krijgt 
décharge onder applaus. Dick B. blijft, Jan Willem Kl. P. is nu 2e lid. Als reservelid meldt zich 
Herby Aalbers waarvoor dank. 

 

Gerard H. licht de balans toe en de jaarrekening toe. Deze wordt vastgesteld. 

Gerard H. licht de begroting toe. De contributie voor senioren wordt € 20.- per jaar hoger. De 
consumpties zijn nu goedkoper, wie wat drinkt zal op jaarbasis zelfs goedkoper uit zijn. Voor 
de jeugd blijft het gelijk. 
 
Vraag Dick B.: “Zijn er kosten voor het Berkelstedentoernooi?”. Marcel legt uit dat er subsidie 
is en dat het ongeveer kostendekkend zal zijn. 
 
7. Jaarverslag secretaris  
Zie dagboeken secretaris in clubbladen 139 t/m 142. Geen opmerkingen, applaus. 
 
8. Bestuursverkiezing  
Han van de Laar (competitieleider intern) en Mark Burgers (secretaris) zijn aftredend en 
herkiesbaar. Beiden zijn onder applaus herkozen. 

 
9. SBO  
Marcel en Henk te B. gaan er heen.  
Vluggeren SBO-cup wordt 3 min. plus 2 sec. ipv 5 minuten is belangrijkste belsuit.   
 
10. Rondvraag  
Rob vraagt naar de contractduur voor de nieuwe zaal? Is voor 1 jaar vastgelegd. 
Han S vraagt naar de gezondheid van Peter. Bert geeft een toelichting.  
 
11. Sluiting 
Om 20.30 uur sluit Marcel de vergadering. Onze clubkampioen Jochem vervolgt met een 
simultaan waarin hij WSG op 20 borden verslaat met  57½ % 

 
 
 

Bestuursvergadering WSG 7-11-2019 bij Mark 

 
 
1. Opening/mededelingen 

Om 19.30 opent Marcel de vergadering. 

2. Ledenzaken 

 Peter Hoens is nog ziek. De ziekencommissie gaat vragen hoe het met hem gaat. 

 Bij deSBO-vergadering is ee presentatie gegeven over seksuele intimidatie in de 
sport. Wij bespreken welke acties voor ons van toepassing zijn.  

 Omgaan met regelgeving AVG blijft aandachtspunt. Het kan er toe leiden dat 
sommige (delen van) berichten niet in alle media komen.  
 

3. Externe competitie 

 WSG 3 moet heel ver reizen. In combinatie met de afbouwende reiskostenvergoeding 
is dat nogal zuur. Voor de gezamenlijke uitwedstrijd van WSG 2 en 3 in Groningen 
gaan we polsen of de spelers met de rein willen. Scheelt €100,- per team. 
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4.Interne Competitie 

 Aanvangstijdstip: Han oppert dat vroeger beginnen wellicht gunstig is. Hij zal er een 
stukje over in het clubblad zetten, eventueel gevolgd door een enquete. We hebben 
nu regelmatig 15 partijen op een avond, daarmee horen wij in NO Nederland bij de 
top. Gerard Kl. L. vraagt of we kunnen voorkomen dat hele sterke spelers (te) vaak 
tegen hele zwakke spelers spelen? Ook gaat hij nog eens kijken naar de 
startwaardepunten.  
 

5. Activiteiten 
 

 Frank Kroeze heeft een goede cursus gegeven voor de gevorderde schaker 
gegeven. Er is nav een krantebericht één aanmelding van een beginner. Dat is te 
weinig voor een cursus.  
Datum partijbespreking wordt vrijdag 29 november.  

 Snelschaaktoernooi wordt 18 januari 2020.  

 Voor schoolschaaktoernooi zal Marcel eerst navragen of de datum 19 februari 2020 
in de planning van de scholen staat. Daarna beslissen over doorgang toernooi.  

 Berkelstedentoernooi was een succes en qua kosten zijn we er goed uitgekomen 
door subsidie Euregio. Vastleggen (financiële) afspraken met en over de zaal is 
aandachtspunt volgende keer. De zaal maakt offerte, wij bevestigen en achteraf de 
rekening checken door mensen die afspraken hebben gemaakt.  

 Henrik heeft nieuwe layout voor site gemaakt. Ziet er goed uit. De site is heel actueel 
en heeft best veel views. Mogelijkheden voor interactieve puzzel of naspelen partijen 
gaan we onderzoeken. Mensen die iets op site willen zetten kunnen zich melden. 
 

6. Accommodatie/materiaal 

 In zijn algemeneheid gaat het goed. Paar aandachtspunten. Roken bovenaan de 
buitentrap, de deur dan dicht houden. De stoelen zijn voor sommigen wat laag. Er 
liggen kussens links in de kerkzaal (begane grond). Open raam is wenselijk voor 
frisse lucht, maar vanwege tocht beetje opletten bij de plaatsing van de tafels.  

 In maart 2020 gaat het bestuur het archief bekijken en eventueel uit dunnen en of 
digitaliseren. Eventueel met hulp van maatschappelijke stagair.  
Papier is niet eeuwig houdbaar als het gewoon bij mensen thuis staat. 
 

7. Financiën: 

 Gaat gewoon goed. Compliment aan de leden voor de contributie betalingen. 
 

8. Rondvraag:  

 Han: 9 december 2021 is de dag van het jubileum. We moeten een traject 
vaststellen. Misschien starten op die datum en dan een jaar activiteiten. Eind 
augustus 2020 willen we een jubileumcommissie benoemen. Leden, denken jullie er 

alvast even over of je iets bij wil dragen daaraan   

 Schaken in Borne (overdag doelgroep) is heel populair. Moeten wij misschien ook 
iets gaan doen overdag? Veel locaties staan overdag leeg.  
We hebben in 2018 al iets geprobeerd toen sportschool Wenters een gratis 
schaakcursus met lessen overdag had. Dat initiatief van Wenters leverde geen 
enkele geinteresseerde op. We laten het voorlopig even zoals het is. 
 

9. Sluiting: 
 Om 22 uur sluit Marcel de vergadering.  
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De interne competitie 
door Han van de Laar 

 
Zijn we vorig seizoen geëindigd met 47 deelnemers aan de interne competitie, dit jaar staat 
de teller op 44. Eigenlijk 43 want een speler heeft nog niet intern gespeeld. Er zijn negen 
spelers gestopt en er zijn er dus zes bijgekomen dit seizoen. Die spelers zijn inmiddels 
allemaal welkom geheten, dus dat ga ik hier niet meer opnieuw doen.  
 
Een andere grote verandering is de 
wisseling van speelaccommodatie. 
Willinks gaat  
´s avonds niet meer open, alleen bij 
bijzonderheden. Gelukkig hebben we ´om 
de hoek´ een prima locatie gevonden. In 
het Zonnebrink Centrum kunnen we zowel 
op dinsdagavond als op de zaterdagen 
onze wedstrijden spelen. Dat is wel prettig, 
want zoveel keuze is er ook niet in 
Winterswijk. Opvallend is wel, dat het 
tijdens de speelavonden wat rustiger is 
dan voorheen bij Willinks. Ik geloof dat de 
meeste schakers dat wel op prijs stellen.  
 
Dan iets over de stand. Het lijkt erop dat in 
de A-groep en voor het 
clubkampioenschap Klaudio Kolakovic niet 
te stuiten is. Herby Aalbers staat 
momenteel eerste in de B-groep. Lauri 
Maris voert de C-groep aan en Henk van 
Beek de D-groep. Maar we zitten nog niet 
op 1/3 van de partijen. Er zal vast nog wel 
het een en ander gebeuren. Veel succes 
allemaal.  

 
19.00 uur 
In het verleden hebben we ons wel vaker 
aan gewijzigde omstandigheden 
aangepast. Zo werd -alweer jaren 
geleden- het rookverbod ingevoerd, de 
afgebroken partijen verdwenen, het 
speeltempo werd met de komst van de 
digitale klokken aangepast, jeugdtempo’s 
werden ingevoerd en het aanvangstijdstip 
werd van 20.00 uur naar 19.30 uur 
teruggebracht.  
 

Is het met de verhuizing naar Zonnebrink 
Centrum nu weer tijd  voor een 
aanpassing? Ik ben van mening van wel. 
Mijn voorstel zou het zijn om het 
aanvangstijdstip van onze interne 
competitie te vervroegen na 19.00 uur. 
Wellicht zal het hier en daar wat praktische 
problemen opleveren, maar laat mij me 
beperkten tot de drie grootste voordelen. 
 
1 Je bent eerder thuis.  
2. Er zullen in de praktijk niet of nauwelijks 
nog afgebroken partijen zijn of dreigen te 
zijn.  
3. Het speeltempo voor de jeugd wordt 
opgeschroefd naar 60 minuten plus 20 
seconden per zet. 
 
Korte toelichting.  
1. Spreekt voor zich.  
2. Ik heb dit seizoen de eindtijden 
bijgehouden, dat zat soms dichtbij 23.30 
uur, de eindtijd die is afgesproken. Een 
keer zaten we precies op die tijd en werd 
de partij afgebroken, een keer zaten we er 
vijf minuten van af en een paar keer in de 
buurt van de tien minuten.  
3. Met het sterker worden van de 
jeugdspelers zie je dat de behoefte aan 
meer bedenktijd voor alle partijen 
toeneemt. Met dit nieuwe aanvangstijdstip 
kan een partij ± 2,5 uur gaan duren, dat is 
een -belangrijk- half uur langer dan nu het 
geval is.  
 
Denk er maar eens over na en dit voorjaar 
zal ik iedereen eens vragen wat de 
voorkeur heeft.   
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Clubblad 143 Ranglijst Competitie WSG 

na ronde 8 seizoen 19/20 

N

r 
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e 
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m 
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n 
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p 
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g 
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+ 
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N 
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e 
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c. 
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p 
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w 
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m 
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l 

W-

Z 

Vri

j 
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n 
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z 

01 75 Kolakovic Klaudio 551,5 A1 2161 14 2175 5,5/6 92 6 5 1 0 0 1 1   

02 74 Mullink Jochem 444,8 A  2121 5 2126 4,0/5 80 5 3 2 0 1   1 2 

03 73 Abbink Henri 397,0 A  1919 1 1920 4,0/7 57 7 3 2 2 -1 1     

04 72 Krosenbrink Marcel 394,8 A  1929 -1 1928 4,0/7 57 7 3 2 2 1   1   

05 71 Sligte Bert te 382,5 A  1870 13 1883 2,5/4 63 4 2 1 1 2 1 2 1 

06 70 Aalbers Herby 356,7 B1 1817 11 1828 3,5/5 70 5 3 1 1 -1   1 2 

07 69 Schmeing Walter 332,5 A  1968 -1 1967 3,5/5 70 5 2 3 0 -1     3 

08 68 Loesing Henrik 330,5 A  1854 11 1865 2,5/3 83 3 2 1 0 1   2 3 

09 67 Witteveen Tim 328,3 B  1675 7 1682 4,0/8 50 8 3 2 3 0       

10 66 Burgers Mark 321,7 B  1632 13 1645 3,5/5 70 5 2 3 0 -1   1 2 

11 65 Dekker Thiemen 320,5 B  1726 -1 1725 4,0/7 57 7 3 2 2 1     1 

12 64 Schuurmans Han 314,5 A  1840 -6 1834 2,5/5 50 5 1 3 1 1   1 2 

13 63 Maris Lauri 313,5 C1 1600 22 1622 3,5/7 50 7 3 1 3 1     1 

14 62 Laar Han vd  311,7 B  1659 -3 1656 2,5/5 50 5 1 3 1 1 1 1 1 

15 61 
Kl. 

Langenhorst 
Gerard  310,0 C  1513 2 1515 4,5/7 64 7 4 1 2 -1     1 

16 60 Brinke Henk te  293,5 C  1606 -5 1601 3,0/4 75 4 3 0 1 -2   1 3 

17 59 Boogaard Dick 291,7 B  1757 -10 1747 2,5/5 50 5 0 5 0 -1   2 1 

18 58 Musholt Joachim 276,7 B  1785 -29 1756 3,5/7 50 7 2 3 2 -1     1 

19 57 Maris Evi 271,3 C  1519 8 1527 3,5/7 50 7 2 3 2 1     1 

20 56 Schley Alfred 270,2 A  1880 -33 1847 3,0/6 50 6 3 0 3 0   1 1 

21 55 Harbers Gerard 267,5 A  1928 -7 1921 1,0/2 50 2 0 2 0 0   3 3 

22 54 Beek Henk van 260,3 D1 1218 20 1238 3,5/8 44 8 3 1 4 0       

23 53 Cvetkovic Reinhard 245,2 B  1813 -3 1810 1,5/3 50 3 1 1 1 -1   1 4 

24 52 Maris Erik  241,7 C  1467 1 1468 2,0/6 33 6 1 2 3 0     2 

25 51 Schmeing Manfred 227,7 B  1675 7 1682 1,5/3 50 3 0 3 0 1     5 

26 50 Freriks Henk 225,5 C  1245 20 1265 2,0/5 40 5 1 2 2 -1     3 

27 49 Kl. Poelhuis Jan W. 225,3 C  1270 12 1282 3,0/7 43 7 3 0 4 -1     1 

28 48 Eckhardt Jan  214,7 D  1188 -8 1180 3,0/6 50 6 3 0 3 0     2 

29 47 Voogd Rob 212,7 C  1403 11 1414 2,0/5 40 5 2 0 3 1   1 2 

30 46 Teloeken Stefan 210,0 B  1788 0 1788 1,0/1 100 1 1 0 0 -1     7 

31 45 Poole David 200,7 C  1336 -17 1319 2,0/4 50 4 2 0 2 0     4 

32 44 Dekker Paul  196,5 D  887 16 903 2,5/6 42 6 2 1 3 0 1   1 

33 43 Wiggers Henk  196,0 D  1086 8 1094 2,0/5 40 5 1 2 2 1     3 

34 42 Houwers André 193,2 C  1436 -11 1425 1,0/3 33 3 1 0 2 -1   2 3 

35 41 Ruesink Kay 181,5 D  943 30 973 3,0/8 38 8 2 2 4 2       

36 40 Labee Dick 178,0 D  1184 -19 1165 2,5/6 42 6 1 3 2 0     2 

37 39 Wamelen Dick 174,0 B  1751 0 1751 0,0/0 -   0 0 0 0   2 6 

38 38 Roodzant Frank 168,8 C  1477 -17 1460 1,0/3 33 3 1 0 2 -1     5 

39 37 Deunk Freek 147,0 D  1040 -14 1026 1,0/4 25 4 1 0 3 0     4 

40 36 Morina Petrit 133,7 C  1396 -22 1374 0,5/2 25 2 0 1 1 0     6 

41 35 Vrieze Sylvan 132,5 D  775 0 775 1,5/8 19 8 1 1 6 0       

42 34 Gumbo Nomte 127,8 D  1200 -4 1196 0,0/1 0 1 0 0 1 1     7 

43 33 Bierkämper Ulf 116,8 D  800 -11 789 0,0/1 0 1 0 0 1 -1     7 

44 32 Wilterdink Bram 113,3 D  825 -10 815 0,0/2 0 2 0 0 2 0     6 
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Herfstbloemen 
(door Dick Boogaard) 

Zes stellingen van heel verschillende schakers. Er is een slotcombinatie die alom lof kreeg, 
niet in het minst doordat hij werd uitgevoerd door een 18-jarig Russisch meisje tijdens het 
jeugd-WK in Mumbai. Ook een nederlaag van de wereldkampioen is niet alledaags. En dan 
is er een stelling bij die werd gespeeld in de ‘Eagle and Child Pub’ in York, Engeland. Omdat 
de pub sloot……werd de partij remise gegeven. Maar wit wint simpel. Er is dus weer veel te 
genieten. Alleen in de eerste stelling wint zwart, verder is het: wit is aan zet en wint.  
 

 
1.Magnus Carlsen, met wit, verliest. 
   Hier is zwart aan zet. 
 

 
2.Wit heeft al een pion meer en wint 
   ook nog een kwaliteit. 

 
3.Wit aan zet, wint de zwarte dame  
   of geeft mat. 

 
4.Wit wint met een paar mooie dame-
zetten. 
 

 
5.Remise in de pub, maar natuurlijk wint 
wit hier wel! 

 
6.Tot slot de mooiste: een onvervalste 
magneetcombinatie door de 18-jarige 
Polina Sjoevalova. 
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WSG 1-WSG 2 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Na de onnodige degradatie van het eerste en de wonderbaarlijke redding van het tweede zijn 
we allebei in de derde klasse B terechtgekomen. En dus troffen de teams elkaar in de eerste 
ronde van het seizoen 2019-2020. Het was al een tijdje geleden dat WSG 1 en 2 tegen 
elkaar speelden, 2013 om precies te zijn. Toen nog in de promotieklasse. Van de zestien 
spelers die nu achter de borden kwamen, deden er elf toen ook al mee: Reinhard F, Jochem, 
Henri, Gerard H, Marcel, Arjan en Bert in het eerste, Han S, Dick B, Hennie en Dick v W in 
het tweede. Hoewel het ratingverschil toen gemiddeld maar 90 in het voordeel van het eerste 
was werd het 6-2.  
 
Ongeveer een jaar eerder speelden de 
teams ook al onderling. In het eerste toen 
van de zaterdag aanwezigen Dick vW, 
Henrik, Henri en Han S, in het tweede 
Jochem, Marcel, Gerard H, Hennie, Arjan, 
Bert en Dick B. Toen was het 
ratingverschil gemiddeld 103 en werd het 
4-4. Invaller Han van de Laar was toen de 
enige speler bij het eerste die won (van 
Luc). Hoe zou het nu gaan met een 
verschil van maar liefst 200 ratingpunten ? 
Professor ELO verwacht een uitslag van 
6-2 en eerlijk gezegd zou ik niet 
ontevreden zijn als we die uitslag ook 
daadwerkelijk zouden bereiken.  
 
Hoe zien de teams er dit uit ? Emma de 
Vries heeft vorig seizoen veel gespeeld en 
in diverse toernooien wisselende 
resultaten behaald. Haar beste "toernooi" 
was denk ik wel spelen bij WSG. Dus 
genoeg reden om te promoveren naar de 
hoofdmacht. Dat team had vorig jaar veel 
invallers nodig, een probleem waar Bert te 
Sligte in ieder geval niet aan zal bijdragen. 
Dat is een waardevolle kwaliteit.  
 
Maar dit leverde wel twee vacatures op in 
het tweede team. Daarvoor hebben wij 
twee jonge talenten opgesteld en wie weet 
gaan zij in de toekomst net als Arjan, 
Jochem en Emma ook nog eens 
doorschuiven naar het eerste. Oscar 
Wamelink is verhuisd naar Delft en speelt 
nu voor het eerst echt in een team. Ik zou 
hem niet meteen een ambitieuze speler 
willen noemen, maar we zijn wel heel blij 
dat we hem voor de club hebben kunnen 
behouden. Thiemen Dekker is de jongste 
speler ooit met een basisplaats.  

In het tweede kan hij warmlopen voor het 
grotere werk. 
 
Dick Boogaard en Reinhard Funke konden 
allebei niet op zaterdag meedoen, 
waardoor zij elkaar al eerder 
tegenkwamen. Dick had nieuw 
openingsrepertoire bestudeerd en dat 
rendeerde. Uiteindelijk kon Reinhard niet 
anders doen dan met remise akkoord 
gaan en daarmee kwam hij zeker niet 
slecht weg.  
 
Omdat Reinhard aan bord 4 had gespeeld, 
ging ik er een beetje van uit dat mijn 
collegateamleider zijn opstelling op rating 
zou doen. Dat gaf mij de gelegenheid om 
voor iedereen de meest geschikte 
tegenstander uit te zoeken. Oscar speelde 
daarom aan bord 1 tegen Arjan omdat hij 
nog nooit tegen hem had gespeeld. Henri 
doet het altijd relatief goed tegen Klaudio 
en zelf kom ik beter tot mij recht tegen 
Jochem, dus die keuze was ook snel 
gemaakt. Hennie had nog wat recht te 
zetten tegen Emma, want toen hij  met 
WSG 2 twee jaar gelden tegen het derde 
speelde verloor hij nog van haar. Aan bord 
6 leek mij een Eibergese derby wel wat 
(Gerard en Dick hebben allebei voor 
Eibergen gespeeld) en Thiemen mocht 
met een rustige partij tegen Bert 
debuteren. Aan bord 8 verwachtte ik juist 
vuurwerk van Han tegen Henrik. Het 
vuurwerk kwam echter van Henrik, want hij 
offerde in notime een stuk. Ik kan me niet 
voorstellen dat zijn teamleider daar blij 
mee was, maar het werkte wel. Na 12 
zetten stond Han al hopeloos.  
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Het enige bord waar wij nauwelijks 
ratingachterstand hadden kansloos 
verloren, dat beloofde niet veel. Goed dat 
Dick al een halfje had behaald, stonden 
we in ieder geval op het scorebord. Maar 
langzaam klaarde de zaak op. Thiemen en 
ondergetekende scoorden een vrij 
makkelijk halfje en Henri leek op het 
eerste gezicht de beste kansen te hebben 
met zijn veel sterkere loper. Maar Klaudio 
verdedigde goed en hield het binnen de 
remisemarge. Hennie kwam steeds beter 
te staan en pende uiteindelijk een paard 
en dat was genoeg. Oscar had te weinig 
ruimte en dat brak hem op. Hij ging mat. 
En nu missen we nog een partij. Op de 
site schreef ik: "Dick probeerde een truc, 
maar die van Gerard was beter",  's 
avonds appte Dick dat hij een zet voor zijn 
opgave op +2 stond. Het had dus heel 
lelijk (namelijk met 4-4) kunnen aflopen als 
hij dat tijdens de partij ook gezien had. Zie 
hier de stelling waar het om draait. 
 

 

 
 

Stelling na 21. d6 
 
Dick dacht dat Lxd6 niet kon vanwege 22. 
Lc5. 
 
Dan komt echter volgens de computer 
onderstaande zettenreeks: 
22. c3, 23. b3 Lxc5, 24. Txd8 Tfxd8, 25. 
Dc2 Tac8, 26. Td1 Txd1, 27. Dxd1 Ld6, 

28. Pe2 c2, 29. Dd2 Lxa3 en zwart staat 
op winst. 
 
 

 
 
Wit kan daarom waarschijnlijk beter 22. 
Db1 spelen (ipv 22. Lc5). Dan kan het zo 
verder gaan  Db8, 23. De4 Te8, 24. Df5 
Le5, 25. Tab1 a5, 26. h3 b4, 27. axb4 
axb4, 28. Pd5 Db5, 29. f4 Lxd5, 30. fxe5 
Txe5, 31. Df2 Tae8, 32. Te1 Dc6, 33. Ld4 
Tg5 en ook nu staat zwart heel goed.  
 
Natuurlijk zit hier allemaal heel wat 
computerwerk bij, maar toch. 
 

 
 
 

In de partij volgde ipv Lxd6 21… c3. Na 
22. dxe7 kon zwart opgeven.  
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WSG 1 2014 WSG 2 1816  

Arjan van Lith 2181 Oscar Wamelink 1786 1-0 

Klaudio Kolakovic 2161 Henri Abbink 1919 ½-½ 

Jochem Mullink 2121 Marcel Krosenbrink 1929 ½-½ 

Reinhard Funke 2032 Dick Boogaard 1757 ½-½ 

Emma de Vries 1965 Hennie Meijer 1823 0-1 

Gerard Harbers 1928 Dick van Wamelen 1751 1-0 

Bert te Sligte 1870 Thiemen Dekker 1726 ½-½ 

Henrik Lösing 1854 Han Schuurmans 1840 1-0 

    5-3 

 
 
 

 
 
 

 
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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Bennekomse Schaakvereniging 1  -  WSG 1 
(door Gerard Harbers) 

 
Zaterdag 2 november togen we met WSG 1 naar Bennekom, voor de wedstrijd tegen de 
Bennekomse Schaakvereniging. Emma was verhinderd en omdat Bennekom niet aan 
vooruitspelen wilde meewerken hadden we een invaller nodig. Uiteindelijk werd dit Marcel. 
Hij nam het bord van Emma over. 

Marcel was als eerste kaar. Aan bord vijf 
speelde hij tegen Bakker met wit. In een 
Scandinaviër had Marcel wel een pion 
maar zijn ontwikkeling bleef sterk achter. 
De beide torens, een loper en een paard 
stonden nog op de onderste rij, terwijl 
zwart alles had ontwikkeld. Zwart dacht 
toen aan een mataanval. Om erger te 
verhinderen moest wit materiaal geven. 
Wit leek wat terug te winnen maar het 
verschil was te groot. Zwart speelde het 
keurig uit. 

0-1 

Reinhard aan bord vier met zwart speelde 
tegen de Beule. In een Siciliaan kreeg hij 
een aanval te verduren op de 
koningsvleugel zonder dat zijn koning 
gerokeerd had. Dat kostte even moeite 
maar de koning kreeg een veilig 
heenkomen op de damevleugel. En 
daarna kon zwart zijn voordeel aldaar 
uitbouwen. Zo langzamerhand werd 
zwarts stelling beter en werd er materiaal 
winst geboekt. Dat was voldoende. Een 
goede partij.  

1-1  

Vervolgens speelde Jochem aan bord drie 
een goede partij met wit tegen Markering. 
Zwart speelde een Franse partij. De 
kneepjes van de gespeelde variant zijn 
wel bekend bij Jochem. Hij stond reeds 
overwegend toen zwart een foutje maakte 
en een pion kon inleveren. Reken daarbij 
de goede stukontwikkeling van wit in 
combinatie met de goede samenwerking 
tussen de stukken dan is het resultaat 
bekend. 

2-1 

Daarna volgde Henrik. Hij speelde aan 
bord acht met zwart tegen van der Veen. 
Er kwam weer een opening waarbij zwart 
zijn koningsloper fiancieteerde. Zwart 

stond goed, hij stond zelfs een pion voor 
i.p.v. achter. Maar vervolgens bouwde wit 
enkele trucjes in de stelling die moeilijk te 
bestrijden vielen. Zwart verloor materiaal 
en uiteindelijk de partij. 

2-2 

Arjan speelde zoals gewoonlijk degelijk. 
Na een zet of vijftien stond het op het 
eerste bord gelijk en zwart (Bovens) bood 
remise aan. Arjan speelde door en kreeg 
de overhand. Zijn aanval werd te sterk en 
wit won verdiend. (ondanks de 
remiseaanbiedingen van zwart) 

3-2 

Klaudio speelde aan bord twee tegen 
Hofstra, met zwart. Er werden veel 
stukken geruild in het begin van de partij. 
Klaudio kreeg zelfs twee lopers voor een 
toren en pion. Dan kun je toch goed staan 
zou je denken. Dat deed hij dan ook. Ook 
remise zou al goed zijn. Echter zwart liet 
toe dat de torens van wit in zijn stelling 
kwamen en dat kostte hem materiaal. Het 
duurde nog even maar uiteindelijk werd 
dat hem fataal. 

3-3 

Allen Bert aan bord zeven en Gerard aan 
bord zes speelden nog. Bert had wit tegen 
Bunt. In een tweepaardenspel ging het 
lange tijd gelijk op. Zwart drukte op de 
witte stelling maar Bert nam dit over door 
mat dreigingen op de zevende rij. Zwart 
pareerde dit en toen drukte wit niet door, 
hij ging zichzelf verdedigen. Maar dat ging 
niet goed. Zwart nam het heft in handen, 
ruilde de torens en de resterende zwarte 
dame had de overhand.  

Zwart dreigde met een promotie op a-lijn 
en dat was voldoende. 

3-4 
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Gerard tenslotte speelde met zwart tegen 
Pauw een Spaanse partij. Dit ging lange 
tijd gelijk op, totdat zwart de dame kon 
ruilen. Toen begon hij beter te staan en er 
kwam een toren eindspel dat bijzonder 
verradelijk kan zijn. Zwart had een 
gedekte pion op b2, die wit structureel in 
de gaten moet houden en daarmee een 
handenbindertje is. Zwart heeft dan 
materiaal over voor zijn aanval op de 
koningsvleugel. Dat was voldoende. Maar 
wit bleef maar denken en denken, de tijd 
liep door. Toen Bert opgaf aan bord zeven 

en Bennekom de vier punten binnen had 
gaf hij op. Daarmee was de wedstrijd 
beëindigd. 

4-4 

Spannend, dat wel, maar er had meer 
ingezeten. 

We hadden tegen Bennekom een heuse 
officiële scheidsrechter. Hij was goed, 
want we hadden geen last van hem. 

Volgend keer tegen Staunton, gelukkig 
thuis. 

 
 

Bennekom 1967 WSG  2002 1-0 

Noël Bovens 1836 Arjan van Lith 2184 0-1 

Hotze Tette 
Hofstra 

2219 Klaudio Kolakovic 2135 1-0 

Martin Markering 1939 Jochem Mullink 2115 ½-½ 

Eddy de Beule 1981 Reinhard Funke 2011 ½-½ 

Martijn Bakker 2047 Marcel Krosenbrink 1901 1-0 

Martijn Pauw 1938 Gerard Harbers 1935 ½-½ 

Teunis Bunt 1918 Bert te Sligte 1868 1-0 

Benno van der 
Veen 

1861 Henrik Lösing 1866  

    5½-2½ 

 
 

 
 

 
 

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 – Lonneker 1 
(door Dick Boogaard) 

 
Op zaterdag 2 november speelden we onze tweede wedstrijd. Teamleider Marcel was 
opgetrommeld voor het eerste team en zo was ik weer eens captain. Er kwam helaas geen 
Dick Advocaateffect, wat we eigenlijk zo hard nodig hebben. Met een 3½-4½ nederlaag 
waren we er dicht bij. Ondanks het feit dat de tegenstander een gemiddelde rating had van 
1925 en wij maar 1806. Hier volgt een kort wedstrijdverslag. In partijen van clubleden, 
verderop in dit blad staan enige mooie partijen 
 
De eerste die klaar was, was ikzelf. Mijn 
tegenstander kwam gevaarlijk opzetten, 
maar toen er een toreneindspel overbleef 
met ieder vijf pionnen, vond ik het wel 
mooi om remise aan te bieden. Robin Bos 
nam het aan en zelfs bij de analyse 
vonden we niet hoe hij kort voor het einde 
zomaar een stuk had kunnen winnen. Fritz 
vindt dat thuis zonder moeite. De nul was 
weg, maar we raakten daarna aardig op 
achterstand. 
Han Schuurmans had een leuke 
Siciliaanse partij, Hij had een pion 
gegeven voor een betere stelling. Helaas 
raakte hij in het eindspel nog een pion 
kwijt en zelfs een paardoffer voor een 
laatste kans kon niet meer helpen. En 
Herby Aalbers had ook al een pion 
geofferd in de opening. Hij dacht goed te 
staan en bestookte een zwakte van zijn 
tegenstander. Die verdedigde zich met 
Pe1 en Herby dacht dat dat een zwakke 
zet was. Helaas zat er een addertje onder 
het gras en prompt blunderde Herby 
materiaal weg. Dat kwam hij niet meer te 
boven. 
En toen kwam WSG terug! Oscar 
Wamelink, spelend aan het eerste bord, 
kwam op listige wijze een pion voor. Hij 
zegt zelf, dat er daarna niet zo veel 
gebeurde en dat hij door een fout van zijn 
tegenstander ook nog een stuk won en 
dus de partij. Bij het naspelen vond ik het 
niet zo simpel. Speel hem ook maar eens 

na verderop in het blad: prachtige 
overwinning. 
En ook Henri Abbink maakte er iets moois 
van. Hij dacht na een mislukte opening 
voor remise te moeten vechten. Zijn 
tegenstander overzag pionwinst en offerde 
een loper bij een mislukte koningsaanval 
en toen was het punt voor Henri. Er zaten 
een paar leuke zetten in die de winst extra 
mooi maakte. 
Toen was de stand weer gelijk: 2½-2½ en 
begonnen we te hopen op meer! 
Thiemen Dekker moest met zwart tegen 
de ervaren Anjo Anjewierden. Thiemen 
speelde er lustig op los en kwam steeds 
meer in het voordeel. Helaas werd het 
lopereindspel wel erg ingewikkeld en met 
een slimme oplossing dwong Anjo 
promotie van een van zijn pionnen af. 
Toen was de partij alsnog verloren. 
Dick van Wamelen had de hele partij 
overwicht en dat resulteerde uiteindelijk in 
een paardeindspel met een pion meer, dat 
hij keurig uitspeelde. Zijn tegenstander 
heeft eigenlijk geen kans gehad. 
Alleen Hennie Meijer speelde nog. Hij 
stond de hele partij wat gedrukt. Toen hij 
zijn positie wat gelijk kon trekken, deed hij 
na lang denken die zet toch niet. Daarna 
stond hij slechter en kwam er niet meer 
bovenop. Het was een spannende middag 
met kansen op meer. Dat doen we dan 
maar de volgende keer! De volledige 
uitslag is als volgt: 

 

 WSG 2 1806 3½-4½ Lonneker 1 1925 

1 Oscar Wamelink 1784 1-0 Jürgen Meijerink 1954 

2 Han Schuurmans 1827 0-1 Jokim van den Bos 2056 

3 Hennie Meijer 1840 0-1 Arno van Akkeren 2020 

4 Henri Abbink 1929 1-0 Mart Wennink 1867 

5 Herby Aalbers 1817 0-1 Jarno Scheffner 1848 

6 Dick Boogaard 1765 ½-½ Robin Bos 2008 

7 Thiemen Dekker 1745 0-1 Anjo Anjewierden 1843 

8 Dick van Wamelen 1744 1-0 Erik Akkersdijk 1807 
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WSG – Hardenberg 

(door Gerard Harbers) 
 

Zaterdag 12 oktober speelden we voor de KNSB-beker tegen Hardenberg. We hadden 
enkele invallers in het team. Er speelden twee spelers uit het eerste team en twee spelers uit 
het tweede team. Omdat de speeltijd beperkt is, is het eigenlijk een lange rapid partij. Dat 
valt dan niet mee in de tijdnoodfase. 

Aan bord 1 speelde Klaudio tegen Peter 
Mijnheer. Klaudio had wit. Zwart speelde 
het Jaenisch. De dames werden vroeg 
geruild en er ontstond een gelijke stelling 
op het bord, waarbij wit probeerde op de 
damevleugel te spelen en zwart op de 
koningsvleugel. Het spel ging naar de 
koningsvleugel en zwart lokte wit naar 
voren. Daarbij maakte wit een rekenfout 
en kwam daardoor een pion achter te 
staan. Bij actief spel zou wit een gelijke 
stelling krijgen maar dit geschiedde niet en 
zwart kreeg zo langzamerhand de 
overhand. Wit had veel tijd over maar het 
mocht niet baten. De zwarte meerpion 
gooide teveel roet in het eten en wit kwam 
er niet meer uit.  

Aan bord 2 speelde Reinhard met zwart 
een Siciliaan tegen Richard Hendriks. 
Zwart kwam alleraardigst uit de opening 
en stond zeker gelijk. Wit werd wat 
weggedrukt en leek zo te gaan verliezen. 
Zwart trok zich echter terug in zijn stelling 
en wit kreeg zijn stukken daar waar hij ze 
hebben wilde. De aanval ging naar de 
damevleugel en wit kreeg de overhand. 
Vervolgens leverde zwart een pion in en 
even later nog meer materiaal. Zwart 
probeerde nog wel wat maar wit pareerde 
alles perfect en zwart kon opgeven. 

0-2 achter dus! 

Aan bord 3 speelde Henri met wit tegen 
Jan van der Veen. Dit werd een lastige 
partij. Het werd een lange 
manouvreerpartij waarbij het lange tijd 
gelijk opging. Later kwam zwart iets beter 
te staan door een stukinval op de d-lijn die 
wit niet goed wist te handelen. Door 
tijdnood deed zwart het ook niet helemaal 
goed en wit kwam terug. Zijn aanval sloeg 
echter niet door. De stelling werd gelijk en 
door het vele ruilen was er ook niet veel 
meer over. Remise. 

Tenslotte speelde Marcel met zwart aan 
bord 4 tegen Caroline Slingerland een 
Lasker Pelikaan.  Daarin leek wit beter te 
komen staan met name door de dame 
uitval naar h5. Maar zij zette dit niet goed 
voort. De dame bleek juist een probleem 
voor haar te worden daar deze opgesloten 
leek te zijn. Marcel zette zijn zinnen op de 
damevleugel en leek daarmee ruimte te 
winnen. Maar het was niet voldoende. En 
in het heetst van de strijd werd de remise 
getekend. 

Uiteindelijk was het resultaat 1-3. Waarbij 
de spelers van het tweede team zorgden 
voor het punt. WSG is voor dit jaar reeds 
uit gebekerd. 

Volgend jaar beter!  

 
 

WSG  2010 Hardenberg 2022  

Klaudio Kolakovic 2161 Peter Mijnheer 2097 0-1 

Reinhard Funke 2032 Richard Hendriks 2032 0-1 

Henri Abbink 1919 Jan van der Veen 1979 ½-½ 

Marcel Krosenbrink 1929 Caroline Slingerland 1978 ½-½ 

    1-3 
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WSG  - Wageningen 

(door Han Schuurmans) 

Op dinsdag 29 oktober moesten we spelen tegen Wageningen, thuis. Vorig jaar 
promoveerden we naar de Hoofdklasse, dus we zitten dit jaar in de sterkste poule van de 
doordeweekse achttallen. We spelen in vrijwel dezelfde opstelling als vorig jaar, alleen 
Klaudio is in de plaats gekomen van Marcel en Henrik van Henk. Op papier hebben we een 
gemiddelde rating van ruim 1900 Elo en onze tegenstander om en nabij de 1800 Elo. Dus je 
zou zeggen, dat moesten we  wel even klaren.  Ik ben zelf dit jaar voor het eerst weer 
teamleider, hoop dat alles naar wens verloopt en dat we er samen een leuk en gezellig 
samenzijn van maken met goede resultaten. Nu de wedstrijd. 

Na een tweetal uren spelen was wel 
duidelijk dat Henrik en Mark er goed voor 
stonden. Henrik won een dame tegen 
twee lichte stukken en speelde dit 
bekwaam uit. Op de vraag hoe dat kwam, 
antwoordde Henrik mij dat hij het ook niet 
begreep van zijn tegenstander , hij had 
beter een kwaliteit kunnen geven zei 
Henrik. Maar goed soms zie je allerlei 
spookbeelden, heb ik zelf n.l ook weleens 
last van. Mark won op bord 8 vrij 
gemakkelijk, door een mooie driedubbele 
aanval op f7, won Mark een kwaliteit en 
een pion. Ondanks dat zijn tegenstander 
nog van alles probeerde had Mark 
duidelijk het heft in handen en won het 
punt voor WSG gedecideerd. Een vlotte 
wandeling langs de overige borden zei mij 
dat we er goed voor stonden, Arjan stond 
gelijk, Klaudio beter, Arent gelijk, Gerard H 
had een aanval op koningsvleugel, Bert 
stond beter, had meer 
ontwikkelingsvoorsprong, Han S had een 
pionnetje meer. Hoe het allemaal precies 
ging kan ik niet zeggen, maar Gerard H 
was met zijn tegenstander remise overeen 
gekomen in een lastige stelling waarbij hij 
het initiatief niet meer echt had. Bert kwam 
ondertussen ook remise overeen in een 
gelijkwaardige stelling. Arent won zijn 
partij, hoe weet ik niet precies, maar heel 
knap om al op 2000 Elo plus te zitten. 
Heel stoïcijns weet Arent ieder foutje van 
zijn tegenstander af te straffen.  Klaudio 
verloor helaas als enige zijn partij, 
ondanks dat hij er veel beter voor stond 
kon hij het tij niet keren en verloor 
onnodig. Zo zie je maar dat je altijd 
gefocust moet blijven, je hebt eigenlijk pas 
gewonnen als  je een hand krijgt van je 
tegenstander. Ik op bord 7 dacht te 
kunnen winnen na het binnen harken van 
een pionnetje, helaas was dat niet 

voldoende. Na wisselende kansen ook 
voor mijn vrouwelijke tegenstandster 
gaven we elkaar de hand en tekenden we 
de vrede met een puntendeling. 
Uiteindelijk winnen we de wedstrijd met  
5½-2½. 

Nu de partij van Arjan met zwart tegen 
Erwin Oorebeek (2199) 

1.e4–c5, 2. Pf3–Pc6, 3. d3–g6, 4. g3-Lg7   
Beiden kiezen voor het gesloten 
Siciliaans, met een loper op g7 en g2. 
 
5.Lg2-e6, 6. 0-0 –Pge7, 7. c3–d5, 8. De2- 
0-0, 9. e5-b5, 10. h4-h5, 11. Lg5-b4, 12. 
Pbd2 –La6, 13. Tfe1-xc3, 14. bxc3–Da5, 
15. c4–Pf5  
 

 
  
Beiden spelen tot nu een gelijkwaardige 
partij, Arjan probeert iets te forceren op 
dame vleugel. 
 
16.Pb3–Db4, 17. Ld2-Da3, 18. Lc3–Tac8  
Beter voor wit was 18. xd5 – xd5  19.e6! –
Lxa1  20. exf7+ - Txf7 21. De6 met 
voordeel 
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19.Lb2–Db4, 20. xd5–xd5, 21. Tac1–c4   
21.e6 is nog steeds iets beter voor wit 
 
22.Lc3-Da3, 23. xc4–Lxc4, 24. Db2–
Dxb2, 25. Lxb2–Pb4, 26. La3 
 

 
 
26 ….Pxa2, 27.Lxf8-Pxc1  
Beter Tac1 ofschoon wit dan nog steeds 

een pion achter blijft staan, na 27.Ta1 – 
Lxb3 28. Lxf8 –Lxf8  29. Pd2! – Lb4 
(gedwongen, anders kwaliteitverlies) 30. 
Pxb3 –Lxe1 31.Txa2 –Tc3 32. Tb2 
 
28.Txc1–Lxf8, 29. Pfd2–Tb8   
Goed gespeeld van Arjan 
 
30.Pa5-Lh6   
Beter 30. Pxc4 –dxc4 ofschoon zwart nog 
steeds beter staat na 31.Pa5 – Lc5 ! met 
dreiging Pxg3 enz, dus pion op c4 mag 
niet zomaar worden genomen. 
 
31. Paxc4–xc4, 32. Tc2-Lxd2   
Arjan maakt het knap af! 
 
33.Txd2–c3, 34. Ta2–Tb1+, 35. Kh2–
Pd4, 36. Le4–Te1, 37. Ld3–Td1, 38. Le4–
Td2, 39. Txa7–c2, 40. Lxc2–Txf2+  0-1 
Een hele goede partij van Arjan, knap 
gespeeld.  

 
 

WSG  1936 Wageningen 1846  

Arjan van Lith 2181 Erwin Oorebeek 2199 1-0 

Klaudio Kolakovic 2161 Tjerk Sminia 2098 0-1 

Arent Luimes 2024 Marco Otte 1849 1-0 

Gerard Harbers 1928 Cees van de Waerdt 1833 ½-½ 

Bert te Sligte 1870 Joren Mulder 1715 ½-½ 

Henrik Lösing 1854 Joost Hooghiemstra 1745 1-0 

Han Schuurmans 1840 Karin Jeuken 1670 ½-½ 

 Mark Burgers 1632 Alexander Vos de 
Wael 

1660 1-0 

    5½-2½ 
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Viertallen  

(door Marcel Krosenbrink) 
  

Voor aanvang van de competitie hebben wij de competitieleider gevraagd om de viertallen in 
te delen bij OSBO-tegenstanders. Toch een voordeel van de SOS-competitie dat je ook eens 
andere opponenten kunt treffen dan het vertrouwde Max Euwe of Lonneker. Niets mis met 
die clubs, maar verandering van spijs doet eten. 
 
En zo kwam het dat wij begin november 
twee Achterhoekse derby's tegenstanders 
treffen.  V1 tegen Lochem en V2 tegen 
Groenlo. Vooral dat laatste is opmerkelijk, 
 zo dichtbij en nooit tegen geschaakt. Het 
tweede viertal moest meteen al de eerste 
wedstrijd naar het stadje van plezier. En 
die naam deden ze eer aan. Ik was als 
toeschouwer nog niet binnen of kreeg bij 
de bar al een bitterbal aangeboden. Want 
in Groenlo wordt er uiteraard in een café 
gespeeld. En dat was ook vrij hoorbaar, 
want de speelzaal was slechts met een 
klapdeur van de barruimte gescheiden. 
Meer schakers dan de vier achter het bord 
en één en later twee aan de bar waren 
ook niet aanwezig. Groenlo is slechts een 
kleine club met spelers van zeer 
uiteenlopende speelsterkte. Maar hun 
gemiddelde is passend voor de vierde 
klasse. Bij binnenkomst stonden de halve 
liters al op sommige tafels en stond André 
een kwaliteit achter, op de rest van de 
borden was het nog min of meer in 
evenwicht. 
 
Een dag eerder had V1 al thuis tegen 
Lochem gespeeld. We kennen ze heel 
goed van het Berkelstedentoernooi, maar 
het was de eerste officiële wedstrijd van 
ons tegen die club. Over de wedstrijd kan 
ik kort zijn. Bij Dick gebeurde niet zo heel 
veel (remise), Henk stond eerst een pion 
achter, maar kwam goed terug (remise) en 
Marcel stond moeilijk na de opening, maar 
goed in het eindspel. Zijn tegenstander 
wist nog te ontsnappen naar eeuwig 
schaak (ook remise). Alfred stond de hele 
tijd goed, maar leek toch nog in de 
problemen te komen. Toen beiden snel 
ging spelen, bleek Alfred handiger en 
wonnen we toch nog met 2,5-1,5.  
 
Bij viertallen is het vaak nipt.  
 
 

Eén uitslag die "verkeerd" uitvalt kan de 
wedstrijd al beslissen. En als de 
tegenstander, zoals Groenlo twee sterke 
en twee minder sterke spelers heeft, 
moeten de beide laatste borden al bijna 
winnen om een kans op een goed 
resultaat te hebben.  
 
Maar het liep anders. De koning van 
invaller Rob werd door alle vijandelijke 
stukken (toren, dame, loper) onder vuur 
genomen en dat was teveel van het 
goede, hoewel Rob er nadat hij opgaf 
achter kwam dat hij nog niet zo verloren 
stond als hij dacht. Maar met twee 
pionnen minder was het ook een lastige 
zaak geworden. Erik schoof aan het eerste 
bord keurig alles dicht en behaalde zo zijn 
gewenste remise. Ook André trof een 
hooggerate tegenstander. Hij trok echter 
onvervaard ten aanval en richtte alle 
stukken op de koning. En bovendien stond 
de witte dame buitenspel. 
 

 
 
Het eerste interessante moment deed zich 
voor na 23. Pf5xh6. Na gxh6 pakt wit het 
paard op d7 en staat wit een kwaliteit en 
een pion achter. En dat is ook volgens 
mijn engine +3. Sterker is Lc8 en zwart 
kan het paard "gratis" ophalen.  
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Maar ik denk dat André heel graag de g-
lijn wilde openen en daarom koos voor 
gxh6 (of Lc8 niet gezien, dat kan natuurlijk 
ook). 
 
23. ....xh6, 24. Dxd7 Lc8, 25. Dxa7 
Wit krijgt weliswaar nog een pion, maar de 
dame komt steeds verder buitenspel te 
staan. Dat heeft zwart wel bereikt.  
 
25. .... Tg8, 26. Kh2 Dh4, 27. Tg1  
Dit is geen handige zet. Het witte voordeel 
is verdwenen. Beter was Th1 zodat de 
koning kan vluchten naar g1.  
 
....Pf6, 28. Dc7 Pg4+, 29. Kh1 d4, 30. 
Lxd4 
Het is alleen voor een computer te zien 
dat wit na 30. f3 Pxe3 op de been kan 
blijven. Zeker als je zoals wit nog maar 
een paar minuten hebt. Wel duidelijk is dat 
30. Ld2 faalt op 30. ....Pxf2+, 31. Kh2 Dg3 
mat. 
 
30.....xd4, 31. f3  
 

 
 
en nu begon André lang na te denken (hij 
had nog tijd genoeg), maar het lukte niet 
om de winstweg te vinden. André speelde: 
 
 

 

31. .... Pe3 en na 32. De5+ Tg7, 33. De8+ 
werd tot remise besloten.  
 
Voor de hand ligt 31. ... Pf2+, 32. Kh2 
Pxh3 en zwart dreigt met de volgende 
paardzet mat te geven. Wit heeft echter 
nog De5+ en wederom dreigt hetzelfde 
eeuwig schaakmechanisme.  
 
Zwart kan ook 33. ...Kh7 proberen. Dan 
volgt De4+ en de dames worden geruild 
en het mat is uit beeld. Na 34.... Dxe4, 35 
dxe4 heeft zwart nog 35. ...Pxg1 en hij 
heeft een loper tegen twee pionnen en 
zeker nog winstkansen.  
 
Dat Pxg1 er nog inzat zagen we allemaal 
over het hoofd bij de analyse. Daar leek 
het idee van Rob veel beter. Geen 32. 
Pxh3 maar Lxh3. Het paard houdt e4 
gedekt en wit kan geen eeuwig schaak 
geven. Dit blijkt echter bij nadere 
elektronische analyse ook niet goed, want 
na 33. De5+ Tg7, heeft wit nog 34. g3 Dd7 
(Dc8 De2), 35. Dxd7 Txd7, 36. g4  Te2, 
37. Kg3 komen de zwarte stukken niet los. 
Maar of wit dat allemaal gezien zou 
hebben in hoge tijdnood ? 
 
Als laatste moest Jan Willem de kastanjes 
uit het vuur halen. Zijn tegenstander, die 
ook opviel door veel gepraat tijdens de 
partij, ging opmerkelijk genoeg een 
zetherhaling uit de weg en dat werd hem 
fataal. Het ongelijke loper eindspel was 
misschien nog remise, maar Jan Willen 
speelde het ondanks weinig tijd een stuk 
beter dan de Grollenaar en pakte op de 
valreep nog een matchpunt voor het team 
mee. 
 
Vorig jaar begon dit viertal met een 
nederlaag en werd uiteindelijk nog 
kampioen. Er kan dus nog van alles 
gebeuren. En dat geldt ook voor het 
andere viertal. 
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WSG V1 1788 Lochem V1 1680  

Marcel Krosenbrink  1901 Jan Haker 1857 ½-½ 

Alfred Schley 1880 Bart Ebskamp 1527 1-0 

Dick Boogaard 1765 Ernst Fuld 1685 ½-½ 

Henk te Brinke 1606 Theo van Beersum 1650 ½-½ 

    2½-1½ 

 

Groenlo V1 1384 WSG V2 1393  

René Veerkamp 1641 Erik Maris 1461 ½-½ 

Guido Nijhof 1635 André Houwers 1436 ½-½ 

Jan Kamperman 1217 Rob Voogd 1403 1-0 

Vincent Klein 
Gunnewiek 

1043 Jan Willem Klein 
Poelhuis 

1270 0-1 

    2-2 

 
 
 

 
 

Partijen van clubleden 
(door Dick Boogaard) 

 
In dit artikel zal ik partijfragmenten uit de wedstrijd WSG 2 – Lonneker 1 van 2 november 
2019 laten zien. Elders in dit clubblad staat het verloop van de wedstrijd, maar sommige 
stellingen zijn te aardig om onvermeld te blijven. 
 

1.Dick Boogaard – Robin Bos  

 

     Stelling na 20.Pf5-d6+ 
 
Ik zag wat kansjes en gaf schaak om 
daarna met de dame op d5 te slaan en 
dan was het ergste leed geleden. Zo ging 
het ook, en twee zetten later bood ik 
remise aan, wat hij aannam. Maar…. als 
Robin in deze stelling 20…..Dd7xd6 
speelt, verlies ik een stuk. Allebei niet 
gezien, ook niet bij de analyse. 
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2.Anjo Anjewierden – Thiemen Dekker 

 
     Stelling na 27. e4-e5 
 
Thiemen staat +5 en na 27…..Pe3-c1 is 
het vrijwel uit. Maar nu gaat het mis. 
Hij ruilt eerst de paarden en even later de 
torens. Uiteindelijk staat het zo: 

 
     Stelling na 37.b5-b6 
 
Thiemen staat nog steeds +2, maar moet 
oppassen. Hij speelt echter 37……c2-
c1D? en dat is de verliezende zet. Er volgt 
38.Lf5xc1  Lb2xc1  39.d5-d6! 
En nu kan de loper niet meer bij de witte 
b-pion komen of hij moet de d-pion laten 
promoveren. Kort daarna had hij alsnog 
verloren.  
  

3.Dick van Wamelen – Erik Akkersdijk 

Hier werd het al wild na 11 zetten. 

     
    Stelling na 11 Dd1-e1 
 

Er volgde 11…..f4-f3  12.Pe2-g3+  Lf8-e7  
13.Pg3xh5  f3xg2+  14.Kh1xg2  Dc5xh5  
15.Lc1-f4 en ondanks de wat 
onbeschermde koning staat Dick ruim +1. 

 
   Stelling na 24…..Te8-e7 
 
Nu volgt een grote ruil, waarna Dick in het 
paardeindspel een pion meer heeft. 
25.Lg3-h4  Ld4-f62  26.Lh4xf6  g7xf6  
27.Th5xh7  Tc8-c7  28.Tf7xe7  Tc7xe7 
29.Th7xe7  Kd8xe7. 
En daarna keurig uitgespeeld door Dick. 

 

4.Jürgen Meijerink – Oscar Wamelink 

Aan het eerste bord spelen geeft toch wat 
druk. Oscar kan daar prima mee omgaan.  
Hier wint hij een pion. 
 

 
    Stelling na 13.Tf1-e1 
 
Jürgen overzag de penning: 13….Pf4xd3! 
(14.Lc4xd3 kan niet) 14.Te1-f1  Pd3xc1 
15.Ta1xc1  Le6xc4 16.Db3xc4  Dd8-d7 
Die pion was mooi verdiend. Nu het slot. 
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    Stelling na 32…..Df5-e4 
 
33.Td1-f1? Offer of vergissing? 
Oscar rekent en pakt het paard. 
33…..De4xc4  34.Dg3xg6  Lc5xe3+  
35.Kg1-h2  Dc4-h4  36.Tc1-e1  Dh4-g5 
en wit geeft op 
. 

5.Henri Abbink – Mart Wennink 

Henri speelt graag met het loperpaar, 
maar dat was net als zijn opening al 
mislukt, vond hij. Gelukkig blundert zijn 
tegenstander en die raakt ook zijn 
loperpaar kwijt. Twee vliegen in één klap. 
 

 
    Stelling na 17.Tf1-d1 
 
17…..c5-c4?  18.Pd2xc4  Db6-c7  
19.Pc4xe5  Dc7xe5 
Dat is van -1 naar ruim +1 volgens Fritz! 
Maar een paar zetten later gaat Mart nog 
een stapje verder…. 
 
 
 

 

 
     Stelling na 21.Kg1-g2 
 
21…..h5xg4  22.h3xg4  Ld7xg4?  
23.Le2xg4  De5-g5  24.Td1-d4  f7-f5  
25.Dc5xc6   
 
Als zwart nu de loper slaat door 
25….f5xg4, slaat wit met de dame op d5 
met schaak en worden de dames geruild 
en kan zwart opgeven. Dus pakt hij de 
loper niet, maar krijgt hem later ook niet 
meer. 
 

 
    Stelling na 33.Dg5-h4 
 
Inderdaad, Henri heeft zijn loper nog en 
wikkelt nu af naar een gewonnen eindspel. 
34.Dd6-f4+  Dh4xf4  35.e3xf4  Th8-e8+  
36.Ke2-d2! 
 
Een leuke zet, want na Th3xf3 (toch nog 
de loper…) is het mooi mat door Td1-h1! 
Er werden nog 8 zetten gedaan, maar 
Henri had het punt binnen. 
 
Ik kreeg erg snel van de spelers de zetten 
toegestuurd en wilde van allemaal iets 
laten zien. Daarom heb ik geen hele 
partijen gedaan, maar de leuke 
fragmenten opgezocht. Is dat voor 
herhaling vatbaar, of is het beter hele 
partijen te publiceren? Graag 
commentaar! 
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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) 

 

 
 

Compositie gemaakt door L. Gonzalez. Wit heeft de pionnen die dreigen door te lopen. Kan 
zwart deze tegenhouden, ondanks dat hij een paard extra heeft? Opdracht: wit speelt en 
wint. 
 
Oplossing: 
1) d5 
(1. h6? is niet goed wegens 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, en 
1. Ke5? is niet goed wegens 1. … Pc6+ 2. Kd5 Pa5 3. Kd6 f5 4. Ke5 Pc6+ 5. Kxf5 Pxd4 en 
remise.)  
1) …  Pb7  
2) Ke5 
(Op 2. Kf5? volgt 2. … Kg7 en wit komt niet verder) 
2) …  Ke7  
3) Kf5 
(3. h6? is niet goed wegens 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 
(4. Kg5? levert na 4. … Pe4+ 5. Kf4 Pf6 6. Ke5 Pxh5 7. d6+ Kd7 niet meer dan remise op.) 
4. …  Pb7 
5. Kg5  Kf8 
6. Kf6  Kg8 
7. Ke5  Kh7 
8. d6  f6+ 
9. Kd5  f5 
10. d7  f4 
11. Kd4 
(Op 11. a5? volgt 11. … f3 met remise)  
11. …  Kh6 
12. Kc3 
(12. a5? geeft alleen een remisestelling: 12. … Pxa5 13. d8D Pc6+) 
12. …  f3 
13. Kd2 En wit wint. 
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Wie ben ik ? 
 

Herby Aalbers heeft na een paar jaar pauze de deelname aan de interne competitie weer 
opgepakt. Een goede reden om hem eens nader voor te stellen. 
 
Naam: Herby Aalbers    

Leeftijd:  65 
 

Studie/beroep:  Pensionado 
  

Andere sporten:   Fietsen, en vroeger ook alle balsporten. 

Andere hobby’s:   Lezen, computeren. 

Favoriet gerecht:  Heb ik niet echt, ik lust zowat alles, maar een lekkere ribeye 
    met asperges en aardappels en een goed glas wijn gaat er 
    zeker in. 
 
Wat lust je absoluut niet:  Orgaanvlees, da's niks voor mij. Verder houd ik niet van de 
    smaak bitter, dus geen spruitjes of witlof, maar als ik het  
    voorgezet krijg, eet ik het wel op. 
 

Favoriete drank:  Koffie, thee, melk, bier en wijn, elk op zijn tijd. 

Favoriet (huis)dier:  De poes van de over/overburen. Na 2 jaar paaien luistert ze. 
    eindelijk naar de naam Dikkerd, want dat is zij. 

 

 

 

 

Favoriete artiest:.   Komen en  gaan. 
Favoriet boek:    Moet je binnen 10 pagina's meesleuren, anders wordt het niks. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi0wLvjtJblAhWFZ1AKHWzyA1sQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/papa-heeft-een-poes-overreden~be40949e/&psig=AOvVaw3HJ1a4ihMktQmx4do9ndEm&ust=1570959071407310
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    Ik heb weleens een boek gekocht op gezag van een recensent, 
    die het 4 sterren gaf. Na 20 bladzijden dacht ik 'gebeurt er nog 
    wat?' Je moet gewoon op je intuïtie afgaan. 
 

Favoriet TV-programma:  Misschien Formule 1 café van Ziggo sport. Van die sport weet 
 ik tenminste iets. 
 
Ik heb een hekel aan: Mensen met lange tenen en/of korte lontjes. Verder  
 (vuur)wapens en sigarettenrook. En een partij verliezen is ook 
 niet leuk. 
  
Ik heb bewondering voor:  Jonge mensen, die ondanks hun beperking of ziekte verder 
 gaan met hun leven. 
 
Hoe/van wie heb je leren schaken:  Ik ben min of meer autodidact. 
 
Op welke schaakprestatie kijk  
je met het meeste plezier/trots terug: 
 

Dan denk ik toch aan het persoonlijk kampioenschap van de 
SBO in 1985. Toen moest je nog een rating hebben van 1900+. 
Toen ik die had deed ik mee, en won gelijk. Dat was wel leuk. 

 
Favoriete opening:   geen 
 
 
Wat vind je leuk aan WSG:  Het is een gemoedelijke club. 
 
 
Suggestie voor WSG:  We hebben nu een mooie zaal, met goed licht – een hele  
    vooruitgang. De stoelen echter vind ik niet je-dat, die leunen 
    een beetje achterover. Nou ja, ik heb altijd wel wat te zeuren. 
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Zomerschaak 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Er waren dit jaar maar weinig mensen die het vereiste aantal van negen partijen speelde om 
voor een prijs in aanmerking te kunnen komen. Middenin het zomerschaak was de opkomst 
tweemaal bijzonder laag, de overige vier avonden waren behoorlijk goed bezocht. Henrik 
Lösing keek de laatste ronden vooral toe, want hij wilde niet net als in een grijs verleden een 
titale op het spel zetten door teveel te spelen. Zijn strategie lukte. Alfred Schley en Jan 
Eckhardt wonnen de overige prijzen. Henri Abbink en Marcel Krosenbrink speelden alle 
wedstrijden.  
 

Eindstand 
 

A1 Henrik Lösing 9-7 78% 

A2 Henri Abbink 18-12 67% 

A2 Marcel Krosenbrink 18-12 67% 

B1 Alfred Schley 12-7 58% 

B2 Dick Boogaard 9-5 56% 

A4 Han Schuurmans 12-6 50% 

B3 Henk te Brinke 9-4 44% 

B4 Han van de Laar 13-5 38% 

B5 Luc van Harxen 16-5 31% 

C1 Jan Eckhardt 12-3 25% 

    

A5 Jochem Mullink 6-6 100% 

A6 Gerard Harbers 8-6 75% 

A7 Klaudio Kolakovic 6-4½ 75% 

A7 Walter Schmeing 6-4½ 75% 

B6 Tim Witteveen 6-4 67% 

B7 Frank Roodzant 3-2 67% 

B7 Oscar Wamelink 3-2 67% 

B9 Erik Maris 8-4 50% 

A9 Arent Luimes 3-1½ 50% 

B10 Stefan Telöken 2-1 50% 

B11 Murat  1-½ 50% 

B12 Lauri Maris 8-3½ 44% 

B13 Gerard Klein 
Langenhorst 

6-2½ 42% 

B14 Evi Maris 8-3 38% 

B15 André Houwers 6-2 33% 

B16 Leo van Noord 3-1 33% 

B16 Thiemen Dekker 3-1 33% 

B17 Rob Voogd  2-0 0% 

B18 Henk Wiggers 3-0 0% 

B18 Jaap Wolters 6-2½ 0% 
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Berkelstedentoernooi 

Er is natuurlijk van alles te melden over Berkelstedentoernooi van 21-9-2019, maar waarom 
laten we niet gewoon anderen aan het woord. Onderstaand een greep uit de berichtgeving 
op sites van de andere deelnemers. Allereerst van Zutphen.  

Winterswijk oppermachtig in Berkelsteden toernooi.  
We werden hartelijk ontvangen in het prachtige partycentrum ‘Nijenhuis’. Mark had zich, wegens een 
verkoudheid, afgemeld. De ontbrekende speler werd door een vriendelijke Duitser aangevuld. Na de 
prijsuitreiking deelde Billerbeck mee, dat zij het volgende toernooi zullen organiseren. 
 
  Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mp bp 

1 Winterswijk 1 x 4,5 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 16,0 41,5 

2 Winterswijk 2 1,5 x 3,0 5,0 5,0 5,5 4,0 5,0 4,0 13,0 33,0 

3 Zutphen 1 2,0 3,0 x 2,5 4,5 4,5 6,0 5,0 5,0 11,0 32,5 

4 Stadlohn 1,0 1,0 3,5 x 4,5 3,0 4,0 3,5 3,5 11,0 24,0 

5 Gescher 1,0 1,0 1,5 1,5 x 3,0 4,5 5,5 3,5 7,0 21,5 

6 Bilerbeck 1,0 0,5 1,5 3,0 3,0 x 2,5 3,0 4,0 5,0 18,5 

7 Coesfeld 0,0 2,0 0,0 2,0 1,5 3,5 x 2,0 3,5 4,0 14,5 

8 Lochem 0,0 1,0 1,0 2,5 0,5 3,0 4,0 x 2,0 3,0 14,0 

9 Zutphen2 0,0 2,0 1,0 2,5 2,5 2,0 2,5 4,0 x 2,0 16,5 

 
En dan Gescher: 
Das Turnier war bestens organisiert, die kulinarische Bewirtung ließ keine Wünsche offen, und die 
Schnellschachpartien bescherten uns einen kurzweiligen Nachmittag bei unseren niederländischen 
Nachbarn. Eine schönes Traditionsturnier! 

Ook Statdtlohn heeft eern bericht op de site: 
Gastgeber waren in diesem Jahr unsere Schachfreunde aus Winterswijk. Wie erwartet, war die 
Organisation und die Bewirtung im Partycentrum Nijenhaus hervorragend! 
 
En niet te vergeten Billerbeck, de organisator van volgend jaar: 
In lockerer Atmosphäre hatte die Winterswiijks Schaak Genootschap zur Berkelstädte-Turniers geladen. 
Vier deutsche und fünf niederländische Schachteams nahmen teil. In der Abschlusstabelle hieß es 
erneut „Oranje boven“. Wahrer Sieger des rundum gelungenen Turniers ist aber eine andere nämlich die 
deutsch-niederländische Freundschaft. Letzte wird zum 30. Jubiläum des Turniers im kommenden Jahr 
in der Quellstadt der Berkel Billerbeck fortgesetzt. 
 
En dan nog wat info van de site van WSG:  
Bij het eerste werd Arjan van Lith topscorer met 7 uit 7. Gerard Harbers scoorde 6½ uit 7 en Han 
Schuurmans 6 uit 6. Bij het tweede maakte Jochem Mullink 6 punten in zeven duels. Gerard Harbers en 
Dick Boogaard kwamen tot 5½ uit 7. Het toernooi werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit 
het Interreg-programma Deutschland-Nederland en medegefinancierd door de Europese Unie. 
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Oplossingen Herfstbloemen 
(door Dick Boogaard) 

 

1.Magnus Carlsen  - Ding Liren, Sinquefieldcup tiebreak 2019. 

   Het overkomt Carlsen niet vaak, dat hij een tiebreak niet wint. Hier ging het mis.  
   De winnende zet is 1…..Pd5-e7 en er is geen verdediging tegen 2…..Tc1-h1. 
   Zelfs 2.f2-f3  Lc6xf3  3.Lc5-g1  Pe7-f5 helpt niet, want het is snel mat. Magnus gaf     
   direct op. 
 

2.Jannik Danniger – Tizian Steiner, Erlangen 2019. 

   1.Ld5-c6  Td6xc6  2.Tc1-d1  en zwart gaf op, vanwege:2…..Kd7-c7  3.Te3xe8 (of  
   2…..Tc6-d6  3.Td1xd6+  Kd7xd6  4.Te3xe8). Het eindspel met een kwaliteit en een  
   pion meer is makkelijk gewonnen. 

 
3.Marc Morgunov – Georg Froewis, Kampioenschap van Oostenrijk. 

   1.f2-f4  e4xf3 (als zwart de loper weg zet, wint wit met 2.Dc4-d4+) 2.Dc4-h4+ en  
   zwart gaf op, want hij verliest de dame of na 2…..g6-g5  3.Dh4xh6 is het mat. 

 
4.Rustam Kaimdzjanov – Jevgeni Barejev, Worldcup Chanty-Mansiejsk 2019. 

   1.Df4xd4+  en zwart gaf op, want er volgt 1….De7-c5  2.Dd4-d8+  Kb6-a6  3.Dd8- 
   a8+  Kb6-a6  4.Da8-a7 mat en na direct 1…..Kb6-a6 volgt Dd4-a7 mat! 

 
5.D.Barrass – S. Hayes, Eagle and Child Pub, York 2019. 

   Onverbiddelijk, die Engelse pubs, zelfs als er een schaaktoernooi wordt  
   georganiseerd: sluitingstijd is sluitingstijd.  
   1.Tg5xg7+  Df6xg7  (of 1…..Kh8xh7  2.Td1-g1+) 2.Dh4xd8+  Kg8-h7 (of  
   2…..Dg7-f8  3.Td1-g1+) 3.Td1-h1+  Dg7-h6  4.Th1xh6+  Kh7xh6  5.Dd8-h6+ en  
   zwart raakt alles kwijt. 

 
6.Polina Sjoevalova – Afonasijeva, WK junioren 2019, India. 

   Het klapstuk van deze serie. 1.Tg4xg7!  Lf6xg7  2.Dh2xh7+!  Kh8xh7  3.f5-f6+   
   Kh7-h6  4.Lf2-e3+ Kh6-h5  5.Le4-f3+  Kh5-h4  6.Le3-f2+  Kh4-h3  7.Lf3-g4 mat! 
   Ze werd inderdaad wereldkampioene in de klasse tot 18 jaar in New Delhi. 
   Deze combinatie ging de wereld over. Google haar naam en je krijgt vele foto’s en    
   meldingen van deze combinatie. 

 
Activiteiten

 
Vrijdag 29 november   Partijbespreking 
 
Vrijdag 10 januari   Cursus tot 1600 
 
Zaterdag 18 januari   Snelschaaktoernooi 
 
Vrijdag 31 januari   Cursus tot 1600 

 
 
 

Speciale Rubriek 
 

DB 97 JM 95 GH 72 MK 66
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We hebben dit jaar al weer vijf nieuwe schakers mogen begroeten. Wij wensen jullie allemaal 
van harte welkom op de club en natuurlijk veel (schaak)plezier. 
Hieronder staan de standen in de verschillende competities. 
 

 
Stand na ronde 7

 

  Punten Score wit/zwart 

1 Jurre 145 5-5 Z 

2 Raphaël 123 6-4½  

3 Emma 100 5-2 W 

4 Nathan 99 5-3 W 

5 Ruben 97 4-2  

6 Finn 85 3-2½ Z 

7 Bas 75 6-2½  

8 Mats 75 3-2½ W 

9 Tijn 72 6-2  

10 Loraine 71 5-2 Z 

11 Sem 62 6-2  

12 Noëla 53 5-1 W 

13 Ismail 47 5-1 Z 

 
 
 
Achterhoek-cup   Winterswijk-cup   Snelschaken 
Evi  18   Nathan  12  Nathan 5 
Emma  12   Jurre   10  Ruben  4 
Daniël  12   Noëla     9  Bas  3 
Raphaël 12   Bas     9  Mats  3 
     Ruben    6  Sem  2 
     Ismail       6  Finn  2 
     Tijn     3  Noëla  1 
     Loraine    3  Tijn  0 
     Sem     0 
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Programma seizoen 2019/2020 
 

Vrijdag 8 november   Ronde 7 
Maandag 11 november   HEC-WSG (team in Haaksbergen) 
Vrijdag 15 november   Ronde 8 
Vrijdag 22 november   Ronde 9 (start periode 2) 
Vrijdag 29 november   Achterhoek- en Wwijkcup 2 
Vrijdag 6 december   Ronde 10 
Vrijdag 13 december   WSG-Rijssen (team) 
Vrijdag 20 december   Ronde 11 
Vrijdag 27 december   Geen Schaken (Kerstvakantie) 
Vrijdag 3 januari   Snelschaken 2 (Kerstvakantie) 
Vrijdag 10 januari   Ronde 12 
Vrijdag 17 januari   Ronde 13 
Vrijdag 24 januari   Ronde 14 
Vrijdag 31 januari   Minerva-WSG (team in Hengelo) 
Vrijdag 7 februari   Ronde 15 
Vrijdag 14 februari   Achterhoek- en Wwijkcup 3  
Vrijdag 21 februari   Ronde 16 
Vrijdag 28 februari    Snelschaken 3 (Voorjaarsvakantie)  
Vrijdag 6 maart   WSG-HEC (team) 
Vrijdag 13 maart   Ronde 17 (start periode 3) 
Vrijdag 20 maart   Ronde 18 
Vrijdag 27 maart   Ronde 19  
Donderdag 2 april   Rijssen-WSG (team) 
Vrijdag 3 april    Ronde 20 
Vrijdag 10 april   Simultaan (Goede Vrijdag) 
Vrijdag 17 april   Ronde 21 
Vrijdag 24 april   Ronde 22 
Vrijdag 1 mei     Snelschaken 4 (Meivakantie) 
Vrijdag 8 mei    WSG-Minerva (team) 
Vrijdag 15 mei    Ronde 23 
Vrijdag 22 mei    Ronde 24 
Vrijdag 29 mei    Slotavond 
 
Op vrijdagen dat er teamwedstrijd zijn is er voor de kinderen die niet in een team spelen gewoon 
schaken. De data van de teamwedstrijden betreffen het voorlopige programma, er kunnen 
mogelijk nog wijzigingen optreden. 
 
 
 

 


