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OP DE VOORPAGINA    
Reinhard Cvetkovic kwam dit seizoen ook een partij meespelen in de onderlinge competitie. En 
meteen een diagram. Helaas voor hem zat hij tegen Mark Burgers aan de verkeerde kan van het 
bord, dwz van de score. Al zal hij dat in dit diagram nog niet meteen gedacht hebben. Je leest er 
alles over op bladzijde 16. 
   

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

 

 
Je krijgt niet vaak de kans om een Ten Geleide te schrijven tijdens een wereldwijde 

pandemie. Daarom grijp ik deze kans nu dus ook met beide handen aan. Zoals iedereen al 

weet raast Corona nog steeds door het land. Alhoewel schaken (voor de meeste mensen) 

natuurlijk geen hoofdzaak is, is het toch mooi dat er nu nog een beetje geschaakt kan 

worden. Zowel online als (in beperkte mate) fysiek. 

Hoewel Han Schuurmans de online 

competitie met veel enthousiasme heeft 

opgezet, heb ik daar zelf, doordat ik dat 

online schaken toch iets minder 

interessant vind, nog niet zo veel aan mee 

gedaan. Desondanks is het wel leuk om 

zo nu en dan online een potje te spelen. 

Ook las ik dat online schaken goed 

bekeken wordt. Dit toont wel aan dat 

schaken een stuk beter geschikt is om 

online te spelen dan bijvoorbeeld voetbal. 

Ondanks corona (en misschien wel dankzij 

het online schaken) zijn er dit seizoen wel 

weer een aantal nieuwe deelnemers bij 

gekomen op dinsdagavond. Zowel spelers 

die te sterk geworden zijn voor de jeugd, 

als mensen die nu voor het eerst bij een 

schaakclub spelen. Dit zorgt ervoor dat er 

ondanks dat sommige mensen het risico 

op besmetting niet kunnen nemen toch 

nog altijd een redelijke opkomst is bij de 

clubavond. Ik denk ook dat de gemiddelde 

leeftijd op de clubavond nog nooit zo laag 

is geweest. Zo langzamerhand behoor ik 

geloof ik zelfs tot de oude garde. 

Wat mij ook opvalt is dat het op de 

clubavond zo stil is. Ik zal geen namen 

noemen, maar ik verlang er bijna naar dat 

sommige mensen weer wat meer van zich 

laten horen.  

Nu zelfs die chimpansees (naar het 

voorbeeld van Bokito) in dierenpark 

Amersfoort door hadden dat er een sluiting 

van de dierentuinen aan zat te komen, 

hoop ik niet dat dat ook voor ons gaat 

gelden. Doordat de Zonnebrink nog open 

is kunnen we toch nog door blijven 

schaken. Omdat de ruimte in die kelder 

voor circa tien partijen voldoende is, 

kunnen ook de corona richtlijnen nog goed 

worden nageleefd. Het is te hopen dat het 

ook met de strengere maatregelen nog 

mogelijk blijft om te schaken op 

dinsdagavond.  

In de eerste golf konden we ruim drie 

maanden niet fysiek schaken. Daarom is 

het ook extra mooi dat dat nu wel kan en 

merk je ook dat de clubavond naast het 

sportieve aspect ook een belangrijke 

sociale functie heeft. Zeker nu de 

coronamaatregelen voor langere tijd 

gelden en bijvoorbeeld cafés, restaurants, 

theaters en andere publieke voorzieningen 

gesloten zijn. 

Voor de vacature redacteur clubblad is de 

sollicitatie procedure in volle gang. De 

redactie is nog in gesprek met twee 

kandidaten, dus dat biedt perspectief.  

 

Veel leesplezier. 
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Verslag Ledenvergadering 

 
 
Afmeldingen: Gerard Harbers, Mark Burgers, Frank Lehr, Evi Maris, Lauri Maris, Erik Maris, 
Peter Hoens, Hennie Meijer, Walter Schmeing, Remko Algera, Sylvian Vrieze, Henk Wiggers 
en Dick van Wamelen. Presentie lijst wordt ingevuld en gearchiveerd.  

1. Opening/Mededelingen 

Om 20.00 uur opent Marcel de vergadering in de Kerkzaal van het Zonnebrinkcentrum.  
Volgens traditie wordt de eerste consumptie aangeboden door het WSG. Er zijn geen 
mededelingen of ingekomen stukken.   

2. Interne Competitie 

Gerard Klein Langenhorst verzorgt de prijsuitreikingen van de diverse competities. De bekers 
worden onder applaus door de winnaars coronaproof zelf opgehaald. 

3. Externe competitie 

Er is een inventarisatie gehouden wie wil deelnemen aan de externe competitie. Gelet op de 
huidige stand van zaken zal de deelname dit jaar beperkt blijven tot twee teams. Daarnaast 
zal afhankelijk van de animo mogelijk nog een viertal aan de SOS competitie deelnemen. De 
indeling van de teams wordt nog nader ingevuld. 

 4. Activiteiten  

Het Berkelstedentoernooi gaat i.v.m. COVID 19 dit jaar niet door. 

Volgend jaar viert het WSG haar 75 jarig jubileum. Voor de voorbereiding daarvan wordt een 
jubileumcommissie ingesteld. Staande de vergadering hebben zich Han Schuurmans en 
Jochem Mullink aangemeld. Henk te Brinke had reeds eerder toegezegd plaats te nemen in 
de commissie. Mochten er nog leden zijn die plaats willen nemen in de commissie graag 
melden bij Henk te Brinke. 

Voor de cursus van Frank Kroeze (wat sterkere spelers) is voldoende belangstelling. 
Aanmelden nog mogelijk. Bij voldoende belangstelling wordt er ook een schaakcursus voor 
de minder sterke spelers gegeven.  

5. Accommodatie 

Als bijlage bij de agenda van de vergadering is het coronaprotocol bijgevoegd. Gerard Klein 
Langenhorst geeft een toelichting op het protocol. Hij doet daarbij een beroep op de eigen 
verantwoordelijkheid. We gaan vooralsnog gebruik maken van de Merelzaal en de 
Vlinderzaal. We hebben dan de ruimte voor 16 partijen. Er worden zorgen geuit over de 
ventilatie. Daarover is contact geweest het Zonnebrinkcentrum, maar een directe oplossing 
is niet voorhanden. We delen de zorgen. Echter zolang de temperatuur redelijk blijft kunnen 
de ramen alsook de buitendeur open, waarmee voldoende ventilatie en verversing van lucht 
is gewaarborgd. We verwachten dat we daar de eerste acht weken zeker mee vooruit 
kunnen. In de komende weken zal het bestuur alternatieve locaties onderzoeken.                                                                                                                                           
De vraag wordt gesteld of het mogelijk is thuis te spelen. Het bestuur is daar vanuit de 
verenigingsgedachte in zijn algemeenheid geen voorstander van, maar in een individueel 
geval is maatwerk eventueel mogelijk. Alleen wanneer er meer dan 16  partijen 
zijn(bijvoorbeeld met een SOS thuiswedstrijd) kan deze mogelijkheid worden benut. 
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6. Financiën  

Jaarstukken zijn gepubliceerd in het clubblad. De tijdens de vergadering gereedgelegde 
cijfers wijken gering af. Dick Boogaard en Jan Willem Klein Poelhuis hebben de kascontrole 
uitgevoerd en hebben geen onvolkomenheden geconstateerd. Aan de penningmeester wordt 
dan ook décharge verleend. 

Dick Boogaard gaat uit de kascontrolecommissie. Toetredend is Herby Aalbers. Voor 
volgend jaar bestaat de kascontrolecommissie uit Jan Willem Klein Poelhuis en Herby 
Aalbers. Als reservelid meldt zich Arent Luimes. Door omstandigheden is de penningmeester 
afwezig en kan er geen toelichting gegeven worden. Er zijn geen vragen ten aanzien van de 
jaarrekening en begroting en deze worden onder applaus  vastgesteld. 

7. Jaarverslag secretaris  

Zie dagboeken secretaris in clubbladen 143 t/m 145. Geen opmerkingen, applaus.  

8. Bestuursverkiezing 

Gerard Klein Langenhorst (materiaal) en Marcel Krosenbrink (voorzitter) zijn aftredend en 
herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend. Beiden worden onder applaus 
herkozen.  

9. SBO  

In verband met COVID 19 wordt er slechts één afgevaardigde uitgenodigd voor de SBO 
vergadering. Stukken zijn nog niet bekend.   

10. Rondvraag  

Vraag over de deelname externe competitie. We zullen deelnemen met twee teams aan de 
zaterdagcompetitie. Bij voldoende belangstelling zal er een viertal worden aangemeld voor 
de SOS competitie. Een achttal zal gelet op de huidige omstandigheden niet mogelijk zijn. 
Teamsamenstelling volgt nog. 

Er wordt een vraag gesteld over het aantal deelnemers aan de interne competitie. We 
starten met 38 deelnemers, waarvan er enkelen overigens hebben aangegeven voorlopig 
nog niet te spelen. 

11. Sluiting 

Om 20.50 uur sluit Marcel de vergadering.  

 

Verslag bestuursvergadering 

 
Zonnebrinkcentrum, 6 oktober 2020, 18.30-19.15 uur.  
Alle zes bestuursleden aanwezig (op >1.5 meter) 
  
Geen echte agenda, aantal punten besproken. 
 
Speelzaal 
Via een connectie proberen we een CO2 meter te lenen om te meten tijdens een 
schaakavond. De CO2 waarde zegt iets over de hoeveelheid ventilatie in de ruimten. Deze 
avond bleek de verwarming in de grote zaal goed te werken, als de meting ook goed is dan 
hoeven we om die reden geen andere locatie te zoeken. Eventueel in de winter een dikkere 
trui aan. Overigens is het met de huidige beperkingen die overal gelden niet zinvol op zoek 
te gaan naar een andere ruimte. 
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Aanvangstijdstip 
We moeten vanaf nu om 22.00 uur weg zijn, dus besloten om voorlopig om 19 uur te 
beginnen. Wie dat echt niet haalt kan zich melden bij Han. 
 
Gebruik mondkapje 
Als je vanuit de schaakzalen naar boven gaat, dan moet je een mondkapje op doen tot je het 
gebouw verlaten hebt en als je binnen komt totdat je beneden bent. 
 
Start externe competitie 
De vraag is of de externe competitie eind deze maand gaat starten. Marcel wacht nog even 
met het concreet informeren van de deelnemers in de teams. 
 
Geen Schaakvrij 
Schaak vrij in de herfstvakantie wordt geannuleerd. We organiseren ook geen andere 
activiteit. Ronden toevoegen aan het speelschema is best lastig. Om de totale corona 
exposure zo laag mogelijk te houden is er op die avond geen schaken. Voor de volgende 
ronde bekijken we tegen die tijd de situatie. 
 
Schaken btw plichtig 
De schaaksport is vanaf 1-1-2022 BTW plichtig. Dat zal met name voor de afdracht aan de 
KNSB gevolgen hebben. Dat wordt duurder. Wij hebben daarentegen geen aftrekbare 
kosten, dus de lasten voor WSG stijgen naar verwachting met ca. 750 euro per jaar. Hoeveel 
het precies is en hoe we daar mee om gaan moeten we nog verder bekijken en bespreken. 
We hebben nog even tijd. 
 
Update Coronaprotocol 
Het Coronaprotocol wordt bijgewerkt en meegestuurd met info aan de leden. 
 
Schenking 
Henri heeft zijn bekers aan WSG geschonken. Veel dank, we gaan uitzoeken welke bekers 
we een tweede leven kunnen geven. 

 
 

 
 
 

Dagboek van de secretaris  

Nummer 146 
 

 
10-7-20 Anoesh en Ismaïl hebben zich afgemeld bij de jeugd. Loraine ook. 
 
3-9-2020 David gaat studeren in Duitsland, heeft zich afgemeld. Petrit heeft ook 

opgezegd. En Max omdat hij wegens studie niet aan spelen toe zal komen. 
Onze deur staat altijd open voor de toekomst… 

 
7-10-2020 Moya en Matthijs zijn lid geworden en spelen mee bij de volwassenen. Beiden 

van harte welkom. 
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Verslag ALV SBO 

(door Gerard Harbers) 

 

Op 9 september 2020 in Wierden. Aanwezig waren het bestuur en van de aanwezige 
verenigingen 1 persoon en Erik Mijnheer namens de KNSB. 

1) Per dit seizoen stopt Matador met de jeugd. Er zijn geen leden meer. 

2) De BTW regeling komt weer om de hoek kijken. Schaken is geen sport en er kan ook 
geen beroep op een cultuurvrijstelling waardoor de BTW regeling een gegeven wordt. Met 
name omdat de KNSB dit zal omzetten in een contributieverhoging en de SBO dit dan ook 
gaat doen. We moeten zien hoe we hiermee omgaan. Die ingangsdatum is januari 2022. (Ik 
heb er in het verleden al een berekening over gemaakt. Dit blijft dus een aandachtspunt. 
Voer voor een bestuursvergadering). De KNSB zal hierover  communiceren. 

3) Corona: 1,5 meter wel handhaven. Schijnbaar zijn deze protocollen wel duidelijk maar in 
een extra mail bij deze protocollen werd deze duidelijkheid weer teniet gedan, daar er 
onduidelijkheid bleef hoe deze 1,5 meter in te vullen. Geldt deze regel nu wel of niet. 
Mijnheer vond dit niet fijn (hij deed zo zijn best, hij en de KNSB hadden er echt alles aan 
gedaan en dat wilde hij ook tonen) maar kon geen duidelijkheid geven. Hij neemt dit 
probleem mee en zegt erop terug te komen. 

4) Competitie SBO: met name achttallen: nog een jaar voortzetten en dan evalueren. Op dit 
moment veel minder achttallen, meer viertallen aanmeldingen. 

5) PK 2021: wordt weer gepoogd dit te organiseren, te weten 21 maart 2021, één zaterdag, 
een Zwitsers toernooi. Lukt dit niet dan wordt de organisatie uit handen gegeven. 

 

 

 6) KNSB en Erik Mijnheer: gaf een toelichting hoe de Corona protocollen tot stand kwamen. 
Veel overleg dus. Daarnaast wordt er verwacht dat veel leden zullen opzeggen. Er zijn reeds 
(financieel) scenario’s berekend voor de KNSB wanneer dit geschiedt in de vorm van een 
“worst” scenario en een “worst worst” scenario. Die laatste betekent voor de KNSB ontslag 
rondes. Verder wilde hij er niet veel over kwijt. Competitie 20/21: ca 35% van de teams doet 
niet mee in de KNSB competitie. Toekomst blijft derhalve ongewis. 

7) Bestuur SBO: Aftredend en volgens de regels niet herkiesbaar zijn de secretaris en 
voorzitter: dat wil zeggen Erik Blom. Bovendien is Bob Bishoen afgetreden daar hij is 
verhuisd. Er moeten mensen  bijkomen in het bestuur. Er komt een voorzittersvergadering, 
waarschijnlijk in november waar dit probleem wordt neergelegd. 
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8) Corona en SBO (met name financiën): Dit heeft betrekking op de SBO en de 
verenigingen. Er kwamen opmerkingen dat de SBO ook rekening moet houden met de 
verenigingen omdat deze ook de corona financieel voelen: 

Acties:  

A. bekeken wordt de situatie van het ledenaantal per november, hoe gaat het met het 
aantal? 

B. Winst die gemaakt wordt door de SBO doordat er geen uitgaven meer zijn: misschien 
teruggaaf naar de verenigingen. 

C. Voorjaars ALV: stand van zaken en resultaat aangeven van dat moment en zicht op de 
toekomst. 

D. Geen contributieverhoging (alleen inflatie) 

 

Ik vroeg of het mogelijk was om ten tijde van de corona het criterium dat je moet betalen voor 
een heel jaar als je lid bent per 1 oktober af te schaffen. En dat om te zetten naar 1 oktober 
en 1 maart. Reactie: wat lul je. Dat was dan wel weer duidelijk. 

9) Corona en verenigingen 

Dit duurde het langst. Alle aanwezige verenigingen moesten iets zeggen over hoe ze de 
protocollen handhaafden en of ze reeds speelden of ze een sterk ledenverloop hadden en 
hoe de financiële positie is. 

Hier kwam een divers beeld naar voren: 

1) Enkele verenigingen hadden de jeugdafdeling afgeschaft doordat er geen mensen meer 
waren die dat wilden doen, of dat de jeugd zelf stopte. 

2) Ledenverloop: met name kleine verenigingen waarvan de gemiddelde leeftijd hoog is 
hebben last van ledenverloop en/of een jaar niet meer spelen. Over het algemeen blijven de 
leden nu nog lid. Zeker van de grotere verenigingen. 

3) Financieel:  Waar het ledenverloop hoog is zijn de problemen ook het hoogst. Huurkosten 
drukken zwaar op de begroting. Over het algemeen heeft menig club geld overgehouden het 
afgelopen jaar en dat gaan ze nu gebruiken om de lasten te dragen. Geen 
contributieverlaging. Sommige gaan interen. 

4) Spelen: menig club is weer begonnen, en ze hebben werkelijk alles gedaan om te 
beginnen: spatschermen (die ze zelf hadden gemaakt en daarbij tevens reclame maakten 
om deze aan de man te brengen), tafel op de lengte zetten, meer zalen gebruiken, thuis 
spelen, online spelen, over verschillende dagen spelen, vooruit spelen, dubbele borden, 
stoelen naar achteren zetten en dan op het puntje van de stoel gaan zitten. Allemaal om 
maar voldoende ruimte en afstand te kunnen houden. Handgellen en ventilatoren, 
functionarissen voor de corona vlogen je om de oren. Iedereen doet zijn best.    

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://joop.bnnvara.nl/cartoons/page/2&psig=AOvVaw0zPYN4jcCUvGE8Pr2tRP22&ust=1604689677286000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjU8ISN7OwCFQAAAAAdAAAAABAr
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Interne Competitie 
(door Han van de Laar) 

 

Ranglijst Competitie WSG na ronde 8 seizoen 20/21 

Nr Waarde Naam Voornaam Punten Grp Rating 
Rtng

+ 
Rating

nw 
Score Perc. gesp W R V W-Z Vrij Afz 

01 75 Mullink Jochem 544,5 A1 2131 8 2139 6,5/7 93 7 6 1 0 1   1 

02 74 Abbink Henri 487,0 A 1967 0 1967 5,0/7 71 7 5 0 2 1 1   

03 73 Dekker Thiemen 445,0 B1 1704 43 1747 5,5/8 69 8 4 3 1 0     

04 72 Boogaard Dick 361,2 A 1795 -13 1782 3,5/7 50 7 1 5 1 -1 1   

05 71 Burgers Mark 352,5 B 1664 14 1678 4,5/7 64 7 4 1 2 1   1 

06 70 Brinke Henk te 348,0 C1 1549 37 1586 4,0/7 57 7 2 4 1 -1   1 

07 69 Harxen Luc 346,7 C 1433 34 1467 4,0/7 57 7 4 0 3 1   1 

08 68 Sligte Bert te 342,8 A 1831 -5 1826 3,0/6 50 6 2 2 2 2   2 

09 67 Krosenbrink Marcel 342,2 A 1919 -20 1899 3,5/7 50 7 2 3 2 1   1 

10 66 Schuurmans Han 314,5 B 1790 4 1794 2,0/3 67 3 1 2 0 -1   5 

11 65 Maris Evi 296,7 B 1619 -23 1596 3,0/6 50 6 3 0 3 0   2 

12 64 Voogd Rob 296,7 C 1390 0 1390 3,5/5 70 5 3 1 1 -1   3 

13 63 Laar Han vd 292,7 B 1650 1 1651 2,0/5 40 5 1 2 2 1 1 2 

14 62 Hoens Peter 291,8 A 1926 -4 1922 2,0/3 67 3 1 2 0 1   5 

15 61 Maris Erik 286,8 C 1473 -21 1452 3,0/7 43 7 3 0 4 -1   1 

16 60 Schley Alfred 270,5 B 1697 -15 1682 2,0/4 50 4 1 2 1 -2   4 

17 59 Schmeing Manfred 269,5 B 1710 3 1713 1,5/2 75 2 1 1 0 0   6 

18 58 Maris Lauri 265,0 B 1639 -15 1624 2,0/5 40 5 1 2 2 1   3 

19 57 Dekker Paul 252,0 D1 1013 19 1032 3,5/8 44 8 3 1 4 0     

20 56 Eckhardt Jan 251,3 D 1160 6 1166 3,0/7 43 7 3 0 4 -1   1 

21 55 Ruesink Kay 231,3 D 1022 6 1028 3,5/8 44 8 3 1 4 0     

22 54 Freriks Henk 228,3 C 1276 14 1290 1,5/3 50 3 1 1 1 -1   5 

23 53 Kl. Langenhorst Gerard 224,7 C 1470 1 1471 1,0/1 100 1 1 0 0 1   7 

24 52 Barachtjansky Daniël 222,5 D 995 19 1014 2,5/5 50 5 2 1 2 -1   3 

25 51 Wilterdink Bram 218,8 D 823 32 855 3,0/7 43 7 3 0 4 1   1 

26 50 Hoens Matthijs 205,8 C 1400 -19 1381 1,5/3 50 3 1 1 1 1   5 

27 49 Kolakovic Klaudio 200,3 A 2158 0 2158 0,0/0 -   0 0 0 0   8 

28 48 Schmeing Walter 194,7 A 1959 0 1959 0,0/0 -   0 0 0 0   8 

29 47 Loesing Henrik 189,0 A 1894 0 1894 0,0/0 -   0 0 0 0   8 

30 46 Harbers Gerard 185,3 A 1893 0 1893 0,0/0 -   0 0 0 0   8 

31 45 Hoens Robin 185,3 D 1200 2 1202 1,0/1 100 1 1 0 0 1   7 

32 44 Houwers André 184,7 C 1411 1 1412 1,0/1 100 1 1 0 0 -1   7 

33 43 Teloeken Stefan 178,7 B 1784 0 1784 0,0/0 -   0 0 0 0   8 

34 42 Koster Moya 171,8 D 1000 -21 979 2,0/7 29 7 2 0 5 -1   1 

35 41 Witteveen Tim 168,0 C 1614 0 1614 0,0/0 -   0 0 0 0   8 

36 40 Kl. Poelhuis Jan Willem 153,7 D 1254 0 1254 0,0/0 -   0 0 0 0   8 

37 39 Wiggers Henk 149,0 D 1084 0 1084 0,0/0 -   0 0 0 0   8 

38 38 Vrieze Sylvan 137,3 D 918 -29 889 1,0/8 13 8 1 0 7 0     

39 37 Cvetkovic Reinhard 131,7 A 1803 -14 1789 0,0/1 0 1 0 0 1 -1   7 

40 36 Hambartsoemjan Anna 130,3 D 1000 -2 998 0,0/1 0 1 0 0 1 -1   7 

41 35 Roode Raphaël 112,8 D 900 -43 857 0,0/6 0 6 0 0 6 0   2 
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We zijn het bizarre schaakjaar 2020-2021 op papier met 37 deelnemers begonnen, 
inmiddels staan er 41 namen in de stand. We eindigden overigens het vorige seizoen met 45 
spelers. De nieuwe spelers zijn al welkom geheten op de clubavond, tevens in het verslag op 
de site. Maar ook nog even vanuit hier, veel schaakplezier. Dat het een vreemd jaar is, is wel 
duidelijk. Met de nodige improvisatie hebben we nu 8 van de 32 rondes afgelegd. Helaas 
staan nu ruim over de 10 spelers op afgemeld. Zij spelen onder deze omstandigheden nog 
niet. Dat is zeker te begrijpen, maar het is natuurlijk voor iedereen te hopen dat ze snel weer 
-onder veilige omstandigheden- kunnen aanschuiven.   

 
 

Externe Competitie 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
In het vorige clubblad schreef ik dat Corona invloed heeft gehad op de externe competitie, 
omdat deze gedurende het seizoen is afgebroken. Nu is de externe competitie nog niet 
begonnen om dezelfde reden. Inmiddels is bekend dat de competitie niet meer op de 
geplande manier gespeeld gaat worden. Hoe het wel verder gaat, horen we in januari. Tot 
die tijd zijn er eventueel online alternatieven.  
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Partijen van clubleden  

(door Marcel Krosenbrink) 
 
Er zijn dit jaar weer vele nieuwe gezichten in de interne competitie. Dat is heel verheugend. 
En wat vooral opvalt is dat het veel jonge mensen zijn. Ee’n van de nieuwkomers is Luc van 
Harxen. Hoewel, hij is natuurlijk niet echt nieuw, maar heeft na het afronden van zijn studie 
(een goede), weer even tijd om mee te doen. Da familie Maris lijkt zijn favoriete tegenstander 
te worden, want zowel tegen Evi als later tegen Lauri wist Luc te verassen met een 
overwinning. Hieronder zijn partij tegen Evi, die toch meestal wel van Luc weet te winnen.   
 
Luc van Harxen – Evi Maris 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.0–0 Pf6 
5.d3 h6 6.Pc3 d6 7.h3 a6  
 

 
 
Moet deze stelling een diagram hebben ? 
Niet perse, maar ik laat hem vooral zien 
omdat we deze stelling bijna allemaal al 
wel een keer op het bord hebben gehad. 
Om maar aan te geven dat de partij heel 
gewoon is begonnen. 
 
8.Le3 Pd4 9.Ld2 b5 10.Lb3 c6 11.Pxd4 
exd4 12.Pe2 a5 13.a3 a4 14.La2 0–0 
15.Kh1  
Luc wil f4 gaan spelen en geen last 
hebben van de loper op c5, ook al staat er 
nu nog een pion tussen.  
 
Lb7 16.f4 Lb6 17.De1 c5 18.Dg3  
De stukken gaan zich langzaam op de 
zwarte koning richten. 
 
Dd7 19.f5 Kh7 20.Pf4 Lc7 21.Dh4 Ld8 
22.Dg3 Tc8 23.Tae1 c4 24.Pe2  
Deze terugtocht blijkt onverwavht lastig 
voor zwart.  
 

Met Lb6 kan zwart de pion op d4 dekken, 
maar zwart wil zijn loper op b7 activeren 
en daarmee druk over de diagonaal a8-h1 
gaan uitoefenen. Op zich geen verkeerd 
idee. 
 
d5  
 

 
 
25.e5 Lc7 26.Pxd4  
Wit wint een pion en daarvoor heeft zwart 
weinig compensatie. 
 
Tg8 27.Dh4 Pe8  
Pas nu hoeft het paard weg. 
28.e6 fxe6 29.fxe6 Dd6 30.Lf4 Dc5  
 
 

 

https://st2.depositphotos.com/4006379/11778/i/950/depositphotos_117788692-stock-photo-king-chess-piece-cartoon-illustration.jpg
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31.Lxc7  
Als je voor staat wat afruilen kan natuurlijk 
geen kwaad en in deze stelling verknoeit 
het niets, maar wit had hier al beter. 31. 
Lxh6 xh6, 32. Tf7+ Tg7, 33. Pf4 en wit 
gaat winnen. 
 
Pxc7 32.dxc4 dxc4 33.c3 Tcd8 34.Lb1+ 
Kh8 35.Tf7  

Nu gaat wit wel gebruik maken van de 
zevende rij 
 
35. …Dd5 
 

 
 
Zwart dreigt mat, maar wit ook. Luc maakt 
het mooi af met een dameoffer. 
 
 36.Dxh6+ gxh6 37.Th7 mat  
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Partijen van clubleden  
(door Dick Boogaard) 

 
Gelukkig zijn we toch weer aan het schaken. En hoewel we niet zo vrij mogen rondlopen, zie 
ik toch van een afstandje soms mooie dingen gebeuren op de borden. 
Van Thiemen Dekker kreeg ik de zetten van zijn partij tegen Henri Abbink. Beide spelers 
hebben de winst in handen gehad, maar uiteindelijk ging Thiemen er met het punt vandoor. 
Het is een mooi spektakelstuk. Leuk om eens rustig na te spelen.  
 
Henri Abbink – Thiemen Dekker. 
Gespeeld op 13 oktober 2020. 
 
1.d2-d4  Pg8-f6  2.Lc1-f4  c7-c5  3.d4-d5  
b7-b5  
 Ik heb dat Thiemen wel eens vaker zien 
spelen. Hij heeft het Wolga-gambiet op 
zijn programma. Zwart offert een pion en 
krijgt daarvoor druk op de damevleugel 
door zijn torens op a8 en later ook de 
andere op b8. Henri neemt het niet aan en 
dus loopt alles anders. 
 
4.c2-c4  g7-g6  5.Pb1-d2  b5-b4 
Eerst maar eens een diagram. Het ziet er 
vreemd uit met die opgerukte zwarte 
pionnen. 
 

 
      
6.e2-e4  d7-d6  7.Pg1-f3  Lf8-g7  8.Dd1-
c2  0-0  9.Lf1-d3  Pb8-d7  10.h2-h3  a7-
a5  11.0-0  a5-a4  12.Ta1-b1  a4-a3  
13.b2-b3 
Rustig hebben beide spelers hun 
ontwikkeling voltooid en nu kan het spel 
beginnen. 
 

 
        
Op de damevleugel is voorlopig niets te 
doen, dus moet het aan de andere kant 
gebeuren. 
13…..Pf6-h5  14.Lf4-h2  Dd8-b6  15.g2-
g4  Ph5-f6  16.Tf1-e1  h7-h5  17.g4-g5  
Pf6-e8  
Fritz geeft aan dat de stelling in evenwicht 
is. Het zal gaan om het moment dat wit e4-
e5 kan spelen. Dan wordt de stelling 
opengebroken. Zwart moet afwachten. 
Henri wacht er ook mee en bereidt het 
verder voor. En dan doen we weer een 
diagram. 
 
18.Ld3-f1  Lg7-c3  19.Te1-e2  Pd7-e5  
20.Pf3-h4  Db6-d8  21.f2-f4  Pe5-d7   
22.e4-e5 
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En nu ziet het er nogal dreigend uit. De 
ondersteuning van de f-pion is heel goed. 
En er dreigt ook nog e5-e6 en dan wordt 
de pion op g6 te zwak. 
22…..d6xe5  23.e4xf5  Pe8-g7  24.Lf1-g2 
 
Wit speelt nog geen e5-e6. Zwart moet 
wel even op zijn toren op a8 letten. 
Gelukkig kan die toren naar een veld om 
mee te helpen. 
24…..Ta8-a6  25.e5-e6  f7xe6  26.d5xe6  
Pd7-e5 
 

 
      
Wat is de stelling moeilijk geworden. Wit 
kan geen stuk winnen op e5, want zwart 
heeft nog Dd4 met een vervelend schaak. 
Vandaar wits volgende zet. Op g6 dreigen 
hele nare dingen. Geen wonder dat de tijd 
snel verstreek!  Wit staat trouwens +2 
volgens mijn Fritz. 
 
27.Kg1-h1  Dd8-d4   
Nu volgt op Lh2xe5 Dd4xh4 en zwart redt 
zich behoorlijk. 
 

28.Pd2-f3  Pe5xd3  29.Ph4xf3 Dd4-d8  
30.Dc2xg6  Lc8xg6 
Oei, dat ziet er wel erg gevaarlijk uit. Van 
+2 en +4 is wit ineens naar -1,5. 
Alle zwarte stukken kunnen ineens 
meedoen en nu maakt Henri een fout. 
 
31.Pf3-e5? 
 

 
     
31…..Le6xc4!  
Dat kost een kwaliteit en een pion en 
zwart staat ineens goed. Dat duurt maar 
even. 
 
32.Dg6-e4  Lc4xe2  33.De4xe2  Dd8-d2? 
 

 
  
En ineens geeft Thiemen een toren weg. 
Dat moet door de tijdnood komen. 
 
34.De2xa6  Dd2xa2  35.Tb1-f1  Tf8xf1  
36.Lg2xf1  Da2-f2  37.Lf1-c4+  e7-e6  
38.Da6-a8+ 
Da6-c8, Lc4xe6+, Lh2-g1 zijn allemaal 
winnende zetten voor wit, maar het schaak 
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op a8 beantwoordt zwart zo, dat de pion 
op a3 niet meer te stoppen is. 
 
38…..Df2-f8  39.Da8-g2  Lc3-b2!  40.Pe5-
d3   

 
 
a3-a2  41.Dg2xb2  Df8-f1+  42.Lh2-g1  
a2-a1D  43.Db2xa1  Df1xa1  44.Pd3xc5  
en wit gaf op.  
Wat een spannende partij! 
 
Oorspronkelijk had ik voor deze rubriek de 
partij tussen Mark Burgers en Reinhard 
Cvetkovic. Toen kreeg ik er nog een partij 
bij. Nadat ik ze allebei had nagespeeld, 
koos ik voor de partij Henri Abbink– 
Thiemen Dekker. Maar het slot van de 
andere partij is te mooi om verloren te 
laten gaan. Na een gelijk opgaande strijd 
raakte Reinhard toch langzaam in de 
problemen. 
 
 
 
 
 
 

Wit: Mark Burgers 
Zwart: Reinhard Cvetkovic 
 
Gespeeld op 13 oktober 2020. 
 

 
   Stelling na 25…..Td8-d5 
 
Hier dacht Reinhard dat zijn problemen 
opgelost waren. De witte dame is 
gevangen en als Mark er iets tussen zet, 
kost dat veel materiaal.  
Als Mark nu 26.Lg4xe6 speelt, wacht hem 
nog een stevig gevecht, maar hij deed het 
beter:  
 
26.Te1xe6!  
 
En na lang nadenken gaf Reinhard op. 
27…..Kc8-d7  28.Te6-d6 mat 
27…..Te8xe6  28.Lg4xe6+  Kc8-b8  
29.Le6xd5 en het is wel uit. 
27…..Td5xg5  28.Te6xe8 mat 
Andere mogelijkheden maken het niet 
beter. 
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Heeft u iets te vieren? 
 

 
Tap- en glaswerkverhuur. 

Volle flessen kunnen bovendien worden geretourneerd. 
Voor relatiegeschenken het juiste adres. 
Uw totale drankenpakket onder één dak. 

 
Slijterij-Wijnhandel 

Wooldstraat 43 - tel. 0543-513206 
Winterswijk 

www.goossens.wijnen.nl 
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Herfststukjes 
(door Dick Boogaard) 

 
Nu we minder schaken, is het goed om regelmatig te controleren of we nog scherp genoeg 
zijn om een warrige stelling tot winst te brengen. Daar zijn deze zes partijen een aardige 
toets voor. Natuurlijk weten we al dat er iets te vinden is, maar het kan toch even moeite 
kosten om de oplossingen te vinden. En er vindt nogal wat bruut geweld plaats. In een half 
uurtje moet het wel gepiept zijn. Veel succes ermee en als het echt niet lukt: de oplossingen 
staan verderop in het blad. 
 
 

 
1.Zwart wint in enkele zetten. 
Mooie tweede zet van zwart. 
 

 
2.Zwart wint en wat is zijn eerste zet 
dodelijk na enig verder kijken! 
 

 
3.Zwart is aan zet. Wit lijkt ondekbaar 
mat te hebben, maar zwart wint toch! 

 

 
4.Weer is zwart  aan zet en  
Wint hij toch nog. 
 

 
5.Eindelijk wint wit! Hij houdt een kwaliteit 
en een pion over. 
 

  
6.Een mooie eerste zet van wit. Zwart gaf 
gelijk op! 
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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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Wie ben ik ? 

Dit seizoen zijn er opvallend veel jonge spelers begonnen. Eén van hen is Moya Koster. Zij 
stelt zich deze keer wat nader aan ons voor.  

Leeftijd:         17  

Studie/beroep:       Leerling van VWO 6   

Andere sporten:    Windsurfen (als de wind het toelaat) en vroeger 
trampoline springen   

Andere hobby’s:   Lezen, taart bakken (voor passende gelegenheden), 
spelletjes, puzzelen, soms piano spelen   

Favoriet gerecht:     Pasta 

 

Wat lust je absoluut niet:   Olijven, paddensteoelen, schimmelkaas, stinkvrucht 

Favoriete drank:    Smoothie 

Favoriet (huis)dier:     Katten, we hebben er twee  

Favoriete artiest:    The Beautiful South 

 

Favoriet boek:    Het laatste dat ik gelezen heb 

Favoriet TV-programma:   Zondag met Lubach 

Ik heb een hekel aan:   Vieze handen 

Ik heb bewondering voor:   Stephen Hawking 

Hoe/van wie heb je leren schaken:   Mijn moeder 

Op welke schaakprestatie kijk je 
met het meeste plezier/trots terug:   Mijn eerste overwinning op de club 
  

Favoriete opening:    Nog geen 

Wat vind je leuk aan WSG:   Veel enthousiaste leden 

Suggestie voor WSG:   Meer vrouwelijke leden  
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In de meesterklasse 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Dat ik dat nog eens mocht meemaken. Op je oude dag op het hoogste niveau spelen. Waar 
heeft ie het over zul je denken. Ik heb het over de meesterklasse online. Op zondagavond is 
er een competitie gaande waar clubs in groepen van tien tegen elkaar spelen. Je mag net 
zoveel spelers inzetten als je wilt, maar de beste acht resultaten tellen. Op initiatief van Han 
Schuurmans speelt WSG daar samen met Südlohn en nog enkele andere schaakvrienden 
en verre bekenden.  
 
Hoewel bekenden ? Dat is aan die 
nickname’s niet af te lezen. Dat is naast 
diverse positieve punten voor mij één van 
de nadelen van het onlineschaak. Ook 
vind ik het jammer dat we niet meespelen 
met een team van alleen leden van het 
WSG. En dat Berserk (de “joker” inzetten 
voor extra punten) mag er van mij ook wel 
af. Ik vond het vroeger ook al niet leuk als 
mijn vader me met dammen twee schijven 
voor wilde geven. 
 
Deze bedenkingen weerhielden mij er 
echter niet van in de tweede Coronagolf 
op zondagavond een paar keer mee te 
doen. In enkele weken steeg ons team op 
naar het hoogste niveau. Kon ik in de 
lagere regionen nog met een schuin oog 
naar Zondag met Lubach kijken, op het 
allerhoogste podium was het voor zo’n 
simpele schaker natuurlijk extra opletten 
geblazen. Op de deelnemerslijst stonden 
bijna alleen 2200+ spelers. Met 3 minuten 
en 2 seconden per zet en geboren voor 
het digitale tijdperk was dat natuurlijk niet 
voor de poes. Toch wist ik zo nu en dan 
een puntje te scoren. De hoogste 
ratinghouder die er aan moest geloven 
was Johan Booij (zijn naam was tenminste 
eenvoudig te ontcijferen). Hij heeft op 
Lichess een rating van ruim in de 2300.   
 
We kwamen met voor beide spelers nog 
iets minder dan twee minuten op de klok in 
deze rommelige stelling terecht. Wit heeft 
zojuist 20. Tg5 gespeeld. Ik heb zwart. 
 
 

 
20. ….Lxf3, 21. Dxf3 Lxc3, 22. bxc3 Da5, 
23. d4 Dxa2, 24. Lxd7 Txd7, 25. Thg1 
exd4, 26. Df4+ Ka8, 27. Te5 Ted8 
Txe5 Tg8 mat. 
 
28. cxd4 Da1+, 29. Kd2 Txd4+, 30. Ke2  
 

 
 
Da6+, 31. Ke3 Txf4  
en de vis was op het droge. Maar ook 
deze zege hielp ons niet aan handhaving. 
Een paar weken later was het team echter 
al weer terug op het hoogste niveau. 
Onder andere door een zege op een 
tegenstander waarvan ik de naam niet 
meer weet.  
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Zwart heeft zojuist 17. …Pe7-d5 gespeeld. 
Gezien zijn 20e zet met het doel de 
merkwaardig geposteerde loper op a2 
verder in te metselen. De partij blijkt echter 
opmerkelijk snel voorbij.   
 
18. hxg6 hxg6, 19. Pg5 Tae8, 20. Pe2 
Pb4, 21. Dh4  
en zwart kan het mat op h7 niet meer 
verhinderen 
 
Maar het ligt natuurlijk niet aan mij dat het 
team goed presteert. Ik heb al moeite om 
mjn score als één van de acht besten te 
laten meetellen.

 
 

 
 

Schaken in moeilijke tijden 
(door Dick Boogaard) 

 

 
 
De Volkskrant had op 2 november een interessant artikel. 
De universiteiten van Maastricht en Rotterdam deden onderzoek naar het online werken. Dat 
gebeurt op dit moment erg veel.  
 
Bij hun onderzoek maakten ze gebruik van 
de resultaten van schakers bij de online-
toernooien van de afgelopen maanden. 
Het bleek dat schakers weliswaar niet 
meer fouten maakten dan bij de gewone 
toernooien, maar wel grotere blunders 
begingen. 
 
Ze baseerden zich op 27267 partijen in 
441 toernooien.  
 
 
 
 
 

De schakers zeiden er zelf over dat de 
druk van de competitie minder groot is dan 
wanneer je de tegenstander in de ogen 
kijkt.  
En daar kan ik me wel iets bij voorstellen. 
Het is moeilijk om scherp te blijven en de 
juiste stemming te handhaven. En al snel 
wil ik iets anders doen.  
 
Hopelijk kunnen we de komende tijd op 
dinsdagavond blijven schaken!  En daarbij 
speelt ook een rol dat we elkaar tenminste 
blijven zien! 
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Eindspel 
(door Gerard Harbers) 

 
 

Wit speelt en houdt het remise 

 

Dit is een studie van G. Ostmoe (met een / door de eerste O). Wit kan dan wel niet 

verhinderen dat de zwarte pion promoveert, maar kan wel de stelling houden. Hoe? 

 

Oplossing: 

 

1) Kh7 

Op  1. Kf8? volgt 1. .. h1D 2. g7 Df3+ 3. Ke7 Dg4 4. Kf8 Df5+ 5. Ke7 Dg6 en zwart wint. 

1) …   h1D 

2) g7   Db1+ 

3) Pc2 

Op 3. Kh8 volgt 3. .. Dxa1 4. Kh7 Da7 5. Kh8 Dd4 6. Kh7 De4+ 7. Kh8 De5 8. Kh7 Df5+ 9. 

Kh8 Df6 10. Kh7 Kh5 en zwart wint. 

3)  …   Dxc2+ 

4)  Kh8    Db2 

Of 4. .. Dc3 5. Ld2 en wit volgt de zwarte dame. 

5) Lc1   De5 

6)  Kh7   Df5+ 

7)  Kh8   Dh5+ 

8) Kg8   Kg4 

9) Kf8   Df5+ 

10) Ke7   Dg6 

11) Lb2 

Of 11. Kf8? Df6+ en zwart wint. 

11) …   Kg5 

12) Kf8  

Met remise, zwart krijgt de pion op g7 niet te pakken.   
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Eindspel  
(door Jochem Mullink) 

 
Toen Gerard Harbers na een lange staat van dienst als lid van de clubbladredactie afscheid 
nam, wilde de redactie het eindspel niet onbehandeld laten. Omdat ik geen verstand heb van 
eindspelstudies, behandel ik een daadwerkelijk gespeeld eindspel. Ditmaal neem ik een 
recent gespeelde wedstrijd uit de interne competitie nader onder de loep. Zoals jullie hiervoor 
hebben kunnen lezen heeft ook Gerard een bijdrage geleverd. Zo krijgt het eindspel nog 
meer aandacht.  

Zoals ook elders in dit clubblad te lezen 
valt, heeft Thiemen dit seizoen definitief 
aangetoond mee te kunnen met de grote 
jongens. Normaal gesproken zijn jonge 
spelers minder bedreven in het eindspel. 
In deze partij met zwart tegen Marcel laat 
hij zien dat dat niet voor hem geldt. Na 
wits 28e zet Tf1 kwam de volgende stelling 
op het bord. 

  

Vanwege de matdreiging op f8 zit er voor 
zwart niet heel veel anders op dan de 
torens te ruilen en er komt een eindspel op 
het bord met lichte stukken. 

28. … Txf1+ 29. Lxf1 Pe5 30. Kg1 
Duidelijk is dat het zwarte paard veel beter 
is dan de witte tegenhanger. Met de 
volgende zet zorgt Thiemen ervoor dat 
ook zijn loper blijvend beter is.  
 
30. … g5 
Door deze zet worden de pionnen van wit 
vastgelegd op witte velden. 

31. Kf2 Kg7 32. Pf3 Pxf3 33. gxf3 Kf6 34. 
Ke3 Ke5 
Zwart is net op tijd om de zet f4, Marcels 
favoriete zet  

(die in deze stelling wel goed is), te 
voorkomen. Als wit deze zet zou kunnen 
spelen wordt het perspectief van wit 
meteen veel beter. 

35. Lg2 Lb5 36. b3 Ld7 37. Lf1 Le6 38. 
c4 b5 
Ondanks dat zwart beter staat is het 
moeilijk om verder te komen. Na de 
volgende zet zegt de computer dat zwart 
beter staat, maar het lijkt dat dat ten 
onrechte is. De computer geeft aan dat na 
39. h4 zwart kan profiteren door op h4 te 
nemen.  
 

 

 
39. h4 
Maar na 39. … xh4 f4+ 40. Kf6 is het nog 
steeds moeilijk voor zwart om erdoor te 
komen. h4 is een goede zet van wit omdat 
hij zich van de grootste zwakte in zijn 
stelling ontdoet. 

39. … h6 40. hxg5 hxg5 41. Le2 bxc4 42. 
bxc4 Ld7 43. Lf1 La4 
Hier werd terecht tot remise besloten. 
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Oplossingen Herfststukjes 
 
1.Anatoli Karpov – Mark Taimanov, Leningrad 1977. (Een oude opgave uit een stukje over 
schakers die ook kunstenaars waren en andersom). Taimanov was ook een gevierd 
concertpianist en wint hier van Karpov. 
1……Pf5-g3+  2.h2xg3  Ta1-a8! En er is geen goede verdediging tegen Ta8-h8 en    
 mat. En 2.Dd1xg3  Ta1xb1 is ook hopeloos voor wit. 
 
2.Loek van Wely – Richard Rappaport, Bundesliga 2020.  
1…..Th8xh2  2.Dc3xd2  Th2xg2+  3.Kg1-h1  Te6-h6 is mat. En ook 2.Kg1xh2  Dd2xf2 leidt 
tot snel mat. 
 
3.Saleh Salem – Sjachriar Mamedjarov, World Stars Sharjah 2020. 
Wit heeft veel geofferd en lijkt nu mat te geven. Zwart heeft toch een weerwoord. 
1…..Te8-e1+ 2.Kf1xe1  Dd8-e7+! Zo moet het. 3.Ke1-f1 (of 3.Ke1-d1) en nu 3…..g7-g6 en 
de aanval is afgeslagen en wit staat een paar stukken achter. 
 
4.Baadur Jobava – Rasmus Svane, online Olympiade 2020, wedstrijd Georgië – Duitsland. Ik 
ken Jobava vooral van spectaculaire nederlagen. 
1…..Da6xf1+  2.Kg1xf1 Tb8-b1+  3.Kf1-e2  Pc6xd4+  4.Ke2-d3  Tb1-d1+  5.Kd3-e3  Pd4-
f5+  6.Ke3-e2  c3-c2  7.Lh6-d2  Te8-c8 en wit gaf op. Er zijn nog wat varianten, maar dan 
gaat het sneller mis.  
 
5.Wolfgang Uhlmann – Thomas Pähtz, Halle 1984. De Duitse grootmeester Uhlmann 
overleed deze zomer, 85 jaar oud.  
1.Df5xc8+  en zwart gaf op wegens 1…..Lb7xc8  2.e2xd3  De3xf3  3.Lf1-g2  en door de 
dreiging 4.Te1-e8 mat wint wit de zwarte dame met 3…..Df3xg2  4.Kh1xg2 en wint het 
eindspel met een kwaliteit meer gemakkelijk. 
 
6.Alexander Arestsjenko – Thomas Koch, Bundesliga 2020. 
1.Da8-c6! En zwart gaf op. Wit valt zwarts dame en toren aan. Na 1…..Dxc6 komt 2.Tf2-f8+  
en mat en na 1…..Db6-d8 komt 2.Dc6xe8+  Dd8xe8  3.Tf1-f8+ en mat. 
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We zijn heel blij dat we nog steeds het jeugdschaken door mogen laten gaan. 
Weliswaar met een paar kleine aanpassingen in het programma, maar in grote lijnen 
kunnen we nog de les geven zoals we gewend zijn.  
En aan de grote opkomst te zien, zijn de kinderen ook blij met het doorgaan van de 
schaakavonden. De spannendste strijd dit seizoen is misschien wel de strijd om de 
opkomstprijs, want ongeveer de helft van de kinderen heeft nog geen enkele ronde 
gemist. Hulde daarvoor.  
De stand in de competitie is op dit moment minder spannend, want Jurre heeft al een 
grote voorsprong genomen. Maar om de achtervolgers nog hoop te geven, ook vorig 
seizoen begon Jurre heel sterk en liep het toch nog verkeerd af. En ook als je niet 
bovenaan staat, in eerste instantie wil je allemaal proberen om steeds beter te gaan 
spelen.  
En natuurlijk nog een woord van welkom aan Antonios en Noud, die dit seizoen voor 
het eerst meedoen. We hopen dat jullie het leuk gaan vinden. 
 

  punten score wit/zwart 

1 Jurre 195 7-7 w 

2 Mats 131 7-4 z 

3 Emma 130 7-4 w 

4 Ruben 125  7-3½ w 

5 Finn 119 8-5  

6 Nathan 94  7-3½ w 

7 Bas 86 8-3 ww 

8 Desley 80 5-3 z 

9 Noud 80 4-3  

10 Noëla 75  6-2½  

11 Maxim 73 6-3½  

12 Yesper 58 7-3 z 

13 Tijn 57 8-2½ zz 

14 Midas 47  7-1½ w 

15 Yelmer 39 1-0 z 

16 Antonios 33 3-0 z 
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Lauri in Europa 
(door Marcel Krosenbrink) 
 

Een zomer zonder schaaktoernooien, ik heb het nog nooit meegemaakt. Als er al ergens 
gespeeld werd, was het voor een klein groepje. Wel waren er enkele online-toernooien. Want 
dat kan natuurlijk wel. Lauri Maris, over wie je ook een mooi portret in het nieuwste 
Schaakmagazine kunt lezen, heeft aan twee evenementen meegedaan. Allereerst aan de 
zeslandenwedstrijd tegen Engeland, Frankrijk, Wales, België en Schotland. Lauri maakte 
daarbij deel uit van het Nederlandse team en dat ging heel goed. Ze behaalde maar liefst 4,5 
punt uit vijf wedstrijden. Alleen in de laatste partij tegen onze Zuiderburen moest ze een half 
punt afstaan. 
 

 
 
Uit dat toernooi bovenstaande stelling. Met 
34. …Te5, 35. Dg3 Txd5 won Lauri een 
pion en speelde het eindspel verder prima 
uit. Meer over die partij in 
Schaakmagazine.  
 
Het Europese jeugdkampioenschap vond 
dit jaar noodgedwongen ook online plaats. 
Dus voor Lauri was er helaas geen 
uitstapje naar Antalya aan de Turkse 
RIviera, maar werd het een tochtje naar 
Groningen.  
 
Kan online schaken dan niet vanuit de 
huiskamer, zul je denken ?  
 
Nee, bij een dergelijk belangrijk toernooi 
wilde de organisatie geen enkele risico 
lopen. Voor Nederland waren er drie 
speelsteden aangewezen, waar de spelers 
zich moesten verzamelen. Amsterdam, 
Eindhoven en Groningen. Arbiters hielden 
alles ter plaatse in de gaten en de spelers 
waren met een Zoom-verbinding ook 
zichtbaar voor de centrale organisatie.  

Dat dat niet altijd van een leien dakje ging 
met 700 spelers laat zich raden. 
Zo was er in Servië sprake van een 
stroomstoring en moesten hun 
tegenstanders wachten tot dat probleem 
was opgelost.  
 
 

 
 
 
Het toernooi duurde overigens drie 
(mid)dagen. Elke dag werden er drie 
rapidpartijen gespeeld. Lauri speelde in de 
groep tot 12 jaar achtereenvolgens tegen 
speelsters uit Belarus, Turkije, Polen, 
Tsjechië, Griekenland, Roemenië, 
wederom Tsjechië, Nederland (dat kan 
ook gebeuren) en Rusland.  
 
Na een mooie start met drie uit vier, 
finishte Lauri uiteindelijk op een keurige 
50% met 4,5 punten uit negen partijen. 
Het is natuurlijk niet helemaal "echt" 
schaken, maar zo'n toernooi maak je ook 
niet elke dag mee. 
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Programma seizoen 2020/2021 
 
Het programma is enigszins aangepast in verband met Corona. Er zijn in ieder geval 
voorlopig geen teamwedstrijden en ook geen wedstrijden voor de Achterhoek-cup. Het 
snelschaaktoernooi hebben we ook even stilgezet. Dat betekent dat we dit seizoen vier in 
plaats van drie perioden met gewone rondes gaan spelen. Als de vraagteken evenementen 
uitvallen zullen die of vervangen worden door een gewone speelavond of door een vrije 
avond als het vakanties betreft. 

 
Vrijdag 13 november   Ronde 9  
Vrijdag 20 november   Ronde 10 
Vrijdag 27 november   Ronde 11  
Vrijdag 4 december   Ronde 12 
Vrijdag 11 december   Ronde 13 
Vrijdag 18 december   Ronde 14 
Vrijdag 25 december    Geen Schaken 
Vrijdag 1 januari   Geen Schaken 
Vrijdag 8 januari   Ronde 15 (Start periode 3) 
Vrijdag 15 januari   Ronde 16  
Vrijdag 22 januari   teamwedstrijden ? 
Vrijdag 29 januari   Ronde 17 
Vrijdag 5 februari   Ronde 18 
Vrijdag 12 februari    Ronde 19 
Vrijdag 19 februari   Ronde 20 
Vrijdag 26 februari   Snelschaken ? 
Vrijdag 5 maart   Ronde 21   
Vrijdag 12 maart    Achterhoek-cup ? 
Vrijdag 19 maart   teamwedstrijden ? 
Vrijdag 26 maart   Ronde 22 (Start periode 4) 
Vrijdag 2 april    Simultaan ? 
Vrijdag 9 april    Ronde 23 
Vrijdag 16 april   Ronde 24 
Vrijdag 23 april   Ronde 25 
Vrijdag 30 april   Ronde 26 
Vrijdag 7 mei     Snelschaken ?  
Vrijdag 14 mei    Ronde 27 
Vrijdag 21 mei    Ronde 28 
Vrijdag 28 mei    Slotavond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


