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Ten Geleide 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Nummer 50 bij het gouden jubileum, nummer 90 (een omgekeerde 60) bij het zestigjarig 
bestaan en nu dan nummer 150, wat toch mooi 2x75 is. Je zou zeggen dat de redactie 
bestaande uit twee getallenfreaks en een wiskundige het er om doet.  
 
En zo is het ook wel een beetje. Want ooit 
was er een nummer 49a om nummer 50 
op het juiste moment uit te kunnen 
brengen. Dat verhaal kennen wel al, zul je 
misschien denken. Maar toch valt dat 
mee. Of tegen, het is maar hoe je het 
bekijkt.  Zoals Jochem in het vorige 
clubblad uitlegde is het ledenverloop 
groter dan gedacht. Er zijn nu nog maar 
vijf mensen lid die ook het allereerste 
clubblad hebben ontvangen. Dat zijn in 
alfabetische volgorde Dick B., Han vdL, 
Hennie, Henri en Herby.  
 
Hoe ik dat weet ? Bij de research voor een 
artikel over de geschiedenis van het 
jeugdschaak kwam ik dit tegen in het 
vorige jubileumblad. Dat nummer was een 
soort bloemlezing van tien jaar WSG-
geschiedenis. Heel leuk om nog eens 
terug te lezen. Ik kan het iedereen 
aanraden. En mocht je het blad niet meer 
hebben, het is te leen. Sommige dingen 
herinnerde ik me nog, maar sommige ook 
niet. En ik ben er dan nog wel zelf bij 
geweest. Een beetje handzaam 
vastleggen van de historie is dus zo gek 
nog niet.  
 
Toch heb ik er niet aan gedacht om dit 
keer weer zo’n boekwerk te maken. Tegen 
het al genoemde stuk over jeugdschaak 
zag ik aanvankelijk ook wel op. Maar als je 
eenmaal bezig bent (en een week 
Kerstvakantie hebt waarin je verder toch 
niks mag) dan lukt het nog wel. Maar dan 
heb je het over acht pagina’s en nog lang 
geen 45 die het vorige jubileumnummer 
telde. Dat was toen om een periode van 
tien jaar te beschrijven. Dus tel maar uit bij 
vijftien jaar.  
 
Is de motivatie dan nog wel optimaal ?  
  

 
Ik heb jarenlang als tekstschrijver een 
bijdrage geleverd aan het 
Nieuwjaarscabaret van mijn werkgever. Na 
een Coronajaar met noodgewongen een 
digitale versie, hebben we besloten er 
mee op te houden. We konden zo nog net 
op het hoogtepunt stoppen, al was de 
digitale versie ook al een enigszins slap 
aftreksel van de live-optredens in de jaren 
daarvoor. Vooral omdat je de interactie 
met het publiek mist. Je weet niet waar wel 
om gelachen wordt en wanneer niet.  
 
Dat  is wel een beetje vergelijkbaar met 
het clubblad. Eigenlijk heeft de redactie 
geen idee wat wel en niet in de smaak valt 
bij de lezers. Ik heb wel eens een stukje 
geschreven waarover ik zelf erg tevreden 
was, maar daar kwam geen enkele 
respons op. Maar er kwamen ook wel 
eens reacties op stukken, waarop ik dat 
totaal niet verwacht had.  
 
Bij het allereerste clubblad zat een 
enquête om de meningen van de lezers te 
peilen. Misschien voor herhaling vatbaar ?  
En mocht de uitkomst zijn dat het clubblad 
zijn beste tijd heeft gehad, dan is de vraag 
of we dan niet eerder op een hoogtepunt 
hadden moeten stoppen, mosterd na de 
maaltijd. Het is ook heel moeilijk te timen. 
Denk maar aan Esmee Visser. Vier jaar 
geleden uit het niets Olympisch Kampioen 
schaatsen en nu weggezakt. Had zij dan 
na die gouden medaille meteen moeten 
stoppen ?  
 
Je moet eigenlijk helderziende zijn om dat 
te kunnen weten. En zoals Herman 
Finkers al zei, schaken tegen een 
helderziende is een bijzondere ervaring. 
“Je denkt, hij weet al wat ik ga doen, dus 
doe ik snel iets anders. Heb ik hem toch 
mooi te pakken”. 
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Verslag bestuursvergadering 
 

Belangrijkste afspraken schriftelijke vergadering eind december 2021 
 
WBTR 
Over aanpassing verenigingsrecht. Is al eerder besproken. Zie verslag clubblad 148. 
Inmiddels is bekend dat KNSB geen collectieve notaris gaat regelen.  
 Gerard H. en Mark stemmen af of en zo ja welke acties op korte termijn nodig zijn.  
 
UBO 
Gaat over aanleveren gegevens bij KvK. Dit kunnen we niet meer te ver voor ons uitschuiven 
(deadline is 27 maart). Gerard H. en Mark hebben hierover al via de mail correspondentie 
gevoerd. 
Gerard H. en Mark stemmen af of en zo ja welke actie op korte termijn is. 
 
Jubileum 
Jubileumprogramma is gedeeltelijk niet doorgegaan.  
 Henk gaat in overleg met de jubileumcommissie over de aanpassing van het 
jubileumprogramma. 
 
Snelschaaktoernooi en schoolschaaktoernooi 
Voor dit seizoen schrappen. 
 
Financiën 
Gerard H. brengt de stand van zaken in kaart en maakt daarbij tevens inzichtelijk of er op dit 
moment besluiten door bestuur genomen moeten worden. 
 
Interne competitie en beker 
Hoe straks verder met huidige competitie ? Uit peiling Han blijkt dat er vooralsnog geen 
draagvlak is om het seizoen te verlengen.  Marcel werkt uit hoe de bekercompetitie verder 
kan verlopen. 
 
 

 
 

Dagboek van de secretaris  

Nummer 150 
 

 
 
29-11-2021 Wegens corona kunnen we 30-11, 7 en 14 december zeker niet schaken in de 

Zonnebrink. Han S. heeft weer een toernooi aangemaakt, dank ☺ 
 
18-1-22 Joepie, de interne competitie  mag weer starten. We gaan verder met ronde 

11. Gelukkig willen er voldoende mensen ook weer meedoen. 
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9-2-2022 De Kamer van Koophandel heeft twee verschillende pagina`s die beide een 
instructie voor het aanleveren van de UBO* gegevens bevatten. (*Bestuurders 
van rechtspersonen, systeem bedoeld om witwassen minder gemakkelijk te 
maken). Een pagina is onvolledig. Nadat Mark gefopt was door die ene pagina 
en  “Zo gaat dat niet” als antwoord kreeg….?? kon Gerard H. het gelukkig 
redden omdat hij wist van de procedure op de andere pagina. De stukken zijn 
voor de tweede maal onderweg. Circa tien jaar geleden is ons allen toch 
beloofd dat de “regeldruk” vanuit de overheid minder zou worden…? 

 
10-2-2022 Afsluiting van dit stukje dagboek. Het ziet er naar uit dat de maatregelen 

grotendeels zullen worden beëindigd. Laten we hopen dat het Corona virus nu 
minder ziekmakend blijft en ons verdere lockdowns bespaard blijven. 

 

 
 
 
 
 

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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Eindspel 
(door Gerard Harbers) 

Iedereen kent wel het eindspel van Reti (Hongaarse schaker en componist) uit het begin van 

de vorige eeuw.  

 
 

Zwart lijkt te winnen omdat de witte koning achter de zwarte pion staat en die deze daardoor 

niet kan inhalen terwijl zijn pion op c6 in de buurt van de zwarte koning staat en die deze wel 

kan ophalen. Wat schets ons de verbazing dat dit toch remise is! 

Immers de opdracht van deze stelling is dat wit speelt en kan remise houden: 

Oplossing: 

1) Kg7  h4 

2) Kf6  Kb6 

3) Ke5   

En nu: 3) … Kxc6 4) Kf4 h3 5) Kg3 en de pion is opgehaald door wit. 

Of: 3) … h3 4) Kd6 h2 5) c7 Kb7 6) Kd7 en ook wit haalt de dame met remise als gevolg. 

 

Een mooie variant op dit thema is: 

 

 
 

Ook hier is de opdracht: wit speelt en maakt remise.  

Houdt de vorige compositie in de gaten. 

 

Zwart moet zijn dame geven voor de h7 pion. Daarom is het zijn opdracht om zijn eigen pion 

op g7 te behouden.  
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Oplossing: 

1) c6   

Indien wit 1) h5 speelt dan verliest hij zelfs: 1) … Kb7 2) h6 g5 3) Pe7 Dxe7 4) c6+ Kc7 en 

zwart wint. 

1) …  Dc7 

2) Ph6 

Indien 2) Pe7 dan volgt: 2) … Dxe7 3) Kg8 g5 4) c7 De8+ 5) Kg7 gxh4 en zwart wint. Het is 

drommels oppassen voor wit. 

2)   …  gxh6 

3) Kg8  Dd8+ 

4) Kg7  Dxh4 

5) h8D  Dd4+ 

6) Kg8 (of Kh7) Dxh8+ 

7) Kxh8  h5 

8) Kg7  

En we zijn weer bij de stelling van de eerste opdracht.  

 
 

De interne competitie 
(door Han van de Laar) 

 
 

De interne competitie ging op 7 september hoopvol van start. Weliswaar waren er nog 
enkele beperkingen vanwege corona, maar er kon toch op min of meer op normale wijze 
worden gespeeld. De corona check werd wel op een gegeven moment ingevoerd. Er werd 
geventileerd door open deuren en ramen. Steeds meer werd er dan ook met jas aan 
gespeeld. De bar was aanvankelijk niet geopend, alleen voor koffie en thee, later werd dat 
22.00 uur en nu is die beperking ook opgeheven.  

Het was 23 november, nadat we 10 
ronden hadden gespeeld dat er weer een 
lockdown kwam. De online competitie op 
Lichess werd hervat en zo konden spelers 
van het WSG toch tegen elkaar blijven 
schaken. De lockdown duurde 6 weken en 
op 18 januari werd de competitie hervat 
met ronde 11. Het schema werd 
aangepast, de competitie duurt dit seizoen 
28 ronden en de verwachting is dat deze 
nu wel afgemaakt kan worden.  
 

Ook de strijd om de WSG-cup is weer 
opgepakt. Schaak Vrij is met een ronde 
ingekort. Al met al en met enig 
geïmproviseer kan ik toch wel de 
voorzichtige conclusie trekken dat we er 
goed doorheen zijn gekomen. Uiteraard 
zijn we er nog niet en liggen de virussen 
op de loer. Maar toch kunnen we ons potje 
blijven spelen. Verder verwijs ik naar de 
site van het WSG waar iedere week wel 
iets over de diverse competities vermeld 
staat. Op naar een goed verder verloop.  
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Ranglijst Competitie WSG 2021-2022 

na ronde 15 seizoen 21/22 

Nr Naam Vnaam Pnten Grp Start Rtg+ Rating Score Perc W-Z Ext Bkr Afz Onev 

01 Dekker Thiemen 845,7 A* 1806 64 1870 10,0/13 77 1   1   1 

02 Mullink Jochem 822,2 A 2141 2 2143 8,0/09 89 1 3 1 2   

03 Abbink Henri 734,3 A 1973 -25 1948 8,5/13 65 -1   1   1 

04 Krosenbrink Marcel 706,3 A 1884 -4 1880 6,5/10 65 2 2 2   1 

05 Harbers Gerard 629,5 A 1893 -2 1891 3,0/04 75 2 5 2 4   

06 Schuurmans Han 552,0 A 1794 2 1796 5,0/06 83 0 1   7 1 

07 Schmeing Manfred 549,3 B* 1715 -7 1708 5,0/10 50 0   1 4   

08 Hoens Matthijs 549,0 B 1550 40 1590 6,0/11 55 1     4   

09 Sligte Bert te 540,8 A 1823 -43 1780 5,0/10 50 0 2 1 2   

10 Lösing Henrik 535,7 A 1894 13 1907 2,0/02 100 0 3   10   

11 Boogaard Dick 531,2 B 1776 -35 1741 6,0/13 46 1 1     1 

12 Hietbrink Geert ten 527,5 B 1735 -14 1721 5,0/07 71 1 1   7   

13 Schley Alfred 510,5 B 1671 -6 1665 6,0/12 50 -2     3   

14 Brinke Henk te 498,3 B 1598 14 1612 3,5/09 39 -1 2 2 2   

15 Hoens Robin 481,7 C* 1350 42 1392 5,5/09 61 1     6   

16 Harxen Luc van 471,2 C 1433 42 1475 5,5/14 39 0     1   

17 Hoens Peter 469,2 A 1933 2 1935 2,5/04 63 0     11   

18 Laar Han van de 463,8 B 1646 -18 1628 4,5/09 50 -1     5 1 

19 Visser Marijn 462,8 D* 1000 71 1071 6,0/09 67 1     1   

20 Langenhorst Gerard Kl 446,2 C 1470 -6 1464 5,0/10 50 0     5   

21 Eckhardt Jan 444,8 C 1163 2 1165 6,0/12 50 0     2 1 

22 Houwers André 437,5 C 1412 9 1421 5,0/06 83 0     9   

23 Burgers Mark 437,2 B 1671 -32 1639 3,5/08 44 0 1 1 5   

24 Barachtjansky Daniël 409,5 D 1124 14 1138 4,0/06 67 2     9   

25 Maris Erik 401,7 C 1449 7 1456 3,0/08 38 0     7   

26 Dekker Paul 391,5 D 1013 33 1046 4,5/13 35 1 1 1     

27 Voogd Rob 370,8 C 1386 -36 1350 3,5/11 32 -1     4   

28 Wiggers Henk 366,2 D 1084 1 1085 4,5/12 38 0     3   

29 Ruesink Kay 360,2 D 1012 6 1018 5,0/13 38 -1     2   

30 Kl. Poelhuis Jan Willem 342,5 C 1254 -47 1207 3,5/10 35 -2     5   

31 Maris Evi 335,0 B 1645 -19 1626 2,0/04 50 0     11   

32 Roode Raphaël 283,0 D 900 9 909 2,0/06 33 0     9   

33 Wilterdink Bram 282,2 D 926 13 939 2,5/08 31 0   1 4   

34 Maris Lauri 279,3 B 1669 -4 1665 0,5/02 25 0     13   

35 Jansma Zoë 249,8 D 1000 -27 973 0,0/03 0 -1     7   

36 Freriks Henk 243,7 C 1277 -8 1269 0,0/01 0 -1     14   

37 Bree Rafael van den 235,7 D 1000 -13 987 0,0/01 0 -1     2   

38 Vrieze Sylvan 234,2 D 945 -40 905 1,0/10 10 -2     4 1 
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PSV DoDO Barneveld 1 – WSG 1 
(door Arent Luimes) 

 
Na een langdurige coronaonderbreking hervatte WSG 1 op zaterdag 5 februari 2022 de 
competitie. In Putten trad het aan tegen het qua rating gelijkwaardige PSV/Dodo 1 dat 
anders dan WSG 1 de competitiestart enigszins gemist had met slechts twee matchpunten 
uit drie wedstrijden. Voor menig WSG'er zou het de eerste partij in maanden zijn geweest.  
Om lekker boven in mee te blijven doen was het dus zaak  om de matchpunten mee naar 
Winterswijk te nemen. 

Het WSG begon uitstekend aan de 
wedstrijd en binnen twee uur stond er een 
mooie voorsprong van 2-0 op het bord. Op 
bord 5 won Thiemen Dekker snel. Op de 
Kan variant van het Siciliaans koos 
Thiemen met wit voor een Maroczy 
opstelling waarna hij al in vroegtijdig 
stadium zijn tegenstander met de nodige 
zwakke pionnen opzadelde. Er volgden 
tegengestelde rokades waarbij de zwarte 
koning nimmer in veiligheid werd gebracht. 
Na een vernietigende koningsaanval over 
de A-lijn konden de stukken in de doos. 
De tweede WSG'er die een vol punt kon 
bijschrijven was Henrik Lösing. 

 

Tegen de op papier sterkste Puttense 
tegenstander zette Henrik met zwart een 
voor hem bekende Pirc-achtige stelling op. 
Zijn tegenstander dacht met een 
combinatie een kwaliteit te winnen, maar 
overzag daarbij dat er een stuk bleef 
hangen. Van deze rekenfout  maakte 
Henrik dankbaar gebruik en binnen 
achttien zetten was de partij gespeeld. 

Een riante voorsprong van 2-0 betekende 
voor de overige WSG'ers dat remise een 
prima resultaat was. Van de zes andere 
WSG'ers speelden er vijf uiteindelijk 
remise. Dat ging overigens niet bij alle vijf 
zonder slag of stoot.  

Bert te Sligte speelde met de zwarte 
stukken naar eigen zeggen een saaie 
partij met remise als een logisch resultaat.  
De partij van Han was een tactisch 
steekspel waarbij Han (met zwart) 
aanvankelijk ver werd teruggedrongen en 
alle zeilen moest bijzetten om zijn stelling 
te verdedigen. Rond zet 20 was de partij 
echter al meer in evenwicht en het remise 
aanbod van Han was dan ook niet 
onlogisch. Dit aanbod werd aanvankelijk 
afgeslagen, maar ongeveer tien zetten 
later bood de tegenstander van Han in 
(lichte) tijdnood zelf remise aan.  

 

Han had op dat moment al de beste 
kansen, maar remise was gelet op de 
tussenstand een gunstige uitslag. 
Vervolgens was het Jochem (zwart) die 
ook een nuttig halfje wist bij te schrijven. 
Ergens in de opening won de 
tegenstander van Jochem een pion, maar 
met een loperpaar en een open torenlijn 
had Jochem daarvoor  voldoende 
compensatie gekregen. Er volgde een 
eindspel van wit vier pionen op 
koningsvleugel + twee paarden versus 
zwart drie pionnen op koningsvleugel met 
loperpaar.  Bij dit  eindspel kwam Jochem 
niet in de problemen.  
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Ondergetekende speelde met wit een 
moeizame partij waarin hij op zet vijf al 
onbedoeld een pion verloor. Met een ruil 
van loper tegen paard op veld c6 kon ik 
mijn tegenstander een dubbele c-pion 
bezorgen waardoor de numerieke 
pionnenmeerderheid van mijn 
tegenstander verdampte. Het eindspel met 
een pion minder eindige na zetherhaling in 
remise.   

Zodoende waren de meeste partijen voor 
de tijdcontrole al beëindigd. Met 4-2 
tussenstand op het bord waren we al 
verzekerd van een matchpunt en de twee 
resterende partijen die nog aan de gang 
waren zagen er voor ons goed uit. 
Reinhard Funke wist ergens in het 
middenspel een stuk van zijn tegenstander 
te ontfutselen.  De verdere afwikkeling 
verliep helaas niet helemaal naar wens en 
om mat te voorkomen moest Reinhard het 
stuk teruggeven en resteerde er een 
eindspel met een randpion minder.  

De koningspositie van zijn tegenstander 
zag er daarbij ook enigszins kwetsbaar uit 
waardoor Reinhard remise wist te 
forceren.   

Arjan kreeg het Russisch op het bord en 
won ergens in het middenspel een pion en 
later nog een. Nadien moest Arjan een 
pion teruggeven, maar ter compensatie 
kon hij zijn A-pion onder dreiging van mat 
steeds verder opspelen.  

Zijn tegenstander creëerde over de c-lijn 
weliswaar ook een vrijpion, maar deze 
bleek na ruil van de laatste grote stukken 
te langzaam. Het WSG behaalde een vrij 
riante 2,5-5,5 overwinning.  

Met twee overwinningen en een gelijkspel 
doet het bovenin in klasse 3B mee. Op 12 
maart 2022 volgt de thuiswedstrijd tegen 
titelfavoriet Max Eeuwe 2. Om de 
promotiekansen in leven te houden zal het 
WSG moeten verrassen. 

 
 

PSV DoDO 1 1973 WSG 1 1960 3½-4½ 

Kasper Dokter 1873 Arjan van Lith 2158 0-1 

Olger van Dijk 1872 Jochem Mullink 2152 ½-½ 

Kevin van Brummelen 2116 Reinhard Funke 2002 ½-½ 

Ewoud ‘t Jong 2158 Henrik Lösing 1938 0-1 

Robin van Ee 2063 Thiemen Dekker 1917 0-1 

Jasper Valstar 1782 Bert te Sligte 1767 ½-½ 

Rogier Dijk 2010 Arent Luimes 1939 ½-½ 

Ron Flohr 1909 Han Schuurmans 1807 ½-½ 

 

 

PSV DoDO Barneveld 2 – WSG 2 
(door Dick Boogaard) 

 
Het was mooi om op 5 februari weer eens gewoon een uitwedstrijd te spelen! En we 
speelden in Putten op de Veluwe. PSV betekent hier dus gewoon Puttense 
Schaakvereniging. Marcel wist te achterhalen waar DodO voor staat: Door Diepte Omhoog. 
En dan is het ook nog een fusievereniging met Barneveld.  
 
Ons eerste team speelde ook in Putten, 
dus het was een hele invasie van WSG-
ers. Gelukkig was het aardig weer en met 
rustige wegen reisden we heel 
gemakkelijk.  

In drie zaaltjes waren de borden voor de 
twee wedstrijden ruim neergezet en we 
konden mooi op tijd beginnen.  
Zelfs met een kleine overwinning waren 
we koploper geworden, maar dat lukte net 
niet.  
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Geert ten Hietbrink kwam helaas erg 
slecht uit de opening en moest al vroeg 
opgeven. Stefan Telöken stond goed, 
maar een slechte zet deed hem de das 
om. Dick van Wamelen stond een pion 
achter, maar leek met een matnet op g7 
nog wat terug te kunnen doen. Dat lukte 
niet en toen hadden we al drie nederlagen. 
Henri Abbink kon een eindspel net niet 
winnen en het zag er naar uit dat we een 
fikse nederlaag tegemoet gingen.  
Gelukkig kwamen er toen wat punten 
binnen. Mijn tegenstander stond iets beter 
en zag een mooie aanvalskans. Hij 
vergiste zich en toen kon ik hem met een 
tegenactie snel mat zetten. 
Vervolgens sloeg ook Herby Aalbers toe, 
al kwamen daar nog wat opmerkingen van 
de wedstrijdleider aan te pas. Beide 

spelers hadden niet veel tijd vanaf de 30ste 
zet en Herby zette kruisjes. Met de 30 
seconden per zet erbij mag dat niet: je 
moet blijven noteren! Gelukkig liep het 
goed af en bleef het bij een paar 
opmerkingen van de scheids. 
Daarna gingen we kijken bij Gerard 
Harbers. Die zat in een eindspel en 
hoewel het remise was, wist hij toch het 
punt te scoren! 
Van deze drie overwinningen bespreek ik 
het slot hierna in dit artikel.  
Toen was de stand toch weer gelijk. 
Jammer dat het er voor Marcel niet goed 
uitzag. Uiteindelijk was het toreneindspel 
niet te houden. Er zullen nog een paar 
spannende wedstrijden komen, want de 
verschillen tussen de teams lijken klein. 

 
 

 PSV DoDo Barneveld 2  WSG 2  4½-3½ 

1 Jacco Heij 1923 Henri Abbink 1970 ½½ 

2 Bruun van de Laar 1837 Gerard Harbers 1870 0-1 

3 Dirk Veldhuizen 1860 Marcel Krosenbrink 1904 1-0 

4 Daan van Pel 1711 Geert ten Hietbrink 1738 1-0 

5 Willem Verheij 1715 Stefan Telöken 1784 1-0 

6 Marcel Jansen 1740 Dick Boogaard 1746 0-1 

7 Erik van Breukelen 1669 Dick van Wamelen 1775 1-0 

8 Reinier den Boer 1651 Herby Aalbers 1819 0-1 

 
 
 
Met de drie overwinningen was iets 
vreemds aan de hand. Herby vond zijn 
partij spannend, maar niet goed. Gerard 
had een remisestelling en we zien zo hoe 
hij toch nog won. Ik stond iets minder, 
dacht het op te lossen en toen hielp mijn 
tegenstander plotseling mee.  
 
En bij alle drie hebben we aan de laatste 
10 tot 15 zetten genoeg om het mooiste 
van de partij te zien. 
 
Eerst Reinier den Boer – Herby Aalbers. 
Dit is de stelling na 22 zetten.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
23.g2-g3  De7-g5 
Nu komt er leven in de partij! 24.h2-h3   
 
h7-h5  25.g4xf5  e5xf4  26.f2-f3? 
Hier was Db3-f3 of zelfs Db3-g3 beter. 
 
26…..Pc6-e5  27.Kg1-h2  Tc7-c3 
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Mooi dat hier nog tijd voor was!  
 
28.Db3-d1  h5xg4  29.f3xg4  Dg5-h4  
30.Lc1xf4  Dh4-h3+  31.Kh2-g1  Pe5-g4  
32.Ta1-a2  Pg4-e3  33.Lf4xe3  Dh3-e3+  
34.Ta2-f2  Td8-d6 
Goede zet om het uit te maken! 
 

 
     
35.Dd1-e1  Td6-g6+  36.Kg1-h1  De3-h6+  
37.Tf2-h2  Tc3-h3  38.De1-f2  Tg6-f6  
Er volgde nog een koningzet en Herby 
sloeg op f2 en won de partij. 
 
Dan Bruun van de Laar – Gerard Harbers. 
Hier beginnen we pas met de 50ste zet. 
Gerard heeft zojuist 49…..e7-e5 gespeeld.  
 
Beide spelers zoeken al een tijdje naar 
een gelegenheid de ander toch nog 
beentje te lichten. Het is voor wit 
oppassen nu, want een paardzet kan niet, 
want dat kost een stuk. 
 

 
 

Er volgde: 50.Kc4-d3  e5xd4  51.Te2xe4  
Tg4xe4  52.Kd3xe4  d4xc3 53.Ke4-d3  
Kd7-d6  54.Kd3xc3  Kd6-c5  
 

 
   
En hoe moet het ook al weer? Wint zwart 
of is het remise. We komen het haast nooit 
meer tegen. Na 55.b5-b6  Kc5xb6  
56.Kc3-b4 heeft en houdt wit oppositie en 
eindigt het met pat op b1. 
Wit dacht dat het anders moest en 
speelde 55.Kc3-b2? 
 
En nu volgde: 
 
55…..Kc5xb5  56.Kb2-b3  b7-b6 en zwart 
heeft de oppositie en wint!  
 
57.Kb3-c3  Kb5-a4  58.Kc3-b2  Ka4-b4  
59.Kb2-c2  Kb4-a3  60.Kc2-b1  b6-b5  
61.Kb1-a1  b5-b4  62.Ka1-b1  Ka3-b3  
63.Kb1-a1  Kb3-c2  
en wit geeft het op. 
Heel leerzaam om weer eens te zien! 
 
En tot slot nog een partij die eindigt met 
mat midden op het bord. 
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Marcel Jansen – Dick Boogaard 
 

 
      
Wit wil de h-lijn openmaken en daar dan 
binnenvallen. Ik probeer met me te 
verdedigen met de loper op g7 en de 
koning op f7. En dat moet snel! Dus volgt: 
 
24…..Lh8-g7  25.h5xg6  h7xg6  26Tf1-h1  
f7-f6  27.Ld2-h6? 
Dat is te vroeg. Nu krijg ik de macht over 
de h-lijn! 

27…..Lg7xh6  28.Th1xh6  Kg8-g7  
29.Dd1-d2  Te8-h8  30.Th6xh8  Tc8xh8  
 

  
 
Ineens is de inval van de zwarte dame niet 
meer te voorkomen en is het snel uit. 
 
31.f2-f3  Dd7-h3+  32.Kg2-f2   
Dh3-h2+  33.Kf2-e3  Dh2xg3  34.Pc3-e4  
Pd4-f5 mat. 

 
 

 

Veenendaal 2- WSG 3 
(door Luc van Harxen) 

 
In de ochtend van zaterdag 5 februari kon WSG 3 zich voor het eerst in lange tijd weer eens 
verzamelen op de bekende Frederikshof parkeerplaats voor een uitwedstrijd. Het zou pas 
onze tweede wedstijd van het seizoen worden. Zowel door onze kleine poule en de 
coronamaatregelen hoefden we de vorige rondes niet te spelen. Onze tegenstander deze 
wedstrijd was Veenendaal, Veenendaal 2 om precies te zijn.  

Op papier zag het er goed uit, met een 
gemiddeld ratingverschil van 200 punten 
hadden we een duidelijk voordeel. Op het 
bord dat voordeel omzetten in een 
overwinning blijkt echter altijd lastig te zijn. 
Na het verlies in de vorige ronde, waar we 
een vergelijkbare rating voorsprong 
hadden, waren we in elk geval 
gewaarschuwd. In Veenendaal speelden 
we niet in hun gebruikelijke speellocatie. 
Dit had tot het gevolg dat ze in de haast in 
de ochtend vergeten waren de klokken 
mee te nemen. Hierdoor liep de start van 
de wedstrijd enige vertraging op. Rond 
13:15 konden we dan toch beginnen. 

Zelf speelde ik op bord 6 en ik was als 
eerste klaar. Nadat ik vlug een kwaliteit en 
twee pionnen won bleek mijn 
doorgebroken vrijpion niet tegen te 
houden te zijn. Mijn tegenstander moest 
zich al vlot gewonnen geven. Onze eerste 
overwinning was binnen. Beide broers 
Hoens wisten ook te winnen. Mathijs 
speelde op bord 5 en Robin speelde op 
bord 8. Hun partijen volgenden een 
vergelijkbaar patroon. Beide wisten vlot 
materiaal te winnen en deze voorsprong 
langzaam uit te breiden. De voorsprongen 
werden uiteindelijk zo groot dat de 
tegenstanders genoodzaakt waren op te 
geven.  
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Ondertussen hadden Oscar en Alfred ook 
al gewonnen waardoor we met 5-0 
voorstonden en onze eerste overwinning 
van het seizoen een feit was. In Alfreds 
partij besloot zijn tegenstander niet te 
rokeren maar in plaats daarvan Alfreds 
koningsvleugel aan te vallen. Alfred wist 
deze aanval met winst af te slaan.  

 

Zijn tegenstander probeerde het nog wat 
langer uit te houden, maar moest 
uiteindelijk toch opgeven. Oscar speelde 
op het eerste bord. Na een redelijk rustige 
opening eindige beide spelers met een 
vrijpion.  

Oscars vrijpion bleek net wat sneller te zijn 
dan de pion van zijn tegenstander.  

Uiteindelijke kostte het tegenhouden van 
de vrijpion Oscars tegenstander te veel 
materiaal en moest hij opgeven.  

Henk was als volgende klaar. Na een 
ongelijke rokade had zijn tegenstander het 
initiatief en kon aanvallen. Helaas wist 
Henk dit niet succesvol te verdedigen 
waardoor hij gedwongen was op te geven. 
Reinhard speelde met zwart op het 
tweede bord. Na de opening vielen beide 
spelers over verschillende flanken aan. 
Reinhard aanval was net iets sneller en 
zijn tegenstander gaf kort daarna op. 
Andre was als laatste klaar. Hij kwam na 
een foute zet een stuk achter te staan, 
daarnaast had zijn tegenstander ook een 
pion op de tweede rij. Dankzij een fout van 
zijn tegenstander wist Andre echter het 
stuk terug te winnen en de vrijpion af te 
ruilen.  

Helaas was dat net niet genoeg en wist de 
tegenstander Andre alsnog mat te zetten. 

Zo wist WSG 3 zijn tweede wedstrijd met 
6-2 te winnen.  

Wat de rest van het seizoen als zal 
brengen weten we uiteraard nog niet, 
maar onze eerste overwinning is in elk 
geval binnen. 

 
 

Veenendaal 2 1415 WSG 3 1616 2-6 

Lars Boere 1494 Oscar Wamelink 1811 0-1 

JP van Beelen 1635 Reinhard Cvetkovic 1802 0-1 

Rens Wolters 1342 Alfred Schley 1684 0-1 

Lodewijk Blom 1497 Henk te Brinke 1566 1-0 

Oscar van Hattem 1606 Matthijs Hoens 1512 0-1 

Jan Doornenbal 918 Luc van Harxen 1535 0-1 

Kees van Heerikhuize xx André Houwers 1408 1-0 

Gerbert Roseboom xx Robin Hoens 1609 0-1 
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Zes jubileumkrakers 
(door Dick Boogaard) 

 
Ook in dit nummer mogen de partijstellingen met verrassingen niet ontbreken. De  
Meest feestelijke is die van de Russische grootmeester Joeri Averbach. Hij werd in 1954 al 
kampioen van de Sovjet-Unie, overleefde vorig jaar corona en werd op 8 februari 100 jaar 
oud! Dat is nog nooit een grootmeester gelukt. Van hem is de vijfde stelling. Ook de andere 
opgaven mogen er wezen. Veel succes met het oplossen!

 
1.Een makkie, maar wel leuk! 
Wit geeft mat in twee. 
 

 
2.Na de eerste zet van wit is  
mat niet meer te voorkomen.  
 

 
3. Zwart is aan zet en wint.  
Hoe komt de dame op b2? 
 

 
4.Zwart wint en de eerste zet  
is weer heel verrassend. 
 

 
5.Averbach met zwart maakt  
het mooi af! 
 

 
6.Opnieuw wint zwart, grappige 1e zet, 
gevolgd door damewinst of mat. 
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Aanvraag Schaakvrijwilliger 2021 voor 

Marcel Krosenbrink 

van het Winterswijks Schaak Genootschap (WSG) 

 

Marcel Krosenbrink is een fanatiek schaker en gedreven voorzitter met een duidelijke visie, 
hij staat daarnaast altijd open voor dialoog en discussie. Onder voorzitterschap van Marcel is 
het WSG uitgegroeid tot de grootste schaakclub van de oostelijke Achterhoek. Hij 
onderhoudt ook de contacten met de buurverenigingen inclusief die in het aangrenzende 
Duitsland. Het bestuur wil, zonder dat Marcel op de hoogte is, hem voordragen als 
schaakvrijwilliger van het jaar 2021.  
 
De jeugdafdeling, die in de huidige vorm door hem is opgericht, wordt goed bezocht en de 
oudere jeugd stroomt door naar de interne competitie bij de senioren. Ook individuele goede 
talenten kunnen rekenen op extra lessen en steun van hem. Het mooiste compliment kwam 
wel van een jonge kampioen, die Marcel bedankte voor zijn prima begeleiding, ook al ging 
dat voor Marcel ten koste van zijn eerste plek. 
 
Onlangs was er een interview met hem (in het huis-aan-huisblad Achterhoek Nieuws), 
waarin hij al 29 jaar de bevlogen voorzitter van het WSG werd genoemd. Dit naar aanleiding 
van het jubileum van 75 jaar WSG.  
                      foto: Han van de Laar. 

 
‘Voorzitter Marcel Krosenbrink staat op het punt om zijn net gespeelde partij te analyseren.’  
 
Marcel: “Net als veel andere verenigingen zijn ook wij net na de oorlog (her)opgericht. Men 
had in de naoorlogse periode weer behoefte om elkaar te ontmoeten en in 
verengingsverband bij een sportclub, muziekvereniging of anderszins te gaan”, aldus Marcel 
Krosenbrink. In de afgelopen tijd heeft hij veel ontwikkelingen in het schaken voorbij zien 
komen, zowel plaatselijk, regionaal als landelijk. Marcel is ook een lange periode bestuurslid 
Jeugd bij de Schaakbond Overijssel geweest. 
 
Marcel: “Tot aan de jaren ’80 en ‘90 waren we blij dat we bovenin mee konden doen in de 
regionale competitie. Eén van de hoogtepunten was dan ook het winnen van de regionale 
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SBO-cup en later de promotie naar de landelijke competitie.  
Toen kwamen de tegenstanders opeens uit bijvoorbeeld Groningen, Maastricht, Alkmaar en 
Almere. De promotie een paar jaar geleden naar de tweede klasse van de Koninklijke 
Nederlandse Schaakbond was een ander hoogtepunt en we hebben twee keer de laatste 
zestien van het landelijke bekertoernooi bereikt.” Marcel is ook extern competitieleider van 
het WSG. Tevens was hij teamleider van het 1ste en op dit moment van het 2de team.  
Clubblad. Het WSG kent nog steeds een eigen clubblad. Dat komt nu vier maal per jaar uit. 
In dit jubileumjaar wordt dat inmiddels al clubblad 150. Marcel is daarvan eindredacteur.  

De club telt momenteel zo’n zeventig leden. Een kleine veertig daarvan spelen op de 
dinsdagavond in de onderlinge competitie in het Zonnebrink Centrum. Een ander deel speelt 
alleen teamwedstrijden op zaterdag. Voor elders studerende of wonende leden is dat een 
mooie manier om toch bij het WSG betrokken te blijven.  
Verder zijn er ongeveer 15 jeugdleden. Hij is tevens organisator van het 
schoolschaaktoernooi.  
 
Opvallend is dat zowel bij de jeugd als bij de senioren spelers uit de hele regio mee spelen: 
Aalten, Ruurlo, Eibergen, Lichtenvoorde, Groenlo etc. Maar ook uit Barlo, Südlohn, 
Stadtlohn, Ahaus, Raesfeld en Vreden. De onderlinge competitie van het WSG is dan ook de 
grootste van de regio. Dat betekent tevens dat iedereen wekelijks een partij kan spelen 
tegen een min of meer gelijkwaardige tegenstander. Marcel: “Dat vinden wij belangrijk. We 
willen dat elke schaker zich thuis voelt bij ons.” 
 
Er zijn zo’n tien Duitse schakers actief bij het WSG, zowel als deelnemer aan de interne als 
aan de extern competitie. Dit mede door de goede contacten die Marcel heeft met de 
schaakverenigingen over de grens. Zelf speelt hij al een groot aantal jaren bij Schachfreunde 
Statdlohn 1947. 
 

Namens het bestuur aangevraagd door Gerard Klein Langenhorst,  

tekst in coproductie met Han van de Laar 

 

Lijst van Verdiensten 

 

Lid van het WSG    vanaf 1981 (inmiddels 40 jaar lidmaatschap) 

Bestuurslid     vanaf 1989 

Voorzitter     vanaf 1993 

Hoofd Jeugdopleidingen   vanaf 1986 

Schoolschaakleraar    vanaf 2017 

Schoolschaaktoernooi   vanaf 2011 

Extern Competitieleider   vanaf 1986 

Beheer website    vanaf 2016 

Redacteur Clubblad    vanaf 1986 

Hoofdredacteur Clubblad   vanaf 1986 

Organisator Snelschaaktoernooi  vanaf 1990 

SBO Jeugd     van 2000 tot 2018 

Fusiebesprekingen regionale bonden vanaf 2016 

Medeorganisator Schaakvrij   incidenteel 

Medeorganisator Zomerschaak  incidenteel 

Organisator Berkelstedentoernooi   vanaf 2000 

Contactpersoon met Duitsland  vanaf 2000 

Schaker in Duitsland    vanaf 2000 
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Viertallen  
 

WSG V1 – Almelo V1 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
De Coronastop leverde het viertal maar één inhaalwedstrijd op. De laatste vrije datum voor 
de volgende ronde was dinsdag 15 februari. Als dat lukte, zou niemand binnenkort nog 
merken dat er ooit een wedstrijd was afgelast. Dus Almelo benaderd en wachten op het 
antwoord. Tijdens het veteranentoernooi hoorde Dick al van Ben Poelstra dat hij volgende 
week naar Winterswijk kwam en anderhalve dag later bevestigde de teamleider van Almelo 
dat nieuws. Nu nog de opstelling en de voorbereidingen waren klaar. 
 
 
Nadat ik op Schaaksite het verslag van 
Maurice Schippers, de teamleider van 
Meesterklasser Groningen, had gelezen, 
wist ik al dat ditzelfde werk bij WSG 
eigenlijk best nog wel meevalt. En voor het 
viertal al helemaal. We hadden zelfs 
teveel spelers. Door de tijdelijke 
afwezigheid van Han Schuurmans hadden 
we Jochem in de opstelling gezet. En deze 
tijdelijke vervanger beviel dat zo goed, dat 
hij wel vaker mee wilde doen. Dus zette de 
coach zichzelf op de bank (en kon ik weer 
eens intern spelen). Maar op het laatste 
moment bleken we toch weer niet teveel 
spelers te hebben. Gerard stond in de rij 
bij een condoleance en kon niet tijdig in 
Winterswijk zijn. En zo moest ik de 
reservebank weer verlaten en alsnog 
meedoen. 
 
Geen ideale voorbereiding. En die werd 
nog verder “verstoord” door huldeblijken 
die mij ten deel vielen. Probeer dan nog 
maar eens geconcentreerd te blijven. 
Misschien had ik kort na de opening de 
remise door eeuwig schaak daarom ook 
maar beter kunnen pakken. Ik speelde 
echter door en kwam verloren te staan. 
Gelukkig werd het uiteindelijk toch nog 
remise. Ik speelde onder andere door 
omdat Han al heel snel had verloren van 
de al genoemde Poelstra. Geen schande 
zou ik zeggen, ik verlies er ook altijd van, 
al ging het wel heel snel met  Han. Arent 
speelde een zeer gedegen partij, waarin 
hij een pluspion vakkundig naar winst 
voerde. Als laatste was Jochem bezig. Hij 
kreeg na ook minder gestaan te hebben 
een heel goede stelling. 
 
 

 
 

   
 
Jochem heeft zwart. Beide partijen hebben 
evenveel punten, maar op basis van zijn 
machtige pionnenfront staat zwart 
(duidelijk) beter. 
 
35….Pxf2 
Wit kan niet terugnemen wegens Dc5+, 
Ke2 De3 mat.  
36. Dd2 Dc5, 37. Te2 Pd3+, 38. Kh1 e3, 
39. Dxd3 
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Dat had Jochem gemist. Na cxd3 verliest 
ook zwart de dame en komt een stuk 
achter.  
 
Na 39… Dxb5, 40. Da3 Dxc6  
 

bleef hij  in de race en  gaf het 
pionnenfront toch nog de doorslag.  
In de diagramstelling is toch xd3  echter 
veel sterker. Na Txc5 d2 wint zwart zeker 
een toren terug.  

 
 

WSG V1 1951 Almelo V1 1941 2½-1½ 

Jochem Mullink 2152 Alvin Jutba 1974 1-0 

Arent Luimes 1939 Matthias Kruimer 1941 1-0 

Han Schuurmans 1807 Ben Poelstra 1954 0-1 

Marcel Krosenbrink 1904 Yannic Husers 1895 ½-½ 

 
 

 
 

WSG V2- Almelo V2 
(door Henk te Brinke) 

 
In de viertallencompetitie speelde WSG 2 tegen Almelo 2. Qua gemiddelde rating was er 
weinig verschil en dat kwam ook tot uitdrukking in de uitslag. Paul Dekker behaalde vrij snel, 
en zeer verdienstelijk, het eerste halfje binnen. Henk te Brinke had een achterblijvende pion 
op d7 die flink op de korrel werd genomen maar wist uiteindelijk de druk toch af te wenden. 
Ook hier werd het punt gedeeld. Dick Boogaard kreeg weliswaar twee dubbelpionnen maar 
daardoor grote druk op de open h-lijn.  
 
De Almelose verdediging kraakte maar 
brak echter niet. Er kwam zelfs een stelling 
op het bord waarin zijn tegenstander een 
eenvoudig winnende voortzetting had.  Die 
mogelijkheid bleef drie zetten 
gehandhaafd tot dat Dick als eerste het 
gevaar zag en de koning uit de dreiging 
haalde, waarna besloten werd tot 
remise. Mark speelde een Damegambiet, 
maar zijn tegenstander kende deze 
opening ook op zijn duimpje en ging 
daarin niet mee. De stelling werd complex. 
Diegene die de breekzet zou doen zou 
aan het kortste eind trekken. Geen van 
beide spelers had daar trek in zodat ook 
hier het punt werd gedeeld.  
Onderstaand de partij van Dick met de 
voor beide schakers gruwel na zet 24.  
 
Wit: Klaas de Jong  
Zwart: Dick Boogaard 
Gespeeld op 16 november 2021, viertallen 
WSG - Almelo 
Kijk mee en huiver……. 
1.Pg1-f3  d7-d5  2.d2-d4  Lc8-f5  3.c2-c4  
e7-e6  4.g2-g3  Pg8-f6  5.Pb1-c3  c7-c6  
6.Lf1-g2  Lf8-e7  7.0-0  0-0  8.Pf3-h4  Lf5-

g6  9.Ph4xg6  h7xg6  10.Dd1-c2  Pb8-d7  
11.Lc1-f4  d5xc4 
 

 
           
Tot nu toe weinig aan de hand. Een 
rommelige opening, met een klein 
voordeeltje voor wit, zoals dat meestal 
gaat. 
Maar nu ik op c4 sla, sta ik ineens iets 
beter! 
 
12.a2-a4  Pd7-b6  13.Ta1-d1  Pb6-d5   
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Ik stond hier zo’n 20 minuten achter in 
bedenktijd; vanaf nu haalt hij snel in. 
 
14.Pc3-e4  Pd5xf4  15.g3xf4  Pf6xe4  
16.Lg2xe4  Le7-d6  
Hier begon ik kansjes te zien langs de h-
lijn. Inmiddels sta ik +1,8 
 
17.e2-e3  Dd8-h4  18.Kg1-h1    
 

 
          
En als ik nu gelijk g6-g5 doe, geeft Fritz 
zelfs +2,86 voor mij. Ik dacht er wel aan, 
maar wilde eerst die loper van hem weg 
hebben.  
Hij moest er inderdaad lang over 
nadenken. 
 
18…..f7-f5  19.Le4-f3  g6-g5  20.Tf1-g1 
Een logische zet, ik had hem ook 
verwacht, maar ik wist niet hoe het verder 
moest en koos uiteindelijk voor: 
 
20…..g5-g4  21.Lf3-g2  Tf8-f6  22.Lg2-f1  
Tf6-h6  23.Tg1-g2 
Nog steeds sta ik +1 
En nu gaat het mis. 
 

23…..Kg8-f7  24.Lf1-c4  Ta8-h8??? 
Na 25.Dc2xf5+ staat hij ruim voor, maar 
ziet het niet en ik ook niet…. 
 
25.Kh1-g1  Dh4-e7??? 
 

 
        
Nog erger, nu staat hij +3 en stort mijn 
stelling in als hij met de dame op f5 slaat. 
 
26.Td1-e1? 
Toen zag hij het en zei hij dat hij iets 
veeeel beters had kunnen doen en hij had 
de smoor in dat hij het niet gezien had. Hij 
veronderstelde dat ik het ook niet gezien 
had.  
Uit eindelijk speelde ik: 
 
26……Th6-f6  
Zijn volgende zet verwachtte ik al. 
 
27.e3-e4  f5xe4  
met remiseaanbod, wat hij gelijk aannam. 
Toch heel wat avonturen in een slechte 
partij. 
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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 “vimd 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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Opgaven van clubleden 
(door Jochem Mullink) 

Naar aanleiding van het jubileum ben ik op zoek gegaan naar leuke opgaven uit partijen van 

de afgelopen vijf jaar. De meeste opgaven zijn te doen, maar er zitten ook moeilijkere 

opgaven tussen. 

 
1.Wit aan zet.  

 

 
4. Zwart aan zet. 

 

 
7. Wat is de enige zet voor 

zwart om in de partij te blijven? 

 
10. Zwart aan zet.  

 

 
2.Zwart aan zet.  

 

 
5. Zwart aan zet. Wit heeft 

Pxe5 gespeeld. 

 
8. Wit aan zet. 

 

 
11. Wit aan zet.  

 
3. Zwart aan zet. Wit heeft g4 

gespeeld.  

 
6. Wit aan zet. 

 

 
9. Wit aan zet. 

 

 
12. Zwart aan zet.  
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Wie ben ik ? 

Van alle leden valt de geboortedatum van Frank Lehr het dichtst bij de oprichtingsdatum van 
de club. Op zo’n twee weken na heeft hij hetzelfde geboortejaar als de club en als zodanig 
de gehele geschiedenis van het WSG meegemaakt. Voor de redactie was Frank daarom de 
meest aangewezen persoon om in dit speciale nummer aan het woord te laten. Hij heeft een 
selectie van de vragenlijst benatwoord. Voor de jongere leden die Frank misschien niet zo 
goed kennen, hij is de laatste jaren vooral bij de online-toernooien van WSG heel actief én 
ook succesvol. 
 

Naam:  Frank Lehr    

Leeftijd:  76 
Mij valt, als generatiegenoot van WSG, de eer te beurt een 
speciale editie van “Wie ben ik” in te mogen vullen. Van alle 
leden ligt mijn leeftijd het dichtst bij die van de club. We zijn 
allebei van net na de oorlog en komen uit het zelfde 
tijdsgewricht.  

 
 
Studie/beroep:  Sociale wetenschappen/docent 
  
Andere sporten:   Voetbal 

Andere hobby’s:   Wandelen en fietsen 

Favoriet gerecht/Wat lust je absoluut niet:  
Ik heb bij mijn introductie in  2009 in het clubblad gezegd dat ik 
niet van spruitjes hield. Ik moet dit nu rectificeren: wanneer 
gewokt en nog een beetje knapperig lust ik ze wel. 
(Voortschrijdend inzicht!) 
 

 
 

Favoriet (huis)dier:  Kat 
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Hoe/van wie heb je leren schaken:  

De loop van de stukken leerde ik op 6-jarige leeftijd van mijn 
(oudere) broer die schaakles op school had en ik bekwaamde 
me er in de stukken zoveel mogelijk rechts onder in de hoek te 
posteren. Dit gaf mij de suggestie van een onneembare vesting. 
Het was een tactiek die niet werkte, aan het eind dolf ik altijd 
het onderspit.  

 
Het schaken zelf leerde ik van mijn vader, zelf een niet 
onverdienstelijk speler. Hij gaf mij de Praktische Schaaklessen 
van Den Hertog en Euwe en liet mij zijn eigen partijen naspelen 
(waaronder die tegen A.E. Van Foreest, de betovergrootvader 
van Jorden; ik moest aan mijn ouders vragen wat “Jhr.” 
betekende). Mijn vader en ik speelden jarenlang iedere avond.  
 

 
 

Aanleiding was ons bezoek aan het zônetoernooi van 1957 in 
Wageningen, waarbij mijn vader uitlegde hoe iedereen er 
voorstond, met name Donner. Ik heb nooit iemand zo blij gezien 
als Larsen in de laatste ronde, toen hij zich uit een benarde 
positie bevrijdde en won. Daarmee bereikte hij samen met 
Donner de derde plaats. (Larsen won later de tiebreak en ging 
door naar het interzônetoernooi).  

 
Op welke schaakprestatie(s) kijk je met het meeste plezier/trots terug: 

Jeugdkampioen OSBO 1963.  
Tussen de onderbrekingen in mijn schaakcarrière door speelde 
ik denk ik op mijn best tijdens het Open Culemborgs 
snelschaakkampioenschap van 1977 (10 min. p.p.p.p.); 
gewonnen na barrage.  

 
Favoriete opening:   Richter-Veresov? 
 
Wat vind je leuk aan WSG: Gezellige club; en zo actief op allerlei gebied, waaronder 

school- en jeugdschaak. 
 
Suggestie voor WSG:  Hier moest ik lang over nadenken, en ik kon niks bedenken.  

Dit mag als een pluim beschouwd worden. 
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Oplossingen van de jubileumkrakers 
(door Dick Boogaard) 

 
1.Daniel Dardha – Polina Sjoevalova, Tata Steel Challengers, Wijk aan Zee 2022. 
De oplossing is niet zo moeilijk, maar Polina gaf nog niet op, omdat ze het haar tegenstander 
wel gunde om in alle schaakrubrieken te komen. Het kwam dus echt op het bord! 1.Da4xa7+  
Db6xa7  2.Pb5-c7 mat. 
 
2.Luis Paulo Supi – Magnus Carlsen, chess.com blitz 2020.Ook de wereldkampioen verliest 
wel eens van iemand waar we nog nooit van gehoord hebben. Supi is een Braziliaanse 
grootmeester van 25 jaar, rating bijna 2600. 
1.Df3-c6!  En zwart gaf op, want na 1…..b7xc6  2.b5xc6 is er geen verdediging tegen mat 
met de toren op a8. 
 
3.Nils Grandelius – Richard Rapport, Tata Steel Masters, Wijk aan zee 2022. 
Je moet er maar op komen. Het is erg mooi! 
1…..Th3-h1 2.Tg7-g1  Th1xg1  3.De1xg1  Db4-c3 en wit gaat mat. Andere zetten van wit 
helpen ook niet. 
 
4. Pablo Salinas Herrera – Nikolai Kabanov, Titled Tuesday 2021. 
Titled Tuesday is een serie internettoernooien van chess.com. Vooral Hikaru Nakamura is er 
gek op, want het is vaak snelschaak. 
Deze stelling is vooral leuk vanwege de paarden! 1……Pb4-d3. Wit speelde 2.Db2xb5 en 
toen was het mat door 2…..Pd3xf2. Het alternatief was dameverlies. 
 
5.Nikolai Novotelnov – Joeri Averbach, Kampioenschap Sovjet-Unie 1951, Moskou. 
1…...Ld4xf2+  2.Df1xf2  Dg4xd1+  3.Td2xd1  Td5xd1+  4.Df2-f1  Te8-e1 en zwart wint 
gemakkelijk. 2.Kg1xf2  Td5-f5 of 2.Td2xf2  Td5xd1 helpen wit ook niet 
In 1954 werd hij kampioen van de Sovjet-Unie. Naar hem is ook een variant van het 
Konings-Indisch genoemd (de Averbach-variant: 1.d2-d4 Pg8-f6 2.c2-c4 g7-g6 3.Pb1-c3 Lf8-
g7 4.e2-e4 d7-d6 5.Lf1-e2 0-0 6.Lc1-g5). 
Ook was hij secondant van wereldkampioenen: Vasili Smislov, Michail Tal, Tigran Petrosjan 
en Boris Spasski. Zijn boeken over eindspelen worden nog altijd gebruikt.  
 
6.Noël Studer -   Nihal Sarin, Biel Blitz 2021. 
1…..Le2-f1! Een heel originele eerste zet! Maar hij werkt wel, want wit gaf gelijk op. 
Er dreigt 2…..Dc6-g2 mat en ook 2.Kg1xf1 Dc6-h1 is mat. En 2.Tc1xf1 verhindert het mat, 
maar na 2…..Lc5xf2+  3.Tf1xf2  Dc6xc4 wint zwart gemakkelijk. 
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Oplossingen opgaven van clubleden 
 

1. Oscar Wamelink – Wijnand Zoutendijk.  

Oscar speelde 1. Df4 en wint op de volgende kan hij het paard op f5 nemen. 

 

2. Feline van Waardenburg – Reinhard Cvetkovic.  

Zwart kan gewoon 1. … Db7 spelen en zowel het paard op e6 als de toren op h1 staan 

aangevallen. Niet goed is fxe6 want dan kan wit met Dg6+ de dame ophalen. 

 

3. Evi Maris – Mare Morote.  

Evi heeft 1. g4 gespeeld. Haar tegenstander had kunnen toeslaan met fxg4 e.p. waarna 

zwart een stuk voor blijft staan. 

 

4. Bas Jonkers – Arent Luimes.  

Arent speelde 1. … Pxa3. De dame is overbelast. 

 

5. Zarifa Abbasova – Lauri Maris. EK Riga 2018.  

1. Pe5 kon niet vanwege 1. … Pxh3+. 

 

6. Albert Vasse-Thiemen Dekker. 

Wit had wit met 1.f5 kunnen winnen. 1… Txe4 2. fxg6 Txc4 gxf7 wint voor wit. 

 

7. Martijn Pauw – Marcel Krosenbrink.  

De enige zet voor zwart is Dxc3, omdat wit anders e5 speelt en zwart dan in de problemen 

komt. 

 

8. Evi Maris – Josephine Damen.  

Wit had 1. Pxe5 Lxd1 2. Pxc6 en 3. Pxd8 kunnen spelen. 

 

9. Gerard Harbers – Joan Reinders.  

Wit wint na 1. e5. Na bijvoorbeeld 1. … fxe5 2.Pg5 h6 3. Dxg6 is er niets meer te redden 

voor zwart. 

 

10. Norberhuis – Henk te Brinke.  

Henk speelde 1…. Pxf5. Wit kan niet terugnemen vanwege 2… Lxc5. 

 

11. Lauri Maris - Nora Yeh.  

NK jeugdschaak 2018. Lauri speelde 1. f5. De loper gaat verloren. Lauri’s tegenstandster 

werd uiteindelijk tweede achter haar. 

 

12. Rob Voogd – Marcel Krosenbrink.  

1. … Dxd1, 2. Txd1 Pc2+ 
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Geschiedenis van het jeugdschaak 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
 
Een tijdje terug vroeg Han van de Laar aan de redactie of we niet eens aandacht aan de 
geschiedenis van het jeugdschaak konden besteden. Wij vonden dat wel een leuk idee voor 
dit jubileumnummer. Maar de vraag was wel, hoe uitputtend gaan we hier induiken ? Alle 
oude clubbladen doorspitten zou ons veel kunnen leren over de laatste pakweg veertig jaar 
(het eerste clubblad verscheen in 1983), maar dat zou ook wel een monnikenwerk zijn. 
Daarom houd ik het maar even op wat ik uit eigen ervaring weet en dat aangevuld met 
enkele spiekbeurten in oude bladen. Uiteindelijk werd het toch nog een heel werk, want je 
wilt ook niet teveel vergeten.  
 
Mijn verhaal begint in 1976. Maar toen viste Mark een foto boven water van nog oudere 
datum.  
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In 1963 speelde de Achterhoekse jeugd al 
tegen Südlohn. De foto is niet echt 
haarscherp, maar wat mij in ieder geval 
opvalt is dat de jongens er netjes bij lopen. 
En dat mijn tante meespeelde.  
 
Maar terug naar 1976, mijn eerste eigen 
ervaring met jeugdschaak. Dat was in 
1976. Ik kwam toen bij Dick Boogaard in 
de klas en daar werd geschaakt. De stap 
naar de schaakclub was toen letterlijk niet 
ver meer, want de jeugdschaaklessen 
waren (ook toen al) op vrijdagavond in de 
Stegemanschool. Dick deed het 
jeugdschaken toen samen met Goke Bal, 
ook al iemand uit het onderwijs. Het 
lesmateriaal bestond uit het boek 
Jeugdschaak. Je kon een pionnen-, toren- 
en koningsdiploma halen. Het boek 
bevatte veel tekst en weinig diagrammen. 
De meeste opgaven moest jezelf op het 
bord opzetten. Kom daar nu eens om. Dat 
wil niet zeggen dat het allemaal makkelijke 
kost was, er werd bijvoorbeeld ook 
aandacht besteed aan legendarische 
partijen als de “Parel van Zandvoort” en 
aan een stukje schaakgeschiedenis. 
 
Ter illustratie een diagram uit de WK-
match tussen Euwe en Aljechin, die op 3 
december 1935 in Zandvoort werd 
gespeeld.   
 
 

 
Euwe heeft wit. Dit is de stelling na zijn 32e 
zet Pg5. Dit diagram siert een postzegel 
die in 2001 werd uitgebracht bij de 
honderdste verjaardag van de enige 

Nederlandse wereldkampioen. En zo ging 
de partij verder. 
32...Tg7 33.exd7 Txd7 34.De3 Te7 
35.Pe6 Tf8 36.De5 Dxe5 37.fxe5 Tf5 
38.Te1 h6 39.Pd8 Tf2 40.e6 Td2 41.Pc6 
Te8 42.e7 b5 43.Pd8 Kg7 44.Pb7 Kf6 
45.Te6+ Kg5 46.Pd6 Txe7 47.Pe4+ 1–0. 
 
Veel leden waren leerlingen van de 
Stegemanschool, omdat daar op school 
veel geschaakt werd. Er zijn nu wel enkele 
basisscholen waar kinderen schaken, 
maar niet structureel het hele jaar door. 
Zo’n “aanvoerkanaal” missen we nu wel. 
En dat geldt ook voor middelbare scholen. 
Wie weet is het initiatief dat Evi Maris op 
het Komrij-college heeft opgezet een 
eerste stap in de goede richting. 
 
Toen ik naar de middelbare school ging en 
veel minder ging schaken verloor ik 
langzaam de interesse. Dit is een leeftijd 
waarop ook nu nog veel kinderen afhaken. 
Soms hoor ik van ouders wel eens “hij 
stopt er mee, want hij gaat nu naar de 
middelbare school en dan kan het wel 
eens druk worden met huiswerk”. Ik denk 
dan altijd, laten we dat eerst dan maar 
eens afwachten, want eenmaal gestopt 
betekent bijna altijd definitief gestopt.  
Een van de redenen om te stoppen was 
dat ik het gevoel had een beetje stil te 
staan. Van een overgang naar de senioren 
was toen nog geen sprake. Daarvoor 
moest je toch wel zo oud zijn dat je tot 
24.00 uur mocht schaken.  
Tussen de volwassenen die je de 
sigaretten- of sigarenrook in het gezicht 
bliezen.  
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Dick vertelde tijdens de 
redactievergadering dat hij, omdat hij vond 
dat hij de jeugd op een gegeven moment 
niet verder kon helpen, de cursus 
schaakinstructeur had gevolgd. Daarvoor 
moest hij twee jaar lang eenmaal per week 
naar Utrecht. Petje af. Ik zou twee 
avonden per jaar naar Doetinchem al 
teveel moeite vinden. En dat is ook de 
reden dat ik nog steeds ongediplomeerd 
schaaktrainer ben. In Utrecht kreeg Dick 
onder andere samen met Herman Grooten 
les van grootheden als Hans 
Bouwmeester. En wat Dick nog het meest 
is bijgebleven, het diploma werd 
overhandigd door ex-wereldkampioen Max 
Euwe in hoogst eigen persoon.  
 

 
 
Toen ik een jaar of vijf later weer ging 
schaken was de jeugdafdeling net ter ziele 
gegaan, hoewel een jaar tevoren nog acht 
kinderen hadden meegedaan aan een 
toernooi in Doetinchem. In 1985 werd het 
laatste seizoen gespeeld. Er waren toen 
tien jeugdleden.  
 
In het seizoen 1987-1988 werd de 
jeugdafdeling onder impuls van Tom 
Officier weer nieuw leven in geblazen. Ik 
was daar ook bij betrokken en Dick 
Boogaard, Goke Bal, Harrie Koenen en 
later Marco Vering verleenden hand en 
spandiensten.  
 

Marco Vering, Sander van Riet en Mosje 
Meijler waren in die tijd (de eerste) 
jeugdspelers die doorstroomden naar de 
senioren. Begin jaren ‘90 volgden namen 
als Rob Froom, Hendrik Pothof en Timon 
Idema. Geen van die spelers heeft echter 
lang op de club gespeeld. Dat komt mede 
omdat we toen nog geen teams op 
zaterdag hadden. Als jeugdspelers gingen 
verhuizen om elders te studeren, dan 
konden wij ze weinig meer bieden. En 
jongeren die schaken, studeren vaak 
verder. En niet altijd onverdienstelijk. 
Google de naam van Timon maar eens, hij 
heeft zich ontwikkeld tot een 
wetenschapper van naam. Destijds zette 
hij WSG al op het web.  
 
De maandag-, dinsdag- en vrijdagavond 
werden in die tijd als speelavond 
geprobeerd, maar kennelijk niet erg 
succesvol, want het ledental kwam jaren 
niet in de buurt van de tien. Uit die tijd de 
volgende opgave die op de jeugdpagina 
van het clubblad stond. 
 

 
 
En er stonden zelfs moppen in. 
 
“Ik heb je gemist bij de begrafenis van 
Jansen” 
“Klopt, hij komt toch ook niet bij die van 
mij” 
 
Ook valt me op dat ik de prestaties van de 
kinderen soms nogal streng bespreek. Ze 
moeten langer nadenken en beter 
opletten. Bijvoorbeeld om niet Herdersmat 
te gaan. En ook leuk om te lezen dat in 
1988 kinderen meededen aan een 
toernooi in Lichtenvoorde.  
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Derde op dat toerooi werd …..Tim 
Witteveen.  
 
De jaren erna speelde de jeugdafdeling 
ook op dinsdag bij Het Kronenhuis. Tom 
Officier werd toen geassisteerd door 
Bregina van de Laar (zij volgend samen 
met succes enkele cursussen) en ook Jan 
Kobus, Rutger Denkers, Rob Froom, 
Hendrik Pothof en Victor Ooyink waren 
enige tijd bij de begeleiding betrokken. Met 
het ledenaantal ging het toen beter. Dat 
lag tussen de tien en vijftien.  
Wat ik me in ieder geval uit die tijd nog 
weet te herinneren was dat de 
jeugdafdeling een keer een excursie heeft 
gemaakt naar Amsterdam. Onder andere 
om het Max Euwe Centrum en Madame 
Tussaud te bezoeken. Ik las dat de 
jeugdschakers onderweg kaarten en naar 
de walkman luisterden.  
 

 
 
Voor onze jonge lezers: dit is een walkman, 
waarschijnlijk liggen die ook al in het museum.  
 
 
 

Toen eerst Bregina en een jaar later Tom 
het jeugdleiderschap vaarwel moesten 
zeggen, was het echter gebeurd met de 
jeugdafdeling die begin 1995 ter ziele 
ging.  
 
Tot ik eind 1998 een telefoontje kreeg uit 
Aalten. Een ouder wilde vier kinderen 
aanmelden voor het jeugdschaak. In 
Aalten hadden ze namelijk gezegd dat er 
in Winterswijk een jeugdschaakafdeling 
was. Dat klopte niet, maar was wel de 
aanleiding om het toch nog maar weer 
eens te proberen. Want als er al vier uit 

Aalten kwamen, dan moest het toch te 
doen zijn om er met aanwas uit 
Winterswijk een stuk of tien van te maken. 
Een oproep in de krant en twee weken 
later ging de jeugdafdeling van start.  
 
Dus eigenlijk hebben we de huidige 
jeugdafdeling te danken aan de 
schaakclub Aalten. De Aaltenaren hebben 
het uiteindelijk niet geschopt tot de 
seniorenafdeling. Ze hadden uiteindelijk 
andere interesses. Nick Kweldam heeft 
nog furore gemaakt als wielrenner bij 
Kanjers voor Kanjers. 
 

 
 
We speelden boven bij ‘t Weurden. En 
wederom op vrijdagavond, want zelf ben ik 
er niet zo van gecharmeerd om de 
jeugdafdeling op dinsdag voor de eigen 
speelavond te hebben. Dat leidt teveel af.  
 
Ook Rutger Denkers, Jan ten Klooster en 
Han Schuurmans waren als begeleider 
van de partij. Later kregen we nog 
ondersteuning van Wilco Piepers, Henk 
Freriks, Goke Bal, Dick Boogaard en Arjan 
van Lith en enkele andere WSG’ers die 
incidenteel hielpen. Zo waren Erik Maris 
en Bert te Sligte betrokken bij het 
jeugdschaaktoernooi.En Rob Voogd, 
Gerard Harbers en Gerard Klein 
Langenhorst bij het schoolschaken. En de 
laatste jaren hebben we ook wel eens een 
jeugdlid dat een maatschappelijke stage 
doet.  
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Al snel hadden we ruim twintig spelers. 
Een aantal waar we later eigenlijk nooit 
meer structureel boven zijn gekomen. Ook 
Zdravko Duvnjak speelde in dat eerste 
jaar een enkele partij. Hij ging echter al 
snel bij de senioren spelen. Een 
verstandige keuze. Hij ontpopte zich snel 
tot de beste speler die we in jaren gehad 
hebben. In zijn beste tijd behaalde hij een 
rating van in de 2100. Helaas voor ons 
bleek het toen opkomende poker een 
lucratievere bezigheid.  
 

 
 
Zdravko ging voor een carrière als 
professioneel pokerspeler en dat legde 
hem geen windeieren. 
 
Snel daarna kwam er meer talent 
overgewaaid uit de Groenlose 
“schaakschool”   van Jozo Vulic.  
 
Arjan van Lith, speelde nooit bij de 
jeugdafdeling, maar werd in 2005 wel de 
jongste clubkampioen uit de geschiedenis. 
Al denk ik dat Thiemen Dekker dat record 
binnenkort wel eens scherper zou kunnen 
gaan stellen. Hij heeft er nog een paar jaar 
voor. En in ieder geval is hij nu al de 
jongste speler met een basisplaats in het 
eerste team.  
Mede Grollenaar Bas van Duijn speelde in 
tegenstelling tot Arjan wel eerst bij de 
jeugd. Ook hij bleek er wat van te kunnen. 
Ik herinner mij nog een voorronde (dat had 
je toen nog) van het SBO-kampioenschap 
in Almelo.  

Als debutant met slechts één eerder 
toernooi in de benen draaide hij gelijk mee 
in de top. Maar de voorlaatste ronde ging 
het mis en leek de kwalificatie toch nog in 
rook op te gaan. Bas keek niet meer zo blij 
en ik keek zijn moeder aan.  
 
Maar die bleef gewoon zitten op de 
barkruk van de visvereniging in Almelo. 
Toen realiseerde ik mij dat de mentale 
begeleiding in de vorm van een opbeurend 
praatje ook tot de taken van een 
jeugdleider behoort. En eigenlijk heb ik dat 
in de loop der jaren ook het leukste 
onderdeel gevonden. Want schaken 
moeten de kinderen toch zelf leren. 
De recente foto van Bas plaats ik maar 
niet, want anders krijg ik misschien zijn 
collega’s van het advocatenkantoor op 
mijn dak.  
 
Zijn moeder, Nicolet Steemers, schaakte 
zelf ook bij de club. Later zijn er ook 
ouders gaan schaken, nadat hun kind bij 
de club speelde. In die zin kun je dat een 
spin-off van de jeugdafdeling noemen. Zij 
werd ook jeugdleider.  
In 2004 organiseerden wij een 
jeugdtoernooi met 83 (!) deelnemers. Het 
was toen toch meer de tijd van de grote 
getallen. Aande SBO jeugdclubcompetitie 
deden wij alleen al in de groep C-zuid 8 
teams mee. Dat is nu meer dan de hele 
jeugdclubcompetitie bijelkaar. In het begin 
van deze eeuw varieerde het aantal 
deelnemers aan onze eigen 
jeugdcometitie van 17 tot 22.  
Vanaf het begin van deze eeuw begonnen 
ook de sportieve successen te komen.  
Diverse jeugdleden (zes jongens en vijf 
meisjes) plaatsten zich in de loop der jaren 
voor het Nederlands kampioenschap. 
En ook in teamverband kregen we succes. 
Zowel met de E-, C- als A-jeugd deed 
WSG mee aan de nationale titelstrijd. 
Aanvankelijk in samenwerking met 
Eibergen. Met één van de teams stond ik 
op station West te wachten op Danyal 
Rahimi Saheli. Maar hij was te laat en zo 
moest zijn vader ons toch nog met de auto 
naar Amersfoort brengen. De kinderen 
werden voor de speelzaal afgezet en zijn 
vader ging de auto parkeren.  
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Toen hij dat gedaan had, belde hij Danyal 
om te vragen of hij nog op tijd was. Dat 
was hij, hij zat zelfs al te schaken. Maar 
dat was ook meteen zijn laatste zet.  
In de consternatie was hij vergeten de 
telefoon uit te zetten en kreeg van de 
onverbiddelijke arbiter een nul.  
Gezien de laatste uitspraak van de 
beroepscommissie van de KNSB zijn die 
regels intussen gelukkig wat menselijker 
geworden. En mocht je nieuwsgierig zijn 
hoe het Danyal nu vergaat ? Volgens 
Linkedin is hij CEO van een 
veganmaaltijdservice.  
 
Deelnemen aan het  NK is natuurlijk al 
mooi, maar winnen is nog weer iets 
anders. Lauri Maris wist dat klaar te 
spelen. De eerste keer was in 2017. De 
Nederlandse titel van een jaar later 
leverde haar zelfs deelname aan het 
Europees kampioenschap in Riga op. 
Voor een uitgebreid verslag daarvan 
verwijs ik naar clubblad 139. Lauri speelde 
daar tegen deelnemers uit Oekraïne, 
Spanje, Rusland, Hongarije, Azerbaidzjan, 
Griekenland en Turkije. Een heuse EK-
aprtij mag natuurlijk niet in deze terugblik 
ontbreken. Lauri heeft in dez partij zwart 
tegen Zarifa Abbassova.   

 
 
Wit denkt met 22. Pxe5 een pion te 
hebben gewonnen (22.. Txe5, 23. Dxf4), 
maar zwart heeft nog een tussenzet. 
23….Pxh3+, 22. gxh3 Txe5, 24. Kh2 
Dd6, 25. f4 Th5, 26. e5 Txh3, 27. Kg2 
Dg6+, 28. Kf1 c6, 29. Le4 Lf5, 30. Lxf5 
Dxf5, 31. Tad1 Tf3+, 32. Kg1 Dg4+, 33. 
Dg2 Tg3, 34. Dxg3 Dxg3+   en wit gaf op 
 

 
 
En later, in november 2020,  kreeg Lauri 
ook nog een portret in Voorloper (het 
jeugdkatern van Schaakmagazine), omdat 
ze onlinekampioen bij de C-jeugd was 
geworden. Want toen waren we vanwege 
Corona inmiddels aangeland in het 
onlinetijdperk.  
 
Jochem Mullink is onze tweede nationaal 
kampioen, weliswaar bij het open NK, 
maar toch. In 2016 verwees hij Rosa 
Ratsma, inmiddels één van de beste 
speelsters van Nederland, naar de tweede 
plaats en zijn partijen werden door 
Herman Grooten (daar is ie weer) 
besproken op Schaaksite. Herman 
besprak in dat artikel drie winstpartijen van 
Rosa en maar één van Jochem. Ook liet 
hij nog een opmerkelijk korte verliespartij 
van Jochem zien. Dus als wij Herman 
Grooten ergens tegenkomen dan is dat 
toch wel een beetje een running gag. Aan 
onderstaande partij tegen Jasper Holtel 
(inmiddels een gerenommeerd speler in 
de tweede Bundesliga) besteedde de 
schrijver bijvoorbeeld geen aandacht. 
Daarom doen we dat hier nog maar eens. 
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De tegenstander van Jochem heeft zojuist 
9….b5 gespeeld. Ld5 is nu de winnende 
zet. 
a. 10. … Tb8/Ta7 11. Pc6 en wit wint een 
kwaliteit.  
b  10. … exd5 11. exd5+ en zwart moet 
het paard geven om dameverlies te 
voorkomen.  
c. 10. … Pxd5 wordt in de partij gespeeld.  
De rest van de partij ging als volgt:  
 
11. exd5 Pc5, 12.dxe6 fxe6, 13. f5 e5, 14. 
Dh5+ g6, 15. fxg6 Kd7, 16. g7  
 En zwart geeft op omdat hij de toren op 
h8 kwijt raakt (en wit een extra dame krijgt) 
of hij wordt met Df7 mat gezet.  
 
Nadat we bij ‘t Weurden weg moesten 
kwamen we nog terecht bij De Sprong op 
de Markt, speeltuin Kreil, speeltuin 
Kindervreugd en uiteindelijk het 
Budocentrum. Als begeleiders hebben 
Henri Abbink, Oscar Wamelink, Jochem 
Mullink en Luc van Harxen de laatste jaren 
hun steentje bijgedragen. En dan vergeet 
ik misschien nog wel een paar mensen, 
excuus daarvoor.  
 
 

Sommige spelers bleven nog geen jaar bij 
de club, anderen speelden veel langer bij 
de jeugdafdeling. Van de huidige spelers 
is bijvoorbeeld Emma Menkhorst al met 
het zesde seizoen bij de jeugd bezig. 
Daarmee is zij, voorzover ik kon nagaan, 
recordhouder. 
 
Welke spelers (op alfabetische volgorde) 
die nu senior zijn hebben eigenlijk een 
verleden als jeugdspeler op onze club? 
 
Luc van Harxen, Marcel Krosenbrink, 
Arjan van Lith, Jochem Mullink, Kay 
Ruesink, Emma de Vries en Oscar 
Wamelink en dan is Arjan nog een 
twijfelgeval, omdat hij wel in een 
jeugdteam heeft gespeeld, maar niet op 
de jeugdafeling.  
Is dat veel ? Dat is moeilijk te zeggen. Wel 
spelen er al vele jaren een paar tot (zoals 
nu) meer dan een handvol jeugdspelers 
mee in de dinsdagavondcompetitie. Op 
dat punt is WSG denk ik wel redelijk uniek. 
Het leverde in ieder geval al eens een 
eervolle vermelding in het bondsblad op. 
En de dank daarvoor gaat uit naar alle 
seniorleden die dit mogelijk hebben 
gemaakt, want daar schort het denk ik bij 
veel andere clubs aan. Je moet 
bijvoorbeeld aanpassingen aan het 
speeltempo doen. En de jeugdspelers wat 
begeleiding aanbieden als ze de stap naar 
de senioren gezet hebben, zodat ze aan 
kunnen haken bij het niveau. En bijna altijd 
lukt dat verrassend goed. Hoe vaak heb ik 
niet gezien dat spelers op vrijdagavond 
nog te snel en te chaotisch speelden en 
op dinsdagavond opeens een volwassen 
partij lieten zien. En ook dat met dank aan 
hun tegenstanders. Want als je 
bijvoorbeeld tegen Henk Freriks of Jan 
Eckhardt speelt, dan ga je als jeugdspeler 
vanzelf ook een rustige serieuze partij 
spelen. Ga allen zo door. 
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Eregalerij 
 
1984 1. Gerard Wiggemans 2. Gertjan Potuit  3. Martin Jansen 
1985 1. Robert Man   2. Sander van Riet  3. Gerard Wiggemans 
( stand enige ronden voor het einde, eindstand niet beschikbaar) 

1988 1. Rutger Denkers  2. Thomas Bolwerk  3. Eva Wolfert 
1989 1. Mosje Meijler en Hendrik Pothof  (titel werd gedeeld, omdat barrage gelijk eindigde) 

1990 1. Rob Froom (hij won beide periodes, er was geen nummer twee of drie over het hele seizoen) 

1991 1. Rob Froom   2. Roy Sonderen 
1992 1. Roy Sonderen  2. Rob Froom   3. Remco Sonderen 
1993 1. Rob Froom   2. Roy Sonderen  3. Jeroen ter Welle 
1994 1. Roy Sonderen  2. Henrik Krikke  3. Remco Sonderen 
1995 1. Henri Krikke  2. Timon Idema  3. Maarten ten Pas 
(stand halverwege, het seizoen werd niet afgemaakt) 

1999 1. Hans van Hooff  2. Han Shun Lin  3. Niels Wolters 
2000 1. Niels Wolters  2. Han Shun Lin  3. Hans van Hooff 
2001 1. Bas van Duijn  2. Niels Wolters  3. Guus ten Klooster 
2002  1. Sjors Bruggink  2. Kevin Kweldam  3. Martijn Ubbink 
2003 1. Sjors Bruggink  2. Albert van Witsen  3. Kevin Kweldam 
2004 1. Martijn Ubbink  2. Luuk Tolsma  3. Danyal RahimiSaheli 
2005  1. Danyal Rahimi Saheli 2. Jelle Krooshof  3. Esther Budde 
2006 1. Danyal Rahimi Saheli 2. Esther Budde  3. Emma de Vries 
2007 1. Emma de Vries  2. Danyal Rahimi Saheli 3. Paul Reesink 
2008 1. Luc van Harxen  2. Teun van Kampen  3. Jochem Mullink 
2009 1. Jochem Mullink  2. Teun van Kampen  3. Joris Konings 
2010 1. Ruben Voogd  2. Rikkert Huiskamp  3. Oscar Wamelink 
2011 1. Ruben Voogd  2. Oscar Wamelink  3. Rikkert Huiskamp 
2012 1. Oscar Wamelink  2. Daan Slager  3. Rikkert Huiskamp 
2013 1. Max Eisenbart  2. Kay Ruesink  3. Nick de Vries 
2014 1. Kasper Beskers  2. Kay Ruesink  3. Arthur Zakharian  
2015 1. Daan Slager  2. Evi Maris   3. Merlijn Elferdink 
2016 1. Lauri Maris   2. Merlijn Elferdink  3. Evi Maris 
2017 1. Lauri Maris   2. David Poole  3. Merlijn Elferdink 
2018 1. Daniel Barachtsjansky 2. Wietse Stoverinck  3. Bram Wilterdink 
2019 1. Bram Wilterdink  2. Sylvan Vrieze  3. Emma Menkhorst 
2020 1. Raphaël Roode  2. Emma Menkhorst  3. Ruben Vreeman  
2021 1. Jurre van der Kaaij  2. Finn Winter   3. Ruben Vreeman 
2022 ? 
 
Kampioenen 
3x Rob Froom 
2x Roy Sonderen, Sjors Bruggink, Danyal Rahimi Saheli, Ruben Voogd en Lauri Maris 
 
Podium 
4x Rob Froom, Roy Sonderen, Danyal Rahimi Saheli 
3x Niels Wolters, Rikkert Huiskamp, Oscar Wamelink en Merlijn Elferdink  
 
Bijzonderheden 
In 2007 was Emma de Vries het eerste meisje dat kampioen werd. 
In 2010 was Kasper Beskers (10 jaar) de tot dan toe jongste kampioen, Lauri Maris was in 
2016 8 jaar toen ze de titel pakte. 
Max Eisenbart (2013), Lauri Maris (2017) en Daniel Barachtsjanky (2018) wonnen al hun 
partijen toen ze kampioen werden. 
In 2003, 2007 en 2017 deed een recordaantal van 22 kinderen mee aan de competitie.   
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Corona heeft ons ook dit seizoen weer dwarsgezeten, maar gelukkig hebben we maar twee 
vrijdagen in januari helemaal niet “live” kunnen schaken. Veel kinderen waren in december 
op een vervroegd tijdstip aanwezig in het Budocentrum en een ander deel heeft op de 
uitgevallen vrijdagen meegedaan met het onlinetoernooi.  
Sinds een paar weken kunnen we gelukkig weer op het vertrouwde tijdstip terecht in het 
Budocentrum. Nog wel met zo nu en dan een afmelding wegens ccrona of quarantaine, maar 
daarmee houden we het voor iedereen zo veilig mogelijk.  
Nog steeds staat Marijn ongeslagen aan kop. Ook de tweede plaats van titelverdediger Jurre 
lijkt op dit moment nog niet in gevaar. Voor de derde plaats komen nog veel spelers in 
aanmerking. Omdat er dit jaar geen Achterhoek/Winterswijkcup meer is, komen de spelers 
die vorig jaar niet bij de eerste zes stonden in aanmerking voor de prijzen voor groep B. Ook 
voor die prijzen zijn nog veel kanshebbers, al ziet het er voor Bas goed uit. Mocht hij bij de 
eerste drie van de totaalstand komen, dan schuift zijn prijs door.  
Na de afgelastingen wegens Corona zat Eunice ons vrijdag 18 februari dwars en ging het 
schaken niet door vanwege de storm.  

 
 

   punten score wit/zwart 

1  Marijn 301 12-12  

2  Jurre 235 12-9½  

3  Finn 194 14-8½  

4 B1 Bas 190 12-7½  

5  Noud 179 13-6½ z 

6  Emma 170 14-7  

7  Rafael 142 3-3 z 

8  Mats 125 13-4 z 

9  Ruben 124 10-4 ww 

10 B2 Tijn 124 13-4½ w 

11 B3 Maxim 124 11-5 z 

12  Yesper 87 12-1½  

13  Priscilla 86 9-2 w 

14  Willem 69 2-0  

 
 
 
Snelschaken 
1 Emma, Marijn   4 
2 Bas, Finn    3 
5 Jurre    2½ 
6 Noud, Tijn, Yesper   2 
9 Mats    1½ 
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Even voorstellen 
 
Marijn Visser is dit seizoen begonnen op de club. Hij heeft de voorstelvragen beantwoord.   
 
 
Naam:     Marijn Visser 

Geboren:    16 november 2005 

School:    Vrije School Zutphen, mavo 3 

Wat wil je worden:   Nog geen idee 

Andere sporten:   Op dit moment geen 

Andere hobby’s:   Tafeltennis, gamen en voetbal 

Schaken geleerd van:  Computer  

Favoriet gerecht:   Pizza 

Wat lust je niet:   Oesters 

Favoriete drank:   Latte Macchiato 

Favortiet (huis)dier:   Mijn poes 

Favoriete artiest:   Dwayne Johnson 

Favoriet boek:    Donald Duck 

 

 

 

Favoriet TV-programma:  Hunted 

Ik heb een hekel aan:   Klusjes doen 

Ik heb bewondering voor:  xx 
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Programma seizoen 2021/2022 

Vrijdag 25 februari   Ronde 16  
Vrijdag 4 maart   Snelschaken 2 (Voorjaarsvak.)  
Vrijdag 11 maart    Ronde 17  
Vrijdag 18 maart   Ronde 18 
Vrijdag 25 maart   Ronde 19  
Vrijdag 1 april    Ronde 20 (Start periode 4) 
Vrijdag 8 april    Ronde 21 
Vrijdag 15 april   Simultaan 
Vrijdag 22 april   Ronde 22 
Vrijdag 29 april   Ronde 23 
Vrijdag 6 mei     Snelschaken 3 (Meivakantie) 
Vrijdag 13 mei    Ronde 24 
Vrijdag 20 mei    Ronde 25 
Vrijdag 27 mei    Slotavond 
 

 
Vanwege de Coronastop is het programma iets aangepast. We proberen op één van de 
speelavonden nog een oefenwedstrijd te plannen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


