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 CLUBBLAD WSG 
NUMMER 152  

juli 2022 
 

REDACTIE      INHOUDSOPGAVE 
 
Dick Boogaard     2.  Inhoudsopgave 
       3.  Ten Geleide   
Marcel Krosenbrink     4.  Uitnodiging jaarvergadering 
       5.  Bestuursmededelingen  
Jochem Mullink     12 Interne competitie 
       15 Zomerschaak  

16 Externe competitie  
 29 Jubileumsimultaan 

       32 Zomerse Puzzels 
33 Eindspel 
38 Wie ben ik ? 

ADVERTENTIES     40 Oplossingen 
       41 Jeugdschaken 
Gerard Harbers       
      
BESTUUR        
         
Voorzitter  Marcel Krosenbrink   
   (tel. 51 44 10)    
Secretaris  Mark Burgers    
   (tel. 53 09 05)    
Penningmeester Gerard Harbers    
   (tel. 52 30 92)     
Interne competitie Han van de Laar    
   (tel. 06-13 83 60 33)   
Materiaal  Gerard Klein Langenhorst  
   (tel. 52 12 21) 
Algemene zaken Henk te Brinke 
   (tel. 52 19 88) 
Jeugd/Extern  Marcel Krosenbrink  
 
CONTRIBUTIE     
Senioren           110 euro per jaar 
Jeugd   60 euro per jaar 
 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen eindigt, blijft de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd 
 
Rekeningnummer NL69 RABO 0133 328708  WEBSITE: www.wsg-schaak.nl  
KVK nummer   40104526 

 
OP DE VOORPAGINA    
Wit (Khaled) staat een toren achter, maar toch gaat hij winnen. Lees meer op pagina 19. 

http://www.wsg-schaak.n/


 3 

Ten Geleide 
(door Jochem Mullink) 

 

 
Het jubileumjaar van WSG is ten einde. De barbecue was het laatste onderdeel van het 
programma. Allereerst wil ik als lid van de jubileumcommissie natuurlijk André bedanken 
voor zijn hulp bij de barbecue.  
 
Tijdens die barbecue kwam ik erachter dat 
de speelzaal een discussiepunt is voor 
enkele leden. Zelf speel ik nu ongeveer 
twaalf jaar bij de senioren. Volgens mij 
hebben de volwassenen in die periode het 
langst bij Willinks gezeten. Twee jaar 
geleden zijn we verhuisd naar de 
Zonnebrink.  
 
Toen ik bij de jeugd kwam spelen 
(inmiddels 15 jaar geleden) zaten we 
volgens mij eerst boven het Weurden, 
waar toen waarschijnlijk ook de 
volwassenen speelden. Dat was overigens 
niet de eerste keer dat de volwassenen en 
de jeugdleden op dezelfde locatie spelen. 
Jan Eckhardt wist mij te vertellen dat 
toen hij jong was zowel de jeugd als de 
senioren van het WSG bij hotel De Klok 
speelden, op de plek waar nu de Wibra 
staat in Winterswijk. In 1972 is dat gebouw 
afgebroken.  
 
Later speelden zowel de jeugdafdeling als 
de senioren in het Kronenhuis. Verder 
staat in clubblad 150 (het 
jubileumnummer) te lezen dat de 
jeugdafdeling nadat we bij ’t Weurden weg 
moesten nog bij café De Sprong, 
speeltuin Kreil en speeltuin Kindervreugd 
gespeeld hebben, voordat we uiteindelijk 
nu bij het Budocentrum zijn uitgekomen.  
 
Met  de discussie over de speelzaal in het 
achterhoofd, ben ik eens nagegaan hoe  
de speellocaties van andere verenigingen 
er uit zien.  

Zo kwam ik er eigenlijk achter dat er 
misschien ook wel geen ideale 
speellocatie bestaat. De één heeft goed 
licht, bij de ander kun je makkelijk 
parkeren of is er een mooie bar. Maar 
geen enkele locatie scoort goed op alle 
punten. Daarom dacht ik dat het misschien 
een idee is om te inventariseren wat de 
leden eigenlijk belangrijk vinden.   
 
Verder wil ik nog even terugkomen op 
de enquête over het clubblad. Het lijkt mij 
misschien een leuke toevoeging aan het 
clubblad om een rubriek “Partijen door 
Clubleden” toe te voegen in plaats van 
“Partijen van Clubleden”.  
 
Dus dat een lid één partij bespreekt die 
interessant kan zijn voor andere leden, en 
daarbij dan commentaar toevoegt over de 
partij. Dit past volgens mij in de huidige 
functie van het clubblad als aanvulling op 
de website en niet persé als een wat 
uitgebreide herhaling van de site, waarop 
je het actuele nieuws over de club kunt 
volgen.  
 
Verder werd er in de enquête 
gesuggereerd dat een soort van anonieme 
column weer kan worden ingevoerd. Dus 
dat een inzender anoniem een stukje mag 
schrijven over een onderwerp dat is 
gerelateerd aan het WSG of schaken in 
het algemeen. 
 
Ik laat mij graag verrassen.   
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AGENDA 
Ledenvergadering dinsdag 30 augustus19.30 uur bij Zonnebrinkcentrum 

 
1. Opening/mededelingen  
Voorstel tot aansluiting bij gezamenlijke Winterswijkse verenigingsvertrouwenspersoon 
 
2. Interne Competitie  

 Prijsuitreiking intern, beker en Zomerschaak 

 Vaststellen rooster (zie pagina 13) 

 Aanpassen competitiereglement (zie pagina 12)  
 
3. Externe competitie  
Teamindeling (zie elders in dit blad)  
 
4. Activiteiten  

 Berkelstedentoernooi (10 september) 

 Schaak off (20 september) 

 Schaakcursus (30 september en 14 oktober) 

 

5. Financiën  

 Kascontrole en benoeming nieuw lid  

 Vaststellen jaarrekening (zie pagina 10)  

 Vaststellen begroting (zie pagina 10)  
 
6. Jaarverslag secretaris  
Zie dagboeken secretaris in clubbladen 149 t/m 152  
 
7. Bestuursverkiezing  
Han van de Laar (competitieleider intern), Mark Burgers (secretaris) en Henk te Brinke 
(algemeen bestuurslid) zijn aftredend en herkiesbaar  

Eventuele (andere) kandidaten (voor één van de functies) kunnen zich tot een uur voor het 
begin van de vergadering melden bij één van de bestuursleden  
 
8. SBO  
Vooruitblik jaarvergadering SBO 
 
9. Materiaal en accommodatie  
 
10. Rondvraag  
 
 

 
 

Simultaan  
 

Na de jaarvergadering is er een simultaan door clubkampioen Jochem Mullink, mits de 
vergadering om uiterlijk 21.00 uur is afgelopen.   
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Verslag bestuursvergadering  
Maandag 11 juli bij Gerard H. 

 
1 Opening  
Om acht uur opent Marcel de vergadering. 
 
2 Leden  
Marcel heeft Henk F gesproken. Gaat goed met hem, druk met andere dingen, maar hij komt 
wel weer een keer binnenkort. 
 
3 Verenigingszaken  
Corona: Nu alleen basis gedragsregels, zoals bij ziekte thuisblijven. . 
 
WBTR: Overgangstermijn is vrijwel onbeperkt. Nu geen actie nodig. Wel bij verandering van 
de statuten.  
 
Vertrouwenspersoon: De ledenvergadering moet hiertoe een besluit nemen. VOGblijkt 
lastiger dan gedacht omdat de vereniging het moet klaarzetten. Marcel gaat het proberen 
voor zichzelf aan te vragen, lukt dat dan kunnen anderen dat ook doen. Het zou voor WSG 
niet gratis zijn, dus de kosten worden dan vergoed. 
 
4 Activiteiten 
Schaak off: WSG doet mee, maar hoe gaat dat verder? Marcel informeert bij de KNSB. 
 
Jubileum: BBQ was leuk en heerlijk, zeker het ijs van De  Heer. 
Simultaan leuke middag geweest, relaxed met mooie score van 87% voor Frank Kroeze. 
Commissie heeft goed werk verricht, geslaagd jubileumjaar. 
 
Cursus: Frank Kroeze komt  30-9 en 14-10 weer les geven. 
 
Schoolschaak: Gerard H. heeft aan 17 kinderen van plusklassen op de Sint Jozefschool  les 
gegeven. Was goed, enthousiaste kinderen. 
 
Jeugdschaak: Afgelopen jaar weinig mutaties, maar aantal leden zou wel wat omhoog 
moeten om op korte en lange termijn voldoende body te houden.  
 
Clubblad: Henk te B gaat kijken of redacteur iets is voor hem. Voorlopig gaan we door met 
een clubblad maken. 
 
5 Financiën: 
Gerard H. vertelt over de stand van zaken. Jubileum is wat gunstiger uitgevallen dan 
gedacht.  Afdracht bond valt ook mee. Er zijn nog meer plussen en minnen. Voor de 
toekomst is wel enige voorzichtigheid geboden, maar nu hoeven we nog geen actie te 
ondernemen. We kijken volgend jaar opnieuw of actie nodig is. . 
Als overheid de kilometervergoeding verhoogt naar 23 cent, zal WSG volgen.  
 
6 Interne competitie: 
Afbreken: We gaan voorstellen te spelen met 20 seconden increment voor de senioren. Dan 
zal afbreken vanwege zaalsluitingstijd eigenlijk niet meer voorkomen. 
 
Opkomst interne competitie: Is na een korte post-corona opleving duidelijk minder. Zijn daar 
oorzaken voor? We wachten de seizoenstart af, blijft het zo dan gaan we het uitvragen bij de 
leden. Wie zeer weinig komt wordt niet meer automatisch ingedeeld, maar pas na 
aanmelding. 
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Speelschema: Voorstel 27 december schrappen. Te dicht bij feestdagen wordt weinig 
opkomst verwacht.  
 
7 Externe competitie: 
We hebben drie teams aangemeld voor KNSB-competitie, viertallen kan later nog.  
Zie toelichting elders in dit blad. 
 
8 Samenstelling bestuur:  
Aftredend zijn Han van de Laar als competitieleider intern, Henk te Brinke als algemeen 
bestuurslid en Mark Burgers als secretaris. Alle drie willen aanblijven, wel is elk lid welkom 
om zich aan te melden als tegenkandidaat. 
 
9 Vergadering SBO:  
Nog niets over bekend, we proberen aanwezig te zijn. 
 
10 Accomodatie en materiaal:  
Accomodatie: De keldertrap is een barrière qua beleving. Zaal is echter prima om te 
schaken. Totaaloordeel nog steeds voldoende. De tijden aan de bar bij Kronenhuis en 
Weurden zullen nooit meer terugkomen.  
 
Materiaal: Even wachten of we een aangevraagde subsidie krijgen voordat we iets bij gaan 
kopen. Losse stukken en/of spellen. 
 
11 Rondvraag:  
Gerard KL. vraagt naar schoolschaaktoermooi. Marcel heeft de woensdag voor de 
voorjaarsvakantie laten reserveren.  
 
Gerard KL vraagt wie de nieuwe Berkelstedenbeker gaat verzorgen. Marcel verwacht dat 
Billerbeck wel iets gaat regelen. Er staat ook nog een beker voor Klaudio. We gaan die 
proberen te laten bezorgen 
 
Henk te B. vraagt of de afdracht SBO niet centraal vanuit de KNSB kan worden geregeld. 
Gerard H. geeft aan dat dat dan btw plichtig en dus duurder wordt. Beter niet vragen.  
 
Han: komt er een simultaan na de ledenvergadering? We gaan het wel vragen aan Jochem.  
 
Sluiting:  
Om 22.50 uur sluit Marcel de vergadering. 
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Dagboek van de secretaris  

Nummer 152 
 

15-5-2022 Noud stopt bij de jeugd. Wegens andere interesses. Noud, misschien tot 
ziens☺ 

 
28-5 In het kader van het 75-jarig jubileum had WSG Frank Kroeze gestrikt voor 

een simultaan. Een mooie mix van clubspelers van elk niveau, een paar 
jeugdleden, een paar oud-leden en een thuisschaker nam het op tegen de 
simultaangever. Maar de meesten moesten in het stof bijten. Alleen Jochem 
Mullink en Han Schuurmans wonnen, Marcel Krosenbrink speelde remise. 
Een knappe score van 87% voor de simultaangever. (bron: wsg site) 

 
1-6 Jochem Mullink is onze clubkampioen, na een tot het eind nog spannende 

competitie. Jochem gefeliciteerd ☺ 
 
9-6 WSG doet mee met de Rabo Clubsupport actie. Onze wens is enige nieuwe 

spellen zodat ook de jeugd met fijner materiaal kan spelen. 
 
10-6 Paul en Thiemen zeggen hun lidmaatschap op. 
 
18-6 De barbecue, met wederom André Houwers als gastheer, is dit jaar extra 

feestelijk in het kader van ons jubileum. 
 

1-7 Paul van der Lee is lid geworden bij ons. Paul welkom! Paul heeft eerder bij 
andere clubs gespeeld, en pakt zijn hobby na een paar jaar pauze weer op. 

 

 

 
 
 

Activiteiten 
 

Zaterdag 10 september  Berkelstedentoernooi in Billerbeck 

Zaterdag 17 september Start KNSB-competitie WSG 1 en 2 

Dinsdag 20 september Schaak-Off senioren 
 
Vrijdag 23 september  Schaak-Off jeugd 
 
Vrijdag 30 september  Cursus Frank Kroeze 

Zaterdag 8 oktober  Start KNSB-competitie WSG 3 
 
Vrijdag 14 oktober   Cursus Frank Kroeze 
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Toelichting jaarcijfers 2021-2022 en begroting 2022-2023 

(door Gerard Harbers) 

 

Inleiding 
Hierbij presenteren we de jaarcijfers van het WSG over het seizoen 2021-2022. Het 
afgelopen seizoen werd gekenmerkt door de afloop van de coronacrisis. En wie weet komt er 
weer een nieuwe coronaperiode aan. De financiële gevolgen voor dit seizoen lag niet aan de 
coronacrisis maar eerder aan de normale gang van zaken en dit jaar was een jubileumjaar 
en dat drukte het resultaat. Dit was echter ook reeds voorspeld in de begroting. Tenslotte 
hebben we hiervoor gespaard. WSG is nu een financieel gezonde vereniging. De uitgaven 
van het afgelopen jaar hebben deze positie wel iets aangetast. Ook het ledental is gedaald 
en staat per heden op 61 leden. In het afgelopen seizoen waren dit er gemiddeld 66. 
 
Balans 
De balans is berekend per einde augustus 2022. Er is rekenschap gehouden met de te 
verwachten inkomsten en uitgaven tot en met deze datum. In dit boekjaar zijn geen 
investeringen gedaan. Wat we aan spelmateriaal hebben, is voldoende om te kunnen spelen 
met alle teams in de externe competities en voor de leden in de interne competitie. In een 
vorig boekjaar hebben we extra prijzen (bekers) en notatieboekjes aangeschaft. In 2021-
2022 hebben we wel extra kleine bekers aangeschaft. Deze worden gebruikt voor onze 
eigen clubcompetitie. Daarmee zijn al onze voorraden op. De te vorderen bedragen bestaat 
uit de te verwachten bijdrage van de Rabobank aan WSG. De stand van de spaarrekening is 
€ 4.265. Deze is met name gedaald door de uitgaven voor het jubileum (€ 1.226) en de 
vooruitbetaling van de contributie aan de KNSB (€ 700). Verder stijgt de reservering voor het 
jubileum met € 2,50 per lid, dit is € 165 voor dit jaar. Omdat dit jaar het jubileum heeft 
plaatsgevonden is deze reservering afgenomen met het uitgegeven bedrag, te weten  
€ 1.226.    
 

 
 
Winst- en verliesrekening 
De werkelijke opbrengsten voor de contributies waren € 5.570 terwijl € 6.150 begroot was. 
Dit komt doordat we minder seniorleden hadden. Daarnaast hebben minder mensen 
deelgenomen aan de interne competitie waardoor meer mensen recht hadden op de 
retourregeling. We hebben meegedaan met de Plus-actie. Dat leverde een mooi bedrag op 
van € 262.  
De reiskosten waren wat lager, dit werd veroorzaakt doordat de afstanden naar de 
uitwedstrijden minder hoog waren dan voorzien. Omdat we minder leden hadden is ook de 
afdracht naar de KNSB/SBO wat lager.  
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Dit ondanks de prijsstijging van de KNSB-contributie die werd veroorzaakt door de btw 
perikelen. De uitgaven van het jubileum waren begroot op € 1.750. Deze zijn uitgekomen op 
€ 1.226. Dat is dus een leuke meevaller voor de penningmeester. Het resultaat is derhalve € 
-1.618. Begroot was € -2.593. Ondanks het verlies is dit goed te noemen. 
 
Begroting 2022-2023 
In de begroting gaan we uit van 61 leden. Rekening houdend met de retourregeling komen 
we uit op een totale inning van € 5.350. Dit is lager dan het afgelopen jaar (€ 5.570). We 
begroten daarmee voorzichtig. Ook wat betreft de opbrengst van de bank begroten we 
voorzichtig (€ 100). 
We verwachten in het komende seizoen meer reiskosten te zullen hebben omdat we 
verwachten alle wedstrijden te zullen spelen en de afstanden van de uitwedstrijden van de 
teams wat hoger zijn dan het werkelijke aantal kilometers van het afgelopen jaar. De 
huurkosten zijn ingeschat op € 1.901. We spelen 38 avonden thuis en er is rekening 
gehouden met acht middagen voor de (beker)wedstrijden en het snelschaaktoernooi. We 
verwachten dat we nog een paar keer twee zalen moeten huren en dan is de prijs voor huur 
hoger. Het clubblad is in de begroting een opbrengstpost. Het levert nu € 95 op.  
De verwachte uitgaven aan de KNSB/SBO zijn gebaseerd op de zelfde 61 leden zoals we 
ook gerekend hebben met de te ontvangen contributie. Verder zijn er geen bijzondere 
uitgaven. 
 
Omdat we het afgelopen jaren financieel goed gedraaid hebben kunnen we dit verlies 
dragen. Onze coronakilo’s zijn er inderdaad vanaf gegaan.    
 
Conclusie  
Er is een verlies begroot van € 1.417. Hiervan is echter € 113 afschrijving. Dit zijn wel kosten 
maar geen uitgaven. Verder hebben we zoals aangegeven voorzichtig begroot. Zoals het er 
nu voorstaat kunnen we als vereniging onze vermogenspositie in de benen houden en 
kunnen we voldoende vermogen achter de hand houden om als vereniging te kunnen 
bestaan. En daarom hoeven we de contributie in 2022-2023 niet aan te passen.  
Dit resultaat kunnen we niet elk jaar volhouden. We gaan dit jaar dit zo uitvoeren en bekijken 
vanaf volgend jaar wat de situatie is. Normaal gesproken moeten we ongeveer op nihil 
uitkomen. Omdat we nog spek op de ribben hebben kunnen we ons dit veroorloven. Volgend 
jaar zal de begroting minder negatief, dan wel nihil moeten worden. 
 
 

 

Winterswijks Schaakgenootschap

BALANS

per

31-aug-22 1-sep-21 31-aug-22 1-sep-21

Activa Passiva

Klokken, borden 446€           559€         Eigen vermogen 2.913€        3.470€     

stukken, kast Reservering jubileum 2.344€        3.405€     

   

Voorraad -€            82€           Verenigingsvermogen 5.257€        6.875€     

Vooruit betaalde bedragen 701€           -€           

  

Te vorderen bedragen 100€           210€         

 

Bank 47€              14€              

Spaarrekening 4.265€        6.080€     Vooruit ontvangen bedragen -€            10€           

Kas -€            -€          Te betalen bedragen 302€           60€           

Totaal 5.559€        6.945€     5.559€        6.945€     
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Winterswijks Schaakgenootschap

Begroting Werkelijk 2021-2022 Begroting

2021-2022 Winst- en verlies rekening 2022-2023  

Inkomsten/opbrengsten

Contributies

Senioren (incl retourregeling) 4.950€        3.975€        4.210€        

Junioren 1.200€        1.595€        1.140€        

6.150€        5.570€        5.350€        

Donateurs 20€              20€              20€              

Subsidies/bijdrage bank/schenking 100€            434€            100€            

Inschrijfgeld jeugdtoernooi -€             -€             -€             

Rente 1€                 1€                 1€                 

Totale inkomsten/opbrengsten 6.271€        6.025€        5.471€        

Uitgaven/kosten

Huur 1.785€        1.746€        1.901€        

Clubblad

Kosten clubblad 260€            335€            335€            

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

-170€          -95€             -95€             

Reiskosten

Reiskosten 1.298€        1.013€        1.254€        

Af: Vergoeding KNSB -420€          -€             -€             

878€            1.013€         1.254€        

Uitgaven SBO en KNSB

KNSB/SBO afdracht senioren 2.460€        2.339€        2.179€        

KNSB/SBO afdracht junioren 546€            517€            505€            

Afdracht KNSB: teaminschrijving 30€              105€            105€            

Afdracht KNSB ivm gem reiskosten 510€            -€             -€             

3.546€        2.961€        2.789€        

Overig 

Materiaal 150€            155€            150€            

Prijzen 50€              55€              50€              

Consumpties (extern en overig) 252€            128€            216€            

452€            338€            416€            

Representatie/BBQ/cursus/diversen 200€            153€            200€            

Toernooikosten 120€            -€             120€            

WSG-Sudlohn -€             -€             -€             

320€            153€            320€            

Kosten website 50€              50€              50€              

Kosten bank 120€            119€            120€            

Administratie kosten 10€              9€                 10€              

180€            178€            180€            

Incidenteel: Jubileum 1.750€        1.226€        -€             

Verzekering 10€              10€              10€              

Afschrijvingen 113€            113€            113€            

Resultaat -2.593€       -1.618€       -1.417€       
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De interne competitie  
(door Han van de Laar) 

Al met al hebben er 38 spelers één of meer partijen voor de interne competitie. Begonnen we 
op 7 september met nog wat corona-beperkingen, er kon wel worden geschaakt. Het 
gemiddelde aantal partijen lag aanvankelijk ook boven de tien. Op 23 november ging er weer 
een nieuwe lockdown periode in. Deze duurde tot 18 januari. Daarna kon, na het schrappen 
van een aantal rondes, de interne competitie toch weer worden hervat. Het gemiddelde 
aantal partijen daalde wel. De strijd om de titel was vooral een tweestrijd tussen Jochem 
Mullink en Thiemen Dekker. Omdat Thiemen de laatste paar ronden niet meer speelde was 
het Jochem die de clubkampioen van het seizoen 201-2022 is geworden. Door een sterke 
eindsprint werd Marcel Krosenbrink toch nog tweede en Thiemen derde. De strijd om de B-
groep was spannender. Zowel Alfred Schley, Henk te Brinke, Matthijs Hoens, Manfred 
Schmeing, Dick Boogaard, Geert ten Hietbrink, hebben een of meer rondes bovenaan 
gestaan in de B-groep. Deze werd met miniem verschil gewonnen door Matthijs Hoens. De 
C-groep werd aanvankelijk gedomineerd door Luc van Harxen. Robin Hoens nam echter het 
stokje van Luc over en dat bleef koploper tot het einde. De D-groep werd gewonnen door 
Marijn Visser, die vanaf ronde 6 is mee gaan spelen en een sterke indruk maakt. Hij gaat 
vermoedelijk nog wel stijgen op de ranglijst van het nieuwe siezoen. 

 
Seizoen 2022-2023 
Voor de competitie van 2022-2023 geldt dat ik je voor een ronde indeel op het moment je te 
kennen hebt gegeven ook daadwerkelijk te gaan spelen. Dus geef dat even door tegen die 
tijd.  

 
Aanpassing Reglement 
Artikel 8. De partijen worden gespeeld volgens het Fischertempo van 90 minuten per 
persoon plus 20 seconden per zet vanaf zet 1. Heeft een speler minder dan 5 minuten op de 
klok dan hoeft er niet meer te worden genoteerd, ook niet als de klok weer boven de 5 
minuten uitkomt. Om uiterlijk 23.25 uur wordt de partij afgebroken. De aan zet zijnde speler 
geeft een zet af. Op de envelop worden de resterende tijden voor beide spelers genoteerd. 
Na het stilzetten van de klok is de partij afgebroken en wordt deze in principe op de 
eerstvolgende speelavond voortgezet met de resterende tijd. 
 

 
Kampioenenoverzicht: (minimaal 3x)  
 
Henri Abbink    14 
Herby Aalbers     6 
Jochem Mullink    6 
BJ Bruggers      5 
Hennie Meijer     4 
Marcel Krosenbrink     3 
Jan Denkers      3 
Johan Lammers     3 
Hans van der Schaaf     3 
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SPEELSCHEMA 2022 – 2023 (vaststellen 30 augustus 2022) 

39 augustus 2022 Ledenvergadering  

  6 september  Ronde 1 Start periode 1 

13 september  Ronde 2  

20 september Ronde 3  

27 september Ronde 4  

  4 oktober BEKER 1  WSG-beker: geen interne ronde 

11 oktober Ronde 5  

18 oktober Ronde 6 + tussenronde BEKER  

 25 oktober SCHAAKVRIJ 1  Herfstvakantie 

  1 november Ronde 7  

   8 november Ronde 8  

 15 november Ronde 9  

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

 29 november Ronde 11   

  6 december Ronde 12 Start periode 2  

  13 december Ronde 13  

 20 december Ronde 14    

 27 december  GEEN SCHAAK Kerstvakantie 

  3 januari 2023   SCHAAKVRIJ 2 Kerstvakantie 

 10 januari  Ronde 15  

 17 januari Ronde 16 + BEKER 3 WSG-beker kwartfinale 

 24 januari Ronde 17  

  31januari Ronde 18  

  7 februari Ronde 19  

 14 februari Ronde 20  

21 februari SCHAAKVRIJ 3  Voorjaarsvakantie  

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

  7 maart Ronde 22  

  14 maart Ronde 23  

 21 maart Ronde 24 Start periode 3 

 28 maart Ronde 25    

   4 april  Ronde 26 + BEKER 5 WSG-beker finale 

 11 april Ronde 27  

 18 april Ronde 28  

25 april Ronde 29  

   2 mei SCHAAKVRIJ 4 Meivakantie 

 9 mei Ronde 30   

 16 mei Ronde 31  

 23 mei Ronde 32  

 30 mei Ronde 33  Laatste ronde 

  6 juni Zomercompetitie 1  

13 juni Zomercompetitie 2  

20 juni Zomercompetitie 3  

27 juni Zomercompetitie 4  

  4 juli Zomercompetitie 5  

11 juli Zomercompetitie 6  

18 jul t/m22  aug Terrasschaak  

29 augustus 2023  Ledenvergadering  

5 september Start schaakseizoen   

 
Herfstvakantie                                     24 t/m 28 oktober 2022 
Kerstvakantie                                       26 december 2022 t/m 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie                               20 februari t/m 24 februari 2023 
Meivakantie                                         24 april t/m 5 mei 2023 
Zomervakantie                                    10 juli t/m 18 augustus 2023 
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Eindstand Competitie WSG 2021-2022 na ronde 28 seizoen 21/22 

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

01 Mullink Jochem 1415,5 A* 2141 -19 2122 14,0/17 82 1 5 1 4 1 

02 Krosenbrink Marcel 1390,8 A 1884 32 1916 14,0/19 74 1 3 4 1 1 

03 Dekker Thiemen 1349,0 A 1806 65 1871 16,0/22 73 2   1 4 1 

04 Abbink Henri 1333,3 A 1973 -50 1923 16,0/25 64 1   2   1 

05 Schuurmans Han 1100,5 A 1794 34 1828 10,5/15 70 1 2   10 1 

06 Sligte Bert te 1022,7 A 1823 -56 1767 8,5/19 45 -1 3 3 2 1 

07 Harbers Gerard 998,2 A 1893 -2 1891 3,0/04 75 2 10 3 11   

08 Hoens Robin 951,8 C* 1350 76 1426 10,5/16 66 0     12   

09 Hoens Matthijs 949,8 B* 1550 79 1629 10,5/21 50 -1     7   

10 Boogaard Dick 947,0 B 1776 -47 1729 11,0/24 46 0 2   1 1 

11 Schley Alfred 945,0 B 1671 0 1671 10,5/20 53 2 1   7   

12 Harxen Luc van 942,7 C 1433 56 1489 10,0/22 45 2 1   3 2 

13 Hietbrink Geert ten 885,7 B 1735 -27 1708 8,0/15 53 -1 2   11   

14 Brinke Henk te 867,2 B 1598 -15 1583 7,0/16 44 2 5 2 4 1 

15 Burgers Mark 836,7 B 1671 -27 1644 7,5/16 47 0 1 1 10   

16 Laar Han van de 817,2 B 1646 -52 1594 8,5/17 50 1     10 1 

17 Visser Marijn 805,0 D* 1000 96 1096 8,5/15 57 1 2   6   

18 Schmeing Manfred 775,2 B 1715 -14 1701 5,5/12 46 0   1 15   

19 Langenhorst Gerard Kl 768,3 C 1470 -38 1432 9,0/19 47 -1     9   

20 Dekker Paul 750,5 D 1013 49 1062 7,5/20 38 0 2 1 4 1 

21 Ruesink Kay 747,3 D 1012 58 1070 11,0/24 46 0     3 1 

22 Voogd Rob 746,7 C 1386 -38 1348 8,0/18 44 -2     10   

23 Houwers André 740,7 C 1412 3 1415 7,0/11 64 -1 2   15   

24 Barachtjansky Daniël 699,0 D 1124 31 1155 6,0/08 75 0     20   

25 Lösing Henrik 687,3 A 1894 13 1907 2,0/02 100 0 6   20   

26 Hoens Peter 685,5 A 1933 2 1935 3,5/05 70 -1     23   

27 Eckhardt Jan 679,7 C 1163 -27 1136 9,0/25 36 -1     2 1 

28 Wiggers Henk 641,0 D 1084 12 1096 7,0/16 44 -2     12   

29 Maris Erik 602,8 C 1449 7 1456 3,0/08 38 0 1   19   

30 Kl. Poelhuis Jan Willem 579,8 C 1254 -73 1181 5,5/17 32 1     11   

31 Maris Evi 528,5 B 1645 -19 1626 2,0/04 50 0     24   

32 Maris Lauri 458,3 B 1669 -4 1665 0,5/02 25 0     26   

33 Wilterdink Bram 451,0 D 926 -6 920 2,5/12 21 0   1 13   

34 Roode Raphaël 439,7 D 900 -11 889 2,0/11 18 -1     17   

35 Bree Rafael van den 427,0 D 1000 -13 987 0,0/01 0 -1     15   

36 Jansma Zoë 424,3 D 1000 -27 973 0,0/03 0 -1     20   

37 Freriks Henk 413,3 C 1277 -8 1269 0,0/01 0 -1     27   

38 Vrieze Sylvan 399,7 D 945 -40 905 1,0/10 10 -2     17 1 
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Zomerschaak 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Na een paar jaar met Coronaperikelen was er deze zomer weer een “ouderwetse” 
Zomerschaak. Dat wil zeggen de toernooiopzet was weer als vanouds. De speelzaal was 
gewoon bij de Zonnebrink. De terrasschaakliefhebbers moesten nog even wachten. Vanaf 
dinsdag 19 juli wordt er bij ’t Weurden weer geschaakt door de liefhebbers van het snelle(re) 
spel. Het aantal deelnemers aan Zomerschaak (19) lag een stuk lager dan bij de laatste 
editie, maar het aantal partijen lag maar weinig lager. Dus de mensen die meededen, 
speelden meer. 
 
Onderstaand de eindstand, waarbij de spelers die de minimale negen aprtijen gespeeld 
hebben, voorrang hebben boven de spelers die dat niet gehaald hebben. Nu waren dat 
veertien spelers, drie jaar geleden tien. Jochem Mullink werd na een moeizame start toch 
nog winnaar en daarmee de opvolger van Henrik Lösing. Debutant Paul van der Lee leek 
lange tijd de B-groep te gaan winnen, maar in het zicht van de haven achterhaalde 
titelverdediger Alred Schley hem. In de C-groep veranderde er in drie niets. Jan Eckhardt 
werd wederom de winnaar.   
 

 
 
A1 Jochem Mullink  12-10  83% 
A2 Gerard Harbers    9- 7  78% 
A3 Han Schuurmans    9- 6  67% 
A4 Marcel Krosenbrink 17-10  59% 
A5 Henri Abbink   18-10½ 60% 
B1 Alfred Schley  12- 6½  54% 
B2 Henk te Brinke  12- 6½  54% 
B3 Dick Boogaard  18- 9  50% 
B4 Paul van der Lee  15- 7½  50% 
B5 Han van de Laar  11- 5½  50% 
B6 Marijn Visser  18- 8  44% 
B7 Luc van Harxen  15- 6½  43% 
B8 Gerard Klein Langenhorst  9-3½  39% 
C1 Jan Eckhardt  18-4  22% 
 
C2 Henk Wiggers   1- 1  100% 
A2 Henrik Lösing   6- 5  83% 
B9 Mark Burgers   7- 2½  36% 
C3 Rob Voogd   3- 1  33% 
C4 Jan Willem Klein Poelhuis 3-0   0% 
 
Bij gelijk eindigen geldt eerst het aantal gespeelde partijen en daarna het ondelring resultaat. 
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Externe competitie 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Ook dit seizoen hebben we na enig overleg weer drie teams ingeschreven. Begin juli is de 
voorlopige indeling bekend gemaakt, maar die zal waarschijnlijk niet veel meer gaan 
veranderen. Onderstaand het programma, waarbij de vette data thuiswedstrijden zijn. Het 
eerste team treft vooral oude bekenden, het tweede team stuit op meer nieuwe gezichten, 
waaronder Tjonger Aa Linde uit Wolvega. Ook tegen de PION/Mook combinatie uit 
Groesbeek hebben we nog nooit gespeeld. En zelfs van SMB en Wageningen vraag ik me 
dat af. Zowel het tweede als het derde spelen daar tegen. Het derde moet het ook opnemen 
tegen De Stelling uit Oosterbeek, volgens mij is dat zelfs een nieuwe club.  

 

 WSG 1 WSG 2 WSG 3 
17 sept O&O Kampen  ASA 2 Arnhem vrij 

8 okt Almelo Voorst Wageningen 4 

5 nov Sissa Groningen Pion/Mook 2 Groesbeek SMB 4 Nijmegen 

26 nov Max Euwe 3 Enschede UVS 3 Nijmegen De Stelling 
Oosterbeek 

17 dec ASV 4 Arnhem Tjonger Aa Linde 
Wolvega 

Veenendaal 2 

11 feb PSV DoDo Putten ENO Nijverdal SMB 3 Nijmegen 

11 mrt Lonneker SMB Nijmegen Kasteel 2 Wijchen 

1 apr Almere Apeldoorn 3 ASV 7 Arnhem 

22 apr Zevenaar Wageningen 2 vrij 

 
Gezien de Coronaperikelen van afgelopen jaren heeft de KNSB al op voorhand twee 
reservedata aangewezen, namelijk 13 mei en 3 juni. Laten we hopen dat die dit seizoen niet 
nodig zijn. 
 
Het is ook altijd leuk om even naspeuringen te doen, hoe sterk de tegenstanders zijn. Op 
basis van de gemiddelde rating  van de acht spelers die het vaakst gespeeld hebben heb ik 
een lijstje gemaakt. Dat zegt uiteraard niet alles over de sterkte het komende seizoen, maar 
een indicatie geeft het denk ik wel. Voor onze eigen teams heb ik het gemiddelde uit de 
voorlopige opstelling hieronder genomen. 
In de klasse van WSG 3 zitten veel nieuwe teams, waarvan nog geen info bekend is.  
 

 
WSG 1 1999 Wageningen 2 1964 WSG 3 1628 

PSV DoDo 1977 ENO 1890 Wageningen 4 1551 

Zevenaar  1960 Apeldoorn 3 1866 Veenendaal 2 1456 

Almere 1955 SMB  1844   

Sissa 1955 Voorst 1842   

Almelo 1948 Tjonger Aa L 1833   

Max Euwe 3 1918 WSG 2 1799   

Lonneker 1909 ASA 2 1760   

ASV 4 1852 UVS 3 1752   

O&O Kampen 1836 Pion/Mook 2 1745   
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Voorlopige indeling teams met rating 1 juli 
 

WSG 1 1999 WSG 2 1799 WSG 3 1628 

Arjan van Lith 2196 Marcel Krosenbrink 1942 Reinhard Cvetkovic 1833 

Jochem Mullink 2124 Henri Abbink 1919 Oscar Wamelink 1789 

Khaled Darwisch 2049 Paul van der Lee 1800  Manfred Schmeing  1705 

Reinhard Funke 2021 Daniel Kloster 1780  Matthijs Hoens 1705 

Henrik Lösing 1944 Bert te Sligte 1755 Alfred Schley 1699 

Emma de Vries 1917 Dick Boogaard 1754 Robin Hoens 1646 

Han Schuurmans 1873 Dick van Wamelen 1740 Luc van Harxen 1541 

Arent Luimes 1869 Geert ten Hietbrink 1699 Henk te Brinke 1527 

    Max Eisenbart 1450 

    André Houwers 1428 

    Marijn Visser 1409 

  Remko Algera 1776   

  Stefan Telöken 1768 Job Geerdes 1650  

 
De ratings van Paul, Max en Job zijn een schatting, de rating van Daniel is de Duitse rating. 
De beoogde teamleiders zijn vetgedrukt. 
 
Sta je er niet bij en wil je toch meedoen (of andersom), meld je dan svp bij Marcel. De 
aanmelding voor de doordeweekse (viertallen)competitie volgt bij de jaarvergadering. 
 
 

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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WSG  -  Lonneker   
(door Han Schuurmans) 

 
Als teamleider had ik de taak op me genomen om onze laatste thuiswedstrijd tegen 
Lonneker te voorzien van het verslag. Reinhard Cvetkovic was onze last-minute invaller voor 
Thiemen. We hebben tot nu een goed seizoen gespeeld en ook een gezellig en leuk team. 
Na onze wedstrijd zijn we nog met zijn allen lekker gaan uiteten bij het Weurden. Inmiddels 
heb ik van bijna iedereen het bericht gekregen dat we graag verder willen met ons team in 
het nieuwe jaar, maar daar zal het bestuur wel verder over beslissen. 

Nu naar de wedstrijd, ik kreeg voor de tijd 
een vraag of wij twee spelers hadden die 
vooruit wilden spelen omdat ze moeilijk 
een achttal bijeen konden krijgen. Dit lukte 
vanuit WSG helaas niet, maar kreeg de 
vrijdag ervoor bericht van hun 
sympathieke teamleider het bericht, dat 
het toch gelukt was om met zijn achten te 
komen. Ik speelde op bord 8 tegen de 
‘zwakste ‘ tegenstander op papier, ik won 
dan ook vrij eenvoudig en was ook al 
eerste klaar. 

Na een rondje gemaakt te hebben rond 
15.30 uur, stond Arent op bord 7 gelijk, 
Emma heeft wat ruimtevoordeel maar een 
gelijkwaardige stelling. Reinhard “ onze 
invaller” heeft een stuk gewonnen, zijn 
tegenstander heeft zich laten verleiden, 
zonder compensatie.  

Op bord 4 speelt Khaled een aanvalspartij 
met veel stukken gericht op de zwarte 
koning. Khaled dreigt van alles en staat 
qua tijd ook riant in de plus (verderop in 
het verslag de partij van Khaled, zeer de 
moeite om na te spelen). Reinhard Funke 
op bord 3 staat met zwart in een lastige 
stelling. Zijn tegenstander speelt een alles 
of niets om zwarts koning in het nauw te 
drijven. Ook Reinhard speelt op de aanval 
en het is moeilijk te zeggen welke kant het 
op zou kunnen gaan.  

Op bord 1 speelt Arjan, onze topscoorder 
tegen Jokim van de Bos, het zijn 
leeftijdsgenoten. Er is na drie uur nog niets 
te zeggen, alleen wel het feit dat Arjan qua 
tijd een half uur achter staat, maar dat 
zegt voor Arjan niets, ook in tijdnood 
speelt hij gedegen. Op bord 2 speelt 
Jochem ook een gelijkwaardige partij. De 
dames zijn van het bord, beiden hebben 
twee torens en zes pionnen, het riekt naar 
remise.  

De partij van Khaled (met wit) is echt 
smullen, weet niet of het allemaal goed is 
maar spectaculair, hij wint na Lxc5 de 
partij.  

1 e4 e6 2 d3 d5 3 Pd2 Pf6 4 g3 b6  
 Franse opening, die snel afwijkt van de 
theorie, die ik tenminste ken  
 
5 Lg2 Lb7 6 Pe2 Le7 7 0-0 dxe4 8 dxe4 
Pfd7 9 f4 0-0 10 g4  
Verrassend en typische Khaled zet, druk 
op de koningsvleugel  
 
10. …Lc5+   
Beter was e5  
 
11 Kh1 b5  
nog steeds wat beter e5, bijvoorbeeld f5 
Pf6 Pc3 h6, met onduidelijke stelling. 
 
12 Pg3 e5 13 f5 Le3 14 Pf3 Lb6  
Weer terug, verloren zet voor zwart, maar 
nemen op c1 lijkt me ook niet goed, met 
opmars h4 en vervolgens g5  
 
15 De2 De7 16 g5 b4  

 

 
Zwart wil op de damevleugel iets bereiken, 
maar wit staat nu al heel goed  
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17 Td1  
f6 was nu al goed geweest, na gxf6 18 pf5 
De6 19 la6 20 De1 Lxf1 gaat het mat op 
g7, na Dg3, lastig te zien allemaal, Khaled 
bouwt langzaam de druk op  
 
17 …f6 18 g6 Td8 19 gxh7+ Kh8  
Na Kxh7 komt ookPh4 met allerlei 
dreigingen 
 
20 Ph4 Pf8  
Verplicht anders dameverlies met Pg6  
 
21 Ld2  
Beter Txd8 Dxd8 22 Dg4 De7 en dan 
patsboem Lh6 en het is uit!  
 
21 …La6 22 Dg4  Lc4 23 Ph5 Kxh7  

 

 
24 Lxb4   
Nog beter is 24  Lh6 gxh6, anders volgt 25 
Lxg7, 25 Txd8 Dxd8 26 Lf1!! Loper kan 
nergens meer naar toe en er volgt dan 
De6 met mat. 
 
24 Txd1 25 Txd1 c5 26 Pg6 Pxg6 27 
Dxg6 Kh8  
Of Kg8, Khaled speelt het vervolgens zeer 
knap uit  
 
28 Lxc5  

 

 
In mijn ogen de winnende zet!  
 
28. …Lxc5  
Ook Df7 helpt niet wegens 29  Lxb6 ( 
dreiging Td8), dus paard moet eruit Pc6 
30 Le3  
En wit staat een stuk voor. Ook na 28 
Lxb6 xb6, 29 Txd8 is het uit. Ook uit na 28 
Lxb6 Dxg6 29 fxg6 xb6, 30 Td8 Lg8 is 31 
Lh3 de winnende zet! 
 
29 Td8+ Lg8  
Zwart redt zich nog steeds 
  
30 Te8  
Mag hij niet nemen, wegens mat op g7, 
Df8 verliest ook wegens Txf8 Lxf8 en 
vervolgens De8. 
 
30. … Dd7  
Lijkt goed, maar verliest na  
 
31 Txg8 Kxg8  

 

32 Pxf6+ en zwart geeft op! 
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Omdat ik al een van de eerste klaar was 
heb ik deze partij intensief gevolgd, er 
zaten de hele partij heel veel dreigingen 
in, goed gespeeld Khaled! 

Reinhard Cvetkovic speelt rustig verder en 
wint zijn partij, top gedaan. Arent staat nog 
steeds gelijk. Emma op bord 6 zit in zware 
tijdnood met een pion minder en het is 
strijden voor een halfje. Ze heeft een 
actievere stelling en brengt haar twee 
torens actief in het spel, ondanks het feit 
dat ze inmiddels twee pionnen achter 
staat. Ze weet knap remise te maken door 
eeuwig schaak.  

Arjan, de sluipschutter, heeft inmiddels op 
de damevleugel een actievere stelling 
opgebouwd en forceert een doorbraak 
(Jochem heeft deze partij voor het 
clubblad geanalyseerd) en wint. 
Uiteindelijk komen zowel Jochem alsook 
Arent remise overeen. Einduitslag 6,5-1,5. 

Na de tijd zijn we nog met het team gaan 
uiteten bij het Weurden, het was gezellig 
en lekker. Nu nog één wedstrijd uit tegen 
Paul Keres, Utrecht. Als we deze niet 
verliezen zijn we derde geëindigd, al met 
al een verdienstelijk seizoen voor WSG 1. 

 
 
 

WSG 1 1883 Lonneker 1 1977 6½-1½ 

Arjan van Lith 2176 Jokim van de Bos 2048 1-0 

Jochem Mullink 2128 Arno van Akkeren 1987 ½-½ 

Reinhard Funke 2018 Niklas Brinkers 1780 1-0 

Khaled Darwisch 2045 Roelof Berkepeis 1795 1-0 

Reinhard Cvetkovic 1805 Jeroen Klein Essink 1742 1-0 

Emma de Vries 1915 Gijs Gerritsen 1870 ½-½ 

Arwnt Luimes 1894 Bas van Beek 1754 ½-½ 

Han Schuurmans 1819 Noah Goldsmid 1318 1-0 

 

 

Paul Keres 3 – WSG 1 
(door Jochem Mullink) 

Op een zaterdagmiddag met prachtig weer moest het eerste team nog op pad om de 
geannuleerde wedstrijd uit ronde 4 van de KNSB-competitie in te halen. Op het laatste 
moment moest nog één van onze medespelers zich afmelden, dus we traden in Utrecht aan 
met zeven spelers.  

Omdat ik hier in de Ten Geleide aandacht 
aan heb besteed zal ik eerst even een 
beschrijving geven van de speellocatie. 
We kwamen vanaf de snelweg redelijk 
makkelijk op de speellocatie, in een 
basisschool in het midden van Utrecht. De 
auto parkeren was eenvoudig maar in ruil 
daarvoor was het wel nodig om de 
gemeentekas stevig te spekken. De 
basisschool was een redelijk stereotype 
schoolgebouw met bijbehorende 
toiletruimtes. De wedstrijdruimte was ruim 
met meer dan voldoende daglicht, wat op 
zo’n zonnige dag prettig is.  

De bar werd door een Paul Keres lid 
bemenst en de consumpties waren tegen 
schappelijke prijzen.  

Hoog tijd om de wedstrijd te bespreken. 
Beide teams speelde alleen voor de eer. 
Degradatie noch promotie zat er op dat 
moment nog in. Paul Keres was wel 
compleet, dus gelijk om 13.00 stonden we 
met 1-0 achter. Echter bleek dat ook het 
laatste verliespunt van de middag te zijn. 

Reinhard Funke en Khaled Darwisch 
behaalden beide een solide remise. Bert 
te Sligte haalde een verdienstelijke remise 
met zwart; met solide spel neutraliseerde 
hij het witte loperpaar.  
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Ondertussen wonnen Emma de Vries en 
Jochem Mullink hun partij. Emma speelde 
tegen een zwakkere tegenstander en op 
het oog had haar tegenstander nooit echt 
perspectief om een score te behalen. Zijn 
stukken stonden na de opening nog 
steeds matig en Emma begon zijn stelling 
te infiltreren. Nadat hij materiaal was 
verloren gaf hij op. Jochem had een sterke 
tegenstander. Hij moest eigenlijk 
onbedoeld een pion offeren, maar door 
een kleine fout van de tegenpartij kreeg hij 
daar toch voldoende compensatie voor. 
Onder druk maakte zijn tegenstander 
uiteindelijk de definitieve fout waardoor hij 
een toren en de partij verloor. 

Han Schuurmans en Reinhard Cvetkovic 
waren nog als laatste bezig. Ze stonden er 
niet zo goed voor. Han stond twee 
pionnen achter in een toreneindspel, wat 
normaal gesproken te veel is. In een 
stelling met 4 tegen 2 pionnen en voor 
beide een toren maakte zijn tegenstander 
echter een kleine fout, waardoor Han kon 
afwikkelen naar een eindspel waarin zijn 
tegenstander twee vrijpionnen op de f en 
h-lijn overhield. Voor zover ik weet is de 
beoordeling van dit eindspel afhankelijk 
van de stand van de f en h-pion (als de f-
pion verder is opgerukt dan de h-pion dan 
is het remise of vice versa en anders is het 
verloren of zo). Ik weet dus zelf niet 
precies hoe je dat eindspel moet spelen. 
Han Schuurmans wel en na een uurtje 
verdedigen moest zijn tegenstander in 
remise berusten.  

Dan de partij van Reinhard. De uitslag van 
de wedstrijd werd bepaald door zijn partij. 
Remise was genoeg om de wedstrijd te 
winnen. Echter stond hij al zo slecht dat 
zelfs remise ver uit zicht leek. Dus was er 
alleen met alles of niet spel nog iets te 
behalen. We komen erin na zet 40 van 
zwart.  

 

 

 

 

 

 

Mark Uildriks – Reinhard Cvetkovic 

 

Zwart heeft net 40. … Th4 – g4 gespeeld. 
Zwart staat hier verloren. Wit staat een 
pion voor. Bovendien staan de witte torens 
veel beter dan de zwarte tegenhangers. 
Eén klein lichtpuntje is de loper die in deze 
stelling beter is dan het paard.  

41. Tb8 Tgg6 42. Txb5 Tc6  

Het heeft in deze stelling geen zin om 
krampachtig te proberen om 
materiaalverlies te beperken. Als zwart 
bijvoorbeeld nu 42. … Tf6 had gespeeld 
dan zou wit eenvoudig kunnen winnen 
door gewoon de a en b-pion op te spelen. 
Zwart moet dus iets actiefs proberen.  

43. Txf5 Thf6 44. Txf6 Kxf6 45. Pe3 Ke6  

 

De enige optie is dus actief spel. In het 
eindspel is het vaak een goed idee om de 
koning ook actief bij het spel te betrekken. 
Met de volgende zet van wit assisteert wit 
hem hier nog even bij. Het idee van wit 
met zijn volgende zet is denk ik om de 
pion op f7 te winnen. 
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46. f5+ Ke5 

Ik denk dat wit bang was dat na 46. Txf7 
Ke4 gevolgd door 47. … Kf3 zwart veel 
spel krijgt. Echter gaat dit waarschijnlijk 
gebeuren onafhankelijk van wat wit nu 
doet. Waarschijnlijk zadelt 46. f5+ wit zich 
meteen met een groot praktisch probleem 
op.  

47. a4 Ke4 48. Re7+ Kf3  

 

Als je deze stelling vergelijkt met de 
stelling na zet 40, dan is het duidelijk dat 
zwart veel bereikt heeft. Nu brengt 
Reinhard zijn tweede troef in de stelling. 
Zijn loper. Na de volgende zetten 
domineert zwart de witte stukken.  

49. Nd1 Bd4 50. Re1 Rc1 51. a5 Bc3  

Hier mist wit nog een kans met 52. Te3+. 

52. Rf1+ Ke2  

 

 

Dit is eigenlijk de stelling waarin wit 
definitief de fout in gaat.  

De witte pionnen zijn net niet snel genoeg. 
Ik denk dat wit het zwarte matnet gemist 
had.  

53. Nxc3+ Kxf1 54. Ne4 Re1 55. a6 Rxe4 
56. a7  

Deze partij eindigt met een mooie 
stappenboekjesopdracht. In deze stelling 
zag Reinhard een mat in drie (met zwart 
dus). 

 

Oplossing aan het eind van dit artikel. 

Recapitulerend op deze partij kon zwart 
het zich in een verloren stelling 
permitteren om in een verloren stelling wat 
materiaal te geven om zijn stukken te 
activeren. Zijn tegenstander hielp hem hier 
enigszins bij (46. f5+). Daarna miste hij 
nog een kans. Onder druk maakte hij 
uiteindelijk de beslissende fout in deze 
partij. 

Het eindspel van Han was niet meer te 
reconstrueren, maar ik kwam nog een 
ander leuk eindspel met materiaal minder 
tegen die vaak verloren is. Wit staat hier 
een pion achter in een pionneneindspel, 
wat bijna altijd verliest. Met zwart aan zet 
wint zwart. Als wit aan zet is heeft hij nog 
een kans om het remise te houden.  

Tip: gebruik de eliminatie methode (dus 
streep alle mogelijke zetten af tot je de 
enige juiste zet overhoudt). 
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Paul Keres 3 1957 WSG 1 1939 3-5 

Van der Spek 2100 Jochem Mullink 2124 0-1 

Kronemeijer 2056 xx  1-0 

Viergever 2019 Khaled Darwisch 2049 ½-½ 

Uildriks 1950 Reinhard Cvetkovic 1833 0-1 

Prins 1994 Reinhard Funke 2021 ½-½ 

Titus 1651 Emma de Vries 1917 0-1 

Van Houwelingen 1947 Han Schuurmans 1873 ½-½ 

Van Heel 1935 Bert te Sligte 1755 ½-½ 

 

Oplossingen. 

1. Mat in drie:  
56. … Kf2! En wit gaf op. Er kan volgen 57. a8D Te1# of 57. h4 Kxg3 58. a8D Te1#. 
 

2. Pionneneindspel.  
In het pioneindspel is oppositie belangrijk. 1. Kf1 verliest. Na 1. … Kd2 2. Kf2 Kd3 
kan wit geen oppositie houden (omdat de koning niet naar f3 kan) en wint zwart. Alle 
andere zetten behalve 1. Kh1 verliezen ook. Na 1. Kh1  pakt wit de verre oppositie en 
kan zwart de witte koning blijven “schaduwen”. Bijvoorbeeld Kd2 2. Kh2 Ke3 3. Kg3 
etc. Zwart kan niet winnen.  

 

 
 

WSG 2 – AMEVO Apeldoorn 3       

(door Henri  Abbink) 
 
 
In onze thuiswedstrijd tegen Apeldoorn 3 op 21 mei stond niet veel meer op het spel: zowel 
promoveren als degraderen zat er voor beide teams niet meer in. Henrik Lösing deed niet 
mee. In plaats van hem speelde Remko Algera. Ikzelf was om half drie al klaar. Nadat ik met 
zwart zonder problemen uit de opening (Caro-Kann) was gekomen bood wit remise aan. De 
stelling zag er inderdaad remise-achtig uit, maar ik wilde nog wel even doorgaan. Kort 
daarna kreeg mijn tegenstander een black-out en liet zijn dame instaan.  
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Naast mij, aan het tweede bord, kwam ook 
een variant van het Caro-Kann op het 
bord. Op een ongebruikelijke zet van 
Gerard Harbers had zijn tegenstander, 
blijkbaar een echte kenner van deze 
opening, een sterke reactie in petto. 
Gerard kwam geleidelijk steeds meer in 
het nadeel. Het leidde uiteindelijk tot een 
gewonnen eindspel voor zwart (sterke 
loper en pluspion tegen paard).  
 
Dick Boogaard leek aan het vijfde bord 
met wit zijn eerste nederlaag in deze 
competitie tegemoet te gaan. Na een 
Siciliaanse opening beheersten de zwarte 
torens de centrale lijnen, zodat wit een 
pion moest inleveren. Zwart had echter 
zijn koningsstelling met f7-f5 verzwakt, met 
als gevolg dat hij eeuwig schaak niet 
zonder nadeel of risico kon vermijden. 
Bert te Sligte verdedigde zich met zwart 
goed in een Spaanse partij. Toen zijn 
tegenstander zag dat hij geen voordeel 
bereikt had werd op zijn voorstel remise 
overeengekomen. 
 
Remko kwam met wit wel in het voordeel. 
Hij kon op de a-lijn een zwakke a-pion op 
de korrel nemen. Nadat hij deze veroverd 
had wikkelde hij af naar een toreneindspel, 
dat hij vrij eenvoudig wist te winnen. 
In de partij van Daniel Klooster kwam een 
interessante materiaalverhouding op het 
bord: hij had met wit een toren, paard en 
pion (later twee pionnen) voor een zwarte 
dame. In theorie is dat ongeveer 
gelijkwaardig. In de praktijk kan het 
verschillend uitpakken.  
 
In deze partij liep het goed af voor Daniel:  
 
Daniel Kloster - Aart van de Peut 
 
1.d4 Pf6 2.Pf3 d5 3.Lf4 e6 4.e3 Ld6 
5.Lxd6 cxd6 6.c4 dxc4 7.Lxc4 0-0 8.Pc3 
a6 9.0-0 b5 10.Ld3 Lb7 11.Tc1 Pbd7 
12.Te1 d5 13.Db3 Pb6 14.Db4 Pc4 
15.b3? 
Het is beter om direct 15. a4 te spelen. 
 
15...Pd6 16.a4 a5! 
Nu komt de dame (die wegens stukverlies 
niet terug kan naar a3) in de verdrukking. 
 
17.Dc5 Tc8 18.Da7 Pd7 

18... Ta8 19. Dc5, Tc8 enz. is remise 
wegens zetherhaling. Zwart wil de dame 
vangen, maar wit krijgt genoeg 
compensatie. 
 
19.Pxb5 Ta8 20.Dxa8 Lxa8 21.Pxd6  
 

 
 
Db8 22.Pb5 Tc8 23.h3 f6 24.Tc2 Txc2 
25.Lxc2 Lc6 26.Pc3? 
Beter is 26. Ld3 en het staat ongeveer 
gelijk. In de volgende zetten komt zwart 
door actiever spel in het voordeel. 
 
26... Dd6 27.Pd2 e5 28.dxe5 fxe5 29.Td1 
Pf6 30.Pcb1 Lb7 31.Ld3 Dc6 32.Pf3 Dc7 
33.Pfd2 Dc8 34.Le2 La6 35.Lxa6 Dxa6 
36.Tc1  
 

 
 
Db7? 
Beter is 36... De2! De witte stukken 
werken niet goed samen en zwart kan 
eventueel met d5-d4 zijn voordeel 
uitbouwen. Na 37.Tc5 volgt 27... De1+ 
38.Kh2 Dxf2. 
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37.Tc5! Pe4?! 
Nu wint wit nog een pion, maar na bijv. 
37... Da6 38. Pc3 heeft wit zijn stukken 
goed geactiveerd, zodat de kansen weer 
ongeveer gelijk zijn. 
 
38.Txa5 Pxd2 39.Pxd2 Dc6 40.Pf3 e4 
41.Pe5 Dc1+ 42.Kh2 h5 
Om mat op de onderste rij te voorkomen. 
Maar zwart krijgt er later spijt van dat hij 
niet 42...h6 gespeeld heeft. 
 
43.Txd5 Db2 44.f3 Dxb3 45.fxe4 Dxe3 
46.Pf3 Dxe4?? 
De verliezende zet. Met 46... Df4+ 47. 
Kh1, Dc1+ had zwart remise kunnen 
houden.  
 
47.Td8+ 
 

 

En nu volgt zowel op 47... Kf7 als op 47... 
Kh7 een paardvork op g5. 
 
Dick van Wamelen stond omstreeks vier 
uur tamelijk slecht: zijn tegenstander had 
actievere torens en een pluspion op de h-
lijn. Toen ik de volgende keer bij dit bord 
kwam kijken leek er niet zoveel meer aan 
de hand: ten koste van een tweede pion 
had zwart beide torens weten te ruilen, 
waarna een eindspel met ongelijke lopers 
ontstond. Dat zag er zeer remise-achtig 
uit. Dick hield echter de witte vrijpion op de 
h-lijn onvoldoende in bedwang. 
 
Marcel was als laatste klaar. In zijn partij 
ging het lange tijd ongeveer gelijk op, 
maar omstreeks de 40e zet verkreeg hij 
met behulp van een tactische wending 
groot materiaal-overwicht (een stuk tegen 
een pion). Wit bleef zich echter nog lang 
verzetten en staakte pas tegen zes uur de 
hopeloze strijd. 

         

            WSG 2 1820 Amevo Apeldoorn 3 1840 5-3 

1 Henri Abbink 1937 Theo Visschedijk 1795 1-0 

2 Gerard Harbers 1867 Cees Visser 1995 0-1 

3 Marcel Krosenbrink 1928 André Huis in ’t Veld 1751 1-0 

4 Bert te Sligte 1746 Frie van Belle 1893 ½-½ 

5 Dick Boogaard 1759 Paul Tulfer 1796 ½-½ 

6 Daniel Kloster  Aart van de Peut 1818 1-0 

7 Dick van Wamelen 1740 Marcel Kraaijkamp 1862 0-1 

8 Remko Algera 1761 Anton Weenink 1808 1-0 
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Caïssa Elburg 1 – WSG 2 
(door Dick Boogaard) 

 
Al in november vorig jaar stond de wedstrijd tegen Elburg op het programma, maar door 
corona lag toen alles stil. Op 11 juni konden we toch nog spelen. De laatste wedstrijd van het 
seizoen. We gingen er met zeven man naar toe, want er was bij ons toch nog een speler met 
corona en vervanging was niet meer te regelen.  
 
En nu hadden we het geluk dat ons dit seizoen een beetje ontbrak; we wonnen met 4½-3½!  
 
Al na een uur spelen won Luc, omdat zijn tegenstander een hele toren weggaf. Mijn 
tegenstander vergiste zich in een Siciliaanse Draak en dat kostte hem een stuk. Hij speelde 
nog wat door, maar al snel was ook dit punt binnen. Toen stonden we met 2-1 voor.  
 
Daniel verloor en Gerard trof de sterkste speler van Elburg en kon het ook niet redden. Daar 
stond een mooie overwinning van Oscar tegenover en toen was het 3-3. Henrik stond in een 
moeilijke stelling een stuk voor, maar het  kostte heel wat moeite het punt binnen te halen. 
Toen was alleen Henri nog bezig aan bord 1 en hij kreeg ingefluisterd dat remise genoeg 
was. Hij bood het aan en zijn jonge tegenstander nam het aan. En zo was deze wedstrijd 
gewonnen! 
 

De volledige uitslag was: 
 

 Caïssa Elburg 1   WSG 2  

1 Oscar Zecha 1811 ½-½ Henri Abbink 1919 

2 Markus Voulon 1708 1-0 NO  

3 Espen Zecha 1845 0-1 Henrik Lösing 1944 

4 Folke van Dorp 2119 1-0 Gerard Harbers 1862 

5 Arjan Mulder  1687 0-1 Dick Boogaard 1754 

6 Auke Jon vd Velde 1709 1-0 Daniel Kloster  

7 Piet Tadema  0-1 Oscar Wamelink 1789 

8 Jacob Kroese 1361 0-1 Luc van Harxen 1541 

   3½-4½   

 
We speelden dit seizoen in een afdeling met weinig verschil tussen de teams. Dat maakte de 
wedstrijden spannend. Helaas zat het ons niet mee, twee keer met 4½-3½ verliezen en 
tegen het zwakste team 4-4 spelen, daar word je geen kampioen mee. Uiteindelijk hadden 
we maar 2½ bordpunt minder dan de kampioen en eindigden we op de vierde plaats. Wel 
leuk was natuurlijk dat er veel clubs bij zaten, waar we nog nooit tegen gespeeld hadden.  
Hier volgt nog de eindstand: 
 

 TEAM  MP BP 

1 PSV DoDO/Barneveld 2  14 37½ 

2 O&O Kampen 1  11 36½ 

3 ENO 1  11 35½ 

4 WSG Winterswijk 2  9 35 

5 Caïssa Elburg 1  9 32½ 

6 AMEVO Apeldoorn 3  8 32½ 

7 Voorst 1  7 33½ 

8 ZZS! 1  2 24½ 

9 Borne 1  1 20½ 
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Dan volgen hier nog twee vlotte 
overwinningen. Eerst de partij van Luc met 
zwart tegen Jacob Kroese. 
 
1.d2-d4  d7-d5  2.Lc1-f4  Lc8-f5  3.e2-e3  
Pg8-f6  4.c2-c4  c7-c6  5.Pg1-f3  Pb8-d7  
6.Lf1-e2  e7-e6  7.c4-c5  b7-b6  8.b2-b4  
a7-a5 
 

 
     
Het begon zo rustig, maar na 7.c4-c5 en 
de directe reactie van Luc met 7…..b7-b6, 
wordt het gelijk spannend. Als wit nu 8.b4-
b5 speelt, komt hij in het voordeel, omdat 
er een lastige witte pion op c6 komt: 
8…..b6xc5  9.b5xc6 of 8…..c6xb5  9.c5-
c6. Zwart moet 9….Dd8-c8  spelen, maar 
na 10.c5xb6 Pd7xb6 blijven er problemen. 
 
9.Dd1-b3?  a5xb4  10.c5xb6  Dd8xb6  
11.0-0  Lf8-e7  12.Tf1-c1  0-0   
En nu staat Luc lekker een pion voor met 
een goede stelling.  
 
13.Pb1-d2  c6-c5  14.d4xc5  Pd7xc5  
15.Db3-d1  Pf6-e4  16.Pd2xe4  Lf5xe4  
17.Pf3-e5  Tf8-c8  18.Pe5-f3  b4-b3  
19.a3xb4  Db6xb4 
 

   
     
Altijd goed oppassen in zo’n stelling. Voor 
je het weet blijkt er mat op de achterste rij 
in te zitten. Luc heeft het goed gezien, het 
kan allemaal. Er verdwijnen wat zware 
stukken en de pluspion blijft (en wit maakt 
een grote fout…..). 
 
20.Dd1xb3  Pc5xb3  21.Tc1xc8+  Ta8-c8 
en nu moet de witte toren op de onderste 
rij blijven, anders grijpt zwart beslissend in. 
De toren moet naar d1 of e1.  
Er volgt: 
 
22.Ta1-b1?  Le4xb1 en wit geeft op…. 
 
Dan mijn partij tegen Arjan Mulder; ik heb 
wit. 
 
1.e2-e4  c7-c5  2.Pg1-f3  d7-d6  3.d2-d4  
c5xd4  4.Pf3xd4  Pg8-f6  5.Pb1-c3  g7-g6  
6.Lf1-e2  Lf8-g7   
Tja, een Siciliaanse Draak, hoe moet het 
ook al weer. Ik besluit aan te sturen op 
lange rokade en dan op de zwarte koning 
af. We zien wel. 
 
7.Lc1-e3  Lc8-d7  8.h2-h3  Pb8-c6  
9.Dd1-d2  0-0  10.0-0-0  a7-a6  11.g2-g4  
b7-b5  12.g4-g5  b5-b4 
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En nu is het heel ingewikkeld. Eigen 
schuld. Zelf gedaan.  
 
13.g5xf6  b4xc3  14.Dd2xc3  Lg7xf6? 
En hier had Arjan eerst 14…..Pc6xd4 
moeten spelen. Vanwege schaak op e2 
moet ik gelijk op d4 slaan en heb ik geen 
voordeel. Nu win ik een stuk. 
 
15.Pd4xc6  Lf6xc3  16.Pc6xd8  Lc3xb2+  
17.Kc1xb2  Tf8xd8   
 

 
     
Ik heb wel een stuk gewonnen voor een 
pion, maar mijn koning staat niet prettig 
met zijn torens en lopers in de buurt. Dus 
nu bescherming zoeken! 
 
18.c2-c4  Ta8-b8+  19.Kb2-c3  Tb8-b7  
20.Le2-d3  Td8-c8  21.Td1-b1  Tb7-c7   
Nu speelde ik 22.c4-c5 om de a-pion aan 
te vallen en de c-lijn wat veiliger voor me 
te maken. Dat lukte prima. 
 
22.c4-c5  d6xc5  23.Ld3xa6  Tc8-a8  
24.La6-c4  Ta8-a3+  25.Kc3-d2  Ld7-c6  
26.f2-f3  Tc7-d7+  27.Kd2-e2  Ta3-c3  
28.Th1-c1 
En toen vond Zwart het genoeg en gaf op. 
Hij verliest de c-pion en met ook al een 
stuk minder heeft het geen zin meer. 
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Jubileumsimultaan  
(door Jochem Mullink) 

Op 28 mei speelden we een simultaan tegen Frank Kroeze. Frank speelde een 
verdienstelijke simultaan en haalde 87%.  Marcel Krosenbrink speelde remise. Han 
Schuurmans en ikzelf wonnen (zie site). Voor het clubblad dacht ik dat het misschien aardig 
was  om de partij van Han te laten zien waarin hij op ogenschijnlijk eenvoudige wijze van 
Frank won.  

Naar aanleiding van deze partij vroeg ik 
mij af of er bij een simultaan misschien 
een bepaalde strategie is die goed werkt. 
Natuurlijk gelden veel van de do’s die ook 
bij een normale schaakpartij goed werken, 
zoals bijvoorbeeld weten waar de zwakke 
of sterke punten van de tegenstander 
liggen. Maar bij een simultaan is de 
simultaangever meestal een veel sterkere 
speler dan de deelnemers. Daarom lijkt mij 
dit een minder voor de hand liggende 
strategie.  

Een belangrijk verschil tussen normaal 
schaken en simultaan schaken is natuurlijk 
dat de simultaangever in principe veel 
minder tijd kan gebruiken dan de 
deelnemers. Daarom lijkt het logisch om te 
proberen om dat voordeel zo goed 
mogelijk uit te buiten door bijvoorbeeld 
hele complexe stellingen op te zoeken. 
Dan moeten zulk soort stellingen je 
natuurlijk wel een beetje liggen. Het blijft 
natuurlijk zo dat als je de tegenstander 
niet onder druk zet hij ook niet zo snel een 
fout zal maken. 

Ik ben natuurlijk een minder goede speler 
dan Frank, maar zelf vind ik het veel 
vervelender als de tegenstander de 
knuppel in het hoenderhok gooit dan 
wanneer de partij een beetje voortkabbelt. 
Tegen Marcel heb ik bijvoorbeeld nog 
nooit gewonnen in een simultaan terwijl ik 
tegen Henri een best goede score heb. 
Waarschijnlijk is het spel dat iemand 
normaal speelt toch de meest logische 
strategie. 

Han Schuurmans is een speler die zowel 
goed solide kan spelen (in de externe 
partijen) en ook wel raad weet met 
rommeligere stellingen (in de interne 
competitie). Tijdens deze simultaan koos 
hij in eerste instantie voor een hele solide 
opzet. Pas na een poging van Han om 
chaos te creëren gaat Frank de fout in. 

Frank Kroeze – Han Schuurmans 
(simultaan) 

1. Pf3 Pf6 2. d4 d5 3. c4 c6 4. Pc3 e6 5. 
e3 Ld6 6. Ld3 O-O 7. O-O Pbd7 8. e4 
dxe4 9. Pxe4 Pxe4 10. Lxe4 h6 11. c5 
Le7 12. Lc2 Pf6 13. Dd3 Dd5 14. Te1 Td8 
15. Te5 Dd7 16. Lf4 Lf8 17. Tae1  

 

Wit staat hier duidelijk beter. Alhoewel het 
misschien niet duidelijk is hoe wit hier 
verder moet komen. Zeker de loper op c8 
doet nog niet echt mee. Daarom moet 
zwart de loper in het spel brengen. Als de 
zwarte loper op c8 mee kan doen dan lijkt 
er niet zoveel aan de hand. 

17. … b6  
17. … b6 is een sterke zet. Als wit niet 
oppast dan kan zwart zijn loper via a6 in 
het spel brengen. Toen ik deze partij in 
eerste aanleg naspeelde zag ik niet echt 
wat wit daartegen kan doen. De computer 
ziet wel een sterke mogelijkheid voor wit, 
namelijk 18. g4. Het idee achter g4 is om 
eigenlijk gewoon de zwarte koning mat te 
gaan zetten. Maar zie daar maar is op te 
komen, zeker in een simultaan. Het kan 
zijn dat Frank het wel gezien had, maar 
dat hij gewoon voor een meer 
risicomijdende optie ging.  
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Misschien had Frank in een normale partij 
deze zet wel gedaan. Dat is dan het 
voordeel van in een simultaan spelen. 

18. b4 a5 19. a3 La6  

 

Zwart heeft zijn stelling verbeterd terwijl wit 
niet zoveel is opgeschoten. So far so good 
voor Han. 

20. Dd2 Pg4  
Een poging om de stelling in wat 
rommeliger vaarwater te brengen. 

21. Th5  
Het alternatief was om de toren naar e4 te 
spelen, maar dat leidt alleen maar tot 
zetherhaling. Dus hier dwingt Han wit om 
risico’s te gaan nemen. Toch is 21. Th5 
objectief gezien een sterke zet. Zwart 
moet in deze stelling enorm oppassen. 

21. … axb4 22. axb4 bxc5 23. bxc5 Lc4  

 

24. Pe5  

Een fout in een moeilijke stelling. Nu kan 
zwart de pion op d4 winnen en daarna 
stort de stelling van wit toch wel een 
beetje in elkaar.  

Tot op zekere hoogte heeft Han het zijn 
tegenstander gewoon lang genoeg onder 
druk gezet om een fout te maken. Ik denk 
dat Han wel gezien had dat 24. … Dxd4 
kon want anders is de stelling gewoon 
verloren. 

24. … Dxd4 25. Dxd4 Txd4 26. Lg3 Pxe5 
27. Thxe5 27... Ld5  

 

Wit wint ook nog de pion op c5 en daarna 
is het niet moeilijk meer voor Han om deze 
stelling uit te spelen. 

28. Tc1 Lxc5 29. Tee1 Le7 30. Ld1 Tb4 
31. Lf3 Lg5 32. Tb1 Txb1 33. Txb1 c5 34. 
h4 Lf6 35. Kh2 c4 36. Tc1 Lxf3 37. gxf3 
Tc8 0-1 
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Zomerse puzzels 
(door Dick Boogaard) 

 
Hoewel het vorige clubblad nog niet zo lang geleden is verschenen, heb ik toch al weer zes 
mooie stellingen verzameld. Vijf zijn er uit recente toernooien en eentje komt er uit het 
kandidatentoernooi van 1983. Veel plezier met het oplossen en als het niet lukt: na enig 
bladeren kom je de antwoorden wel tegen. 
 

 
1.Wit gaf op, want hij zag wat zwart, die 
aan zet was, kon doen…. 
 

 
2.Verrassende eerste zet van wit! Zwart 
gaf gelijk op wegens mat of 
materiaalverlies. 
 

 
3.Wit wint de zwarte dame! 
Hoe is het mogelijk! 
 

 
4.Na een fraaie combinatie staat wit een 
pion en een kwaliteit voor. 
 

 
5.Wit heeft een winnende combinatie. 
En tot slot een uit de KNSB Meester-
klasse. 
 

 
6.Na een combinatie van vijf zetten heeft 
zwart twee pionnen meer en een 
gewonnen stelling! 
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Eindspel 
(door Gerard Harbers) 

 

 
 

Dit is een studie van Y. Bazlov. Hier hebben we vaker een studie van gezien. Met name dit 

soort miniaturen. Deze studie kenmerkt zich door “swinging bishop play” zoals de toelichting 

zegt op deze studie. We zullen zien.  

 

De opdracht is: wit speelt en maakt remise.  

De dreiging van zwart is Kg3 en promotie van de d-pion. Wit moet daarom actief spelen. 

 

1. Kf2 

Op 1. h7? volgt 1. … Kg3 2. Lc3 Txh7. 

 

1. …  d2 

2. h7  d1P+ 

3. Kf3 

Op 3. Kf1 volgt 3. … Pe3+ 4. Kf2 Pg4+ 5. Kf3 Txh7 en zwart wint, omdat het paard in veilige 

haven is. 

 

3.   …  Txh7 

4. Ke2  Td7 

Het paard kan niet weg. 

 

5. Lh8  Th7 

6. La1  Td7 

7. Lh8 

 

Met een positionele remise. Beide kunnen niet beter. Op andere loperzetten dan de 

gespeelde zetten gaat het voor wit fout: bijvoorbeeld op 5. Le5? volgt 5. … Te7 en op 5. Lf6? 

volgt 5. … Pf2 6. Kf2 Tf7 en de loper valt met winst voor zwart.    
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Partijen van clubleden 
(door Marcel Krosenbrink) 

 
Het is gebruikelijk om in het Zomernummer een partij van de kampioen te plaatsen. Die 
traditie houden we in ere. In ronde 22 speelde Jochem Mullink met wit tegen Marcel 
Krosenbrink. Achteraf gezien was dat de beslissende partij voor het kampioenschap, want in 
de eindstand stond Jochem omgerekend minder dan een half punt voor op Marcel. Toen de 
partij gespeeld werd, was overigens nog niet zo duidelijk dat dit de doorslaggevende match 
zou worden.  
 
1.d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pf3  
Geen Pc3 met overgang naar het Nimzo-
Indisch. Jochem kiest voor een wat meer 
bij hem passende stelling 
 
3…Lb4+ 4. Ld2 De7 5. a3 Lxd2+ 6. Dxd2 
b6 7. g3 Lb7 8. Lg2 O-O 9. O-O Pe4  
Zwart gaat voor zijn bekende opstelling, 
maar c5 was sterker.  
 
10. Dc2 f5 11. Pfd2  
 

 
 
Tot nu toe heeft wit gewoon zijn stukken 
goed neergezet, wat Jochem heel goed 
kan. Soms lijken zijn stukken wel als een 
magneet naar de juiste velden te gaan. In 
deze partij heeft hij  daarmee een klein 
plusje bereikt omdat zwart soms wel een 
iets minder optimale zet heeft gespeeld.  
 
De meeste spelers zouden hier 
waarschijnlijk Pbd2 hebben gespeeld, 
maar Jochem heeft een ander plan. Hij wil 
ruimte maken voor het thematische f3 en 
e4 en speelt daarom zijn f-paard naar d2. 
Het idee is goed, maar in deze specifieke 
stelling concreet wat minder. Het is 
overigens moeilijk te zien waarom. Want 
ook zwart gaat er niet van profiteren. 
 

11…d5 12. Pc3 c6  
Beter Pc6, want na bijvoorbeeld e3 volgt 
Pxd2, Dxd2, Pa5 met de dreiging Pb3. 
 
13. Tae1 Pxd2 14. Dxd2 Pd7 15. f3  
Wit gaat zijn plan ten uitvoer brengen, 
maar beter was xd5 om te voorkomen dat 
zwart xc4 gaat doen. Maar ook zwart schat 
de waarde van xc4 niet goed in. Na xc4 
volgt op de geplande zet e4 namelijk f4, 
waarna zwart minstens OK staat. Voor 
beide partijen echter een moeilijk te 
voorziene zet,  
 
15. …Pf6  
Nu zwart verzuimt om op c4 te slaan is de 
partij in hogere zin eigenlijk al beslist. Het 
witte plan met e4, waar Jochem al vanaf 
zet 11 op zat te broeden,  is nu namelijk 
wel erg sterk. Ondanks zwarte pionnen op 
d5 en f5. 
 
16. e4 Dd7 17. cxd5 cxd5 18. exf5 exf5 
19. Te5  
Zwart heeft weliswaar zijn achtergebleven 
pion op e6 kunnen wegwerken, maar 
misschien heeft hij de kracht hiervan 
onderschat, want wit domineert nu de e-
lijn en laat dat voordeel niet meer los. 
 
19. …Tae8 20. Tfe1 Txe5 21. dxe5 Pe8 
22. f4  
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Wit heeft nu een ijzersterke gedekte 
vrijpion op e5.  
 
22….Pc7 23. Tc1 Td8 24. Pe2 Pe6 25. 
Pd4 g6  
Pxd4 is relatief beter, maar ook dan blijft 
wit goed staan. 
 
26. Pxe6 Dxe6 27. Tc7  

 
 
Zwart had hier vast gehoopt op Td7, maar 
dat faalt op Txb7 Txb7, Lxd5 met 
dameverlies 
 
27….La6 28. Txa7 Lc4 29. Dd4 Tc8 30. 
Tb7 Tc5 31. Tb8+ Kg7 32. Td8 Lb3 33. 
Td6 Tc1+ 34. Kf2 Dc8 35. e6+ Kh6  
 

 
 
De zwarte tegenaanval lijkt nog heel wat, 
Na bijvoorbeeld Td7 Dc2+, Kf3 De4+, 
Dxe4 dxe4+ gevolgd door Lxe6 staat zwart 
prima. Maar Jochem heeft goed gezien 
dat hij nog een verdediging achter de hand 
heeft. Namelijk g4. Nu heeft wit alles 
onder controle en zwart heeft geen enkel 
aanknopingspunt, ondanks de zware 
stukken die in de witte stelling staan. De 
witte aanval blijkt veel sterker. 
 
36. g4 Dc2+ 37. Kg3 fxg4 38. Td7 g5 39. 
Dg7+ Kh5 40. Dxg5 mat. 
 
Henk te Brinke leverde voor deze rubriek  
een spectaculaire partij aan die hij speelde 
in een viertallenwedstrijd tegen Almelo. De 
partij is zeker de moeite van het naspelen 
waard. En de kansen wisselen sneller dan 
in de Touretappe naar de Col du Granon. 
 
Klaas de Jong-Henk te Brinke 
 
1.Pf3 d5 2. d4 Pc6 3. g3 Pf6 4. Lg2 Lg4  

Verrassend genoeg kan wit hier volgens 

de computer met Pe5 al een aardig 

voordeeltje behalen, al is niet zo makkelijk 

te zien waarom dan wel..  

 

5. c4 e6 6. Da4 Lxf3 7. Lxf3 Le7 8. O-O 

O-O 9. Pc3 Dd7 10. Td1 a6 11. c5  

Wit gaat de zaak nu zelf dichtschuiven. 

Beter was om op d5 te slaan. 

 

b5 12. Dc2 Tfb8 13. Lf4 a5 14. Dd3 Tb7 

15. e3 Tab8 16. g4 b4 17. Pe2 b3 18. a3 

a4 
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Nu schuift zwart alles dicht, terwijl hij zijn 

torens op de damevleugel heeft staan. Na 

19 g5 Pe8, 20 e4 Lf8, 21 Pc3 staat wit 

duidelijk beter  

19. Pg3 Dd8 20. e4  

 

20. …Pe8  

Zwart had hier beter op e4 kunnen nemen, 

hij komt nu in de verdrukking. 

 

21. exd5 exd5 22. Pf5 Lf6 23. Te1 g6 24. 

Txe8+ 

Dat ziet er interessant uit, maar is niet 

goed. Met 24. g5 bereikt wit meer. 

 

 Dxe8 25. Lxd5 Td8  

 

 

Zwart is wat te ansgtig, xf5 kan ‘gewoon’. 

Na bijvoorbeeld Dxf5 kan zwart alles nog 

keepen, al is dat nauurlijk makkelijk 

gezegd met een engine er bij. 

26. Ph6+ Kg7 27. Lxf7 De7 28. Dh3 Pxd4 

29. Le3 Pc2 30. Tf1 Pxe3 31. fxe3  

 

Zwart kiest voor een dameoffer, maar dat 

lijkt mij niet nodig. Lg5 dreigt h6 te nemen 

en valt e3 nogmaals aan. 

Dxe3+ 32. Dxe3 Ld4 33. Dxd4+ Txd4 34. 

g5 Td2 35. Ld5  

 

Wit dreigt nu Tf7 met mat in weinig. En zo 

ging het ook. Henk had zich echter nog 

kunnen verdedigen met c6, omdat f7 dan 

gedekt staat. En omdat b2 ook op vallen 

staat, heeft zwart nog kansen. Wit had in 

plaats van Ld5 daarom beter Lxb3 kunnen 

spelen, zodat de gevaarlijke vrijpion er af 

is. De dreiging Tf7 blijft er namelijk 

hetzelfde door. 

Txd5 36. Tf7+ Kh8 37. Tf8+ Kg7 38. Tg8 

mat 
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Wie ben ik ? 
 
Luc van Harxen speelt al zo’n vijftien jaar bij het WSG, maar deze rubriek had hij nog nooit 
gehaald. Bij deze.  
 
Naam:  Luc van Harxen    
 
Leeftijd:  28 jaar 
 

Studie/beroep:  Schadeadviseur bij Achmea 
 

Andere sporten:  Geen  
 

Andere hobby’s:  Gamen en lezen. 
 
Favoriet gerecht:  Shoarma  
 
Wat lust je absoluut niet:  Olijven 
 
Favoriete drank:  Cola 
 
Favoriet (huis)dier: Kat   
  
Favoriete artiest:  Heb ik niet.   
 
Favoriet boek:    Malazan book of the Fallen 

 
Favoriet TV-programma:  Momenteel The Boys 
 
Ik heb een hekel aan: Ochtenden.  
 

 
 
 
Hoe/van wie heb je leren schaken:  Van mijn opa. 

  
Favoriete opening: Alles met e4.  
 
Wat vind je leuk aan WSG: Dat er ruimte is voor zowel een gezillige sfeer als een serieuze 

partij schaak. 
 
Suggestie voor WSG:  Vooral zo blijven door gaan! 
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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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Oplossingen Zomerse Puzzels 
(door Dick Boogaard) 

 
1.Vishy Anand – Sjachriar Mamedjarov, Norway Chess 2022. 
  De zet die Anand zag aankomen was 1…..Df6-f3+. Omdat 2.Kg2xf3  Pg6-h4 mat 
  is, besloot Anand dat niet af te wachten, maar op te geven. Toch altijd even  
  wachten, of de tegenstander het ook heeft gezien en dan pas opgeven. 
 
2.Alexei Drejev – Bogdan-Daniel Dejac, Chess.com rapid kampioenschap 2022. 
  1.Th3-f3 en zwart gaf het op. Zijn dame is niet meer te redden. En het is mat na   
  1…..e4xf3  2.Dh4-h7+ Kf7-f8  3.Dh7-g7 
 

 
 
3.Vasili Smyslov – Zoltan Ribli, Kandidatentoernooi Londen 1983. 
  Er wordt deze dagen opnieuw een kandidatentoernooi gehouden, maar dit  
  spektakel ben ik niet tegen gekomen. 1.Te1xe6+  f7xe6  2.Dh8xg7+  Ph6-f7   
  3.d5-d6+  Td8xd6  4.Pf6-d5+  Td6xd5  5.Dg7xb2 en wit wint. Smyslov is tenslotte  
  een van de wereldkampioenen. 
 
4.Anish Giri – Le Quang Liem, Airthings Masters Rapid 2022. 
  1.Da2xa5  Ld8xa5  2.Ld4-g7+  Kf8-e7  (of Kf8xg7  Td1xd5 wint direct) 3.Lg7-f8+   
  Ke7xf8  4.Td1xd6. De tussenzet 3.Lg7-f8+ is nodig, anders zou zwart nog remise  
  kunnen houden met 3.Td1xd6  Ke7xd6. 
 
5.Ding Liren – Bai Jingshi, Hangzhou 2022. 
  1.Le4xg6  f7xg6  (na 1…..hxg6  2.Td1-d8+  Kg8-g7  Dh4-h8 is het mat)  2.Td4-d7  
  Lb3-f7  3.Dh4-f6  Dc5-c1+  4.Kg1-h2  en nu helpt niets meer. Loper en toren staan  
  aangevallen en zwart geeft op. 
 
6.Helmut Cardon – Thomas Beerdsen, KNSB Meesterklasse 2021-2022. 
  1…..De7xe2+  2.Dc2xe2  Tb8-b1+  3.Ke1-d2  Te8xe2  4.Kd2xe2  La6xc4   
  5.Ke3-e3   Lc4xa2 en zwart wint. 

 

 
 



 

 

41 

 

 
 

 
Marijn is kampioen geworden. In de voorlaatste ronde won hij van Jurre en daarmee viel de 
beslissing. Een prima debuut van Marijn, die ook in de competitie bij de volwassenen goed 
voor de dag komt. Jurre en Emma staan samen met hem op het podium.  
Door een heel sterke eindsprint heeft Maxim de eerste prijs in de B-groep gewonnen. Dit is 
een prijs voor spelers die vorig seizoen in de tweede helft van de stand stonden.  
De snelschaakprijs was voor Emma, de prijs van de uitdaagcompetitie (de 10 minuten 
partijen) ging na loting naar Jurre, de opkomstprijs was wederom voor Tijn en de 
sportiviteitsprijs was dit seizoen voor Finn. 
 
Op 2 september, de eerste vrijdag van die maand, beginnen we weer. Het precieze 
jaarprogramma maken we na de seizoenstart bekend.  
 
Eindstand 2021/2022 
 

   punten score wit/zwart 

1  Marijn 407 18-17  

2  Jurre 360 19-14½ w 

3  Emma 325 22-13 ww 

4 B1 Maxim 278 20-13  

5  Finn 274 22-10½ zz 

6 B2 Bas 272 19-9½ w 

7  Noud 271 21-10½ w 

8  Ruben 226 18-9  

9  Mats 213 22-8  

10 B3 Tijn 193 23-7½ w 

11  Rafael 179 3-3 z 

12  Priscilla 147 15-4 z 

13  Yesper 141 22-3½ zz 

14  Willem 107 2-0  

 
 
 
 

 
 


