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 CLUBBLAD WSG 
NUMMER 147  
februari 2021 

 
REDACTIE      INHOUDSOPGAVE 
 
Dick Boogaard     2.  Inhoudsopgave 
       3.  Ten Geldeide    
Marcel Krosenbrink     4.  Dagboek 
       4.  Bestuursmededelingen  
Jochem Mullink     6.  Interne Competitie    
       7.  Corona Cup  
       9.  Partijen van clubleden  
       12 Stellingen 
       14 Wie ben ik ? 

16 Eindspel 
18 The Queen’s Gambit 

ADVERTENTIES     19 Wiskundige schaakopgaven 
       20 The Queen’s Gambit 2  
Gerard Harbers     21 Oplossingen  
       22 Jeugdschaken 
BESTUUR        
         
Voorzitter  Marcel Krosenbrink   
   (tel. 51 44 10)    
Secretaris  Mark Burgers    
   (tel. 53 09 05)    
Penningmeester Gerard Harbers    
   (tel. 52 30 92)     
Interne competitie Han van de Laar    
   (tel. 06-13 83 60 33)   
Materiaal  Gerard Klein Langenhorst  
   (tel. 52 12 21) 
Algemene zaken Henk te Brinke 
   (tel. 52 19 88) 
Jeugd/Extern  Marcel Krosenbrink  
 
CONTRIBUTIE     
Senioren           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    
Het diagram is een duidelijk geval van “als”. Als Rob de beste zet had gevonden, dan had hij 
deze geweldige stelling kunnen bereiken. Helaas telt “als” niet en ging het later alsnog mis. Lees 
meer over deze partij bij de Partijen van Clubleden. 
   

http://www.wsg-schaak.n/
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Ten Geleide 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Er zijn jaren dat je als bestuurslid van een schaakclub denkt dat de hoogte van de 
contributie, de teamopstelling of het switchen naar een andere accommodatie de 
belangrijkste problemen zijn. Maar dan komt 2020. Opeens blijk je ook beslissingen te 
moeten nemen over de volksgezondheid. 
 
Wel of niet schaken, that was the 
question. In het voorjaar werd die 
beslissing voor ons genomen, na de 
zomer moesten wij de knoop zelf 
doorhakken.  
 
Veel mensen hebben er een mening over -  
want er blijken in Nederland opeens net zo 
veel virologen of ventilatiedeskundigen te 
zijn dan bondscoaches - maar toch is het 
soms wel fijn als anderen het uiteindelijke 
besluit moeten nemen.  
 
Natuurlijk denk je wel eens aan wat er fout 
kan gaan. De voorzitter van 
voetbalvereniging Silvolde had de 
afgelopen zomer heel wat uit te leggen 
toen bleek dat een bijeenkomst bij zijn 
club de basis was voor een uitbraak in het 
dorp. Ik sta liever niet in de krant met het 
bericht dat de kelder van het 
Zonnebrinkcentrum een besmettingshaard 
blijkt te zijn geweest. Dus als je alle risico’s 
wilt vermijden is de keuze om niet te gaan 
schaken daarom de makkelijkste.  
 
Mijn insteek is echter altijd geweest dat we 
gaan schaken als het mag en kan. En als 
blijkt dat er bijna niemand komt, dan kun je 
alsnog stoppen. Maar met die opkomst 
bleek het reuze mee te vallen. De 
schaakavond is voor veel van onze leden 
een belangrijk uitje. Voor sommigen 
misschien wel het enige uitje van de week. 
Dat moeten we niet vergeten.  
 
Om eventuele misverstanden te 
voorkomen, ik heb alle respect voor de 
mensen die de keuze hebben gemaakt om 
voorlopig zelf niet live te gaan schaken. 
Maar ik vind wel dat je niet te snel voor 
een ander die keuze moet maken. Want 
dat is wat je in mijn ogen doet als je besluit 
om niet te gaan schaken, terwijl het wel  
mag. 
 

  
En er zijn diverse verenigingen die zo’n 
keuze  gemaakt hebben. Van zo’n club 
zou ik niet graag voorzitter willen zijn.  
 
Als de redactie kleiner wordt ben je vaker 
aan de beurt om de inleiding te schrijven. 
Voor noodgevallen heb ik altijd nog wel 
een tijdloos Ten Geleide klaarliggen. Maar 
nu lijkt me dat niet nodig. 
Schaken is hot. Collega’s spraken me aan 
op de finale van het Tatatoernooi. 
“Spannend hè, dat schaken”. En dan heb 
ik het nog niet eens gehad over de serie 
The Queen’s Gambit. Ik heb hem zelf niet 
gezien. Want behalve dat ik geen auto 
heb, heb ik ook geen Netflix. En nog veel 
meer niet. En dat bevalt prima.  
 
Maar hele volksstammen zitten dus te 
kijken naar een potje schaak op een 
beeldscherm. En als gevolg daarvan is de 
schaakbordenverkoop nog harder 
gestegen dan die van mountainbikes. 
Gouden tijden voor schaakclubs zou je 
zeggen. Maar in Coronatijden is het voor 
de clubs niet makkelijk op de hausse mee 
te liften. Je kunt moeilijk uitgebreid gaan 
werven. Voor je het weet zit je met meer 
dan 30 man te schaken en dat kan even 
niet. En nu kun je zelfs helemaal niet meer 
schaken. De timing van de serie kon dus 
eigenlijk niet slechter.  
 
Ik schrijf 30 man, en dat is het ook vaak in 
de praktijk. Want er is denk ik geen enkele 
club in Nederland met 30 vrouwen. Wij 
hebben in totaal vijf vrouwelijke leden. Dat 
is nog geen 10%. Want voor wie het 
ontgaan is, de held van de serie is een 
vrouw.  Misschien is dit de gamechanger, 
die eindelijk het aantal vrouwelijke 
schakers doet stijgen. Ik moet het nog 
zien, maar de KNVB had 20 jaar geleden 
ook niet gedacht dat zoveel meisjes 
zouden gaan voetballen.
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Dagboek van de secretaris  

Nummer 147 
 

 

6-11-2020 Nathan en Noëla stoppen bij de jeugd. 
 
Oktober Lauri staat met een mooi artikel over haar en haar partijen in 

Schaakmagazine. Ze is Nederlands kampioen geworden bij de meisjes C.  
Lauri gefeliciteerd ! 
 

11-11 WSG heeft 100 euro clubsupport ontvangen van de Rabobank. Dankzij 
stemmen op ons van Rabo leden. Het is bedoeld als bijdrage voor de tafels in 
het Budo Centrum. Die zijn nu ook een beetje van onze jeugd.  

 
5-12 Noud is lid geworden bij de jeugd en Robin Hoens bij de volwassenen. Beiden 

welkom. De tweede familie met drie leden op de club ☺ 
 
25-1-2021 Weinig te melden vanwege Corona. WSG schaakt online op dinsdagavond 

met veel dank aan Han Schuurmans, en ook op andere tijden schaken een 
aantal WSG-ers in een team met Südlohn. We doen het goed op hoog niveau. 
Uw secretaris weet er het fijne niet van, ik doe niet mee want ik word helemaal 
hyper van (snel) spelen op de computer. Met puzzels van Chess.com hou ik 
mijn schaken een beetje bij. 

 
 

Teruggave Contributie  
 

Omdat de club vanwege Corona minder uitgaven heeft dan normaal, heeft het bestuur 
besloten dat de leden een deel van de contributie dit seizoen niet hoeven te betalen. De 
penningmeester zal dit verrekenen met de inning van de contributie over de tweede 
seizoenshelft in maart. De teruggave hangt mede af van de hoogte van de contributie die je  
betaalt. 
 
Bestuur WSG 
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Interne Competitie 
(door Han van de Laar) 

  
Ranglijst Competitie WSG na ronde 11 seizoen 20/21 

Nr 
Waar

de 
Naam Voornaam 

Punte
n 

Gr
p 

Rati
ng 

Rtn
g+ 

Rating
N 

Score 
Perc

. 

G
es
p 

G
e
w 

Re
m 

Ver
l 

W-
Z 

Vri
j 

Af
z 

Bk
r 

01 75 Mullink Jochem 692,0 A1 2131 8 2139 7,5/08 94 8 7 1 0 2   2 1 

02 74 Abbink Henri 656,5 A 1967 4 1971 7,5/10 75 10 7 1 2 0 1     

03 73 Dekker Thiemen 563,8 B1 1704 37 1741 6,5/10 65 10 5 3 2 0     1 

04 72 Krosenbrink Marcel 488,7 A 1919 -24 1895 5,5/10 55 10 4 3 3 0   1   

05 71 Hoens Peter 479,8 A 1926 5 1931 4,0/05 80 5 3 2 0 1   5 1 

06 70 Boogaard Dick 466,5 A 1795 -12 1783 5,0/10 50 10 2 6 2 0 1     

07 69 Harxen Luc 453,8 C1 1433 48 1481 5,0/09 56 9 5 0 4 1   2   

08 68 Brinke Henk te 441,7 C 1549 34 1583 5,0/10 50 10 3 4 3 0   1   

09 67 Sligte Bert te 426,3 A 1831 -5 1826 3,0/06 50 6 2 2 2 2   4 1 

10 66 Maris Evi 417,8 B 1619 -25 1594 4,0/08 50 8 4 0 4 0   2 1 

11 65 Burgers Mark 415,3 B 1664 6 1670 5,5/09 61 9 5 1 3 1   2   

12 64 Schuurmans Han 396,0 B 1790 4 1794 2,0/03 67 3 1 2 0 -1   7 1 

13 63 Maris Erik 380,5 C 1473 -16 1457 4,5/10 45 10 4 1 5 0   1   

14 62 Van de Laar Han  379,3 B 1650 -4 1646 2,5/06 42 6 1 3 2 0 1 3 1 

15 61 Hoens Matthijs 358,8 C 1400 -6 1394 3,5/05 70 5 3 1 1 1   5 1 

16 60 Eckhardt Jan 355,0 D1 1160 13 1173 5,0/10 50 10 5 0 5 0   1   

17 59 Voogd Rob 346,8 C 1390 -3 1387 3,5/07 50 7 3 1 3 -1   4   

18 58 Maris Lauri 345,7 B 1639 -15 1624 2,0/05 40 5 1 2 2 1   5 1 

19 57 Dekker Paul 323,2 D 1013 29 1042 5,5/11 50 11 5 1 5 -1       

20 56 Schmeing Manfred 322,0 B 1710 3 1713 1,5/02 75 2 1 1 0 0   9   

21 55 Schley Alfred 315,0 B 1697 -15 1682 2,0/04 50 4 1 2 1 -2   7   

22 54 Houwers André 305,3 C 1411 -8 1403 3,0/04 75 4 3 0 1 0   7   

23 53 Hoens Robin 291,8 D 1200 -6 1194 3,0/04 75 4 3 0 1 0   7   

24 52 Wilterdink Bram 284,3 D 823 42 865 4,0/10 40 10 4 0 6 0   1   

25 51 Freriks Henk 282,2 C 1276 14 1290 1,5/03 50 3 1 1 1 -1   8   

26 50 Barachtjansky Daniël 275,2 D 995 19 1014 2,5/05 50 5 2 1 2 -1   6   

27 49 Koster Moya 265,0 D 1000 -10 990 3,0/09 33 9 3 0 6 1 1 1   

28 48 Kl. Langenhorst Gerard 260,0 C 1470 1 1471 1,0/01 100 1 1 0 0 1   10   

29 47 Ruesink Kay 259,3 D 1022 -15 1007 3,5/11 32 11 3 1 7 -1       

30 46 Kolakovic Klaudio 243,7 A 2158 0 2158 0,0/00 -   0 0 0 0   11   

31 45 Schmeing Walter 237,0 A 1959 0 1959 0,0/00 -   0 0 0 0   11   

32 44 Loesing Henrik 230,3 A 1894 0 1894 0,0/00 -   0 0 0 0   11   

33 43 Harbers Gerard 225,7 A 1893 0 1893 0,0/00 -   0 0 0 0   11   

34 42 Teloeken Stefan 218,0 B 1784 0 1784 0,0/00 -   0 0 0 0   11   

35 41 Witteveen Tim 206,3 C 1614 0 1614 0,0/00 -   0 0 0 0   11   

36 40 Kl. Poelhuis Jan Willem 193,7 D 1254 0 1254 0,0/00 -   0 0 0 0   11   

37 39 Wiggers Henk 188,0 D 1084 0 1084 0,0/00 -   0 0 0 0   11   

38 38 Cvetkovic Reinhard 172,2 A 1803 -14 1789 0,0/01 0 1 0 0 1 -1   10   

39 37 Vrieze Sylvan 169,3 D 918 -38 880 1,0/11 9 11 1 0 10 1       

40 36 Hambartsoemjan Anna 167,7 D 1000 -2 998 0,0/01 0 1 0 0 1 -1   10   

41 35 Roode Raphaël 141,5 D 900 -49 851 0,0/08 0 8 0 0 8 -2   3   
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Hebben we vorig seizoen 23 partijen kunnen spelen, die seizoen staat de teller vooralsnog 
op 11. We lopen inmiddels 7 partijen achter. Hoeveel speelrondes er nog gaan bijkomen, 
kan natuurlijk nu nog niemand zeggen. Het competitiereglement voorziet niet direct in dit 
soort bizarre omstandigheden, maar wellicht is het handig om artikel 3 er even bij te halen.  

Deze luidt (ingekort) als volgt: ‘Clubkampioen is de speler die, nadat de laatste ronde is 
gespeeld en de herberekening is uitgevoerd, de meeste waardepunten heeft behaald…. 
Extra prijzen zijn er voor de nummers 2 en 3 uit de eindstand en voor de hoogst geëindigde 
speler uit iedere volgende groep…. Om voor een prijs in aanmerking te komen, dient men 
meer dan 50% van het aantal partijen gespeeld te hebben die meetellen voor de interne 
competitie.’  

Als dat artikel dit seizoen wordt toegepast (het is nog niet aan de orde geweest binnen het 
bestuur) is de clubkampioen Jochem Mullink, nr. 2 Henri Abbink en nr.3 Thiemen Dekker. B-
groep Thiemen Dekker, C-groep Luc van Harxen en de D-groep Jan Eckhardt. Laten we 
allereerst hopen dat we nog veel partijen kunnen spelen.   

 

 

Corona-cup 
(door Marcel Krosenbrink) 

Nu het live-schaken weer stil ligt, zijn diverse leden online actief. Op dinsdagavond is er op 
Lichess door Han en zijn assistent Han een mooie vervanging voor de clubavond geregeld. 
Tussen half acht en negen uur spelen we in een gezellige sfeer vijf partijen met een 
bedenktijd van tien minuten. En dit nu al acht weken achterelkaar.  
Gemiddeld hebben er in die acht weken 10.6 personen per avond meegedaan. De laatste 
dinsdag voor de productie van dit  blad (2 februari) waren het er zelfs veertien, waaronder 
ook enkele “nieuwkomers”. Hoewel ik natuurlijk hoop dat we snel weer “echt” kunnen 
schaken, zou het mooi zijn als nog een paar leden het eens een keer gaan proberen. Als 
second best oplossing, zullen we maar zeggen. 
 
Alfred, Marcel en Frank hebben alle acht keer mee gespeeld, Henk, Han, Han en Henrik 
zeven keer. Er zijn al vijf verschillende winnaars geweest. Peter, Bert, Marcel, Han en 
Henrik, waarbij laatstgenoemde met drie zeges (waaronder eenmaal met de perfecte score 
van vijf punten) het best presteerde. Ook in het totaalklassement van deze niet echt 
bestaande competitie gaat Henrik aan de leiding. Omdat ik deze tijden ook weinig te doen 
heb, heb ik maar eens een stand opgemaakt na acht achtereenvolgende dinsdagen. 
 

1. Henrik  27½  (uit 7) 
2. Han S  26  (uit 7) 
3. Marcel  26  (uit 8) 
4. Alfred  19  (uit 8) 
5. Thiemen 18½  (uit 6) 
6. Frank  18½  (uit 8) 
7. Han vdL 16½  (uit 7) 
8. Henk teB 12  (uit 7) 
9. Gerard KL 9½  (uit 6) 
10. Stefan  7½  (uit 3)  

 
Maar om misverstanden te voorkomen, meedoen is belangrijker dan winnen. Dus doe ook 
eens een keer (vaker) mee. En als je niet weet hoe, meld je dan bij Han. 
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Partijen van clubleden 
(door Dick Boogaard) 

 
Het al weer zo lang geleden dat we echt geschaakt hebben. Uit het ‘grijze’ verleden is er een 
partij opgedoken met een mooie combinatie. Leuk dat die op het bord kwam! Het was 24 
november 2020 en Rob Voogd speelde met wit tegen Marcel Krosenbrink. Het werd een 
Siciliaan. Hier volgen de zetten! 
 
1.e2-e4  c7-c5  2.Pg1-f3  Pb8-c6  3.Pb1-
c3  d7-d6  4.Lf1-c4  g7-g6  5.d2-d4  
c5xd4  6.Pf3xd4  Lf8-g7  7.Pd4xc6  
b7xc6  8.Dd1-f3  e7-e6  9.Lc1-f4  Pg8-e7  
10.0-0-0  d6-d5  11.e4xd5  c6xd5  12.Lf4-
g5  f7-f6 
Na een rustige opening zijn we nu toch 
beland in een stelling waar scherpe 
kantjes aan zitten. Dus moet er nu een 
diagram om te zien wat er aan de hand is. 
. 

 
 
Allebei zullen ze gekeken hebben naar 
slaan op f6. En wat moet er dan? 
Uiteindelijk besluit Rob tot 13.Lg5-f4. 
Maar groot voordeel was mogelijk: 
13.Lg5xf6  0-0  14.Pc3xd5!  e6xd5  
15.Td1xd5!  e6xd5  16.Lc4xd5+  Lc8-e6  
17.Ld5xe6+  Kg8-h8  18.Lg5xd8  Tf8xf3  
19.g2xf3  Lg7-h6+  20.Kc1-b1  Ta8xd8  
21.Ld5-c4 
Dat is wel heel ver om vooruit te rekenen 
en Fritz was mijn hulp hierbij. 
Er zijn nogal wat zijvarianten, maar wit 
heeft tal van kansen om flink in het 
voordeel te komen. 
 
13.Lg5-f4 
Ook met deze zet staat wit beter, maar 
zwart heeft met de centrumpionnen 
gevaarlijke kansen. 
 

13……Lc8-d7   
Zie het diagram in de volgende kolom. 
Dit was nog een kans voor Rob. Nu gaat 
het om 14.Pc3xd5  Pe7xd5  15.Lc4xd5  
e6xd5  16.Df3xd5 is hopeloos voor zwart. 
 

 
 
14.Lc4-b5  Ld7xb5  15.Pc3xb5  e6-e5  
16.Lf4-g3  0-0 
 

 
        
Zwart heeft zich gered en staat nu zelfs 
iets beter. 
 
17.Df3-a3  Lg7-h6  18.Kc1-b1  Kg8-g7  
19.Th1-e1  Ta8-b8  20.c2-c4  Dd8-d7  
21.f2-f4 
Maar met zijn laatste twee prima zetten 
neemt Rob weer de leiding. 
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21…..Pe7-c6   

 
 
Als Rob nu eerst op e5 slaat, blijft het 
mooi: 22.f4xe5 fxe5  23.Td1xd5  Dd7-f5+  
24.Da3-d3 Df5xd3  25.Td5xd3 en wit gaat 
het eindspel in met een pion meer. 
 
22.Td1xd5  Dd7-f5+  23.Kb1-a1  Lh6xf4  
24.Pb5-d6  Df5-c2  25.Lg3xf4  e5xf4  
26Te1-d1  Pc6-b4   
27.Td5-d2? 
 

 
     
Het ziet er zo logisch uit. Even de dame 
wegjagen en alles is onder controle. Maar 
het kost een toren! 
 
27…..Dc2xd1+!  28.Td2xd1  Pb4-c2+  
29.Kb1-a1  Pc2xa3  30.Kb1-a1  Pa3-c2+  
31.Ka1-b1  Pc2-e3 en met een toren meer 
won Marcel gemakkelijk. 
 
Rob had het kunnen voorkomen door 
eerst even 27.Da3xa7+ te spelen en 
daarna Td5-d2. Dan kan die combinatie 
niet en staat hij goed.  
Mooie partij met allerlei leuke finesses. 
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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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Stellingen om op te vrolijken 
(door Dick Boogaard) 

 
Deze keer komen de zes stellingen uit partijen die echt in mat eindigden. Dus is het simpel: 
mat in 3, 4 of 5 zetten, soms voor wit, soms voor zwart. Veel plezier ermee en de 
oplossingen staan weer elders in het blad.  
 

 
1.Om er in te komen een intikkertje: 
Wit geeft mat in 5 zetten. 
 

 
2.Prachtige winst voor zwart:  
hij doet het in 3 zetten 
 

 
3.Deze is lastiger: wit (Reinderman) geeft 
mat in 5 zetten. 

 

 
4.Misschien de mooiste. Je moet het even 
zien: Zwart geeft mat in 4! 
 

 
5.Bruut geweld. Wit geeft mat in  
5 zetten. 
 

 
6.En tot slot geeft zwart mat in 4 zetten. 
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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 ? 

Lange tijd was alleen de familie Maris met drie leden op de dinsdagavond aanwezig, maar 
sinds kort heeft de familie Hoens zich daar bijgevoegd. Vader Peter schaakt al een hele tijd 
mee, maar de zonen Matthijs en Robin zijn nieuw in ons midden. Zij stellen zich samen voor.  

 

Leeftijd:         18 (Matthijs) en 22 (Robin)  

Studie/beroep:       ICT opleiding (M) en Postbezorger (R)   

Andere sporten:   Fietsen (M+R) en verder veel voetbal kijken op de 
televisie (R)   
 
 

 
 
 

Andere hobby’s:   Gamen  (M+R), video editen, fotografie, muziek luisteren 
(R) 

Favoriet gerecht:     Koude macaroni, zelfgemaakte pizza (M), Burrito’s (R) 

 

Wat lust je absoluut niet:   Paprika (M), Pasta (R) 

Favoriete drank:    IJskoffie (M), Cola (R) 

Favoriet (huis)dier:    Ik heb geen huisdieren, maar ik zou wel graag een hond 
willen hebben (M) 
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Favoriete artiest:    Katatonia (M), Alcest, The Intangible, Hammock (R) 

 

Favoriet boek:    Heb ik niet (M), geen (R) 

Favoriet TV-programma:   Death Note (M), The Queen’s Gambit (R) 

Ik heb een hekel aan:   Maandagen (M), vroeg opstaan (R) 

 

 

 

Ik heb bewondering voor:   De natuur (R) 

Hoe/van wie heb je leren schaken:   Mijn vader (M+R), video’s die ik kijk (R) 

Op welke schaakprestatie kijk je Womans grandmaster online verslagen in een 2.5 met 
het meeste plezier/trots terug:   minuten partij (M), iedere overwinning die ik boek (R) 
 
  

Favoriete opening:    Marshall (M), Konings-Indisch (R)  

Wat vind je leuk aan WSG:   Ik merk dat ik veel leer en vooruit ga als schaker (M), ik 
vind het leuk om over het bord tegen echte mensen te 
schaken (R)  

Suggestie voor WSG:   Verwarming aanzetten (M), gewoon zo doorgaan! Het is 
een leuke club (R)  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://yoo.rs/hartje-hartje-zegt-fijne-maandag-1563771758.html&psig=AOvVaw391ShWy4ADHPfR_sEtDHk6&ust=1608725111854000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCE5pjG4e0CFQAAAAAdAAAAABAU
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Eindspel 
(door Gerard Harbers) 

  

 
 

Gecomponeerd door E. Pogosyants uit 1981 

Opdracht: wit speelt en wint. 

 

Hier speelt het pat motief (voor zwart) in combinatie met een stukoffer (voor wit) om alsnog 

te winnen. 

 

Oplossing: 

1) Lf1  Lb5 

2) Lg2  Lf1 

3) Lxf1 g2 

En hier volgt het pat thema: als de pion wordt geslagen door wit is het pat. Maar dat hoef je 

natuurlijk niet te doen: 

4) Pg3! g1D 

4. … Kxg3 5. Lxg2 en de pion beslist 

5) Pf5 en mat. 
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Gecomponeerd door: W. Leick uit 1927 

Opdracht: Wit maakt remise 

 

Kan wit de pion op h3 tegenhouden? Of heeft hij wat anders? 

 

Oplossing: 

1) g6+  Kh8! 

Of: 1. … Kh6 (1 . … Kxg6 2. Pf4+ en h3 valt) 2. Pe3 Kxg6 3. Pf1 Kg5 4. Kd3 Kf4 5. Ke2 g5 6. 

Kf2 met remise 

2) Pe7  h2 

3) Kd5  h1D+ 

4) Ke6  

en het is remise omdat wit niet kan winnen, immers de zwarte koning kan niet dichterbij 

komen. En de zwarte dame alleen krijgt de witte koning niet mat. 

 

 

 

 



 

 

18 

The Queen’s Gambit 
 
In het Ten Geleide heb ik al aandacht besteed aan de Netflixserie The Queen’s Gambit. Ook 
de striptekenaars Hanco Kolk en Peter de Wit (vader van schaker Tex) besteden in hun 
dagelijkse krantenstrip Single een week lang aandacht aan de hitserie. Hieronde drie 
stroken. 
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Wiskundige schaakopgaven 

(door Jochem Mullink) 
 

Dick Boogaard wees mij op het bestaan van het boek “Wiskunde op een schaakbord” van 

John J. Watkins. Als student toegepaste wiskunde sprak mij dit natuurlijk aan en ik mocht 

zijn kopie lenen. Het is een boek met schaakproblemen. Dit zijn echter geen traditionele 

schaakproblemen, maar schaakproblemen met, zoals de titel suggereert, een wiskundige 

component. Om alvast op te warmen zijn hier drie voorbeelden van schaakproblemen die in 

dit boek besproken worden, op volgorde van relatief gemakkelijk naar relatief moeilijk.  

1. In de eerste opgave wordt gevraagd om de witte en zwarte paarden als het ware om 

te wisselen, op het volgende drie bij vier bord. Wit en zwarte mogen meerdere zetten 

achter elkaar doen of zetten overslaan. 

 

 

 

 

2. Een paardenrondgang is een reeks van zetten van het paard, waarbij het paard ieder 

veld precies één keer bezoekt. Een gesloten paardenrondgang is een 

paardenrondgang waarbij het paard weer op hetzelfde veld terugkomt als waar het 

begonnen is. Een van de eerst geconstrueerde gesloten paardenrondgangen is de 

paardenrondgang van Euler. Op een standaardschaakbord is een gesloten 

paardenrondgang mogelijk. De volgende vraag is of er ook een paardenrondgang 

mogelijk is op een 4x4 bord. 

 

3. De derde vraag is of het mogelijk is om als het volledige 8x8 bord bezet is met 

paarden van dezelfde kleur of het mogelijk is om alle paarden op hetzelfde moment 

een zet te laten doen. En is dit ook mogelijk op een bord van 5x5? 
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The Queen’s Gambit gelezen 
(door Dick Boogaard) 

 
Eind januari verscheen een nieuwe Nederlandse vertaling van het boek The Queen’s 
Gambit. Het origineel werd geschreven door Walter Tevis en verscheen in de VS in 1984. 
Onlangs is er een tv-serie van gemaakt, die werd uitgezonden op Netflix.  
 
De tv-serie deed veel stof opwaaien, er 
zou geen schaakbord meer te koop zijn en 
iedereen wil leren schaken. Omdat wij 
geen Netflix hebben, was ik blij met de 
vertaling van E.C.C.Kramer-Plokker die 
verscheen bij Meulenhoff en heb het boek 
onmiddellijk besteld.Het lezen van het 
boek is erg leuk, maar als je niet kunt 
schaken, is er waarschijnlijk weinig aan, 
omdat er zelfs partijfragmenten uitgebreid 
in worden besproken. Aardig voor mij is 
wel, dat ik partijen van oude meesters zo 
kon vinden in de database van mijn Fritz. 
Bijvoorbeeld: Akiba Rubinstein – Oldrich 
Duras, Wenen 1908. In het boek staat dat 
op de 36ste zet een pion promoveert door 
een dreiging  met aftrekschaak. Lezen met 
een schaakbord erbij en de laptop, dat is 
nieuw voor mij en het is leuk. 
In de tv-serie heeft Kasparov 
meegeholpen om de schaakactiviteiten er 
echt uit te laten zien. Dat is wel nodig, 
want als je schaken ziet op tv of in een 
film, staat soms het bord verkeerd, hoeven 
spelers nooit na te denken en een enkele 
blik op het bord is genoeg om mat te 
geven. Maar dit is echt. De hoofdpersoon 
is Beth (Elizabeth) Harmon, een 
weesmeisje met een ongekend talent voor 
schaken. En ze krijgt de kans er wat mee 
te doen. 
Ze leert het door het spel te zien als ze 
een jaar of acht is en als ze zestien is, 
speelt ze haar eerste buitenlandse 
toernooi in Mexico. Het gaat goed, maar in 
de laatste ronde speelt ze tegen de 
wereldkampioen, de Rus Borgov. En daar 
is ze te veel van onder de indruk. Ze heeft 
zwart en verliest snel. En dan ben je op de 
helft van het boek. De hele beschrijving 
van de partij hier laten zien, is te veel (4 
pagina’s!).  
 
Het gaat echter om een variant uit het 
Spaans en die gaat als volgt: 
1.e2-e4  e7-e5  2.Pg1-f3  Pb8-c6  3.Lf1-
b5  a7-a6  4.Lb5-a4  Pg8-f6  5.0-0  

Pf6xe4  6.d2-d4  d7-d5  7.d4xe5  Lc8-e6  
8.Dd1-e2  Pc6-a5  9. Pf3-d4  c7-c5  
10.Pd4xe6  f7xe6  11.c2-c3  Pa5xb3  
13.a2xb3 Dd8-b6 
 

 
 
Die laatste zet speelde ze omdat ze zag 
dat anders 14.Ta1xa6 Ta8xa6  
15.De2xb5+ zou komen. 
 
14.Lc1-e3  Lf8-e7  15.De2-g4  0-0   
16.f2-f3  d5-d4  17.Le3-h6  Tf8-f7  
18.Dg4xe4  
Nu legt ze haar koning om en verlaat snel 
de zaal, terwijl haar tegenstander applaus 
krijgt. Het is een mooi boek! 
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Oplossingen 
 

Stellingen om op te vrolijken: 
 
1.Ilya Smirin – Jaan Ehlvest, FIDE Knockout, Moskou 2001. 
   1.Df7-f8+  Ta8xf8  2.Tf3xf8  Kh8-h7  3.Le6-g8+  Kh7-h8  4.Lg8-f7+  Kh8-h7   
   5.Lf7-g6 mat! 
 
2. Rohzin – Firman, Evpatoria 2002 
   1……Dc5-e3+!  2.f2xe3  f3-f2+  3.Lg3xf2  Pe5-f3 mat! 
 
3.Dimitri Reinderman – Sybolt Strating, Hilversum 2009. 
   1.Le3-f4+  e6-e5  2.Lf4xe5+  Pc6xe5  3.d4xe5+  Kd6-e6  4.Tc1-c6+  Lf8-d6     
   5.Tc6xd6 mat! 
 
4.M.Buslov – Daniil Medvedev, Tomsk 2008. 
   De zwarte toren staat gepend. Daarom is de oplossing: 1…..Dh4-g5+  2.Kg2-h2 
   Dg5-h6  3.Kh2-g2  Dh6-g7  4.Kg2-h2  Tf6-h6 mat! 
 
5.E.Cosma – Monica Calzetta Ruiz, European Women ‘s Championship, Plovdiv 2008. 
   1.Tb7-b8  Ta8xb8  2.Db1xb8+  Da5-d8  3.Lf1-b5+  a6xb5  4.Db8xb5+  Dd8-d7         
   5.Db5xd7 mat!    
 
6.Samuel Reshevski – Bozidar Ivanovic, Skopje 1976. 
   1……Dh4xh2+  2.Kg1xh2  Tc4-h4+  3.Kh2-g1  Pf5-g3 en op de volgende zet is    
    het mat door 4…..Th4-h1, wat wit ook zet. 
 

Wiskundige schaakopgaven: 

1. Er zijn heel veel goede oplossingen, maar één oplossing gaat zo. 1. Pc4-a3-c2 2. 

Pb1-a3-c4 3. Pa4-c3-b1 4. Pc1-a2-c3-a4 5. Pb4-a2-c1 6. Pc2-a3 7. Pa1-c2-b4 8. 

Pa3-c2-a1 en de paarden zijn omgewisseld. 

 

2. Het is niet mogelijk om een paardenrondgang te construeren op een 4x4 bord, omdat 

er een rondgang van lengte 4 waarbij het niet mogelijk is om vanuit die rondgang te 

ontsnappen. 

 
 

3. Het is mogelijk om alle paarden op een 8x8 bord tegelijkertijd een zet te laten doen. 

De paardenrondgang van Euler is een gesloten paardenrondgang. Ieder paard kan 

een stap doen in de richting van die paardenrondgang. Het is niet mogelijk om 

ditzelfde te doen op een bord van 5x5, omdat het aantal witte en zwarte velden op 

zo’n bord niet gelijk is. En ieder paard op een wit veld moet naar een zwart veld 

springen en vice versa.  
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Het echte schaken ligt (hopelijk tijdelijk) stil. In januari zijn we begonnen met online 
schaken. De ene week een les, de andere week een toernooitje voor wie dat wil. Ik 
hoor dat er ook kinderen zijn die thuis hun schaakskills op peil houden met schaken 
op een echt bord. Goed bezig. En nu maar hopen dat we weer snel samen kunnen 
spelen.  
 
Als we de stand na 13 ronden bekijken zien we dat Jurre nog steeds ruim op kop 
gaat, maar inmiddels wel een keer heeft verloren. Van Noud om precies te zijn en dat 
is dan ook de speler die sinds het vorige clubblad de grootste opmars heeft gemaakt. 
Wie weet kan hij nog verder stijgen als we weer schaken. 
 

  punten score wit/zwart 

1 Jurre 255 10-9  

2 Finn 196 12-8 zz 

3 Ruben 187   12-6½  

4 Emma 173 11-6 w 

5 Noud 169  9-7 w 

6 Mats 161 12-6  

7 Bas 149   11-5½ w 

8 Maxim 126 10-6 ww 

9 Nathan 118    7-3½ w 

10 Desley 107  8-5  

11 Noëla 97   6-2½  

12 Tijn 91 12-4  

13 Yesper 75 11-3 z 

14 Midas 65    11-2½ z 

15 Yelmer 58  1-0 z 

16 Antonios 49   7-½ z 

 
 

Corona-cup (online) 

1. Emma  5 + 2 
2. Jurre  4 + 3 
3. Finn  3 + 2 
4. Noud  2 + 1 
5. Tijn  1 + 1 
6. Mats  0 + 0 
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Even voorstellen: Noud Korten 

Geboortedatum: 30 mei 2007     

School: Schaersvoorde     

Groep:  W2D (2
e
 klas)       

Wat wil je later worden:  Psycholoog   

Andere sporten:  Geen   

Andere hobby’s:  Gamen 

Schaken geleerd van:  Thuis  

Favoriet gerecht:  Broccoli, Pastaschotel, Spare Ribs 

 

 

Wat lust je absoluut niet: Champignons  

Favoriete drank:  Heb ik niet  

Favoriet (huis)dier:  Slang, hond 

 

  

Favoriete artiest:  Geen 

Favoriet boek:   Geen  

Favoriet TV-programma: Ik kijk geen TV 

Ik heb een hekel aan:  Mensen die denken dat ze beter zijn dan anderen  

Ik heb bewondering voor:  Mensen in de zorg  
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Programma seizoen 2020/2021 
 
Het programma is onder voorbehoud van de Coronamaatregelen. Dat betekent dat we nu 
nog maximaal drie periodes kunnen spelen.  Als de evenementen met vraagteken uitvallen 
zullen die vervangen worden door een gewone ronde of een vrije avond. 

 
Vrijdag 12 februari    Online  
Vrijdag 19 februari   Online  
Vrijdag 26 februari   Online ?  
Vrijdag 5 maart   Ronde 14 ?   
Vrijdag 12 maart    Ronde 15   
Vrijdag 19 maart   Ronde 16 (start periode 3) 
Vrijdag 26 maart   Ronde 17  
Vrijdag 2 april    Simultaan  
Vrijdag 9 april    Ronde 18  
Vrijdag 16 april   Ronde 19 
Vrijdag 23 april   Ronde 20 
Vrijdag 30 april   Ronde 21 
Vrijdag 7 mei     Snelschaken    
Vrijdag 14 mei    Ronde 22 
Vrijdag 21 mei    Ronde 23 
Vrijdag 28 mei    Slotavond 
 
 
 
 

  
 


