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 CLUBBLAD WSG 
NUMMER 148  

juli 2021 
 

REDACTIE      INHOUDSOPGAVE 
 
Dick Boogaard     2.  Inhoudsopgave 
       3.  In Memoriam    
Marcel Krosenbrink     4.  Ten Geleide 
       5.  Agenda Jaarvergadering  
Jochem Mullink     6.  Bestuursmededelingen   
       14 Jubileumprogramma  
       15 Interne competitie  
       19 Externe competitie 
       20 Paardenweefsel 

22 Mooie Stellingen 
23 Zomerschaakt 

ADVERTENTIES     25 Partijen van clubleden 
       30 Wie ben ik ?  
Gerard Harbers     32 Eindspel  
       33 Oplossingen 
       34 Jeugdschaak 
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    
Was Zomerschaak 2021 de doorbraak van de broers Hoens ? Achteraf zullen we het weten. Feit 
was dat zowel Robin als Matthijs in de prijzen vielen. Verderop in het clubblad de partij waarmee  
Matthijs zijn prijs zeker stelde in de laatste ronde. Hier alvast een diagram. Matthijs speelt hier 0-
0-0 in de hoop op zwarts volgende zet Kxg6. Hoe het verder ging lees je vanaf pagina 25.   

http://www.wsg-schaak.n/
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In Memoriam Dick Labee 
 
Op 27 mei hoorden wij dat Dick Labee op 66-jarige leeftijd was overleden. Hoewel bekend 
was dat het met zijn gezondheid niet zo goed ging, komt zo’n bericht toch binnen. Dick was 
bijna veertig jaar lid van onze vereniging en moest in de loop van het vorige seizoen 
vanwege zijn ziekte zijn actieve schaakloopbaan al noodgewongen neerleggen. En dat moet 
een moeilijke stap zijn voor iemand die de clubavond zeer frequent bezoekt. In de langdurige 
periode van zijn lidmaatschap heeft Dick diverse functies voor de club vervuld. Zo was hij 
bestuurslid en maakte hij jarenlang deel uit van de redactie van het clubblad.  
 
Begin jaren negentig mocht Dick tweemaal invallen in het eerste, beide keren remise tegen 
een heel sterke speler. Zelf schreef hij een stukje in clubblad 43 over zijn partij tegen oud 
Nederlands kampioene Erika Belle. “Wat heb ik als eenvoudig schakertje in het eerste te 
zoeken”, waren zijn bescheiden gedachten toen de teamleider hem vroeg. Dat bleek mee te 
vallen. Dick heeft hier wit. Hij speelt niet op spektakel, maar wel degelijk en weet zijn 
tegenstander te overtuigen dat er niets anders op zit dan het remiseaanbod te aanvaarden.    
 

1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 d5 4.Pf3 Le7 5.e3 
Pbd7 6.Dc2 0–0 7.cxd5 exd5 8.Ld3 c5 
9.dxc5 Pxc5 10.Lf5 g6 11.Lxc8 Txc8 
12.Ld2 Pce4 13.Tc1 Lb4 14.Db3 a5 15.0–
0 Pxd2 16.Pxd2 d4 17.exd4 Dxd4 18.Pf3 
Dg4 19.Pd5 Pxd5 20.Dxd5 Df4 21.Txc8 
Txc8 22.Dd7 Tc7 23.Dd8+ Kg7 24.Td1 
Le7 25.Dd5 Lc5 26.g3 Df6 27.Td2 Lb4 
28.Te2 b6 29.De5 
 
Diagram na zet 18 van wit die remise 
aanbood. Zwart probeerde het nog een zet 
of tien, maar tet resultaat stond vast. 

 
 
Want vergis je niet, hoewel Dick bij het WSG niet om de prijzen meespeelde, kon hij een 
prima partij schaken. Uit eigen ervaring weet ik daarover mee te praten. Ik dacht hem een 
keer te gaan verschalken in een eindspel, maar het ging precies andersom.  
 

 
 

 

 
Ondergetekende speelde hier 35. Kd4 (h5 
wint) en laat Dick zijn laatste troef 
uitspelen. 35. …e3 en wit trapt er in. 36. 
fxe3 (Kd3 en er is alsnog niets aan de 
hand) g3, 37. exf4 gxh2, 38. f5 h1D en 
zwart wint.  
 
En ook al had hij een aantal zetten 
daarvoor al een keer remise aangeboden, 
Dick was dan niet de persoon om je dat na 
afloop van de partij nog even in te wrijven.  
Want bovenal was Dick een prettige 
persoon om mee aan het schaakbord te 
zitten of na te praten.     

Zo zullen wij ons Dick blijven herinneren 
 

Marcel Krosenbrink   
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Ten Geleide 
(door Dick Boogaard) 

 
We hadden het zo mooi bedacht. Op 9 september 2021 bestaat het WSG 75 jaar en precies 
op dat moment zouden we dan clubblad 150 laten verschijnen.  
Door ‘wat bijzondere omstandigheden’ is er in het verschijnen van de clubbladen een 
onderbreking geweest. Zo is dit dus pas clubblad 148 en ik denk niet dat we daarmee in 
september al nummer 150 halen. 

 
Om dat ik spelen met getallen altijd leuk 
vind, heb ik wat oude clubbladen erbij 
gehaald om nog eens in herinnering te 
roepen hoe we dat vroeger deden. Hier 
zijn er een paar . 
Bij ons 50-jarig jubileum in september 
1996 schreef voorzitter Marcel: Hoe zal 
het schaken in het algemeen en het WSG 
in het bijzonder er bij ons volgende 
jubileum in 2021 uitzien? Het klinkt nog 
ver weg , maar het is al over 25 jaar…. 
 
Dat mag je een vooruitziende blik noemen; 
we spelen weer, maar er is veel 
veranderd. In dat jubileumnummer staat 
ook een voorwoord van burgemeester 
C.Stigter van Winterswijk. Een mooi stuk 
met als laatste zin: Met een gezond WSG 
staat Winterswijk nooit mat! 
 
Clubblad 100 is wat dat betreft tamelijk 
ongemerkt voorbij gegaan, maar clubblad 
90 verscheen precies bij het 60-jarig 
bestaan. De voorpagina was mooi 
aangepast met groot de twee getallen 
erop. 

Dan weer terug naar nu. Met schaken 
hebben we ons de afgelopen tijd vooral 
met zelfstudie en internet moeten bezig 
houden. Omdat ik weinig meer aan 
schaakstudie doe, maar wel graag naar 
schaken kijk, waren de internettoernooien 
met de wereldtop een uitkomst. 
 
Vaak met partijen van 20 minuten plus een 
paar seconden per zet, dat schiet lekker 
op en ook met minder bedenktijd was het 
vaak spektakel om naar te kijken. Zo 
raakte ik toch niet helemaal vervreemd 
van het schaakbord.  
 
En nu schaken we gelukkig weer! We 
hebben een vorm van zomerschaak 
gespeeld en Marcel doet daarvan verslag 
in dit nummer, want het is net klaar. Ik 
denk dat de deelnemers er veel plezier 
aan hebben beleefd. De opkomst was 
prima, met vooral ook veel jonge spelers! 
We wensen iedereen  veel plezier bij dit 
clubblad nummer 148! 
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AGENDA 
Ledenvergadering dinsdag 31 augustus19.30 uur bij Zonnebrinkcentrum 

 
1. Opening/mededelingen  
 
2. Interne Competitie  

 
 
3. Externe competitie  

(zie elders in dit blad)  
 
4. Activiteiten  

Jubileum (zie elders in dit blad)  
(1 en 15 oktober) 

 
5. Financiën  

 

 

 
 
6. Jaarverslag secretaris  

clubbladen 146 t/m 148  
 
7. Bestuursverkiezing  

Gerard Harbers (penningmeester) en Marcel Krosenbrink (voorzitter) zijn aftredend en 
herkiesbaar  

beide functies) kunnen zich tot een uur voor het 
begin van de vergadering melden bij één van de bestuursleden  
 
8. 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 en de dan geldende 
Coronaregels. Jullie krijgen daarover nog bericht.   
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Notitie van korte vergadering bestuur WSG 
 

Locatie Zonnebrink, 25 mei 2021, aanwezig voltallig bestuur. Verslag Mark Burgers. 

Overleg over de meest dringende zaken nu het “echte” schaken weer mag beginnen. 

 Maandag 21 juni om 19.30 is er een bestuursvergadering bij Gerard Klein 

Langenhorst. 

 Over twee gaat Gerard Harbers naar de SBO vergadering, Marcel woont morgen het 

digitale voorzittersoverleg bij. 

 De barbecue kan eventueel 17 juli 2021 gehouden worden, als dat mag van de 

overheid. Marcel zal dit afstemmen met André en Bianca. 

 Henk, Marcel en Gerard Harbers gaan 2 juni spreken over de financiële zaken, ook in 

relatie tot het jubileum. Met drie personen mag je namelijk al samenkomen. Verder 

overleg volgt dan op 21 juni. 

 Han heeft een rooster gemaakt. Volgend seizoen zijn er 33 ronden in de interne 

competitie. Nu worden er zeven ronden zomerschaak gespeeld. Daarna is het 

vakantie. Als er zeer veel belangstelling is voor het fysieke schaken en er zijn 

mogelijkheden in de horeca kunnen we daarna mogelijk nog verder schaken.. 

 Het competitiereglement krijgt een kleine wijziging: als er wederom een jaar komt 

waarin er zeer weinig ronden worden geschaakt, dan zullen er geen bekers worden 

uitgereikt. 

 

Bestuursvergadering WSG  

Bij Gerard Klein Langenhorst, 21 juni 2021. Verslag Mark Burgers. 

 
1.Opening/mededelingen 

Om 20 uur opent Marcel de vergadering. Alle bestuursleden zijn aanwezig. 

 Plus Bruggers heeft een actie waarbij leden kunnen sparen voor geld voor de club. 
Mark heeft WSG aangemeld per mail op 23-6-21. Indien we mogen meedoen 
(maximaal 50 clubs) dan gan we dat bij de leden en bekenden onder de aandacht 
brengen. 
 

 Gerard heeft de stukken bekeken over nieuw verengingsrecht bestudeerd. Er is geen 

urgentie om meteen iets te regelen. We wachten vooralsnog even op de KNSB 

omdat zij wellicht een hapklare tekst zullen voorbereiden die we bij de notaris kunnen 

indienen, opdat dit geregeld is.  

 
2.Ledenzaken 

 Joachim heeft wat lichamelijke problemen. De ziekencommissie (Dick B. en Han S.) 

heeft contact met hem opgenomen. Het gaat redelijk met hem. 

 Jubilea 

Ook deze jaarvergadering zullen we enkele leden mogen huldigen. 
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 Vertrouwenspersoon/VOG 

Dit is vanwege Covid-19 blijven liggend. Na de zomervakantie pakken we dit op. 

 
3. Externe competitie 

 Een concept indeling wordt besproken en staat in dit clubblad gepubliceerd. Het gaat 

alleen over de zaterdagcompetitie. Info over de doordeweekse competitie volgt later.  

 
4. Activiteiten 

 Henk geeft een toelichting op het jubileum. Zie ook elders in dit blad.. 

 De cursus van Frank Kroeze is op 1 en 15 oktober Opgeven is mogelijk bij Marcel 

 Zomerschaak is heel goed bezocht. Op 6 juli is de laatste ronde. Gerard Kl. L. vraagt 

of we daarna bij het Weurden mogen schaken, indien ja dan gebruiken we het 

materiaal van het jeugdschaak. Dit is inmiddels geregeld. 

 De barbecue is 17 juli. Iedereen wordt uitgenodigd, aanmelden kan bij Marcel. 

 
5. Accommodatie/materiaal 

 De Merelzaal vanaf de jaarvergadering alle dinsdagen vastleggen, de Vlinderzaal 

afhankelijk van de wegens eventuele Coronamaatregelen benodigde ruimte.  

 Gerard Kl.L. en Henk te B. controleren deze zomer de stukken. 

 
6. Financiën 

 De cijfers zijn goed. Gerard H. geeft een toelichting. In de toekomst zullen we minder 

jubilea krijgen, want 80 en 85 etc. zijn geen echte “mijlpalen”. Derhalve zullen er ook 

minder uitgaven zijn. Er is voldoende in kas nu, dus het voorstel is om bij 90 en 100 

jaar wat meer te doen en ertussen minder. Per jaar per lid wordt de reservering voor 

jubilea dan € 2.50.   

Weinig corona gerelateerd ledenterugloop in vergelijking met landelijk gemiddelde.  

 Per 1-1-2022 zijn denksporten btw plichtig. We doen als vereniging voor het komende 

begrotingsjaar 21/22 niets met de omzetbelasting, de contributie wordt niet 

aangepast. We berekenen, nadat de KNSB aangeeft wat hun laatste overleg met het 

ministerie heeft opgeleverd, of we mee gaan doen of niet mee gaan doen met de 

omzetbelasting als vereniging. Het voordeligste wordt toegepast. 

 Jan Willem Klein Poelhuis is aftredend uit de kascommissie. Herby Aalbers neemt 

over, Arent Luimes is nu reserve. 

 Bij de Rabobank is bekend dat als er met de penningmeester iets gebeurt, de 

voorzitter bij de financiën kan. Dit is bij deze gemeld. In ons huishoudelijk reglement 

is dat niet te wijzigen, want we hebben niet zo’n reglement. 

 
7. Samenstelling bestuur 
Gerard Harbers (penningmeester) en Marcel Krosenbrink (voorzitter) zijn aftredend en 
herkiesbaar. Als iemand een bestuursfunctie ambieert, dit graag voor de 
ledenvergadering melden bij één van de bestuursleden.  
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8. Rondvraag 
 

 Marcel: er zijn drie bekers voor de zomercompetitie. 

 Han: Er zijn zes bekers voor de interne competitie. A1, A2, A3, B1, C1, D1. 

 Marcel: de opzet van zomerschaak zoals nu bevalt goed, veel deelname. We gaan 

voorstellen dit zo vaker te doen. De leden worden hierover gepolst. 

 Henk: Komt er een schoolschaaktoernooi? Marcel: de woensdag voor de 

voorjaarsvakantie is dat gepland. 

 Gerard Kl.L.: Er zijn nog 72 notatieboekjes, wat daarna? De boekjes zijn mooi, maar 

het formaat is minder praktisch (te groot). Nieuwe boekjes qua formaat daarom 

aanpassen.  

 
9. Sluiting 

 Om 22.10 uur sluit Marcel de vergadering. 

 
 

Dagboek van de secretaris  

Nummer 148 
 
 
11-2-2021 Ulf Bierkämper is verhuisd en woont nu zo onhandig ver van WSG dat hij 

helaas moet afmelden als lid.  
 
25-3  Desley meldt zich af bij de jeugd. Hij gaat een andere sport doen. 
 
27-5 Ons oud lid Dick Labee is toch nog sneller dan verwacht overleden. Een in 

memoriam vindt u elders in dit blad. Een aantal leden is naar de condoleance 
gegaan. Dat was goed want zijn vrouw zag ons en zei met een glimlach “En 
daar is de schaakclub”.  

 
9-6 Emmy, de weduwe van ons overleden lid Bram Peters is overleden. De familie 

heeft nog contact met enkele wsg-ers, we hebben een condoleancekaart 
gestuurd. 

 
22-6 Bestuursvergadering bij Gerard Kl.L. zie verslag elders in dit nummer. 
 
23-6 WSG is bij Plus Bruggers aangemeld om in het najaar bonuspunten te sparen 

waarmee de kas van WSG gespekt kan worden. 
 
24-6 Midas meldt zich af bij de jeugd, hij gaat ver verhuizen. 
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Winterswijks Schaakgenootschap

Begroting Werkelijk 2020-2021 Begroting

2020-2021 Winst- en verlies rekening 2021-2022

Inkomsten/opbrengsten

Contributies

Senioren (incl retourregeling) 4.950€     3.330€     4.950€     

Junioren 1.200€     1.438€     1.200€     

6.150€     4.768€     6.150€     

Donateurs 20€           20€           20€           

Subsidies/bijdrage bank/schenking 100€         158€         100€         

Inschrijfgeld jeugdtoernooi -€          -€          -€          

Rente 1€              1€              1€              

Totale inkomsten/opbrengsten 6.271€     4.947€     6.271€     

Uitgaven/kosten

Huur 1.500€     900€         1.785€     

Clubblad

Kosten clubblad 360€         238€         260€         

Af: Sponsor bijdrage adverteerders -480€       -323€       -430€       

-120€       -85€          -170€       

Reiskosten

Reiskosten 1.298€     -€          1.298€     

Af: Vergoeding KNSB -420€       -€          -420€       

878€         -€           878€         

Uitgaven SBO en KNSB

SBO afdracht senioren 2.401€     2.488€     2.460€     

SBO afdracht junioren 535€         631€         546€         

Afdracht KNSB: teaminschrijving 30€           -€          30€           

Afdracht KNSB ivm gem reiskosten 510€         -€          510€         

3.476€     3.119€     3.546€     

Overig 

Materiaal 150€         54€           150€         

Prijzen 50€           30€           50€           

Consumpties (extern en overig) 252€         30€           252€         

452€         114€         452€         

Representatie/BBQ/cursus/diversen 200€         206€         200€         

Accommodatie senioren -€          -€          -€          

Toernooikosten -€          -€          120€         

WSG-Sudlohn -€          -€          -€          

200€         206€         320€         

Kosten website 100€         50€           50€           

Diversen/overige kosten -€          -€          -€          

Kosten bank 125€         120€         120€         

Administratie kosten 10€           13€           10€           

235€         183€         180€         

Incidenteel: Jubileum -€          -€          1.750€     

Verzekering 10€           11€           10€           

Afschrijvingen 113€         113€         113€         

Resultaat -473€       386€         -2.593€    
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Toelichting jaarcijfers 2020-2021 en begroting 2021-2022 

(door Gerard Harbers) 

 

Inleiding 

Hierbij presenteren we de jaarcijfers van het WSG over het seizoen 2020-2021. Het 

afgelopen seizoen en ook nu nog wordt de tijd gekenmerkt door de corona crisis. Je kunt 

alles in cijfers uitdrukken maar wat je ook plant met de corona loopt alles in de soep. Hoewel 

dit niet betekent dat het dan ook meteen helemaal financieel fout zit. Integendeel. De corona 

heeft zorggedragen voor veel minder uitgaven/kosten en je hoeft er niet veel voor te doen. 

 

WSG blijft een financieel gezonde 

vereniging. Het ledental is gedaald maar 

staat nog steeds op 70 leden, waarvan 23 

jeugdleden. Maar we konden niet tegen 

elkaar spelen en dat is toch wel waarvoor 

we lid zijn van WSG. Aan het einde van 

het seizoen werden de maatregelen wat 

minder scherp en wordt er weer gespeeld. 

Dat we dat gemist hebben kunnen we zien 

aan de deelname van de zomercompetitie, 

die elke avond toch weer vol zat. Zowel 

met oudere deelnemers maar ook de 

jonge deelnemers waren volop aanwezig.  

 

Balans 

De balans is berekend per einde augustus 
2021. 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 2020-2021 
hebben we de bekers gebruikt voor onze 
eigen clubcompetities. Hetgeen we niet 
gebruikt hebben staat in de balans onder 
post voorraden, € 82.  
 
Verder stijgt de reservering voor het 
jubileum met € 5 per lid, dit is € 350 voor 
dit jaar. Vanaf het boekjaar 2021-2022 is 
de reservering voor een jubileum per lid € 
2,50. De reservering voor een jubileum is 
reeds erg hoog in verhouding (ca 48%) tot 
de rest van het verenigingsvermogen. We 
mogen die ruimte dan ook alleen maar 
besteden aan een jubileum en niet aan 
iets anders, bijvoorbeeld een klok. Die 
verhouding moet lager zijn. Daarom 
bouwen we dat percentage af.  

Winst- en verliesrekening 

Omdat we minder kosten hebben gehad, 

hebben we als bestuur besloten om de 

contributie over de hele linie te verlagen 

voor dit boekjaar. Daarom is de begrote 

contributiepost dan ook niet gehaald. Maar 

dat hoefde ook niet. Door dat we minder 

kosten hadden, hadden we aan een 

opbrengstpost van € 4.768 voldoende om 

alle kosten te dragen. De lagere kosten 

bestonden namelijk uit minder uitgaven 

voor de reiskosten, die waren immers nihil 

(begroot op € 878) en minder uitgaven 

voor de SBO afdracht € 3.119 t.o.v. de 

begrote € 3.476. Daarnaast hadden we 

ook minder overige kosten € 114 t.o.v. de 

begrote € 452. De huur en kosten van de 

accommodatie van € 900 is ook duidelijk 

lager dan de € 1.500 waarmee begroot is. 

Dit kwam natuurlijk ook omdat we minder 

speelden en geen zaal nodig hadden. 

Maar als we speelden dan was de 

huurprijs per avond wel hoger omdat we 

de beschikking hadden over twee zalen 

i.p.v. één zaal. De kosten voor het 

clubblad zijn € -85. Dit werd veroorzaakt 

doordat de adverteerders 75% van de 

advertentieprijs hebben betaald vanwege 

de corona. De winst- en verliesrekening 

spreekt verder voor zich. 

 

Begroting 2021-2022 

In de begroting gaan we uit van 65 leden 

terwijl we er nu 70 hebben. We begroten 

daarmee voorzichtig. Ook wat betreft de 

opbrengst van de bank begroten we 

voorzichtig (€ 100). 

We verwachten in het komende seizoen 

weer reiskosten te zullen hebben, omdat 

we verwachten alle wedstrijden te zullen 

spelen. 
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En de afstanden van de uitwedstrijden van 

de teams globaal gelijk zijn aan het 

ingeschatte aantal kilometers van de 

begroting van het afgelopen jaar. 

Tenslotte ontvangen we minder 

reiskostenvergoeding van de KNSB.  

De huurkosten zijn ingeschat op € 1.785.  

We spelen 38 avonden thuis en er is 

rekening gehouden met 8 middagen voor 

de (beker)wedstrijden en het 

snelschaaktoernooi. We verwachten nog 

een poosje 2 zalen te moeten huren en 

dan is de prijs voor huur hoger.  

 

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 € 170 op. We verwachten dat 

de effecten van de corona zich sterk 

beperken t.o.v. het afgelopen seizoen. In 

dit seizoen hebben we ook nog een 

jubileum. De commissie is reeds bezig. 

Voor dit jubileum hebben we een bedrag 

begroot van € 1.750. En dat maakt dan 

ook dat er een stevig verlies verschijnt in 

de begroting.  

Omdat we het afgelopen jaar financieel 

goed gedraaid hebben kunnen we dit 

verlies dragen. Wat verder in de toekomst 

nog speelt is dat we als vereniging moeten 

deelnemen of rekening moeten houden 

met omzetbelasting.  

Maar daar is de KNSB nog volop mee 

bezig dus dat wachten we maar even af. 

De omzetbelasting perikelen spelen vanaf 

1 januari 2022.  

 

Conclusie  

Er is een verlies begroot van € 2.593. 

Hiervan is echter € 113 afschrijving en € 

82 aan gebruikskosten voor de 

notatieboekjes. Dit zijn wel kosten maar 

geen uitgaven. Verder hebben we zoals 

aangegeven voorzichtig begroot. Zoals het 

er nu voorstaat kunnen we als vereniging 

onze vermogenspositie in de benen 

houden en kunnen we voldoende 

vermogen achter de hand houden om als 

vereniging te kunnen bestaan. En daarom 

hoeven we de contributie in 2021-2022 

niet aan te passen. Interen mag wel een 

beetje. De coronakilo’s moeten eraf.  

 

 
 

 

Winterswijks Schaakgenootschap

BALANS

per

31-aug-21 1-sep-20 31-aug-21 1-sep-20

Activa Passiva

Klokken, borden 559€           672€         Eigen vermogen 3.682€        3.646€     

stukken, kast Reservering jubileum 3.405€        3.055€     

   

Voorraad 82€              112€         Verenigingsvermogen 7.087€        6.701€     

Vooruit betaalde bedragen -€            -€           

Te vorderen bedragen 255€           225€         

 

Bank 37€              42€              

Spaarrekening 6.575€        5.650€     

Kas -€            -€          Te betalen bedragen 421€           -€          

Totaal 7.508€        6.701€     7.508€        6.701€     
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Jubileumjaar 
(door de Jubileumcommissie) 

Volgend seizoen bestaat WSG 75 jaar. Tijdens de vorige jaarvergadering is een commissie 

samengesteld (bestaande uit Han Schuurmans, Henk te Brinke en Jochem Mullink) om dit te 

organiseren. Als voorbereiding voor volgend seizoen is nagedacht over welke activiteiten 

passend zijn. We verwachten (hopen) dat volgend seizoen de coronamaatregelen een 

minder grote impact zullen hebben op het verloop van het seizoen.  

We willen het jubileumseizoen openen met koffie en gebak. Verder zijn dit de belangrijkste 

activiteiten die we voor volgend seizoen hebben gepland. 

i) Simultaan. Traditiegetrouw wordt er vaak een simultaan georganiseerd. Dat willen we ook 

dit jubileumseizoen weer doen. We zoeken nog een simultaangever. 

ii) Kroegenschaaktoernooi. De tweede hoofdactiviteit die gepland staat is een 

kroegenschaaktoernooi. Dit moet plaats gaan vinden eind 2021 (waarschijnlijk 20 

november). Dit in verband met de spreiding van de activiteiten en omdat het dan 

waarschijnlijk makkelijker is om cafés en restaurants te vinden die een 

kroegenschaaktoernooi willen faciliteren. 

iii) Feestelijke avond voor jeugd. Met drinken, chips en een toernooi met prijzen. 

iv) Barbecue. Aan het van het seizoen willen we de barbecue nog een extra twist geven met 

een fietsspeurtocht en andere spellen die zowel voor volwassenen als jeugdleden geschikt 

zijn. 

v) Match met Südlohn. We proberen de match een feestelijk tintje te geven. 

Dan rest ons nog iedereen een fijne en gezonde zomervakantie te wensen en dat hopelijk 

iedereen volgend seizoen weer kan meespelen. 

 

 

 

7 september 2021     Koffie met gebak 

oktober 2021     Feestelijke avond tijdens jeugdschaken 

20 november 2021     Kroegenschaak 

januari 2022 (?)      Match Südlohn 

mei  2022          Simultaan 

juni 2022           Barbecue met activiteit 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://feesthoek.nl/product/75-jaar-slinger-vlaggetjes-10m/&psig=AOvVaw0qjC1vZ9L5agU5eBmVkwu8&ust=1625259418528000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCOD_p6bhwvECFQAAAAAdAAAAABAE
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De interne competitie 
(door Han van de Laar) 

 
Speelden we in het seizoen 2019-2020 nog 23 ronden, in het seizoen 2020-2021 werd 
de competitie al na 11 ronden stilgelegd vanwege de coronacrisis. Hoewel er hoop 
was op een korte onderbreking duurde het toch nog tot 25 mei voordat er weer in 
clubverband geschaakt kon worden. Weliswaar werd de interen competitie niet meer 
hervat, maar de opkomst op 25 mei en verder, aan zomerschaak viel niet tegen.  
 
Winnaars  
Aangezien er niets in de 
reglementen staat over het 
voortijdig beëindigen van de 
competitie is door het bestuur 
besloten om de winnaars van de A-
B-C-D-groep ook daadwerkelijk uit 
te roepen tot winnaar van de groep. 
Ook voor de nummers A2 en A3 is 
er een beker en eervolle 
vermelding.  
 

 
 
De prijswinnaars zijn respectievelijk 
Jochem Mullink tevens 
clubkampioen, Henri Abbink tweede 
en Thiemen Dekker derde. B1 
eveneens Thiemen Dekker, C1 
Henk te Brinke en D1 Jan Eckhardt. 
Van harte proficiat allemaal.  
 
 

Aanpassing reglement 
Aan de leden wordt tijdens de 
ledenvergadering gevraagd in te 
stemmen met het onderstaande 
artikel als aanpassing op het 
reglement. Bij goedkeuring gaat dat 
artikel in vanaf het seizoen 2021-
2022.  
 
Artikel 4.   
Als de competitie door 
omstandigheden niet volledig wordt 
gespeeld, geldt als einduitslag de 
stand na de laatste daadwerkelijk 
gespeelde ronde, indien er de helft 
of meer van het aantal geplande 
rondes zijn gespeeld. Zijn er minder 
dan de helft van het aantal 
geplande rondes gespeeld, dan 
komt die competitie te vervallen. Er 
worden in dat geval geen prijzen 
uitgereikt.   
 
Stand en indeling 
Omdat er vorig seizoen vrij veel 
spelers in de stand waren 
opgenomen zonder dat ze een partij 
gespeeld hebben, wil ik je dit 
seizoen pas in de stand opnemen 
indien je daadwerkelijk één partij -
liefst meer- speelt voor de 
competitie. Dus meld je aan! 
 
Speelschema 2021-2022 
Het rooster voor het seizoen 2021-
2022 staat op de volgende pagina. 
En hopelijk komt er nu geen kink in 
de kabel. 
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31 augustus 2021 Ledenvergadering  

7 september Ronde 1 Start periode 1 

14 september Ronde 2  

21 september Ronde 3  

28 september Ronde 4  

5 oktober BEKER 1 WSG-beker: geen interne ronde 

12 oktober Ronde 5  

19 oktober SCHAAKVRIJ 1 Herfstvakantie 

26 oktober Ronde 6 + tussenronde BEKER  

2 november Ronde 7  

9 november Ronde 8  

16 november Ronde 9  

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

30 november Ronde 11  

7 december Ronde 12 Start periode 2 

14 december Ronde 13  

21 december Ronde 14  

28 december SCHAAKVRIJ 2 Kerstvakantie 

4 januari 2022 DUOSCHAAK Kerstvakantie 

11 januari Ronde 15  

18 januari Ronde 16 + BEKER 3 WSG-beker kwartfinale 

25 januari Ronde 17  

1 februari Ronde 18  

8 februari Ronde 19  

15 februari Ronde 20  

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

1 maart SCHAAKVRIJ 3 Voorjaarsvakantie 

8 maart Ronde 22  

15 maart Ronde 23  

22 maart Ronde 24 Start periode 3 

29 maart Ronde 25  

5 april Ronde 26 + BEKER 5 WSG-beker finale 

12 april Ronde 27  

19 april Ronde 28  

26 april Ronde 29  

3 mei SCHAAKVRIJ 4 Meivakantie 

10 mei Ronde 30  

17 mei Ronde 31  

24 mei Ronde 32  

31 mei Ronde 33 Laatste ronde 

7 juni Zomercompetitie 1  

14 juni Zomercompetitie 2  

21 juni Zomercompetitie 3  

28 juni Zomercompetitie 4  

5 juli Zomercompetitie 5  

12 juli Zomercompetitie 6  

19 jul t/m 23  aug Schaken voor de liefhebber  

30 augustus 2022 Ledenvergadering  

6 september Start schaakseizoen  

 

Herfstvakantie                                     18 t/m 22 oktober 2021 

Kerstvakantie                                       27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie                               28 februari t/m 4 maart 2022 

Meivakantie                                         27 april t/m 6 mei 2022 

Zomervakantie                                    11 juli t/m 19 augustus 2022 
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Eindstand seizoen 2020-2021 
 
 
 

 
 
 

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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.   

Overzicht clubkampioenen WSG 

 
1956 D Hunnego 
1957 Johan Lammers 
1958 Hans van der Schaaf 
1959 AD Witteveen 
1960 Johan Lammers 
1961 Jan Denkers 
1962 Jan Denkers 
1963 BJ Bruggers 
1964 BJ Bruggers 
1965 F Bosch 
1966 BJ Bruggers 
1967 BJ Bruggers 
1968 BJ Bruggers 
1969 Johan Lammers 
1970 G Eykelenboom 
1971 Jan Denkers 
1972 Hans van der Schaaf 
1973 K Lenstra 
1974 Hennie Meijer 
1975 Dick Boogaard 
1976 Hans van der Schaaf 
1977 Coen van der Hurk 
1978 Hennie Meijer 
1979 Herby Aalbers 
1980 Herby Aalbers 
1981 Herby Aalbers 
1982 Hennie Meijer 
1983 Henri Abbink 
1984 Henri Abbink 
1985 Hennie Meijer 
1986 Henri Abbink 
1987 Herby Aalbers 
1988 Paul Bosveld 
1989 Henri Abbink 

1990 Tom Officier 
1991 Henri Abbink 
1992 Herby Aalbers 
1993 Henri Abbink 
1994 Herby Aalbers 
1995 Marcel Krosenbrink 
1996 Peter Hoens 
1997 Henri Abbink 
1998 Dick van Wamelen 
1999 Peter Hoens 
2000 Henri Abbink 
2001 Marcel Krosenbrink 
2002 Henri Abbink 
2003 Henri Abbink 
2004 Jozo Vulic 
2005 Zdravko Duvnjak 
2006 Arjan van Lith 
2007 Henri Abbink 
2008 Henri Abbink 
2009 Arjan van Lith 
2010 Henrik Lösing 
2011 Henrik Lösing 
2012 Marcel Krosenbrink 
2013 Henri Abbink 
2014 Henri Abbink 
2015 Jochem Mullink 
2016 Jochem Mullink 
2017 Jochem Mullink 
2018 Klaudio Kolakovic 
2019 Jochem Mullink 

2020 Klaudio Kolakovic 

2021 Jochem Mullink 

   
 
Minstens 3x kampioen: 
 
Henri Abbink    14 
Herby Aalbers     6 
BJ Bruggers      5 
Jochem Mullink     5 
Hennie Meijer     4 
Marcel Krosenbrink     3 
Jan Denkers      3 
Johan Lammers     3 
Hans van der Schaaf     3 
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Externe competitie 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
We hopen volgend seizoen weer een normaal schaakseizoen te kunnen afwerken. Het 
voorlopige programma is nu bekend, 1 augustus wordt dat definitief. Eventuele wijzigingen in 
het voorlopige programma tref je op de site. WSG 3 speelt zes westrijden (dubbelrondige 
poule van vier) in plaats van zeven en WSG 2 speelt er acht (in plaats van negen). 
Onderstaand de voorlopige teamindeling. Sta je er niet bij en wil je toch meedoen, laat het 
dan voor de jaarvergadering nog even weten. En sta je er wel bij en wil je toch niet meedoen, 
dan ook. Over de doordeweekse teams is nog niets bekend. Daarover weten we hopelijk bij 
de ledenvergadering meer 
 
Voorlopige indeling teams 

 

 WSG 1  WSG 2  WSG 3  
Arjan 2175 Henri 1973 Oscar 1818 

Klaudio 2158 Henrik 1894 Reinhard C 1794 

Jochem 2141 Gerard 1893 Stefan 1784 

Khaled 2051 Marcel 1884 Manfred 1715 

Reinhard F 1991 Bert 1823 Alfred 1671 

Emma 1926 Daniel K 1788 Henk te B 1598 

Thiemen 1806 Dick B 1776 Luc 1494 

Han S 1794 Dick vW 1758 André 1412 

    Matthijs 1394 

    Robin 1194 

 
Invallers: Daniel Telöken, Herby Aalbers, Joachim Mussholt, Remko Algera, Han van de 
Laar, Lauri, Evi en Erik Maris en Tim Witteveen. 
 
Speeldata 

 
zat. 18 sept. WSG 1-ASV 2 (Arnhem) en WSG 2-Voorst 
 
zat. 9 okt. Zevenaar-WSG 1 en ZZS (Zwolle)-WSG 2 
 
zat. 6 nov. WSG 1-Rokade (Lichtenvoorde), WSG 2-O&O Kampen en WSG 3-ASV 6 
 
zat. 27 nov. Bennekom-WSG 1, Elburg-WSG 2 en Pallas 2 (Deventer)-WSG 3 
 
zat. 18 dec. WSG 1-Lonneker, WSG 2-Apeldoorn 3 en WSG 3-Veenendaal 2 
 
zat. 5 feb. PSV Dodo (Putten) 1 en 2-WSG 1 en 2, Veenendaal 2-WSG 
 
zat. 12 maart WSG 1-Max Euwe 2 (Enschede), WSG 2-ENO (Nijverdal) en WSG 3-Pallas 2  
 
zat. 2 april ZSG (Zwolle)-WSG 1, Borne-WSG 2 en ASV 6 (Arnhem)-WSG 3 
 
zat. 23 april  WSG 1-Almelo 
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Het paardenweefsel 
(door Dick Boogaard) 

 
Wij houden ons meestal met gewoon schaken bezig, dat is al moeilijk genoeg.  
Maar onlangs kwam ik iets totaal anders tegen. Op 81-jarige leeftijd overleed Harry 
Goldsteen, een Nederlandse schaakcomponist, die zich vooral met retrograde-analyse 
bezighield. Dat is een tak van het schaken die gaat over: kan deze stelling ooit zijn ontstaan 
en hoe is dat dan gebeurd en wat kan ik er dan mee doen? Het voorbeeld dat Hans Ree in 
de NRC gaf is het volgende: 
 

 
Harry Goldsteen, anno 2000 

 
Het bewijs dat deze stelling theoretisch 
mogelijk is, stond er niet bij, want dat kost 
pagina’s. Maar laten we ervan uit gaan dat 
de acht zwarte pionnen gepromoveerd zijn 
tot paard, er zijn er nu tien. Vier witte 
pionnen werden zo drie witte lopers extra 
op zwart en er is een witte dame bij 
gekomen.  
 
Wit is aan zet en hij staat schaak door het 
paard op e1. Als wit 1.De1xd1 speelt, is 
het pat! Daar moet je al een poosje naar 
kijken, voordat je ziet dat het echt waar is. 
Wat een penningen! 
 
Bovendien mag je bij problemen op de 
eerste zet nooit iets slaan. Dus begint het 
met de enige andere zet van wit:  
 
1.Kg2-h2  
 
En nu geeft zwart mat in 12 zetten!  
 
 
 

 
Naspelen op een bord kan alleen als je 
veel paarden hebt of er andere 
voorwerpen voor gebruikt 
(borrelglaasjes??).  
Met Fritz gaat het trouwens ook prima! En 
het is echt leuk om te doen! Telkens dreigt 
zwart mat te geven en het zijn dus 
gedwongen zetten voor wit. 
 
1…..Ke3-f3  2.Tc3xd3+  Kf3-g4   
Nu al geeft Fritz aan dat het mat in 10 is! 
Knap apparaat hoor! 
 
3.Th3xg3+  Ph1xg3  4.Td3xg3+  Pe2xg3  
5.De5xg3+  Pe4xg3  6.Dd1xe1  Pd2-f3+ 
7.Kh2-g2  Pf3xe1+  8.Kg2xf2  Pd4-c2  
9.Lh6xg5  Pe1-d3+  10.Kf2-g2  Pc2-e1+  
11.Kg2-h2  Pd3-e5+  en op iedere zet van 
wit (bv 12.Lg1-e3) volgt nu  
12…..Pe5-f3++ mat!  
 
Verbluffend, en bedenk het maar. 
 

 
 

De slotstelling 
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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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Mooie stellingen 
(door Dick Boogaard) 

 
We hebben lang geen clubblad laten verschijnen. Dat betekent wel dat ik meer tijd had om 
wat leuks op te zoeken. Alle stellingen komen uit toernooien van 2020 of 2021, online of echt 
achter het bord. En we zien ook een paar toppers aan het werk. Veel plezier met het zoeken 
naar de oplossingen. Als het te gek wordt, kijk dan verderop in dit blad.

 

 

1.Levon Aronian met zwart wint 

snel de dame of geeft mat. 

 

2.Max Warmerdam, Hollandse 

grootmeester, geeft snel mat met wit. 

 

3.Illya Nyzhnyk uit Oekraïne vindt met wit 

een mooie promotiecombinatie. 
 

 

 

 

4.Anish Giri krijgt met een mooie 

combinatie een gewonnen stelling. 

 

5.D.Gukesh, 15 jaar, uit India, vindt met 

wit de weg naar winst. 

 

6.Tristan Cox, Engelsman geeft snel mat 

na zeer originele eerste zet! 
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Zomerschaak 
(door Marcel Krosenbrink)

 
Dit jaar een andere Zomerschaak dan anders. Omdat het vanwege de Coronamaatregelen 
nog niet mogelijk was om meer dan één tegenstander per avond te ontmoeten, hebben we 
ervoor gekozen om een min of meer normale partij (behalve dan op anderhalve meter 
afstand) te spelen. Misschien ook omdat we lange tijd niet “echt” hebben kunnen schaken 
was de opkomst voor dit Coronazomerschaak vanaf de eerste ronde heel goed. Elke avond 
tussen de tien en twaalf partijen. En er werd ook heel serieus gespeeld.  
 
Dat roept bij mij meteen de vraag op of we niet elk seizoen op zo’n wijze kunnen afsluiten. 
Daarna is er tenslotte voor de mensen van het snelle werk nog voldoende tijd om een paar 
avonden op een terras te gaan vluggeren. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat als we wel een 
normaal seizoen kunnen spelen, de behoefte aan nog meer “serieuze” partijen niet zo groot 
is. We zullen het volgend jaar zien. 
Onderstaand de eindstand. De spelers die een A, B of C achter hun naam hebben staan 
hebben voldaan aan de eis om minimaal vijf partijen te spelen. Alleen zij komen voor de 
prijzen in aanmerking. De groepsindeling is gemaakt op basis van de opkomst tot en met de 
vijfde ronde.    
 
Eindstand     
 

1. Jochem Mullink 34 (A1) 
2. Han Schuurmans 29 (A2) 
3. Marcel Krosenbrink 29 (A2) 
4. Dick Boogaard 28 (A4) 
5. Henri Abbink  28 (A4) 
6. Matthijs Hoens 27 (B1) 
7. Bert te Sligte  26 (A6) 
8. Gerard Harbers 25 (A7) 
9. Thiemen Dekker 25 
10. Evi Maris  24 (B2) 
11. Robin Hoens  23 (C1) 
12. Arent Luimes  23 
13. Paul Dekker  22 
14. Han van de Laar 21 (B3) 
15. Luc van Harxen 21 (B3) 
16. Gerard Klangenhorst 21 (B3) 

17. Mark Burgers  20 (B6) 
18. Peter Hoens  20 
19. Erik Maris  19 (B7) 
20. Henk te Brinke 19 (B7) 
21. Moya Koster  18 (C2) 
22. Rob Voogd  18 
23. Jan Eckhardt  17 (C3) 
24. Kay Ruesink  17 (C3) 
25. Lauri Maris  17 
26. Daniel Barachtsjansky17 
27. Sylvan Vrieze  15 
28. Ruben Voogd  15 
29. Raphaël Roode 13 
30. Wieneke Hoeben 13 
31. Bram Wilterdink 12 (C5) 

 
 
 

 
 

 



 

 

24 

S 
 

 
 

 
 

 

      

 
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 
(door Mark, Moya en Dick) 

 
Toen we in juli weer eens een clubblad wilden uitbrengen, was wel duidelijk, dat we daarvoor 
partijen van de leden moesten hebben om het blad mooi vol te krijgen. Er zijn geen 
wedstrijdverslagen; alles heeft meer dan een half jaar stil gelegen. Gelukkig hebben we wat 
binnen gekregen en de partij tussen Moya en Mark was de eerste.  
En de manier waarop zij het hebben gedaan, is misschien iets wat vaker kan. Na 
gezamenlijke analyse schreef Mark een stuk, dat mooi past in deze nieuwe start. Nadat Mark 
het artikel aan Moya liet lezen, schreef ze terug: “Ik vind het een leuke tekst geworden, mag 
van mij precies zo in het clubblad komen!” 
 
En hier is ie dan! Veel plezier met het 
lezen en naspelen!  
Het enige wat ik eraan heb toegevoegd 
zijn de diagrammen.  
 
Moya kwam na afgelopen zomer naar 
WSG. Ze wilde beter worden in het 
schaken, met hulp van Marcel en 
meespelen op de club heeft ze daaraan 
gewerkt.  
Nog voor de zomer speelde ik voor de 
beker tegen haar en dat kon ik wel 
winnen. 
 
En nu met het zomerschaak, de 
revanche.Na afloop van de partij zei een 
andere schaker tegen me iets van ”nou, jij 
hebt wel lopen knoeien, nog mazzel dat je 
niet verloor” tegen me.  
Mijn verdediging was: “Ze speelde een 
enorm sterke partij; wat ik ook probeerde, 
ik kwam er niet door.” Ik bespeurde enig 
ongeloof bij mijn gesprekspartner en zei: 
“Als de computer het met me eens is, dan 
komt hij misschien wel in het blad.”  
We hadden allebei gelijk. Het stukoffer 
was opportunistisch en Moya speelde 
keisterk en trapte daar dus niet in. Moya 
en ik hebben de partij met Fritz op de 
computer bekeken. Ik gebruik dan de knop 
“Fritz doet een analyse van de huidige 
stelling voor onbepaalde tijd” en voer de 
partij zet voor zet in.  
 
Gecombineerd met het openingsboek van 
Fritz heb je dan een heel mooie manier 
om de beste zetten en hun waardering in 
beeld te krijgen en zie je dus ook of jouw 
eigen zetten “bovenin” staan en dus ook 
goed zijn. Je ziet ook hoe Fritz het vervolg 
van de partij in beeld heeft achter elke 
zetmogelijkheid. 

Moya Koster – Mark Burgers 
Gespeeld op 15 juni 2021, zomerschaak. 
 
1.e2-e4  Pg8-f6  2.e4-e5  Pf6-d5  3.c2-c4  
Pd5-b6  4.Pg1-f3  d7-d6 5.d2-d4  Pb8-c6  
 

 
       
Een mooie Aljechin, Moya kent de opening 
niet maar speelt gewoon de goede zetten. 
Sterk! 
 
6.Lf1-e2 Lc8-g4  7.Pb1-d2  e7-e6  8.0-0  
Lf8-e7  9.b2-b3  0-0  10.Lc1-b2  f7-f6  
11.e5xf6  Le7xf6  12.Pd2-e4  Lg4xf3  
13.Le2xf3  e6-e5 
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Op zet 13 overwoog ik ook nog Dd8-e7. 
Dat was wel wat sterker, maar niet meer 
dan een half puntje. Kun je nog geen 
geknoei noemen. 
 
14.Pe4xf6+  Dd8xf6  15.Lf3xc6  b7xc6  
16.d4xe5  d6xe5  17.a2-a4 Ta8-d8 
18.Dd1-e2  Tf8-e8  19.a4-a5  Pb6-d7  
20.Ta1-d1   
 

 
       
20……Df6-g5  21.b3-b4  e5-e4  22.Lb2-
c1  Dg5-f5  23.c4-c5  Pd7-e5   
 
De hele partij doen we beiden de zetten 
die bovenin tevoorschijn komen, geen 
blunders dus en ook geen leuke kansen 
weggegeven.  
Hier bood Mark remise aan met beiden 
nog een kwartier op de klok. Een foutje is 
zo gemaakt en Mark heeft het niet zo op 
heel snel schaken.  
 
24.Tf1-e1   
Moya ruikt misschien lont, speelt in ieder 
geval verder.  
 
24…..Pe5-f3+ 
 

 

Mark ziet met een paard tegen pion offer 
een open koning ontstaan en dat biedt 
kansen, en ook kost dat verdedigen Moya 
misschien tijd.  
Maar je staat wel ongeveer een paard 
achter. Extern zou Mark voorzichtig zijn, 
maar intern is het gewoon leuk om dit te 
proberen.  
 
De computer geeft 24…..Pe5-d3 en gaat 
daarna de b-pion ophalen. Nou, zoiets 
sufs had ik niet bedacht met zo’n actieve 
stelling. Maar het is blijkbaar wel heel 
sterk. 
 
25.g2xf3  e4xf3  26.De2xc4+  Kg8-h8  
27.Te1xe8  Td8xe8  28.Kg1-h1  Df5-g6  
29.Dc4-f1  h7-h6  30.Lc1-b2  Te8-e2  
31.Lb2-c3  Dg6-c2 
 

 
               
De slotstelling 
 
Moya blijft de goede zetten spelen, maar 
de klok heeft inderdaad bij haar wat langer 
gelopen. In haar 20-seconden fase neemt 
Mark remise aan. Doorspelen is een gok 
op een tijdnoodfoutje, met -3 verliezen is 
ook heel plausibel. Mijn gevoel zegt me 
dat Moya inderdaad veel beter is gaan 
spelen. Mijn computer is het daar 
helemaal mee eens. Na de zomer gaat ze 
in Nijmegen studeren en daar ook wonen.  
 
Onze pech, maar hopelijk kunnen we haar 
extern nog wel eens tegenkomen, of bij 
het zomerschaak natuurlijk! 
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Partijen van Clubleden  

(door Marcel Krosenbrink) 
 
Deze keer aandacht voor een partij die mijn twee mederedacteuren Jochem Mullink en Dick 
Boogaard speelden tijdens de Zomercompetitie. Waarom een partij van deze twee spelers ? 
Jochem heeft zowel de Zomer- als de “gewone” competitie gewonnen. Dat laatste al voor de 
vijfde keer. Hij staat daarmee qua aantal titels inmiddels op de gedeelde derde plaats van de 
eeuwige ranglijst. En de nummer twee (Herby Aalbers, zes titels) is in zicht. Dit verknipte 
schaakjaar won Jochem maar tweemaal niet. In de interne opmerkelijk genoeg tegen Henk 
te Brinke en bij het Zomerschaak tegen ….jawel Dick Boogaard. Ook Dick had een sterk 
seizoen met een zesde plaats in de onderlinge strijd en hij deed tot de voorlaatste ronde mee 
om de prijzen in de Zomerse editie. 
Hieronder hun onderlinge partij, waarin Dick wit heeft. 
 
1.e4 c5 2.g3 Pc6 3.Lg2 g6 4.c3 Lg7 5.d3 
d6 6.Pf3 e5 7.Le3 Pge7 8.Dd2 h6 9.Pa3 
Tb8  
De computer vindt f5 beter dan Tb8 en op 
één van de volgende zetten wil hij wit de 
korte rokade laten spelen 
 
10.h3 b5 11.d4  

 
 
Toen Dick deze zet had gedaan fluisterde 
hij mij in de wandelgangen toe dat hij “de 
knuppel in het hoenderhok had gegooid”. 
Objectief is het niet de beste zet (want 0-
0), maar de kippen begonnen toch 
zenuwachtig in het rond te vliegen. En dat 
is toch het voordeel van zo’n knuppel 
tussen de gevederde dames.  
Want ook Jochem reageert niet goed. De 
beste zet was hier b4 en dan staat zwart 
eerder beter dan minder. Er kan volgen 
Pc2 xc3, xc3 exd4, xd4, La6, Lf1 Dc8 
 
11….cxd4 12.cxd4 exd4 13.Pxd4 a6 
14.Td1 Lb7 15.0–0 Da5 16.Dxa5 Pxa5 
17.b3 Pac6 18.Pac2 Pe5 19.f4  
 

 
 
Ik zou deze zet zonder met mijn ogen te 
knipperen doen in deze stelling. Hij ziet er 
op het eerste gezicht erg aantrekkelijk uit. 
Met tempowinst f4 spelen. De stelling krijgt 
echter minder samenhang en het zwarte 
paard vindt het niet zo’n bezwaar naar e7 
te worden “verjaagd”.  Met het subtiele 
Pe2 had wit voordeel kunnen houden, 
maar wie speelt nu zoiets als je ook f4 met 
tempowinst kan spelen. Ik in ieder geval 
niet. Misschien had Jochem het echter wel 
gedaan met zijn positionele inzichten. 
 
Pd7 20.Pb4 0–0 21.Pd5  
Na deze zet bood Dick remise aan. En 
mijn engine geeft nu ook 0,0 aan. Jochem 
probeert het echter nog even.  
 
Pxd5 22.exd5 Tfe8 23.Lf2 Lxd4 24.Lxd4 
Tbc8 25.Tc1 Kf8 26.Lf3 Txc1 27.Txc1 
Tc8 28.Txc8+ Lxc8 29.Lg4 h5 
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En nu werd wel tot remise besloten. De 
meter slaat nauwelijks uit, maar ondanks 
het witte loperpaar lijkt eerder zwart dan 
wit nog kleine kansjes te hebben om op 
winst te kunnen spelen. Al zal het na Lxd7 
met afwikkeling naar een ongelijke 
lopereindspel niet makkelijk worden om 
nog iets te realiseren. 
 
 
 
 

Partijen van clubleden 
(door Jochem Mullink) 

In de laatste ronde van de zomercompetitie moest Matthijs Hoens het opnemen tegen Han 
van der Laar. Zowel Matthijs als Han konden nog eerste worden in de B-groep. Matthijs 
speelde al heel de competitie sterk en laat hier tegen Han zien dat hij ook van een op papier 
sterkere tegenstander kan winnen. Matthijs heeft wit. 

1. e4 g6 2. d4 d6 3. Pf3 Lg7 4. Pc3 Pf6 5. 
Lc4 O-O 6. h3 e6 7. Lg5 h6 8. Lh4 g5  
 

 

Tot nu toe zijn er alleen nog maar min of 
meer normale zetten gespeeld. Met 8. … 
g5 verzwakt zwart echter zijn eigen 
koningsstelling, terwijl wit nog niet heeft 
besloten waar hij zijn koning neer zet. 

9. Lg3 Pxe4  

Zwart gooit de knuppel in het hoenderhok. 
Het idee achter deze zet is dat zwart het 
geofferde stuk direct terug wint met … d5. 
Een belangrijk alternatief was om direct 9. 
… d5 te spelen. Het voordeel daarvan is 
dat zwart uiteindelijk een pion op d5 
overhoudt i.p.v. een pion op e6 en dat 
daardoor zijn stukken actiever staan.  

10. Pxe4 d5 11. Ped2 dxc4 12. Pxc4 Pd7 
13. h4 b6 

Achteraf gezien is het natuurlijk makkelijk 
praten, maar om te voorkomen dat wit 
sterke aanval krijgt op de koningsvleugel 
is het beter om de h-lijn gesloten te 
houden met 13. … g4.  

14. hxg5 hxg5 15. Dd3 f5 16. Pfe5 Pf6 
17. Pg6 Te8 18. Le5  

Een idee achter deze twee zetten is denk 
ik om de dame naar de h-lijn te spelen. 

18. … Kf7  
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Zwart valt het bijna ingesloten paard van 
wit aan, maar dat is geen probleem. Via 
een stappenboekjestruc verovert wit de 
dame tegen drie stukken. (Objectief 
gezien beter was Lxf6 omdat dan de 
paarden van wit te sterk worden op e5.) 

19. O-O-O Kxg6 20. Lxc7 Dxc7 21. Pe5+ 
Dxe5  

De dame moest het paard wel slaan 
omdat de koning nergens naartoe kan.  

22. dxe5  

De stelling is hier heel moeilijk voor zwart. 
Omdat de stukken van wit allemaal goed 
staan opgesteld terwijl die van zwart nog 
niet zoveel doen. Ook staat de koning van 
zwart onveilig.  

Pe4 23. g4  

 

Pxf2  

Pxf2 was misschien niet de beste zet, 
maar andere zetten verliezen ook 
uiteindelijk. Bijvoorbeeld 23. … Lxe5 24. 
Df3 met als idee gxf5+ en Dh5+. Het 
probleem van zwart is dat de stelling 
moeilijk is en dat er daarom iedere zet 
heel veel mogelijkheden zijn om een fout 
te maken. 

24. gxf5+ exf5 25. Df3 Txe5 26. Dxf2 
Zowel op f2 slaan als op a8 slaan levert 
evenveel materiaal.  
 
…Le6 27. The1 Txe1 28. Dxe1 Kf7 29. 

Dh1 Te8 30. Dh5+ 1-0 
 

. 
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Wie ben ik ? 

Nog niet zo lang lid van onze verenging is Alfred Schley. Op de dinsdagavond is hij vaka 
aanwezig en ook toen het schaken naar online werd verplaatst was Alfred bijna altijd achter 
het (digitale) bord te vinden. Hij stelt zich nu aan ons voor. We gaan er van uit dat het Duits 
van onze lezers voldoende ontwikkeld is om de antwoordne te begrijpen. 

 

Leeftijd:     68 Jahre     

 

Studie/beroep:     Rentner (früher Industriekaufmann) 

 

Andere sporten:      Laufen - Fußball 

 

Andere hobby’s:      Lesen 

 

Favoriet gerecht:     Grünkohl-Eintopf mit Mettwurst 

 

 

 

Wat lust je absoluut niet:    Fisch 

 

Favoriete drank:     Weißwein  

 

Favoriet (huis)dier:     - 

 

Favoriete artiest:      AC/DC 

 

Favoriet boek:     Krimis aus Skandinavien 
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Favoriet TV-programma:     Krimis aus Skandinavien 

 

Ik heb een hekel aan:     Meine Fehler beim Schachspielen 

 

Ik heb bewondering voor:     Alle, die besser Schach spielen als ich 

 

Hoe/van wie heb je leren schaken:   Von meinem Vater 

 
Op welke schaakprestatie kijk je   Auf meine 3 Vereinsmeisterschaften  
met het meeste plezier/trots terug:  bei den Schachfreunden Stadtlohn 
     

Favoriete opening:     Italienisch 

 

Wat vind je leuk aan WSG:    1) sehr gute Organisation 

      2) tolle Atmosphäre 

 

Suggestie voor WSG:    - 
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Eindspel 
(door Gerard Harbers) 

 
 

Opdracht: Wit speelt en het wordt remise. 

 

Deze compositie is gemaakt door V. Chekhover in 1948. 

In een schaakpartij is het altijd lastig om een pionnen eindspel goed door te voeren. Thuis 

kun je precies berekenen hoe je het had moeten doen. Achter het bord valt dat nogal tegen 

omdat je de varianten precies door moet rekenen. En dan kan het nog al eens misgaan. Een 

rekenfoutje of niet de juiste volgorde van het uitvoeren van de zetten heeft meestal fatale 

gevolgen. In dit geval is het niet anders. Je moet de eindstelling reeds in je gedachte 

hebben. Maar daarom is het ook een compositie. En die componeer je thuis. 

 

Oplossing: 

 

1) f3   

Dus wit laat de promotie van de a-pion toe. 

1) …  a4 

2) Kf2  a3 

3) Kg3  a2 

4) Kxh3 a1D 

5) Kxg2 

De gevaarlijke pionnen zijn opgeruimd en wit bouwt een vesting. 

 

5) …  Db2+ 

Of 5. …. Kg5 6. Le3+ Kh4 7. Lf2+ geeft remise. 

 

6) Lf2  Kg5 

7) Kg3  Dd2 

8) La7 

Geeft remise, omdat de witte loper en koning dicht bij elkaar staan en zwart geen 

gelegenheid geeft door te breken in de witte stelling. 
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Oplossingen van mooie stellingen 
(door Dick Boogaard) 

 
Wie weet, is het heel wat WSG-ers gelukt om alle zes de problemen op te lossen. 
Hier zijn de antwoorden. 
 
1.Alireza Firouzja – Levon Aronian, Goldmore Asian Rapid 2021. Op dit moment is het 
toernooi nog niet afgelopen, maar Aronian speelt wel de finale tegen Vladislav Artemiev.. 
1……Dg6xg1+ en wit gaf op vanwege 2.Kh1xg1  Te8-e1+  3.Kg1-g2  La6-f1+  4.Kg2-g2  
Lf1-h3 mat (of 4.Kg2-g3  Pg7-h5+ met dameverlies) 
 
2.Max Warmerdam – Koen Leenhouts, Invitational on Lichess 2020. 
1.Ld3-h6+  h7xg6  2.Dc2xg6+  Ke8-e7  3.La7-c5+  Ke7-e6  4.Pb5-d4  e5xd4  5.Ta1-e1 mat 
Weinig zijvarianten, mooi mat! 
 
3.Illy Nyzhnyk – Levan Pantsulaia, internettoernooi 2020. 
1.Dh6-h7+  Dh5-h7  2.Tf2-f8+  Tc8xf8  3.Tf1xf8+  Kg8xf8  4.g6xh7 en wit haalt een nieuwe 
dame en wint gemakkelijk. 
 
4.Anish Giri – Radoslav Wojtaszek, Tata Steel Masters 2021. 
1.Td7xh7 en zwart gaf op vanwege 1.Kg8xh7  2.Td5-d7+ Kh7-g8  3.h6-h7+ Kg8-h8  
4.Ph5xg6 mat. Of hij speelt 2…..Tf8-f7  en heeft een verloren eindspel na 3.Td7xf7. 
 
5.Dommaraju Gukesh – Carissa Yip, Gelfand Challenge 2021. 
Wit staat heel dreigend, maar hoe moet het? 1.Pf6-d7+  Td8xd7  2.Pc5xe6+ en wint de 
dame. Ook na 2…..Dc7xd7  3.Pc5xd7  Td8xd7 wint wit snel. 
 
6.Tristan Cox – Tom O’Gorman, Brits online kampioenschap 2020. De eerste zet is zo apart. 
Er komt daar zelden een wit paard en zeker niet als winnende zet! 
1.Pg6-h8! Kg8xh8 2.Dh5xf7 leidt tot mat en 1…..Tf7-f8  2.Dh5-g6 ook. 
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Na een lange online-pauze konden we in mei weer “echt” gaan schaken. Om iedereen de 
kans te geven nog een aantal partijen te kunnen spelen, hebben we de competitie met een 
maand verlengd. In de stand is niet veel verandering meer gekomen, al heeft Yesper nog 
een aardige opmars gemaakt in de laatste weken. Het kampioenschap, waar hij vorig 
seizoen ook al dichtbij was, is voor Jurre. Ook Finn en Ruben kregen een beker voor hun 
plaats in de eindstand. Ook spelers die geen prijs hebben gewonnen, hebben mooie partijen 
gespeeld.  
 
Dit seizoen geen Achterhoek-cup, 
Winterswijk-cup en ook geen 
snelschaaktoernooitjes in de vakantie. We 
hebben wel een beker beschikbaar 
gesteld voor de speler die tijdens alle 
online-toernooien de meeste punten heeft 
gehaald.  
 
We hebben deze beker Corona-cup 
genoemd. Hopelijk hoeven we deze beker 
maar één keer uit te reiken.  
 
 

 
Dus het kan zijn dat Jurre (want ook deze 
wist hij te winnen) een unieke beker in zijn 
bezit krijgt. 
 
Tijn wist evenals vorig seizoen beslag te 
leggen op de opkomstprijs. Hij miste geen 
enkele speelavond, ook bij de online-
avonden was hij steeds van de partij. De 
prijs van de uitdaagcompetitie (de 10 
minuten partijen) ging na loting naar 
Yesper. De positief gedrag prijs was dit 
seizoen voor Emma. 

 
 

Eindstand competitie    
 

  punten score wit/zwart 

1 Jurre 377 15-14 w 

2 Finn 283 18-12  

3 Ruben 260   18-10½  

4 Emma 251  17-9½ w 

5 Noud 223 13-8 z 

6 Mats 208 18-8  

7 Bas 206  15-8 w 

8 Nathan 159    7-3½ w 

9 Desley 143  8-5  

10 Yesper 138  16-5½  

11 Maxim 131 12-6  

12 Noëla 118   6-2½  

13 Tijn 117 18-4½  

14 Yelmer 87  1-0 z 

15 Midas 64  11-2½ z 

16 Antonios 48   7-½ z 
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Corona-cup 

 

1 Jurre 34 

2 Finn 27½ 

3 Emma 22 

4 Tijn 16½ 

5 Mats 15½ 

6 Noud 7½ 

  

 

NK-Online 

Drie WSG’ers speelden in het eerste meiweekeinde mee met het NK-online. Lauri Maris 
begon bij de C-meisjes het toernooi met twee nederlagen, maar door een goede eindsprint 
met onder andere een overwinning in de laatste ronde op de koploper werd ze toch nog 
vierde met 5,5 uit 9. Lauri was automatische geplaatst voor dit toernooi. Zus Evi moest zich 
plaatsen via een voorronde en dat lukte. Zij speelde bij de B-meisjes. Hier waren acht 
deelnemers, die een gesloten toernooi speelden. Evi, die vaak als eerste klaar was, won 
twee van de zeven partijen en werd daarmee zevende.  
 
Thiemen Dekker deed mee bij de C-jeugd. 
Hij moest zich ook via een voorronde 
kwalificeren. Dat deed hij door overtuigend 
kampioen van de SBO te worden. Aan dat 
kwalificatietoernooi deed ook Jurre van 
der Kaaij mee. Voor hem was dat een 
leerzaam eerste toernooi. Evenals voor 
Lauri was ook bij Thiemen op het NK de 
tweede dag beter dan de eerste. Door 
winst in de laatste twee rondes finishte 
Thiemen op 50% en dat was goed voor 
een gedeelde veertiende plaats. 
Het bord NK wordt begin augustus in 
Almelo gespeeld. 
 
Ik (MK) had Thiemen gevraagd naar een 
partij van het toernooi, maar hij was niet 
zo tevreden over de daar gespeelde 
potjes. Wel wilde hij een andere partij 
aanleveren. Die zie je hieronder. De tekst 
en de analyse zijn van Thiemen.  
 
Elke twee weken speel ik een partij tegen 
de oprichter van DGT, Albert Vasse. Hij 
woont (net als ik) in Ruurlo, op 
gemakkelijke fietsafstand (5km). Dit is de 
vorige partij die ik tegen hem gespeeld 
hebt. Dit is één van de eerste keren dan ik 
hem zowat van het bord heb geveegd en 
daar ben ik best wel een beetje trots op.  

Al speelde hij een zeer dubieuze opening 
waardoor hij slechter kwam te staan, 
daarna heb ik het prima (met uitzondering 
van een paar foutjes) solide uitgespeeld 
 
Albert Vasse - Thiemen Dekker 
 
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.Lc4 cxb2 
5.Lxb2 
De mensen die bij de online 
coronatoernooien hebben meegespeeld, 
herkennen deze opening van Han 
Schuurmans. Hij speelt deze opening bijna 
altijd met wit tijdens de online toernooien. 
 
Lb4+ 6.Pd2 Pf6 7.e5 
Je zult hier misschien denken dat Lxf7 
werkt, maar na 7.Lxf7 Kxf7 8. Db3 d5 9. 
Dxb4 dxe4 heeft zwart groot voordeel. 
 
7...Pe4  
7...d5 is hier de goede variant na 8.exd6 
0-0 9.Pgf3 Te8+ 10. Kf1 heeft zwart een 
zeer gezonde stelling met twee pionnen 
voorsprong. 
 
8.Pgf3 0-0 9.0-0 Pxd2 10.Pxd2 d5 
11.exd6 Dxd6 12.Pe4 Dxd1 13.Taxd1 
Pc6 14.Td3 Lf5 15.Tg3 Lg6 16.f4 
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16...Tfe8??  
Hier maakte ik een grote fout door 
16...Tfe8?? te spelen. Wit kan nu voordeel 
behalen met: 17.f5 Txe4 18.fxg6 Pe5 
19.gxf7+ Kf8 20.Ld3 (Beter voor zwart is 
17...Pa5 18. Ld3 f5) 
 
17.Pg5 Lc5+ 18.Kh1 Ld4  
 

 
 
19.La3??  
Na 19. La3?? is de partij beslist. Wit komt 
simpelweg twee pionnen achter te staan 
en zwart zijn stukken staan beter, de 
Engine geeft daarom hier al rond de -5.00; 
19.f5! is beter voor wit, 19...Lh5 20. Lxd4 
Pxd4 21.Th3 b5! 22.Lxb5 Pxb5 23.Txh5 
beperkt de schade tot een beetje vreemd 
gepositioneerde stukken en een (vrij)pion 
achterstand.  
 
19. …Pa5! 20.Lb5 c6 21.f5 cxb5 22.fxg6  
fxg6 23.Tgf3 Lf6 24.Ph3 Pc4  
Nu is het zaak om met drie pionnen 
voorsprong de partij goed uit te spelen.  
 

25.Lc1 Te2 26.a3 Pd2  
 

 
 
Afruilen naar de overwinning  
 
27.Pf4 Pxf3 28.Pxe2 Te8 29.Pf4 Te1 
30.Txe1 Pxe1 
Met zo weinig stukken op het bord en zo 
veel meer pionnen is de winst makkelijk te 
behalen voor zwart.  
 
31.Pd5 Pd3 32.Ld2 Ld4 33.g3 Lc5 
34.Pb4 Pxb4 35.axb4 Ld4 36.Kg2 Kf7 
37.Kf3 Ke6 38.Ke4 Le5 39.Le1 Kd6 
40.h3 Lf6 41.g4 b6 42.Ld2 a5 43.bxa5 
bxa5 44.Lxa5 Kc5 45.Kd3 b4 46.Kc2 Kc4 
47.Lc7 h5 48.Lf4 b3+ 49.Kb1 
 

 
 
Met de witte koning vastgelegd haal ik 
simpelweg wits pionnen op de 
koningsvleugel op en win de partij. 
Daarom geeft wit twee zetten later op.  
 
49...g5 50.Ld6 h4  
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Voorlopig programma seizoen 2021/2022 
 

Vrijdag 3 september   Begin seizoen 
Vrijdag 10 september   Ronde 1 
Vrijdag 178 september    Ronde 2 
Vrijdag 24 september   Ronde 3 
Vrijdag 1oktober   Achterhoek-cup 1 
Vrijdag 8 oktober   Ronde 4 
Vrijdag 15 oktober   Ronde 5 
Vrijdag 22 oktober   Snelschaken 1 (Herfstvakantie) 
Vrijdag 29 oktober   Jubileumactiviteit ? 
Vrijdag 5 november    Ronde 6 
Vrijdag 12 november   teamwedstrijden 
Vrijdag 19 november   Ronde 7 
Vrijdag 26 november   Ronde 8  
Vrijdag 3 december   Ronde 9 (Start periode 2) 
Vrijdag 10 december   Ronde 10 
Vrijdag 17 december   Achterhoek-cup 2 
Vrijdag 24 december    Geen Schaken 
Vrijdag 31 decemberi   Geen Schaken 
Vrijdag 7 januari   Snelschaken 2 (Kerstvakantie) 
Vrijdag 14 januari   Ronde 11 
Vrijdag 21 januari   teamwedstrijden 
Vrijdag 28 januari   Ronde 12 
Vrijdag 4 februari   Ronde 13 
Vrijdag 11 februari    Ronde 14 
Vrijdag 18 februari   Ronde 15 
Vrijdag 25 februari   Ronde 16 (Start periode 3) 
Vrijdag 4 maart   Snelschaken 3 (Voorjaarsvak.)  
Vrijdag 11 maart    Achterhoek-cup 3 
Vrijdag 18 maart   teamwedstrijden 
Vrijdag 25 maart   Ronde 17 
Vrijdag 1 april    Ronde 18 
Vrijdag 8 april    Ronde 19 
Vrijdag 15 april   Simultaan 
Vrijdag 22 april   Ronde 20 
Vrijdag 29 april   Ronde 21 
Vrijdag 6 mei     Snelschaken 4 (Meivakantie) 
Vrijdag 13 mei    Ronde 22 
Vrijdag 20 mei    Ronde 23 
Vrijdag 27 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. Als er 
weinig of geen teamwedstrijden op vrijdagen zijn komen daar gewone rondes voor in de 
plaats. Als er weinig deelnemers zijn kan het aantal periodes ook nog uitgebreid worden naar 
vier. 
 
 

 
 


