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Documentverwerking
Sportprijzen
Stanzen    

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

MANHATTAN’S WELLNESS & HEALTH 
CLUB
Hogeweyselaan 227
1382 JL Weesp
Telefoon 0294-419878

Geopend : Maandag t/m Vrijdag       8.00  -- 23.00 uur
        Zaterdag en zondag          9.00 -- 17.00 uur

Diverse groepslessen o.a. Body Power, Body Shape, Boot Camp, Pilates, 

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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Opgericht 7 november 1923 p/a Buitenveer 31  1381 AB Weesp

KvK 40516118
Clublokaal WVGV Kantine Sportcomplex Papelaan 154 1382 RL Weesp 

 0294 - 411993
Clubavond dinsdagavond Jeugd 18.45 – 19.45 uur

Senioren 19.45 – 23.30 uur
Homepage www.weesperschaakclub.nl
Redactie Dave van der Kist Beursjeskruidstraat 8  1313 DB Almere

 036 – 5333 513 / 06 – 11 444 525
davevdkist@hotmail.com 

Bestuur
Voorzitter

2e Penningmeester

Ariën Hooimeijer Reijerserf 29  3755 XD Eemnes
 035 – 538 2630 / 06 – 2942 4322
a.hooimeijer@kpnplanet.nl

Secretaris

Vice voorzitter

Henk Peperkamp Buitenveer 31  1381 AB Weesp
 0294 – 413890 / 06 – 4883 3807
henkppk@planet.nl

Penningmeester

2e Secretaris

Micha Pfeiffer Lichtenberchdreef 90  3562 RE Utrecht
 06 – 5050 6060
michapfeiffer@zonnet.nl

Wedstrijdleider 
extern

Peter Wijnand Aertjanssenstraat 28  1382 EE Weesp
 0294 – 413970
mail@pwijnand.speedxs.nl 

Wedstrijdleider 
intern

Klaas Siewertsen Sportparklaan 313  1382 SG Weesp
 0294 – 416547
ksiewertsen@planet.nl 

Materiaal- 
commissaris / 
Bibliothecaris

Bertus Vossepoel Dr. Kuyperlaan 27  1381 CT Weesp
 0294 – 411609
bvossepoel@hetnet.nl 

Jeugdafdeling
Algemeen 
aanspreekpunt

Geert Kotter Korte Stammerdijk 17  1382 BL Weesp
 0294 – 430573
bootje@tiscali.nl 

Ereleden
Per 13-9-1966 W. Scheermeijer † mede-oprichter WSC
Per 7-11-1973 H.J. Muntinga † mede-oprichter WSC / oud-voorzitter
Per 8-11-1988 M.C.F. Ottenhoff † meer dan 30 jaar bestuurslid
Contributie – Seizoen 2007/2008
Aspiranten / Junioren tot en met 17 jaar € 35,-- per jaar
Senioren vanaf 18 jaar € 55,-- per jaar
Donateurs minimale bijdrage € 10,-- per jaar
De contributie dient per jaar bij vooruitbetaling te worden voldaan. 
Beëindiging lidmaatschap: uitsluitend schriftelijk bij het secretariaat. 
Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is contributie tot het einde van het 
contributiejaar (1 juli – 30 juni) verschuldigd.
Alle betalingen t.n.v. Weesper Schaakclub te Weesp – Postgiro 36.90.260
Afmelden
Jeugd tot dinsdagavond 

17.00 uur
bij Irene Karssiens  0294 – 410927

Senioren tot maandagavond 
20.00 uur

bij Klaas Siewertsen  0294 – 416547 
Bgg Bertus Vossepoel  0294 – 411609
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Van de voorzitter

Het eerste  clubblad in 2008 is  gereed.  Via  deze weg wens  ik  u en de uwen  
namens  het  bestuur  het  allerbeste  toe  voor  2008.  Maar  vooral  wens  ik  u  
gezondheid en geluk toe. Daarnaast natuurlijk ook vele mooie schaakpartijen op  
het 8 bij 8 veldige bord toegewenst en als deze in winst worden omgezet is dat  
mooi meegenomen. Echter het plezier in het spel gaat boven de winst, net zoals  
het plezier in leven boven alles gaat.

Het gaat goed met de WSC. Het bestuur is  volledig en de bestuursleden zijn  
enthousiast. Hoewel de contributie verhoogd is, zijn de financiële zaken een groot  
punt van aandacht.  We zullen er dan ook alles aan proberen te doen om de  
schade  zo  beperkt  mogelijk  te  houden.  Helaas  heeft  de  hoofdsponsor,  De 
Rabobank,  aangegeven te  stoppen met  de  sponsoring.  Ook voor  het  OK een  
aderlating, en we gaan dus op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor.

Het 1e achttal  dat  voor  de club uitkomt in de externe competitie  doet goede  
zaken met 3 gewonnen wedstrijden uit 4, waardoor er zelfs al gesproken wordt  
over promotie naar de 1e klasse.

De jeugdafdeling loopt goed, ik zie steeds meer leden die vrolijk en enthousiast  
hun best  doen om het  schaken onder  de knie  te  krijgen.  Ook in  de externe  
competitie (C3) gaat het erg goed. 
Mannen : volhouden, jullie doen het geweldig !

De bouw van het nieuwe clubgebouw voor de WVGV gaat eindelijk van start. Het  
beoogde geld is bijeen, en de bedoeling is dat we, zover als de berichten ons nu  
bereiken, in september 2008 het nieuwe gebouw kunnen betreden. Daarbij zal de  
verhuizing van alle spullen nog een hele klus worden. Het bestuur heeft daarom 
het idee opgevat om de bibliotheek op te ruimen en te verkleinen. Het archief  
zoals deze nu aanwezig is in het huidige gebouw zal tzt worden gedigitaliseerd.  
Meer daarover in het volgende clubblad.

De deelname van 57 spelers op het open kampioenschap van de Stad Weesp  
2007 was een mooi en succesvol resultaat, ondanks dat er te Bloemendaal een  
soortgelijk eenmalig toernooi werd georganiseerd, waaraan diverse deelnemers  
hebben deelgenomen die anders te Weesp verwacht zouden mogen worden. Voor  
het volledige verslag, inclusief eindstand verwijs ik u graag door naar een van de  
volgende pagina’s in dit clubblad.

Ariën Hooimeijer         15  januari 
2008
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In ‘t Kort … Actueel … Elders gelezen …

Voor nadere details: zie het mededelingenbord of vraag uw bestuursleden.

Nuttige verwijzingen
- Oa de FIDE regels op www.schaakbond.nl/info/reglementen
- Oa de ratinglijst op www.schaakbond.nl (zie ook adresstrookje van Schaak 

Magazine)
- U kunt de Weesperschaakclub op internet vinden via www.weesper.nl of 

via www.SchaakbondGrootAmsterdam.nl 
maar veel beter is natuurlijk rechtstreeks via www.weesperschaakclub.nl 

Uit de SGA-mailing van oktober 2007 
- SGA competitienieuws, met uitslagen en eindstanden
- SGA trainingen
- Thema-avond ‘Effectief besturen’
- Toernooi aankondigingen

Uit de SGA-mailing van november 2007 
- SGA competitienieuws, met uitslagen en eindstanden

met WSC 1 in klasse 2C op de 1e plaats in de tussenstand
- Toernooi aankondigingen

De SGA mailing is via Internet voor alle SGA leden gratis te verkrijgen.

Toernooien van de SGA of SGA verenigingen:
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Seizoen 2007/2008

22,23,24 en 29 februari 2008 én
1 en 2 maart SGA Persoonlijk Kampioenschap SGA

14 december 2008 WSC Open kampioenschap van de stad Weesp

http://www.weesperschaakclub.nl/
http://www.SchaakbondGrootAmsterdam.nl/
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http://www.schaakbond.nl/
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Vuistregels en richtlijnen

Voor de opening, het middenspel en het eindspel. Het stikt er van. Ik noem er 
een paar.

1. Een paard aan de rand brengt schand.
2. De zware stukken niet te snel in het spel brengen.
3. Bij bezit van het loperpaar, de stelling met de pionnen openen. Afruil 

meestal gunstig.
4. Een paard heeft de meeste dreiging wanneer deze een steunpunt midden 

op het bord heeft, en hiervan moeilijk te verwijderen is.
5. Bij een lopereindspel met veel pionnen:

De pionnen van de tegenstander met eigen pionnen blokkeren, op de 
velden welke de kleur van de eigen loper hebben. De eigen loper heeft dan 
veel vrijheid en de vijandelijke pionnen kunnen aangevallen worden. De 
zogenaamde sterke loper.

6. In een eindspel paard tegen loper, met de pionnen aan een zijde van het 
bord, is het paard meestal sterker.

7. Bij een toreneindspel, zo agressief mogelijk spelen en zo mogelijk de 
voorlaatste lijn bezetten. Van achteren aangevallen pionnen zijn moeilijker 
te verdedigen.

8. Beperk de bewegingsvrijheid van actieve lopers van de tegenpartij.
9. Let er steeds op dat in een gewonnen eindspel, de tegenstander niet af 

kan ruilen tot lopers met ongelijke kleur. Zelfs 2 tot 3 pionnen meer kan 
dan onvoldoende zijn.

En zo kan je wel een tijdje doorgaan.
Bovendien kunnen er altijd uitzonderingen zijn. Al deze richtlijnen paraat te 
hebben tijdens een partij is voor mij niet weggelegd. Mijn geheugen is een zeef. 
Ik ben al blij als ik me niet vergis bij de naam van mijn kleinkinderen. Verder ligt 
er nog een wereld van verschil tussen weten en doen. De oppositie kent iedere 
schaker maar soms gaat ook dat mis. Waarschijnlijk handelen we in de partij 
overeenkomstig de vele richtlijnen zonder ons er van bewust te zijn. Intuïtie, 
datgene wat logisch is blijft wel hangen.

Het punt ‘ Sterke loper’  (5) vind ik zelf verwarrend. In een eindspel is mij het 
duidelijk. Maar in het middenspel kan het veranderen van de pionnenstand een 
sterke loper plotseling zwak zijn.
Waarom wordt hier niet gesproken van een actieve of passieve loper?

Hieronder een leerzame partij van Aljechin tegen Junge gespeeld in 1942 (zie 
diagram).
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De witte loper op b3 staat zeer actief. Zwart moet zo mogelijk proberen de 
actieve loper te blokkeren met c5-c4 of Pc8-b6-c4. Wit speelt nu 1.Pf5! Na 1…
Pxf5 2.exf5 Dreigt f6 en wordt de koningsvleugel een puinhoop.
1…Pb6 Met het doel: Afsluiten van de loperdiagonaal. 2.De3! Dreigt niet alleen 
3.Dg5 Pf5 4.exf5 Pd6 5.Txd7 Txd7 6.f6 g6 7.Dh6 met ondekbaar mat. Maar ook 
3.Pxd6 Txd6 4.Txd6 Dxd6 5.Dxb6.
2…Pxf5 Beter was om de diagonaal nu af te sluiten. Zelfs een topspeler 
onderschat het gevaar.
3.exf5 c5 Te laat. Maar 3…Pxd5 4 Df3 Pf6 5.g4 geeft wit ook een sterke aanval. 
4.f6 gxf6 er dreigt Dg5.
5.Dh6 f5 Anders beslist Lc2 de partij.
6.Lxf7+ Dxf7 Niet 6…Kxf7 7 Dxh7+ of 6…Txf7 7.Dg5+ en 8.Td8+
7.Txd8 Pd4 8.b3 en zwart geeft op. 8…Pxc3 9.Taa8 Txd8 10.Txd8+
Een leerzaam potje van een actieve loper.

Dick Spel
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De verjaardagskalender

Vorige keer nog slechts een nieuw seizoen, deze keer alweer een nieuw 
Nieuwjaar. Om van eerste resultaten te spreken is niet meer wijs, want de 
tweede periode is al gestart. Wat wel wijs is, of nog beter hoe wijs men is, of nog 
beter hoe schaakwijs men is, dat geeft de tabel prijs.

gebdag Voornaam Achternaam Lid 
sinds

Wijsheids 
factor

Januari

1 Khalid Siddigi 2007 26
3 Jan Kuyper 1983 79
15 Michel Weenink 2001 30
17 Hakim Zoubaa 2006 27
28 Dirk Jan Baars 2006 36
Februari

7 Roos Smit 2007 11
9 Dico Karssiens 2007 9
22 Andre Ottenhoff 1976 51
24 Henk Peperkamp 1998 70
Maart

13 Lars Altink 2006 12
20 Harry Boom 1984 68
20 Hidde Bos van den 2007 10
22 Bert Hoetmer 1982 55
24 Ruud Willemsen 1959 77
31 Ewout Ahlheid 2003 26
April

5 Jaap de Meijer 1979 81
10 Klaas Siewertsen 1990 61
26 Kolya Klinkenberg 2007 9
29 Theo van Tubergen 1984 62
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Scheidsrechtervraagstuk 1

Naar aanleiding van regelmatig gestelde vragen omtrent de problemen rond en 
op het bord omtrent de regels zal er regelmatig een probleem worden geschetst 
waarbij u als lezer zich dient te verplaatsen in de rol als scheidsrechter.

De situatie :
- Zwitsers toernooi
- Negen ronden in negen dagen
- 100 deelnemers
- 40 zetten in 120 minuten + 30 minuten extra tijd voor het beëindigen van 

de partij

Vraag 1 :
- De eerste tijdscontrole is nabij. U staat bij een bord met hoge tijdnood voor wit, 
de zwartspeler heeft nog 10 minuten. U constateert dat de zwartspeler begint 
mee te vluggeren. Wat doet u ?

Vervolgsituatie:
De zwartspeler is nu ook in tijdnood. Beide spelers noteren niet meer en 
u noteert dus.

Vraag 2 :
De zwartspeler is de kluts een beetje kwijt en laat zijn koning na een zet in 
schaak staan. U ziet dit. Wat doet u ?

Vraag 3 :
U heeft de partij weer opgestart. Na een razendsnelle tijdnoodfase is de laatste 
zet van zwart Df4xh2 mat. Tijdens het uitvoeren van de laatste zet heeft u vlag 
van zwart geconstateerd, u heeft ook gezien dat zwart de dame weliswaar op h2 
heeft gezet, maar nog niet losgelaten toen de vlag viel.

Met behulp van uw notatie lukt de 
reconstructie en de laatste zet (Dfxh2) 
blijkt de 40e van zwart te zijn. 
Wat doet u ?

De juiste antwoorden in het volgende 
clubblad.

Ariën Hooimeijer
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Eindstand van de eerste periode

Groep 1

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On Ng Nbs Zk
1 D.Spel 568,67 70 8 6 2 0 87,5 0 1W 0 2 1 0
2 D.van der Kist 524 69 10 6 3 1 75 0 1Z 0 0 1 0
3 P.Wijnand 486,33 68 10 5 4 1 70 0 1Z 0 0 1 0

4
T.van 
Tubergen 376 67 8 3 3 2 56,3 2 2W 0 3 0 0

5 M.Pfeiffer 373,33 66 5 2 2 1 60 1 1W 1 4 1 0
6 H.Peperkamp 354,5 65 9 2 5 2 50 1 1W 0 1 1 0
7 R.Willemsen 322 64 6 0 4 2 33,3 0 1Z 2 2 1 0

8 H.Boom 322 63 10 1 7 2 45
-
2 2Z 0 0 1 0

9 K.Siewertsen 318,83 62 8 3 1 4 43,8 0 1W 0 2 1 0
10 M.Weenink 274,33 61 5 2 1 2 50 1 1W 1 5 0 0
11 W.Blijstra 248 60 8 1 3 4 31,3 0 1W 0 3 0 0
12 A.Hooimeijer 246,5 59 6 1 2 3 33,3 0 1W 1 4 0 0

13 C.Roetman 242,5 58 9 2 2 5 33,3
-
1 1Z 0 2 0 0

14 J.W.de Meijer 173,5 57 8 1 1 6 18,8
-
2 2Z 0 3 0 0

Groep 2

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On Ng Nbs Zk
1 H.Zoubaa 511,33 70 8 6 0 2 75 0 1W 2 1 0 0
2 B.Hoetmer 495,5 69 7 6 0 1 85,7 -1 2Z 0 4 0 0
3 A.Ottenhoff 474 68 9 6 1 2 72,2 -1 1W 0 2 0 0
4 J.Kuyper 441 67 10 5 3 2 65 0 1Z 0 1 0 0
5 E.Ahlheid 422 66 10 7 0 3 70 0 1Z 0 1 0 0
6 K.Siddiqi 326,33 65 7 3 1 3 50 -1 1Z 0 3 1 0
7 B.Achterberg 308 64 8 2 3 3 43,8 0 1Z 0 3 0 0
8 H.Hilders 306,83 63 9 3 3 3 50 1 1W 1 1 0 0
9 B.Vossepoel 296 62 10 4 1 5 45 2 2W 0 1 0 0
10 H.Hodde 292 61 10 5 0 5 50 0 2W 0 1 0 0
11 H.Dolman 263 60 7 2 3 2 50 1 1Z 0 4 0 0
12 N.de Boer 261,5 59 5 3 0 2 60 -1 1Z 0 6 0 0
13 A.van Rossem 228,5 58 5 3 1 1 70 1 2W 0 6 0 0
14 L.W.de Boer 143,5 57 10 1 2 7 20 0 1Z 0 1 0 0
15 P.Kersten 85,5 56 9 0 2 7 11,1 -1 1Z 0 2 0 0
16 D.J.Baars 84 55 10 0 2 8 10 0 1Z 0 1 0 0

Dick Spel heeft ,toch vrij verrassend, de eerste periode gewonnen o.a. door winst 
op Peter Wiinand.
Arian Hooimeijer en Cor Roetman degradeerden zeer nipt en Jaap de Meijer 
degradeerde volgens verwachting.
Hakim Zoubaa won verrassend in groep 2.Hij is snel vooruitgegaan want in de 
vorige periode,waarin hij begon als nieuw lid, werd hij nog slechts elfde. Hij 
speelt regelmatig op internet.
Bert Hoetmer en Andre Ottenhoff volgden hem naar groep 1

Klaas Siewertsen
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Almere 5 – WSC 1 gespeeld op 29 oktober 2007: 
1w Eric Smaling       1920   ½ - ½   Ronald Vlek      1622
2z Peter Wijnand     1958   ½ - ½   Mosche Samoocha  1629
3w Dave van der Kist  1807   1 - 0   Theo de Natris   1611
4z Dick Spel          1783   1 – 0   Rikes Ekkelboom  1622
5w Theo van Tubergen  1632   1 – 0   Paul Keizers     1475
6z Harry Boom     1624   1 - 0   Ron Woudsma      1579
7w Wim Blijstra       1439   1 – 0   Ron Bruins       1642
8z Michel Weenink     1674   ½ - ½   Ivo de Jong      1650

    -------
               WSC 1  6½ - 1½  Almere 5

Eric speelde een Konings-Indische partij waarbij zwart zijn heil op de 
koningsvleugel zocht en wit iets op de damevleugel probeerde uit te richten. Er 
werden echter iets teveel stukken afgeruild zodat beiden geen aanval meer 
konden opzetten en maar tot remise besloten.
Ik werd al vroeg opgescheept met een irritante dubbelpion waardoor wit op een 
licht voordeel kon bogen. Daarom plaatste ik een tactisch remiseaanbod toen ik 
vermoedde dat mijn tegenstander niet wist hoe hij dat voordeel kon uitbouwen.

Dave heeft net 10.d5 gespeeld. Zwart kan 
z’n paard niet zomaar wegspelen, hij moet 
eerst de loper afruilen, dus Lxc3 11.dxc6 
zwart zou nu het liefst een zet als Lf6 
spelen, maar hij mag cxb7 niet toelaten. 
Hij moet de loper dus in laten staan en 
kan daar alleen materieel goed uitkomen 
als hij met z’n volgende zet a) cxb7 
verhinderd en b) één van wits stukken 
aanvalt (met een pion). Laat er nou zo’n 
zet zijn, nl. 11. … b5! Zwart verkeerde 
echter in de veronderstelling dat het hier 
om een gewone afruil handelde en 
vervolgde met Pxc6? 12.Dxc3 en wit 
heeft een stuk meer.

Met 24.Kh2? Pg4+ 25.Kg1 heeft Theo een 
slechtere, maar verdedigbare, stelling 
veranderd in een glad verloren stand. Er is 
nu geen tijd meer om de diagonaal a8-h1 
te blokkeren met Pd4. De partij ging 
gelukkig verder met Df5? 26.Pd4 Pf3 
27.Pxf2? Pxf2 en wit leeft nog. Een variant 
had kunnen zijn: Pge3 26.Lxe3 d4 zwart 
wil de diagonaal hebben 27.Kh2 nou moet 
’t wel, want na 27.Pxd4 komt zwart via h3 
binnen Pxe3 28.Pxd4 24.Dd2 Pg4+ 
25.Kg1 Dc6 enz. Pg4+ 29.Dxg4 29.Kg1 
Lc5 30.Pxc5 Txe1+ 31.Dxe1 Dxd4+ en 
mat in een paar zetten Dxg4 30.Pf2 
Dh5+ 31.Kg1 Lxf4+! 32.gxf4? 
32.Txe8+ Txe8 33.Pf5 Df3 is eigenlijk 
beter, maar het is lood om oud ijzer Dg6+ 
33.Kf1 Dg2 mat

De partij van Dick was omgeven met enige controverse. Dick had op het laatst 
nog zo’n 3 minuten op de klok en z’n tegenstander 5. De zetten vlogen over het 
bord en het leek of zwart een matzet afleverde door z’n toren van a3 naar g2 te 
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spelen. Na reconstructie van de partij bleek echter dat de volgende zetten 
gespeeld waren 45. … Txa3+ 46.Kf2 Ta2+ 47.Kg3 Tg2 mat.

Harry heeft een geweldige aanval, maar 
moet ’t wel precies uitspelen. e3 het 
eenvoudigst is Df7 gevolgd door f3, maar 
de tekstzet bederft nog niets 26.Pxe3 
Db1+? dit geeft de partij echter wèl weg; 
Na eenvoudig c6 27.Pf1 Dd3 wint wit 
27.Pd1? en zwart doet hetzelfde; 27.Dd1 
Dxd1 (Dd3? 28.Pxd5 Dxd5 29.Dxg4+) 
Pxd1 en de kansen zijn gelijk c6 28.Lxf4 
De4 29.Lg3 De2 met ondekbaar mat

Ook Wim had over geluk niet te klagen. 
Zwart hoeft alleen maar pion d4 te dekken 
met Td7 en daarna door te schuiven. 
cxb4? 36.g4 hij verwachtte waarschijnlijk 
36.Pxd4? Pxd4 37.Txd4 e2 38.Te4 Txf4! 
met winst Ph6 37.Txd4 Pxg4 38.Txb4 
Td7 39.Kg2 Td2 40.Kf3 h5? Pxh2 41.h3 
Txa2? 42.hxg4 
1-0. 

Zwart heeft na hxg4+ 43.Kxe3 twee 
pionnen voor het stuk, dus opgeven is 
eigenlijk prematuur, maar hij zal niet veel 
tijd meer gehad hebben en bovendien 
teleurgesteld zijn geweest over het 
verloop van de partij.

Michel wist een pion te winnen, maar kon positioneel geen vuist maken. Daarom, 
en omdat we al gewonnen hadden, werd tot remise besloten.

Peter Wijnand
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WSC 1 – Oosten-Toren 2 gespeeld op 27 november 2007: 
1z Dave van der Kist  1807   1 - 0   Fred Bergen 1656
2w Peter Wijnand     1958   ½ - ½   Gerard Buskermolen 1800
3z Micha Pfeiffer     1797   0 – 1   George Halsema 1745
4w Dick Spel          1783   1 – 0   Gerard Driessen 1772
5z Theo van Tubergen  1632   0 – 1   Johan van der Meulen 1674
6w Harry Boom     1624   ½ - ½   Marcel Duijm 1632
7z Wim Blijstra       1439   ½ - ½   Jacques Meulmeester 1538
8w Michel Weenink     1674   1 - 0   Fred van der Fluit 1581

    -------
               WSC 1  4½ - 3½  Oosten-Toren 2

We begonnen deze wedstrijd met een 1-0 achterstand en bovendien ontbrak onze 
1e-bord speler Eric Smaling. We hadden dus een zware wedstrijd voor de boeg.

Peter bestreed een bekende variant van het siciliaans. De gebruikelijke acties van 
zwart op de damevleugel ving hij goed op, maar hij had waarschijnlijk in een 
vroeger stadium zelf acties op de koningsvleugel moeten ondernemen. 
Nu werd na 24 zetten de vrede getekend.
In een franse partij kreeg ik beter spel en speelde op de aanval met Dg4. 
Mijn tegenstander schatte mijn kansen te hoog in en voelde zich genoodzaakt een 
stuk voor 2 pionnen te offeren. Ik hield echter het beste van het spel. Toch heb ik 
het gevoel dat niet altijd de beste zet gevonden werd, maar zwart hielp door op 
de 33e en 34e zet te blunderen in een al slechte stelling waardoor het 2 zetten 
later uit was.

De tegenstander van Michel speelde een Aljechin waar wit niet op in ging: 1.e4 
Pf6 2.Pc3. Michel won een pionnetje op de 24e zet, waar hij een veel betere zet 
had met duidelijk voordeel. Die extra pion ging snel weer verloren, waarna hij zijn 
heil zocht in een koningsaanval met dame en loper, wat echter niet doorsloeg. 
Zwart had toen de betere stelling en had dit met 34. … Td2 kunnen bevestigen 
(zie diagram). 

Hij koos echter voor het twijfelachtige 
torenoffer 34. … Txg3+? en na 35.fxg3 
Pf3+ was een gelijke stand het maximaal 
bereikbare voor hem geweest. Hij 
blunderde echter nogmaals met 35. … 
Pg4?, waarna 36.Ta3 met matdreigingen 
een einde aan de partij maakte Td2? 
37.Tb3+ 1-0.

In de vooruit gespeelde partij verdedigde Micha zich zoals gebruikelijk met het 
frans.
Tot de 28e zet was het laveren met weinig perspectieven. Toen vond Micha dat er 
wat moest gebeuren en verzwakte zijn stelling onnodig met f5. Gelukkig werd dit 
niet direct afgestraft, maar hij had z’n avond niet: op de 31e zet ging hij in op een 
dameruil waarbij zijn koning op f6 wel erg ongelukkig stond. Toen hij ook nog 
met d4 het centrum opengooide trok hij zich met elke zet dieper het moeras in.
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Op de 16e zet verzwakte Harry onnodig z’n koningsvleugel. Zwart wilde hiervan 
profiteren en trok ten aanval zonder eerst zijn eigen stelling te beveiligen. Harry 
plukte hiervan de vruchten door een paardoffer te plaatsen, waarna er een paar 
zetten later tot remise besloten werd, hoewel zwart nog wel iets beter stond.

Theo verdedigde zich met een onregelmatig damegambiet. Wederzijds werden er 
geen moeilijke problemen geschapen. Hij kwam goed uit de opening, kreeg zelfs 
een pion voorsprong en een gewonnen stand op het bord. Op de 42e zet pakte 
Theo z’n koning beet waarna hij door kreeg dat zijn ongedekte toren werd 
aangevallen. Hij moest nu dus de koning spelen en werd 15 zetten later voor z’n 
moeite beloond met een nul.

Ook Blijstra verdedigde zich met het frans. Na een niet erg spectaculaire opening 
kreeg zwart toch wel de betere stelling en kwam zelfs een pion voor. Hij schatte 
z’n kansen echter te somber in en ging na overleg met de westrijdleider accoord 
met remise na 32 zetten.

Tenslotte de beslissende partij van Dave: hij speelde via 1.d4 d6 2.e4 Pf6 3.f3 
Pbd7 4.Le3 e5 een soort Philidor-verdediging. Deze opstelling, ook wel bekend 
onder de naam “De Leeuw” is de erg populair geworden sinds er een heel boek 
aan gewijdt is.
Mijn keuze is het voorlopig nog niet. Wit kwam met een klein voordeel uit de 
opening, maar nadat de leeuw met g5 z’n klauwen uitsloeg, schrok hij terug en 
kreeg Dave het betere spel. Een mindere pionzet gaf dit voordeel weer uit handen 
en wit won op de 25e zet met Lxa7 een gezonde pion. De kansen wisselden hierna 
herhaaldelijk,waarbij zwart uiteindelijk toch duidelijk minder stond. In arren 
moede zette hij een koningsaanval in, waarna de partij een bizar einde kreeg. 
Dave had nog zo’n 4 minuten en wit nog maar 2: zwart gaf als bekroning van z’n 
aanval schaak op f1 met de dame. Iedereen dacht dat het mat was, Eric (die wel 
was komen kijken) feliciteerde Dave met deze briljante overwinning en 
verbouwereerd gaf z’n tegenstander op.
Hierna vroeg een van de Oosten-Toren spelers zich af waarom de loper van a7 
(die daar nu al braaf 17 zetten stond) niet naar g1 gespeeld kon worden. Ja dus, 
dat was bijna iedereen ontgaan en het eindspel zou daarna glad gewonnen zijn 
geweest voor wit. Als troost voor Oosten-Toren: wit zou waarschijnlijk geen mat 
meer hebben kunnen geven binnen de korte tijd die hem nog restte.

Tot zover had Dave ’t berekend met Td1+ 
41.Lxd1 Df1+ zou het na het verplichte 
42.Dg1 Dxg1+ mat zijn! 42.Lg1 is echter 
ook een legale zet en na Dxd1 43.Pf4 
Pxg1 44.Dg8+ Kd7 45.Df7+ Kd6 
46.Dxf6+ Kd7 47.Df7+ Kd6 48.De6+ 
Kc7 49.De7+ Kb8 50.Df8+ Ka7 
51.Dc5+ Kb8 52.Dxg1 Df3+ 53.Pg2 
komt wit moeizaam wat verder.
Zolang de zwarte dame op het bord is 
moet hij blijven uitkijken en ook nog 
matgeven binnen 1 minuut. 

Dick Spel
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Nieuwendam 3 – WSC 1 gespeeld op 7 januari 2008: 
1w Eric Smaling       1920   1 - 0   Bas Bos      1721
2z Peter Wijnand     1958   1 – 0   Ruud ten Have      1820
3w Dave van der Kist  1807   0 – 1   Fons Dieben      1745
4z Harry Boom     1624   ½ - ½   Alex van Langen   1599
5w Andre Ottenhoff    1499   0 – 1   Manolito Navarro   1652
6z Klaas Siewertsen   1543   0 - 1   Siegfried le Noir  1648
7w Wim Blijstra       1439   0 - 1   Cor van Waardt     1655
8z Arjen Hooimeijer   1332   0 - 1   Mart Ran           ----
                            -------

               WSC 1  2½ - 5½  Nieuwendam 3

De vorige ronde moesten we 1 speler missen uit de vaste kern (Eric) en wonnen 
nog nipt, nu wel 4 (Dick, Michel, Micha en Theo) en het resultaat was dan ook 
navenant.
Aan het eerste bord verloor zwart een pion op de 21e zet, een paar zetten later 
nog een pion en blunderde op de 40e zet zelfs een stuk. Hij miste kansen om z’n 
nadeel binnen de perken te houden en Eric greep de kansen die hem geboden 
werden.
Aan bord 2 werd een aardige aanvalspartij gespeeld, al zeg ik ‘t zelf: 1.d4 c5 
2.d5 Pf6 3.c4 b5 het wolga-gambiet 4.cxb5 a6 5.Pc3 de Zaitsev variant; wit 
wist niet precies wat de courante voortzetting was, in de eerste plaats natuurlijk 
bxa6, maar ook b6 en e3 zijn populair axb5 6.e3 dat is op dit moment ongewoon 
en ook niet erg goed. Goed is wel 6.e4 met de valstrik b4 7.Pb5 Pxe4? 8.De2 en 
Pf6 kan niet wegens 9.Pd6 mat. Het simpele 6.Pxb5 is nog beter. b4 7.Pa4 d6 
8.b3 g6 9.f3 Lg7 10.Pb2?! Lb2 0-0 11.e4 e6 12.dxe6 fxe6 13.Ph3? ik stond 
al beter, maar dit geeft zwart de mogelijkheid tot een stukoffer met goede 
vooruitzichten Pxe4! hier hoefde ik niet lang over na te denken 14.fxe4 wit moet 
door de zure appel heen bijten Dh4+?! nog beter is direct Lc3+ 15.Ld2 Dh4+ 
16.g3 Dxe4+ 17.De2 Lxd2+ 18.Kxd2 Dxh1, maar zo kan ’t ook 15.Kd2 Dxe4 
16.De2 Lc3+ 17.Kd1 Dd4+ 18.Kc2 d5?! ik had vooraf e5 willen spelen om de 
loper op c8 in het spel te kunnen brengen, maar zag nu dat dan met Dc4+ de 
dames geruild konden worden. Ontwikkeling met Pc6 19.Kb1 Pe5 (dreigt La6) 
20.Dc2 Lb7 was gezonder geweest, zwart blijft dan in controle 19.Le3? deze zet 
had ik verwacht, maar leidt tot een verloren stelling. 19.Dd3 Txf1! 20.Txf1 Dxd3+ 
21.Pxd3 (21.Kxd3 La6+) Lxa1 geeft zwart 2 pionnen, maar mat zit er dan 
voorlopig niet in De4+ 20.Dd3 De5 21.Lxc5 Lxb2 22.Lxf8 Lxa1 23.Lxb4 
Txa2+ 24.Kd1 La6 25.Db1 Le2+ 26.Lxe2 Dxe2+ en wit geeft op, na 27.Kc1 
Lb2+ 28.Dxb2 Dxb2+ 29.Kd1 en bijv. Ta1 is het mat

Terwijl Eric z’n eerste overwinning kon 
bijschrijven, liep Dave tegen z’n eerste 
nederlaag aan. Hij trok wat al te vrolijk 
ten aanval, maar dit was niet de oorzaak 
van het verlies. 
Wit dacht hier dat hij kon profiteren van 
de positie van de zwarte dame: 23.Pf3? 
na 23.b4 cxb4 24.Lxb4 is er niets aan de 
hand Lxc3 24.Txe8+ Txe8 25.Tc1 d4 en 
nu pas zag hij dat 26.Pxd4 Lxd4 (cxd4 
wint direct) 27.Dxd4 niet gaat wegens 
Te1+ 28.Txe1 cxd4. Hij wilde ook niet de 
marteling ondergaan van bijv. 26.Pe5 f6 
27.Pc4 d3 28.Txc3 29.Te2 Df1 30.Dc6 dus 
gaf hij op.
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Harry deed z’n reputatie van remisekoning (intern terechter dan extern, hij had 
immers al 2½ uit 3 gescoord) eer aan. De remisegrens werd nergens 
overschreden en na 23 zetten werd de vrede getekend.

André deed het goed als invaller en had er 
meer van kunnen maken; op de 39e zet 
was de stelling ongeveer gelijk, maar een 
blunder maakte een abrupt einde aan de 
partij.

In deze stelling had zwart echter kunnen 
winnen met het eenvoudige T8xc4 
29.bxc4 Txb2, hij zag het niet en zette 
voort met Txc1?? 29.Lxc1 met gelijke 
kansen.

Klaas kwam eigenlijk best goed uit de opening, maar werd allengs in de 
verdediging gedrongen waarbij hij een fout maakte die hem een volle toren en de 
partij kostte.

Ariën werd twee uur voor de wedstrijd nog 
geronseld, hij moest zelfs een afspraak 
verzetten om mee te kunnen doen. 
Ook hij deed het niet slecht; na e3 dreigt 
Df2+ 41.Tb1 Tf8 is wits voordeel niet zo 
groot en kan zwart nog voor z’n kansen 
vechten.
Hij gaf de belangrijke pion echter zomaar 
op en speelde Dxg5?? 41,Txe4 h5 42.Th3 
Tf8 43.Dxg4 Tf5 44.Dxg5 Txg5+ 45.Kf2 1-
0

Peter Wijnand

14



Jeugdschaak

Op 3 januari jl. gingen de jeugdleden naar Amsterdam voor het 
toernooi tegen schaakclub Oostentoren. In vier niveaugroepen 
waren er weer spannende wedstrijden. Na een leuke avond ging 
Weesp met drie van de vier bekers naar huis.
Groep 1 speelt dit jaar ook externe competitie. Enkele keren spelen 
vier jeugdleden uit deze groep tegen vier jeugdleden van een 
andere club. Onze jongens doen het erg goed. Er werden slechts 
enkele partijen verloren tot nu toe, waardoor het merendeel van de 
uitslagen in het voordeel van Weesp is uitgevallen. Dat belooft wat 
voor de einduitslag. Volhouden maar.
De schaakavonden voor de jeugd werden volop bezocht. Om de 
week is er afwisselend interne competitie of schaakles. In groep 1 
van de interne competitie is het altijd spannend. Maar de eerste 
periode is afgesloten me een duidelijke winnaar aan kop, Alrik 
Karssiens. Toch was het tot het laatste spannend omdat Robin van 
Pelt nog serieus kans maakte. In groep 2 is ook een duidelijke 
winnaar in deze periode,  Hidde van den Berg, die slechts 1x remise 
speelde en de rest wist te winnen. Maar het gaat niet alleen om het 
winnen, dat zie je steeds weer. Er wordt iedere avond leuk en met 
plezier gespeeld.  Heb je een vriend, vriendin of klasgenoot die 
misschien wel mee wilt doen? Nodig hem of haar uit om naar een 
clubavond te komen. Je kunt 3x keer gratis meedoen om te kijken 
of schaken bij Schaakclub Weesp iets voor je is. Daarna beslis je of 
je lid wilt worden. Als je in de tweede helft van het schaakseizoen 
lid wordt, betaal je de helft (17,50 euro) van de jaarcontributie a 35 
euro.
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Jeugdschaken Weesp

Periode 1 2007-2008

Groep 1

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl On
1 Alrik Karssiens 290 30 12 10 1 1 2
2 Robin van Pelt 253 29 12 9 0 3 2
3 Maurice Schoonenw. 182,5 28 10 6 1 3 2
4 Lars Altink 164,5 27 13 5 2 6 1
5 Rik Kotter 149 26 12 6 1 5 0
6 Siebren Bierma 144,5 25 13 5 1 7 1
7 Jelle Couperus 135 24 14 6 0 8 0
8 Sam Zeegers 79,5 23 7 3 0 4 1
9 Michael van Nes 76 22 4 3 0 1 0
10 Emile Kaptein 48,5 21 13 1 1 11 1
11 Rick Hamstra 36 20 6 1 1 4 0
12 Sander Hentatie 26 19 4 1 0 3 0

Groep 2

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl On
1 Hidde van den Bos 328,5 30 14 11 2 1 0
2 Kolya Klinkenberg 222,5 29 14 8 1 5 0
3 Sietse Couperus 157 28 12 5 2 5 0
4 Roos-Willemijn 87 27 12 2 3 7 0
5 Dico Karssiens 80,5 26 6 2 2 2 0
6 Reggie Karssiens 67,5 25 10 1 3 6 0
7 Danielle Kotter 50 24 4 2 0 2 0
8 Youri Klinkenberg 12,5 23 4 0 1 3 0
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Schilderbedrijf    J. Veldhuijsen

Middenstraat 86 Weesp
Tel : 0294 – 418251

PRONK JUWEEL

Klaar met schaken..??

Heerlijke Hollandse-
en Buitenlandse kaassmaken

Laat het U smaken..!!

Slijkstraat 26  WEESP
Tel. 0294 – 412433

WWW.PRONKJUWEEL.NL

Brillen
&

Contactlenzen

Nieuwstraat 11
1381 BB Weesp
Tel. 0294 – 414401

carriere.optiek@optiplaza.nl
www.carriereoptiek.nl

Sinds 1982

http://www.carriereoptiek.nl/
mailto:carriere.optiek@optiplaza.nl


                                                                                         

                                                                           

Kijk op onze website naar de
  

webwinkel voor het leveren van
  

rechthoekige luchtkanalen.

  
www.degrootluchtkanalen.nl

  
tel : 0294 – 413086

http://www.degrootluchtkanalen.nl/

	Weesper Schaakclub
	Van de voorzitter
	In ‘t Kort … Actueel … Elders gelezen …
	Nuttige verwijzingen
	Uit de SGA-mailing van oktober 2007 
	Uit de SGA-mailing van november 2007 
	Toernooien van de SGA of SGA verenigingen:

	Vuistregels en richtlijnen
	
	De verjaardagskalender
	Scheidsrechtervraagstuk 1
	Eindstand van de eerste periode
	Jeugdschaak
	Jeugdschaken Weesp
	Periode 1	2007-2008

	Groep 2

