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OP DE VOORPAGINA    
Henk Wiggers heeft wit tegen Bram Wilterdink. Henk probeert met 26. f3 het paard op e4 weg te 
jagen. Bram heeft echter nog een tussenzet. Namelijk 26….Pc5-a6. Nu moet eerst de witte 
dame zetten. Henk kiest voor 27…Da4. En na 27….Pe3-c5 (nu gaat het aangevallen paard wel 
weg) heeft de dame geen velden meer. Met Db3 had Henk de dame nog kunnen redden.  

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

 
Over het algemeen kun je als schaker redelijk anoniem door het leven gaan. Maar er zijn 
uitzonderingen. “Jij schaakt toch ook”, vroeg twee jaar geleden wel eens een collega of 
andere leek. Het bleek dat hij of zij Queens Gambit had gezien. Ze wilden wel eens weten of 
schakers in het echt ook zo zijn. Ik had het niet gezien (geen Netflix), maar daar kon ik 
natuurlijk wel iets over zeggen.  
 
Dit haalt het echter nog niet bij de 
belangstelling die ons schakers ten deel 
viel na het vermeende valsspelen van 
Niemann in zijn partij tegen Carlsen. En 
zeker toen er geruchten de ronde deden 
dat de informatie via signalen in een 
specifiek lichaamsdeel (we hebben ook 
jonge lezers, dus ik laat het bij deze 
beschrijving) werden doorgegeven, was 
de goegemeente helemaal in die voor hun 
wonderlijke sport geïnteresseerd.  
 
Onze nationale kampioen Max 
Warmerdam mocht zelfs bij Op1 opdraven. 
Bij die andere Limburgse Max heb ik een 
beetje een beeld van een ideale 
schoonzoon en zijn interview droeg dan 
ook niet bij aan het verhogen van de 
mythe die er rond schaken hangt. Want 
om met Asterix te spreken “rare jongens 
die schakers” is toch wel het imago dat de 
buitenwacht van ons heeft. Hoewel deze 
kwalificatie vaak op de voet wordt gevolgd 
door “slimme jongens”. Dat dan weer wel. 
 
Moeten wij schakers blij zijn met deze 
aandacht ? Gaat onze club daar van 
groeien ? Dat valt te bezien. Queens 
Gambit heeft ons uiteindelijk ook niet veel 
gebracht, maar daar waren de Corona-
beperkingen mogelijk mede debet aan.  
 
Dit seizoen hebben we wel opmerkelijk 
veel nieuwe leden mogen begroeten, maar 
die waren er al voordat deze rel losbarstte.  
 
Maar hoe het ook komt, verheugend is het 
wel. Vorig seizoen begon het bestuur zich 
al af te vragen of het niet de verkeerde 
kant op ging met het bezoek aan de 
onderlinge competitie,  
in september kon het potentiële 
bespreekpunt in ieder geval voorlopig 
weer van de agenda af.  

Uit alle windstreken kwamen de nieuwe 
deelnemers op de competitie af en ook 
enkele eerst minder actieve spelers zien 
we weer vaker op de dinsdagavond. 
Iedereen hartelijk welkom of welkom terug. 
Want hoe meer deelnemers, hoe leuker de 
competitie voor een ieder wordt. 
 
Helaas geldt dit goede nieuws nog niet 
voor de jeugdschaakcompetitie. De 
huidige spelers zijn allemaal al een paar 
jaar heel trouw aanwezig, maar de nieuwe 
aanwas is de laatste twee seizoenen wat 
karig geweest. Ook nu Corona wat meer 
naar de achtergrond is verdrongen, loopt 
het nog niet storm met nieuwe leden. Maar 
goed, zo’n vijf jaar geleden begonnen we 
de competitie met zeven spelers en 
kwamen we later op het dubbele uit. Laten 
we dus optimistisch blijven. 
 
De redactie heeft Henk te Brinke als 
aspirant-redacteur mogen begroeten. 
Henk van harte welkom. En zeker de 
kaarters in de redactie zijn daar erg 
tevreden over. Sommige zaken gaan met 
z’n vieren toch wat makkelijker.      
 
Ook tevreden zijn we met de bijdragen van 
een ieder voor dit clubblad, het dikste 
sinds tijden. Dick van Wamelen heeft zelfs 
al een vervolg aangekondigd op zoek naar 
de grootste schaker aller tijden. 
  
Over verwelkomen gesproken, wie weet 
krijgen wij als club binnenkort zeshonderd 
euro. De SBO heeft namelijk teveel geld in 
kas en wilde dat zelf gaan uitgeven. Wij 
hebben in hun vergadering voorgesteld 
een deel van dat geld onder de clubs te 
verdelen. Het bestuur van de SBO gaat 
daar nu over nadenken.   
 
Voor nu alvast veel leesplezier.
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Verslag ledenvergadering       

dinsdag 30 augustus19.30 uur bij Zonnebrinkcentrum 
 
1. Opening/mededelingen  
Marcel opent om 19.30 uur de vergadering. Het is het 76e jaar van WSG. We hebben een 
mooi jubileum gehad. Applaus voor de organisatoren Han S., Jochem M. en Henk te B. 
En Marcel hoopt op een coronamaatregelen vrij jaar. 
 

 Er zijn afmeldingen: H. Freriks, D. van Wamelen, A. Luimes, J. Musholt, W. 
Schmeing, Familie Maris. De aanwezigen hebben de presentielijst (in archief) 
getekend. 

 

 Voorstel tot aansluiting bij gezamenlijke Winterswijkse 
verenigingsvertrouwenspersoon. De leden vinden dit goed, Marcel gaat de 
aanmelding afronden. Dat blijkt overigens moeilijker dan gedacht en laat nog even op 
zich wachten. 

 

 Er zijn jubilarissen! 25 jaar lid, een aandenken en applaus voor Henrik Lösing en Han 
Schuurmans. Henrik is niet bij de veregadering, maar krijgt zijn aandenken bij het 
Berkelstedentoernooi. 

 
2. Interne Competitie  

 Prijsuitreiking intern, beker en Zomerschaak 
Jochem M. is clubkampioen, Marcel K. 2e, en Thiemen D. 3e. 
Winnaar B is Matthijs H., C is Robin H., en D is Marijn V. 

 

 Schaakvrij: 1e Alfred S., hij is dus meteen ook winnaar van de B!  1e A groep is Marcel 
K., en 1e C is Marijn V, Marcel won de bekercompetitie. 

 

 Zomerschaak: 1e A is Jochem M., 1e B is Alfred S., 1e C is Jan E.  
 

Vandaag gaat niet alles in de juiste volgorde, Paul van der Lee wordt alsnog van harte 
welkom geheten als nieuw lid.  

   

 Vaststellen rooster (zie pagina 13 clubblad 152) Akkoord. 
 

 Aanpassen competitiereglement (zie pagina 12 clubblad 152)  
Voorstel om met 90 minuten en 20 seconden extra per zet te gaan spelen. Dit om 
minder snel tegen de eindtijd aan te lopen, want afbreken is ook zo wat. Voordeel is 
ook dat in tijdnood (minder dan 5 minuten) noteren niet meer nodig is. Wordt 
goedgekeurd. 

 
3. Externe competitie  
Teamindeling (zie clubblad 152). Wordt toegelicht, verder geen opmerkingen. 
Voor de viertallencompetitie (door de week) wordt de belangstelling gepolst. Ondertussen 
zijn er twee viertallen gevormd en aangemeld. 
 
4. Activiteiten  

 Berkelstedentoernooi (10 september): Twaalf mensen melden zich aan. Ze hebben 

het goed gedaan en prijzen mee naar huis genomen☺ 
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 Schaak off (20 september): WSG doet mee. Wegens gebrek aan deelname ging het 
niet door. 

 Schaakcursus (30 september en 14 oktober): Tien mensen hebben meegedaan. 

 Snelschaaktoernooi: We hopen dit op 14 januari weer te kunnen organiseren. 

 

5. Financiën  

 Kascontrole en benoeming nieuw lid: Arent L. heeft een mail gestuurd. De kas is 
goedgekeurd, applaus voor de penningmeester Gerard H. Herby A. is aftredend in 
deze commissie. Arent L. gaat door. Bert te S. was reserve, wordt nu lid. En Jan-
Willem Kl. P. wordt het nieuwe reserve lid. Applaus. 

 Vaststellen jaarrekening (zie pagina 10): Gerard H. licht deze toe, goedgekeurd.  

 Vaststellen begroting (zie pagina 10): Gerard H.: er is enig tekort voorzien. Meestal 
valt dat aan het eind van het jaar nog mee. De kas is nog iets te vol, dus er is nog 
geen contributieverhoging en/of bezuiniging nodig.  

 Jan-Willem Kl. P. vraagt hoe het nu zit met de BTW. De kosten vallen mee omdat de 
KNSB niet alle BTW doorrekent, alleen wat zij niet zelf kunnen verrekenen. De SBO 
is zo klein dat die ook zonder BTW factureert (Kleine Ondernemers Regeling).  
De begroting wordt vastgesteld, applaus. 

 
6. Jaarverslag secretaris  
Zie dagboeken secretaris in clubbladen 149 t/m 152: er zijn geen vragen voor Mark B. , 
applaus. 
 
7. Bestuursverkiezing  
Han van de Laar (competitieleider intern), Mark Burgers (secretaris) en Henk te Brinke 
(algemeen bestuurslid) zijn aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten 
gemeld, dus allen worden herkozen. Weer applaus. 

 
8. SBO  
Vooruitblik jaarvergadering SBO: Gerard H. en Marcel zijn er geweest. De agenda en de 
stukken die erbij horen staan op de SBO site. Een vraag is er op voorhand: wat gaat er met 
de reserves gebeuren? Het antwoord is er ondertussen ook al: deze vraag wordt 
meegenomen door de SBO, met onze wens dat het gewoon teruggegeven wordt aan de 
clubs. 
 
9. Materiaal en accommodatie 

 Gerard Kl. L. licht toe hoe het gaat met het materiaal. Er zijn drie oude 
rammelklokken die ook nog batterijen vreten. Die gaan er uit. Er zijn genoeg goede 
klokken.  

 

 Rabo actie: met het geld dat die oplevert zullen we materiaal aanvullen en ook bij de 
jeugd dan jonger materiaal kunnen gebruiken.  

 

 Accommodatie: de trap is niet zo fijn voor sommigen. Er is een stoellift, die kan 
gebruikt worden. We gaan nog aanvullende informatie ophalen bij de leden. 

 
10. Rondvraag 
Jan E. geeft aan dat zijn gehoor slecht is en dat hij heel veel niet meekrijgt. Hij wil dit met ons 
delen. 
 
Om 20.30 sluit Marcel de vergadering. Daarnas speelt clubkampioen Jochem M. de 
simultaan tegen twintig spelers. Hij haalt een heel mooie score van 63% met zes 
winstpartijen en dertien remises. Alleen Robin wist van Jochem te winnen. 
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Bestuursvergadering 
Maandag 24 oktober 19.30 uur bij Mark 

 
1. Opening/mededelingen 

  Ingekomen: UBO registratie is gelukt. Documentatie in archief. 
 

2. Leden- en verenigingszaken 

 Introductie en aanmeldprocedure moeten we even opfrissen. Marcel kijkt na of 
de informatiefolder nog actualisatie nodig heeft.  

 We blijvende de landelijke Corona-richtlijnen volgen. Betekent dat nu nog 
geen nadere actie nodig is.  

 Mark gaat e-herkenning 2+ aanvragen voor de club. En dan voor alle 
jeugdleiders een VOG. 

 In het huishoudelijk reglement wordt opgenomen dat we een 
vertrouwenspersoon hebben. Marcel stelt de tekst op. 

 
3. Activiteiten 

 Als we volgend jaar weer meedoen aan Schaak-Off moeten we ook bij een of twee 
aanmeldingen een programma klaar hebben liggen. 

 Er zijn nu tien jeugdleden op vrijdagavond. Veel trouwe leden, maar de nieuwe 
instroom is de laatste jaren laag, dat is zorgelijk. Het schoolschaaktoernooi staat dit 
jaar weer op de kalender.  

 Henk te Brinke is de nieuwe aspirant redacteur van het clubblad.  

 Datum snelschaaktoernooi wordt 14 januari 2023 
 

4. Financiën 
Gerard Harbers licht toe de stand van zaken toe. Er zijn geen bijzonderheden.  
 

5 Interne competitie 

 Het indelingsprogramma had vorige week een probleem. Het is nu opgelost. Toch 
gata Henk kijken naar het programma Sevilla. Dat wordt wereldwijd gebruikt, meer 
continuïteit gegarandeerd. En hij gaat vragen aan andere clubs wat zij gebruiken. 

 Opkomst is dit jaar veel beter. Gemiddeld twaalf partijen tegen zeven eind vorig 
seizoen.  

 Er zijn nogal wat wensen voor kortere speeltijden. Enerzijds willen we maatwerk 
bieden, maar anderzijds zijn er ook spelers die de kortere speeltijden minder prettig 
vinden. Bij update reglement 2015 (toen increment werd ingevoerd) zijn de 
leeftijdsgrenzen voor afwijkende speeltijden per ongeluk weggevallen. Dit gaan we 
herstellen. Bij wijze van uitzondering kan er dan voor nieuwe situaties in overleg van 
afgeweken worden. 
 

6. Externe competitie 
Veel afmeldingen bij de eerste wedstrijdronde, dat is zorgwekkend. 
 
7. Vergadering SBO 
WSG heeft voorgesteld om (deel van) reserve SBO terug te geven aan de clubs. Is naar 
de volgende vergadering verplaatst.   
 
8. Accommodatie/materiaal 

 Op de ledenvergadering is toegezegd dat we nog aanvullende informatie gaan 
ophalen bij de leden over de wensen met betrekking tot de accommodatie. Mede 
ingegeven door de gedaalde opkomst vorig seizoen.  
Inmiddels is de opkomst weer hoger. Desondanks heeft Gerard KL eens 
rondgekeken in Winterswijk naar diverse accommodaties.  
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Deze locaties zijn echter niet beschikbaar of te klein en vaak ook nog duurder. Van 
de leden die niet komen, weten wij dat andere oorzaken daar aan ten grondslag 
liggen. Een aanvullende enquete achten wij daarom nu niet zinvol.  
Wel vragen we bij deze aan alle leden of ze zich bij Gerard Klein Langenhorst willen 
melden als ze een mogelijkheid vinden die wij over het hoofd hebben gezien. Bij het 
jaarlijkse gesprek met de verhuurder bespreken wij zaken als de donkere traptreden, 
de buitenverlichting en de stallingsruimte voor de fietsen. 
 

 Als er meer dan vijftien partijen zijn, proberen we de andere zaal erbij te nemen, als 
dat dan nog kan. Als er een viertal thuis speelt dan wordt de extra zaal ook gehuurd, 
want anders zit je omhoog bij een hoge opkomst.  
 

 Een paar oude klokken zijn weggedaan. Onze borden en stukken behoren tot de top 
in schaakclubland. 
 
 

9.  Rondvraag  
 Henk vraagt aandacht voor de locatie van de barbecue 2023. Op de volgende 

 vergadering  bespreken. 
 

10 Sluiting 
 Om 22.40 sluit Marcel de vergadering. 

 
 
 
 

Activiteiten 
 

Zaterdag 14 januari   Snelschaaktoernooi 12.45 uur Zonnebrink  

 
 

 
 
 
 

Terug van weggeweest 
 

DB JM MK HB 

106 97 57 108 
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Dagboek van de secretaris  

Nummer 153  

 
3-8-2022 Vrijdagavond 30 september en 14 oktober komt Frank Kroeze weer zijn 

jaarlijkse cursus geven. 
 
8-8 De jaarrekening van WSG 2021-2022 is door de kascontrolecommissie (Arent 

en Herby) goedgekeurd. 
 
26-8 Max Eisenbart is weer lid geworden, welkom terug Max ☺ 
 
30-8 Jaarvergadering, verslag elders in het blad. Jochem Mullink, onze 

clubkampioen speelde erna een geweldige simultaan tegen 20 man! Hij won 
er 6 en 13 remise. Alleen Robin Hoens wist onze topper te verschalken, wie 
weet geeft Robin in de toekomst wel het simultaan ? 

 
10-9 Daniel Barachtjansky is gestopt, hij heeft te weinig tijd over, drukke periode. 
 
11-9 Het Berkelstedentoernooi in Billerbeck leverde WSG volle magen en de eerste 

twee plaatsen op! Grote beker mee terug. 
 
13-9 De seniorencompetitie is gestart met vijf nieuwe deelnemers. Het is gezellig 

en er worden mooie partijen gespeeld. Hopelijk blijven ze en mag ik 
binnenkort hun namen gaan opschrijven.  
In ieder geval alvast allen WELKOM ! 

 
22-9 Raphaël Roode studeert in Arnhem en moest opzeggen. Misschien zien we je 

bij schaak-vrij weer eens. Raphaël, succes met je studie. 
 
4-10  George Appiah is lid geworden. Eerder waren zijn kinderen lid, het stokje is 

doorgegeven. George, welkom ☺  
 
13-10 Henk Doppenberg is ook lid geworden, Henk, welkom ! 
 
14-10 De cursus van Frank Kroeze was weer interessant, acht deelnemers hebben 

meegepuzzeld en bijgeleerd. 
 
20-10 De Rabo clubactie heeft voor WSG € 100.- opgeleverd ☺ 
 
9-11 Willy Wilting en Fons Zuidema zijn lid geworden, Willy en Fons, welkom! 
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10 

De interne competitie 

(door Han van de Laar) 

Eindigden we vorig seizoen met 38 spelers die een of meer partijen hebben gespeeld, dit 
seizoen zijn we begonnen met 34 spelers. Toch is het aantal partijen tot nu toe gemiddeld 
hoger dan vorig seizoen. De opkomst is wat groter. De nieuwe schakers, die al welkom zijn 
geheten, hebben hun plekje in de speelzaal en op de stand inmiddels al gevonden. Het is 
altijd leuk als er nieuwe spelers zich melden. Hopelijk komen er nog een aantal bij.   

 

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

01 Mullink Jochem 480,5 A* 2137 9 2146 5,5/6 92 0     2   

02 Krosenbrink Marcel 453,3 A 1928 2 1930 4,5/7 64 1       1 

03 Lee Paul van der 439,7 A 1767 39 1806 4,5/7 64 1       1 

04 Abbink Henri 436,7 A 1919 3 1922 5,5/8 69 0         

05 Schuurmans Han 411,2 A 1870 1 1871 4,0/6 67 2 1   1   

06 Lösing Henrik 385,3 A 1944 16 1960 3,0/3 100 1     5   

07 Sligte Bert te 360,3 A 1755 -5 1750 3,5/6 58 0     2   

08 Burgers Mark 339,7 B* 1637 11 1648 4,0/7 57 1 1       

09 Schley Alfred 339,3 B 1699 3 1702 3,5/6 58 0     2   

10 Boogaard Dick 325,0 A 1749 -28 1721 3,5/7 50 -1     1   

11 Langenhorst Gerard Kl 315,2 C* 1453 29 1482 3,5/7 50 -1     1   

12 Brinke Henk te 299,7 C 1534 -2 1532 3,5/7 50 -1     1   

13 Harxen Luc van 299,0 C 1555 1 1556 3,0/6 50 0 1   1   

14 Visser Marijn 283,7 C 1414 9 1423 3,5/7 50 -1     1   

15 Hoens Matthijs 281,2 B 1701 -15 1686 2,0/4 50 0 2   2   

16 Wilting Willy 277,2 B 1600 -18 1582 3,0/6 50 0     2   

17 Schmeing Manfred 273,5 B 1705 -29 1676 2,5/6 42 -2     2   

18 Zuidema Fons 272,3 C 1300 24 1324 2,0/4 50 0     4   

19 Hietbrink Geert ten 268,3 B 1697 -11 1686 2,0/4 50 0     4   

20 Musholt Joachim 263,7 B 1708 -19 1689 2,5/4 63 0     2   

21 Freriks Henk 258,5 C 1277 11 1288 3,0/6 50 2     2   

22 Eckhardt Jan 256,5 D* 1136 19 1155 2,5/7 36 -1       1 

23 Hoens Robin 255,8 B 1646 -10 1636 2,0/4 50 -2     4   

24 Hoens Peter 250,2 A 1937 -15 1922 1,0/3 33 1 1   4   

25 Voogd Rob 242,7 C 1341 28 1369 2,5/7 36 -1     1   

26 Appiah George 223,3 D 1150 1 1151 2,5/6 42 2     2   

27 Kl. Poelhuis Jan Willem 213,7 D 1181 4 1185 2,0/6 33 0     2   

28 Wilterdink Bram 206,2 D 947 27 974 2,0/6 33 0     2   

29 Laar Han van de 204,2 B 1577 -31 1546 1,5/4 38 0     4   

30 Ruesink Kay 203,0 D 1093 -4 1089 1,5/4 38 0     4   

31 Doppenberg Henk 194,3 D 1200 -20 1180 2,0/7 29 -1     1   

32 Houwers André 175,0 C 1428 0 1428 0,0/0 - 0     8   

33 Wiggers Henk 156,8 D 1109 -11 1098 0,5/3 17 1     5   

34 Kaaij Jurre van der 138,5 D 1000 -19 981 0,0/3 0 -1     5   
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WSG 1   – O & O Kampen           
(door Han Schuurmans) 

Op 17 september speelden we onze eerste wedstrijd thuis tegen Kampen. Het is een team 
dat net gepromoveerd is vanuit de vierde klasse. Het werd een moeizame middag met 
uiteindelijk een nipte zege voor ons. Ja, wat zijn de verwachtingen dit seizoen ? Ik denk als 
we compleet zijn dat we wederom kunnen meespelen voor de bovenste plaatsen met 
misschien wel een kampioenschap, maar dan moet ook alles mee zitten. Ten opzichte van 
afgelopen jaar is er niet bijster veel veranderd, alleen met Henrik in plaats van Thiemen zijn 
we er zeker niet op achter uit gegaan. 

Nu de wedstrijd, met drie invallers Peter 
Hoens, Gerard Harbers en Reinhard 
Cvetkovic. Ze deden het alle drie goed. 
Peter Hoens speelde erg solide tegen de 
op papier sterkste speler Hans Spoelstra 
(Elo 2075). Het was een tactisch spel, 
waarin de kansen nooit in het voordeel 
van de een of andere speler werden 
toebedeeld, met als gevolg een knappe 
remise. Gerard Harbers speelde op bord 8 
ook met wit en kreeg uiteindelijk in het 
middenspel een goede stelling, waarin de 
druk verder werd opgevoerd op de zwarte 
koning en wist vol overtuiging het punt 
voor WSG bij te schrijven.  

1.e4 d6, 2. d4 Pd7, 3. Pc3 Pf6, 4. Pf3 e5, 
5. Lc4 h6 
Deze variant is een lijfvariant van de 
zwartspeler. Ook op het bord van Emma 
kwam deze variant op het bord. Vierhuis 
zei dat hij dit had overgenomen van de 
tegenstander van Emma. Het blijft een 
lastige variant om tegen te spelen. Zwart 
speelt direct op de koningsaanval. Ik 
probeer in de gaten te springen en 
vervolgens het centrum open te gooien 
voor mijn aanval. In dit geval lukt dat heel 
goed. Zwart had volgens mij niet moeten 
slaan op e4 met zijn paard 

Hieronder zijn partij met een toelichting 
van Gerard. 

6. 0-0 c6, 7. Lb3 Le7, 8. Te1 Dc7, 9. Le3 
Pf8, 10. Pd2 g5, 11. Pf1 Pg6, 12. Pg3 
Pf4, 13. Pf5  

 

Pxe4, 14. Pxe7 Pxc3, 15. bxc3 Dxe7, 16. 
dxe5 dxe5, 17. Lxf4 gxf4, 18. Dh5 Kf8,  

 

19. Txe5 Df6, 20. Tae1 Kg7, 21. Lxf7 
Td8, 22. Lc4 Ld7, 23. Te7+ Kh8, 24. Ld3 
c5, 25. Th7+ Kg8, 26. Txh6 Dxc3, 27. 
Tg6+ Kf8, 28. Dh6+ Kf7, 29. Dh7+ 1-0  
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Reinhard Cvetkovic speelde op bord 3 met 
zwart een goede partij, helaas kon hij 
tegen de sterke Kampenaar  Redeker 
(2029) net niet bolwerken. Emma speelde 
een goede partij, wel met enigszins 
tijdnood, knap uit. De druk die ze had op 
de stelling van de tegenstander wist ze 
goed uit te buiten en haalde het punt voor 
WSG binnen.  

Van Arent heb ik helaas zelf niet zoveel 
gezien, ik dacht dat het wel gelijk stond, 
maar in één keer was het afgelopen in zijn 
nadeel. Wat er precies fout ging kon ik niet 
zeggen, het enige wat Arent aangaf was 
dat het onnodig bleek. Helaas nog genoeg 
kansen Arent, op naar de volgende 
wedstrijden! Jochem speelde op bord 2 
een partij met de witte stukken, waarin hij 
langzaam de druk opvoerde, met een 
leuke combinatie waarin gedwongen de 
dames werden geruild en hij daardoor ook 
een kwaliteit won, was het feitelijk 
gewonnen.  

Zijn tegenstander speelde nog even door, 
maar gaf enige tijd later op, omdat er niets 
meer te redden was. Henrik speelde met 
de zwarte stukken tegen een op papier 
gelijkwaardige tegenstander. Er is altijd 
wat te beleven op het bord als Henrik 
speelt, ook deze keer. Henrik vertelde dat 
hij een mat van 8 over het hoofd had 
gezien. Hij verloor uiteindelijk de  partij 
omdat hij toch net iets teveel geofferd had.  
 
 

 

De partij met toelichting van de redactie op 
basis van tips van Henrik. 

 

1.f4 d6 2.Pf3 Lg4 3.e3 e5 4.h3 Lxf3 
5.Dxf3 exf4 6.Dxf4 Pf6 7.Le2 Pbd7 8.Pc3 
d5 9.b3 Ld6 10.Df2 c6 11.g4 Dc7 12.Tg1 
0-0-0 13.Lb2 Pc5 14.Lf3 d4 15.exd4 
The8+ 16.Kd1 Lf4 17.Tf1 Lg3 18.Dg2 
Txd4 19.Pe2  
 

 
 
Txd2+  
Dit offer was niet correct, maar omdat wit 
op zet 21 Ke1 speelt in plaats van Kd1 is 
het opeens mat in vijf na Pd3+, xd3 (Kd1 
Pxb2 stelt het slechts even uit) Da5+, Kf2 
Le3+, Kg3 Dc7+, Kh4 g5. 
20.Kxd2 Lf4+ 21.Ke1 Da5+ 22.b4 Dxb4+ 
23.Kf2 Txe2+ 24.Lxe2 Pce4+ 25.Kg1 
Dxb2  
 

 
 
Na Db6+ (gevolgd door Kh1 Pg3) stond 
zwart nog steeds gewonnen. 
 
26.Txf4 Dxa1+ 27.Tf1 Dd4+ 28.Kh1 De5  
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29.Tf3 Pd5  
Beter is hier een zet met het andere 
paard. Vanaf hier gaat het langzaam de 
verkeerde kant op met de zwarte stelling. 
 
30.Dh2 Da1+ 31.Tf1 Dc3 32.Ld3 Dd4 
33.Txf7 De3 34.Lxe4 De1+ 35.Dg1 
Dxe4+ 36.Dg2 De1+ 37.Tf1 De5 38.Df3 
Kc7 39.c4 Pf6 40.Df4 Dxf4 41.Txf4 Kd6 
42.g5 Ph5 43.Tf7 Kc5 44.Txb7 Kxc4 
45.Txa7  
 

 
 

Kb5 46.Tb7+ Ka6 47.Tb8 Pf4 48.Kh2 Ka7 
49.Th8 h6 50.gxh6 gxh6 51.Txh6 c5 
52.Kg3 Pd3 53.Kf3 c4 54.Ke3 Pb4 
55.Th4 Pd5+ 56.Kd4 Pb4 57.a4 Ka6 
58.Kxc4 Pc2 59.Te4  
59...Pa3+ 60.Kb4 Pc2+  60.Kb3 Pa1+  1-0 
 
Door deze resultaten, rond een uur of 
17.00 uur was de tussenstand 3,5–3,5. Ik 
speelde op bord 1 met de zwarte stukken 
een solide partij tegen Ronald Ekkel ( 
2005 Elo). In het eindspel kwam ik een 
pion achter en dacht met alleen nog wat 
lichte stukken op het bord en een paar 
pionnen dat ik moest vrezen voor een 
goed resultaat.  

Mijn tegenstander liet me binnen komen 
met de koning en met zijn koning op de 
onderste rij had ik in een keer wat 
dreigingen. Ik wikkelde af naar een 
toreneindspel met een pion meer en wist 
deze uiteindelijk rond 18.30 uur te winnen. 
Ik was helemaal gaar na 5,5 uur schaken 
maar was erg opgelucht dat ik het 
beslissende punt maakte en ons mede 
daardoor de eerste twee punten bezorgde. 
Al met al een gelukkige overwinning voor 
ons. 

 
 

WSG 1 1915 O & O Kampen 1 1902 4½-3½ 

Han Schuurmans 1850 Ronald Ekkel 2005 1-0 

Jochem Mullink 2127 Muharem Mujkanovic 1974 1-0 

Reinhard Cvetkovic 1833 Johan Redeker 2029 0-1 

Peter Hoens 1937 Hans Spoelstra 2075 ½-½ 

Henrik Lösing 1944 Jarno Visscher 1923 0-1 

Emma de Vries 1907 Bernd Ekkelboom 1853 1-0 

Arent Luimes 1865 David Quillogan 1772 0-1 

Gerard Harbers 1853 Ronald Vierhuis 1584 1-0 
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Almelo 1 – WSG 1 

(door Arent Luimes) 

Na een zeer benauwde zege in de openingswedstrijd tegen O&O Kampen stond op zaterdag 
8 oktober 2022 de eerste uitwedstrijd van dit seizoen op het programma. Wij reisden af naar 
Almelo voor de tweede wedstrijd van het schaakseizoen. In Almelo namen we het op tegen 
de plaatselijk SV, een tegenstander tegen wie wij het de laatste tijd lastig hebben. Ik herinner 
mij een 3-5 nederlaag in april van het vorige seizoen en ook met de viertallen liepen we 
recentelijk tegen een ruime nederlaag aan.   

Net als in de openingsronde hadden wij in 
de tweede speelronde wederom de nodige 
invallers nodig.  Het is te hopen dat dit niet 
de trend van het seizoen wordt, maar 
tegelijkertijd is het zeer fijn dat er altijd 
spelers uit andere teams bereid zijn om 
met ons mee te spelen wanneer de nood 
aan de man is. Deze keer speelden 
Gerard Harbers en Bert te Sligte met ons 
mee.   

Iets na 12:30 uur kwamen we aan bij Irish 
Pub/Restaurant The Shamrock in het 
centrum van Almelo. Zelf herinner ik mij 
voor wat betreft uitwedstrijden in Almelo 
vooral het wijkcentrum waar ik op menig 
vrijdagavond in de SBO-competities heb 
gespeeld. De locatie had een beetje het 
karakter van een bruine kroeg en oogde 
beneden sfeervol. De ruimte boven was 
ook toereikend om twee externe 
wedstrijden te spelen (in de ruimte naast 
ons speelde Almelo 2 tegen Groninger 
combinatie 6) en tevens was er een 
internetverbinding beschikbaar waardoor 
de partij op bord 1 van Arjan voor de 
liefhebbers thuis rechtstreeks te volgen 
(en achteraf na te spelen) was.  

Over de wedstrijd kan ik vrij kort zijn. Op 
papier waren we op basis van rating 
ongeveer even sterk als onze 
tegenstander. In de praktijk kwamen we 
gewoon te kort. Op bord 8 wist de 
tegenstander van  Bert te Sligte een 
dubbelpion op f6 te creëren waardoor de 
verbinding van de e-pion met veld d5 
wegviel. Vervolgens werd de druk op veld 
d5 verder opgevoerd en deze hield bijna 
de hele partij aan. Onder deze druk kwam 
Bert helaas niet uit. Jochem Mullink op 
bord 2 drukte zijn tegenstander ver terug, 
verraste hem met een fraaie dubbele 
aanval en won.   

Reinhard Funke leek wat er beter te staan 
dan zijn tegenstander. Zijn tegenstander 
kreeg wel de nodige activiteit terug. Een 
remise leek een terecht resultaat. 
Daarmee was de koek voor het WSG wel 
zo ongeveer op. Op bord 4 had Khaled in 
een Italiaanse partij niet zijn dag.  Van de 
partij van Han Schuurmans dacht ik dat 
alles na de opening  redelijk in evenwicht 
was. Toen ik echter ging tellen kwam ik er 
achter dat Han een pion minder had. 
Tegenstander Alvin Jutba, tegen wie 
menig WSG'er slecht scoort, wist met de 
numerieke pionnenmeerderheid de druk 
langzaam op te voeren en het punt binnen 
te slepen. 

Arent Luimes stond met wit steeds iets 
minder en verbruikte te veel tijd. In de 
tijdnoodfase gaf hij zomaar een kwaliteit 
weg, kwam vervolgens nog goed terug, 
maar het uit het niets weggeven van een 
vol stuk op 40ste zet kostte hem de partij. 
Gerard Harbers stond tegen Ben Poelstra 
met zwart de hele middag onder druk. 
Nadat bijna alle stukken op het bord 
geruild waren, restte voor wit een pion in 
de zevende rij. Gerard wist deze 
ternauwernood tegen te houden. Met een 
remise bereikte Gerard het maximale 
resultaat.   

Op bord 1 speelde Arjan van Lith speelde 
met wit tegen Peter Mijnheer. Arjan van 
Lith begon de partij met een rating van 
2.196. Aangezien zijn tegenstander ook 
meer dan 2.100 had, zou een overwinning 
betekenen dat Arjan de grens van 2.200 
elo passeert. Ik zou zelf niet weten of er 
een andere (zelf opgeleide) WSG'er is die 
deze grens ooit is voorbijgegaan. De partij 
van Arjan ging lange tijd gelijk op. In 
tijdnood leek Arjan een stuk weg te 
blunderen, maar zijn tegenstander zag het 
niet.  
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Er resteerde een eindspel van wit paard + 
twee pionnen tegen zwart loper en drie 
pionnen.    

De zwarte loper bleek daarbij de 
verkeerde loper te zijn waardoor Arjan op 
kundige wijze naar remise kon afwikkelen. 
Eindstand Almelo- WSG 5,5 -2,5. 

 
 

Almelo 1 1970 WSG 1 1966 5½-2½ 

Peter Mijnheer 2119 Arjan van Lith 2196 ½-½ 

Marcel Wildschut 2114 Jochem Mullink 2134 0-1 

Edwin Sarink 1995 Reinhard Funke 2021 ½-½ 

Alvin Jutba 2001 Han Schuurmans 1868 1-0 

Matthias Kruimer 1878 Khaled Darwisch 2049 1-0 

Ben Poelstra 1853 Gerard Harbers 1857 ½-½ 

Yannic Husers 1888 Arent Luimes 1849 1-0 

Geert Kloppenburg 1914 Bert te Sligte 1756 1-0 

 

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 

      
 

 

 

 



 

 

16 

SISSA 1 – WSG 1 
(door Jochem Mullink) 

In klasse 3B van de KNSB competitie moesten we het opnemen tegen SISSA uit Groningen. 
Al met al werd het spreekwoordelijk gezien een tranendal voor ons. Eerst maar eens de 
heenreis bespreken. Dat ging eigenlijk voorspoedig, we konden met enige moeite in 
Groningen zelfs een parkeerplek vinden waar we niet voor hoefden te betalen. 

Ook vervolgens de speelzaal vinden 
kostte geen enkele moeite; volgens Marcel 
was dit minstens de zesde keer dat we 
een bezoek mochten brengen aan het 
Jannes van der Wal denksportcentrum. Bij 
SISSA speelden toevallig nog twee 
tegenstanders waar ik een goede 
herinnering aan heb bij het toernooi 
afgelopen zomer in Dieren. Eén van die 
partijen was tegen de tegenstander van 
Gerard Harbers. In de andere partij stond 
ik daar de gehele wedstrijd verloren, totdat 
ik na 35 zetten met een prachtschwindel 
de partij nog in mijn voordeel wist te keren. 

Nu de partijen. Zoals al vermeld werd het 
uiteindelijk een tranendal. Toch begon de 
wedstrijd enigszins voorspoedig. Na twaalf 
zetten kwam in de partij van Gerard de 
volgende stelling op het bord. 

 

Opdracht: zwart wint materiaal. 

Oplossing: 13. … f6 en het paard staat 
ingesloten. 

Daarna wist Gerard de stelling op zijn 
solide wijze af te ronden. 

Ondertussen speelde Paul op het laatste 
bord. Zijn tegenstander speelde erg snel 
en na 13 zetten had hij 1 uur en 35 
minuten op de klok.  

 

Ook kwam er een stelling op het bord 
waarin het loperpaar van zijn tegenstander 
erg sterk leek. Dat leverde zijn 
tegenstander materiaalwinst op wat 
voldoende was voor de partij. 

Verder werd er vijf keer remise gespeeld. 
Bovengetekende speelde wederom een 
slappe partij. In de analyse bleek dat hij 
misschien wat vage kansen had in het 
eindspel als hij dat iets nauwkeuriger had 
gespeeld. Daarvoor had zijn tegenstander 
echter ook wat kansen gehad en dus was 
remise wel een resultaat waar hij op dat 
moment mee kon leven. 

Van de andere remisepartijen heb ik niet 
alles kunnen zien. Na de wedstrijd liet 
Emma zien dat er volgens de computer op 
een gegeven moment meer in had 
gezeten (maar in hoeveel partijen is dat 
niet het geval?). Invaller Marcel speelde 
een nette remise. Ook voor hem gaf de 
computer aan dat er op enig moment meer 
te halen viel. In de opening won hij 
namelijk een pion en voor een computer is 
dat natuurlijk makkelijker te consolideren 
dan voor een mens. 

Arent was van ons allemaal het langst 
bezig. Zijn partij kun je ook wel de partij 
van de middag noemen. Ik denk dat Arent 
minimaal drie keer op winst heeft gestaan, 
maar zijn tegenstander helaas net één 
keer vaker. Het was tot op het laatste 
moment spannend. Uiteindelijk gaf een 
vrijpion die net één zet te vroeg 
promoveerde de doorslag voor de 
tegenstander. 

Helaas moesten wij ons dus in mineur 
terug naar Winterswijk, maar niet voordat 
wij nog van de Italiaanse keuken hadden 
genoten bij een pizzeria in Raalte. 
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SISSA 1 1923 WSG 1 1931 4½-3½ 

Edim Salihbegovic 2082 Arjan van Lith 2194 ½-½ 

Raymon Oord 2019 Jochem Mullink 2145 ½-½ 

Mathijs de Jong 1995 Marcel Krosenbrink 1906 ½-½ 

Kenneth Muller 1922 Gerard Harbers 1857 0-1 

Maarten Hemmes 1857 Hans Schuurmans 1860 ½-½ 

Eric Jan Walinga 1843 Emma de Vries 1873 ½-½ 

Maarten Roorda 1820 Arent Luimes 1838 1-0 

Marcel Pouw 1844 Paul van der Lee 1771 1-0 
 

        
 
 

 
WSG 2-ASA 2 

(door Marcel Krosenbrink) 
  
Ken je die mop van die man die naar Parijs ging ? Nee, ik ook niet, want hij ging niet. Daar 
leek het wel een beetje op in de aanloop naar de wedstrijd tegen ASA. Want al ver van 
tevoren stroomden maar liefst vijf afmeldingen binnen. Omdat het eerste team ook drie 
mensen moest ontberen, was ik blij dat het derde team deze eerste ronde niet in actie 
hoefde te komen. Tot zover de perikelen vooraf.  
 
De Arnhemse Schaakacademie (want 
daar staat ASA voor) is een van de teams 
waar we dit seizoen punten tegen kunnen 
pakken. En misschien wel moeten, want er 
gaan in deze groep van negen toch nog 
twee teams degraderen, vanwege de 
nieuwe opbouw van de KNSB-competitie. 
Luc van Harxen won zijn partij, toen zijn 
tegenstander door de vlag ging. Daarvoor 
stond hij echter niet altijd even lekker 
zoals blijkt uit onderstaande fragmenten.  
 

  
 
Dis is de stelling na 15….b4. Luc heeft wit. 
Mijn programma schat de stelling als min 
of meer gelijk. 
 

16. axb4 axb4, 17. b3  
Dit blijkt niet zo’n goede zet. Beter is xc4.  
 
17. …xb3, 18. Lxb3 Pa5, 19. Dc2 Pxb3, 
20. Dxb3 Ta3 
Met Lb5 gevolgd door Lc4 houdt zwart de 
stelling beter in de greep. 
 
21. Txa3 xa3, 22. Ta1 La4, 23. Da2 Lb5, 
24. Lc1 Pc4, 25. Pd2 Pb2 
 

 
 
Met zijn laatste zet gooit zwart zijn voordel 
weg. Met Db6 of 0-0 kan hij zijn stelling 
versterken.  
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26. Pg3  
Dit geeft zwart weer nieuwe kansen. Lxb2 
xb2 en dan Te1 en het ergste leed is 
voorbij, omdat de pion p b2 nu niet meer 
te houden is voor zwart. Maar dan moet 
zwart wel Lc4 spelen op de volgende zet 
om zijn vrijpion op a2 extra te 
ondersteunen. Die blijft dan een nagel in 
de witte stelling. Na Pxc4 volgt dan Pxc4. 
 
Pc4, 27. Pb1 Da5, 28. Lxa3 en met nog 
dertien zetten tot de tijdcontrole ging zwart 
door de vlag. Maa hij gaat de a-pion nu 
ook verliezen en voor het eerst sinds tijden 
staat wit ook weer beter.   
 
Manfred Schmeing speelde remise en dat 
deed ook Han van de Laar, die op zijn 
verjaardag zowel wedstrijdleider als 
invaller was. Hulde daarvoor. Marcel 
Krosenbrink deed een paar slechte zetten 
teveel en zijn tegenstander speelde het 
toen goed uit. Bert te Sligte kwam in actie 
tegen onze oude clubgenoot Ben McNab, 

waarvan we weten dat ie degelijk speelt. 
Dat bleek ook nu en remise was het 
logische gevolg.  
 
Matthijs Hoens wilde wel aan het eerste 
bord zitten en dat deed hij lange tijd heel 
goed. Toen het op oogsten aan kwam, liet 
de voorzichtigheid hem echter in de steek. 
Dat was jammer. Joachim Musholt stond 
goed, leverde weer iets in, maar bereikte 
nog een toreneindspel met pluspion. Maar 
het verzandde in remise.  
Zoals we van Joachim gewend zijn, was 
zijn commentaar helder.  
“Ich spielte Scheisse”.  
 
Henri Abbink kwam ook in een 
toreneindspel met pluspion. Hij wist dat 
met geconcentreerd spel in winst om te 
zetten. Eindstand 4-4. Er had 
allesbijelkaar eerder meer ingezeten dan 
minder, dus dit kan in de eindafrekening 
wel eens een duur punt blijken te zijn. Nog 
zeven ronden te gaan. 

 
 
 

          WSG 2 1729 ASA 2 1750 4-4 

Matthijs Hoens 1690 Ronald Engelen 1875 0-1 

Marcel Krosenbrink 1899 Rein Visee 1886 0-1 

Bert te Sligte 1756 Ben McNab 1787 ½-½ 

Manfred Schmeing 1706 JanWillem van Willigen 1742 ½-½ 

Henri Abbink 1924 Ilan van der Zand 1692 1-0 

Han van de Laar 1584 Fred Beumer 1798 ½-½ 

Joachim Musholt 1706 Wouter Wieggers 1649 ½-½ 

Luc van Harxen 1568 Tom Brans 1571 1-0 

 

 
Voorst 1 – WSG 2  
(door Geert ten Hietbrink) 

De middag dat we naar Voorst reden was het een mooie zonnige dag, waarbij we konden 
genieten van het fraaie landschap. Met een goed humeur en veel overwinningslust gingen 
we ten strijde tegen Voorst 1. Na afloop van de partij sprak ik een schaker van Voorst. Hij gaf 
aan dat de opstelling bewust zo was gekozen, dat WSG tegen de zon in moest kijken. Ik 
weet niet of dit psychologisch voordeel betekent, maar ik had het in ieder geval behoorlijk 
warm achter het glas. Temeer een reden voor mij om de partij niet te veel te rekken, maar 
snel toe te slaan. Aan het einde van dit verslag zal ik mijn partij enigszins analyseren. 
 
Om circa 16.30 uur was ik uitgespeeld, en 
kon ik een rondje lopen om de 
tussenstand op te maken. Paul op bord 4 
had inmiddels al remise gespeeld tegen 
zijn tegenstander John Sloots.  

Van deze partij heb ik zelf niets gevolgd. 
Ikzelf op bord 8 had een prima 
aanvalspartij tegen John de Boer, zodat 
we om 16.45 op 1,5 punt stonden.  
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Dick van Wamelen speelde een gedegen 
pot, waarbij hij eigenlijk de hele partij beter 
stond. Dit resulteerde dan ook in een 
overwinning op bord 7. 
Het lijkt allemaal hosanna, maar niet alles 
liep voor ons positief. Oscar op bord 3 had 
een sterke tegenstander en gaf op, omdat 
zijn opponent Michiel Jansen met een 
vrijpion absoluut zou winnen.  
Dick Boogaard had een heel spannende 
partij, dit vond hij zelf en ik ook. Dick liep 
enigszins rond met een behoorlijke 
hoeveelheid adrenaline. Het spel kon alle 
kanten op. Er was dreigde een vrijpion op 
de B-lijn. Maar na ruil was het weer 
ongeveer gelijk, eindstand remise. 
 
Daniel Kloster kreeg ook een enerverende 
pot. Hij stond een stuk achter tegen één 
pluspion. Hieruit ontstond een eindspel dat 
echt verloren leek. Maar Daniel wist door 
taai en gedegen spel dit om te buigen tot 
remise. Bord 1 en bord 2 hadden het best 
lastig.  
Aan bord 1 speelde Henri tegen Jeroen 
Bosch. Hier ontstond een eindspel met 
een slechte loper tegen een goed paard 
met een pion verschil.  
Dit zag er niet goed uit voor Henri. Hij kon 
niet anders dan zijn koning plat leggen. 
Marcel speelde aan bord 2 tegen Richard 
van Tienhoven. Dit was een toreneindspel 
met een pluspion voor Marcel. Uiteindelijk 
werd deze partij remise. Al met al een 
eindstand van 4–4.  
 
Korte analyse van de partij John de 
Boer(wit) tegen Geert ten Hietbrink (zwart) 
: 
 In de beginfase was er eigenlijk continu 
een evenwicht: 
 
1.Pf3 Pf6, 2. g3 g6, 3. Lg2 Lg7, 4. 0-0 d6, 
5. d4 c6, 6. c4 0-0, 7. Pc3 Lf5, 8. Ph4 
Le6, 9. d5 cxd5, 10. cxd5 Ld7, 11. h3 
Pa6, 12. Tb1 Tc8   
Toren op de open lijn is altijd beter 
 
13. Ld2 Tc7, 14. Kh2 Dc8, 15. a3 b6, 16. 
f4 Pc5  

 
 
Zwart lijkt wat gedrongen te staan, maar 
de witte koningsstelling wordt steeds meer 
open  
 
17. e4 Da6, 18. e5 Pe8, 19. Te1 Pa4, 20. 
Lf1 Pxc3, 21. Lxc3 Lb5  
Door middel van ruil probeer ik het 
voordeel van de C-lijn te vergroten 
 
22. Pf3 Lxf1, 23. Txf1 h6, 24. g4 Dc4  
De koningsstelling van wit wordt nog meer 
geopend, na Dc4 geeft de computer 
voordeel 
 
25. Kg3 Kh7  
Hier was Tc5 beter, Ld4 gaat niet wegens 
Txd5 
26. Tc1 Da6  
Hier geeft de computer wit een klein 
voordeel. 
 
27. f5 gxf5  
Wit had hier Dc2 moeten spelen 
 
28. gxf5 dxe5  
In deze stelling zag ik mogelijkheden met 
De2 en de open g-lijn voor de toren 
 
29. Pxe5 Lxe5, 30. Lxe5 Txc1  
Nu moet de witte dame veld e2 qua 
dekking loslaten 
 
31. Dxc1  De2!  
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Aanval op de loper en koningsaanval op 
termijn; computer geeft -7,5 voor zwart 
 
32. Df4 Tg8+   
De witte koning heeft geen keuze 
 
33. …Kh4 Tg5, 34. Tf3  
Toren naar f3, anders Dh5 mat 
 
34….f6, 35. Lc3 Pg7  

 
 
Mat dreigt door Pxf5, Hier geeft wit op. 
Varianten zijn: 36. b3 Dg2, 37. Tg3 Dxg3, 
38. Dxg3 Pf5# of 36. Dg4 Txg4, 37. hxg4 
Dh2+, 38. Th3 Pxf5+, 39. gxf5+  Df4+, 40. 
Kh5  Dg5# 

           Voorst 1 1729 WSG 2 1750 4-4 

Jeroen Bosch 1931 Henri Abbink 1924 1-0 

Richard van Tienhoven 1923 Marcel Krosenbrink 1899 ½-½ 

Michiel Jansen 1867 Oscar Wamelink 1789 1-0 

John Sloots 1876 Paul van der Lee 1767 ½-½ 

Lutsen Dooper 1823 Dick Boogaard 1744 ½-½ 

Jacques van Gelder 1688 Daniel Kloster   xx ½-½ 

Henri Jansen 1728 Dick van Wamelen 1740 0-1 

John de Boer 1496 Geert ten Hietbrink 1697 0-1 

 

ASV 7 - WSG 3    
(door Henk te Brinke) 

 
Door de teamleidster werd ik vriendelijk uitgenodigd voor de eerste competitiewedstrijd. In de 
mail had ik aangegeven dat wij nog wat recht te zetten hadden met de mededeling dat dit 
niet persoonlijk was bedoeld. Ik breng nog even in herinnering dat wij vorig jaar de 
gedoodverfde kampioenskandidaat waren, maar door twee onnodige nederlagen tegen  
ASV 6 de titel in Arnhem moesten laten 
 
De zege kwam lastiger tot stand dan 
vooraf ingeschat. Ik was zelf vrij snel klaar 
door al vroeg in de partij. Ik won een pion 
welke niet kon worden teruggeslagen 
omdat de dame op de tocht stond. 
Daardoor bleef een geïsoleerde pion over.  

Toen ik vrij snel na een paardvork ook nog 
een ongedekte loper kon snoepen vond 
mijn opponent het welletjes 
Ook Luc van Harxen wist zijn opponent te 
trucen. Het derde punt werd gescoord 
door Robin Hoens die een voordelige 
stelling wist te verzilveren.  
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Alfred Schley kwam een pion achter maar 
wist de stelling toch in zijn voordeel uit. 
Met een aantal scherpe zetten wist hij de 
dame te vangen en het punt te scoren.  
 
De partij van Alfred met eigen commentaar 
 
1. e4 e5, 2. c4  
En pardoes uit de theorie 
 
2. …Pf6, 3. Pc3 Lc5, 4. h3 a6, 5. d3 h6, 
6.Pf3 d6, 7. a3 Pc6, 8. Le2 0-0, 9. 0-0 
Ph7   
Met het idee 10. …f5 
 
10. Pd5 Pe7, 11. Ph2 c6, 12. Pe3 f5, 13. 
exf5 Pxf5, 14.Pxf5 Lxf5, 15.Lg4 Lb6, 
16.De2 Df6  
Plaatsmaken voor de toren 
 
17. Le3 Lc7, 18. f4 Tae8 19. Dd2 
 

 
 
19. …Dd8, 20.fxe5 Lxg4, 21.Pxg4 h5, 
22.Ph2 Txe5, 23.Txf8+  Pxf8, 24.Pf3 Te6, 
25.Tf1  De8, 26.Ld4  
Tot hier een gelijkopgaande partij, nu krijgt 
zwart aanvalsmogelijkheden 
 
26…. Te2   
Waar naartoe met de dame ? De velden 
d1 en b4 liggen voor de hand. Wit speelt 
echter zonder lang nadenken Dg5. Dat 
dreigt mat op g7, maar met de volgende 
zet van zwart dekt hij g7 en wint materiaal.  
 
27. Dg5  Pe6, 28. Df5 
Nu wint 28… Pxd4, 29. Pxd4 Lb6 een 
stuk. Maar zwart heeft nog een ander 
idee.  
28. …Ld8  

Wit ziet het gevaar niet voor zijn dame en 
speelt na lang nadenken:  
 
 29. g3 g6                                                                                                                                                 

 
 
En de dame heeft geen veld meer. Er 
werd nog gespeeld: 
 
30.De4 Txe4, 31. xd4 Pxd4,  32. Pxd4 
Lb6  
 
Matthijs Hoens kwam snel twee pionnen 
achter. Met ongelijke lopers is het echter 
nog steeds lastig de winstweg te vinden. 
Hij leek het nog te kunnen keepen, maar 
zijn tegenstander wikkelde het heel 
nauwkeurig af tot winst 
André Houwers won al snel vier pionnen 
tegen een loper, maar speelde het niet 
goed uit. Met een eindspel van twee 
pionnen voor André en paard en pion 
dacht André dat de twee pionnen meer 
zouden opleveren en liet de kans lopen 
om de pion er af te slaan en daarmee 
remise af te dwingen. Helaas een 
verkeerde inschatting 
 
Invaller Rob Voogd kweet zich goed van 
zijn taak en kwam in een voordelig 
eindspel terecht. Hij had onterecht nog 
angst voor een tweetal ver opgespeelde 
verbonden vrijpionnen en had de partij 
wellicht eerder kunnen beslissen. Nadat 
dat denkbeeldige gevaar was ingedamd 
kon Rob zijn vrijpion vlot doorschuiven en 
promoveren tot een dame en daarmee het 
beslissende punt scoren.  
Reinhard Cvetkovic had het de hele 
middag al moeilijk. Zei al dat hij weinig zag 
en heeft ook eigenlijk helemaal geen zicht 
gehad op een resultaat. 
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           ASV 7 1398 WSG 3 1592 3-5 

Gwénaël Paris 1588 Reinhard Cvetkovic 1806 1-0 

Kazem Mollahosseini 1433 Alfred Schley 1704 0-1 

Douwe Huijsmans 1544 Matthijs Hoens 1690 1-0 

Peter Hamers 1342 Henk te Brinke 1545 0-1 

Richard van Duijvenbode xx Luc van Harxen 1568 0-1 

Nadiem Kamel xx Robin Hoens 1646 0-1 

Bader Hamadeh xx André Houwers 1428 1-0 

Samantha van Diggelen 1082 Rob Voogd 1346 0-1 

 
 

SMB 4- WSG 3 
(door Luc van Harxen) 

 
De uitwedstrijd van WSG 3 tegen SMB 4 was een opmerkelijke aangelegenheid op 
meerdere punten. Ten eerste begonnen we een uur vroeger dan we gewend zijn, om 12:00 
in plaats van 13:00 omdat SMB maar tot 17:00 uur de zaal tot hun beschikking had. 
Daarnaast had zowel WSG als SMB een erg jeugdig team opgesteld. Het team van SMB 
bestond bijna volledig uit kinderen. Maar ook bij WSG was met bijna alleen jeugd- en 
voormalig jeugdspelers de gemiddelde leeftijd erg laag voor een schaakwedstrijd.  
 
Hoewel we op papier een flinke 
voorsprong qua rating hadden, zegt rating 
niet altijd alles. Zeker niet bij jeugdspelers. 
Het was dus belangrijk om de 
tegenstanders niet te onderschatten om zo 
ook de tweede wedstrijd van het seizoen 
met een overwinning af te sluiten. 
 
De eerste partijen waren snel afgelopen. 
Als eerste was Reinhard Cvetkovic op 
bord 1 klaar. Na Reinhards korte rokade 
probeerde zijn tegenstander de 
koningsvleugel aan te vallen. Dit mislukte 
echter waardoor de tegenstander moest 
kiezen tussen mat gaan of alles kwijt 
raken. Hij koos ervoor om op te geven. Dit 
betekende dat onze eerste overwinning 
een feit was. De volgende die klaar was, 
was Marijn Visser op bord 7. Hij kwam al 
snel voor te staan door twee pionnen voor 
een paard te ruilen. Zijn tegenstander 
bleef daarna erg gul met zijn stukken 
waardoor Marijn uiteindelijk een dame 
voorstond. De tegenstand gaf niet lang 
daarna op. Daarmee was de stand 
opgelopen tot 0-2.  
Kort daarna was Matthijs Hoens op bord 3 
klaar. In zijn partij werd al snel veel 
afgeruild en dat deed Mathhijs net iets 
beter dan zijn tegenstander.  

Hij kwam eerst een pion voor, daarna een 
stuk en nog meer pionnen en won 
vervolgens ook zijn partij. De 4e die klaar 
was, was ik zelf op bord 5. Mijn partij bleef 
lang in balans zonder dat er zelfs maar 
één pion geslagen werd. Toen mijn 
tegenstander echter een foutje maakte en 
pion verloor stortte al snel zijn hele stelling 
in. Een paar zetten later zag hij zich 
genoodzaakt op te geven en stonden we 
0-4. Halverwege hadden al onze 
witspelers gewonnen en stonden we ruim 
voor. Dat laatste halfje wat we nodig 
hadden voor de overwinning bleek echter 
lastiger te behalen dan aanvankelijk 
gedacht. 
 
Onze last-minute invaller Bram Wilterdink 
speelde op bord 8. Hij was de volgende 
wiens partij afgelopen was. Ondanks 
kansen voor beide spelers kwam Bram in 
een eindspel terecht met een stuk achter.  
Hierin verzette hij zich kranig, met zelf nog 
wat kansjes op remise. Helaas lukte het 
allemaal net niet en nadat de dames 
afgeruild werden kon Bram de pion van 
zijn tegenstander niet meer tegenhouden. 
Dit betekende onze eerste nederlaag van 
de dag en dat de stand nu 1–4 was. Oscar 
Wamelink bezette bord 2.  
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Hij kwam al in de opening lastig te staan 
door het verlies van één pion. Deze pion 
meer werd uiteindelijk een vrijpion die 
Oscar niet meer tegen kon houden. Dit 
betekende onze tweede nederlaag en een 
stand van 2–4 
 
Toen waren er nog twee: Alfred Schley op 
bord 2 en Max Eisenbart op bord 6. Max 
was de eerste die klaar was. Zijn partij 
begint rustig totdat Max een pion weet te 
winnen. Hoewel er wat moeilijkheden in 
het vervolg waren besloot Max in eindspel 
waar hij wat beter stond een 
remiseaanbod van zijn tegenstander te 
accepteren en zo onze overwinning veilig 
te stellen. Als allerlaatste klaar was Alfred 
op bord 4. Na een redelijk rustig begin van 
zijn partij moest hij zijn twee torens ruilen 
voor de dame van zijn tegenstander. Toen 
de tegenstander echter beide torens op 
een open lijn wist te verbinden bleken 
deze net iets sterker dan de dame van 
Alfred. Toen hij na een truc een vork van 
het paard op de koning en dame ook niet 
meer kon tegenhouden moest Alfred de 
partij opgeven. 
 
De uiteindelijke uitslag is daarmee 3,5-4,5 
in ons voordeel geworden. Opvallend was 
dat op de partij van Max op bord 6 na alle 
witspelers gewonnen hadden. De oude 
schaakspreuk: ‘wit begint en zwart wint’ 
blijkt dus niet echt op de waarheid 
gebaseerd te zijn. Voor nu hebben we 
twee overwinningen uit evenveel wedstrijd 
en dat is een prima seizoenstart waar we 
hopelijk nog een mooi vervolg aan gaan 
geven. 
 
Luc van Harxen – Teun Cloosterman 
 
1.  e4 d6, 2. Pf3 Pf6, 3. Pc3 g6, 4. Lc4 
Lg7, 5. d3 0-0, 6. h3 c6, 7. 0-0 b5, 8. Lb3 
e5, 9. Lg5 a5, 10. a3 Pbd7, 11. Te1 Te8, 
12. Lh4 Pc5, 13. La2 Le6, 14. d4 Pa6 
 

 
 
Met het paard hier weggaan was niet de 
beste oplossing, als wit het anders had 
uitgespeeld had wit namelijk een pion 
kunnen winnen. Na 15. Lxe6 Txe6 16. d5 
xd5 17. xd6 Te8 wint wit een pion met 
Pxb5. Beter was geweest om de pion af te 
ruilen met 14  xd4 
 
15. d5 Ld7 
Hier kiest wit er dus voor om direct d5 te 
spelen in plaats van eerst de lopers af te 
ruilen. 
  
16. Pg5 c5, 17. De2 Db6 
Hier een gemiste kans op 17. a4 voor wit. 
Hiermee dreigt wit een pion te winnen en 
kan het de stukken beter neerzetten en de 
pionstructuur van zwart verslechteren door 
een geïsoleerde randpion te creëren. 
Deze zet blijft een aantal zetten mogelijk 
zonder dat wit gebruikt maakt van de 
mogelijkheid 
 
18. Pd1 Ta7, 19. Kh1 h6, 20. Pf3  Ph7, 
21.Ph2 f5, 22. f3 g5, 23. Lf2 f4, 24. c3 b4, 
25. axb4  axb4, 26. Lc4 Pc7  
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Hier maakt zwart een grote fout. Waardoor 
hij een pion en later ook de partij verliest. 
Veel beter was geweest om het paard met 
26. …Tea8 nogmaals te dekken. Het zou 
dan voldoende gedekt staan, terwijl het 
voor wit onmogelijk was om nogmaals het 
paard te vallen. De partij zou dan weer 
ongeveer in balans zijn.  
 
27. Txa7 Dxa7, 28. cxb4 Lf8, 29. bxc5 
dxc5, 30. Pg4 h5, 31. d6+  Pe6 

Hier gaat zwart opnieuw de fout in. Beter 
was geweest om de koning weg te zetten 
naar  
31. Kh8. Dan volgt 32 Pxe5 Txe5 33. xc7 
Dxc7. Afruilen is nooit leuk als je 
achterstaat maar zo blijf de partij in elk 
geval nog speelbaar. 
 
32. Pxe5 Lxd6, 33. Pxd7 Dxd7, 34. Lb5  
 

 
 
En toen gaf de tegenstander op 

 
 

SMB 4 1247 WSG 3 1592 3-5 

Ton Huybregts 1507 Reinhard Cvetkovic 1806 0-1 

Josephine Damen 1502 Oscar Wamelink 1779 1-0 

Mathias Freijse 1600 Matthijs Hoens 1690 0-1 

Gijs Verbruggen 1186 Alfred Schley 1704 1-0 

Teun Cloosterman 1105 Luc van Harxen 1568 0-1 

Charles Peelen 1241 Max Eisenbart 1504 ½-½ 

Lars Dormans xx Marijn Visser 1435 0-1 

Max Cloosterman 588 Bram Wilterdink 962 1-0 
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Almelo V1 – WSG V1 

(door Jochem Mullink) 
 
Op een donkere vrijdagavond speelde het eerste viertallenteam van WSG in Almelo. We 
speelden met twee invallers, te weten Paul van der Lee en Bert te Sligte. Bovengetekende 
maakte zijn debuut als teamleider.  

Eigenlijk was het de hele avond spannend. 
Ondanks dat het uiteindelijk in 2-2 
eindigde met vier remises, hadden bijna 
alle spelers op een bepaald moment wel 
kansen op iets meer, maar hadden we bij 
de meeste partijen misschien ook wel 
kunnen verliezen. Toch konden we aan 
het einde van de avond wel tevreden zijn 
met het resultaat, want gemiddeld hadden 
de spelers uit Almelo toch ruim honderd 
ratingpunten meer. 

De partij van Jochem was eigenlijk de 
enige partij die enigszins saai was. Toch 
was het een interessante partij, omdat 
beide partijen nauwkeurig moesten spelen 
om niet in een mindere stelling te komen. 
Tegen het einde van de avond kwam er 
een toreneindspel op het bord waarin hij 
optisch toch wat betere kansen leek te 
hebben. Maar de tegenstander verdedigde 
de stelling heel correct en er werd tot een 
remisestelling afgewikkeld. 

Ondertussen speelde Han een partij met 
wisselende kansen. Eerst stond hij een 
pion achter, maar had hij wel wat druk. 
Nadat ik even niet had opgelet stond hij 
opeens een pion voor. Wel hadden beide 
spelers alleen nog pionnen op de 
koningsvleugel, waardoor de tegenstander 
de stelling remise kon houden. 

Paul was als laatste bezig. Hij had een 
moeilijke avond en lang leek het erop dat 
hij aan het kortste eind trok.  

Maar zijn tegenstander wist het niet af te 
maken. Hij stond een kwaliteit achter maar 
had wel een sterke vrijpion. Uiteindelijk 
kwam hij in een lastig dame-eindspel. Na 
kansen over en weer werd doorgespeeld 
totdat alle stukken van het bord waren 
geslagen. 

In de partij van Bert stond het bord lange 
tijd helemaal vol. In de volgende stelling 
had Bert goede winstkansen kunnen 
krijgen. Het is geen echte opgave, maar 
de vraag is hoe je deze stelling moet 
evalueren. 

 

Er zijn meerdere zetten die tot voordeel 
lijden, maar 46. … f6 en 46. … f3+ zijn het 
meest kansrijk. Bert geeft de variant  
 
46. … f3, 47. Kd3 f6, 48. gxf6 Kf7, 49. 
Lc4 Kxf6

. 

 
 

Almelo V1 2023 WSG V1 1881 2-2 

Peter Mijnheer 2122 Jochem Mullink 2145 0-1 

Jan Willem Timmerman 2045 Paul van der Lee 1771 1-0 

Alvin Jutba 1997 Han Schuurmans 1860 1-0 

Jan Willem Brinks 1927 Bert te Sligte 1749 0-1 
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Vrimot V1 - WSG V2 

(door Marcel Krosenbrink) 

Eind oktober moest het tweede viertal spelen tegen Vrimot. Een tegenstander waar we in het 
verleden met het achttal menig heroïsch duel hebben uitgevochten. Helaas is er van de 
fusieclub, die destijds ontstond uit Vriezenveen en het Almelose MOT (vandaar Vrimot), 
weinig meer over. Nog slechts zeven oude getrouwen uit de beginfase van de club staan er 
op de ledenlijst. En dat betekent dat als het viertal speelt bijna de hele club achter het bord 
moet.  
 
Die borden staan al enige tijd in de 
voetbalkantine van DETO, een 
gerenommeerde club in het het oostelijke 
zaterdagvoetbalwereldje. Nu zaten we niet 
helemaal in de kantine, maar in een 
belendend zaaltje met uitzicht op het 
kunstgras trainingsveld. Maar elke keer als 
de deur naar het speellokaal open ging - 
en dat was nodig als je iets aan de bar 
wilde bestellen, naar de WC moest of op 
de grote schermen naar PSV-Arsenal of 
Sturm Graz-Feyenoord wilde bekijken - 
kwam er luide muziek vanuit de 
geluidsinstallatie richting schaakborden.  
 
En zelfs met de deur dicht was het geluid 
nog wel te horen. Helemaal ideale 
speelomstandigheden kun je het niet 
noemen, maar ik moet eerlijk zeggen er 
niet echt last van gehad te hebben. En 
aan mijn partij was het ook niet merken, 
want op een enkel moment na stond ik 
steeds beter.  
 
Dat gold niet voor Dick, die na de opening 
al onder druk stond. Hij leek zich nog even 
te ontworstelen, maar de koning stond 
toch te precair.  
 
Henk te Brinke twijfelde naar eigen 
zeggen tussen aanval (op de 
damevleugel) en verdedigen (op de 
koningsvleugel) en die twijfel werd hem 
fataal. Mogelijk was Henk wat beïnvloed 
door de navigatie van zijn auto, die ook zo 
nu en dan twijfelde en vooral in de buurt 
van Vriezenveen niet helemaal wist of hij 
nu links of rechts af moest slaan. 
 
Invaller Gerard kweet zich uitstekend van 
zijn taak met een voor hem nieuwe 
openingsopzet. Zijn tegenstander 
reageerde daar niet goed op, waardoor 
het punt uiteindelijk voor WSG kon worden 
bijgeschreven.  

Behalve als het de sympathieke gastheren 
nog lukt het tij rigoureus te keren, moeten 
we niet vreemd opkijken als dit ons laatste 
bezoek aan Vrimot is geweest. En dat zou 
jammer zijn, want er zijn in de loop der 
jaren al heel wat clubs uit het SBO-gebied 
verdwenen. 

 
Onderstaand de partij van Gerard (met 
zwart) tegen Henk Kleinjan.  
 
1. e4 e5, 2. Lc4 Pc6, 3. Pf3 f5  
Volgens Gerard door een experiment. In 
deze partij werkt het uitstekend, maar dat 
lukt alleen als de tegenstander deze 
opening niet kent.   
 
4. exf5 e4, 5. De2 De7, 6. Pg1  
De laatste twee zetten van witten waren 
niet best. Zwart staat al prima. 
 
6…..Pf6, 7. c3 d5, 8. Lb5 Lxf5, 9. d4 
exd3, 10. Dxe7+ Lxe7  
En inmiddels staat zwart al op +4. 
 
11. Lf4 Ld8, 12. Pf3 O-O, 13. O-O Pa5, 
14. Pd4 Lg6, 15. Pe6 Tf7, 16. Pd2 c6, 17. 
La4 Lb6, 18. b4 Pc4  
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Met slechts een pion voorsprong 
beoordeelt de computer de stelling nu al 
als +7 voor zwart, die steeds goede zetten 
blijft doen. 
 
19. Lb3 Pxd2, 20. Lxd2 Pe4,  21. Le3 
Pxc3, 22. Lxb6 axb6, 23. Pg5 Te7, 24. f3 
Pe2+, 
 25. Kf2 Tae8, 26. Tad1 h6, 27. Pe4 Kh7, 
28. Pg3 Pxg3, 29. hxg3 Te2+, 30. Kg1 
Tb2, 
 31. Tb1 
 

 
 
Ik weet niet of Gerard gezien had dat zijn 
tegenstander de pion nog kon stoppen, 
maar Txb1 is zo wie zo de beste zet.  
 
31….Txb1, 32. Txb1 d2, 33. Td1Te1+  
Beter is Te2 
 
 34. Kf2 Txd1, 35. Lxd1 Ld3, 36. g4  
 
 

Als wit nog iets wil, dan moet hij hier wel 
Ke3 spelen, al staat hij ook dan nog 
verloren. Nu verhindert Gerard met zijn 
volgende zet alle kans op tegenspel. 
 
36….d4  
 

 
 
37. Kg3 c5, 38. Kf4 c4, 39. Ke5 c3, 40. 
Kxd4 c2 
 
 
 

 
 
 
 
 

          Vrimot V1 1724 WSG V2 1655 2-2 

Humprey Burer 1882 Marcel Krosenbrink 1899 0-1 

Peter Burer 1786 Dick Boogaard 1744 1-0 

Roy Doeve 1683 Henk te Brinke 1524 1-0 

Henk Kleinjan 1543 Gerard Klein Langenhorst 1453 0-1 
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Novemberproblemen 
(door Dick Boogaard) 

 
Jarenlang gebruikte ik stellingen uit de schaakrubriek van Hans Ree in NRC-Handelsblad. 
Iedere zaterdag een actuele partij en een spectaculair partijslot. 
Omdat ik die krant altijd los koop op zaterdag, miste ik de rubriek nooit. 
Nu is de rubriek verplaatst naar de donderdag en kan ik hem niet meer lezen zonder een 
abonnement te nemen en dat gaat te me ver. Om deze rubriek voort te zetten, zoek ik nu 
mooie stellingen uit de ruim 100 schaakboeken die ik nog heb.  
Deze eerste keer zijn het echte spektakelstukken, niet zo moeilijk, maar wel mooi!  
Veel plezier met oplossen! 
 

 
1.Wit geeft mat in drie. 
 
 

 
2. Hetzelfde thema als bij 1. 
Nu wint zwart in zes zetten. 
 

 
3.Wit wint door mat in drie. 
Mooie eerste zet! 
 

 
4.Zwart geeft mat in drie. 
Let vooral op de tweede zet! 
 

 
5.Wit geeft mat in enkele zetten. 
Weer met veel geweld! 
 

 
6.En nog een spektakelstuk tot slot. 
Wit geeft mat in vier! 
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Berkelstedentoernooi 2022 

(door Max Eisenbart) 
 
Aan het begin van het nieuwe seizoen was het weer tijd voor het jaarlijkse 
Berkelstedentoernooi. Gezien de speelstad dit jaar het mooie Billerbeck aan de oorsprong 
van de Berkel was, moest er vertrokken worden. Maar, tot verbazing van een aantal, was 
iedereen stipt om 8:15 bij het station in Winterswijk en konden we opweg naar Billerbeck.  

Aangekomen bleek het in Billerbeck 
perfect schaakweer te zijn, bewolking en 
regen. Eenmaal bij de speellocatie, De 
Alte Landwirtschaftsschule, werden we 
hartelijk ontvangen met koffie en broodjes.  
De sfeer zat er ondanks het vroege 
opstaan al goed in en iedereen was klaar 
voor het toernooi. 

Het WSG speelde met twee teams van 
ongeveer gelijke speelsterkte. Jochem 
was teamleider van WSG 1, met op 
aflopende borden Henri, Marcel, Bert, 
Matthijs en Max. WSG 2 werd geleid door 
Hendrik met op bord 2 t/m 6 Peter, Arent, 
Han S., Geert en Luc. Er werd gespeeld 
met 15 minuten pppp in een Zwitsers 
systeem met 7 rondes. Gezien er 9 teams 
deelnamen, was er elke ronde een team 
dat vrij had. 

Beide teams begonnen goed door hun 
eerste 2 partijen te winnen, waarna in de 
zaal al de eerste stemmen over de 
favorietenrol van de Winterswijkers 
opkwamen. Het leek wel alsof WSG 1 
deze druk een beetje begon te voelen, 
want in ronde 3 volgde prompt het eerste 
slippertje: 3-3 tegen het vreemdelingen-
legioen van Vreden.  

Vreemdelingen-legioen gezien Vreden 
maar met twee eigen spelers in Billerbeck 
was verschenen en vervolgens met steeds 
wisselende samenstelling uit reserve en 
vrije spelers van andere teams speelde. 

Nadat WSG 2 in ronde 3 wel netjes had 
gewonnen, volgde in ronde 4 dan het 
onderonsje tussen WSG 1 en WSG 2. Zou 
WSG 2 verder uitlopen of zou WSG 1 hun 
slippertje weer goedmaken? Of het lag 
aan het goede spel van WSG 1 of dat een 
paar spelers van WSG 2 al met hun hoofd 
bij de lunch zaten die op deze ronde 
volgende weten we niet, maar WSG 1 had 
zich voldoende herpakt en won met 4-2. 
Met deze uitslag op zak en WSG 1 en 2 
aan kop met 3,5/4 en 3/4, gingen we 
lunchen. 

Hiervoor reden we met zijn allen naar het 
1,5 km verderop gelegen sportpark. Hier 
werden we verwend met een heerlijk 
buffet dat opzichzelfstaand al de 
clubcontributie waard was! Op de vraag of 
Jochem het lekker vond, kwam het 
antwoord: “Ja Duits eten hé?”. En om het 
nog mooier te maken was er aan het 
einde, zeer tot het plezier van Marcel, 
zelfs nog een toetje! Hierna, ging de hele 
colonne weer richting de speellocatie.  
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Met nog drie ronden te gaan, was WSG 1 
vastberaden om hun koppositie vast te 
houden, terwijl WSG 2 zo dicht als 
mogelijk in de buurt wilde blijven om te 
kunnen profiteren mocht WSG 1 toch een 
foutje maken. Terwijl het voor WSG 2 de 
beurt was tegen het bonte gezelschap dat 
speelde onder de noemer Vreden, mocht 
WSG 1 zich opmaken voor Stadtlohn, de 
op dat moment voornaamste uitdager voor 
de hegemonie van het WSG. Terwijl WSG 
2 met 5-1 aan hun bordpunten werkte, 
was het bij WSG 1 nog wat spannender. 
Nadat Jochem echter hoorde dat hij als 
laatste over was en zijn team met 3-2 voor 
stonde, maakte hij er snel een remise van. 
De 3,5-2,5 was genoeg voor WSG 1 om 
de koppositie vast te houden.  

Tot verassing van de spelers volgde 
hierop een vrije ronde voor WSG 1, 
waarop het aan WSG 2 was een 
vroegtijdige winst van WSG 1 te 
voorkomen. Dit deden ze overtuigend en 
zodanig, dat een remise van WSG 1 in de 
laatste ronde weliswaar niet genoeg zou 
kunnen zijn. Dit werd bevestigd toen 
bekend werd dan WSG 2 de laatste ronde 
vrij was en dus nog eens 6 bordpunten 
kon bijschrijven. Het was dus aan WSG 1 
om de laatste ronde te winnen en 
daarmee de eindzege veilig te stellen. 
WSG 2 restte alleen de toeschouwer-rol. 
Dat het een 1-2tje van het WSG zou 
worden was hier al duidelijk. 

Max nam een voorschot op de eindzege 
door zijn partij al binnen tien minuten te 
winnen, waarna Jochem en Matthijs de 
teamscore verder opschroefden naar 3-0. 

Hier kon al bijna niks meer misgaan, maar 
gezien de een remise niet genoeg zou 
zijn, moest er nog minimaal een halfje 
gewonnen worden. Henri had vandaag 
jammer genoeg zijn dag niet helemaal en 
verloor zijn partij.  

Het was dus aan Bert en Marcel om nog 
minimal een half puntje te halen om de 
eindzege veilig te stellen. Een perfecte 
taak voor Marcel die de partij al enige tijd 
naar zijn hand had gezet en de partij op 
soevereine wijze wist te winnen. Bert kon 
nog een kers op de taart zetten, maar een 
genadeloos wegtikkende klok weerhield 
hem ervan om uit de curioze slotphase 
(een witte pion die een witte pion slaat en 
een geslagen dame die nog in het hoekje 
van het bord blijft staan zijn de 
overduidelijke kenmerken van tijdnood) 
nog iets mee te nemen. Desondanks won 
WSG 1 ook de laatste ronde met 4-2 en 
won daarmee met 13 matchpunten en 29 
bordpunten het Berkelstedentoernooi 
2022. WSG 2 had weliswaar een 
bordpuntje meer, maar moest zich met 
maar 12 matchpunten genoegen met een 
tweede plek. Op individueel was er 
weliswaar niemand die alles won, maar er 
waren maar liefst 5 van de 12 WSG 
spelers met 6 uit 7, proficiat Jochem, 
Marcel, Matthijs, Peter en Han! 

Na de prijsuitreiking reden we met zijn 
allen met een goed gevoel weer richting 
Winterswijk en keken we terug op een 
geslaagde dag. Complimenten aan 
Billerbeck voor de organisatie en graag tot 
volgend jaar! 

  

1 WSG 1 13 

2 WSG 2 12 

3 Gescher 10 

4 Stadtlohn 8 

5 Vreden 7 

6 Billerbeck 7 

7 Coesfeld 6 

8 Zutphen 5 

9 Ruurlo 2 
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WSG 1   WSG 2   

Jochem 6 Henrik 4,5 

Henri 1,5 Peter 6 

Marcel 6 Arent 4,5 

Bert 5 Han 6 

Matthijs 6 Geert 3,5 

Max 4,5 Luc 5,5 

  29   30 

  

 
 

Vals spel 
 (door Henk te Brinke) 

 
Schaken komt de laatste jaren steeds meer in de belangstelling te staan, zowel positief als 
negatief. Was er in 2020 de boeiende serie “the Queens gambit”, in 2022 de affaire Hans 
Niemann. Hoewel in fysieke toernooien zijn valsspelen niet is bewezen blijkt dat hij na zijn 
eerdere bekentenis over zijn ondeugden in 2012 en 2015 in 2020 in online toernooien 
volgens Chess.com in minstens 14 van de 100 partijen mogelijk heeft vals gespeeld. Wat mij 
opviel is dat hij in het recentelijke US championschip nog geen 50 % heeft gescoord.  
Zelf kreeg ik recent nog een hint om via een gehoorapparaat wat aan de speelsterkte te 
doen. Dus mocht ik een keer tot ieders verassing kampioen worden worden……… 
 
Valsspelen is overigens van alle tijden. 
Het oudste geval komt voor in de bijbel 
waarbij de duivel onder valse 
voorwendselen Eva verleid tot het eten 
van een appel. 
 
Een Griekse mythe verteld over de 
verovering of verleiding van een knappe 
koningsdochter, zo ook het verhaal van de 
prins Pelops (die overigens zijn naam gaf 
aan het Griekse schiereiland de 
Peloponnesos). Pelops was verliefd op 
Hippodamia, maar haar strenge vader 
Oinomaos wou zijn dochter enkel 
uithuwelijken aan iemand die hem kon 
verslaan in het wagenrennen. Wie zou 
verliezen, werd onthoofd.  

De listige Pelops wist dat hij kansloos was 
tegen Oinomaos, daarom verving hij de as 
van de wagen van de koning met was. 
Toen Oinomaos Pelops voorbijsnelde in 
de race, smolt de was en stortte de vorst 
te pletter. 
 
Een beruchte is het straatspel balletje 
balletje. Het spel met bekers en dopjes of 
balletjes moet in de Middeleeuwen al zijn 
gespeeld. Het is afgebeeld op 
verschillende schilderijen, zoals de 
goochelaar, dat toegeschreven wordt 
aan Jeroen Bosch). Vandaag de dag 
worden in diverse steden nog steeds 
toeristen en voorbijgangers van hun 
centjes beroofd. 
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In 1904 wist Fred Lorz de marathon van 
New York met ruime voorsprong. Dit vond 
men wel erg verdacht, waarna hij na wat 
druk van de boze menigte toegaf de helft 
van de race in de auto van de manager te 
hebben afgelegd. 
 
In 1983 besloot een bokser een oneerlijk 
voordeel te behalen door twee lagen van 
vulling uit zijn handschoenen te laten 
verwijderen. Hij won de partij, maar de 
bedrieger werd snel ontmaskerd. 
 
Bij de paralympische spelen in Sydney in 
2000 bleken van de tien van de twaalf 
spelers niet gehandicapt te zijn. 
 

In veel fysieke sporten werd op een pilletje 
meer of minder niet gekeken.  
 
Vooral in wielrennen en atletiek was je 
zeker in de jaren 60 en 70 gek als je geen 
snoep lustte al gebeurde dat ook vaak 
onder dwang. Zo staan in de atletiek bij de 
dames de wereldrecords op de honderd, 
tweehonderd (1988) en vierhonderd 
(1985) meter nog steeds overeind. En wie 
kent niet het dopingverhaal van Lance 
Armstrong 
 
Door de veel strengere controles en 
opsporingsmiddelen is doping gelukkig 
steeds lastiger te verdoezelen. 
 
 

 
Dieren 

(door Marcel Krosenbrink) 
 

Eind juli kwamen maar liefst vijf WSG’ers in actie op het Open Nederlands Kampioenschap 
in Dieren. Na twee jaar Coronapauze kon dit toernooi weer plaatsvinden. In de meeste 
groepen was het deelnemersaantal weer redelijk als vanouds, alleen kende de hoofdgroep 
dit jaar wel een erg zwakke bezetting. Kennelijk was het prijzengeld voor de 
(semi)professionele schakers niet aantrekkelijk genoeg.  
 
Maar voor de modale clubschaker maakt 
dat het toernooi er niet minder om. Ik vind 
het juist zonde dat toernooiorganisaties 
een groot deel van hun budget besteden 
aan een paar toppers. Ze zetten daarvoor 
altijd sponsoren in het zonnetje, maar de 
grootste sponsoren zijn de ‘normale’ 
deelnemers met hun inschrijfgeld. 
De meeste WSG’ers kozen voor het 
zesrondig toernooi. Dat gold ook voor mij. 

Ik heb een beetje een haat-liefde 
verhouding met dit evenement. De 
treinverbinding is heel goed (in iets meer 
dan drie kwartier sta je op station Dieren), 
maar mijn resultaten zijn op een enkele 
uitzondering na altijd gemiddeld tot matig. 
Misschien omdat het toch moeilijk is om je 
elke dag weer op te laden voor die ene 
partij. Dat is ook de reden dat ik voor zes 
ronden koos.  
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Anders zou ik me zelfs anderhalve week 
moeten concentreren. Het begon allemaal 
nog goed, maar na twee zeges ging het 
bergafwaarts. De interessantste partij was 
misschien wel dit uit ronde vier. Hoewel dit 
een nul opleverde. 
 
We komen er in na de 17e zet van wit. Ik 
speel met zwart. 
 

 
 
Na een niet helemaal vlekkeloos verlopen 
opening is er daarna nog meer 
misgegaan. Zwart staat (nog) geen 
materiaal achter, maar de computer 
beoordeelt de stelling als -5. Zelfs als 
liefhebber van slechte stellingen zag ik het 
hier toch wel erg somber in. Je voelt je 
toch als een ter dood veroordeelde in 
afwachting van de voltrekking van het 
vonnis.  
 
17. …Dc8, 18. Tc1 Pd8, 19. Lxb6 Db7, 
20. Lxc7 Dxc7 
Inmiddels is de schade opgelopen tot -7. 
Maar de volgende zet geeft weer hoop. 
Eindelijk kan het kreupele paard weer in 
het spel komen. Al moet zwart daarvoor 
toestaan dat er een monsterpaard op c6 
komt.  
 
21. b5 Pb7, 22.Pd4 Pc5, 23.Pc6 Te8  
Anders blijft de dame aan de dekking van 
e7 gebonden. Nu nog Kf8 spelen en ook 
de torens kunnen eindelijk in actie komen, 
bijvoorbeeld over de a-lijn. De temperatuur 
geeft overigens nog steeds -7 aan. 
 
24. Tb1 f5  
 

 
 
De loper doet ook weer mee.  
 
25. Pe2  
Eindelijk doet wit een slechte zet. Dekken 
met de dame was een stuk beter.  
 
25…..xb5, 26 xb5 Db6.  
De teller staat inmiddels op -2. Nog niet 
best, maar toch heel wat beter dan een 
paar zetten geleden. 
 
27. P2d4 Kf8, 28. Df3 Pe4  
Eindelijk dreig ik ook eens wat, dat werd 
tijd.  
 
29.Tfd1 Ta2, 30.De3 T8a8  
 

 
 
Het lijkt dat zwart nu een aardige aanval 
heeft, maar omdat wit nog enkele 
verrassende verdedigingen heeft is het 
nog steeds -5. En het vervelende is, dat 
wit die goede zetten veelal ook gaat doen.  
 
31. Tb3 Txf2 
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Logisch om dit te proberen (nog even die 
andere toren naar a2 en het is voor 
elkaar), maar Pc5 was sterker.  
 
32. Pxf5  
Dit kan, omdat de zwarte dame ongedekt 
staat.  
 
32. …Dxe3, 33. Txe3  
Pxe3 blijkt veel beter. 
 
T8a2, 34. Ph4  
 

 
 
Het enige moment in de partij dat zwart 
ook objectief weer echt in de race is. Maar 
dan had hij hier wel Pc3 moeten doen om 
de pion op b5 op te kunnen halen. In  
lichte tijdnood deed ik wat anders. 
 
34…. Lf6, 35. Txe4 Lxh4, 36.Tf1  
Weer een heel goede zet.  
 
36….Ke8, 37. Txf2 Lxf2+, 38. Kh2 Ta3  
Dreigt Lg3+ en Ta1 mat, maar ook deze 
klip weet wit ondanks weinig tijd op de klok 
te omzeilen.  
 
39. g4 Lc5, 40 Tc4 Tb3.  
Een fout, maar ook na andere zetten is dit 
eindspel kansloos.  
 
41. Ta4  
 

 
 
Kf8, 42. Te8+ Kg7, 43.Pxe7 Txb5, 44.Pc6  
en na nog enkele schaakles gaf zwart op 
 
Een partij typerend voor mij toernooi dat 
uiteindelijk 3,5 punt opleverde. 
 
Han Schuurmans verging het met 2,5 
punten nog minder, al moet ik er wel bij 
zeggen dat hij sterkere tegenstanders trof. 
In ronde 3 verliep het wel crescendo bij 
hem. Han speelt met wit tegen Willem 
Verheij. 
 

 
 
In een Spaanse opening heeft zwart een 
paar onnauwkeurige zetten gedaan. Han 
profiteert meteen tijdelijk pionoffer. 
 
9. e5 Pd5, 10. Le4 Pde7, 11. xd4  
De pion is weer terug, al was Pxd4 hier 
nog iets sterker. 
 
11.  …d5, 12.xd6 ep Dxd6, 13. Lg5 Pf5 
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Een voor mij onbegrijpelijke zet. Zwart 
heeft zijn koning nog niet in veiligheid 
gebracht en gaat nu de stelling nog verder 
openen. Na f6 was er weinig aan de hand. 
 
14. Lxc6 Dxc6, 15. Te1+  
Zou ik ook doen, zwart kan niet meer 
rokeren. Maar in dit soort stellingen zien 
computers altijd nog betere zetten. Het 
apparaat wil eerst Lf4 met aanval op de 
dame spelen. 
 
15. …Kf8, 16.Pc3 Lb7, 17. Dd3  
Een slordigheid, d5 ligt het meest voor de 
hand en is ook het sterkste. Nu kan zwart 
een pion winnen, omdat 18. Pxd4 niet kan 
wegens Dxg2 mat. 
  
17. ….Pxd4, 18.Pe4 Pxf3+, 19. Dxf3 Te8 
Lijkt logisch (e4 nogmaals aanvallen), 
maar blijkt fout. Met h5 of h6 had zwart de 
stelling in evenwicht kunnen houden. 
 
20.Da3+  
Nog veel sterker dan meteen Pf6, want na 
de volgende zet is het zelfs met schaak.  
 
20…..Kg8  
 

 
 
21. Pf6+ xf6, 22. Txe8+ Dxe8, 23. Lxf6  
Meer dan voldoende, al is Lh6 nog beter.  
 
23…. De4, 24. Dg3+ Dg6  
Zwart lijkt zich nog te kunnen redden, 
maar na 25. Td1 kon hij alsnog opgeven. 
 
Jochem Mullink had de hoogste rating van 
alle deelnemers en was zo kanshebber 
om de bijna-opvolger van Arjan van Lith 
(na zijn winst werd het toernooi nog 
eenmaal gespeeld) als Open Nederlands 
Kampioen van de zesronden te worden. 
De eerste drie partijen zat hij op koers, 
maar daarna kwam de klad er in, onder 
andere door enkele hiaten in het 
openingsrepertoire. In de laatste ronde 
kwam Jochem op die manier ook in de 
problemen. 
 
Na zet 10 zat zwart al in de moeilijkheden. 
Wit heeft het loperpaar en druk over de a-
lijn. 
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11. Lg2  
Logisch ontwikkelzet, waarmee wit druk 
zet op b7.  
 
11…Pd5, 12. c4 Pxf4 
Pion meepakken, maar de computer vindt 
Pb4 beter. Daarmee blijft zwart wat beter 
in de buurt van de gevarenzone op de 
damevleugel.  
 
13. Lxb7 Tb8, 14. Txa7  
 

 
 
Verleidelijk om zo’n pion te pakken, maar 
met Lc6 houdt wit de zwarte stelling veel 
beter in de greep. Na Lc5 kan dan 
bijvoorbeeld La3 volgen en zwart moet of 
de lopers ruilen of toestaan dat de witte 
loper voorkomt dat de koning naar e7 gaat 
of rokeert. 
 
15. Ta8 Txa8, 16. Lxa8 Pe5, 17. La3 
Lxa3, 18. Pxa3 Ke7, 19. Le4 
Zwart heeft de zaak weer in evenwicht 
gebracht. Het beste is nu T8 om de 
volgende witte zet te verhinderen. Zwart 
staat dan een pion achter, maar zijn 
stukken staan actief genoeg om de 
damevleugelpionnen niet te ver te laten 
komen en/of onder vuur te nemen. 
Bijvoorbeeld 0-0 Td4. Jochem laat zich 
echter verleiden tot een andere zet. 
 
19….f5 
 

 
 
20. d4  
Als het paard nu wijkt, dan kan de loper 
naar f3 of c6.  
 
20….xe4 
Ik zou zelf kiezen voor Pxc4 om in ieder 
geval het pionnenduo te splijten. 
 
21. xe5 Ta8 
Iets sterker is volgens de computer Pd3, 
Kd2 Pxe5. Het is een moeilijke afweging, 
de toren activeren of een pion 
terugpakken. 
 
22. Pc2 Ta4  
Ook nu was Pd3 sterker. De volgende zet 
van wit is namelijk erg sterk. 
 
23. b6 Kd7, 24. Kd2 Txc4, 25. Tb1 Kc8, 
26. b7+ Kb8, 27. Pb4 
Wit driegt nu eenvoudig Pa6 of Pc6 en de 
pion loopt door. Maar je moet altijd de 
tegenstander de kans geven een fout te 
maken.  
 
27…Td4+ 
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Ik zat live naar deze stelling te kijken en 
dacht, hier zal wit toch niet intrappen. 
Maar ja hoor. 
 
28. Ke3 
Wit geeft een vork., maar hij zal 
opgekeken hebben van het antwoord. 
 
28… Txb4, 29. Txb4 Pd5+ 
En nu geeft zwart een vork en is het 
meteen uit. 
In de diagramstelling was Kc3 Pe2+, Kb3 
Td2 (en wit heeft geen goed afstrekschaak 
na Kxb7) ook niet voldoende voor de 
winst, maar bijvoorbeeld Kc2 wel. Dan kan 
zwart opgeven. 
 
30. Kd4 Pxb4, 31. Kc5 Pd3+, 32. Kd6 
Pxf2, 33. Kxe6 e3, 34. Kd7 Pe4 en wit gaf 
ongewtijfeld enigszins gedesillusoneerd 
op. 
 
De enige clubgenoot die voor de volle 
negen ronden ging was Marijn Visser. Na 
pas één jaar schaken wilde hij er meteen 
alles uithalen. Marijn deed mee in groep C 
(tot 1650) en wist zich daar prima te 
handhaven. Ook in de partijen die hij 
verloor, kreeg hij zelfs tegen de sterkste 
tegenstanders kansen op meer. Dat 
bewijst onderstaand fragment.  
 

 
 
Het toernooi had mogelijk een geheel 
andere wending gekregen als Marijn in de 
derde ronde zijn goede spel een passend 
vervolg had gegeven. Hij speelt hier met 
zwart tegen Levi Nies, de latere 
toernooiwinnaar. 35….Pe3 ziet er niet 
onlogisch uit,  

maar met Txc2+, 36. Kxc2 Pe1+ had 
Marijn een tweede pion kunnen winnen. 
Nu trapte hij later zelf in een truc en 
verloor uiteindelijk de partij nog.  
 
Na een goed begin met 3 uit 4, scoorde 
Marijn daarna nog maar één overwnning. 
Dat gebeurde in onderstaande partij 
waarin Marijn wit heeft.  
 
1. e4 c5, 2. Pf3 d6, 3. d4 cxd4, 4. Pxd4 
Pf6, 5. Pc3 Pc6, 6. Lg5 e5  
Zwart maakt er een Svesnikov van. De 
meest gespeelde zet hier is Pbd5, maar 
wat Marijn speelt is ook niet slecht. 
 
7. Pb3 Le7, 8. Dd2 Ld7, 9. f3 0-0, 10. 0-0-
0 Le6, 11. g4  
Op zich een thematische zet, maar na 
Lxf6 moet zwart of zijn koningsstelling 
verzwakken met gxf6 of hij verliest een 
pion.11….Dc7,  
 

 
 
12. Lxf6  
Alsnog. 
 
12…. Lxf6, 13. Dxd6 Dxd6, 14. Txd6 
Tfd8, 15. Txd8 Txd8  
En wit heeft een pion meer. Zwart heeft 
daar slechts het loperpaar voor en een iets 
betere ontwikkeling. Wit kiest er nu voor 
om niet eerst zijn loper en toren in het spel 
te brengen, maar de paarden beter neer te 
zetten. 
 
16. Pc5 Lc8, 16. Pd5 Lh4, 17. c3 Lf2, 18. 
Pd3 Lh4, 19. Pc5 Lg5+  
Opmerkelijk genoeg gaat zwart met een 
pion minder niet voor de zetherhaling,  
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hij heeft er kennelijk nog vertrouwen in dat 
er meer in zit dan remise. 
20. Kc2 Pe7, 21. c4 Pc6, 22. h4 Pd4+, 23. 
Kd3 Lc1  
 

 
 
En misschien had zwart dat goed gezien, 
want hij gaat nu een pion terugwinnen. In 
ruil daarvoor kan wit wel het paard op d4 
vervangen door een loper. En die loper 
gaat steeds minder doen, omdat de zwarte 
pionnen op zwart (komen te) staan.  
 
24. Pb3 Lx2, 25. Pxd4 Lxd4, 26. Le2  
Eindelijk gaat de loper ook in actie komen. 
 
26…..f6, 27. Tb1  
En meteen de toren ook maar.  
 
27….Lf2, 28. h5 h6, 29. Kc3 Ld4, 30. Kb4  
De koning is nodig om in het eindspel te 
kunnen meewerken. Dat heeft Marijn goed 
ingeschat.  
 
30…Kf7, 31. Ld1 Ld7, 32. La4 Lc8, 33. 
c5 Ld7 
 

 

Nadat zwart eerst de loper aan de ruil 
onttrok, gaat hij die nu vrijwillig toch 
afruilen. Dat is eigenlijk de beslissende 
fout, want de witte loper van wit is heel 
slecht (zijn pionnen staan op wit). Het 
overblijvende witte paard is een atleet 
vergeleken bij de kreupele zwarte loper.  
 
34. Lxd7 Txd7, 35. a4 Td8, 36. Kb5  
Sterk gespeeld, de koning moet het gaan 
doen nu er weinig stukken meer over zijn. 
De zwarte koning staat net te ver weg om 
van nut te kunnen zijn bij de verdediging 
van de damevleugel.  
 
36…Ke6, 37. a5 Tc8, 38. Tc1 a6+, 39. 
Kb6 Tc6+, 40. Kxb7 Txc5, 41. Txc5 
Lxc5, 42. Kxa6  
 

 
 
Kd6, 43. Kb7 Ld4, 44. a6 en zwart gaf op.   
 
Emma de Vries speelde mee in de 
vierkampen, waarin je tegen drie min of 
meer gelijkwaardige tegenstanders speelt. 
Na twee nederlagen, volgde tegen 
achternaamgenoot Tobias de laatste kans 
op winst. En dat lukte. Emma heeft zelf het 
commentaar geleverd.  
 
Onderstaand diagram geeft de stelling 
weer na 17… Ph5. Ik sta er met wit niet 
goed voor omdat ik een aantal zetten 
eerder d3-d4 heb opgespeeld, daardoor is 
een aantal velden in mijn stelling verzwakt.  
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18.Ld2 Dxd3 19.cxd3 Pc5 20.g4  
De enige zet in deze stelling.  
 

 
 
Zwart heeft twee prima opties hier:  
20… Pf6 21. d4 Pd3 22. Teb1 e5 23. dxe5 
dxe5 24. Le3 Tc4 of  
20… Lxc3 21. bxc3 Pf6 22. g5 Pfd7 23. d4 
Pb3 24. Ta3 Pa5 
In beide varianten heeft zwart een klein 
voordeel vanwege het verzwakte veld c4. 
Zwart koos echter om twee stukken tegen 
een toren en twee pionnen te ruilen.  
 
20… Pxd3 21.gxh5 Pxe1 22.Txe1 gxh5 
23.Pd5 b5 24.axb5 axb5 25.Lc3 Lxc3 
26.bxc3 Kg7 27.Kh2 f6 28.Te3 Kf7 
29.Pd4 Tc5 30.Pf5  
 

 
 
Nu zijn de rollen omgedraaid. Tot en met 
zet 29 had zwart nog de mogelijkheid om 
e6 te spelen en daarmee het sterke paard 
van d5 te verdrijven. Met het andere paard 
op f5 gaat dat niet meer, en staat gelijk de 
pion op e7 onder druk.  
 
30… h4  
De zwarte h-pion is op dit moment veel 
minder waard dan controle over d5 en e5. 
Slaan zou hier dan ook zonde zijn, want 
na 31. Pxh4 is 31… e6 mogelijk.   
 
31.Tf3 Tc4 32.Tf4 Tc6 33.Pd4 Tc5 34.Pf5 
Tc6 35.Txh4 e6 36.Txh7+ Kf8  
 

 
 
37.Ph6 Tec8 38.Tf7+ Ke8 39.Pxf6+ Kd8 
40.Td7#  
 
1–0 
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Eindspel 
(door Gerard Harbers) 

 

 
 

Dit is een compositie van Slumstrup Nielsen en Minski. Dit zijn een Deen en een Duitser die 

gezamenlijk dit hebben gemaakt. Dit is een moeilijke stelling. Zijn de witte pionnen in staat 

de zwarte toren te overvleugelen?  

Maar dan blijkt dat wit met een verrassende zet de definitieve overhand krijgt. Die zet, zo 

stelt de jury, is wel goed te vinden door een computer, maar voor een mens is die een 

verrassing en daarmee moeilijk te bedenken. Als je het geheel ziet uitgevoerd dan lijkt het 

allemaal zo logisch. Opdracht: wit speelt en wint. 

 

Oplossing: 

1) f7 

Op 1. Pf2+ volgt 1. … Kg2 2. f7 Ld6 3. b8D Ta1+ 4. Kb6 Tb1+ 5. Kc6 Txb8 6. Kxd6 Kxf2 7. 

g6 c3 8. g7 c2 9. f8D Txf8 10. gxf8D+ Ke2 met remise. 

1) …  Ta1+ 

Op 1. … Tf1 volgt 2. Pf4 Txf4 3. b8D Tf6+ 4. gxf6 en wit wint. 

2) Kb5 

Op 2) Kb6? volgt 2. … Tf1 3. g6 c3 geeft remise, daar 4. Pg1? Lxg1+ met schaak, een 

belangrijk tempo kost voor wit. 

2)  …  Tf1 

Op 2. … Tb1+ volgt 3. Kc6 Tf1 4. Pf4 Txf4 5. b8D Tf6+ 6. gxf6 en wint. 

3) g6 

Op 3. Pf4? volgt 3. … Txf4 4. g6 c3 5. b8D Tf5+ 6. Ka4 Lxb8 met remise. 

3)   ...  c3 

4) Pg1! 

Op 4. Pf4? volgt 4. ... Txf4 5. b8D Tf5+ 6. Ka4 Lxb8 of 4. g7? c2 5. f8D c1D met beide malen 

remise. 

4) ...  Lxg1 

Op 4. ... Txg1 volgt 5. f8D c2 6. Df3+ en wint. Op 4. ... Kxg1 volgt 5. g7 en wint. 

5) g7  c2 

6) f8D  c1D 

7) Dh8+  Lh2 

Het paard moest wijken om de h-lijn te openen voor het schaakje met de witte dame. 

8) Dxh2+  Kxh2 

9) b8D+  Kh3 

10) Dh8+  en wit wint 



 

 

42 
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Partijen van clubleden 
(door Dick Boogaard) 

 
Het is altijd mooi als zich nieuwe leden melden bij een schaakclub. Maar wat er dit seizoen 
bij het WSG gebeurt, is wel uitzonderlijk. Jeugdleden stromen regelmatig door van de 
vrijdagavond naar de dinsdag en daar zijn we wel aan gewend. Maar dat zich ook nog 
zomaar vijf nieuwe volwassen leden aanmelden, is wel heel mooi. In de komende nummers 
van het clubblad zullen we ze maar eens schakend voorstellen. Op 1 november speelden 
George Appiah en Henk Doppenberg tegen elkaar.  
Na een vreemd begin volgt een middenspel waarin beiden proberen aan te vallen. En dan 
komt er een mooi slot! 
Hier volgt hun partij. 
 
Wit: George Appiah 
Zwart: Henk Doppenberg 
 
1.d2-d4  d7-d5  2.Pg1-f3  Lc8-f5  3.c2-c4  
c7-c6  4.Pb1-c3  e7-e6  5.Pf3-h4?  Lf5-
g4?  

 
     
Hier had Henk gelijk het paard eraf 
kunnen slaan. Dat gaat nu alsnog 
gebeuren. 
 
6.a2-a3?  Dd8xh4  7.Lc1-f4  Lf8-e7  8.h2-
h3   

 
       

8……Lg4xe2 
George kan nog net met het paard 
terugslaan en zo zijn loper op f4 dekken. 
De stelling is daardoor toch ongeveer in 
evenwicht. Nu ontwikkelen beide spelers 
hun stukken en proberen de tegenstander 
ondertussen op het verkeerde been te 
zetten, zoals het hoort! 
 
9.Pc3xe2  Pg8-f6  10.Lf4-g3  Dh4-h6  
11.Pe2-c3  Pf6-h5  12.Lg3-h2  Le7-g5  
13.Lf1-e2  Ph5-f4  14.Lh2xf4  Lg5xf4  
15.0-0 Pb8-d7  16.Dd1-b3  b7-b6  
17.c4xd5 e6-d5  18.Db3-b4  Lf4-d6  
19.Db4-a4   
 

 
      
Henk had hier mooi kort kunnen rokeren, 
want als George de pion op c6 slaat, volgt 
Ld6-h2+ en Henk wint de witte dame. 
 
Ld6-c7  20.Le2-g4  Dh6-d6  21.Tf1-e1  
Ke8-d8 22.g2-g3  h7-h5  23.Lg4xd7  
Kd8xd7  24.Te1-e2  h5-h4  25.Te2-e3 
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Als Henk nu h4xg3 speelt, volgt 
26.Te3xg3  Dd6-e6 en dan staat hij wel 
ongeveer gewonnen. 
 
25……b6-b5  26.Pc3xb5! 
Dat is een mooie zet en nu is het George 
die wint. 
 
26….. c6xb5  27.Da4xb5+  Dd6-c6   

 
     
Het kostte George een poosje bedenktijd, 
maar hij speelde hier: 
 
28.Te3-e7+!  
En dat is echt winnend. De zwarte dame 
gaat verloren of het is mat. 
 
 Kd7-d6  29.Db5-b4+  
en zwart gaf het op. Na 29…..Dc6-c5  
30.Db4xc5 is het mat. Een partij waarin 
heel wat te beleven was. 
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Partijen van Clubleden 

(door Jochem Mullink) 

 

In de interne competitie speelden Mark Burgers en Geert ten Hietbrink een eindspel dat mij 

wel de moeite waard leek om het eens wat nader te bekijken. Na 29 zetten kwam het 

volgende pionneneindspel op het bord.  

 

Op het eerste gezicht ziet deze stelling er 
niet zo gevaarlijk uit voor beide partijen. 
Het materiaal is gelijk. De koning van wit 
staat iets meer in het midden dan de 
koning van zwart. Maar in een 
pionneneindspel is het vooral belangrijk 
om weg naar remise goed uit te rekenen. 
In deze stelling heeft zwart maar één 
manier om het remise te houden.  

Wit speelt  

30. Kc3  
met het plan om te infiltreren op de 
koningsvleugel. Zwart speelde de 
natuurlijke zet  

30. … Kf7 31. Kb4 Ke6 32. Kc5 a6  
Het plan van wit is tot nu toe geslaagd, 
infiltreren in de zwarte stelling. Nu is de 
vraag of wit ook kan winnen.  

33. Kb6 Kf5  
Hier dacht Mark terecht lang na. In eerste 
instantie leek Kxb7 mij hier de meest 
logische zet,  

 

maar dat leid alleen maar tot remise zoals 
Mark direct na de wedstrijd liet zien. Na 
34. Kxb7 kan zwart de pion op d4 ophalen. 
Goed tellen laat zien dat beide kanten 
tegelijkertijd een dame halen. Dus Mark 
speelde 

34. Kc5 34... Ke6 
Zwart moet wel teruggaan naar e6. Na 34. 
… Ke4 volgt 35. f3+ waarna wit de pion op 
d5 wint.  

35. b4 g5 36. g4 1-0 

Opgegeven omdat wit de pion op d5 wint. 

Nou is de vraag natuurlijk of er nog een 
moment was waarop zwart het remise kon 
houden. Nadat de witte koning op c5 
kwam kon zwart niet meer voorkomen dat 
de pion op d5 verloren ging. Dus de enige 
mogelijkheid is voorkomen dat de koning 
op c5 komt. 

De enige manier om dat te doen is om 30. 
… a6 en 31. … b6 te spelen. Dan blijkt 
dus dat zwart de koning helemaal niet 
nodig heeft om remise te maken in deze 
stelling.  

 



 

 

46 

Wie ben ik ? 
 

Naam:   Paul van der Lee    

Leeftijd:   52 jaar 
 
Studie/beroep:    Actuaris bij Achmea. Ik hou me bezig met alle risico’s rondom 

pensioenen, variërend van beleggingsrisico’s tot het 
voorspellen van levensverwachtingen.  
 

 
  

Andere sporten:    Sinds ik in ’s-Heerenberg woon, heb ik het mountainbiken 
ontdekt. In het Bergherbos ligt een prachtige route! In het 
verleden heb ik veel gevoetbald en hardgelopen. 

 
Andere hobby’s:   Stedentrips en verre reizen. Ik heb al heel wat van de wereld 

gezien, mijn favoriete land is Japan, mijn favoriete stad is New 
York. Verder ben ik van jongs af aan Feyenoord-fan. Toen ik 
nog in Rotterdam woonde, heb ik 15 jaar lang een seizoenkaart 
gehad. 

 
Favoriet gerecht:    Alles wat mijn oudste zoon maakt, die is gespecialiseerd kok bij 

Restaurant Koetshuis Rhederoord in De Steeg. 
 

Wat lust je absoluut niet:   Schaal- en schelpdieren  
 

Favoriete drank:    Coca-Cola  

Favoriet (huis)dier:    Ik heb mijn hele leven al katten gehad.   

Favoriete artiest:    Ik heb geen echte favoriet, maar luister graag naar 
Nederlandse bands als De Dijk en Van Dik Hout 

 
Favoriet boek:    Hersenschimmen van Bernlef 
 
Favoriet TV-programma:   De Slimste Mens 
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Ik heb een hekel aan:   Onrechtvaardigheid 
 
Ik heb bewondering voor:   Mensen met muzikaal talent, vooral omdat dat bij mijzelf totaal 

ontbreekt.   
 
Hoe/van wie heb je leren  
schaken:     Om eerlijk te zijn weet ik dat niet meer precies. Mijn 

tweelingbroer en ik zijn lid geworden van de Capelse 
Schaakvereniging toen we 10 jaar oud waren. 
  

Op welke schaakprestatie  
kijk je met het meeste  
plezier/trots terug:    Ik vind teamwedstrijden altijd het leukst. Ik heb meerdere 

kampioenschappen mee mogen maken. Persoonlijk 
hoogtepunt was het kampioenschap in de derde klasse KNSB 
met de Capelse SV in 2003. 
 

 
 
Favoriete opening:    Ik speel met zwart de Pirc, maar ik heb meer een haat/liefde 

verhouding met die opening, dan dat ik het mijn favoriet wil 
noemen. 

 
Wat vind je leuk aan WSG: Het is een leuke, gezellige vereniging. Ik voelde me er, vanaf 

de eerste avond dat ik deze zomer naar het Zomerschaak ging, 
welkom. De omvang van de vereniging is ook precies goed: niet 
te klein en vooral ook niet te groot. Ook leuk is dat de website 
actueel gehouden wordt en dat er daarnaast ook nog een ‘echt’ 
clubblad is.  

 
Suggestie voor WSG:  Geen. 
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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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Robert James ‘Bobby’ Fischer 

(door Dick van Wamelen) 

Het is dit jaar 50 jaar geleden dat in Reykjavik een legendarische schaakmatch werd 
gespeeld tussen misschien wel de beste schaker ooit Robert James Fischer en Boris 
Spasski. Op 11 juli 1972 werd om 17.00 uur de eerste zet d2-d4 gedaan door Boris Spasski 
tegen zijn uitdager Bobby Fischer, echter…..Bobby Fischer was niet aanwezig. 

Zou hij de tweekamp op het allerlaatste moment alsnog blokkeren na alle hindernissen die 
Fischer telkens opwierp, maar ook de Russen lieten zich niet onbetuigd met het stellen van 
eisen voor de match. Fide-president Max Euwe moest zich in allerlei bochten wringen om 
deze match mogelijk te maken. 

Fischer had allerlei eisen over: 

 Speelstad: Fischer wilde niet 
spelen in een communistisch of 
crypto-communistisch land, 
ondanks dat Belgrado voor die tijd 
een enorm bedrag van € 152.000 
dollar aan prijzengeld had 
geboden. Reykjavik bood  
€ 125.000. 

 Schaakbord: Fischer vond het bord 
te klein voor de speciale Staunton-
stukken die hij had geëist.  

 Stoel: Fischer was ontevreden over 
zijn stoel. 

 Prijzengeld: Fischer was 
ontevreden over zijn prijzengeld. 
Hij zou 67,5 procent krijgen van de 
€ 125.000, maar liet weten dat hij 
daarvoor niet naar IJsland zou 
komen. Het was op het laatst een 
Britse investeerder die het 
prijzengeld verdubbelde, waar 
Fischer wel akkoord mee moest 
gaan. 

 
Het was de tijd van de Koude Oorlog en 
Fischer werd gedreven door zijn afkeer 
voor Russen. Die hadden met allerlei 
combines getracht hem het leven zuur te 
maken. Fischer wilde het liefst nooit meer 
tegen een Rus spelen, maar daar dacht 
een Britse journalist David Frost anders 
over. Hij nam contact op met Henry 
Kissinger, de Amerikaanse minister van 
buitenlandse zaken, en vroeg hem om een 
beroep op Bobby Fischer te willen doen 
om toch om het wereldkampioenschap te 
gaan spelen. 

Kissinger belde Fischer en sprak de 
woorden: ‘This is the worst player in the 
world calling the best player in the world. 

America wants you to go over there and 
beat the Russians.’ Die patriottische 
oproep trok Fischer over de streep om 
naar IJsland te vliegen.  

Jan Timman schrijft in zijn boek Curaçao 
1962, dat gaat over het laatste 
Kandidatentoernooi, over de combine 
tegen Fischer door de Sovjets. Er deden 
acht deelnemers mee waaronder de grote 
favoriet Amerikaan Fischer. Daarnaast 
waren er de Hongaar Benkö, de Tjech 
Filip en vijf Sovjets Tal, Korchnoi, Geller, 
Keres en Petrosian. Het doel van de 
Sovjets was duidelijk: zorgen dat Fischer 
niet wint! Dit Kandidatentoernooi duurde in 
die tijd twee maanden: iedereen speelde 
4x tegen elkaar. 
Tal, die uit vorm en ziek was en die na 21 
ronden uitviel, is nooit beschuldigd van 
combine en Korchnoi, voor wat dat waard 
was, heeft altijd ontkend, maar Geller, 
Kers en Petrosjan speelden al hun partijen 
zonder strijd remise, wat ze ieder acht 
extra rustdagen opleverde. Petrosjan won 
het toernooi, nipt voor Keres en Geller en 
een jaar later was Petrosjan kampioen. 
 
Fischer maakte echter qua afkeer een 
uitzondering voor Spasski, van wie hij voor 
de match een paar keer hardhandig had 
verloren en waar hij nog nooit van 
gewonnen had. 
 
Er was in die tijd ook een soort 
Fischermania over de wereld: de strijd van 
een Westerse enkeling tegen het collectief 
van de Russen sprak velen aan. Fischer 
had ervoor gezorgd dat het schaken 
enorm populair was. 
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Later in dit stuk kom ik terug op de match, 

maar nu eerst hoe de Fischermania was 

ontstaan. 

Robert James Fischer is geboren op  
9 maart 1943 in Chicago en groeide op in 
Brooklyn. 
Zijn zus Joan kocht een schaakspel voor 
hem toen hij zes jaar was om hem af te 
leiden, en samen leerde ze de zetten van 
het schaakspel aan de hand van 
bijgevoegde folder. 
In 1951 schreef zijn moeder hem in bij de 
Brooklyn YMCA Chess and Checker Club 
en de Brooklyn Adult Chess Club. Hij 
speelde als enig kind mee bij de 
volwassenen en in het begin verloor hij 
veel partijen. 
Fischer nam deel aan zijn eerste 
Brooklynkampioenschap (voor 
volwassenen) voordat hij tien jaar oud 
was. Voor zijn twaalfde verjaardag werd hij 
al gedeeld derde in het 
Brooklynkampioenschap. 
  
Van 1952 tot 1956 ging Bobby Fischer 
naar de Woodward Community School, 
een school met ongeveer 150 leerlingen, 
waar hij werd aangenomen met een hoog 
IQ van 180. Daarna ging hij in september 
1956 naar de Erasmus Haal High School, 
een middelbare school in Brooklyn met 
meer dan 5000 studenten. Op deze school 
kon hij schaken en ontwikkelde hij 
interesse in honkbal. Onder de studenten 
van zijn instelling bevond zich Barbra 
Streisand, die later zou zeggen dat ze 
Bobby tegelijkertijd eenzaam, een beetje 
bijzonder maar ook heel aantrekkelijk 
vond. 
 
Bobby zijn ontwikkeling in het schaken 
was ongeëvenaard.  
 
In 1956 werden de sterkste spelers in de 
VS uitgenodigd voor het New York 
Rosenwald Memorial Tournament, 
waaronder Sammy Reshevsky en Arthur 
Bisguier.  Ook werd er een 13-jarige 
jongen uitgenodigd vanwege zijn 
overwinning in het US Junior 
Championship. Zijn naam was Robert 
James “Bobby” Fischer. 
 

Reshevsky maakte zijn reputatie waar en 
won met een marge van twee punten met 
een score van 9 uit 11. De jonge Bobby 
Fischer had het moeilijk en wisselde 
remises af met verliespartijen. 
 
In ronde 9 nam Fischer het op tegen 
Donald Byrne, een top 10 speler in de 
Verenigde Staten. 
Wat volgde was een partij van Fischer die 
schokgolven over de hele wereld zond en 
later aangeduid werd als de partij van de 
eeuw in de Verenigde Staten. Deze partij 
werd gepubliceerd door diverse 
Sovjettijdschriften en trok de aandacht van 
journalisten naar Bobby Fischer. 
 
 Donald Byrne – R.J. Fischer New York 
1956 
 
1. Pf3 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 Lg7 4. d4 0-0 
5. Lf4 d5  
(Fischer kiest voor de Grünfeld)  
 
6. Db3?! dxc4 7. Dxc4 c6 8. e4 
 

 
 
Wits centrum lijkt imposant, maar wits 
nadeel is dat de koning nog in het centrum 
staat en zwart in ontwikkeling een 
voorsprong heeft. 
 
8…. Pbd7 9. Td1 Pb6 10. Dc5 Lg4 11. 
Lg5? Pa4!! 
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Wat een zet van de jonge Fischer! 
Als wit 12. Pxa4 speelt is hij meteen in de 
problemen: 
 

A) 12…Pxe4 13.Db4 Pxg5 14. Pxg5 
Lxd1 15. Kxd1 b5 16. Pc3 a5 17. 
Db3 Dxd4 

 

 
 

B) 12…Pxe4 13. Dc1 Lxf3 14. gxf3 
Da5+ 15. Ld2 Pxd2 16. Dxd2 Dxa4 

 

 
 

C) 12…Pxe4 13. Lxe7 Dc7! 14. Da3 
Tfe8 15 Lb4 Pg3+ 

 

 
 
12. Da3 Pxc3 13. bxc3 Pxe4 14. Lxe7 
Db6! 
Als wit 15. Lxf8 speelt, volgt 15…Lxf8 16. 
Db3 Pxc3! en zwart heeft twee pionnen 
voor de kwaliteit  
 
15. Lc4 Pxc3 16. Lc5 Tfe8+ 
Dit zorgt voor serieuze problemen voor wit 
door de koning in het centrum. 
 
17. Kf1  

  
Wat nu? Wit valt zowel zwart zijn Dame op 
b6 als het Paard op c3 aan: 
Na 17…Pb5 volgt 18. Lxf7+ Kxf7 19. 
Db3+! Le6 20. Pg5+ en wit wint een stuk. 
 
Fischer speelt hier het briljante 17....Le6!! 
Met deze zet behoudt hij zijn dame en 
krijgt een krijgt een sterke aanval met 
minder materiaal, maar het is voor wit 
moeilijk om de verleiding van het slaan 
van de dame te weerstaan. 
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18. Lxb6 Lxc4+ 19. Kg1 Pe2+ 20. Kf1 
Pxd4+ 21. Kg1 Pe2+ 22. Kf1 Pc3+ 23. 
Kg1 axb6 
 

  
 
Fischer heeft nu twee lichte stukken voor 
de Dame, maar wits stukken werken totaal 
niet samen. Fischer had remise kunnen 
afdwingen door herhaling van zetten maar 
speelt in deze stelling logisch door. 
 
24. Db4 Ta4 25. Dxb6 Pxd1 
Fischer heeft nu 2 lopers, een toren en 
een pion voor de Dame, maar zijn stukken 
werken erg goed samen en wit heeft een 
ingesloten toren op h1. 
 
26. h3 Txa2 27. Kh2 Pxf2 28. Te1 Txe1 
29. Dd8+ Lf8 30. Pxe1 Ld5 31. Pf3 Pe4 
32. Db8 b5 
Fischer heeft alles onder controle!  
 
33. h4 h5 34. Pe5 Lg7 35. Kg1 Lc5+ 36. 
Kf1 Pg3+ 37. Ke1 Lb4+ 38. Kd1 Lb3+ 39. 
Kc1 Pe2+, 40. Kb1 Pc3+ 41. Kc1 Tc2 1-0 
 
Na deze “partij van de eeuw” volgde er 
meerdere successen voor Fischer. Zo wist 
hij in één jaar een ratingwinst van 500 
punten te bewerkstelligen en behield hij 
zijn titel van US Junior Champion met een 
score van 8,5 uit 9. 
 
In januari 1958 won hij het kampioenschap 

van de Verenigde Staten voor de eerste 

keer op veertien jarige leeftijd. Hij heeft 

daarna vier jaar lang elke afzonderlijke 

partij in de Amerikaanse schaakcompetitie 

gewonnen of gelijkgespeeld.  

In het kampioenschap schaken van de 

Verenigde Staten van 1963-1964 bereikte 

Bobby de ongekende prestatie door alle 

elf wedstrijden te winnen, de enige 

perfecte score in de geschiedenis van dit 

toernooi! 

In 1958 op 15-jarige leeftijd kwalificeerde 

hij zich in Portoroz als jongste kandidaat 

ooit voor de  

wereldkampioenschappencyclus en 

behaalde hij de grootmeestertitel. 

In maart 1959, zodra hij zestien was, 

verliet Fischer de middelbare school. 

In de jaren 1959 en 1960 zijn de 

schaakresultaten wisselend van 

toernooiwinsten tot aan een 13e plaats in 

een toernooi in Buenos Aires met 

Korchnoi als winnaar. 

In 1961 zijn er alleen 1e plaatsen in de 

diverse toernooien voor Fischer en een 2e 

plaats in het Aljechin Gedenkturnier in 

Bled met Tal als winnaar. Hij haalt een 

score van 13½ uit 19. 

In 1962 neemt Fischer deel aan het 

Interzone toernooi in Stockholm en dit 

wordt Fischers eerste overwinning in een 

internationaal toernooi met wereldspelers 

zoals Korchnoi, Geller, Petrosjan, Benko 

en Portisch. Hij won met een score van 

17½ uit 22 en een voorsprong van 2½ 

punt op de achtervolgers.  

In 1963 wint Fischer het US Championship 

met een score van 11 uit 11! 

In 1964 laste Fischer een pauze in in het 

spelen van toernooien: in plaats daarvan 

ging hij op simultaantoer en vroeg per 

simultaanseance een hoog bedrag van 

$250! De toer was een succes!    

Eind 1965 speelde Fischer in het 

Capablanca Herdenkingstoernooi in 

Havanna. Hij kreeg geen visum voor Cuba 

en als compromis nam hij deel per fax 

vanuit de Marshall Chess Club in New 

York. Hij eindigde als 4e, achter Smyslow, 

Ivkov en Geller. Jan Hein Donner eindigde 

als 8e. 
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In 1966 neemt Fischer, en ook Donner, 

deel aan de 2. Piatigorsky Cup in Santa 

Monica, een toernooi met de tien sterkste 

spelers van de wereld. Spasski wint het 

toernooi met Fischer op een ½ punt op de 

2e plaats. De partij tussen Fischer en 

Donner eindigde in remise. 

Ook deed Fischer in dat jaar mee aan de 

schaakolympiade in Havanna. Zijn score 

van 15 uit 17 (!) aan bord 1 was niet 

toereikend voor de gouden medaille aan 

het eerste bord want Petrosjan had een 

nog betere score dan Fischer! 

In 1967 wint Fischer het Monaco Grand 

Prix toernooi voor Smyslow, het 

Internationale toernooi van Skopje voor 

Geller en trekt hij zich terug uit het 

Interzone toernooi in Sousse terwijl hij op 

kop lag: Fischer is het niet eens met de 

organisatie, het verplaatsen van partijen 

en gebrekkige communicatie. 

In 1968 won Fischer het Internationale 

toernooi van Natanya met 3½ punt 

voorsprong op de nummer 2. Hans Ree 

speelde ook mee in dit toernooi en 

eindigde als 13e met 6,5 punt achterstand 

op Fischer! 

Daarnaast won Fischer het Internationale 

toernooi van Vinkovci met 11 uit 14. 

Na het toernooi van Vinkovci speelde 

Fischer 18 maanden geen toernooischaak. 

Hij was wel uitgenodigd voor de 

Olympiade in Lugano in 1968, maar na het 

betreden van de speelzaal keurde hij die 

af vanwege teveel storende elementen en 

trok zich terug. 

In 1970 vond de match USSR tegen de 

rest van de wereld plaats. Fischer speelde 

niet aan het 1e bord omdat Bent Larsen 

vond dat hij de betere speler was bij de 

rest van de wereld. Op het 2e bord speelde 

Fischer 4 partijen tegen Petrosjan en 

Fischer liet zien dat hij de 18 maanden 

rust goed gebruikt had door met 3-1 te 

winnen van Petrosjan na twee 

overwinningen en twee remises! 

Fischer doet ook mee aan onofficiële 

wereldkampioenschap Blitz (5 minuten 

p.p.p.p) met een zeer competitief veld als 

Tal, Petrosjan, Smyslov, Korchnoi, 

Bronstein en Reshevsky. Fischer won het 

toernooi met een score van 19 uit 22: hij 

bleef de nummer twee 4,5 punt voor en hij 

besteedde per partij maar 2,5 minuut! 

Ook won Fischer het Toernooi van de 

Vrede met een score van 13 uit 17 en 2 

punten voorsprong op Hort, Smyslow, 

Gligoric en Korchnoi. 

Een nog betere prestatie was zijn 

overwinning in het Internationale toernooi 

van Buenos Aires met een score van 15 

uit 17 (!) met 3½ punt voorsprong op 

nummer twee Tukmakov en 6 punten 

voorsprong op Smyslow. 

Tijdens de Schaakolympiade in Siegen 

behaald Fischer een score van 10 uit 13 

aan het eerste bord, echter verliest hij van 

Boris Spassky. Dit was de 5e partij tegen 

Spassky zonder overwinning. 

In het laatste toernooi van 1970 liet 

Fischer nogmaals zijn klasse zien door het 

Interzone toernooi van Mallorca met een 

score van 18½ uit 23 te winnen, met een 

voorsprong van 3½ punt op Larsen, Geller 

en Hübner. Vanuit dit toernooi begint 

Fischer aan de meest beroemde route in 

de schaakgeschiedenis. Hij won de laatste 

7 wedstrijden in dit toernooi en zal die 

reeks winstpartijen voortzetten in 1971.     

In 1971 stond Fischer nummer één op de 

wereldranglijst voor schaken! 

In mei 1971 ontmoette Fischer in de 
uitdagingsronde van het 
wereldkampioenschap Mark Taimanov, 
een Rus. Hij verpletterde zijn tegenstander 
met 6-0! Hij had toen 13 internationale 
wedstrijden achter elkaar gewonnen.  
 
Zijn volgende tegenstander op weg naar 

de wereldtitel was Bent Larsen, de 

toenmalige nummer 3 van de 

wereldranglijst uit Denemarken.  
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Larsen had voor de match met Bobby 

Fischer verklaard dat hij de wereldtitel zou 

gaan winnen, en dat “Fischer nooit 

wereldkampioen zal worden” omdat hij 

“altijd bang is om te verliezen”. Voor de 

wedstrijd pochte Larsen dat hij niet werd 

geïntimideerd door Fischer, die volgens 

hem was omhuld met een onverdiende 

legendarische reputatie. Bobby Fischer liet 

de stukken op het bord zijn werk doen en 

na winst in de eerste messcherpe partij, 

zakte Larsen volledig in elkaar en werd 

ook met 6-0 verslagen! 

 

R.Fischer – B.Larsen 
1st matchgame, Denver 1971 
Franse verdediging 
 
1. e4 e6  
Waarschijnlijk een schokkende verassing 
voor Fischer, aangezien Larsen pas drie 
keer in zijn leven het Frans met de zwarte 
stukken had gespeeld. Daarnaast was 
bekend dat Fischer moeilijkheden had met 
de Franse opening met wit. 
 
2. d4 
Fischer neemt toch de uitdaging aan! 
 
2 …    d5 3. Pc3 Lb4 4. e5 Pe7 5. a3 Lxc3 
6. bxc3 c5 7. a4  
Fischer neemt de positionele route. Hij 
hoopt zijn zwartveldige loper op de 
diagonaal a3-f8 te plaatsen. Daarnaast is 
7. Dg4 een optie. 
 
7…  Pbc6 8. Pf3 Ld7 9. Ld3 Dc7?! 

 

Larsen probeert hiermee e5 onder vuur te 

nemen met als plan …..f6 en als wit niet 

wil ruilen op f6 zelf te slaan op e5. Dit is 

dubieus vanwege de tijd die dat kost en 

het toestaan van het openen van het spel 

voor de beide lopers van wit.  

10. 0-0 c4 

Het op deze manier oplossen van de 
centrale spanning in het Winawer Frans is 
tweesnijdend. Het sluit het centrum af, wat 
zwart helpt, maar het verzwakt ook de 
donkere velden, wat wit ten goede komt. 
 
11. Le2 f6 
Zwart zal een keer veld e5 aan moeten 
vallen, omdat wit anders dreigt zijn 
zwartveldige loper naar d6 te spelen. 
 
12. Te1! 
Fischer weigert om op f6 te ruilen en is 
bereid om zijn e5-pion op te offeren om 
lijnen te openen voor zijn lopers. Het zou 
voor zwart goed zijn als wit 12 exf6 speelt 
om na 12… gxf6 controle te hebben over 
het centrum en de g-lijn opent voor zijn 
torens. 
 
12 … Pg6?! 13. La3! 
Fischer houdt zich aan zijn plan om de e5-
pion op te geven om lijnen voor zijn lopers 
te openen. 
 
13 …fxe5 14. dxe5 Pcxe5 
Larsen staat niet bekend als een speler 
die uitdagingen uit de weg gaat. Hij kan de 
pion niet weigeren want anders krijgt wit 
een initiatief zonder een pion op te offeren. 
 
15. Pxe5 Pxe5 16. Dd4! 
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Wit positioneert zijn witte dame in het 
centrum en kijkt daarbij naar e5 en g7, 
maar ook naar a7, waardoor rokeren op 
de damevleugel ook lastig word voor 
zwart. 
 
16….Pg6 17 Lh5  
Dit is een zet die de vastberadenheid van 
Fischer aantoont om aan te vallen, wat 
voor materiaal het ook kost. Hij kon hier 
ook op g7 slaan met de dame. 
 
17 …  Kf7?! 
Zwart kan hier beter 17 … 0-0-0! spelen, 
waarna wit met 18. a5! verder moet gaan: 
niet 18. Dxa7 b6 19. Da8+ Db8 waarna de 
dames van het bord verdwijnen en wit nog 
maar iets beter staat. Na 18. … a6 19. Lc5 
Tde8 20. Lb6 Dc6 21. Dxg7 e5 staat wit 
iets beter. 
 

  

18. f4! The8?! 
Zwart neemt de verkeerde toren. Beter 
was 18 … Tae8 19. f5 exf5 20. Dxd5+ Kf6 
21. Ld6 Dd8 22. Tf1 Kg5! 23. Ld1 h5! Dit is 
dus waarom de toren op h8 moest blijven 
staan, alhoewel ook hier wit goed staat. 
 
19. f5 exf5 20. Dxd5+ Kf6 
20 ….Le6?? wordt beantwoord met 21 
Txe6! Txe6 22 Dxf5+Tf6 23 Dd5+ Te6 en 
24 Tf1+ en de toren op e6 valt. 
 
21. Lf3? 
Nu blijkt waarom Larsen heeft gekozen 
voor deze opening met dit type van 
stellingen: hij heeft Fischer in een 
irrationele stelling gelokt, de enige stelling 
waarin Fischer niet uitblonk. 

Waarom speelde Fischer niet 21 Ld6! Dc8 
22 Lf3 Lc6 23Dd4+ Kf7 24 Dxc4 Re6 25 
Ld5 Lxd5 26 Dxd5 Kf6 27 g4! en de zwarte 
koning is lastig te verdedigen. 
 
21 … Pe5! 
Deze zet brengt Larsen weer terug in de 
partij. 
 
22. Dd4 

 

De vraag in deze stelling is hoe zwart de 

dreiging Ld6 gaat oplossen? 

22 … Kg6!  
Uit de penning! 
 
23. Txe5! Dxe5! 
Niet 23 … Txe5?? vanwege 24 Ld6 en wit 
wint. 
 
24. Dxd7 Tad8! 
Zwart neemt het initiatief over! 
 
25. Dxb7 De3+ 
Fischer moet nu zijn verdedigende 
kwaliteiten moeten laten zien. 
 
26. Kf1 Td2 
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Hoe kan Fischer nog ontsnappen uit het 

matnet van zwart? 

27. Dc6+!  Te6 
Het voelt of de stelling steeds beroerder 
wordt voor wit. Niet alleen zijn dame staat 
nu aangevallen, maar ook zijn koning.  
 
28. Lc5! 
De witte koning is toch beter bewaakt dan 
we denken. De loper is de enig juiste zet! 
28 Dc5?? is niet juist vanwege 28…Tf2+ 
29 Kg1 Tf3+ 30 Dxe3 Pfxe3 en zwart wint. 
 
28 …  Tf2+!  
De enige zet voor zwart. 
 
29. Kg1Txg2+! 
Niet 29 .. Txf3+?? 30 Lxe3 Txc6 31 gxf3 
waardoor wit een stuk meer heeft 
Niet 29 .. Txc6?? 30 Lxe3 waardoor wit 
een stuk meer heeft 
 
30 Kxg2 Dd2+ 31 Kh1 Txc6 32 Lxc6 
Dxc3 33 Tg1+ Kf6 34 Lxa7 
Wit heeft twee lopers en een toren voor de 
dame. Dit in combinatie met de vrije a-pion 
lijkt het in het voordeel van wit. 
  

 
 
34 …    g5?? 
Larsen kies voor het verkeerde plan. Beter 
was: 
34…Dxc2!! 35. a5 Da2 36. Lb6 Ke6! 37. 
Lb7 Db3 38. Ta1 c3 39. a6! Dxb6 40. 
Ld5+! Kxd5 41. a7 Dc6 42. a8D Dxa8 
43. Txa8 en ondanks een toren meer voor 
wit kan hij de partij niet winnen… 43. 
…Kd4 44. Tc8 Kd3 45. Kg2 c2 46. Kf3 
Kd2 47. Td8+ Ke1 48. Tc8 Kd2 49. Td8+ 
Ke1 met herhaling van zetten. 
 
35. Lb6 Dxc2 36. a5 
Deze pion van wit is nu te snel vanwege 
de positie van de zwarte koning op f6. 
 
36. … Db2 37. Ld8+! 
Door deze tussenzet zorgt de a-pion voor 
een voordeel. 
 
37. …   Ke6 38. a6 Da3 
Misschien had zwart beter 38….Df2 39. 
Lxg5 c3 40. Ta1 c2 41. a7 c1T+ 42. Txc1 
Dxa7  
 
39. Lb7 Dc5 
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Fischer maakt de partij nu snel uit. 
 
40. Tb1!  c3 41. Lb6! 1-0 
 
Fischer had toen 19 (!) internationale 
wedstrijden achter elkaar gewonnen!!  
 
Zijn volgende tegenstander op weg naar 
de wereldtitel was Tigran Petrosjan, een 
ex-wereldkampioen. Petrosjan was een 
ultra-solide speler die moeilijk te verslaan 
was en had een enorme ervaring als 
matchplayer. 
 
De match vond plaats in Buenos Aires en 
startte op 30 september 1971. 
 
Fischer won de eerste partij en had nu 20 
internationale partijen achter elkaar 
gewonnen! 
In de tweede partij komt er een einde aan 
die serie van internationale winstpartijen 
van Fischer door een geniale winst van 
Petrosjan met de witte stukken:  
 
Stand na zet 18…….f4          
   

 
 
19. c4 fxe3?! 
 
Het probleem voor zwart blijft de positie 
van zijn koning en de ontwikkeling van de 
torens. Zowel op de dame- als op de 
koningsvleugel is de koning niet veilig. 
 
20. c5!! Dd2 21. Da4+ Kf8 22. Tcd1! De2 
23. d6! Dh5 24. f4 e2 25. fxe5  exd1D 26. 
Txd1 Dxe5  
 
 
 

 
 
27. Tf1 f6 28. Db3 Kg7 29. Df7+ Kh6 30. 
dxe7 f5 31. Txf5 Dd4+ 32. Kh1 1-0  
 

 
 
De stand in de match was nu 1-1. 
Vervolgens kwamen er drie remises op het 
scorebord en iedereen dacht dat dit het 
einde van Fischer zou zijn. Petrosjan was 
immers bezig om met remises de 
tegenstander in slaap te sussen en dan 
ineens toe te slaan. Dat gebeurde 
niet, Fischer sloeg plotseling viermaal op 
rij toe, waardoor hij zich met 6,5-2,5 de 
uitdager van wereldkampioen Spassky 
mocht noemen. 
 
Na de overwinning op Petrosjan schreef 
een Duitse journalist over Bobby Fischer: 
“Geen enkele andere grootmeester heeft 
zo’n geweldige wil om te winnen. Op het 
bord straalt hij gevaar uit, en zelfs de 
sterkste tegenstanders hebben de neiging 
te bevriezen, zoals konijnen, wanneer ze 
een panter ruiken.”   
 
Het vervolg is te lezen in nummer 154.
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Oplossingen Novemberproblemen 

(door Dick Boogaard) 
 
 

1.Belov – Osachuk, Rusland 1965. 

1.Dd6-f8+  Kg7xf8  2.Lf4-h6+  Kf8-g8  3.Te2-e8 mat. 
 

2.Netto – Abente, Paraguay 1983. 

1…..Te5-e1+  2.Kg1-g2  Te1-g1+  3.Kg2xg1  De7-e1+  4.Kg1-g2  De1-f1  5.Kg2xf1  Lc8-
h3+  6.Kf1-g1 Te8-e1 mat. 
 

3.Radevich – Donskikh, Rusland 1972. 

1.f6-f7+  Le8xf7  2.Ta1-a8+  Lf7-e8  3.Ta8xe8+  Kg8-f7  4.Te8-f8 mat  
(of 1…..Kg8xf7   2.Ta1-f1+  Kf7-g8  3.Tf1-f8 mat) 
 

4.Askelof – Svensson, 1983, correspondentiepartij. 

1…..Te3-e1+  2.Ta1xe1  Dc5-g1+!  3.Kf1xg1  Te8xe1 mat. 
 

5.Morozevich – Bologan, Sotsji 2004. 

1.Dc3-h8+  Kg8xh8  2.Td8xf8+  Pe7-g8  3.Lf4-e5  Dg4-g7  4.Le5xg7 mat.  
 

6.Kirilenko – Maevskaya, Rusland 1974.  

1.Dg6-h7+  Pf6xh7  2.Ph4-g6+  Kh8-g8  3.Pg6xe7  Kg8-h8  4.Pe5-g6 mat. 
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We zijn het seizoen begonnen met tien spelers. Veel oude bekenden, maar ook een nieuwe 
deelnemer. Welkom Amber. We hopen natuurlijk dat er tijdens het seizoen nog een paar 
schakers bijkomen, zodat we een nog leukere competitie kunnen spelen. 
Voormalig kampioen Jurre heeft nog geen enkele partij verloren en staat bovenaan. Maxim 
en Emma maken het hem nog het meest moeilijk tot nu toe.  
 
 

  punten score wit/zwart 

     

1 Jurre 172 7-7 z 

2 Maxim 150 7-5 w 

3 Emma 150 7-5 w 

4 Bas 134 8-5  

5 Finn 120 7-4 w 

6 Mats 117   8-3½  

7 Tijn 103 8-3  

8 Ruben 97 8-3  

9 Yesper 76   8-1½ zz 

10 Amber 41 6-0  

 
 
Tussenstand snelschaken 
1.  Emma     4 
2.  Bas, Finn, Jurre, Maxim, Ruben  3 
7.  Mats, Tijn, Yesper    2 
10.Amber     0   
 

PROGRAMMA 
 
We spelen elke vrijdagavond behalve op: 
 
Vrijdag 30 december (Kerstvakantie)   Geen schaken 
Vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag)    Geen schaken 
Vrijdag 26 mei (Pinksteren)     Geen schaken 
 
De laatste schaakavond is op vrijdag 2 juni 2023. 
 
In de vakanties: 6 januari, 24 februari en 28 april staat snelschaken op het programma,  
op 7 april (Goede Vrijdag) de simultaan.  
 
De planning is om vier periodes van zeven of zes ronden te spelen.  
We hopen ook nog één of twee oefenwedstrijden te kunnen plannen. 


