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Ten Geleide 
(door Dick Boogaard) 

 
Langzaam maar zeker keren we terug naar het gewone schaken. De mondkapjes kunnen we 
thuis laten, net als de QR-codes. We staan weer gezellig met elkaar te praten en we 
schaken weer volop. 
En zo hoort het ook. Dat is wat we gewend waren. En daarvan doen we verslag in het 
clubblad.  
 
De verschillende competities draaien en 
overal zijn spannende zaken te beleven.   
In de interne competitie is in geen van de 
groepen al een beslissing gevallen en er 
zijn nog maar een paar ronden te spelen.  
 
Extern loopt het ook naar het einde. Onze 
teams hebben aardig meegedaan, al zijn 
er bij de achttallen geen titels veroverd.  
Dat is wel zo bij de viertallen, waar het 2e 
team keurig kampioen werd.  
Over alle wedstrijden is in dit 151ste 
Clubblad weer het nodige te lezen.  
 
Misschien was het wel vanwege de 
jubilea: het 75-jarig bestaan van het WSG 
en 150 clubbladen. Het heeft de redactie 
verleid om een kleine enquête over het 
clubblad te houden onder de leden. Marcel 
geeft verderop in het blad nadere 
informatie over de uitslag. Het was leuk 
om zoveel reacties te krijgen. 
 
En er was nog iets bijzonders. In het 
vorige clubblad stond het door Gerard 
Klein Langenhorst en Han van de Laar 
gemaakte stuk over de aanvraag bij de 

KNSB om Marcel te benoemen tot 
‘Schaakvrijwilliger 2021’.  
 
Op 15 februari kwam Erik Mijnheer 
namens de KNSB op onze clubavond om 
hem deze titel officieel te verlenen. Dat 
kon er nog wel bij in dit jubileumjaar. Een 
prachtige gebeurtenis! Ook dat komt in dit 
blad nog aan de orde.  
 
Op de valreep was er nog nieuws van het 
NK jeugdschaak dat begin mei in Almelo 
werd gehouden. Thiemen Dekker en Lauri 
Maris hadden zich daarvoor geplaatst en 
Lauri behaalde een keurige derde plaats in 
de afdeling meisjes-C en Thiemen 
eindigde in de middenmoot bij de C-jeugd.  
 
Zo  draait het WSG weer volop en kunnen 
we zeggen dat we de afgelopen periode 
prima zijn doorgekomen. We hebben ten 
slotte  twee keer een tijdje niet kunnen 
schaken.  
 
Het clubblad besteedt aan al deze dingen 
aandacht en we wensen jullie veel 
leesplezier! 
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Verslag bestuursvergadering  
Maandag 21 maart 2022 bij Marcel 

1 Opening 
Marcel opent de vergadering rond 19.30 

2 Leden 
Een aantal leden is dit seizoen nog niet of niet vaak komen spelen. Er blijken diverse 
redenen te zijn, dus niet iets dat we centraal kunnen beinvloeden. 

3 Verenigingszaken 
Corona: nu gelukkig even geen maatregelen, we huren weer 1 zaal. 
 
UBO: Kamer van Koophandel wil weten wie de uiteindelijke verantwoordelijke 
persoon/personen zijn. Als er dan sprake is van bijvoorbeeld witwassen via de vereniging 
dan weet de overheid wie ze daarvoor gaan aanspreken. Als WSG nemen wij het standpunt 
dat de ALV de eindverantwoordelijke is en niet het bestuur. 

WTBR/Continuïteitscommissie: Als een volledig bestuur wegvalt dan heb je mensen vanuit 
de vereniging nodig die de vereniging gaan leiden (continuiteitscommissie). Dat moet dan 
geregeld worden in de statuten van de vereniging. Ook moet je iets regelen om 
belangenverstrengeling te voorkomen. Gerard heeft de notaris om advies gevraagd. 

VOG:Je kunt een VOG aanvragen voor diverse werkterreinen. Voor de jeugdleiders gaan we 
dit uitzoeken. In het verlengde hiervan kunnen wij ook een vertrouwenspersoon aanwijzen. In 
Winterswijk is er een overkoepelende vertrouwenspersoon voor kleine verenigingen, waarbij 
wij ons kunnen aansluiten.  

4 Activiteiten 
Jubileum: Op zaterdag 28 mei is er een simultaan met en tegen Frank Kroeze. Alle leden 
worden geïnformeerd. Locatie nog niet bekend. Er is geen kroegenschaak. De barbecue zal 
wel doorgaan, maar de datum is nog niet bekend.  
 
Schoolschaak: St. Jozef heeft gevraagd of WSG weer schaaklessen wil geven. Gerard H. 
gaat vier lessen geven. 

5 Financiën 
Gerard H. licht alles toe. Het meeste gaat snel en goed. Enkele leden betalen niet zonder dat 
je er achteraan zit. Een aantal leden heeft recht op de retourregeling van een deel van de 
contributie. Gerard geeft dat geld terug, ook ongevraagd. BTW: de KNSB rekent alleen door 
aan de verenigingen de kosten die ze zelf niet kunnen verrekenen. In de praktijk valt de 
lastenverhoging daarom nogal mee. 

6 Interne competitie 
Om 23.30 uur moet de zaal echt leeg zijn. Het voorstel is om 20 seconden per persoon per 
zet te gaan invoeren. Dan is er minder kans op afbreken en noteren hoeft niet meer in de 
laatste 5 minuten. We leggen dit voorstel voor aan de leden eind augustus.  

7 Externe competitie 
Geen concrete zaken te melden. 

8 SBO vergadering 
Marcel en Henk te B. gaan er heen (maar hebben zich op het laatste moment moeten 
afmelden). 
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9 Accommodatie/materiaal 
Gerard Kl. L. vraagt of er losse paarden en torens te koop zijn, omdat er nogal wat 
beschadigde stukken in de “oude” spellen zitten. Dat weten we niet. Eind van het seizoen 
gaan we de stukken weer uitzoeken, en zullen dan kijken of er actie gewenst is. 

10 Rondvraag 
Han v/d L. vraagt of het initiatief van Evi vruchten afwerpt. Dat initiatief was een online 
kampioenschap met schoolgenoten. Het was leuk, maar of er daardoor meer schakers 
komen? Misschien?  
Han vraagt ook aan Marcel hoe hij de verrassing “Vrijwilliger van het Jaar” heeft ervaren. 
Marcel vond het heel leuk en heeft enkele positieve reacties gehad.  
Marcel meldt dat we nog gaan evalueren of en hoe de leden het clubblad waarderen. 

11 Sluiting 
Mooi op tijd sluit Marcel de vergadering. 

 
 

 
 

Dagboek van de secretaris  

Nummer 151 
 

 
 
 
15-2-2022 Mooie verrassing voor Marcel Krosenbrink, hij is door Gerard KL en Han vdL. 

voorgedragen bij de KNSB als “vrijwilliger van het jaar 2021” en dat is Marcel 
geworden. Erik Mijnheer heeft namens de KNSB een mooi woord gedaan en 
aan Marcel een oorkonde uitgereikt. Marcel zijn lijst met verdiensten paste niet 
op een A4’tje. Marcel gefeliciteerd, en hopelijk wil je nog vele jaren je inzetten 
voor WSG. Dank namens allen. 

 
23-2 Erwin Swerink heeft een drukke tijd nu, en zegt voorlopig zijn lidmaatschap op. 

Erwin, hopelijk tot later. 
 
7-4 Sylvan heeft opgezegd. Hij was 7 jaar lid bij ons. Misschien tot ziens? 
 
28-05 De jubileumsimultaan met Frank Kroeze is op zaterdag 28 mei. 
 
10-09 Op 10 September is het Berkelstedentoernooi in Billerbeck. WSG doet mee. 
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Enquête 
 
Begin april heeft de redactie een enquête naar de leden gestuurd met enkele vragen over 
het clubblad. Na 150 nummers wilde de redactie wel eens weten hoe er over het clubblad 
wordt gedacht, of er nog verbeterpunten zijn en of het blad überhaupt nog bestaansrecht 
heeft. De redactie gaat zich nog beraden over wat zij met de uitkomst kan doen, maar wij 
willen de resultaten alvast in grote lijnen met de lezers delen.  
 

 
 
De respons was met 37 invullers, waarvan 30 seniorleden, hoog te noemen. De respons van 
mensen die het blad op papier lezen was daarbij het hoogste. Gemiddeld besteden de lezers 
45 minuten aan het lezen. De papierlezers besteden er meer tijd aan dan mensen die het 
blad digitaal lezen.  
 

 
 
Er is geen enkele rubriek die niet goed gelezen wordt, maar de rubrieken Ten Geleide en als 
goede tweede “Wie ben ik” worden het meest gelezen. De rubriek Jeugdschaken het minste. 
Bij de open vraag was de opvallendste suggestie om weer een anonieme columnist in de 
arm te nemen. Ook dat zal de redactie bij de bespreking van de resultaten meenemen in de 
overwegingen. En wat de uitkomst is, dat laten we jullie weten. 
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Stand interne competitie 
(door Han van de Laar) 

 

Ranglijst Competitie WSG 2021-2022 

na ronde 25 seizoen 21/22 

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

01 Mullink Jochem 1318,5 A* 2141 -12 2129 13,5/16 84 0 4 1 3 1 

02 Dekker Thiemen 1267,7 A 1806 71 1877 15,5/21 74 1   1 2 1 

03 Abbink Henri 1187,5 A 1973 -44 1929 14,0/22 64 2   2   1 

04 Krosenbrink Marcel 1179,3 A 1884 17 1901 11,0/16 69 -2 3 4 1 1 

05 Schuurmans Han 962,5 A 1794 22 1816 8,5/12 71 0 2   10 1 

06 Harbers Gerard 929,7 A 1893 -2 1891 3,0/04 75 2 9 3 9   

07 Sligte Bert te 895,8 A 1823 -58 1765 6,5/16 41 0 3 3 2 1 

08 Hietbrink Geert ten 861,7 B* 1735 -6 1729 8,0/13 62 1 2   10   

09 Hoens Matthijs 851,5 B 1550 63 1613 9,0/18 50 0     7   

10 Schley Alfred 848,3 B 1671 -9 1662 9,0/17 53 1 1   7   

11 Boogaard Dick 840,3 B 1776 -47 1729 9,5/21 45 1 2   1 1 

12 Hoens Robin 804,3 C* 1350 67 1417 8,5/13 65 -1     12   

13 Harxen Luc van 797,2 C 1433 46 1479 8,0/19 42 -1 1   3 2 

14 Burgers Mark 794,2 B 1671 -17 1654 7,5/15 50 1 1 1 8   

15 Brinke Henk te 738,7 B 1598 -21 1577 5,5/14 39 0 5 2 4   

16 Schmeing Manfred 727,0 B 1715 -14 1701 5,5/12 46 0   1 12   

17 Laar Han van de 721,8 B 1646 -47 1599 7,5/15 50 1     9 1 

18 Visser Marijn 717,2 D* 1000 88 1088 7,5/13 58 1 2   5   

19 Voogd Rob 696,7 C 1386 -30 1356 8,0/17 47 -1     8   

20 Langenhorst Gerard Kl 690,7 C 1470 -32 1438 8,0/17 47 -1     8   

21 Ruesink Kay 688,3 D 1012 70 1082 11,0/22 50 2     3   

22 Houwers André 671,8 C 1412 3 1415 7,0/11 64 -1 1   13   

23 Dekker Paul 664,5 D 1013 43 1056 6,5/19 34 1 2 1 2 1 

24 Barachtjansky Daniël 648,7 D 1124 31 1155 6,0/08 75 0     17   

25 Eckhardt Jan 636,7 C 1163 -24 1139 8,5/22 39 2     2 1 

26 Lösing Henrik 636,3 A 1894 13 1907 2,0/02 100 0 6   17   

27 Hoens Peter 633,5 A 1933 2 1935 3,5/05 70 -1     20   

28 Wiggers Henk 596,5 D 1084 12 1096 7,0/16 44 -2     9   

29 Maris Erik 559,2 C 1449 7 1456 3,0/08 38 0 1   16   

30 Kl. Poelhuis Jan Willem 526,7 C 1254 -70 1184 5,0/15 33 1     10   

31 Maris Evi 483,7 B 1645 -19 1626 2,0/04 50 0     21   

32 Maris Lauri 415,8 B 1669 -4 1665 0,5/02 25 0     23   

33 Wilterdink Bram 411,3 D 926 0 926 2,5/11 23 -1   1 11   

34 Roode Raphaël 397,3 D 900 -11 889 2,0/11 18 -1     14   

35 Jansma Zoë 383,8 D 1000 -27 973 0,0/03 0 -1     17   

36 Bree Rafael van den 383,0 D 1000 -13 987 0,0/01 0 -1     12   

37 Freriks Henk 373,5 C 1277 -8 1269 0,0/01 0 -1     24   

38 Vrieze Sylvan 361,5 D 945 -40 905 1,0/10 10 -2     14 1 
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Beker 

(door Marcel Krosenbrink) 
 
 

Voor PSV is de beker een grote prijs. Of is het toch meer een troostprijs, omdat ze al tijden 
geen kampioen meer zijn geweest ? In het voetbal bepaalt de hoogte van de begroting voor 
een groot deel de kans op de titel, bij het schaken speelt de rating een grote rol. En als je 
niet de hoogste rating hebt, wordt het dus moeilijk om kampioen te worden. Zelf was ik dat 
voor het laatst in 2012. Maar sinds het seizoen 2013-2014 heeft ook onze club een knock-
out-out bekertoernooi. 
 
Een competitie waarbij het geluk een iets 
grotere rol speelt. Direct door de 
tijdshandicap bij grote ratingverschillen en 
indirect omdat je ‘maar’ vijf keer hoeft te 
winnen om om het hoogste schavot te 
komen. En theoretisch zelfs geen enkele 
keer. Dit seizoen werd bijna de gehele 
kwartfinale beslist door loting, omdat 
zowel de reguliere als de 
snelschaakpartija in remise eindigde. 
 
In de vorige zeven edities van de beker 
zat het, laten we het daar maar op 
houden, niet mee met de loting. In een (te) 
vroeg stadium moest ik het opnemen 
tegen sterkere spelers. Of ik verloor van 
een speler, waar ik normaalgesproken wel 
een kans tegen zou hebben. Dat kan ook 
natuurlijk.  
 
Maar in het seizoen 2021-2022 zat 
eindelijk alles mee. In de partijenselectie 
kun je lezen dat het niet bepaald 
overwinningen uit één stuk waren, maar 
dat tegenstanders eerst kansen hadden 
gemist op meer. En Gerard Harbers 
versloeg (na loting)Jochem Mullink, de 
speler met de hoogste rating. En werd 
daarvoor niet eens beloond met een 
finaleplaats, want zelf verloor Gerard weer 
van Bert te Sligte. Tegen wie ik dan weer 
won in de eindstrijd.  
 
En zo kwam ik terecht in onderstaand 
rijtje. In 2020 en 2021 was er geen 
winnaar.  
 
2014 Jochem Mullink 
2015 Jochem Mullink  
2016 Hannes Höing 
2017 Han Schuurmans 
2018 Arjan van Lith 
2019 Klaudio Kolakovic 
2022 Marcel Krosenbrink 

 
Onderstaand mijn “The road to Wembley” 
met uit elke partij een diagram. 
 
Ronde 1: Marcel Krosenbrink-Matthijs 
 

 

 
Zwart heeft 28. … Dg6 gespeeld. Er volgt  
29. Dxg6 xg6, 30. Pf4 Lf7  
Met Td7 had zwart slechts zijn pion 
moeten inleveren, nu verliest hij meer.  
 
31. e6 Txe6, 32. Pxe6 Txe6, 33. Txe6 
Lxe6  
En hoewel zwart twee pionnen voor de 
kwaliteit heeft bleek dit eindspel niet te 
verdedigen na  
 
34. Tf8+ Kh7, 35.Td8  
Een week later speelde ik weer tegen 
Matthijs. Toen met ieder evenveel 
bedenktijd en werd het remise. 
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Ronde 2: Thiemen Dekker-Marcel 
Krosenbrink 

 

 
Een week daarvoor had ik ook al tegen 
Thiemen gespeeld en nogal hard verloren. 
In het begin leek het daar weer op uit te 
draaien, maar wit miste in de opening 
(grote) kansen en besloot daarna tot een 
offer dat niet goed uitpakte. Zwart staat 
hier al beter, maar na de laatste zet 30. h4 
komen de zware stukken definitief binnen.  
 

30. …Lc3, 31. Th1 T7e7, 32. h5 Txe3, 33. 
xg6+ Kg8, 34. Ld1 Ld4, 35. Kg2 Te1  
en wit gaf op. 

Ronde 3 (kwartfinale): Marcel Krosenbrink-
Mark Burgers 

 

 

 
 

Eigenlijk gaat het hier al mis met zwart.  
 
10. c4 Pb4, 11. Lxb7 Dxd1, 12. Txd1 
Pc2, 13. Lxa8 c6, 14. Le3 Pxa1, 15. 
Lxa7.  
Hoewel de stukken nog wat 
ongecoördineerd staan, komt wit toch met 
twee pionnen meer uit de 
schermutselingen. Daarna verloopt ook 
niet alles even soepel, maar de witte zege 
komt niet meer in gevaar. 

Ronde 4 (halve finale): Marcel 
Krosenbrink-Henri Abbink 

 

Twee weken eerder had ik ook tegen 
Henri gespeeld. Henri week op zet vier als 
eerste af. Dat was geen verbetering, maar 
ik vergat te profiteren. We zijn inmiddels 
een stuk verder in de partij. 
Zwart heeft de toren op a5 in combinatie 
met de loper op c5 ongelukkig geplaatst. 
Wit wil daarvan profiteren.  
 
21. b4 xb3 ep, 22. xb3 Ta8  
Met Da7 had zwart zich nog kunnen 
redden. Dan heeft hij na b4 de tussenzet 
Ta2. 
 
23. b4 Lxb4, 24. xb4 Dxb4.  
En wit heeft een stuk voor twee pionnen. 
Het duurde nog lang, maar wit won. 
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Ronde 5 (finale): Bert te Sligte-Marcel 
Krosenbrink 

 

 

Wit oefent druk uit op de zwarte stelling. 
Na xg5 blijkt wit goed te staan volgens de 
computer.  

Met de zet die wit speelde komen vooral 
de zwarte stukken tot leven en heeft zwart 
opeens een heel sterk pionnencentrum.  
 

29. f5 Ld7, 30. xe6 Lxe6, 31. Tg3 Th4, 
32. Pb3 Te4, 33. Txe4 xe4, 34. Tc3 f5, 
35. g3 Ld5   

En de zwarte pionnen bleken niet meer te 
stoppen. 

 

 
 

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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ZSG-WSG 1 
(door Jochem Mullink) 

 
Het eerste team speelde op 2 april uit tegen Zwolle in de KNSB competitie. WSG had nog 
een kans om te promoveren mits de concurrentie nog punten zou verspillen in één van de 
laatste ronden, dus er was nog iets om voor te spelen. Het was dus op de dag na één april, 
en bij ZSG was er iemand die voor die gelegenheid bedacht had om net te doen alsof hun 
borden door reparatie niet beschikbaar waren, wat dus niet klopte. Marcel stond op het punt 
om eigen borden mee te nemen, maar hij werd gelukkig nog net op tijd geïnformeerd dat dat 
dus niet nodig was. Dan de partijen. 

 

Han was als eerste klaar. Zoals vaker dit 
seizoen neemt hij in de externe 
wedstrijden weinig risico. Dat was ook 
deze keer het geval en hij kon al snel een 
half punt bijschrijven tegen een op papier 
iets sterkere tegenstander.  

Thiemen had twee torens tegen een dame 
van de tegenpartij. Een vrijpion van de 
tegenstander leverde weinig gevaar op, 
dus werd tot remise besloten. Jochem 
stond een dame voor tegen een toren en 
een stuk, maar er werd tot remise besloten 
omdat dat de overwinning voor WSG 
zeker stelde. 

Verder waren alle partijen beslissend. 
Arent was als één van de langste bezig. 
De opening ging voor zover ik dat kon 
inschatten goed voor hem; de 
tegenstander offerde een kwaliteit, maar 
dat leidde tot weinig. Toch kwam de 
tegenstander terug en in een eindspel kon 
Arent het toch niet meer bolwerken.  

Marcel had ondertussen al met een 
magneettruc de dame van de 
tegenstander gewonnen. Arjan buitte het 
loperpaar in het eindspel optimaal uit en 
mocht ook een punt bijschrijven.  

Tot slot nog twee partijfragmenten uit de 
winstpartijen van Emma en Reinhard.  

Een overeenkomst tussen beide partijen is 
dat het aanvallen van de koning van de 
tegenstander een belangrijke rol speelt. 

Reinhard Funke – Miklós Hoffer 

 

Zwart heeft zojuist 33. … Pf4 gespeeld. 
De materiaal verhouding is gelijk. Alleen 
staan beide koningen onveilig.  

34. g3 Ph3  

Dit was de laatste kans voor zwart om niet 
te verliezen. Na 34. … Lh3+ kon hij nog in 
de partij blijven, maar nu maakt Reinhard 
het zeer vakkundig af. 

35. Dxh6+ Kg8 36. Ld5+ Tgf7 37. Kg2 
Pxf2  
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Het meest logisch zou zijn om het paard 
gewoon terug te pakken met 38. Txf2, 
maar de volgende zet van wit zorgt ervoor 
dat zwart geen enkele kans meer krijgt om 
wat te proberen.  

38. Pg5 Bh3+ 39. Kg1 Lf5 40. Txf2 Dxe5  

 

Het verschil tussen direct op f2 terugslaan 
en 38. Pg5 is duidelijk; wit wint nu een 
kwaliteit extra. 

41. Lxf7+ Txf7 42. Pxf7 De1+ 43. Kg2 
Lh3+ 44. Kxh3 Dxf2  

 

Het lijkt alsof zwart nog iets kan proberen, 
maar nadat wit de pion op h5 slaat maakt 
het paard op f7 niets meer uit (het 
pionneneindspel is gewonnen). 

45. Dg6+ Kf8 46. Dxh5 Df1+ 47. Kh4 1-0 

Jan Webbink – Emma de Vries 

 

Emma is gunstig uit de opening gekomen. 
Zwart heeft het loperpaar en een solide 
stelling. Nu probeert wit het initiatief te 
pakken. 

16. f4 Dc7 17. Ld3 b4 18. Pe2 Pxe4  
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Door 16. f4 werd de e-pion van wit zwak, 
wat Emma direct heeft uitgebuit. Hierna 
ging de partij verder. Beide spelers 
probeerden de koning van de 
tegenstander aan te vallen.  

Langzaamaan werd het overwicht van 
zwart steeds groter. Na 29 zetten kwam de 
volgende stelling op het bord. 

 

Hier probeerde wit om de zwarte 
koningsstelling open te breken, maar 
tegen de torens en lopers van zwart kan 
wit niks meer doen. 

30. h5 Lf6 31. hxg6 Lxd4  

Het paard stond drie keer aangevallen en 
twee keer verdedigd. Het paard stond 
gepend dus wit kon hier niks tegen doen.  

32. gxf7+ Kxf7 33. Pxd4 Dxd4 34. Dg3 
Dd2+ 35. Kb1 Dd3+ 36. Kc1  

 

Txc3+ 0-1 

 
 

ZSG 1 1883 WSG 1 1977 3½-4½ 

Bart van Gelder 2062 Arjan van Lith 2158 0-1 

Ronald Keizer 1991 Jochem Mullink 2124 ½-½ 

Miklos Hoffer 1970 Reinhard Funke 2007 0-1 

René in ’t Veld 1888 Han Schuurmans 1825 ½-½ 

Brian Nijdam 1881 Thiemen Dekker 1949 ½-½ 

Jan Webbink 1885 Emma de Vries 1903 0-1 

Richard Klijnstra 1705 Marcel Krosenbrink 1919 0-1 

David Quilligan 1683 Arent Luimes 1929 1-0 
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WSG Winterswijk 2 – ENO  
(door Dick van Wamelen) 

 
Op 12 maart stonden drie wedstrijden op het programma voor WSG in het Zonnebrink. Het 
was gezellig druk in de schaakzaal met 48 schakers en meerdere toeschouwers. Het tweede 
team van WSG speelt tegen ENO 1, die één punt meer hebben maar ook een wedstrijd meer 
hadden gespeeld.  Was dus een wedstrijd in de subtop en bij winst kon het team de 
aansluiting bij de top houden, al is PSV sterk in deze klasse. 

De stand voor deze ronde is in de 4e klasse B: 

 

 
Volgens de opstellingen had WSG een 
klein gemiddeld ratingvoordeel: 1839 om 
1780 en speelde ENO met enkele 
invallers. Gelukkig speelde Henrik en Bert 
weer mee na een uitstapje bij het 1e team. 
Henrik heeft dit jaar een uitstekende score 
en in zijn laatste wedstrijd voor het eerste 
tegen PSV won hij van een tegenstander 
met een rating van 2141! 
Alle seinen stonden dus op groen voor 
een goed resultaat van WSG 2! 
 
Hieronder het verloop van de wedstrijd die 
tot de laatste wedstrijd spannend was. 
 
Op bord 6 speelde Dick Boogaard met wit 
tegen Rody Brinkhuis (1765). 
Dick gaf aan dat hij die week al twee 
schaakpartijen had verloren en vandaag 
voor een resultaat ging, omdat hij het niet 
wilde meemaken dat hij in één week 3 
keer zou verliezen.  
Dick koos voor een rustige opzet van de 
partij en na de opening waarin een variant 
van het London System volgde, is 
onderstaande stelling ontstaan na 13 
zetten:  
 

 
 
Wit staat iets makkelijker en heeft zijn 
stukken goed ontwikkeld en heeft enig 
voordeel. 
Dick speelde hier het voorzichtige 14. a3 
en de spelers besloten na 18 zetten tot 
remise.  
Met 14.a4 had Dick meer druk op de 
zwarte stelling kunnen houden: na 
bijvoorbeeld 14…b4 15. Pb1 Pd5 16.Pbd2 
Pxf4 17.exf4 Le7 18. Tc8 Lxc8 19.Tc1 
staat wit beter. 
 
Dick zorgt voor de eerste tussenstand ½ - 
½  
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Ik ben tot de persoonlijke conclusie gekomen dat, hoewel niet alle artiesten schakers zijn, 
alle schakers kunstenaars zijn. 

 
Bovenstaande tekst is van Marcel Duchamp. 
Marcel Duchamp (1887 – 1968) was een Frans kunstenaar. In zijn loopbaan werkte hij 
aanvankelijk als kunstschilder en later als beeldhouwer. Hij werkte als futurist, dadaïst en 
surrealist. In zijn latere leven, vanaf 1923, was hij schaakgrootmeester. Hij nam in dat jaar 
publiekelijk afstand van de kunst en zei dat hij zijn verdere leven alleen aan schaken zou 
gaan besteden. Dit lukte hem niet en in het geheim zette hij zijn werk voort als kunstenaar 
onder de naam Rrose Sélavy. 

 
Op bord 7 speelde Dick van Wamelen 
met zwart tegen Amir Trejc (1524). 
Er komt een Siciliaanse opening op het 
bord (Flohr Variation) waar wit na de 
opening beter staat en gedurende de partij 
het kleine voordeel vasthoud. Dick moet 
om in de partij te blijven op zet 21 een 
kwaliteit geven voor ontwikkeling.  
 
Na zet 36…Kf6 staat onderstaande 
stelling op het bord. 
 

 

Zwart heeft mooie e- en f-pionnen, maar 
het is zeer de vraag of zwart hier mag 
denken aan winst.  
 
Wit zoekt ook naar de winst en speelt hier 
41.Ta1?? om een open lijn te creëren voor 
zijn toren. Wit had beter zijn toren op de g-
lijn moeten houden om de zwarte koning 
op afstand te houden. 
 
Nu is de partij binnen 6 zetten afgelopen. 
Na 41….e4 42.a4 Ld7 43.axb5 Lxb5 44. 
Tg1 e3 45. Ke1 f3 46. Kd1 f2 geeft wit op. 
 
De tussenstand is 1½ - ½.  

 

Zonder fouten kan er geen genialiteit zijn! 
 

Bovenstaande tekst is van Emmanuel Lasker. 
Emmanuel Lasker was een Duits wiskundige en schaakgrootmeester. Hij wordt 
beschouwd als een van de sterkste spelers aller tijden. Hij was de tweede wereldkampioen 
en was van 1894 tot 1921 wereldkampioen. In die periode is hij vijf keer uitgedaagd en hij 
verdedigde zijn titel vijf keer met succes. Zijn 27-jarige regeerperiode is de langste in de 
geschiedenis. Zijn speelcarrière duurde vijf decennia (1880-1930), wat een ongelooflijke 
prestatie is. 

 
Op bord 5 speelde Bert te Sligte met 
zwart tegen Harry Doctor (1621). 
 
Er komt een Italiaanse opening op het 
bord, waar wit na zo’n 15 zetten beter 
staat door een lastig te verdedigen pion op 
e6 die Bert hindert in zijn ontwikkeling. 

Bert probeert dit op te lossen en speelt 
15…d5?? 
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Als wit hier 16.Pg5 speelt komt het erg 
goed te staan na 16…d4 17.Dxe6 Dxe6 
18. Pxe6 Tf7 19.exd4 Pxd4 20. Pxd4 exd4 
21.Pf3 
 
Wit speelt hier echter: 16. Pxe5?? en 
ineens staat Bert beter/goed. 
De partij gaat verder met 16..Pxe5 17.Dg3 
Pc6 18.e5 Ph5 19. Dg5 De7 20.Dxe7 
Pxe7 21.g4 Pg7 22.d4 g5 23.Pf3 h6 
24.h4 gxh4 25.Pxh4 Txf1 26.Txf1 Tf8 
27.Tf6 h5 28.gxh5 Pxh5??  

 
 
Met deze zet geeft Bert zijn voordeel weg: 
nodig was 28..Txf6 29.exf6 Pef5 30.Pf3 
Pxh5 en Bert blijft een stuk voor…  
 
Wit gaat verder met 29.Txe6 Pf5 30.Pxf5 
Txf5 31.Txa6 Tf3 32.Tc6 Txe3 33.Txc7 
Pf4 34.Kf2 Txa3 35.Tc5 Kf7 36.Txb5 Ke6 
37.Tc5 Ta2 38.Ke3 Pg6 39.Tc6 Kf5 40.b5 
en er wordt tot remise besloten. 
 
De tussenstand is 2-1. 

 

Schaken is het snelste spel van de wereld omdat men elke seconde duizenden gedachten 
moet ordenen. 

 
Bovenstaande tekst is van Albert Einstein. 
Albert Einstein was een Duits-Zwitsers-Amerikaans theoretisch natuurkundige en hij dankt 
zijn faam aan zijn twee relativiteitstheorieën. In 1921 ontving hij de Nobelprijs voor 
natuurkunde voor zijn werk aan het foto-elektrisch effect, en hij werd in 1999 door Time 
Magazine uitgeroepen tot de meest invloedrijke persoon van de 20e eeuw.  
In 1927 woonden Einstein en Emanuel Lasker in Berlijn en werden goede vrienden. Lasker 
woonde om de hoek van de Einsteins in de wijk Schöneberg in Berlijn. 
In december 1928 schreef Einstein aan Dr. Emanuel Lasker om hem te feliciteren met zijn 
60ste verjaardag. Einstein schreef: Ëmanuel Lasker is een van de sterkste geesten die ik 
ooit in mijn leven heb ontmoet. Een man uit de Renaissance, begiftigd met een ontembare 
drang naar vrijheid; wars van sociale banden.  
In 1999 wordt bij onderzoek naar de hersenen van Einstein ontdekt dat het deel van de 
hersenen dat men gebruikt voor ruimtelijke herkenning, bewegingsinzicht en wiskundig 
denken bij de wetenschapper vijftien procent breder is: Einstein had daadwerkelijk een 
wiskundeknobbel! 
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Op bord 3 speelt Gerard Harbers met 
zwart tegen de sterke Etien Alssema 
(2022). Gerard heeft tot vandaag een 50% 
score met een TPR gelijk aan zijn eigen 
rating. Beide heren brengen een Italiaanse 
partij op het bord. Gerard speelt sterk en 
na zet 28.c4 staat hij beter. 
 

 
 
Gerard vervolgt de partij met 28..c6, maar 
hier is 28..Pc6 of 28..Pd7 nodig om zijn 
voordeel vast te houden. Wit kan na 28..c6 
nu met 29.c5 een voordelige stelling 
krijgen, maar verzuimd dit door 29.Tee1 te 
spelen, waardoor de stelling in evenwicht 
blijft.  
 
Na 29..Td8 30.Pe3 is onderstaande 
stelling ontstaan. 
 

   
 
Het is niet altijd makkelijk om rustig te 
blijven spelen in zo’n stelling als je tijd 
langzaam wegtikt.  Gerard wil ruimte 
maken en kijken of hij een doorbraak kan 
forceren in het centrum. Hij speelt nu 
30..d5 en hiermee verstoort hij het 
evenwicht en komt minder te staan. 
 
Er volgt 31.ed5 ed5 32.cd5 cd5 33.Pb3 
en hier geeft Gerard de partij weg met 
33…Pd7? 
 
Na 34.Pg4 Pc6 35.d4 exd4 36.Pxh6+ Kf8 
37.Pf5 Te8 38.Txe8 Txe8 39.Pbxd4 Pxd4 
40.Pxd4 Te3 41.Kf2Te5 42.Tc1 Te7 
43.Tc7 Pe5 44.Txe7 Kxe7 45.Ke2 Kd6 
46.g3 Pg6 47.h3 Pe5 48.f4 gxf4 49.gxf4 
Pg6 50.Kf3 geeft Gerard op. 
 
De tussenstand is 2-2. 

 

Het is gemakkelijker een gewonnen stelling te krijgen dan een gewonnen stelling te 
winnen 

 
Bovenstaande tekst is van Max Euwe. 
Machgielis (Max) Euwe was een van de sterkste schakers van Nederland ooit. 
Hij studeerde wiskunde en behaalde in 1923 zijn doctoraal examen, cum laude.    
Vanaf het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw domineerde hij het schaken in 
Nederland. Zo won hij van 1921 tot 1952 (!) alle Nederlandse kampioenschappen waaraan 
hij deelnam. 
Euwe was wereldkampioen van 1935 tot 1937. Hij won de match van Aljechin: die match 
duurde 80 dagen, waarin 30 partijen gespeeld werden in 13 steden en dorpen verspreid 
over Nederland. In de oorlog werkte hij als directeur van het levenmiddelenbedrijf Vana, 
samen met de verzetsgroep PP-groep die onder meer het transport naar onderduikers 
regelde. Na de oorlog was Euwe korte tijd profschaker, maar na een laatste plaats in het 
toernooi om het wereldkampioenschap in 1948, werd hij weer amateur. Na zijn tweekamp 
in 1957 tegen de veertienjarige Bobby Fischer (1,5 -0,5 winst) verdween Euwe uit het 
internationale schaak en ging zich meer aan de wiskunde en de opkomende informatica. 
Ook schreef hij diverse schaakboeken en had hij diverse schaakrubrieken.  
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Euwe was van 1970 tot 1978 president van de wereldschaakbond FIDE. Hij overleed in 
1981 door een hartaanval.  
Naar Max Euwe is een prijs vernoemd-de Euwe-ring, zijn straatnamen, pleinen en 
schaakverenigingen vernoemd en in Amsterdam is het Max Euwe Centrum opgericht. 

 
Henrik Lösing speelt met de witte stukken 
aan bord 2 tegen de ervaren Matthew 
Johnson Temisaren (1892) en is, ook 
extern, aan een sterk seizoen bezig, met 
een score van 100%! Vooral zijn 
overwinning tegen Ewout ’t Jong (2141) 
van PSV Dodo  in de vorige ronde met 
WSG 1 maakte indruk. 
 
Henrik speelt vandaag het Colle systeem, 
een systeem dat populair werd dankzij de 
Belgische schaker Edgar Colle, die deze 
opening in de jaren 20 van de vorige eeuw 
speelde. Wit ontwikkelt voorzichtig zijn 
stukken, alvorens e3-e4 te spelen. Het is 
een solide maar inflexibele opening. 
Tegenwoordig wordt het als ongevaarlijk 
beschouwd en wordt daarom nog maar 
zelden gespeeld. 
 
Na zet 12 van zwart (12…f5) is 
onderstaande stelling ontstaan waarin 
Henrik duidelijk voordeel heeft. 
 

 
 

Henrik speelt de partij goed verder: 
13.Pe1 Dg5 14.La3 Tf7 15.Lxe4 fxe4 
16.Ld6 Pf8 17.Lf4 De7 18.c5 Pg6 19.Ld6 
Dg5 20.Db2 Ph4 21. Lg3 Pf5 22. Lf4 Dh4 
23.f3 ef3 24.Pxf3 Lxf3 25.Txf3 g5 26.Lg3 
De4  
 

 
 
In deze stelling speelt Henrik 27. De2 om 
onder andere pion e3 dubbel te dekken. 
Een complete black-out van Henrik die we 
zelden zien van hem. Zwart speelt nu 
27..Pxd4 en Henrik geeft sportief meteen 
op. 
 
Na vijf partijen is de tussenstand 2-3. 
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Geert ten Hietbrink speelt op bord 8 met 
de witte stukken tegen Wim Brinkhuis 
(1533). 
Er komt een Siciliaanse opening op het 
bord, en dan de Drakenvariant. Zwart 
posteert hierbij met 5...g6 zijn 
koningsloper op de lange diagonaal 
waarmee hij later hoopt deze Drakenloper 
tot een monster te transformeren. Je ziet 
vaak in deze openingsvariant dat wit lang 
rokeert en zwart kort rokeert en zijn koning 
op de koningsvleugel opbergt. Beide 
partijen ontketenen daarbij meestal een 
stormloop op elkaars    
 
De partij gaat gelijk op waarbij wit telkens 
een klein voordeeltje heeft. 
 

 
 
 
Na zet 24..f6 heeft Geert een duidelijk 
voordeel opgebouwd en om dit te 
behouden moet hij hier de a-pion slaan. 
De partij kan dan verder gaan met 
25.Txa7 Txe4 26.Tb7 Lh6 27.Txf6 Te2 

28.Td7 Le3+ 29.Kh1 Tf8 30.Txf8 Kxf8 
31.Txh7 ….. 
Geert speelt hier echter het logische 
25.Te1 om de e-pion op het bord te 
houden. Hiermee geeft hij wel zijn 
voordeel weg en na 25…Ta8 26.Kf2 is de 
partij in evenwicht. 
De partij gaat verder met 26..b5 27.a3 a5 
28.Tb7 Lf8 29.Txb5 Lxa3 30.Kf3 Lb4 
31.Lxb4 axb4 32.Te3 Txc2 33.Txb4 Td8 
34.Te2 Tc7 35.Tb6 Kf7 36.Te3 h5 
37.Teb3 Ke7 38.Ke3 Td6 39.Tb7 Txb7 
40.Txb7 Td7 
 

 
 
Zwarts laatste zet 40..Td7 is een fout. 
 
Geert speelt hier de juiste zet 41.Txd7 en 
na 41..Kxd7 is 42.g4 de winnende 
zet…Na 42..hxg4 43.hxg4 is de stelling 
gewonnen. 
Geert speelde echter 42.Kd3 en na 57 
zetten werd door beide spelers tot remise 
besloten.  
 
De tussenstand is 2½- 3½  

 

Bij schaken zijn de belangrijkste stukken niet de koning en de koningin, maar de pionnen, 
de gewone man. 

 
Bovenstaande uitspraak is van Fernando Arrabal. 
Fernando Arrabal (1932) is een Spaans-Frans romanschrijver, toneelschrijver, dichter en 
filmregisseur. Daarnaast is hij hartstochtelijk geïnteresseerd in schaken. 
Hij is in 1955 naar Frankrijk verhuisd doordat zijn vader aan het begin van de Spaanse 
Burgeroorlog ter dood was veroordeeld omdat hij zich verzette tegen de rechtse militaire 
staatsgreep onder leiding van Generalissimo Francisco Franco. 
Fernando schrijft in 1972 een brief aan generaal Franco, wat meer een protestbrief is over 
het totalitaire regime welke voortkomt uit de verdwijning van zijn vader en wat zijn familie is 
aangedaan.  
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In die tijd werden mensen om niets ter dood veroordeeld werden of zonder procesgang 
dertig jaar gevangenisstraf kregen. 
Hij publiceert ook schaakverhalen en gedichten zoals de Hymn to Chess, welke hij schrijft 
voor Marcel Duchamp. 

 
Marcel Krosenbrink speelt met de witte 
stukken op bord 4 tegen Dennie Klink 
(1791). Marcel heeft dit jaar een score van 
2½ uit 4 en heeft een TPR gelijk aan zijn 
rating. 
 
Zo rustig als beide heren hun Franse partij 
opzetten zo hectisch eindigt de partij.  
1. e4 e6 2.d4 d5 3.Pf3 Le7 4.Pc3 Pf6 5. 
Lb5 c6 6.Ld3 dxe4 7. Pxe4 Pxe4 8. Lxe4 
Pd7 9.c3 Pf6 10. Lc2 b6 11.De2 Lb7 
12.Lg5 Pd5 13.Lxe7 Dxe7 14.Pe5 0-0 15. 
0-0-0 a5 16.h4 a4  
 

 
 
 
Na de laatste zet van zwart heeft wit een 
voordeel.  
Zwart wil wit zijn koningsstelling 
verzwakken en heeft een sterk paard op 
d5, maar de loper van wit op c2 kijkt 
heerlijk naar veld h7. 
Marcel gaat verder met 17.Th3 en geeft 
hiermee zijn voordeel weg: het is logische 
zet om veld c3 te dekken en daarnaast de 
toren in de aanval te gaan betrekken: 
beter was 17.a3 om de a-pion te stoppen. 
Zwart gaat verder met 17…f6 en Marcel 
speelt het verleidelijke 18.Lxh7, waar De4 
beter was : na 18..g6 19.c4 fxe5 20.cxd5 
exd5 21.Dxe5 Dxe5 22.dxe5 Txf2 is de 
stelling min of meer gelijk. 
 

 
 
Zwart gaat verder met 18..Kxh7 en staat 
duidelijk beter. 
 
De partij gaat verder met 19.Dh5+Kg8 20. 
Pg6 (er is geen weg terug) Dd6 21.Tg3 
Pf4 22.Dh8+ Kf7 23.Pe5+ fxe5 24.Txg7? 
(24.Dxg7 Ke8 25.dxe5 Pe2+ 26.Kc2 De7 
27.Dxe7 Kxe7 geeft wit meer kans) Ke8  
25.Dh7 a3 26.b4 exd4 27.Txb7 Pe2+ 
28.Kc2 Pxc3 29.Dg6+ Kd8 30.Td2 Ta4 
31.Dg7 
 

 
Zwart staat duidelijk beter en Marcel kan 
alleen maar afwachten tot zwart een fout 
maakt. 
En die fout maakt zwart met de zet 
31..d3??  
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Zo’n kans hoef je Marcel niet te geven en 
hij beslist de partij in 3 zetten: 32.Kxc3 
Dxb4+ 33.Kxd3 De4+? 34.Kc3+ en zwart 
gaf op.  

Een welkome ‘onverwachte’ overwinning 
waardoor de stand 3½- 3½ is.  

 

All that matters on the chessboard is good moves. 
 
Bovenstaande uitspraak is van Bobby Fischer. 
Bobby Fischer, geboren in Chicago, leert op 6-jarige leeftijd schaken met niet veel meer 
instructiemateriaal dan de handleiding die bij een schaakbord zat. Hij wordt al snel gezien 
als een wonderkind. Op veertienjarige leeftijd word hij kampioen van de VS. Daarna won 
hij bijna ieder toernooi waar hij aan meedeed, vaak met partijen in briljante stijl. Fischer 
heeft een moeilijk karakter en stelt hoge eisen aan toernooidirecteuren. 
In 1972 speelde Fischer de “Match van de Eeuw” om het wereldkampioenschap tegen 
Boris Spasski. Na verlies van de eerste partij stelde hij nieuwe eisen waar de 
organisatoren niet aan wilden voldoen. Toch speelde hij daarna verder en won de match 
met 12,5–8,5. Deze match was niet zomaar een match, maar een prestigestrijd tussen de 
Sovjet-ideologie en die van de Verenigde Staten, sterk onder invloed van de Koude 
Oorlog. De match veroorzaakte een grote schaakhausse in het Westen en ook de KNSB 
kreeg hierdoor veel nieuwe leden. 
Na het behalen van de wereldtitel heeft Fischer twintig jaar geen officiële partij gespeeld. 
Hij stelde exorbitante eisen aan een match met de uitdager Anotoli Karpov, die niet 
werden ingewilligd waardoor Karpov de nieuwe wereldkampioen werd.  
In 1992 speelde hij een revanchematch tegen Spasski in Joegoslavie onder VN-sancties. 
Hierna werd een arrestatiebevel door de Amerikaanse overheid uitgevaardigd tegen 
Fischer, waardoor hij niet terug kon naar de VS. Na in diverse landen te hebben gewoond 
en 9 maanden gevangen gezeten te hebben in Japan, hielp IJsland hem door hem de 
IJslandse nationaliteit te geven. Op 64 jarige leeftijd overleed Fischer, de man die 
misschien wel de beste schaker aller tijden is. 

 
 
Henri Abbink speelde op bord 1 met 
zwart tegen de sterke Johan op den Dries. 
Na de 1.d4 komt de Richter-Veresov 
Aanval op het bord. 
 
Na 13 zetten staat onderstaande stelling 
op het bord met zwart aan zet. 
 

 
 

Zwart is goed uit de opening gekomen en 
speelt nu 13..Pc4. 
 
Beter was 13..c5 14.Dc3 Pc6 15.e4 g5 
16.Ld2 Lxf5 17.ef5 b5 waarna zwart 
duidelijk beter staat. 
 
De partij gaat verder met 14.b3 Pd6 
15.Lxc8 Dc8 16.Lxh6 Pf5 (Ph7!) 17.Pxf5 
Dxf5 18.Pg3 Dxc2 19.Lf4 Pe4 20.Pxe4 
Txe4 21.Dd1 Dxd1 22. Txd1 a5 23.a3 a4 
24.b4 Tc4 25.Le5 Te8 26.Ld4 g6 27.Tac1 
Txc1 28.Txc1 Lg7.  
 
De stelling is in evenwicht.  
 
29.Lxg7 Kxg7 30.Kf1 Te4 31.Kc2 Kf6 
32.Kd3 Ke6 33.g3 Kd6 34.f3 Te8 35.h4 
b6 36.Th1 c5 37.bxc5 bxc5 38.g4 Th8  
 
Langzaam komt wit iets beter te staan, al 
is er voor Henri nog niet veel aan de hand. 
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De partij gaat verder met 39.h5 gxh5 
40.gxh5 Ke5 41.Th4 f5 42.h6  
 
Nu speelt Henri 42..Th7 waarna wit 
meteen beter komt te staan.  
 
Henri had hier beter 42..c4 kunnen spelen 
om de stelling in evenwicht te houden.  
Wit heeft hier nu drie mogelijkheden: 

1. 43.Kc3 Kf6 44.Kd4 Kg5 45.Th2 
Txh6 46.f4 Kg6 47.Tc2 Th7 
48.Kxd5 Te7 49.Txc4 Txe3 50. 
Txa4 Kh5 51.Ta8 Kg4 52.a4 Kxf4 
53.a5 Td3+ 54.Kc4 Ta3 55.a6 Ke3 
56.a7 Kf2 =  

2. 43.Kc2 Kf6 44. Kc3 Kg6 45.e4 fxe4 
46.fxe4 Kg5 47.Th2 dxe4 48.h7 
Kg6 49.Kxc4 Txh7 50.Txh7 Kxh7 
51.Kd4 Kg6 52.Kxe4 Kf6 53.Kd3 
Ke5 54.Kc2 Kd4 55.Kb1 Kc3 = 

3. 43.Kc2 Kf6 44.Kc3 Kg6 45. Kb4 
Txh6 46.Txh6 Kxh6 47.Kxa4 Kg5 
48.Kb4 Kf6 49.a4 Ke6 50.a5 Kd6 
51.e4 fxe4 52.fxe4 c3 53.e5+ Kxe5 
54.Kxc3 d4+ 54.Kd2 Kd5 = 

 
De partij vervolgt met  
 
43.Kc3 f4 44.Th5 Ke6 45.exf4 Kd6 46.f5 
d4+ 47.Kc4 Ke5 48.f6+ Kxf6 49.Txc5 Td7 
(niet Txh6 wegens Tc6+)  
 
50.Th5 en Henri geeft op. 

 

 WSG 2 1839 ENO 1780 3½-4½ 

1 Henri Abbink 1968 Johan op den Dries 2069 0-1 

2 Henrik Lösing 1957 Matthew Johnson 1892 0-1 

3 Gerard Harbers 1881 Etien Alssema 2022 0-1 

4 Marcel Krosenbrink 1896 Dennie Klink 1791 1-0 

5 Bert te Sligte 1768 Harry Doctor 1621 ½-½ 

6 Dick Boogaard 1761 Rody Brinkhuis 1765 ½-½ 

7 Dick van Wamelen 1759 Amir Trejic 1524 1-0 

8 Geert ten Hietbrink 1725 Wim Brinkhuis 1533 ½-½ 

 
Na een nederlaag denk ik vaak aan een uitspraak van Gary Kasparov, misschien wel de 
beste schaker aller tijden: 
 
De hoogste kunst van de schaker ligt in het niet toestaan dat je tegenstander laat zien wat hij 
kan. 
 
Dat is ons allemaal tegen ENO niet gelukt, maar ondanks deze nipte nederlaag kan WSG 2 
de rest van de competitie vrijuit spelen: we doen niet meer mee om de bovenste plaats maar 
blijven ook ver van de onderste plaats. 
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Borne – WSG 2 
(door Gerard Harbers) 

 
In de achtste ronde van de KNSB competitie speelde WSG 2 tegen Borne. Borne staat op de 
laatste plaats dus kun je zeggen dat je een overwinning zou verwachten. Maar niets was 
minder waar. Het werd een (z)waar gevecht. 

Alfred met zwart speelde reeds vooruit en haalde een goede remise binnen aan bord acht. 
Op de zaterdag werd de rest van de partijen gespeeld.  

Gerard speelde met wit tegen Eijkelkamp. 
Het werd een Pirc. Daarbij speelde zwart 
iets onnauwkeurig. Wit kreeg een 
ontwikkelingsvoorsprong. En om dat goed 
te maken speelde zwart  agressief op de 
damevleugel. Zwart overzag dat hij een 
pion verloor. Daar kwam een lelijke 
penning van een paard op d7 bij en toen 
kwam hij helemaal niet meer aan 
ontwikkelen toe. Hij verloor nog twee 
pionnen en dat was voldoende voor wit. 

Herby speelde een puike partij aan bord 4 
met zwart tegen Formanoy: 

1) Pc3 e5 2) e4 Pf6 3) f4 d5 4) fxe5 Pxe4 
5) Pf3 Pc6 6) d4 Lg4 7) Le2 Le7 8) 0-0 0-
0 9) Le3 f6 10) a3 Dd7 11) Pxe4 dxe4 12) 
Pd2 Lxe2 13) Dxe2 fxe5 14) Dc4+ Kh8 
15) d5 Pd4 16) Lxd4 exd4 17) Pxe4  

 

Nu komt zwart met een verrassende zet 
die de boel een beetje op zijn kop zet. 
Zwart krijg een vreselijke aanval. 

17) … Dg4 18) Pc5 Ld6 19) Pxb7 Lf4 20) 
Dd3 Tae8 21) Tae1 Txe1 22) Txe1  

 

En zwart maakt het nu prachtig af: 

22) … Lxh2+ 23) Kh1 Lg3 en zwart geeft 
op! 

Bert speelde aan bord vijf met wit tegen 
Rol. Of het de bedoeling was weet ik niet 
maar het leek of wit een pion offerde. Hij 
had gehoopt op wat compensatie maar dat 
was er eigenlijk niet, sterker nog, zwart 
had het betere van het spel. Bert speelde 
zo goed als mogelijk door, hopend op een 
toreneindspel. Dat kwam er wel maar 
zwart stond intussen zo goed dat de winst 
hem niet meer kon ontgaan. 

Henrik speelde aan bord twee met zwart 
tegen Munster. Henrik speelde weer zijn 
loper op g7 en hij wilde druk uitoefenen op 
de damevleugel. Dit lukte wonderwel. 
Toch had wit dit goed in de gaten. Zwarte 
offerde daarna twee pionnen voor hopelijk 
nog meer druk op de witte stelling. Dit was 
dan wel zo maar het was niet beslissend. 
En dan wordt het lastig. Wit kon de boel 
consolideren. En zie er dan maar eens 
door te komen Dat lukte dan ook niet. 

Dick van Wamelen speelde aan bord 
zeven met wit tegen Eillert. Eillert speelde 
een Franse opening en daarbij kwam wit 
erg goed te staan.  
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Hij deed het keurig rustig aan en leek zo 
op de winst af te stevenen. Wit kon een 
beslissende aanval opzetten op de 
koningsvleugel. Maar de witte aanval ging 
zo rustig dat zwart de aanval kon 
overnemen. Wit moest de aanval 
stopzetten om alle aandacht naar de 
verdediging over te brengen. En nu stond 
zwart zo goed, dat daar de beslissing viel. 
“Wat een rotspel”, was het commentaar  
van Dick. Ik kan me goed inleven bij dit 
commentaar na zo’n partij. 

De andere Dick, Dick Boogaard, speelde 
aan bord zes met zwart tegen Leerenvelt. 
In deze partij gebruikte Dick erg veel tijd. 
De stelling was lange tijd in evenwicht. 
Dick kwam langzamerhand in tijdnood. Wit 
profiteerde niet hiervan. Zijn stelling werd 
telkens iets minder. Dick wilde een remise 
aanbieden met name vanwege de 
tijdnood. Maar hij ging toch door omdat de 
andere borden toen niet allemaal 
evengoed stonden. Dick loste de tijdnood 
op en zijn stelling werd steeds beter totdat 
wit een stuk weggaf en het niet moeilijk 
meer was. 

Tenslotte was daar de partij aan bord één 
van Henri tegen Lardinois. Van beide 
kanten een rustige opzet, iets van 
Damegambiet. Wit probeerde wel aan te 
vallen op de koningsvleugel maar slaagde 
niet iets definitiefs te vinden. Zwart loste 
het keurig op en vrat intussen tijd enkele 
pionnen van wit op. Zwart leek zo naar de 
winst te lopen. Wit kon regelen dat er 
toreneindspel op het bord kwam met twee 
pionnen achterstand, verdeeld over de 
beide vleugels, waarvan een randpion.  

Ondanks de tijdnood voor wit, slaagde wit 
er toch in een pionnetje van zwart terug te 
veroveren. Vervolgens zette hij de toren 
achter de randpion van zwart neer. Nadat 
de toren voor de randpion geofferd was 
had Henri een pion tegen een toren. Deze 
pion moest naar een paard gepromoveerd 
worden en dat eindspel winst zwart niet te 
winnen. Dit is sowieso lastig te winnen, 
laat staan dat het in die stelling kan. 
Misschien waren beide spelers wel moe, 
het was immers al vroeg in de avond. 

 

In de partij van Henri (met wit) is dit de 
stelling na de 31e zet van zwart  Zwart 
staat beter. Wit heeft een mindere 
pionnenstructuur en zwart heeft  de open 
toren lijn in het centrum. Zijn stukken 
staan actiever. Maar is dat voldoende ? Er 
volgde: 
 
32. Pxd5 Pxb2, 33. Tf1 Td8, 34. Pc3 Td2, 
35. d5 Pd3, 36. Tcd1 Txd1, 37. Txd1 Pf4, 
38. Td4 g5, 39. h4 Tc8.  

 

Inderdaad, en nu ? Wit pakt zijn laatste 
strohalm, een toreneindspel. Wits paard 
kan niet weg wegens Pc2+. 
40. hxg5 hxg5, 41. d6 
Gedwongen. 
 

41. …Txc3, 42. d7 Pe6, 43. d8D+ Pxd8, 
44. Txd8+ Kg7, 45. a4 Txf3, 46. Td5 Kg6    
M.i. overbodig. Tf4 is beter. Zwart dwingt 
wit tot een oplossing op de damevleugel.  
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Bijvoorbeeld: 46….Tf4, 47. a5 Ta4, 48. 
axb6 axb6, 49. Txg5+ Kf8, 50. Tb5 Ta6 en 
zwart loopt met de koning naar c6, speelt 
de toren achter de pion of sluit de witte 
koning af en laat daarna de b-pion 
promoveren. Nu krijgt wit 
overlevingskansen. 

47. Td7 a6, 48. Kg2 Tb3, 49. a5 bxa5 
Wit breekt de damevleugel, waarbij de 
vrije a-pion ontstaat die makkelijker is 
tegen te houden dan een vrije b-pion. 
50. Td6+ Kf5, 51. Td5+ Kg6, 52. Txa5 
Tb6, 53. Kg3 f5, 54. f3 Tf6, 55. Kh3 Kf7, 
56. Kg3  
Of Te5, afsluiten koning van het centrum 
en aanval op f5. 
 
56. …Ke7, 57. Td5 Ke6, 58. Td8 
Op naar g5.  
 
58. ….Ke5, 59. Tg8 Kd4 
Zwart besluit de a-pion te ondersteunen. 
 
60. Txg5 a5, 61. Tg8 f4+ 
Om wit niet gratis de f-lijn te kunnen laten 
oversteken. 
 
62. Kg4 Kc3, 63. Ta8 Kb4, 64. Tb8+  
Het was intussen laat geworden. Iedereen 
was reeds klaar met zijn partij en nu maar 
hopen dat de remise eruit gesleept zou 
gaan worden. Het was immers 3,5-3,5. 
 
64. …..Ka3 
 

 
 
65. Kg5 Tf7 
En zou je zeggen, laat de toren op de b-
lijn staan en ga met je witte koning naar g6 
en g5.  

De a-pion kan niet verder en de f4 pion 
dreigt te vallen. Zwart toon maar aan dat 
je gaat winnen.  
 
66. Ta8 a4, 67. Ta6 Kb3, 68. Tb6+ Ka2, 
69. Ta6 a3, 70. Ta8 Kb2, 71. Tb8+ Ka1, 
72. Ta8 a2, 73. Ta6 Tb7. 
Wit combineert de a- en b-lijn met zijn 
toren om de pion af te stoppen. 
 
74. Kxf4 Tb1, 75. Ke5 Kb2, 76. f4 
Op naar f8. 
 
76. …. Te1+, 77. Kf6 Te3 
Nu moet wit oppassen, Ta3 mag niet 
gebeuren, dus: 
 
78. Txa2+ Kxa2, 79. f5 Kb3, 80. Kg7 
Tg3+, 81. Kf7 Kc4, 82. f6 Kd5 
Zwart komt akelig dichtbij.  
 
83. Ke7 Te3+, 84 Kd7 Ta3, 85. f7 Ta7+, 
86. Ke8 Ke6 
 

 
 
Zwart dreigt mat indien wit zou besluiten 
tot f8D, dus: 
 
87. f8P+ Kd6, 88. Pg6 Tg7, 89. Pf8 Te7+, 
90. Kd8 Te1, 91. Pd7 Tb1, 92. Ke8 Te1+, 
93. Kd8 Th1, 94. Ke8 Th8+. 95. Pf8 Txf8+ 
En zwart bood remise aan, want dat is het. 
Een waar gevecht. 
 

Tenslotte werd het 4-4. Dit was hard 
werken voor een pun t door beide teams. 
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            Borne 1818 WSG 2 1817 4-4 

1 Wouter Lardinois 2045 Henri Abbink 1925 ½-½ 

2 Patrick Munster 1963 Henrik Lösing 1957 1-0 

3 Regobert Eijkelkamp 1856 Gerard Harbers 1874 0-1 

4 Paul Formanoy 1828 Herby Aalbers 1826 0-1 

5 Art Rol 1830 Bert te Sligte 1768 1-0 

6 John Leerentveld 1778 Dick Boogaard 1734 0-1 

7 Henk Eillert 1681 Dick van Wamelen 1764 1-0 

8 Jos Muller 1560 Alfred Schley 1686 ½-½ 

 

ASV 6 – WSG 3 

(door Oscar Wamelink) 
 

Voor de uitwedstrijd tegen ASV 6 waren de verwachtingen hoog gespannen. Met evenveel 
matchpunten werd er gestreden om de koppositie. De thuiswedstrijd werd eerder dit seizoen 
verloren. Destijds speelden we echter met veel invallers. Deze keer zou een gelijkspel 
waarschijnlijk al volstaan, vanwege onze bordpunten. 
 
Waar we de vorige wedstrijden al snel 
goed stonden op verschillende borden, 
duurde het deze keer wat langer. Henk 
won in de opening een pion doordat zijn 
tegenstander niet mocht terugslaan 
vanwege een aftrekaanval. Deze pion 
bleek echter niet genoeg te zijn voor de 
overwinning, waardoor het in een remise 
eindigde.  
 
Reinhard wist aan het einde van de 
opening een stuk te winnen. Het leek er 
lang op dat hij dit rustig ging uitspelen. 
Helaas bleek dat zijn tegenstander nog 
eeuwig schaak kon geven, wat hem de 
overwinning kostte.  
 
Matthijs speelde aan bord 6. Zijn 
tegenstander rokeerde lange tijd niet, 
waardoor Matthijs kon aanvallen. Hij kon 
echter niet profiteren van de centraal 
gepositioneerde koning waardoor ze een 
gelijkwaardig eindspel ingingen. 
Uiteindelijk bleek Matthijs toch het betere 
van het spel te hebben en leverde ons de 
eerste overwinning.  
 
1.e4 c5, 2. Pf3 Pc6, 3. c3 e6, 4. d4 cxd4,  
5. Pxd4 Lc5, 6. Le3 Db6, 7. Dd2 Pf6, 8. f3 
d5, 9. exd5 Pxd5, 10. Lf2 0-0, 11. Pxc6 
bxc6, 12. Lxc5 Dxc5, 13. Dd4 Dxd4, 14. 
cxd4 Pb4, 15. Pa3 Td8, 16. Td1 Pxa2 
 

Matthijs heeft een pionnetje meegesnoept 
 
17. Lc4 Pb4, 18. 0-0 Pd5, 19. Tfe1 a5, 20. 
Lxd5 exd5, 21. Tc1 Ld7, 22. Tc5  
 

 
 
In ruil voor de minuspion heeft wit wat druk 
over de C-lijn, maar zwart gaat zich roeren 
over de B-lijn. 
 
Kf8, 23. Kf2 Tdb8, 24. Te2 Tb4, 25. Td2 
Tab8, 26. Txa5 Txb2, 27. Txb2 Txb2+, 
28. Kg3 Ta2, 29. Kf4  
 
Wit wil kennelijk met de koning naar d6, 
maar hij heeft niet in de gaan dat de weg 
daar naartoe een mijnenveld is. 
 
Txg2, 30. Pb1 g5+, 31. Ke5 Ke7 (!), 32. f4 
f6 mat 
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Bij Marijn kreeg ik het begin even niet 
mee. Toen ik halverwege de partij de 
stelling zag, stond Marijn een stuk en een 
vrijpion voor. Zijn tegenstander kon 
aanvankelijk de vrijpion nog stoppen, maar 
het mocht uiteindelijk niet baten. Het extra 
stuk was genoeg voor de overwinning. 
Hierdoor stond het na enige tijd 1-3 voor 
ons en leek het op verschillende borden 
de goede kant op te gaan.  
 
De beste stelling was voor Geert. Nadat 
het lang gelijk op ging kwam Geert beter 
te staan en moest zijn tegenstander één 
voor één zijn stukken weggeven Met twee 
torens en een loper extra leek het niet 
meer fout te kunnen gaan Een geniepige 
combinatie van schaakjes van zijn 
tegenstander gooide echter roet in het 
eten. Aan het eind van de combinatie leek 
Geert mat te staan en gaf op. Wat bleek is 
dat de laatste poging van zijn 
tegenstander geen mat was, aangezien er 
nog een loper aan de andere kant van het 
bord stond. Toen dit gezien werd was het 
alleen al te laat en stond het 2-3.  
 
Ondertussen was ik zelf ook erg goed 
komen te staan. Na een combinatie kreeg 
ik twee verbonden vrijpionnen op het 
midden van het bord.  
 
 
 

 
Het was nog wel een riskante stelling, 
maar de computer gaf me wel +3. Toen ik 
eenmaal dacht dat het veilig was om met 
de pionnen te gaan lopen bleek het toch 
nog een zet te vroeg te zijn. Hierdoor 
verraste mijn tegenstander me, wat een 
kwaliteit en een van de twee vrijpionnen 
kostte. De overgebleven vrijpion was 
echter zo sterk dat ik nog kon blijven 
aanvallen. Dit leverde uiteindelijk nog een 
remise op.  
 
Met nog een half punt nodig voor een 
gelijkspel, waren Luc en Rob nog aan het 
spelen. Rob had aanvankelijk een vrij 
gesloten stelling. Toen hij probeerde de 
stelling wat te openen, ging dat ten koste 
van een pion. Hij kreeg nog wat kansen 
met een aanval op de koningsvleugel met 
onder andere 2 paarden, maar zijn 
tegenstander kon dit tegen houden. Rob 
verloor uiteindelijk nog meer materiaal en 
moest het onderspit delven.  
 
Bij Luc ging het ook voor zeer lange tijd 
gelijk op. Toen er naar een dame eindspel 
werd afgewikkeld won Luc nog wel een 
pion. Met deze pion extra leek het een 
goed moment om de dames af te ruilen. 
Maar na dit eenmaal was gebeurd, bleek 
de koning van Luc aan het verkeerde kant 
van het bord te staan, waardoor zijn 
tegenstander kon gaan lopen met de 
pionnen. Hierdoor was de laatste uitslag 
een nederlaag.  
 
Al met al stond het dus 4½-3½ voor ASV 
aan het einde van de dag. Het voelde aan 
als een onnodige nederlaag aangezien we 
op minstens drie borden (inclusief die van 
mijzelf) een stuk beter stonden. We 
hebben de gedeelde koppositie nu weer 
moeten afgeven aan ASV en voor het 
kampioenschap zijn we dus afhankelijk 
van de concurrentie. Eerder dit seizoen 
heeft Veenendaal ons al geholpen, dus 
hopelijk kan er nog van alles gebeuren in 
de laatste twee rondes  
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ASV 6 1421 WSG 3 1599 4½-3½ 

Zekria Amani 1588 Oscar Wamelink 1805 ½-½ 

Theo Koeweiden 1462 Reinhard Cvetkovic 1813 ½-½ 

Kazem Mollahosseini 1444 Geert ten Hietbrink 1716 1-0 

André van Kuijk 1441 Henk te Brinke 1535 ½-½ 

Hendrik van Buren 1440 Luc van Harxen 1515 1-0 

Gwénaël Paris xx Matthijs Hoens 1614 0-1 

Peter Hamers 1316 Marijn Visser 1458 0-1 

Bryan Hieltjes 1254 Rob Voogd 1338 1-0 

 
 

Team V1 

(door Marcel Krosenbrink) 
 
In het vorige clubblad waren we gebleven bij de inhaalwedstrijd tegen Almelo. We waren 
toen halverwege de competitie. Daarna volgden de wedstrijden elkaar snel op en speelden 
we tegen alle teams de return. Als eerste thuis tegen Max Euwe. Uit hadden we 
gelijkgespeeld tegen de favoriet en daarom waren we nog in het spoor van de koploper 
gebleven.  
 
Bij winst zouden we zelfs nog kampioen 
kunnen worden. Het zat er geen moment 
in. Jochem en Marcel verloren, Han en 
Gerard speelden remise. Ons restte nog 
de strijd voor de tweede plaats tegen 
ENO. Het werd gelijk, waarmee we 
daarvoor in de race bleven. Gerard won, 
Marcel verloor en Han en Arent speelden 
gelijk. De laatste (uit)wedstrijd was tegen 
Almelo. Bij winst waren we zeker tweede, 
bij een andere uitslag was het wachten op 
het resultaat van ENO (tegen Max Euwe). 
Het werd een nederlaag. Han speelde 
remise, Arent en Gerard verloren, Jochem 
won. Maar omdat ENO de laatste wedstrijd 
verloor werden we toch tweede. Het 
maximale resultaat.  
 
Maar zo belangrijk is het nu ook weer niet 
of we tweede of derde worden.  
 

 

De viertallencompetitie speel je wat mij 
betreft ook om een een leuke partij tegen 
andere tegenstanders te spelen en 
gezellig met je team op pad te zijn.  
 
Dus wil je volgend seizoen ook meedoen, 
meld je dan te zijner tijd aan. Zeker als je 
op zaterdag niet kunt is het een mooi 
alternatief.  
 
In onderstaande tabel kan je zien dat het 
viertal eigenlijk een vijftal was. Iedereen 
dank voor het meedoen, Henrik voor het 
invallen en Gerard ook voor het rijden. 
 
 

 Score 

Jochem 3 uit 5 

Gerard 2 uit 5 

Arent 1 uit 4 

Han S 1,5 uit 4 

Marcel 1,5 uit 5 

Henrik 1 uit 1 

 
Uit de laatste ronde in Almelo nog de partij 
van Jochem met wit tegen Marcel 
Wildschut (2122). 
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Na 13….. f5 is dit de stelling Wit is met 
ruimteoverwicht uit de opening gekomen.  
 
14. f4 
Sterker is Lh6. Ik denk onder andere 
omdat het paard op g7 niet zo goed staat. 
 
14….exf4, 15. Lxf4 g5, 16. Le3 f4, 17. 
gxf4 gxf4, 18. Lf2 Lf6, 19. Pf3 Lg4, 20. 
Dd2 Dd7, 21. Kh1 Pg7 
 

 
 
22. Pe2 
Tot aan het einde toe blijft de stelling 
bijzonder ingewikkeld met wederzijds 
positioenele en tactische dreigingen. Met 
deze zet geeft wit zijn voordeel 
grotendeels weg. Sterk is hier 22. e5 Lxf3, 
23. Lxf3 Lxe5, 24. Txe5 xe5, 25. Pe4. En 
hoewel wit een kwaliteit en pion achter 
staat, heeft hij de beste kansen. Maar 
schat die dynamische mogelijheden maar 
eens vooraf goed in.Ik praat ook alleen 
maar mijn computer na. 
 

22. …Tae8, 23. Peg1 Da4, 24. b3 
Een logisch ogende zet, maar niet goed. 
De computer geeft hier 24. …Tb1, 25 
Dxc4 b3. Dat zul je zelf niet snel 
bedenken. 
 
24….Db4, 25. Dd3  
Wit probeert er met een kwaliteitsoffer nog 
iets van te maken. Het doel is om na Lxa1, 
Txa1 de loper via e1 op c3 te krijgen. 
Zwart gaat er niet op in, hoewel de 
computer vindt dat hij dat wel zou kunnen 
doen. Maar ik begrijp hem wel. Hij staat so 
wie so al OK, waarom dan dergelijke 
avonturen ingaan. 
 
25….Da3, 26 De2 Pb4, 27. Tec1 Pf5 
 

  
  
Wie zou zo’n zet nu niet graag doen, maar 
het is lang niet de beste. Heel sterk is 
Db2. Als wit ruilt dan kan zwart na Lxb2 
wel gevaarloos één van de torens slaan, 
omdat de witte aanval zonder dames 
mider sterk is. En als wit Df1 speelt, dan 
volgt simpel Txe4. Ook Te7 gevolgd door 
Tfe8 is een doeltreffend plan voor zwart 
om de e-pion op te halen. Wit reageert nu 
met de beste zet, waarmee hij weer terug 
is in de partij. 
 
28. Lh3 h5, 29. Le1 Pd4 
Sterker is Lb2 of Pe3. Het tij is aan het 
keren. 
 
30. Dg2 Pxf3, 31. Pxf3 Pd3 
Misschien al wel de beslissende fout. 
Eerst Db2 is namelijk veel beter. Dit dreigt 
dameruil, maar wat vooral belangrijk is, is 
dat na Dxg4 Lg7, de toren niet via c2 in de 
aanval kan worden betrokken.  
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Maar ik begrijp volkomen dat zwart dat niet 
bij zijn overwegingen heeft 
betrokken.Maar dat de dame op b2 wat 
beter bij de verdediging is betrokken dan 
op a3 was misschien wel te voorzien, 
zonder alle varianten te kennen.  
 
32. Lxg4 xg4, 33. Dxg4+ Kf7, 34. e5   
 

 

Hoewel er meer goede zetten zijn, heeft 
Jochem in tijdnood opgemerkt dat het 
paard op d3 zo ongedekt staat en via een 
schaakje op h7 opgehaald kan worden. 
 
34. xe5, 35. Dh5+ Ke7, 36. Dh7+ Kd8, 37. 
d6  
 
en zwart geeft op omdat nu ook nog mat 
op c7 dreigt. Dxd3 zou alles nog 
verknoeien wegens e4 !.  
 

 
 

Jubileumsimultaan 28 mei 
 
Ter gelegenheid van ons 75-jarig jubileum hebben we Frank Kroeze als simultaangever 
kunnen strikken. Menigeen kent hem al vanwege de cursussen die hij geeft aan WSG. Hij is 
op dit moment kampioen van de SBO en speelt in Enschede bij Max Euwe. Frank is 
internationaal meester en heeft op dit moment een rating van bijna 2400.  
We zijn dan ook erg verheugd dat hij een simultaan wil geven aan onze leden en oud leden. 
Ook niet leden die mee willen doen zijn hierbij van harte uitgenodigd, maar vol is vol. We 
kunnen maximaal 30 spelers verwelkomen op de simultaan.  
 

 
 

We spelen in Blend61, Wooldstraat 61, Winterswijk. Bij goed weer spelen we op het terras 
en bij slecht weer binnen in de zaal van Blend61.  
Het aanvangstijdstip is zaterdagmiddag 28 mei om 13.00 uur. Je moet uiterlijk 12.45 uur 
aanwezig zijn. We hopen nog iemand te strikken voor de openingszet, maar dat is nog een 
verrassing.  
 
Aanmelden kan vanaf heden via het inschrijfformulier op de club of door een mail te sturen 
naar Henk te Brinke: brinkediesel@ziggo.nl. 
 
de Jubileumcommissie WSG: Henk, Jochem en Han S.  

mailto:brinkediesel@ziggo.nl


 

 

32 
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Lentekriebels 
(door Dick Boogaard) 

Hier zijn zes opgaven, waarbij de beslissing snel valt. Ze komen bijna allemaal uit recente 
partijen. Alleen de vijfde is een partijstelling van Max Euwe uit 1929, waar nog een aardig 
verhaaltje achter zit. Ze zijn niet zo moeilijk, er wordt weer flink geofferd, waarna het mat is of 
er wordt veel materiaal teruggewonnen.  
 

 

1.Zwart speelde 24….Ta8-a7, waarna wit 
in twee zetten mat geeft. 

 

2.Nu is zwart aan de beurt en geeft snel 
mat!  

 

  3.Zwart wint de dame of geeft mat in 
enkele zetten. 

 

 

4.Dit is de moeilijkste. Wit zag niet hoe hij 
kon winnen (met minor promotie!) 

 

5.Uit 1929. Max Euwe heeft zwart en 
…..verliest in enkele zetten.  

 

6.De meest recente partij, Zwart aan zet 
geeft snel mat.  
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Eindspel 
(door Gerard Harbers) 

 

 
 

Deze compositie is gemaakt door Prokop. Hij leefde in de vorige eeuw. Deze positie is 

gemaakt in  1925. Prokop staat bekend om studies die eindigen in pat stellingen. Deze 

studie eindigt in een remise stelling, in een gedwongen eeuwig schaak geven. Dit is 

inderdaad een bijzondere manier om remise te maken, nog niet eerder gezien. 

 

Opdracht: wit speelt en maakt remise.  

Wit heeft een achterstand in materiaal maar genoeg voor remise. 

 

Oplossing: 

 

1) Pf8+  Kh8 

2) Pg6+  Dxg6 (zwart heeft niet anders) 

3) f8D+  Kh7 

4) Lb1  Lc3+ 

Als zwart 4. … Dxb1 speelt volgt 4. Df5+ Dxf5 met pat! 

 

5) Ke3 

Op 5. Kxc3 volgt nu wel Dxb1 en heeft wit geen pat. 

5) …  Ld4+ 

Op 5. … Dxb1 volgt weer 6. Df5+ Dxf5 en pat. 

6) Kd2  Le3+ 

En nu volgt op 6. … Dxb1, 7. Dh8+ Kg6 8. Dh7+ Kxh7 en pat. 

7) Kc3   Ld2+ 

Op 7. … Dxb1 volgt 8. Dxg7+ Kxg7 en pat. Ook is het pat na 7. … Dxb1 8. Dh8+ Kg6 9. 

Dh7+ Kxh7 pat. 

8) Kd4  

en wit maakt remise door dit schaakmolentje.  
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Partijen van clubleden 
(door Dick Boogaard) 

 
Ook deze keer kreeg ik weer twee partijen, waarin genoeg gebeurde. Gerard Klein 
Langenhorst gaf me zijn partij uit de wedstrijd tegen Schaakclub Matador uit Wierden. Zo’n 
korte partij is altijd leuk om te bekijken. En ook de partij tussen Mark Burgers en Henk te 
Brinke mag er wezen; iets langer, maar genoeg te beleven! 
 
Wit: Gerard Klein Langenhorst  
Zwart: Wim van Broekhoven 
Matador – WSG, viertallencompetitie,  
24 maart 2022. 
 
1.d2-d4  g7-g6  2.Pg1-f3  Lf8-g7  3.Lc1-
f4  d7-d6  4.Pb1-d2  Pg8-f6  5.h2-h3  0-0  
6.e2-e3  Lc8-e6  7.Lf1-e2  Pb8-d7  8.0-0  
c7-c5  9.c2-c3  b7-b6   
 

 
        
Alles staat nog op het bord. De spelers 
hebben hun stukken ontwikkeld en 
gerokeerd. De strijd kan beginnen. Alleen 
de zwarte loper op e6 staat wat 
ongelukkig….. 
 
10.e3-e4  Pf6-h5  11.Lf4-h2  d6-d5  
12.Pf3-g5 
Dat paard staat voor zwart heel vervelend, 
want de loper op e6 gaat eraf en de 
pionnenstructuur verbrokkelt. En nu was 
slaan op d4 beter dan op e4. 
 
12…..d5xe4  13.Pg5xe6  f7xe6  
14.Pd2xe4  Ph5-f6  15.Pe4-g5   
 

 
        
En weer staat er een wit paard op g5 en is 
e6 het doelwit. 
 
15….. Dd8-c8  16.Pg5xe6  Tf8-f7  17.Le2-
c4  c5xd4  18.Pe6-c7  e7-e5  
En ineens vallen beide zwarte torens. 
Gerard speelde   
 
19.Lc4xf7+ en toen gaf Wim het op. Mooi 
toch!  
 
Op naar de andere partij. 
 
Wit: Mark Burgers 
Zwart: Henk te Brinke 
Gespeeld op 12 april 2022  
 
1.d2-d4  d7-d5  2.c2-c4  Pg8-f6  3.Pg1-f3  
e7-e6  4.Pb1-c3  d5xc4  5.e2-e3  c7-c5  
6.Lf1-c4  c5xd4  7.e3xd4  a7-a6  8.a2-a4  
Pb8-c6  9.0-0  Lf8-d6  10.Lc1-g5  Dd8-c7  
11.Lg5xf6  g7xf6 
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De opening is iets wilder dan in de partij 
hierboven. Henk kiest ervoor om niet kort 
te rokeren, maar de g-lijn te gebruiken 
voor een aanval op de koning van Mark. 
We zullen zien. 
 
12.Pc3-e4  Ld6-e7  13.Ta1-c1  Dc7-f4  
14.Tf1-e1  Th8-g8 
Hier dacht Henk er lang over om toch 
maar kort te rokeren. Nu kan het niet meer 
en hij had gelijk spijt. De volgende zet is 
een mooie. 
 
15.d4-d5 
Dit breekt de stelling open en de aanval op 
de witte koning komt er niet.  
 

 
      
15…..Pc6-e5.  
Iets beter was het om toch maar 
15…..e6xd5 te spelen. Het vervolg is heel 
aardig  
 
16.Pf3xe5  f6xe5  17.d5-d6  Le7-g5  
18.Lc4-b5+!! 

Heel mooi berekend door Mark en daar 
mag wel een diagram bij. 
 

 
      
Henk besluit de loper toch maar te 
pakken. Na 18…..Ke8-f8 zag hij niets 
meer. 
 
18…..a6xb5  19.Tc1xc8+  Ta8-c8  20.c6-
c7+  Ke8-d8  21.d7xc8D+  Kd8-c8  
22.a4xb5 Lg5-e7, 23.Dc1-c2 
 

 
        
En nu nog netjes afmaken. Materieel staat 
het tenslotte nog gelijk…. 
 
23…..Kc8-b8  24.Te1-c1  Kb8-a7  25.b5-
b6+  Ka7xb6  26.Dc2-c7+  Kb6-b5  
27.Dc7xb7+ en toen gaf Henk de partij op. 
Het is kort voor mat.  
 
Dat waren twee leuke partijen om eens 
uitgebreid te analyseren: varianten 
bedenken en Fritz mee laten kijken……. 
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Wie ben ik ? 

Naam:  Geert ten Hietbrink    
Leeftijd:  60 jaar 
 
Studie/beroep:   Van oorsprong ben werktuigbouwer, deze opleiding heb ik in 

Enschede gevolgd. Maar al relatief vroeg ben ik beland in de 
projectenbranche. Op dit moment ben ik projectmanager van 
een groot siloproject in Emmen. Projecten hebben een uniek en 
eenmalig karakter, dat betekent altijd veel afwisseling. 
 I.v.m. met het de aard van het werk heb ik ook in verschillende 
plaatsen gewoond en gewerkt: Winterswijk, Groenlo, 
Doetinchem, Ede, Emmen en nu weer terug naar de 
Achterhoek. 
 

 
 
  

Andere sporten:   Wandelen en fietsen vind ik leuk, omdat je dan veel kunt zien 
van de omgeving. Tegenwoordig zwem ik elke week minimaal 1 
KM om de conditie op peil te houden. 
 

Andere hobby’s:  Tuinieren is mijn favoriete hobby. Je bent lekker in beweging en 
je kunt je hoofd goed leeg maken. Reizen doe ik ook graag, 
samen met mijn vrouw Judith. We hebben al veel landen 
mogen bezoeken. Dit trekt ons omdat je ervaart dat er op deze 
aardbol veel verschillende culturen bestaan met allemaal 
verschillende mensen, ieder met unieke eigenschappen en 
gewoontes. Daarnaast vinden wij de verschillende dieren en 
planten die er zijn ook heel boeiend.  
Iets wat ik meer recent heb ontwikkeld is (lekker) koken. Het is 
een uitdaging om telkens weer bijzondere gerechten te 
produceren, en dan lekker op te peuzelen met een goed glas 
wijn. 

 
Favoriet gerecht:   Ik heb niet echt één favoriet gerecht. Het is ook afhankelijk van 

waar je bent. Aan de kust in Portugal eet ik het liefst lokale vis, 
maar je kunt mij ook heel blij maken met een Hollandse 
stamppot.  
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Wat lust je absoluut niet:  Er is één keer een situatie geweest dat ik iets echt heel 
vreselijks op mijn bord had. Dat was in Parijs, hoe het heet weet 
ik niet meer. Het zag eruit als een braadworstje, maar toen ik dit 
opensneed kwamen er stukjes darm tevoorschijn. Verder lust ik 
eigenlijk alles. 

 
 
Favoriete drank:  Ook hier geldt dit is afhankelijk van de plek en tijd. Een goede 

whisky in Schotland, kombucha in Zweden, grappa in Italië, een 
lekkere wijn in de Provence, enz. 

 
 
Favoriet (huis)dier:  In mijn jeugd hadden we thuis in Winterswijk een Duitse herder. 

Dat was een heel lief beest, waar ik veel mee gewandeld heb. 
We hebben ook nog een tijdje in Groenlo twee katten gehad. 
Voor de kinderen hadden we een marmot en later konijnen. 
Omdat we samen veel van huis waren, hebben we later nooit 
echt huisdieren overwogen. Tegenwoordig genieten we van de 
vele vogels in de tuin en de eekhoorns die zich regelmatig laten 
zien. 

  
Favoriete artiest:   Ik ga graag ook naar popconcerten of retro-festivals, waar de 

“oudere” artiesten optreden. Deep Purple is zeker een favoriet, 
maar er zijn meerdere rockbands die ik leuk vind. 
Af en toe klassiek vindt ik ook mooi. 

 
Favoriet boek:    Harry Mulisch “De ontdekking van de hemel” is een mooi en 

 bijzonder boek om te lezen. 
 

 
 
Favoriet TV-programma:  Reisprogramma ’s, zoals het programma van Ruben Terlou in 

China. Ook prachtig vind ik Toren C, hilarische kantoorsituaties. 
 
Ik heb een hekel aan: Eigenlijk weet ik maar één ding te noemen, en dat is het geraas 

van een stofzuiger in huis ’s morgens vroeg als ik net uit bed 
ben.  

 
Ik heb bewondering voor:  Iedereen die bijzondere bijdragen heeft geleverd. Voor mij is dit 

zeker Albert Einstein. Bobby Fischer was voor zijn tijd ook 
geniaal qua schaken. 
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Hoe/van wie heb je leren schaken:  

Ik heb mijzelf tijdens mijn jeugd het schaken aangeleerd. Ook 
met behulp van een schaakcomputer en diverse boeken. In die 
tijd (1974) kon ik nog winnen van zo een apparaat. 
  

Op welke schaakprestatie kijk je met het meeste plezier/trots terug:  
Lastige vraag. Meestal speel ik de gespeelde partij na, en als 
de zetten vrijwel overeen komen met de computersuggesties,  
dan ben ik erg tevreden. 

 
Favoriete opening:  Ik denk e4, lekker aanvallend openen met wit. Maar variatie 

vind ik ook belangrijk 
 
 

 
 
Wat vind je leuk aan WSG: Ik ervaar dat deze club best gedreven is, met een behoorlijke 

jeugdafdeling. Ook het ledental is behoorlijk, dus kun je tegen 
veel verschillende tegenstanders spelen. Voor mij is dat wel 
prettig en afwisselend. Zelf ben ik nog niet zo lang lid, dus moet 
ik nog e.e.a. gaan ervaren. 

 
Suggestie voor WSG:  Een minpuntje voor mij is de kelderruimte als speellocatie. Ik 

was gewend aan ESG Emmen. Daar schaken ze in een 
buurthuis, met in een andere ruimte de bar waar je gezellig 
samen nog kon napraten zonder de andere schakers te storen. 

 
  



 

 

41 

 

 
 

 

      

 
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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Oplossingen Lentekriebels 
(door Dick Boogaard) 

 
1.Thomas Beerdsen – Edmund C. Player, 2022. 
1.Dd3-h7+  Pf8xh7  2.Ph4-g6 mat. 
 
2.Daniel Naroditsky – Hikaru Nakamura, 3-minuten blitz, 2021. 
1…..Dc8-h3 en wit gaf op. 2.g2xh3  Pf4xh3 is mat en andere verdedigingen helpen ook niet. 
Bijvoorbeeld: 2.Lc2-e4  Lb7xe4  3.Dd1-f3  Le4xf3  4.Pe5xf3  Dh3xg2. 
 
3.Jeffery Xiong – Eduardo Iturrizaga, Speed Chess, 2021. 
1…..Pe5-f3+ en wit gaf op. Na 2.Pd4xf3  Te7xe1+  3.Pf3xe1  Dd6xe8 is het uit en 2.Df8xf3  
Te7-e1+  3.Ld3-f1  Lb7-a6 helpt ook niet. 
 
4.Johann Hjartarson – Mads Andersen, Reykjavik Open 2022. 
In de partij werd het remise na 1.e6-e7. Mooie winst was er geweest na: 1.Df5-f7+  Pg5xf7  
2.e6xf7+  Kg8-h7  3.f7xe8L!  Nu staat wit gewonnen. Als wit een dame haalt, is het pat na 
3….Dc6-g2. Met de loperpromotie staat wit gewonnen. En ook 2….Kg8-f8  3.Pf5-g6+  
Dc6xg6 4.h5xg6 is hopeloos.  
 
5. Milan Vidmar – Max Euwe, Karlsbad 1929. 
1.Te8xf8  Kg8xf8  2.Pd6-f5+  Kf8-g8  3.Da3-f8+  Kg8xf8  4.Td1-d8 mat.  
De partij werd gebruikt in de film ‘The Luhzin Defence’ (ook een mooi boek, ik heb het). Daar 
werd weer eens door niet-schakers een fout gemaakt. Vaak staat het bord verkeerd of 
worden andere fouten gemaakt. De spelers slaan woedend op de klok, alsof dat belangrijk is 
om spanning op te roepen. Nu stond de zwarte toren in de film op c1 in plaats van c2 en 
werd de onreglementaire matzet 4.Td1-d8 uitgevoerd! 
 
6. Jan-Krystof Duda – Sjachriar Mamedjarov, Oslo Esports Cup 2022. 

Een makkie tot slot. 1…..De4xf4+  2.Kg4-f4  Tg1-f1+  3.Tb3-f3  Te8-e4 mat 
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Het seizoen zit er alweer bijna op. Op vrijdag 27 mei is alweer de slotavond. In onderstaande 
stand zijn nog twee ronden te spelen. In vergelijking met het vorige clubblad Is Jurre 
dichterbij Marijn gekomen en hebben Emma en Maxim de meeste terreinwinst geboekt. 
Maxim wist zelfs de meeste punten van iedereen te scoren in de periode tussen de twee 
clubbladen. 
Het snelschaken kent na drie speelavonden al wel een eindstand. Die beker is voor Emma. 
Zij scoorde op alle drie de avonden vier punten uit vijf wedstrijden en bleef daarmee Bas 
uiteindelijk twee punten voor. Op de laatste speeldag in de meivakantie was hun onderlinge 
duel, dat Emma won, uiteindelijk beslissend. 
 

   punten score wit/zwart 

1  Marijn 364 16-15  

2  Jurre 356 17-14½ w 

3  Emma 289 20-11 ww 

4 B1 Bas 260 19-9½ w 

5  Noud 256 20-10½  

6  Finn 254 20-9½  

7 B2 Maxim 252 19-12 w 

8  Ruben 208 16-8 zz 

9  Mats 206 20-8 w 

10  Rafael 175 3-3 z 

11 B3 Tijn 169 21-6½ w 

12  Priscilla 136 15-4 z 

13  Yesper 118 20-2½ zz 

14  Willem 103 2-0  

 
 
 
Eindstand Snelschaken 
1. Emma   12 
2. Bas    10 
3. Tijn     7 
4. Jurre   6½ 
5. Maxim    6 
6. Mats   4½ 
7. Marijn, Finn, Noud   4   
10 Ruben, Yesper   3 
12 Priscilla    0 
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NK Jeugdschaken 

(door Marcel Krosenbrink) 
 

Dit seizoen kon er eindelijk weer een “normaal” Nederlands Kampioenschap jeugdschaken 
gespeeld worden. Live en op de vertrouwde tijd, de meivakantie. WSG was met twee 
deelnemers aanwezig in Almelo, waar het toernooi gehouden werd. Thiemen Dekker deed 
mee bij de C-jeugd. Hij had zich geplaatst door kampioen van de SBO te worden. Lauri Maris 
was deelnemer bij de meisjes C. Zij had haar ticket verdiend bij het laatste (online) 
kwalificatietoernooi. In de algemene C-categorie werden negen rondes gespeeld, bij de 
meisjes zeven.  
 
Lauri heeft dit seizoen nauwelijks nog een 
“echte” partijen gespeeld, maar op basis 
van haar rating was zij als derde geplaatst 
bij het kampioenschap. En ze bleek het 
schaken zeker nog niet verleerd. In ronde 
vijf won zij een belangrijke partij van de 
toenmalige koploper Elysia Feng. En dat 
bleek later ook de enige nederlaag van de 
uiteindelijke kampioen. 
 

 
 
Zwart heeft na een rustige Italiaanse 
opbouw met 9. …g5 laten zien wat ze van 
plan is. De koning bestoken. Lauri 
probeert de druk te verlichten met wat 
afruil. 
 
10. Lxe6 Dxe6, 11. Pa4 0-0-0 
Na g5 was het te verwachten dat zwart 
lang zou rokeren. Wit weet nu ook waar ze 
moet aanvallen.  
 
12. Pxc5 dxc5, 13. Pd2 Tdg8 
Dit is te langzaam. Als zwart de aanval 
snel verder wil brengen, moet ze de 
koningsstelling aantasten. Dat kan met 
…13. ….g4, 14. h4 g3, 15. fxg3 Pg4+, 16. 
Kg1 Pe3 en zwart wint materiaal.  Nu krijgt 
wit de kans de verdediging dicht te 
schuiven.  

Want na het witte g3 dreigt zwart niet meer 
14. …g3. 
 
14. g3 h5, 15. Pb3 b6, 16. a4 
Na de verdediging op orde te heben 
gebracht, komt wit nu zelf in actie.  
 
16…..Th7, 17. Kg2 Pe7, 18. a5 
 

 
 
Nu zwart heeft verzuimd om zelf a5 te 
spelen (en daarmee de zaak voorlopig 
dicht te houden) breekt wit de stelling 
open. En eigenlijk is departij nu in hogere 
zin wel beslist. De witte aaval is veel 
sterker dan de zwarte, die wel 
indrukwekkend oogt, maar niets kan 
uitrichten. 
 
18….Kb7, 19. axb6 cxb6, 20. Th1 c4, 21. 
Pd2 cxd3, 22. cxd3 h4, 23. g4 Pg6, 24. 
Pc4 
Zo dekt wit met de loper f4 en mooi 
meegnomen is dat dit stuk nu naar de 
zwarte koning gaat. . 
 
24. …Pf4+, 25. Lxf4 gxf4, 26. f3 Thh8, 
27. Da4 a5, 28. Db5 Pxg4 
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Zwart probeert nog een wanhoopspoging, 
maar er is geen houden meer aan. Wit 
hoeft niet eens terug te pakken.  
 
29. Pxa5+  
 

 
 
Kb8, 30. Pc6+ Kb7, 31. Ta7+ Kc8, 32. 
Da6 mat  
 
Helaas verloor Lauri in de zesde ronde, 
waardoor zij in de zevende en laatste 
ronde met vier punten achter drie 
koplopers met 4,5 punten stond. Eén 
daarvan wist ze zelf te verslaan, de 
andere twee speelden tegen elkaar. En 
het werd geen remise. Lauri eindigde zo 
op een toch knappe gedeelde tweede 
plaats met vijf uit zeven. 
 
Thiemen was als vijfde geplaats, al waren 
sommige van zijn tegenstanders denk ik 
wel wat underrated, omdat zij mogelijk de 
laatste twee jaar weinig ratingpartijen 
gespeeld hebben. In de eerste ronde liep 
hij tegen een ongelukkige nederlaag aan 
na een pion voor te hebben gestaan. In de 
ronden daarna kreeg Thiemen vaak wel 
een licht voordelige of minstens 
gelijkwaardige stelling, maar helaas 
leverde dat niet altijd een vol punt op.  
 
In ronde 6 tegen Wouter Terlouw lukte het 
wel om de vis op het droge te krijgen. 
 

 
 
Deze stelling zetten de spelers snel op het 
bord. Ik neem aan dat beiden op de 
hoogte waren van de theorie.  
 
15. Dd2 Tfe8, 16. Tfd1 La4 
De witte toren staat nu aangevallen, maar 
wat ook in het oog springt is dat de dame 
het na b4 moeilijk zal krijgen om het paard 
gedekt te houden.Het berekenen van de 
volgende afwikkeling vergde wel wat tijd. 
 
17. b4 Da6, 18. c5 Dc6, 19. b5 Lxc3 
De consequenties van deze tussenzet 
moesten natuurlijk goed bekeken worden. 
 
20. Txc3 Lxb5, 21. cxd6 Da6, 22. Lxb5 
Dxb5, 23. d7 Ted8 
 

 
 
De gevolgen van de hele afwikkeling in 
beeld. Wit heeft een vrijpion op d7 
gekregen. Maar hoe die te verzilveren ? 
 
24. f4 b6, 25. f5  
Doortastend gespeeld. 
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Pc5, 26. Lxc5 bxc5, 27. fxg6 hxg6, 28. 
Th3  
Ook bij de zwarte koning liggen kansen. 
 
Dc6, 29. e5  
Vanachter het scherm is het makkelijk 
praten, maar Dh6 Df6, Dh7+ Kf8, Tf3 wint 
voor wit. Bijvoorbeeld na Dg7, Txf7+ Kxf7 
(Dxf7, Dh8+ Dg8, Tf1), Tf1  Maar ook na 
de gespeelde zet blijft wit goed staan. 
 
De4, 30. Dc3 Tab8, 31. e6 f6, 32. Dd3 
Dxd3, 33. Tdxd3 Tb6, 34. The3  
 

 
 
Materieel is het nog gelijk, maar wit heeft 
nu een gedekte vrijpion op de zevende rij. 
Als zwart die niet effectief kan aanvallen, 
dan is dat voldoende voor de winst. 
 
 
 
 
 

Kg7, 35. g4 g5, 36. Kf2 Kg6, 37. Td5 Tc6, 
38. Ke2 c4, 39. Kd2 f5, 40. Txf5 c3+, 41. 
Kc2  
Thiemen speelt het goed uit. Niet Txc3 
wegens Txe6. Op de volgende ze kan 
Txc3 wel. 
 
Tc4, 42. Txc3 Txg4, 43. Tf2 Th4, 44. Tc8 
Thh8, 45. Txd8 Txd8, 46. Kc3 g4, 47. 
Kc4   
 

   
   
 
 En zwart gaf op. De zwarte koning is 
afgesneden en de witte koning rukt 
ongehinderd op naar c7. 
 
Uiteindelijke finishte Thiemen met vijf 
remises, twee overwinningen en twee 
nederlagen in de middenmoot. 
 

 

 


