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MANHATTAN’S WELLNESS & HEALTH CLUB
Hogeweyselaan 227
1382 JL Weesp
Telefoon 0294-419878
Geopend : Maandag t/m Vrijdag
Zaterdag en zondag

8.00 -- 23.00 uur
9.00 -- 17.00 uur

Diverse groepslessen o.a. Body Power, Body Shape, Boot Camp, Pilates,
Spinning, Basic Steps, Ab Blast, Tevens Zonnebanken en Sauna.

Documentverwerking
Sportprijzen
Stanzen

Hier had uw advertentie
kunnen staan!

Copy- & Printservice, Grootformaat printen
flock cijfers & letters, documentverwerking
stanswerk, bedrukken Textiel, DTP
Achtergracht 14 – 16,Weesp
Tel : 0294 – 410882
maurice@dssweesp.nl / martijn@dssweep.nl

Leren schaken?
Beter leren schaken?
Dat kan bij de WSC !
Gratis !!!
Voor jeugd en volwassenen
Info : 414534
Of kom langs op dinsdagavond
(zie pagina 1)
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Van de Voorzitter
Het derde clubblad van het seizoen 2008 – 2009 is gereed. Natuurlijk krijg je van de eindredacteur
weer een mailtje dat de kopij op tijd ingeleverd moet worden. Iedere keer dat ik dit mailtje weer
ontvang betrap ik mezelf er op dat de voorbereiding voor deze pagina eerder gestart moet worden.
De voorbereiding is zo belangrijk. Overal kom je het tegen. Zo ook in het door ons geliefde spel
schaken.
De voorbereiding voor de opendag van 4 april jl liep uitstekend. Het enthousiasme bij de organisatie
was ook erg groot en al snel waren poster en folders gereed om gedrukt te worden. Bij deze
voorbereiding hoorde ook een radio interview op Radio Weesp. Samen met Melati Klinkenberg is ook
dit goed verlopen. Dankzij de voorbereiding zijn er mensen op deze middag afgekomen. Inmiddels
zijn dit nieuwe leden geworden die ik via deze weg van harte welkom heet, en heel veel plezier wens
in het schaken.
Wanneer we aan voorbereiding denken, denken we natuurlijk ook aan de jeugd. Om het schaken
goed te beheersen is het leren van de regels en alle trucjes hierbij de voorbereiding. Het doet mij
goed dat de groep met jeugdleden groter en gezelliger wordt. Ook het enthousiasme van de
jeugdleiders groeit nog steeds en iedere dinsdagavond wordt er plezier les gegeven aan de jeugd.
Ook de voorbereidingen voor de nieuwbouw van het nieuwe clubhuis van de WVGV zijn afgerond.
Het heeft lang geduurd, maar het groene licht is gegeven voor de bouw. De bouwwerkzaamheden
zullen in mei 2009 beginnen. Hoelang de bouw gaat duren is nog niet bekend, maar zeker is dat we
het seizoen 2009 – 2010 nog in het tijdelijke onderkomen zullen starten.
De voorbereidingen voor een vernieuwde website zijn in volle gang. Dit gaat veel tijd kosten, maar
het is zeker dat er het er erg mooi uit komt te zien.
Op het moment van schrijven van dit stuk is het achttal dat uitkomt voor de externe competitie
bezig met de laatste wedstrijd van het seizoen. Deze wordt gespeeld in Amsterdam tegen De
Grasmat. De eerste 2 wedstrijden zijn inmiddels, op verzoek van de tegenstander, vooruit gespeeld
welke een tussenstand van 1-1 heeft opgeleverd. Het betreft hierbij het degradatieduel, waarbij de
tegenstander een voordeel heeft van 1 matchpunt. Op het moment van uitkomen van dit clubblad is
dan al bekend of we gewonnen hebben en dus volgend seizoen ook weer in de 1e klasse kunnen
uitkomen.
De FIDE heeft zijn voorbereidingen op de aanpassingen op de schaakregels afgerond. Er zijn
ingrijpende veranderingen gekomen. De belangrijkste regel is het te laat komen van een speler aan
het wedstrijdbord. Was het mogelijk om 1 uur te laat te komen, dit is nu veranderd in 0 minuten. In
het volgende clubblad zal ik daar als scheidsrechter op terugkomen.
De interne competitie verloopt soepel. Door de voorbereidingen iedere week van onze
competitieleider-intern kunnen we altijd rekenen op leuke en spannende parijen. Ook de derde
periode is daardoor spannend. Het snelschaken betreft minder voorbereidingen. Toch ook deze
competitie is leuk en vooral gezellig. Helaas was de laatste ronde minder goed bezet door
concurrentie van het voetbal op televisie. De bekercompetitie gaat de laatste ronde in, de finale
welke gespeeld zal worden tussen de heren P. Wijnand en M. Weenink. Gaat Peter Wijnand met 3
bekers naar huis, of weet Michel Weenink dit te voorkomen. We zullen allemaal zien op 02 juni 2009.
Ariën Hooimeijer

22 april 2009
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WSC 1 - ES'80

WSC 1 – ES’80 1 gespeeld op 20 januari 2009:
1z Peter Wijnand
2w Dave van der Kist
3z Hans Wijnand
4w Dick Spel
5z Micha Pfeiffer
6w Hakim Zoubaa
7z Harry Boom
8w Theo van Tubergen
WSC 1

1946
1850
1909
1785
1764
1648
1636

0 - 1 Willem Vrijbloed
0 - 1 Roland Wastiaux
½ - ½ Vincent van den Eijnde
0 – 1 Rudolf van Velden
½ - ½ Ron van Leeuwen
1 – 0 Frank Steensma
½ - ½ Cor Bergveld
1 - 0 Frans Kerkhoff
------3½ – 4½
ES’80 1

1948
1831
1949
1818
1628
1576
1518
1638

We traden deze avond aan met het sterkste team dat we op konden stellen, Dick deed weer mee en
Hakim werd voor het eerst opgesteld. In tegenstelling tot de voorgaande wedstrijden werden vrijwel
alle punten op de onderste vier borden gescoord.
Ikzelf was (alweer) veel tijd kwijt in de opening, verloor eerst een pion en daarna nog een. Gelukkig
gaf wit een pion terug, maar toen zat ik al zo in tijdnood dat ik nogmaals pionnen begon weg te
geven. Er werd nog doorgespeeld tot de vlag viel in een verloren stelling.
Dave speelde een Koningsindische Aanval. Hij heeft dat echter nog niet helemaal in de vingers. I.p.v.
dat wit op de koningsvleugel de dienst uitmaakte, kreeg zwart daar een aanval op gang. Wit
blunderde in slechte stelling en kon direct opgeven.
Op aandringen van de wedstrijdleider werd de partij van Hans remise gegeven. Op dat moment
stond het geloof ik 3-1 voor Weesp, zwart had nog maar 20 minuten voor de rest van de partij
tegenover wit 30 minuten en de stelling was vrijwel in evenwicht.
En dan nu de partij van Dick. Na 10 zetten in een franse partij (Tarrasch variant) stond er al een
wilde stelling op het bord. Wit ging verplicht in op een kwaliteitswinst, maar moest daarvoor wel z’n
ontwikkeling veronachtzamen. Hij wist die kwaliteit wel de hele wedstrijd vast te houden, maar
moest daar in tijd voor betalen en op het laatst kon wit een mataanval niet meer keren.

XABCDEFGHY
8-+-mk-vl-+(
7zpp+l+-+Q'
6-+-+-zp-+&
5+-+p+-+-%
4-+-+p+P+$
3+P+L+-zP-#
2-+-wq-zP-+"
1+KtR-+-+-!
xabcdefghy

In vliegende tijdnood speelde wit 32.Lc2 La3 33.Td1 Dc3
en kon opgeven. Hij had de stelling nog kunnen redden
met 32.Lb5! Lxb5 33.Dc7+ Ke8 34.Dc8+ Ke7
35.Dc5+ Ke6 36.Dxb5 maar het had de partij,
vanwege de klok, waarschijnlijk toch niet meer gered.
Na 23 zetten hielden Micha en z’n tegenstander het voor
gezien. Het evenwicht was nergens in de partij verbroken
geweest.
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XABCDEFGHY
8r+-wqrsnk+(
7zpp+-+-zp-'
6-+p+-+-zp&
5+-+PzP-+-%
4-+-+n+-+$
3zP-+QvL-+-#
2-zP-+N+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Na Dxd5 is er voor zwart weinig aan de hand, maar hij
speelde Txe5?! 21.Ld4 hier kon nog ten halve gekeerd
worden met Te8, echter na Dxd5? 22.Pf4 Pc5 23.Dc3
Tg5?? Pe4 24.Pxd5 konden de stukken weer in de doos.
In de eindstelling stond Harry wat minder. Met een
gezonde pluspion had ik het nog even geprobeerd als wit
zijnde.
Zwarts stukken kwamen hopeloos in de knoei. Vanwege
de zwakke verdediging kon Theo na 15 zetten een vol
stuk incasseren en even later stond hij zelfs een toren
voor.
Peter Wijnand

Even voorstellen.....
Dinsdag 20 januari j.l. vond de niet-jaarlijkse vergadering van de Weesper Schaak Club plaats.
Midden in het schaakseizoen 2008-2009, aan het prille begin van een nieuw jaar: Dit kon niet
anders dan interessante plannen en besluiten betekenen.
En aldus werd een agenda samengesteld om te komen tot een open dag in maart, het werven van
nieuwe (jeugd)leden en werd bovendien duidelijk wie welke functie gaat bekleden het volgend
seizoen.
Wat betreft het laatste punt zou ik graag met de deur in huis willen vallen door mezelf voor te
stellen. Na anderhalf jaar aan een tafeltje elke dinsdagavond moge het duidelijk zijn dat ik de
moeder van Kolya Klinkenberg ben. Verder ben ik geboren en getogen in Amsterdam-West en is
schaken me met de zogenaamde paplepel ingegoten. M’n vader schaakte regelmatig, zo niet
dagelijks thuis met vrienden en ook wekelijks in een schaakhuis aan de Jan Evertsenstraat.
“natuurlijk” vond ik schaken toentertijd niet hip (“cool”) en toen op de basisschool een schaakclubje
werd opgericht haakte ik na één keer direkt af toen bleek dat je daar… inderdaad:moest schaken.
Nu, ouder en wijzer, ben ik toch geraakt door het spel en natuurlijk de evenwichtige uitstraling van
Geert, de nietsontziende blik van Bertus, waardoor hij altijd op het juiste moment opduikt voor
advies en inzicht in de regels en waarschijnlijk gewoon “het sfeertje”. Hopelijk kan ik voor de twee
eerder genoemde agendapunten dit seizoen al wat betekenen en anders na de grote vakantie voor
de afdeling jeugd.
Groetjes van Melati Klinkenberg-Paat

Zo overleefde het schaakspel de zondvloed
Tekening door Juri Kosobukin
6

Interne Competitie Senioren: Eindstand Periode 2
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Scheidsrechtervraagstuk 6
Hoe beslist u als scheidsrechter ?

XABCDEFGHY
8-+k+-+-+(
7zp-+r+-sN-'
6-zp-+-+-zp&
5+-+-+K+-%
4P+-+-+-+$
3+P+-+-tR-#
2-+-+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Het paard heeft zojuist de pion op g7 geslagen. Zwart
pakt zijn toren en raakt met die toren duidelijk het
paard aan. Echter, in een flits ziet hij dat die zet een
blunder is. Weliswaar heeft hij zijn toren vastgepakt
zodat hij verplicht is daarmee een zet te doen. Echter,
nu hij de toren niet heeft losgelaten mag hij met die
toren nog een andere zet doen. Hij doet Tf7+.
De tegenstander protesteert en roept dat zwart het
paard heeft aangeraakt en hij dat stuk moet slaan.
Wit roept: 'Jij hebt het paard aangeraakt!' Zwart
roept: 'Maar, ik heb de toren niet losgelaten!' Beide
spelers herhalen hun standpunt diverse malen.

Antwoord :
Het antwoord op de vraag of de zwartspeler het paard met zijn toren moet slaan, is geregeld in
artikel 4.3 van de FIDE-regels. Dat artikel luidt: 'Als de aan zet zijnde speler, behoudens het in
artikel 4.2 vermelde, opzettelijk op het schaakbord:
a. een of meer van zijn eigen stukken aanraakt, dan moet hij spelen met het eerst aangeraakte stuk
dat kan worden verplaatst, of
b. een of meer van de stukken van zijn tegenstander aanraakt, dan moet hij het eerst aangeraakte
stuk dat kan worden geslagen, slaan, of
c. één stuk van elke kleur aanraakt, dan moet hij het stuk van zijn tegenstander met zijn eigen stuk slaan. Indien dit onreglementair is, dan moet hij het eerst aangeraakte
stuk verplaatsen of slaan dat kan worden verplaatst of geslagen. Als het onduidelijk is, of het eigen
stuk van de speler of dat van zijn tegenstander het eerst was aangeraakt, wordt het eigen stuk van
de speler beschouwd als te zijn aangeraakt vóór dat van zijn tegenstander.'
Opgave 6 :
Hoe beslist u als scheidsrechter ?

XABCDEFGHY
8-+r+r+-+(
7zplwQ-+-+-'
6-+-+-mkp+&
5+-+p+-+-%
4-zp-zP-+-+$
3+-+-+-+P#
2PzPL+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit staat gewonnen. Hij kan Dxb7 spelen en pionnen gaan
rapen, maar beter is de lopers op het bord te houden om
matmogelijkheden te houden. Wit speelde dan ook 43.
Df4+. Althans, dat was de bedoeling.
In zijn enthousiasme over deze zet voerde hij zijn
armbeweging echter iets te breedvoerig uit, waarbij hij
met zijn pink de zwarte toren op c8 beroerde. 'Aanraken is
zetten,' riep zwart triomfantelijk. 'Je hebt de dame en de
toren aangeraakt, dan moet je Dxc8 spelen.'

Hoe beslist u als scheidsrechter ?
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MSK 1 - WSC 1
MSK 1 – WSC 1 gespeeld op 6 maart 2009:
1w Dave van der Kist
2z Dick Spel
3w Peter Wijnand
4z Hans Wijnand
5w Harry Boom
6z Wim van Spengen
7w Michel Weeninnk
8z Theo van Tubergen

1780
1798
1930
1932
1648
1663
1628

WSC 1

0 - 1 Walter de Loos
½ - ½ Ben Wijgers
½ - ½ Ruud de Groot
½ - ½ Tom van Wagensveld
0 - 1 Robert Schriek
0 – 1 Marc Norden
1 - 0 Dolf Houtman
1 - 0 Wim Birkhoff
------3½ – 4½
MSK

1954
1964
1977
1943
1769
1658
1713
1705

(ex-WSC)
(ex-WSC)
(ex-WSC)
(ex-WSC)
(ex-WSC)

Gelukkig ging ik een week eerder al een kijkje nemen zodat ik in mijn eigen tijd kon verdwalen.
Dave en Hans konden op 6 maart niet komen en moesten hun partij dus vooruit spelen.
Dave speelde z’n nieuwe opening, de koningsindische aanval, maar had daar weinig plezier van.
Zwart had al snel een overwicht, maar de partij kwam tot een voortijdig einde toen Dave een afruil
verkeerd inschatte en aan het eind een stuk minder op het bord had.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpl+-snpvlp'
6-+nwqp+p+&
5+-zp-+-vL-%
4-zpP+-+-+$
3+-+P+NzP-#
2PzP-+-zPLzP"
1tR-+QtRNmK-!
xabcdefghy

Zwart heeft de half open d-lijn en de a1-h8 diagonaal in
z’n bezit en wit kan daar eigenlijk alleen een zwakke pion
op d3 tegenover stellen. Dave speelde hier De2 om pion b2
te dekken en de d-lijn vrij te maken voor een toren. Maar
ook zwart heeft een zwakke pion nl. op c5. Die zou wit zo
snel mogelijk moeten aanvallen met 16.P1d2 dreigt Pe4
Dxd3 Lxb2 17.Tb1 Lg7 18.Pe4 17.Pb3 Dxc4 18.Dd7 Lc8
19.Dc7 f6 Lxb2 20.Pfd2 Db5 21.Lxe7 Pxe7 22.Lxa8
20.Le3 Tb8 21.Pxc5 en voor de prijs van een pion heeft
wit een aanval opgezet.

Ook Dick kwam onder druk te staan en kwam zelfs een kwaliteit achter, maar had wel tegenkansen
en een ruime voorsprong op de klok. Hij had daar wat meer van kunnen maken, maar liet helaas
eeuwig schaak toe waarna de vrede getekend kon worden.
Ikzelf kwam niet goed uit de opening (ja, alweer) en had, net als Dave, een achtergebleven pion op
een half-open lijn. Ik kon dit wel keepen, moest daar echter flink wat tijd aan spenderen. Op de 40e
zet bood Ruud onverwachts remise aan, omdat hij niet door mijn verdediging kon komen. Met 25
tegen 10 minuten op de klok had ik nog even doorgespeeld als ik hem was.
Harry kwam wel goed op gang, maar liet zich eveneens opzadelen met een achtergebleven pion op
een half-open lijn (het thema van deze ontmoeting).
Toen hij eerst een andere pion verloor en daarna deze viel, hield hij het voor gezien.
Hans verloor al snel een
zwart twee stukken voor
kansen om. Ik zou een
tegenstander ‘in de fout’
gelijke stelling.

pion in de opening, maar wit raakte met z’n stukken
een toren kon vergaren. Maar ook hij ging niet altijd
aantal diagrammen kunnen wijden aan de stellingen
gingen, maar kies een aardige uit waar wit een kans

9

in de knoop zodat
zorgvuldig met z’n
waar Hans of z’n
laat liggen op een

XABCDEFGHY
8-tR-+-+-+(
7+-+q+k+-'
6-+psn-zppzp&
5+-+-+l+-%
4-+-zp-zP-+$
3+-+P+-+P#
2r+P+Q+PmK"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

De gespeelde zet is Teb1, maar de e-lijn is belangrijker. Na
40.g4 is er maar 1 veld voor de loper Le6 41.Td8! direct
41.Th8 werkt niet: Pe8 42.Th7+ Pg7 43.Dxe6 (43.Txh6
Dd6) Dxe6 gevolgt door Txc2+ en Kg8. De7 Dxd8
42.Dxe6+ en Dxa2 42.Tb8 Th8 zou ook goed zijn voor een
gelijke stelling, maar zwart is nu in zetdwang en kan niet
anders dan de dame weer op d7 te zetten. Na bijv. Ta7
heeft Th8 weer aan kracht gewonnen omdat er niet meer
op c2 geslagen kan worden Dd7 43.Td8 De7 44.Tb8 met
zetherhaling.
Op de 47e zet viel wit in een valletje dat Hans had opgezet,
maar deze revancheerde zich ruimschoots door een paar
zetten later een direct winnende zet niet uit te voeren.

Ook de ‘nieuweling’ in ons team, Wim, kwam niet ongeschonden uit de opening. In de volgende
stelling had hij echter wat meer weerstand kunnen bieden. Zoals het ging stond hij binnen een paar
zetten verloren.

XABCDEFGHY
8-+l+r+-+(
7+-wq-trpmkp'
6p+ptRp+n+&
5+pzP-zp-sN-%
4-zP-+-+L+$
3zP-+Q+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Het ziet er niet gezond uit voor Wim;
wit heeft de d-lijn in bezit en zwart moet uitkijken voor
zwakke pionnen.
f5?! f6 29.Ph3 ziet er beter uit, nu wordt de diagonaal a1h8 zwak 29.Lh5 Db7? Een wachtzet, terwijl actie vereist is
met Pf4 30.Df3 Tg8 31.Ph3 Pxh5 32.Dxh5 Kh8 en zwart
heeft nog wat tegenkansen 30.Lxg6 hxg6 Kxg6!? 31.Dc3
Dc7?! 32.Dxe5+ Kg8 33.Df6 Tg7 34.Pxe6? zwart gaat
na 34.Td8 mat. Zo ging het nog zo’n 20 zetten door: wit
kon het niet afmaken en zwart weigerde op te geven.
Uiteindelijk ging zwart door z’n vlag in een nog steeds
ontzettend verloren stelling.

Michel liet zijn koning in het midden staan totdat zwart kort rokeerde. Hij begon daar toen een
pionnenaanval en rokeerde lang zodat er nog een toren aan de aanval kon deelnemen. Na twee
verdedigende fouten was het gedaan met zwart.
Wim Birkhoff had Theo in de tang toen hij een afwikkeling foutief inschatte.

XABCDEFGHY
8-+r+qtrk+(
7zpl+n+-zp-'
6-zp-+p+nzp&
5+-+pzPp+-%
4-zP-zP-+-sN$
3zP-+-+-zP-#
2-vL-wQLzP-zP"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy

Wat is er hier tegen 21.Lh5? Antwoord: helemaal niets! Na
Pxh4 kan wit rustig doorslaan op e8 omdat het paard op d7
ongedekt staat. Wit speelde echter 21.Txc8? Lxc8
22.Lh5? nu is het echter niet meer goed Pxh4! 23.Dd1
Wim erkent z’n nederlaag: 23.Lxe8? Pf3+ 24.Kg2 Pxd2 en
wit blijft een stuk achter Pg6 enz.

Peter Wijnand
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Snelschaken tussenstand na ronde 2

11

Puzzel: Openingen
Vul de namen van de openingen in, die bij de onderstaande zettenreeksen
horen.

HORIZONTAAL
1
1.e2-e4 e7-e5 2.Pg1-f3 Pg8-f6
5
1.e2-e4 e7-e5 2.Pg1-f3 Pb8-c6 3.Lf1-c4
7
1.e2-e4 e7-e5 2.Pg1-f3 Pb8-c6 3.d2-d4
8
1.c2-c4 e7-e5
11
1.e2-e4 c7-c5
VERTICAAL
1
1.Pg1-f3 d7-d5 2.c2-c4
2
1.e2-e4 e7-e5 2.Pg1-f3 Pb8-c6 3.Lf1-b5
3
1.e2-e4 e7-e5 2.Pg1-f3 d7-d6
4
1.e2-e4 e7-e6
6
1.d2-d4 f7-f5
9
1.f2-f4 d7-d5
10
1.e2-e4 d7-d6 2.d2-d4 Pg8-f6 3.Pb1-c3 g7-g6
Antwoorden op pagina 20.
Bron: Koninklijke Nederlandse Schaakbond
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4 april 2009: Open dag WSC
Een open dag is eigenlijk een intern feestje: En met een beetje muziek, chips en een taartje heb je
natuurlijk een goed begin, maar als dan bijna alle jeugdleden mèt wat zusjes en vriendinnetjes
binnendribbelen (frisgedoucht na het voetbalveld of nog wat zwarte vegen van het hockeyveld), kan
het niet meer stuk!
Natuurlijk was het allemaal te doen om nieuwe leden te werven. maar wat kun je aan opkomst
verwachten op een open dag van een schaakclub (of welke club dan ook)?...
Men had geen referentiekader, want een ledenwerfactie was in het verleden nooit nodig geweest,
aldus Bertus.
Aan de voorbereiding kon het niet liggen: Krantenannonces, radiointerviews, een emailhotline en
natuurlijk de prachtige brochure en poster gedistribueerd onder alle scholen in Weesp.
Ach waarom lang nadenken over een passend antwoord als 5 nieuwe gabbertjes helemaal
enthousiast het clublokaal binnenstormen op een bord afduiken en de dinsdag erop ook nog
verschijnen? Bovendien meldde één van de vaders zich aan als schaaktrainer (hij had in het verleden
ook schaakles gegeven!) En kwam er ook nog een verdwaalde nieuwe senior langs, net van het werk
in overall, spuitbus in de borstzak (,,Even kijken of ik het schaken niet verleerd ben")
Al met al kon om 15.30 nog een kleine competitie gespeeld worden, waarna de nieuwelingen 1e
keus hadden uit de kadootjes en de loterij- ietwat gemanipuleerd- ook gewonnen werd door een
nieuwkomer: David (Een Jan Haasteren legpuzzel met een geweldig chaotisch schaaktafereel).
Dus bij deze: Welkom Nigel, Bas, David, Frank en vader René (en wellicht in de toekomst Tom,
vriendje van Niels)!
Melati Klinkenberg-Paat

Legpuzzel
De schaakclub
door Jan van Haasteren
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WSC 1 - Tal/DCG 3
1z Hans Wijnand
2w Peter Wijnand
3z Hakim Zoubaa
4w Dick Spel
5z Dave van der Kist
6w Wim van Spengen
7z Michel Weenink
8w Theo van Tubergen
WSC 1

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7+p+-zppvlp'
6-+-zplsnp+&
5zp-+-+-+-%
4Psn-+PzPP+$
3+NsN-vL-+-#
2-zPP+L+-zP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

1932
1930
1798
1780
1663
1628

1 - 0 Andy Gerritsen
1824
½ - ½ Jos Kooiker
1901
0 - 1 Tjark Vos
1762
1 - 0 Jeroen Cromsigt
1850
½ - ½ René Pijlman
1863
1 – 0 Jeroen Loots
1775
½ - ½ Ton Visser
1844
0 - 1 Don Strub
1842
------4½ – 3½
Tal/DCG

Hans ontpopt zich als het puntenkanon van de WSC.
Dikwijls weet hij een klein voordeel in de eindfase met
sterk technisch spel in winst om te zetten. Ook nu weer.
In de diagramstelling speelde zijn tegenstander
13.Lf3. Hier was 13.Pd4 met bijv. Lc4 14.g5 Ph5 15.Lxc4
Txc4 16.Pdb5 Lxc3 17.Pxc3 f5 18.exf5 Txf5 19.Dd2 Dd7
met gelijk spel, beter geweest. Nu nam Hans het initiatief
met Pxg4 14.Lxg4 Lxg4 15.Dxg4 Pxc2 16.De2 Pxa1
17.Pxa1. Met 2 pionnen en toren tegen 2 stukken had hij
een iets gunstiger stelling die hij op de hem kenmerkende
wijze tot winst voerde.

Peter kreeg het Frans tegen zich en hij koos voor de Tarrasch opstelling met Pd2. Het gebruikelijke
tegenspel met f6 en zelfs het kwaliteitsoffer Txf3 kwamen op het bord.
Wit weigerde dit offer wijselijk (het was anders mat in één) waarna enkele zetten later tot remise
werd besloten.
Hakim schrok waarschijnlijk van de agressieve voortzetting van zijn jonge tegenstander als antwoord
op een Caro-Kann verdediging. Na 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Lf5 4.h4 speelde hij argeloos e6 om na
5.g4 al in een verloren stelling terecht te komen.
Het standaard antwoord op h4 is h5, waarna zwart goed tegenspel krijgt.
Nu kon hij alleen nog maar worstelen, maar niet meer boven komen.
In mijn schotse partij werd lange tijd de theorie gevolgd. Op de 11e zet week zwart af en offerde
een pion voor enig stellingvoordeel. Langzaamaan werd dit voordeel minder en stond ik gewoon een
pion voor. Als laatste partij werd het nog erg spannend. Er zaten voor mij nog addertjes onder het
gras. Gelukkig zat zwart in grote tijdnood en kon ik de winst van de partij en de match alsnog
veiligstellen.
Dave verdedigde zich met zijn geliefde Scandinaviër, waarbij wit met 1.e4 d5 2.exd5 Pf6 3.Lb5+
Ld7 4.Le2 ongebruikelijke paden bewandelde. Met dit tempoverlies ben je echter wel je
openingsvoordeel kwijt. Van beide zijden werd normaal verder ontwikkeld, maar er ontstond geen
stelling waar de brand in kon slaan. Daarom werd na 31 zetten de vrede getekend.
In een Weense partij gaf Theo op de 8e zet al onnodig een pion weg.
Of was het als offer bedoeld? In ieder geval pakte het niet goed uit en toen hij later zijn loper
eigenhandig in een penning zette verloor hij ook nog een tweede pion.
Toen begon zijn tegenstander echter te knoeien en gaf een kwaliteit weg waarna wit zowaar nog
winstkansen kreeg. Het bleef echter rommelig, de geboden kansen werden niet benut en Theo moest
alsnog het onderspit delven.
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XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zppzp-zppzpp'
6-+nzp-+-+&
5+-+nzPl+-%
4-+-zP-+-sN$
3+-+-+-+-#
2PzPP+LzPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy
XABCDEFGHY
8rsnqmk-vl-tr(
7zPp+-zp-zpp'
6-+pzpPsnp+&
5+-+P+-+-%
4Q+P+-+-+$
3+-sN-vL-+-#
2P+-+LzPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wim moest het opnemen tegen een Aljechin en deed dat
met 1.e4 Pf6 2.e5 Pd5 3.Pf3 d6 4.d4 Pc6 5.Le2 Lf5
6.Ph4 (Zie diagram).
Opmerkelijk is hier dat iemand die een bepaalde opening in
zijn repertoire heeft, zo snel in de fout gaat. Enig huiswerk
is hier op z’n plaats, dat bespaart je veel frustratie. Hier
mag de loper na Ph4 niet van de diagonaal h3-c8. Gebeurt
dit wel dan wordt de zwarte stelling na e6 inferieur. En zo
ging het ook: Lg6 7.e6 Dc8?! (fxe6 8.Pxg6 hxg6 9.Ld3 Kf7
10.Dg4) 8.Pxg6 fxg6 (hxg6 9.c4 Pf6 10.d5 Pb8 11.Lg4) 9.c4
Pf6 10.d5 Pb8 11.Pc3 c6 12.Le3 Dc7 13.0-0 Pa6 14.Te1
Pc5 15.b4 Pa6 16.Da4 Pb8 17.b5 Kd8 18.b5 Dc8
19.bxa7 (zie volgende diagram)
met voor de hand liggende
straalgewonnen stelling bereikt.

zetten

heeft

Wim

een

Er volgde nog Pa6 20.Lb6+ Ke8 21.dxc6 bxc6 22.Lf3 d5
23.cxd5 Db7 24.dxc6 Dxc6 25.c7+ Pd7 26.Dxd7 mat.
Michel pakte met zwart in een damegambiet een giftig
pionnetje en dat lag hem zwaar op de maag. Gelukkig
overzag wit een winnende combinatie, waarna zwart weer in
de partij kon komen. Maar in betere stelling gaf hij op zijn
beurt weer zijn voordeel weg en kon men ook hier het punt
delen.
Uiteindelijk werd er met miniem verschil van de koploper
gewonnen. Maar lieten we in vorige wedstrijden soms
onnodig punten liggen, hier bewezen we dat we nog kans
hebben om degradatie te ontlopen. We hebben het nu in
eigen hand in de laatste wedstrijd tegen Het Grasmat.
Dick Spel

Stelling na 19.bxa7

Wint u de briljantieprijs?

XHGFEDCBAY
1-+-+-+r+!
2+R+KtRP+-"
3-+PvL-+N+#
4+-+-+-zp-$
5-+lzpP+-+%
6zPpwQ-vl-+-&
7k+-+q+-+'
8+-+-+r+-(
xhgfedcbay

De stelling hiernaast is uit een partij tussen Andranik
Matikozian en David Vigorito. De partij bestond uit alles wat
een schaakliefhebber maar kan wensen: Tijdsdruk, Offers,
afwijzingen van remise, enz enz. Maar in deze positie miste
Vigorito (met zwart) de kans op een briljantieprijs.
Vigorito zag bijna alles, op 1 idee na. Weet u wat hij miste?
U heeft 4 voordelen:
- U weet dat er iets is.
- U kunt de stukken over het bord verplaatsen (maar uit het
hoofd is natuurlijk beter).
- Er is geen druk van een toernooi situatie.
- U heeft (relatief) onbeperkt de tijd.
In het volgende clubblad staat de uitwerking.
Succes!
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Puzzel: Bekende Schakers
Probeer zoveel mogelijk namen van bekende schakers te vinden. De namen kunnen op verschillende
manieren geschreven zijn: schuin, recht, naar boven, naar onderen, achterste voren. Noteer waar je
een naam gevonden hebt. Zo is b20-b15 LUCENA.

SMYSLOW
CAPABLANCA

TAL
KASPAROV
EUWE
STEINITZ
TARTAKOWER
NAJDORF
KARPOV
BOTWINNIK
VANWELY
PIKET
TIMMAN
LUCENA b20-b15
ALJECHIN
PHILIDOR
LASKER
SPASSKI
FISCHER
De oplossing is te vinden op pagina 20
Bron: www.schaakbond.nl
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Jubileum: 25 jaar lidmaatschap

Even stilte graag......

André wil wat zeggen!

Eerder dit seizoen, mochten we Peter Kersten en
Jan Kuyper feliciteren met het 25 jarig
lidmaatschap. Ditmaal is het Harry Boom die al
25 jaar lid is!

Daarom krijgt hij van de voorzitter zijn speldje.

Van links naar rechts: Peter Kersten, Jan Kuyper,
Ariën Hooimeijer en Harry Boom

In totaal: 75 jaar lidmaatschap!
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Oplossingen

Puzzel Openingen
HORIZONTAAL
1
5
7
8
11

Russisch
Italiaans
Schots
Engels
Siciliaans

Puzzel Bekende Schakers
VERTICAAL

1
2
3
4
6
9
10

Reti
Spaans
Philidor
Frans
Hollands
Bird
Pirc

SMYSLOW
CAPABLANCA
TAL
KASPAROV
EUWE
STEINITZ
TARTAKOWER
NAJDORF
KARPOV
BOTWINNIK
VANWELY
PIKET
TIMMAN
LUCENA
ALJECHIN
PHILIDOR
LASKER
SPASSKI
FISCHER
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j1 - d7
j2 - s2
d3-f5
i5 - p5
a6 - d6
m7 - t7
s7 - s16
q10 - q16
015 - t20
o20 - g20
g18 - m18
h15 - l19
h14 - m14
b20 - b15
h18 - a11
g12 - n12
i4 - n9
e13 - k7
b13 - h7
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SEIKO
BREIL
TISSOT
PANDORA
TI SENTO
DESIRÉE
TROLLBEADS
CHRISTINA
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Brillen
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Nieuwstraat 11
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www.carriereoptiek.nl

Klaar met schaken..??
Heerlijke Hollandseen Buitenlandse kaassmaken
Laat het U smaken..!!
Slijkstraat 26 WEESP
Tel. 0294 – 412433
WWW.PRONKJUWEEL.NL

Kijk op onze website naar de
webwinkel voor het leveren van
rechthoekige luchtkanalen.
www.degrootluchtkanalen.nl
tel : 0294 – 413086

