
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 2 

 CLUBBLAD WSG 
NUMMER 145  

juli 2020 
 

REDACTIE      INHOUDSOPGAVE 
 
Dick Boogaard     2.  Inhoudsopgave 
       3.  Ten Geldeide 
Gerard Harbers     4.  Uitnodiging jaarvergadering 
       5.  Dagboek  
Marcel Krosenbrink     6.  Bestuursmededelingen   
       12 Interne Competitie  
Jochem Mullink     16 Externe Competitie  
       21 Partijen 
       23 Stellingen 

24 Schaken in de Ruimte 
25 Jubileumwedstrijd 

ADVERTENTIES     27 Eindspel 
       29 Philippe Stamma  
Gerard Harbers     31 Partijen  
       33 Wie ben ik ? 
BESTUUR      34 Internetschaak  
       36 Oplossingen  
Voorzitter  Marcel Krosenbrink  37 Jeugdschaak 
   (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           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    
Dick is heel diep in de geschiedenis van het schaken gedoken. En zo kwam hij onder andere 
deze stelling tegen. Zo zie je maar, dat je ook met alleen een paard kunt winnen. 
   

http://www.wsg-schaak.n/
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Ten Geleide 
(door Dick Boogaard) 

 
Het is geweldig om me weer eens een paar weken met schaken bezig te houden. 
Gelukkig ben ik aan de beurt om de Ten Geleide te maken. Daarnaast heb ik een paar 
artikelen gemaakt van schaakzaken die ik de afgelopen maanden tegenkwam in kranten en 
op internetsites. En kon ik een verslag maken van een serieuze partij die ik speelde op 14 
juni. 
 
Normaal hebben we verslagen van 
wedstrijden en partijen van clubleden in 
ons blad, maar die waren er niet. Er is 
zelfs een nummer uitgevallen, want het 
nummer van april/mei is niet eens 
verschenen. Dit is nummer 145. En 
misschien komt dat wel goed uit. Als ik nu 
doortel, kom ik tot 4 nummers in het 
komende seizoen en dan een speciaal 
nummer in september 2021 als nummer 
150 als het WSG 75 jaar bestaat. Als 
getallenliefhebber vind ik dat wel erg leuk. 
 
Omdat ik niet meer zo goed tegen het 
snelle spel kan, heb ik me afgemeld voor 
de toernooien die Han Schuurmans 
wekelijks organiseert. Han begon er direct 
na de lockdown mee en het draait nu dus 
al een aantal maanden met steeds meer 
mogelijkheden om te spelen. Gefeliciteerd 
Han! Hij heeft een mooi verslag in dit blad. 
 
Het is lastig om nog wat te schaken en 
daarom heb ik de grote internettoernooien 
die de afgelopen tijd gehouden zijn, 
tamelijk intensief gevolgd.  
Vooral onze wereldkampioen kan er wat 
van, ook, of vooral in enorme tijdnood. Al 
overspeelde hij zijn hand ook af en toe 
met bizarre openingen. Dat zie je dan als 
je bij Chessbomb de alternatieve zetten 
ziet en bovendien de slechte zetten van 
roze tot zelfs knalrood afgedrukt ziet. Dat 
blijft toch de mooiste site om partijen te 
volgen. 

 
Komende maand zullen we elkaar weer 
eens kunnen zien, want André wilde de 
barbecue wel organiseren, nu de 
maatregelen langzaamaan wat verlicht 
worden. 
Behalve bijpraten, eten en drinken zullen 
er vast nog wat potjes gespeeld worden. 
We hopen op mooi weer! Op 25 juli wordt 
het onrustig in Kotten! 
Een van de onderwerpen op die avond zal 
ongetwijfeld zijn: wanneer kunnen we 
weer spelen. Niet alleen het schaken, 
maar ook de wandelgangen missen we 
vast allemaal! 
 
En hoera, terwijl ik al bijna klaar was met 
deze Ten Geleide, kwam er plotseling 
nieuws van de KNSB. Door de verlichting 
van de maatregelen kunnen we binnenkort 
weer echt gaan schaken. Hoe het allemaal 
vorm krijgt, is nog onbekend, maar we 
zullen van ons bestuur vast binnenkort te 
horen krijgen wat er mogelijk is en wat we 
gaan doen. Wellicht deze zomer al……….. 
 
En dan nog dit. Een aantal WSG-ers heeft 
gezondheidsproblemen. Bij de meesten 
heeft het niets met het virus te maken, 
maar het is wel ernstig. Ik wens iedereen 
een voorspoedig herstel toe. 
 
Veel plezier bij het lezen van dit clubblad 
nummer 145. 
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AGENDA 
Ledenvergadering dinsdag 25 augustus19.30 uur bij Zonnebrinkcentrum 

 
1. Opening/mededelingen  
 
2. Interne Competitie  

 en Schaakvrij  
 
3. Externe competitie  

(wordt nog aangeleverd)  
 
4. Activiteiten  

Berkelstedentoernooi (gaat niet door) 
 Instellen jubileumcommissie 

 

 
5. Accommodatie 

 oa Toelichting aanvullende regels Corona   
 
6. Financiën  

 

 

ststellen begroting (zie elders in dit blad)  
 
7. Jaarverslag secretaris  

43 t/m 145  
 
8. Bestuursverkiezing  

Gerard Klein Langenhorst (materiaal) en Marcel Krosenbrink (competitieleider extern) 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 ? 
 

Of de simultaan na de vergadering doorgang kan vinden is op dit moment nog niet bekend. 
Dat zal mede afhangen van de locatie van de vergadering. Jullie krijgen daarover nog 
bericht.   
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Dagboek van de secretaris  

Nummer 145 
 
18-2-20 Het archief van WSG is uitgedund tot twee kratten. Gerard H, Dick B, Gerard 

Kl. L en Mark B. hebben een middag de handen laten wapperen (en de 
papieren ook). Als er iemand is die handig is in het digitaliseren van stukken, 
en eventueel een maatschappelijke stage wil doen, dan is dat welkom. Dan 
graag melden bij Mark B, tel. 0543-530905 of info@ace-shop.com 

 
20-2 Midas, Anna en Anoesh zijn bij de jeugd erbij gekomen, allen van harte 

welkom☺ 
 
29-2 André heeft een fietsongeluk gehad en heeft breuken in zijn aangezicht. Hij 

moet geopereerd worden en komt voorlopig dus even niet schaken. André, 
wat een pech heb je. Beterschap namens allen. 

 
7-3 Maxim, broer van Daniel, komt erbij bij de jeugd. Maxim welkom ☺ 
 
17-3 Wegens het Corona virus is het openbare leven bijna stil gelegd. Schaken op 

de club mag niet meer. Han S. stuurt links door en organiseert zo op de 
dinsdagavonden online toernooischaak via Lichess voor onze leden. Super! 

 
27-4 Frank R. zegt het lidmaatschap op voor het nieuwe seizoen, jammer, Frank 

het beste! 
 
29-4 Ook Freek D. zegt op, hij komt echt tijd te kort zelfs in deze corona crisis. Hij 

dankt voor het afgelopen jaar en wenst WSG het beste.  
 
1-5 En Christian V. idem. Hij komt ook tijd te kort, maar als de kinderen ouder zijn 

belooft hij weer terug te komen ☺  
 
13-5 Lauri heeft het Nederlands Kampioenschap in de C klasse gewonnen.  

GEFELICITEERD ! Het was een online toernooi vanwege het Corona virus. 
 

13-5 Han S. organiseert ook een rapid toernooi voor de belangstellenden, alleen 
WSG, 25 min + 5 seconden per zet, 1 partij per week. 

 
22-5 de SBO organiseert nu op woensdagavond een rapid toernooi en op 

zaterdagavond een snelschaaktoernooi. Elke week. 
 
25-6 Uitgeschreven is ook Dick L. Dick is ruim 34 jaar lid geweest en kan wegens 

een nare ziekte niet meer schaken. We wensen Dick het allerbeste en hopen 
dat hij nog goede jaren mag hebben.  

 
29-6 Bestuursvergadering bij Gerard. Kl. L., verslag zie elders in dit blad. 
 
 
 
  

mailto:info@ace-shop.com
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Verslag Bestuursveragdering 29 juni 
(door Mark Burgers) 

 
Maandag 29 juni bestuursvergadering om 19.30 uur bij Gerard Klein Langenhorst. 
 
1. Opening 
Om 19.30 opent Marcel de vergadering. We danken Gerard voor de ontvangst, met genoeg 
ruimte om de anderhalve meter te kunnen respecteren. 
 
2. Leden  
Dick van Wamelen is erg ziek geweest. Het gaat nu beter met hem, hij is nog aan het 
herstellen. Dick Labee heeft een degeneratieve ziekte, hij gaat helaas snel achteruit en zal 
niet meer kunnen komen. Met Henrik gaat het beter, hij hoopt volgend seizoen ’s avonds 
weer wat kortere partijen te kunnen spelen. Met Peter Hoens gaat het beter, mogelijk komt 
hij volgend seizoen weer meespelen  
 
3. Financiën.  
We hebben de zeer heldere stukken van Gerard H. gezien. De reservering voor het 75 jarig 
jubileum is aardig opgelopen. Wellicht kan na dat jubileum de jaarlijkse reservering wat lager 
worden. Corona: als de schaakbond nog zou besluiten om de bijdrage te verminderen, dan 
zullen we die vermindering teruggeven aan de leden. Is nog niet van toepassing. 
Kascommissie: Dick B en Jan Willem gaan de controle nog doen en zijn daarna aftredend. 
Herby is nu reserve. 
 
4. Activiteiten 
1. Barbecue Voldoende belangstelling. Datum wordt 25 juli. 
2. Clubblad Gerard H. stopt met de redactie na nummer 145. Marcel doet een oproep voor 
een nieuwe redacteur. 
3. Zomerschaak Wordt deze zomer niet georganiseerd. 
4. Jubileum Bij de ledenvergadering zullen we vragen wie er zitting willen nemen in deze 
jubileumcommissie. Mogelijk neemt ook een bestuurslid daaraan deel. Er is een richtbudget 
van 2500 euro, en bij grote uitgaven wordt er vooraf met het bestuur overlegd.   
5. Berkelstedentoernooi Gaat dit jaar niet door, volgend jaar is het in Billerbeck. 
6. Onlineschaak Goed initiatief van Han S. Mocht dit een structureel karakter gaan krijgen, 
dan moet het bestuur betrokken worden voor die gelegenheden waarbij in naam van WSG 
wordt gespeeld.  
7. Ledenvergadering Is op 25 augustus. We proberen de zonnezaal of de kerkzaal te 
reserveren, dan voldoende plaats voor ieder. 
8. Jeugdschaak Start eerste vrijdag van september. Waarschijnlijk moeten begeleiders 
anderhalve meter afstand houden. Dat is wel lastig. 
9. Archief Is uitgedund. Digitaliseren oproep zie bij Dagboek van de secretaris nr. 145 
10. Cursus We gaan Frank Kroeze vragen of hij ons weer iets wil leren. 
 
 
5. Interne competitie 
Hopelijk mogen we op 1 september weer schaken in de zaal. We weten dan ook nog niet 
hoe precies en hoeveel mensen er in mogen. Het bestuur zal de nodige actie nemen, denk 
aan het tijdelijk huren van de extra zaal. Han v/d Laar presenteert het jaarrooster, zie elders 
in dit blad. Met enkele jeugdleden zal de speeltijd (dinsdagavond) voor dit seizoen worden 
besproken. Henk van Beek kreeg zijn beker thuis uitgereikt. Hij vond dit fijn. 
 
6. Accommodatie  
We gaan met de verhuurder overleggen welke maatregelen nodig zijn om de speelzaal 
Coronaproof te maken. Wellicht krijgt de verhuurder die vraag wel van meerdere huurders. 
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7. Externe competitie  
De KNSB wil een zo normaal mogelijke externe competitie organiseren. Het protocol wordt 
nog afgewacht. Marcel geeft aan wat de plannen van diverse spelers zijn voor aankomend 
seizoen.  
 
8. Samenstelling bestuur 
Gerard Klein Langenhorst wil aanblijven als bestuurslid materiaal, Marcel Krosenbrink wil 
extern competitieleider blijven.  
 
 

Gezocht redactielid 
 

 
 
 

Voor volgend seizoen zoeken wij minimaal één nieuw redactielid. Heb 
je interesse, neem dan contact op met Marcel. En denk niet op 
voorhand dat je het niet kunt. En wat tijdbesteding betreft, daar zijn we 
heel flexibel in en het valt reuze mee. Ook als je geen redactielid wilt 
worden, maar wel zo nu en dan een stukje wilt schrijven, laat het dan 
weten. 
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Toelichting jaarcijfers 2019-2020 en begroting 2020-2021 
(door Gerard Harbers) 

 
Inleiding 
Hierbij presenteren we de jaarcijfers van het WSG over het seizoen 2019-2020. WSG is een 
financieel  gezonde vereniging. Het ledental is iets gegroeid ten opzichte van het vorige jaar 
en staat op een respectabel aantal van 79 leden, waarvan 32 jeugdleden. Het corona virus 
heeft sterk zijn invloed gehad op (de cijfers van) WSG. We konden niet tegenover elkaar 
spelen zowel in de interne competitie als de externe competities. Cijfermatig gezien hadden 
we minder kosten/uitgaven dan begroot.   
 
Balans 
De balans is per einde augustus 2020. Er 
is rekenschap gehouden met de te 
verwachten inkomsten en uitgaven tot en 
met deze datum. In dit boekjaar zijn geen 
investeringen gedaan. Wat we aan 
spelmateriaal hebben, is voldoende om te 
kunnen spelen met alle teams in de 
externe competities en voor de leden in de 
interne competitie. In een vorig boekjaar 
hebben we extra prijzen (bekers) en 
notatieboekjes aangeschaft. In 2019-2020 
hebben we de bekers gebruikt voor het 
Berkelstedentoernooi en onze eigen 
clubcompetities. Daarnaast hebben we 
notatieboekjes verbruikt. Hetgeen we niet 
gebruikt hebben staat in de balans onder 
post voorraden, € 112. In de te vorderen 
bedragen zie je de te verwachten 
opbrengst van de Rabobank (€ 100) en 
tevens de nog niet betaalde/ontvangen 
contributies van enkele leden (€ 189). De 
stand van de spaarrekening staat op  
€ 5.870. Hier moet dan nog wel o.a. het 
contributiebedrag van de SBO vanaf. Tot 
eind augustus is dit ca. € 850. Verder stijgt 
de reservering voor jubileum met € 5 per 
lid, dit is € 395 voor dit jaar. 
 
Winst- en verliesrekening 
We zien dat de begrote 
contributieopbrengst (€ 6.150) lager is dan 
de werkelijke opbrengst (€ 6.528). Dit 
wordt veroorzaakt doordat in de begroting 
2019-2020 rekening is gehouden met 65 
leden terwijl er 79 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 € 3.732. Zoals aangegeven 
heeft de corona invloed gehad op de 
kosten/uitgaven van WSG.  

Deze waren duidelijk minder hoog. Onder 
andere de reiskostenpost viel lager uit, 
van € 742 begroot naar € 583 werkelijk, 
omdat we minder competitiewedstrijden 
speelden. De huur en kosten van de 
accommodatie van € 1.350, naar € 1.020.  
 

 
 
De kostenpost consumpties viel ook lager 
uit omdat we minder consumpties voor de 
externe competitie hadden. De kosten 
voor de het Berkelstedentoernooi waren 
ingeschat op € 120. Maar omdat we dit 
jaar zelf de organisatie in handen hadden 
ontvingen we inschrijfgeld en een stevige 
subsidie van de Euregio waardoor we de 
zaalkosten tezamen met de maaltijden 
konden dekken. Sterker, we hielden geld 
over, te weten € 351. De kosten voor het 
clubblad zijn € 21. Dit werd veroorzaakt 
doordat we de adverteerders de helft van 
de advertentieprijs hebben terugbetaald 
daar we niet alle bladen hebben 
gepubliceerd. Bovendien maken we als 
WSG een geste naar de adverteerders in 
deze voor een ieder moeilijke corona tijd. 
Verder hoefden we van de KNSB de 
verzekering van het clubmateriaal niet te 
betalen. Dit levert € 10 op. De winst- en 
verliesrekening spreekt verder voor zich. 
 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.bewegende-plaatjes.net/galerij/plaatjes/objecten/geld/images/moneybag121.gif&imgrefurl=https://www.bewegende-plaatjes.net/galerij/plaatjes/objecten/geld/moneybag121.gif.html&tbnid=xmQohwB4PTrSoM&vet=12ahUKEwihrPOQw7PqAhUZG-wKHZOIAfwQMygZegUIARDgAQ..i&docid=WpZBjOSzS0O16M&w=320&h=240&q=afbeeldingen geld&ved=2ahUKEwihrPOQw7PqAhUZG-wKHZOIAfwQMygZegUIARDgAQ
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Begroting 2020-2021 
In de begroting gaan we uit van 65 leden 
terwijl we er nu 79 hebben. We begroten 
daarmee voorzichtig. Ook wat betreft de 
opbrengst van de bank begroten we 
voorzichtig (€ 100). 
We verwachten in het komende seizoen 
meer reiskosten te zullen hebben omdat 
we verwachten alle wedstrijden te zullen 
spelen, de afstanden van de uitwedstrijden 
van de teams globaal gelijk zijn aan het 
ingeschatte aantal kilometers van het 
afgelopen jaar.  
Tenslotte ontvangen we minder 
reiskostenvergoeding van de KNSB. De 
huurkosten zijn ingeschat op € 1.500. We 
spelen 38 avonden thuis en er is rekening 
gehouden met 8 middagen voor de 
(beker)wedstrijden en het 
snelschaaktoernooi. Het clubblad is in de 
begroting een opbrengstpost omdat de 
kostenreductie (minder op papier en meer 
digitaal) verder wordt doorgevoerd in dit 
begrotingsjaar. Het levert nu € 120 op.  
 
 

 
Conclusie  
Er is een verlies begroot van € 403. 
Hiervan is echter € 113 afschrijving en € 
112 aan gebruikskosten voor de bekers en 
notatieboekjes. Dit zijn wel kosten maar 
geen uitgaven. Het Berkelstedentoernooi 
wordt in 2020 niet gehouden en daarom is 
er niets voor begroot. 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. En daarom 
hoeven we de contributie in 2020 -2021 
niet aan te passen. 

 
 

 

 

Winterswijks Schaakgenootschap

BALANS

per

31-aug-20 1-sep-19 31-aug-20 1-sep-19

Activa Passiva

Klokken, borden 672€           785€         Eigen vermogen 3.754€        3.147€     

stukken, kast Reservering jubileum 3.055€        2.660€     

   

Voorraad 112€           342€         Verenigingsvermogen 6.809€        5.807€     

Vooruit betaalde bedragen -€            786€          

Te vorderen bedragen 289€           100€         

Bank 24€              19€              

Spaarrekening 5.870€        3.790€     

Kas -€            10€           Te betalen bedragen 158€           25€           

Totaal 6.967€        5.832€     6.967€        5.832€     

https://get.pxhere.com/photo/money-brand-cash-bank-currency-euro-coin-european-bill-notes-coins-union-banknote-bills-1159963.jpg
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Winterswijks Schaakgenootschap

Begroting Werkelijk 2019-2020 Begroting

2019-2020 Winst- en verlies rekening 2020-2021

Inkomsten/opbrengsten

Contributies

Senioren (incl retourregeling) 4.950€        4.853€        4.950€        

Junioren 1.200€        1.675€        1.200€        

6.150€        6.528€        6.150€        

Donateurs 20€              20€              20€              

Subsidies/bijdrage bank 100€            229€            100€            

Inschrijfgeld jeugdtoernooi -€             -€             -€             

Diversen -€             -€             -€             

Rente 1€                 1€                 1€                 

Totale inkomsten/opbrengsten 6.271€        6.778€        6.271€        

Uitgaven/kosten

Huur 1.200€        1.020€        1.500€        

Clubblad

Kosten clubblad 200€            261€            360€            

Af: Sponsor bijdrage adverteerders -480€          -240€          -480€          

-280€          21€              -120€          

Reiskosten

Reiskosten 1.342€        988€            1.298€        

Af: Vergoeding KNSB -600€          -405€          -420€          

742€            583€             878€            

Uitgaven SBO en KNSB

SBO afdracht senioren 2.351€        2.589€        2.401€        

SBO afdracht junioren 522€            580€            535€            

Afdracht KNSB: teaminschrijving 30€              30€              30€              

Afdracht KNSB ivm gem reiskosten 590€            533€            510€            

3.493€        3.732€        3.476€        

Overig 

Materiaal 150€            177€            150€            

Prijzen 50€              76€              50€              

Consumpties (extern en overig) 275€            161€            252€            

475€            414€            452€            

Representatie/BBQ/cursus/diversen 200€            93€              200€            

Accommodatie senioren 150€            -€             -€             

Toernooikosten 120€            -351€          -€             

WSG-Sudlohn -€             -€             -€             

470€            -258€          200€            

Kosten website 30€              25€              30€              

Kosten bank 125€            119€            125€            

Administratie kosten 10€              7€                 10€              

165€            151€            165€            

Incidenteel: Jubileum -€             -€             -€             

Verzekering 10€              -€             10€              

Afschrijvingen 105€            113€            113€            

Resultaat -109€          1.002€        -403€          
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De interne competitie 
(door Han van de Laar) 

 
Door het corona virus kwam er een abrupt einde aan de schaakcompetitie seizoen 2019-
2020. Op basis van de stand na ronde 23, zijn de winnaars bepaald. Onbetwist 
clubkampioen is Klaudio Kolakovic, tweede op respectabele afstand Henri Abbink en derde 
Marcel Krosenbrink. Han van de Laar wint de B-groep, Evi Maris de C-groep en Henk van 
Beek de D-groep. Van harte gefeliciteerd allemaal. Henk heeft de beker inmiddels 
ontvangen. 

 

 

Voor het eerst in 75-jarige historie van het 
WSG is de schaakcompetitie dus voortijdig 
beëindigd. In ons geval na ronde 23, er 
waren 32 ronden gepland. Ook voor 
komend seizoen kan nog nu niemand 
voorspellen hoe het er uit gaat zien.  

Met de huidige kennis en met 
inachtneming van de maatregelen van het 
RIVM, de schaakbond en de zaaleigenaar 
hebben wij vooralsnog besloten dat we de 

jaarvergadering op dinsdag 25 augustus 
gewoon door laten gaan. We zorgen dan 
voor een goede zaalopstelling. Ook het 
schaken gaat een week later beginnen 
binnen de daarvoor geldende protocollen. 

De eerste ronde begint dan op dinsdag 1 
september. Het rooster komt in het 
clubblad te staan. Verder zijn er nauwelijks 
wijzigingen, dan wel worden die nog 
tussentijds onder de aandacht gebracht. 
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De interne competitie - eindstand seizoen 2019 - 2020, na ronde 23 

Nr Wrd Naam Voornm Pnten Gp Ratg 
Rtng

+ 
Rating

N 
Score % 

G
sp 

W Rm V WZ Vrij Ex Af 
B
k 

01 75 Kolakovic Klaudio 1355 A1 2127 43 2170 14/15 93 15 13 2 0 -1 1 4 1 2 

02 74 Abbink Henri 1133 A 1983 -10 1973 14,5/21 69 21 12 5 4 1 1 1     

03 73 Krosenbrink Marcel 1079 A 1920 12 1932 12,5/19 66 19 10 5 4 1 1 3     

04 72 Mullink Jochem 1047 A 2142 4 2146 8,0/10 80 10 7 2 1 0   4 7 2 

05 71 Schmeing Walter 893 A 1968 -8 1960 9,5/14 68 14 6 7 1 2     9   

06 70 Loesing Henrik 854 A 1865 34 1899 5,0/06 83 6 4 2 0 0   4 12 1 

07 69 Schuurmans Han 853 A 1784 -6 1778 8,0/16 50 16 5 6 5 0 1 4 2   

08 68 Sligte Bert te 842 A 1848 -14 1834 5,0/12 42 12 3 4 5 0 1 7 1 2 

09 67 Laar Han vd 816 B1 1654 13 1667 8,5/16 53 16 4 9 3 0 1 1 3 2 

10 66 Burgers Mark 810 B 1659 25 1684 6,0/12 50 12 3 6 3 0   5 3 3 

11 65 Dekker Thiemen 800 B 1701 3 1704 8,5/16 53 16 6 5 5 2   2 5   

12 64 Boogaard Dick 791 B 1781 -12 1769 8,0/16 50 16 2 12 2 0   4 2 1 

13 63 Schley Alfred 763 A 1678 -11 1667 8,5/18 47 18 6 5 7 0 1 2 2   

14 62 Maris Evi 746 C1 1579 35 1614 8,5/18 47 18 7 3 8 0     4 1 

15 61 Witteveen Tim 739 B 1673 -9 1664 7,0/18 39 18 5 4 9 0 1 1 2 1 

16 60 Maris Lauri 722 C 1644 4 1648 9,0/18 50 18 7 4 7 2     5   

17 59 Musholt Joachim 720 B 1724 -30 1694 9,5/17 56 17 6 7 4 -1     6   

18 58 Maris Erik 705 C 1458 10 1468 7,0/14 50 14 6 2 6 0   3 5 1 

19 57 Brinke Henk te 693 C 1592 -17 1575 7,5/16 47 16 6 3 7 0   2 4 1 

20 56 Schmeing Manfred 660 B 1703 10 1713 6,5/09 72 9 4 5 0 1     14   

21 55 Voogd Rob 655 C 1390 9 1399 8,5/17 50 17 8 1 8 1   1 4 1 

22 54 Kl. Langenhorst Gerard 651 C 1502 -22 1480 8,5/20 43 20 7 3 10 -2 1   2   

23 53 Houwers André 617 C 1412 -19 1393 6,0/12 50 12 6 0 6 2   5 6   

24 52 Harbers Gerard 615 A 1914 -7 1907 2,0/03 67 3 1 2 0 -1   11 9   

25 51 Kl. Poelhuis Jan W 606 C 1266 -3 1263 8,5/18 47 18 6 5 7 -2 1 3 1   

26 50 Beek Henk van 577 D1 1275 29 1304 6,0/14 43 14 5 2 7 0 1   7 1 

27 49 Aalbers Herby 575 B 1819 11 1830 3,5/05 70 5 3 1 1 -1   1 17   

28 48 Eckhardt Jan 544 D 1181 -12 1169 9,5/21 45 21 8 3 10 1     2   

29 47 Cvetkovic Reinhard 514 B 1803 -19 1784 2,5/05 50 5 2 1 2 1   4 14   

30 46 Roodzant Frank 512 C 1448 -8 1440 5,0/07 71 7 5 0 2 -1 1   15   

31 45 Freriks Henk 501 C 1276 23 1299 4,0/08 50 8 2 4 2 0     15   

32 44 Ruesink Kay 491 D 1013 39 1052 6,5/17 38 17 5 3 9 -1   2 4   

33 43 Poole David 482 C 1298 -27 1271 4,0/09 44 9 3 2 4 -1   2 11 1 

34 42 Wiggers Henk 454 D 1118 -8 1110 5,0/13 38 13 4 2 7 1     10   

35 41 Teloeken Stefan 452 B 1790 0 1790 1,0/01 100 1 1 0 0 -1   2 18 2 

36 40 Dekker Paul 429 D 1007 11 1018 5,5/18 31 18 4 3 11 0 1   4   

37 39 Morina Petrit 418 C 1233 -9 1224 4,0/07 57 7 3 2 2 -1     16   

38 38 Labee Dick 381 D 1133 -26 1107 3,5/11 32 11 1 5 5 -1     12   

39 37 Wamelen Dick 360 B 1757 0 1757 0,0/00 -   0 0 0 0   4 19   

40 36 Vrieze Sylvan 342 D 907 -15 892 3,5/21 17 21 3 1 17 -1 1   1   

41 35 Deunk Freek 316 D 982 -6 976 1,0/04 25 4 1 0 3 0     19   

42 34 Wilterdink Bram 316 D 825 -2 823 1,0/05 20 5 1 0 4 -1   1 17   

43 33 Barachtjansky Daniël 291 D 995 -4 991 0,0/01 0 1 0 0 1 1   2 20   

44 32 Gumbo Nomte 284 D 1200 -4 1196 0,0/01 0 1 0 0 1 1     22   

45 31 Bierkämper Ulf 268 D 800 -7 793 0,0/01 0 1 0 0 1 -1     22   
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SPEELSCHEMA 2020 – 2021 

25 augustus 2020 Ledenvergadering  

  1 september  Ronde 1 Start periode 1 

  8 september  Ronde 2  

15 september Ronde 3  

22 september Ronde 4  

29 september BEKER 1  WSG-beker: geen interne ronde 

  6 oktober Ronde 5  

 13 oktober Ronde 6 + tussenronde BEKER  

 20 oktober SCHAAKVRIJ 1 Herfstvakantie 

 27 oktober  Ronde 7  

   3 november Ronde 8  

 10 november Ronde 9  

 17 november Ronde 10  + BEKER 2 WSG-beker achtste finale 

 24 november Ronde 11   

   1 december Ronde 12 Start periode 2  

   8 december Ronde 13  

 15 december Ronde 14    

 22 december  SCHAAKVRIJ 2 met cadeautjes Kerstvakantie  

  29 december   DUOSCHAAK Kerstvakantie 

   5 januari 2021 Ronde 15  

 12 januari Ronde 16 + BEKER 3 WSG-beker kwartfinale 

 19 januari Ronde 17  

 26 januari Ronde 18  

  2 februari Ronde 19  

  9 februari Ronde 20  

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

23 februari SCHAAKVRIJ 3 Voorjaarsvakantie 

   2 maart Ronde 22  

   9 maart Ronde 23  

 16 maart Ronde 24 Start periode 3 

 23 maart Ronde 25    

 30 maart Ronde 26 + BEKER 5 WSG-beker finale 

   6 april  Ronde 27  

 13 april Ronde 28  

 20 april Ronde 29  

 27 april Koningsdag  Geen Schaken 

   4 mei Dodenherdenking  Geen Schaken 

 11 mei Ronde 30   

 18 mei Ronde 31  

 25 mei Ronde 32 Laatste ronde 

  1 juni SCHAAKVRIJ 4  

  8 juni Zomercompetitie 1  

15 juni Zomercompetitie 2  

22 juni Zomercompetitie 3  

29 juni Zomercompetitie 4  

  6 juli Zomercompetitie 5  

13 juli Zomercompetitie 6  

20 jul t/m 24 aug Schaken voor de liefhebber  

31 aug Ledenvergadering  

7 sept Start schaakseizoen   
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16 

Externe Competitie 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Corona heeft ook zijn invloed gehad op de externe competitie. Deze is na zes ronden 
afgebroken en ongeldig verklaard. Pas in het laatste weekeinde van juni heeft de KNSB 
besloten dat de competitie volgend seizoen op min of meer vertrouwde basis verder gaat.  
 
Speeldata 
Eén van wijzigingen is dat er later 
begonnen wordt, de eerste ronde is 
namelijk niet in spetember maar pas op 31 
oktober.  
31 oktober 
21 november 
12 december 
  9 januari 
  6 februari 
  6 maart 
27 maart 
17 april 
29 mei    
 
Voor het derde team zal dat waarschijnlijk 
zonder de eerste en laatste speeldag zijn. 
 
Coronaprotocol 
Bij het publiceren van dit clubblad is het 
precieze speelprotocol nog niet gereed. 
Het is de bedoeling dat er in ieder geval 
aan één bord geschaakt wordt, maar dat 
er enige aanvullende regels komen voor 
het bewaren van afstand tot de andere 
partijen en de aan (=af) wezigheid van 
toeschouwers. Als er meer nieuws is, 
zullen wij dat uiteraard bekend maken. 
 
Aanmelding teams 
De aanmeldtermijnen zijn later dan 
gebruikelijk. Zoals het er nu naar uitziet 
gaan wij “gewoon” met drie teams 
meedoen aan de zaterdagcompetitie, al 
zal de planning van de Duitse competitie 
nog roet in het eten kunnen gooien.  
Daar weet men nog helemal niet hoe het 
verder gaat.  
 

Tegen wie we spelen is nog niet bekend. 
WSG 2 zal gebruikmaken van de 
mogelijkheid om volgend seizoen in de 
vierde klasse te gaan spelen. Voor WSG 3 
zullen wij een wensenpakket over de 
afstanden aan de KNSB voorleggen.   
 
Opstelling teams  
Omdat er nog enkele onduidelijkheden 
zijn, is het nog te vroeg om een concept-
opstelling te publiceren. Uiterlijk om de 
jaarvergadering zal die opstelling echter 
voor een ieder beschikbaar zijn.  
 
Oproep 
Van de spelers die vorig seizoen vaak 
mee hebben gespeeld, zijn de voorkeuren 
bekend. Als je vorig jaar niet in een team 
hebt gespeeld en nu wel mee wil doen, als 
vaste speler of als invaller, laat het dan 
nog even weten aan ondergetekende. Dat 
geldt ook voor als je vorig jaar invaller was 
en nu meer mee wil spelen.  
 
Doordeweekse competitie 
Over de doordeweekse competitie tegen 
andere teams is nog onvoldoende bekend 
al heb ik wel begrepen dat deze weer 
gehouden wordt. De gevraagde 
afstandsregels zullen echter een rol 
spelen in hoeverre daar tijdens de 
clubavond plaats voor is in het 
speellokaal. Zowel bij ons als bij andere 
clubs.  
 
Eindstand 
Voor wie het allemaal alweer vergeten is, 
zo zag de stand in de derde klasse B er uit 
toen de competitie werd stopgezet. 

 
1. SG Max Euwe 2 12 32 ☓ 6  5½  4½  5  - - 

5  - 
6  

8. WSG Winterswijk 1 5 22 3  2  4  - - - 3½  
☓ 4½  5  

9. Rokade 1 3 21.5 - 2  - 3½  4  3½  - 3½  
☓ 5  

10. WSG Winterswijk 2 0 17 2  - 
2½  - - 

3½  3  3  3  
☓ 

 

https://knsb.netstand.nl/teams/view/1578
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5308
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5333
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5315
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5319
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5342
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5341
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5324
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5351
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5330
https://knsb.netstand.nl/teams/view/1574
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5324
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5335
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5313
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5338
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5346
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5347
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5320
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5329
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5311
https://knsb.netstand.nl/teams/view/1579
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5351
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5316
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5340
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5318
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5325
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5307
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5343
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5329
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5334
https://knsb.netstand.nl/teams/view/1575
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5330
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5339
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5321
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5345
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5348
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5312
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5323
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5311
https://knsb.netstand.nl/pairings/view/5334


 

 

17 

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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ASA Arnhem A1-WSG A1  
(door Arent Luimes) 

 
Het achttal van het WSG heeft in de vijfde ronde van de SOS-competitie punten gemorst in 
de strijd om het kampioenschap. In Arnhem werd met 4-4 gelijkgespeeld tegen het jeugdige 
Arnhemse Schaakacademie. Arent Luimes stond vanaf de opening beter en boekte een 
regelmatige overwinning.  
 
Invaller Tim Witteveen leek zich goed 
staande te houden, maar kwam 
gaandeweg het middenspel iets minder te 
staan. Bij een afwikkeling van dame tegen 
toren en loper overzag Tim helaas dat hij 
mat ging op g7. In een wilde partij met wit 
sloeg Bert al gauw in op f7. Helaas kon 
Bert de druk op de koningsvleugel niet 
vast houden en in het toreneindspel dat 
volgde was hij iets te gretig.  
 
Han Schuurmans speelde met wit tegen 
clubgenoot Thiemen Dekker, die tevens lid 
is van Arnhemse Schaakacademie, de 
opening niet geheel vlekkeloos. Thiemen 
leek een klein voordeel te hebben, maar 
enige tijd later was de stelling toch in 
evenwicht. Na afruil van bijna alle stukken 
resteerde er een eindspel waarbij beiden 
alleen nog een paard en vijf pionnen 
overhielden. Han won in dit eindspel een 
pion, maar Thiemen kreeg de nodige 
compensatie door een betere positie van 
koning en paard. Han en Thiemen 
kwamen uiteindelijk remise overeen.  
 
Bij de partij van Jochem (zwart) stonden 
op een pion van beiden na, na twintig 
zetten nog alle stukken op het bord. 
Jochem wist echter ruimte en met een 
batterij aan pionnen druk op de 
koningsvleugel te ontwikkelen. Met name 
zijn paard op h4 was een plaag voor de 
witte defensie. Toen Jochem in het 
middenspel ook nog de nodige ruimte op 
de damevleugel ontwikkelde was de 
stelling voor zijn tegenstander niet 
houdbaar.  
 
Klaudio speelde met zwart een Siciliaanse 
partij die lange tijd in evenwicht leek. 
Tegenstander Sasa Albers, wiens rating in 
een jaar tijd met meer dan 300 
ratingpunten is gestegen, ontwikkelde 
gaandeweg de partij druk op de 
koningsvleugel.  

Een lelijke structuur op de koningsvleugel 
en een fraaie combinatie werden Klaudio 
fataal.  
Ondertussen waren de partijen van Gerard 
en Arjan in de tijdnoodfase beland. Arjan 
(wit) stond gedurende lange tijd op het oog 
wat ongemakkelijk. Arjan verdedigde, al 
spelende op de increment, zich echter 
goed en vond daar waar het gevraagd 
werd de enige verdediging. Het 
toreneindspel dat resteerde eindigde in 
een zetherhaling. De stelling van Gerard 
oogde de hele avond prettig al was zijn 
voordeel (loperpaar en vrije b-pion op 
dame vleugel tegen paard/loper en witte 
pluspion op koningsvleugel) miniem. Na 
vele verwikkelingen resteerde er een 
eindspel loper tegen paard waarbij de b-
pion de beslissing bracht.  
   

 

Hoewel ik mijn partij vrij snel won, heb ik 
toch de kracht van een bijzonder sterke 
zet onderschat. Zie diagram. 

Zwart heeft zojuist 10... Ld7-c8 gespeeld. 
Wit antwoordt met 11. Ld2 waarna zwart 
zich gedwongen ziet om het paard terug te 
trekken met 11..Pc6. Na 12.Pxc6 bxc6 
13. e4 Pf6 14. e5 Pd7 heeft wit een 
aangename stelling en duidelijk meer 
ruimte dan zwart om zich verder te 
ontwikkelen. 
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Ik heb echter onderschat hoe sterk de zet 
11. Da4+  voor wit is. Mijn inschatting was 
dat wit na 11...Pc6 niet meer dan een pion 
zou winnen. Over het hoofd zag ik dat na 
12.Pxc6 bxc6 wit het fraaie 13.Pxd5! kan 
spelen.  

 

 

Na 13...exd5 14.Dxc6+ Ld7 15. Dxd5 wint 
wit het geofferde materiaal ruimschoots 
terug vanwege de dubbele aanval op 
zowel het zwarte paard op veld h5 als de 
toren op h8.  

Na 11.Da4 kan 11...c6 zwart ook niet 
helpen. Na 12. b4 Pxc4 13. Pxc4 dxc4 14. 
b5 staat wit zeer goed. 

ASA 1 1785 WSG 1 1957 4-4 

Jeroen van Onzen 2121 Arjan van Lith 2198 ½-½ 

Sasa Albers 2051 Klaudio Kolakovic 2127 1-0 

Tom van ‘t Hoff 1751 Arent Luimes 1973 0-1 

Elmar Roothaan 1847 Jochem Mullink 2142 0-1 

Thijmen Terpstra 1572 Bert te Sligte 1848 1-0 

Ilan van der Zand 1658 Gerard Harbers 1914 0-1 

Thiemen Dekker 1701 Han Schuurmans 1784 ½-½ 

Wouter Wieggers 1579 Tim Witteveen 1673 1-0 

 

Lochem V1-WSG V1 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Onze reis langs onbekende tegenstanders bracht ons begin maart in Lochem. Een dag na 
Super Sunday en één dag voor Super Tuesday werd het voor ons Disastrous Monday. Het 
uitslagenblokje spreekt daarbij boekdelen en dan hebben we het nog niets eens gehad over 
de snelheid waarmee het plaatsvond. 
 
Terug naar de reisrecensie. We speelden 
in zalencentrum Bousema. Voor de 
kenners: zij zijn naamgever van een team 
dat in de eredivisie driebanden speelt. 
Dick Jaspers en andere internationale 
toppers van het groene laken zijn 
regelmatig te bewonderen. Deze avond 
werd er ook gebiljart. En volgens Dick, die 
het een tijdje bekeek, konden ze er wel 
wat van. Een moyenne van 1 is niet 
kinderachtig bij het driebanden. Behalve 
schaken en biljarten werd er ook nog 
gedart. Maar liefst drie sporten tegelijk op 
een doorsnee maandagavond. Of Lochem 
heeft een enorm bloeiend 
verenigingsleven, of er is maar één 
geschikte locatie of Bousema heeft een 
bijzondere aantrekkingskracht op clubs. 
Maar er zijn natuurlijk ook nadelen aan die 
populariteit.  

De schakers zaten pal naast het biljart, 
weliswaar in een met schuifdeuren 
afgesloten deel, maar zeker hoorbaar. En 
zeker als de deuren opengingen was het 
behoorlijk rumoerig. Maar het kan 
natuurlijk zijn dat de Lochemse schakers 
daar weinig last van hebben, want ze 
waren al behoorlijk op leeftijd. Weliswaar 
niet zo oud als in Zutphen, maar veel 
scheelde het niet. Overigens, dat moet 
gezegd, de opkomst was met 18 mensen 
best goed te noemen voor een plaats van 
een dergelijke omvang. De stukken waren 
mooi (met reservedames), de stoelen vond 
ik niet fijn zitten (maar verder bleek 
niemand er last van te hebben, dus dat lag 
aan mij) en het licht was prima. Maar dat 
was ook het enige licht in de duisternis 
van deze avond om snel te vergeten. 

 
Lochem V1 1686 WSG V1 1743 3½-½ 

Jan Haker 1844 Alfred Schley 1678 1-0 

Bart Ebskamp 1553 Marcel Krosenbrink 1920 1-0 

Ernst Fuld 1699 Dick Boogaard 1781 ½-½ 

Theo van Beersum 1648 Henk te Brinke 1592 1-0 
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Partijen van clubleden 
(door Dick Boogaard) 

 

 

      

 
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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Partijen van clubleden (1) 
(door Marcel Krosenbrink) 

  
David Poole speelde in de viertallenwedstrijd tegen Groenlo met wit tegen Henk Post (1435). 
En wederom bleek David zich uitstekend thuis te voelen in een teamwedstrijd. Misschien 
makat dat toch extra krachten los. 
 
1. d4 e6, 2. e4 d6, 3. Pf3 Le7, 4. Pc3 a6, 
5. Lf4 Pd7, 6. Lc4 b5  
Zijn tegenstander stelt zich heel passief op 
en laat David eigenlijk de optimaal actieve 
opstelling innemen. Maar nu deelt hij dan 
toch, vanuit de gesloten defensie, een prik 
uit. Misschien was 6. Ld3 daarom iets 
zorgvuldiger.  
 
7. Lb3 Lb7, 8. e5  
Het is natuurlijk jammer dat wit het ideale 
pionnencentrum d4-e4 moet verbreken. Hij 
moet echter wel iets doen, want zwart 
dreigt b4 en daarna op e4 te slaan. Een 
zet als  De2 houdt het centrum in stand.  
 
8. ....d5, 9. 0-0 c5, 10. a3 xd4, 11. Pxd4 
Lc5, 12. Dg4  
Dit kan, want na Lxd4 volgt Dxg7  
 
12. ....g6, 13. Tad1 h5, 14. De2 Dh4  
Een beetje een verloren zet, omdat de 
dame zo weer terug moet.  
 
15. Lg3 Dd8, 16. La2 h4, 17. Lf4 g5, 18. 
Lc1 Ph6, 19. Dh5  
 

 

Na deze krachtzet staat de stelling van 
zwart op instorten, zijn koning in het 
midden en de slechte ontwikkeling van zijn 
stukken gaat hem nu opbreken. 
 
19. ...Le7, 20. Pxe6 
Dit is één van de trucs die de stelling 
herbergt.  
 
20. ...Db6, 21. Lxd5 Lxd5, 22. Pxd5 
Er dreigt nu van alles, vooral Pc7+. Merk 
op dat ook Dxe6 gevolgd wordt door Pc7+ 
en de dame gaat er af. 
 

 
 
22. .....Pf6 
Een wanhoopszet of een blunder of 
allebei.  
 
23. exf6  
en zwart gaf op 
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Eindelijk weer echt schaken! 
(door Dick Boogaard) 

 
Omdat ik niet veel zin had in het snelle schaak op internet, heb ik mijn schaakactiviteiten 
stilgelegd. Wel heb ik mij Fritz 17 aangeschaft en me aangemeld als Boogchess. Daar bleek 
ook al, dat met vijf minuten en een paar seconden erbij mijn rating snel naar 1600 zakt. En 
als ik doorga, duik ik daar ook nog onder.  
 
Dus gebruik ik het programma vooral om 
van alles na te spelen en te bekijken. Wie 
weet, wat het nog oplevert…..Het is een 
mooi programma! 
Gelukkig kreeg ik een mail van Paul 
Dekker of ik een keer serieus tegen 
Thiemen wilde spelen, want hij doet ook 
niet aan online schaken. Dat hebben we 
op 14 juni gedaan. Wat is het dan leuk om 
weer eens een poosje naar een stelling te 
kijken en te zoeken naar een oplossing. 
Het regende, maar onder een afdak zaten 
we heerlijk.  Wat ik deed was niet best, 
maar het was een mooie middag! 
 
Wit: Dick Boogaard 
Zwart: Thiemen Dekker 
Gespeeld 14-6 2020 in Ruurlo in de tuin 
Bedenktijd 1 uur en 20 sec. per zet 
 
1.e2-e4  e7-e5  2.Pg1-f3  Pg8-f6  3.Lf1-c4  
Lf8-c5  4.d2-d3  Pg8-f6  5.h2-h3  d7-d6  
6.c2-c3  0-0  7.b2-b4 
Eerst dacht ik: ik rokeer hoe dan ook lang, 
maar nu dacht ik: ik rokeer niet en zie wel 
hoe het gaat. Niet verstandig. 
 
7…..Lc5-b6  8.Lc1-g5  Lc8-e6  9.Dd1-e2  
Dd8-e7  10.Pb1-d2  Ta8-d8  11.a2-a4  a7-
a6  12.Lc4-d5  h7-h6  13.Lg5-h4  g7-g5 
 

 
 

Na een wel heel kalme opening, begon ik 
nu spoken te zien. Slaan op c6 was nog 
niet zo erg, maar misschien had ik toch op 
g5 moeten inslaan, eerst met het paard. 
Maar na 14.Ld5xc6  b7xc6  15.Pf3xg5  
h6xg5  16.Lh4xg5  c6-c5  17.De2-f3  Kg8-
g7 gevolgd door Tf8-h8 zag ik voor mij 
niets en moest ik wat anders bedenken. 
En toen ging het snel mis.  
 
14.Ld5xc6  b7xc6  15.Lh4-g3 (toch maar 
terug)  
15…..a6-a5 
En nu of op een van de volgende zetten 
had ik toch moeten rokeren. Thiemen 
speelde lekker door en ik liet mij afstraffen. 
 
16.Pd2-c4  a5xb4   17.c3xb4  d6-d5  
18.Pc4xe5  De7xb4+  19.De2-d2  
Db4xd2+ 20.Pf3xd2   d5xe4  21.a4-a5  
Lb6-d4  22.Ta1-a4  Ld4-c3  23.Ke1-e2  
Lc3xe5  24.Lh2xe5  e4xd3  25.Ke1  Pf6-
d5  26.f2-f4? 
 

 
 
De laatste zet had als doel om na 
26…..e5xf4  eindelijk de toren op h1 op f1 
te zetten. Maar Thiemen speelde natuurlijk 
26…..f7-f6 en na een paar niet meer ter 
zake doende zetten gaf ik op. Goed 
gespeeld door Thiemen, maar ik had het 
hem graag moeilijker gemaakt. 
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Gezonde winststellingen 
(door Dick Boogaard) 

 
Omdat er weinig gespeeld wordt, zijn de stellingen deze keer niet allemaal heel recent. De 
eerste is de nieuwste, eind juni gespeeld, met Anish Giri met zwart in de hoofdrol tegen 
Fabiano Caruana! Veel plezier met het oplossen! 

 

 
1.Een makkie: zwart wint een stuk! 
Kersvers! 
 

 
2.Waar het mat moet, is wel te 
bedenken, maar de eerste zet?? 
 

 
3.Wie het eerst komt…. Zwart is aan  
zet en wint….. 
 

 

 
4.Na een kleine combinatie staat  
wit zo maar een toren voor. 
 

 
5.Niet zo moeilijk, maar wel leuk. 
Wit wint. 
 

 
6.Nog een mooie tot slot. Zwart  
geeft mat. 
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Schaken vanuit de ruimte 
(door Dick Boogaard) 

 
Omdat er toch nergens op aarde gewoon geschaakt werd, speelde Sergei Karjakin op 9 juni 
2020 een partij tegen twee kosmonauten in het ISS. 
Er werd een jubileum gevierd, want op 9 juni 1970 werd ook al vanuit de ruimte geschaakt. 
Toen speelden twee kosmonauten vanuit de Soyoez 9 een partij tegen de leider van de 
kosmonautenopleiding en een kosmonaut die niet mee mocht.  
Die partij heb ik ook gevonden en het was een bloedeloze remise in 35 zetten. 
 
Dat kan anders en daarom werd er nu 
afgesproken hoe de partij zou verlopen.  
De partij eindigde in een spectaculaire 
remise door eeuwig schaak. De stand 
tussen aardse schakers en kosmonauten 
is dus nu 1-1. Het ging als volgt:  
 
WIT: Anatoli Ivanisjin en Ivan Wagner 
vanuit de ruimte. 
 
ZWART: Sergei Karjakin vanuit het 
Moscow Museum of Cosmonautics. 
 
1.e2-e4  e7-e5  2.Pg1-f3  Pb8-c6  3.Lf1-
b5  a7-a6  4.Lb5xc6  d7xc6  5.0-0  Lc8-
e6  6.b2-b3  c6-c5  7.Pf3xe5  Dd8-d4 
 

 
 
Ik heb gezocht naar meer partijen met 
deze opening. Het schijnt vaker gespeeld 
te zijn. Wit offert een toren en sluit de 
zwarte dame in.  
 
8.Pe5-c4  Le6xc4   

Direct 8…..Dd4xa1 is beter voor wit na 
9.Lc1-b2  Da1xa2  10.Pb1-c3  Le6xc4  
11.Pc3xa2  Lc4xa2  12.Kg1xf1 
 
9.b3xc4  Dd4xa1 10.Pb1-c3 b7-b5 
Zwart moet nu al drastische maatregelen 
nemen om niet in het nadeel te raken. 
 
11.Dd1-h5  Pg8-f6  12.Dh5-f3  b5-b4  
13.e4-e5 
 

 
 
En nu al hebben de kosmonauten de 
remise in handen. Er volgen nog een paar 
leuke zetten 
 
13…..0-0-0  14.Lc1-a3  Da1xf1+  
15.Kg1xf1  b4xc3  16.e5xf6  c3xd2  
17.Df3-a8+  Kc8-d7  18.Da8-d5+  Kd7-c8  
19.Dd5-a8+ Kc8-d7  20.Da8-d5+  Kd7-e8  
21.Dd5-e4+  Ke8-d7 
 
En remise. 
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Een jubileumwedstrijd 
(door Dick Boogaard) 

 
Toen ik de partij tussen Karjakin en de Russische kosmonauten tegenkwam, was er in dat 
stuk ook sprake van een partij met levende stukken, ooit gespeeld door J.H. Donner. Ik zocht 
en vond het verslag in het boek ‘De Koning’, met artikelen die Donner tussen 1950 en 1986 
schreef. Het Heerenveens Schaakgenootschap vierde het vijftigjarig bestaan in 1964 en een 
van de feestelijkheden was een partij tussen Jan Hein Donner en de Belgische grootmeester 
Alberic O’Kelly de Galway. De partij werd gespeeld op het plaatselijk voetbalveld. Nog niet in 
het Abe Lenstrastadion, want dat werd pas in 1993 gebouwd, maar wel, zoals Donner 
schrijft, op Abe’s grasmat. 
 
Er waren 64 velden, afwisselend zwart en 
wit aangebracht, groot genoeg om echt 
met levende paarden te kunnen spelen. 
Ook de koningen en de dames reden te 
paard. In de torens woonde iemand die 
voor zijn contact met de buitenwereld 
enige kijkgaten had. Het Engelse woord 
voor loper is bishop, dus waren er ook nog 
vier goedheiligmannen op het veld 
aanwezig.  
 
En dan natuurlijk de pionnen, acht in het 
wit en acht in het zwart. Daar was iets 
speciaals voor bedacht. Als er een 
sneuvelde, kwamen verpleegsters en 
broeders het veld op en die brachten de 
gevallen strijder naar een rode-kruistent 
aan de rand van het veld, op een brancard 
en soms al met een direct gespalkt been. 
Een prachtig idee natuurlijk, maar helaas, 
het stormde en regende en hoewel de 
twee grootmeesters best op een andere 
dag wilden spelen, kon dat niet, omdat de 
televisie kwam. De partij is vooral leuk 
door het commentaar van Donner, dat ik 
wel wat ingekort heb. 
 
Wit: Donner, Zwart, O’Kelly, augustus 
1964 in Heerenveen op Abe’s veld. 
 
1.e2-e4  e7-e5  2.Pg1-f3 Pb8-c6  3.d2-d4  
c5xd4 
Het verplegend personeel rukte uit en met 
een korset en een gespalkt been werd de 
witte pion op een brancard afgevoerd.  
 
4.Pf3xd4  
Nu ging het sneller en was de pion in 30 
seconden van het veld gedragen.  
 
4……Pg8-f6  5.Pb1-c3  

Dit paard wilde eerst niet en bleef lastig tot 
zijn ruil op zet 22. 
 
5……d7-d6  6.Lc1-g5   
De witte bisschop schreed langzaam 
tegen de wind in en had beide handen 
nodig om te voorkomen dat de mijter van 
zijn hoofd woei. 
 
7.Dd1-d2  
Een mooie blonde Friese dame te paard 
en omdat de spelers ter hoogte van a4 en 
a5 zaten, wilde Donner haar zo snel 
mogelijk dichterbij halen. 
 
7…..a7-a6  0-0-0 
De rokade is lastig en het paard van de 
koning was wel erg bang voor de toren. 
 
8…..h7-h6  9.Lg5-h4?  Pf6xe4  
Donner was wat onoplettend, maar O’Kelly 
zei hem dat het wel meeviel. Voor ons zou 
het nu knap lastig worden met wit. 
 

 
    
10.Dd2-f4  Pe4-g5  11.Pd4xf6  
Het eerste paard dat sneuvelt. Geen 
veearts erbij, maar het paard wandelt 
rustig weg. 
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11…..b7xc6  12.Df4-a4!  
De mooie blonde Friese dame te paard 
vlak bij de heren schakers! 
 
12…..Dd8-b6  13.f2-f4  Pg5-h7  14.f4-f5   
 

 
       
Dit is een mooi moment. Na 14…..Ta8-b8 
speelt wit rustig 15.Lf1-c4, omdat inslaan 
op b2 zwart geen voordeel geeft. Dit 
bespraken Donner en O’Kelly tijdens de 

partij en geeft aan, dat de hele partij 
waarschijnlijk afgesproken werk was. 
Leuke variant: 14.Ta8-b8  15.Lf1-c4  Db6-
b2+  16.Kc1-d2  Db2-b4  17.Da4xc6  Lc8-
d7  18.f5xe6  Ld7xc6?  19.e6xf7 mat. 
 
14…..Lf8-e7  15.Pc3-e4  Ta8-b8  16.Da4-
a3  Db6-b4 
De dames worden geruild en dan is er 
weinig meer aan de hand.  
 
17.Da3xb4  Tb8xb4  18.Lh4xe7  Ke8xe7  
19.Pe4xd6  a6-a5  20.Lf1-c4  Th8-d8   
De inzittende had een pijpje opgestoken, 
er kwam rook uit de toren. Hij had te lang 
stil moeten zitten.  
 
21.a2-a3  Tb4-b8  22.Pd6xc8  Tb8xc8  
23.f5xe6  Td8xd1+  26.Th1xd1   
Het was inmiddels zo koud en nat, dat de 
schakers besloten tot remise. Er waren 
nog wel excuses voor de pionnen op 
b2,c2, g2, h2, f7 en g7 die helaas geen zet 
gedaan hebben. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Speciale rubriek 
 

GH 63, DB 115 JM 119 MK 101  
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Eindspel 
(door Gerard Harbers) 

 
Ditmaal twee studies met als thema het opsluiten van een stuk in een hoek van het bord. 

  

 
 

Door A.G. Kutnetzov en B. Zakharov (1954), opdracht: wit speelt en wint. 

 

Oplossing: 

 

1) Tb5+  Kh6 

2) Tb8   Lxa2 

3) Txh8  Lg8 

En de pion op a3 dreigt door te lopen en de toren staat vast in de hoek. Daarom: 

 

4) Kxa3  Kg7 

De toren wordt aangevallen, maar wit heeft hier een antwoord op: 

 

5) h6+ 

Wat nu te doen, op 5. ... Kxh6 volgt 6. Txg8 en wit wint. Daarom maar: 

 

5) …   Kxh8 

6) g7+ mat 

 

Keurig in de hoek, zwart kan geen kant op! 
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Door E.N. Somov-Nasimovich (1938), opdracht: wit speelt en maakt remise 

 

Oplossing: 

 

1) Ke4 

Er dreigde Pc6+ en Txd8. 

 

1) …   f2 

2) b7   f1 Dame 

3) bxa8 Dame Dg2+ 

De dame op a8 moet bestreden worden. 

 

4) Ke3!  Dxa8 

En nu: 

 

5) d5 

En de zwarte dame is gevangen in de hoek en kan geen kant op. Als gevolg daarvan speelt 

zwart het enige stuk dat hij kan spelen. 

 

5) …   Kd1 

En daarop speelt wit heel rustig: 

 

6) Kd3  

Etcetera, de koningen worden heen en weer gespeeld. De witte koning volgt de zwarte 

koning. Beiden kunnen niet anders. Remise! 
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Philippe Stamma 
(door Dick Boogaard) 

 
Een van de schakers uit het verre verleden is Philippe Stamma. Ik kwam een schaakprobleem 
van hem tegen en ging op zoek naar meer. Hier volgt iets van het resultaat van de zoektocht. Hij 
werd geboren in Aleppo in Syrië, waarschijnlijk in 1705. Op een gegeven moment vertrok hij 
naar Italië en daarna naar Frankrijk. Daar schreef hij het boek Essai sur le jeu des échecs, dat 
verscheen in 1737.  

 

 
De eerste uitgave! 

 
Daarna vertrok hij naar Engeland, waar in 
1745 de vertaling verscheen onder de titel: 
The noble art of chess en dat is nog 
steeds in herdruk verkrijgbaar (je kunt het zo 
bestellen…). 
 
Ook toen was het al moeilijk om van 
schaken te leven. Stamma werkte als 
vertaler van teksten uit het Midden-Oosten 
in dienst van de Engelse koning George II. 
Deze baan had hij gekregen via een 
begunstiger, Lord Carrington. In zijn vrije tijd 
speelde hij schaak om geld in Slaughter’s 
Coffeehouse in St Martin’s Lane in Londen. 
Hij was getrouwd met Ester en had twee 
zoons, William en Lewis. Hij overleed in 
1755, waarschijnlijk in juli, 50 jaar oud. 
Toen hij in Europa kwam, speelde hij nog 
met de Arabische spelregels, die iets 
afweken van de Europese. Toch zou hij van 
groot belang worden voor het schaken hier. 
Hij introduceerde de algebraïsche notatie, 

die wij nog steeds gebruiken en die veel 
handiger was dan de tot dan toe gebruikte 
beschrijvende notatie.  
Ook besteedde hij als eerste veel aandacht 
aan het eindspel. 
 
En is er het Stamma-gambiet, vast de 
moeite waard om eens te proberen:  
1.e2-e4  e7-e5  2.f2-f4  e5xf4  3.h2-h4! 
 
In zijn boek geeft hij ook een heel stel 
elegante schaakproblemen, waarvan ik er 
een aantal heb gevonden.  
Toen hij in Engeland woonde kwam ook een 
andere nu nog bekende schaker sterk 
opzetten: François-André Philidor. De twee 
grootste spelers van hun tijd speelden een 
tweekamp, die Philidor met 8-2 won.  
 
Dat was wel een groot verschil, maar men 
vermoedt dat Stamma toch nog niet geheel 
gewend was aan het Europese schaak, 
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vanwege iets afwijkende regels. Helaas is er 
niets bewaard gebleven van de notatie en ik 
kwam een Duitse site tegen, waar wel wat 
twijfel werd geuit over deze tweekamp. 
Gelukkig hebben we nog wat leuk materiaal, 
bijna 300 jaar oud! Hier komen ze. Eerst het 
mooie Stamma’s mat 
 

!  
 
Eerst als wit begint: 
1.Pd3-b4+  Ka2-a1   
2.Kc2-c1    a3-a2 
2.Pb4-c2 mat 
 
En nu begint zwart: 
1………       Ka2-a1   
2.Pd3-c1     a3-a2 
3.Pc1-b3  mat 
 
En nu nog een paar keer mat uit het boek 
van 1737!. 
 

 
 
1.Pf5-e7+  Ld6xe7  
2.Tg5-c5+  Le7-c5 
3.Lc2-e4+  Pc3xe4 
4.d4-d5 mat 

 
 
1.De3-f4+  g5xf4 
2.Ld2xf4+  Kb8-a8 
3.Pc4-b6+  a7xb6 
4.a5xb6+   Pc5-a6 
5.Tc1xc8+ Td8-c8 
6.Ta1xa6+  b7xa6 
7.Lf1-g2+  Tc8-c6 
8.Lg2xc6 mat 
 

 
 
1.Tc4-h4     Dh3xh4 
2.Db3xg8+  Kh8xg8 
3.Pc6xe7+  Kg8-h8   
4.Pe5xf7+  Tf8xf7 
5.Tc1-c8+  Tf7-f8 
6.Tc8xf8 mat 
   
Hier Stamma’s Arabische ondertekening in 
het boek 
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Partijen van clubleden (2) 

(door Jochem Mullink) 
 
Dit keer een partij uit de bekercompetitie. In de kwartfinale van de beker moest Mark 
Burgers het opnemen tegen Bert te Sligte. Mark Burgers draaide, tot voor de Corona- 
uitbraak, een goed seizoen. In de competitie speelde hij in de top 10 mee. Ook in deze 
partij laat hij zien dat hij het ook sterke spelers moeilijk kan maken. 

In deze partij kiest Bert voor een onconventionele opening. Mark weet daar wel raad mee 
en hij bereikt een goede stelling. Bert speelt echter solide en na een foutje van Mark 
neemt Bert het initiatief over. 

1. d4 Pf6 
2. c4 e6 
3. Pf3 g6 

Ondanks dat het waarschijnlijk nog 
niet zo slecht is, is het wel een 
beetje ongebruikelijk om g6 te 
spelen als de loper op f8 al 
ontwikkeld kan worden. Een 
voordeel van deze zet is wel dat je 
niet het risico loopt om in een saaie 
Nimzo-stelling terecht te komen (na 
bijvoorbeeld b6). 
 

4. g3 c5 
Ik denk dat Bert gehoopt had om 
na 5. d5 in een soort van Benoni 
terecht te komen, maar Mark laat 
dat niet toe. 
 

5. Pc3 cxd4 
6. Pxd4 Pc6 
7. Lg2 a6 

Om Pdb5 te voorkomen. 
 

8. 0-0 Lg7 
9. Lf4 0-0 

Nu is duidelijk dat zwart een beetje 
in de problemen zit. Doordat de c,e 
en g pion zijn opgespeeld zijn de 
zwarte velden (d6,f6 en h6) best 
wel zwak. De zwarte loper kan niet 
alle velden dekken. Ook kan de 
loper op c8 moeilijk ontwikkelen. 
 

10. Ld6 Te8 
11. Te1 Db6 
12. Pb3 h5 
13. e4 Pg4 
14. c5 Dd8 

 
 
Nu mist Mark een kans om zwart 
definitief in te metselen. De enige 
mogelijkheid voor zwart om de 
loper op c8 nog te ontwikkelen is 
via b7. Daarvoor moet de pion 
vanaf b7 worden opgespeeld. 
Daarom was dit een goed moment 
om dat te voorkomen met 15. Pa4. 
 

15. f4 b5 
16. e5 Lb7 
17. Lf3 Ph6 
18. Pe4 Pf5 

In dit soort stellingen is het vaak 
beter om niet overhaast te werk te 
gaan. Het is beter om alle stukken 
eerst rustig te ontwikkelen (tenzij je 
natuurlijk gelijk kunt winnen), 
alvorens tot actie over te gaan. 
Bijvoorbeeld door eerst de torens 
en de dame te activeren, of door 
bijvoorbeeld de stelling op de 
damevleugel te openen met a4. Na 
de volgende zet komt wit gelijk in 
de problemen. 
 

19. g4 hxg4 
20. Lxg4 Dh4 
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21. Lxf5 exf5 
 

 
 

Lxf5 beslist gelijk de partij. Hierna komt de 
koning van wit heel zwak te staan.  

De witveldige loper van zwart wordt 
ook gelijk heel sterk. Daar bovenop 
verliest wit ook tenminste één pion. 

 
22. Pf6+ Lxf6 
23. Exf6 Dxf6 
24. Te2 Txe2 
25. Dxe2 Pd4 
26. Pxd4 Dxd4+ 
27. Kf1 Dd5 

Dreigt mat op h1. 
 

28. Ke1 Dh1+ 
29. Df1 Dxh2 
30. b4 Te8 
31. Kd1 Db2 
32. Le5 Txe5 

Wit verliest nu de toren op a1 en 
Mark gaf op. 
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Wie ben ik ? 

Deze keer het woord aan Manfred Schmeing. Hij heeft de voor alle zekerheid in twee talen 
gestelde vragen keurig in het Nederlands beantwoord. 

Leeftijd:         66 (tot 18 juli) 

Studie/beroep:       journalist, leraar   

Andere sporten:     voetbal (kijken)   

 

Andere hobby’s:     fotograferen   

Favoriet gerecht:     lasagne 

 

Wat lust je absoluut niet:   stamppot 

Favoriete drank:    koffie 

Favoriet (huis)dier:     paard    

Favoriete artiest:     Al Pacino 

 

Favoriet boek:    De ontdekking van de hemel 

Favoriet TV-programma:   Tatort 

Ik heb een hekel aan:   racisten 

Ik heb bewondering voor:   Magnus Carlsen 

Hoe/van wie heb je leren schaken:   Heinrich Icking (in Südlohn) 

Op welke schaakprestatie kijk je 
met het meeste plezier/trots terug:   de promotie van Südlohn naar de NRW-Klasse 1976 
 

  

Favoriete opening:    Siciliaans 

Wat vind je leuk aan WSG:   dat zowel vele oudere als jonge mensen actief zijn 

 

Suggestie voor WSG:   Doe zo voort! 
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Internetschaak met WSG 
(door Han Schuurmans) 

 
Toen COVID-19 opdook in het land en alle activiteiten niet meer doorgang konden vinden, 

had ik gedacht om een Team WSG op te richten via Lichess. De bedoeling was om op de 

dinsdagavond gewoon online een potje tegen elkaar te spelen, ik hield het speeltempo 7 min 

en 3 sec aan ( ook het tempo van ons jaarlijks snelschaaktoernooi). Ik denk dat we zo 

midden maart dit hebben opgestart.  

In het begin eigenlijk alleen voor de WSG-

leden en speelden we in 1,5 uur zoveel 

mogelijk tegen elkaar. In de meeste 

gevallen was Immerzufrieden (Klaudio) de 

winnaar. Ja, je komt wat rare namen 

tegen, een greep uit het inmiddels 60-tal 

leden tellende team van WSG, Bamibal  

(Peter Hoens), Kingleer (Frank), Stylow  

(Arjan), Hennesee (Henrik), Appelkoek  

(zoon van Peter Hoens), Brinke Diesel 

(Henk te Brinke) Maltbier (Jasper 

Kamphuis), De rat van het mat (Jan 

Willem Timmerman), Suikertaart (Stephan 

Broertjes) kortom een aardig zooitje 

namen bij elkaar. Maar veel namen zoals 

Marcel Krosenbrink, Stefan Telöken, Han 

van de Laar, Han1966 (ikzelf), Jochem24 

(JochemM), BertteS, (naam spreekt voor 

zich), Paul52D (Paul Dekker), Thiemen, 

Gerard Kl , Jozo50 (Jozo Vulic, oud lid) , 

André (Houwers), Alfred Schley, Ulf 

Bierkampfer, Erik Maris, Team Lauri, 

Team Evi enz, die spreken voor zich. Ik zal 

er vast een aantal vergeten zijn, maar we 

hebben inmiddels dit ook al uitgebreid met 

de SBO, zodoende kwamen er toch iedere 

dinsdag wel ruim 20 deelnemers, ik geloof 

dat het record was 34 deelnemers. 

Intussen, ook na raadpleging bij 

verschillende mensen, bedacht om het 

dinsdagtoernooi met 6 ronden te spelen, 

zodoende heb je steeds een 

gelijkwaardige tegenstander en nadat alle 

partijen zijn afgerond krijg je na 1 minuut 

weer een nieuwe partij.  

Dit is voor een ieder veel relaxter om te 

spelen. Afgelopen week hadden een 

toernooi, ik zal een linkje erbij zetten dan 

kunnen jullie nog eens kijken: 

 

 

https://lichess.org/swiss/aJafVZcU 

Inmiddels spelen we ook op de 

maandagavond voor de liefhebbers, 3 min 

en 2 sec, beide toernooien worden 

gemiddeld door zo’n 20 deelnemers 

bezocht en meegedaan, hierbij een linkje 

voor het toernooi van afgelopen week: 

https://lichess.org/swiss/8cCOdidT 

Ik zelf zie dit als een afleiding in deze rare 

tijd en vind het ook leuk om te 

organiseren. Ergens had ik wel gehoopt 

dat er wat meer WSG-ers mee zouden 

doen, maar goed iedereen moet dat doen 

waar hij zich prettig bij voelt. Dick 

Boogaard vroeg me om een stukje te 

schrijven en schreef: eigenlijk is schaken 

online schaken zonder enige vorm van 

emotie. Als je tegen elkaar speelt om het 

echie, dan zie je de gelaatsuitdrukking, het 

schudden van het hoofd, het diepe 

gepeins, het bluffen, maar dat zie je niet 

op het beeldscherm. Ja, je kunt wat 

chatten met elkaar, maar dat doen er ook 

maar weinig, dat heeft ook weinig 

betekenis. 

Ik zie het maar zo, je moet er toch het 

beste van maken samen, en dan is dit 

schaken best een leuke afleiding voor een 

ieder.  

We hebben ook nog een Rapidtoernooi 
georganiseerd, 25 min en 5 sec, 4 ronden. 
De winnaars waren Henrik Lösing en Han 
Schuurmans. Mochten er nog mensen zijn 
We hebben ook nog een Rapidtoernooi 
georganiseerd, 25 min en 5 sec, 4 ronden. 
De winnaars waren Henrik Lösing en Han 
Schuurmans.  

 
 

https://lichess.org/swiss/aJafVZcU
https://lichess.org/swiss/8cCOdidT
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Mochten er nog mensen zijn, die zich 
willen aanmelden dan kan dat natuurlijk 
altijd en wie weet organiseren we dan een 
nieuw toernooi. 
Het is wel ongelooflijk wat een 

mogelijkheden je hebt met Lichess, iedere 

partij die je gespeeld hebt kun je nakijken, 

ook van je tegenstanders en zelfs 

analyseren, ik vind dit ongekend. Soms 

doe ik dit wel eens: ik dacht, ik sta zo 

goed, en dan gaat het toch nog mis en 

dan wil ik kijken wat ik beter had kunnen 

doen! 

Inmiddels heeft de SBO ook allerlei 

toernooien uit de kast gehaald. Zo spelen 

we op woensdag een Rapid met WSG 10 

min en 10 sec, de beste 5 deelnemers 

tellen mee, dus ook al speel je met tien 

mensen. Het is niet echt mijn speeltempo, 

maar goed, je kunt niet alles hè. Daarin is 

WSG een keer derde geworden van de 10 

teams. Iedereen kan eraan deelnemen als 

je je eerst aanmeldt bij het team WSG. Op 

zaterdag spelen we 3 min en 2 sec met 

WSG bij de SBO, ook hierin geldt: je kunt 

je hiervoor opgeven. 

Tevens hebben we een team WSG-

Südlohn opgericht, die spelen op 

zondagavond 3 min en 2 sec en zijn 

zojuist gepromoveerd naar de 3de Klasse.  

 

 

 

 

In het team zitten onder andere Klaudio, 

Arjan, Khaled en Han S, maar iedereen 

die zin heeft mag hieraan deelnemen.  

Het is alleen nu nog twee keer en wordt 

verder in september weer opgestart, ze 

willen nog wel een soort zomercompetitie 

organiseren., daarvan houd ik jullie op de 

hoogte. 

Mensen die nog geen lid zijn, probeer het 

eens, het is leuker dan je denkt, al blijft 

natuurlijk het leukste schaken als je elkaar 

echt in de ogen kunt kijken, de emotie 

zien,  een praatje maken  en de 

gezelligheid en het is te hopen dat we dit 

snel weer kunnen oppakken. 

Maar het is nu even roeien met de riemen 

die we hebben. Dus meld je eens aan bij 

de vele toernooien die we organiseren. 

Het enige wat je moet doen is een Lichess 

account aanmaken en dan je aanmelden 

bij Team WSG, daar staan alle toernooien 

op. Ook in de zomer gaan we door met het 

organiseren van de toernooien. 

Tot slot wens ik een iedereen een  goede 

gezondheid toe en tot gauw, hoop ik, 

Hartelijke groeten, Han Schuurmans 
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Oplossingen Gezonde Winststellingen 
(door Dick Boogaard) 

 
1.Fabiano Caruana – Anish Giri, 23 juni 2020, Chessable Masters, internettoernooi 
1……Tb4-c4 en wit gaf op. Als Fabiano de toren pakt, is het mat door Tb8-b1 en ook Tc2-b2 
is geen optie. Dus gaat het paard verloren. 
 
2.Wei Yi – Tigran Levonovitsj Petrosian, Pro League Chess.com 2020. 
De eerste zet maakt dat zwart geen verdediging meer heeft: 1.Db3xd5! e6xd5  2.Td1-h1 
gevolgd door mat. Zwart probeerde nog 1…..Dc7xe5, maar na 2.Th1-h8+ gaf hij op. 
 
3.Nino Batsiashvili – Wang Hao, Gibraltar Masters 2020. 
1…..Td3xc3+ 2.b2xc3  De7-a3+  3.Kc1-d2  Ta8-d8+  4.Kd2-e3  Da3-c3+ en wit gaat mat. 
 
4.Boris Gelfand – Sam Shankland, Prague Masters 2019. 
En zo wordt de toren gewonnen! 
1.Le4-d5+  Kf7-g6  2.e7-e8D+  Tb8-e8  3.Ld5-f7+  Kg6-h6  4.Lf7xe8 
 
5.I Popov – Y Eliseev, Moskou Chess 2008. 
Het omspelen van het paard op deze manier is mooi! 
1.Pe5-d7+  Kg7-g8(h7)  2.Pd7-f6+  Kg8-g7  3.Pf6-h5+  Kg7-g8  4.Dd4-g7 mat 
Ook als de koning naar f8 gaat, is het snel mat. 
 
6.J.van der Veen – J.Veltman, Dieren 2005. 
De oudste van deze keer. Maar ook een aardige. 
1…..Dc6xg2+!   2.Tg3-g2  Tg8-g2+  3.Kh2-h1  Tc8-g8  4.Pd4-f3  Tg2-g1+  Het paard staat 
gepend en helpt dus niet. 5.Kh1-h2  Tg8-g2 mat. 
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Helaas zijn we niet verder gekomen dan ronde 16 van de competitie. Precies na afloop van 
de tweede periode. Raphaël schaakt nog maar anderhalf jaar en is nu al kampioen 
geworden. Complimenten. Jurre was op de vierde plaats de beste debutant. Er waren dit 
seizoen veel debutanten. Eigenlijk waren tot aan de Coronacrisis bezig met één van de 
meest succesvolle seizoenen van de laatste tien jaar.  
De Achtehoek- en Winterswijk-cup waren al wel afgelopen. Bij gelijke stand geeft het aantal 
gespeelde partijen (hoe meer hoe beter) de doorslag, als dat ook gelijk is telt de zwaarte van 
de tegenstand (hoe sterker, hoe beter). De nummers 1 t/m 3 van de Winterswijk-cup 
promoveren volgend seizoen naar de Achterhoek-cup. Bij het snelschaken is Ruben Nathan  
een halfje voorgebleven. Tijn heeft de opkomstprijs gewonnen, Bas de gedragsprijs. 
 

Eindstand 2019-2020 
 

1 Raphaël 14-11 341 ww 

2 Emma 13-9 315 w 

3 Ruben 13-9 294 z 

4 Jurre 12-8½ 287  

5 Finn 14-9 263  

6 Bas 14-6½ 233  

7 Nathan 12-5½ 207 zz 

8 Mats 14-6½ 195  

9 Loraine 11-4½ 161 w 

10 Noëla 12-4 149  

11 Anna 5-4 145 w 

12 Sem 15-4½ 138 z 

13 Desley 7-4 137 z 

14 Tijn 15-3½ 126 z 

15 Yesper 9-3½ 116 z 

16 Pieter 3-2 113 w 

17 Maxim 3-3 105 w 

18 Anoesh 6-2½ 99 zz 

19 Ismaïl 9-2 72 w 

20 Midas 5-½ 61 w 

 
 
Achterhoek-cup   Winterswijk-cup   Snelschaken 
Evi  54   Ruben  28  Ruben  10½ 
Daniël  36   Jurre   28  Nathan 10 
Emma  36   Nathan  27  Emma   9 
Raphaël 22   Finn   27  Finn   9 
     Bas   27  Bas    8
     Mats   24  Mats   7 
     Desley  21  Noëla   7 
     Noëla   19  Sem   6 
     Yesper  16  Jurre   3 
     Tijn   13  Yesper  3 

Sem   13  Maxim   3 
     Desley  2 
      Tijn  1½ 
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Online kampioen 
(door Marcel Krosenbrink) 

 

Omdat de “echte” kampioenschappen dit jaar niet door konden gaan, heeft de KNSB voor de 
jeugd alternatieve kampioenschappen gehouden, maar dan online. Deze werden op één dag 
afgewerkt.  
Lauri Maris werd Nederlands Kampioen bij de C-jeugd en later ook bij de D-jeugd. Misschien 
kan ze later zeggen dat zij de enige is geweest die ooit deze titels heeft behaald. Al sluit ik 
niet uit dat er in de toekomst, ook als er weer gewoon geschakat mag worden, ook nog 
onlinekampioenschappen blijven bestaan. Van haar heb ik een partij geselecteerd tegen 
Katja Venema uit het C-kampioenschap. Lauri heeft zwart.  
  

1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 Pc6 4. d5 Pe5 
5. f4 Pg6 6. Lxc4 Pf6 7. e5 Pd7  
Het kan bijna niet anders of wit moet hier 
goed staan, e6 was nu de beste 
voortzetting. Na kan zwart wat loskomen. 
 
8. Pf3 Pb6 9. Lb3 Lg4 10. O-O e6 
11. dxe6 Dxd1  
Een slordigheidje, fxe6 was noodzakelijk. 
Wit pakt hier nu “automatisch” terug, maar 
eerst even exf7+ was veel sterker. 
 

 
 
12. Td1 Lxe6 13. Lxe6 fxe6 14. Pc3 Lc5+ 
15. Kf1 O-O 16. Pb5 Tf7 17. Pg5 Te7 
18. a3  
Moeilijk te zien was Pxe6 Txe6, Pxc7  
 
h6 19. Pe4 a6 20. Pbc3 Pd7 21. b4  
Met Txd7 Txd7 Pxc5 krijgt wit twee 
stukken voor de toren 
 
Lb6 22. Pa4 Tf8 23. g3  
 

 
 
Pgxe5  
Lauri heeft zo ongeveer de hele partij in de 
verdrukking gezeten, maar de eerste kans 
die ze krijgt, grijpt ze.   
 
24. Pxb6 Pxb6 25. Lb2 Pec4 26. Ld4 Td7 
27. Lc5 Txd1 28. Txd1 Te8 29. Lxb6 
cxb6 30. Ke2 Pxa3 31. Pd6  
Wit had hier toch echt Td7 moeten spelen 
om de toren op de belangrijke zevende rij 
te krijgen. Nu komt wit in een vervelende 
penning. 
 
Te7 32. Kf3 Td7 33. Td2 Pb1 34. Td1 Pc3 
35. Td2 Pb5 36. Pc4 Txd2 37. Pxd2  
Zwart heeft nu een paardeindspel met 
twee pluspionnen. Normaal geboeg om te 
winnen. Maar er zit wel een dubbelpion bij 
en de witte koning staat dichterbij het 
centrum.  
 
Kf7 38. Pc4 Pd4+ 39. Ke4 Pc6 40. b5 
axb5  
Een leuke triple-pion 
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41. Pd6+ Ke7 42. Pxb5 Pb4 43. f5 exf5 
44. Kxf5 Pd5 45. Kg6 Kf8 46. Pd6 Pe7+ 
47. Kh5 b5 48. Pxb5 b6  
Er is nog maar één pluspion over en de 
witte koning staat nog steeds beter dan de 
zwarte. Bij goed spel moet wit dit remise 
kunnen houden. Maar Lauri kan het 
natuurlijk nog proberen. De bedenktijd zal 
zeker ook een rol spelen. 
 
49. Kg4 Pd5 50. Kf5 Kf7 51. h3 Pe3+ 
52. Ke4 Pf1 53. g4 Pd2+ 54. Kf5 Pf3 
55. Pd6+ Kf8 56. Kg6 Pg1 57. h4 Pf3 
58. Kh5 Ke7 59. Pb5  
Pc8+ zal wel genoeg zijn voor remise, 
maar beide spelers zaten hier ongetwijfeld 
in grote tijdnood 
 
Kf6 60. Pd6 Pe5 61. g5 hxg5 62. hxg5 
Ke6 63. Pb5 Kd5 64. g6 Kc5 65. Pc3  
En dit blijkt de verliezende zet te zijn. Pc7 
b5, Pe6+ Kc4, Pxg7 b4, Pf5 Pxg6, Kxg6 
b3, Pe3 Kd3, Pd1 Kd2, Pb2 en de pion 
kan niet promoveren. Maar dat is natuurlijk 
onmogelijk te zien, zeker als je nauwelijks 
nog tijd hebt. 
 
b5  
 

 
 
66. Pe4+ Kd5 67. Pc3+ Kc4 68. Pe4 b4 
69. Pd6+ Kd5 70. Pe8 b3 71. Pxg7 Pxg6 
72. Kxg6  
Een Dame tegen Paard eindspel gaat 
ontstaan en Lauri speelt dat soepel uit 
 
b2 73. Pf5 b1D 74. Kg5 Ke5 75. Pg3 Dg1 
76. Kg4 Kf6 77. Kf3 Da1 78. Pe4+ Kf5 
79. Pg3+ Ke5 80. Pe2 Da3+ 81. Kf2 Ke4 
82. Pg3+ Kf4 83. Pe2+ Kg4 84. Pg1 Db2 

85. Kf1 Kg3 86. Pe2+ Kf3 87. Pg1+ Ke3 
88. Ph3 De2+ 89. Kg1 Kf3 90. Pg5+ Kg3 
91. Pe4+ Dxe4  
Het paard is gevangen en mat volgt 
spoedig. 
 
92. Kf1 Kf3 93. Kg1 De2 94. Kh1 Dg2# 
 
Evi Maris deed ook mee aan het C-
kampioenschap. Van haar heb ik een partij 
tegen Josephine Damen nader bekeken. 
Evi heeft wit.  
 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 Pf6 4. Pc3 
Pxe4 5. Pxe4 d5 6. Lxd5 Dxd5 7. Pc3 
Dd8 8. O-O Lg4 9. h3 Lh5 10. Te1 Ld6  
 

 
 
Pxe5 Lxd1 Pxc6+ 
 
11. g4 Lg6 12. d4 De7 13. dxe5 Lxe5 
14. Lf4 (Pd5) f6 15. g5  
Dit is wat al te ruig.  
 
Td8 16. De2 Lh5  
Lxf4 is nu gewoon mogelijk Na 
bijvoorbeeld b5 kan de loper er weer 
tussen. 
 
17. De3 Lxf3 18. Dxf3 Pd4 19. De4 Pc6 
20. Tad1 Txd1 21. Txd1 O-O 22. g6 Lf4 
23. gh7+ Kh8 24. Df4 g5 25. Df5 Pd4  
In deze gelijke stelling geeft zwart zomaar 
een stuk weg. Misschien met de muis op 
het verkeerde veld losgelaten (Pe5) of de 
toren op d1 niet gezien. Dat kan ook 
natuurlijk 
 
26. Txd4 Tf7 27. Dg6 Th7 28. Te4
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Schoolschaaktoernooi 
 
Dit jaar was WSG volgens de schoolsportkalender niet aan de beurt voor het organiseren 
van een schaaktoernooi. Wel mochten wij een toernooi organiseren voor de scholen die de 
afgelopen jaren vaak hadden meegespeeld. Voor de uiteindelijke deelname bleke dat niet zo 
heel veel uit te maken. Dit jaar zeven teams, terwijl er vorig jaar acht waren. Wel moet 
daarbij aangetekend worden dat school Woold, toch één van de kleinste scholen, maar liefst 
drie teams had afgevaardigd.  
 
Zij waren na het voor hun succesvol 
verlopen damtoernooi enthousiast voor de 
denksporten geworden. In die zin is het 
damtoernooi een wegbereider, maar 
anderzijds is het ook een “concurrent”. Wij 
richten ons voor een groot deel op 
dezelfde doelgroep en de toernooicyclus 
van het dammen is zo lang, dat het de 
schaakperiode gedeeltelijk overlapt. Die 
periode loopt op de meeste scholen vanaf 
begin januari tot aan het toernooi 
halverwege februari. Op drie van de vijf 
deelnemende scholen hebben Gerard H. 
en Marcel toen ook les gegeven.  
 
Wij werden wederom gastvrij ontvangen bij 
FC Trias en de arbiters Dick B en Gerard 
KL hadden weinig te doen, behalve 
bepalen wie een partij gewonnen had als 
er na 20 minuten nog geen beslissing was 
gevallen.  
 

Het meest opvallend vond ik dat de 
kinderen, ondanks dat er veel beginnende 
schakers bij waren, heel serieus speelden. 
Het was een stuk stiller dan op 
vrijdagavond en ook dan op 
dinsdagavond. Is ook wel een keer mooi 
om mee te maken. Ook opvallend was dat 
er geen enkel clublid meedeed. 
 
En dan nu het schaaktechnische deel.  
’t Waliën kwam als enige aan de start met 
schoolshirts en dat bleek een voorbode. 
Zij wonnen alles en hadden het alleen 
tegen Woold 1 (2,5-1,5) lastig. Ook de 
tweede plaats van Woold was afgetekend. 
Spannend was het dus dit jaar niet. De 
Julianaschool moest op het laatste 
moment een speler missen en speelde 
alle partijen met z’n drieën. Toch wisten zij 
nog een matchpunt te pakken en dat was 
net voldoende om zesde te worden. Wie 
weet is er volgend jaar weer een toernooi. 

 
 
Eindstand: 1. ’t Waliën, 2. Woold 1, 3. St Jozef, 4. Woold 2, 5. Woold 3, 6. Juliana en 7. 
Kotten.   
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Voorlopig programma seizoen 2020/2021 
 

Vrijdag 4 september   Begin seizoen 
Vrijdag 11 september   Ronde 1 
Vrijdag 18 september    Ronde 2 
Vrijdag 25 september   Ronde 3 
Vrijdag 2oktober   Achterhoek-cup 1 
Vrijdag 9 oktober   Ronde 4 
Vrijdag 16 oktober   Ronde 5 
Vrijdag 23 oktober   Snelschaken 1 (Herfstvakantie) 
Vrijdag 30 oktober   Ronde 6 
Vrijdag 6 november    Ronde 7 
Vrijdag 13 november   teamwedstrijden 
Vrijdag 20 november   Ronde 8 
Vrijdag 27 november   Ronde 9 (Start periode 2) 
Vrijdag 4 december   Ronde 10 
Vrijdag 11 december   teamwedstrijden 
Vrijdag 18 december   Achterhoek-cup 2 
Vrijdag 25 december    Geen Schaken 
Vrijdag 1 januari   Geen Schaken 
Vrijdag 8 januari   Ronde 11 
Vrijdag 15 januari   Ronde 12 
Vrijdag 22 januari   teamwedstrijden 
Vrijdag 29 januari   Ronde 13 
Vrijdag 5 februari   Ronde 14 
Vrijdag 12 februari    Ronde 15 
Vrijdag 19 februari   Ronde16 
Vrijdag 26 februari   Snelschaken 2 (voorjaarsvakantie) 
Vrijdag 5 maart   Ronde 17 (Start periode 3)  
Vrijdag 12 maart    Achterhoek-cup 3 
Vrijdag 19 maart   teamwedstrijden 
Vrijdag 26 maart   Ronde 18 
Vrijdag 2 april    Simultaan 
Vrijdag 9 april    Ronde 19 
Vrijdag 16 april   Ronde 20 
Vrijdag 23 april   Ronde 21 
Vrijdag 30 april   Ronde 22 
Vrijdag 7 mei     Snelschaken 3 (Meivakantie) 
Vrijdag 14 mei    Ronde 23 
Vrijdag 21 mei    Ronde 24 
Vrijdag 28 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 zijn nu nog onder voorbehoud.  


