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Ook wij creëren 
graag mooie 
zaken 
voor u

AMSTEL  EN  VECHT



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
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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, 
Spinning, Basic Steps, Ab Blast, Tevens Zonnebanken en Sauna.
  

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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Weesper Schaakclub
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 2e clubblad van 2008 is gereed. Zoals u ziet heeft de omslag van het clubblad weer een  
andere kleur. Onze redacteur kwam met dit idee om nu eens af te stappen van het groen, en  
met  behulp  van  ons  clubblad  te  laten  zien  dat  we  staan  voor  een  gezellige  en  vrolijke  
schaakclub zijn, door ook het clubblad te voorzien van vrolijke kleuren. Dus ook voor mij zal  
het iedere keer een verrassing zijn.

Inmiddels zijn we bezig in jaargang 49 van het clubblad. Dat betekent dus dat we met ingang  
van  volgend  seizoen  jaargang  50  betreden,  waarbij  de  redacteur  nog  een  aantal  leuke  
verrassingen in petto heeft. We zullen ons maar laten verrassen door hem. De redacteur, Dave  
v/d Kist, zal zeker uw hulp hierbij kunnen gebruiken !

Dit clubblad zal het laatste clubblad zijn dat wordt uitgebracht in het speellokaal waar we nu  
zitten. De verhuizing zal zijn op 1 juni as. Iets wat inhoud dat de laatste speeldag zal zijn op 27  
mei 2008. Mijn dank gaat dan ook uit naar de vrijwilligers van de bardienst van de WVGV die  
altijd met veel enthousiasme iedere dinsdagavond weer ons voorzien hebben van de diverse  
natjes en droogjes. 
De laatste maand van dit seizoen zullen de clubavonden zijn in het gebouw gelegen aan de  
Hogeweijselaan  223.  Inmiddels  is  wel  bekend  dat  we  niet  voor  kerst  2008 in  het  nieuwe  
clublokaal zullen spelen, en dat dus ook het Open Kampioenschap van de Stad Weesp dus op  
de tijdelijke locatie wordt gehouden.

De website is door onze webmaster aangepast. Inmiddels staan naast de competitie-uitslagen,  
zowel intern als extern, ook onze sponsoren vermeld. Een goede gelegenheid om eens extra te  
gaan kijken op de website.

De externe competitie voor de club zit er op. Op het moment van het ten schrifte gaan van dit  
stuk moet de laatste wedstrijd nog wel gespeeld worden. Onze competitieleider–Extern zal van  
deze wedstrijd in dit clubblad dan ook verslag doen. Bij winst is namelijk promotie naar de  
eerste klasse nog mogelijk. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de koploper in de poule de  
wedstrijd verliest. Ook de jeugd heeft het geweldig gedaan. Hoewel ik in mijn vorige Van de  
voorzitter  wist  te  melden  dat  ze  kampioen  zijn  geworden,  bleek  dat  deze  informatie  niet  
helemaal juist was. Door als winnaar in de poule te eindigen, is er op 31 maart jl. nog een  
kruisfinale gespeeld samen met de nr. 2 uit poule C3a en de nrs1 en 2 uit poule C3b. In deze  
finale hebben ze een keurige 3e plaats behaald. 

Binnen het bestuur is het idee gerezen om een nieuwe competitie op te starten, te weten de  
bekercompetitie.  Inmiddels  is  mij  duidelijk  geworden  dat  deze  competitie  al  eerder  in  het  
programma is opgenomen en daarom via deze de vraag of u hier eens over na wilt denken of  
deze  competitie  naast  de  gewone  interne  competitie  kan  lopen.  Mochten  er  vragen  of  
opmerkingen  over  zijn,  dan  kunt  u  deze  gerust  vragen  of  laten  weten  bij  een  van  de  
bestuursleden.

Na het uitkomen van het eerste clubblad van de 2008 werd mij toegefluisterd dat de tekst wel  
erg kort was. Wel, daar is een verklaring voor. De tekst door mij is opgemaakt in Verdana 12.  
Echter is gebleken dat onze redacteur gekozen heeft voor het iets kleinere type namelijk pitch  
10 zoals deze tekst nu betreft.  Hoewel in de vorige editie  door mij  een gevulde pagina is  
afgeleverd bleek na wijziging dit dus niet meer het geval.

Ariën Hooimeijer         14 april 2008
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Verhuisbericht :

Met ingang van 1 juni 2008 zal de Weesper 
Schaakclub zijn onderkomen hebben op een 

nieuwe ( tijdelijke ) locatie.

Deze locatie zal zijn :

Hogeweijselaan 223.
1382 JL WEESP

Deze locatie ligt direct naast het gebouw van 
“Wellnes” en recht tegenover de Trifax vijver.

Peruvian Immortal
Om deze pagina wat op te vullen, heb ik een kort maar spectaculair partijtje uitgekozen. 
De partij is tijdens een simultaan gespeeld door Esteban Canal, een speler uit Peru. In 
het Engels wordt de partij Peruvian Immortal genoemd. De onsterfelijke Peruviaan. 

Stelling na 10…0-0-0

1.  e4  d5  2.exd5  Dxd5  3.Pc3  Da5  4.d4  c6 
5.Pf3  Lg4  6.Lf4  e6  7.h3  Lxf3  8.Dxf3  Lb4 
9.Le2 Pd7 10.a3 0–0–0 Op het eerste gezicht 
geen slechte zet. De loper op b4 kan niet worden 
geslagen door Dxa1+. Maar schijn bedriegt!
Zie het diagram.

11.axb4 Dxa1+ 12.Kd2 Dxh1 13.Dxc6+ bxc6 
14.La6#

In een partij van 14 zetten: 2 torens offeren, een 
Dame offeren en nog even mat zetten ook!
Het matbeeld wordt overigens het Boden’s mat 
genoemd.

Dave van der Kist
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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 februari 2008
Per volgend seizoen hoeft men voor deelname aan de SGA competitie geen hoofdlid 
van de SGA meer te zijn.
- SGA competitienieuws, met uitslagen en standen
- Verslag SGA viertallentoernooi snelschaak
- Verslag Persoonlijke Kampioenschappen SGA 2008 Jeugd
- Toernooi aankondigingen

Uit de SGA-mailing van maart 2008 
- SGA competitienieuws, met uitslagen en standen
- Verslag Persoonlijke Kampioenschappen SGA 2008 
- Toernooi aankondigingen

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

Toernooien van de SGA of SGA verenigingen:

Seizoen 200  7/2008  

12 mei 2008 OostenToren 7e Oosten-Toren Opn 2008 
31 mei 2008 FischerZ Het Martin Walop toernooi om het 

Open NK Fischer Random Chess

14 december 2008 WSC Open Kampioenschap van de Stad 
Weesp

http://www.weesperschaakclub.nl/
http://www.SchaakbondGrootAmsterdam.nl/
http://www.weesper.nl/
http://www.schaakbond.nl/
http://www.schaakbond.nl/info/reglementen
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De verjaardagskalender

Een belangwekkende factor is te destilleren uit onderstaande gegevens. Het huidige jaar 
minus het jaar van lidmaatschap gedeeld door de wijsheidfactor leert welke gedeelte van 
het leven van de genoemde persoon reeds in het teken van het schaken staat. Uiteraard 
tellen de jaren bij andere schaakclubs niet meer, want er is tenslotte maar 1 Weesper 
Schaakclub.

Is het resultaat kleiner dan 0,25 dan heeft u te maken met een aanstormend talent.
Is het resultaat tussen de 0,25 en 0,50 dan heeft u te maken met een ervaren schaker.
Is het resultaat tussen de 0,50 en 0,75 dan heeft u te maken met een fanatieke ervaren 
schaker.
Is het resultaat groter dan 0,75 dan heeft u te maken met schaker die in de wieg reeds 
met de stukken rammelde …

gebdag Voornaam Achternaam Lid 
sinds

Wijsheids
- factor

April

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

Mei

12 Alrik Karssiens 2004 12
25 Sietse Couperus 2007 9

Juni

1 Robin van Pelt 2001 14
6 Sybren Bierma 2006 11

11 Arien Hooimeijer 1999 38
26 Peter Wijnand 1979 54
28 Wim Blijstra 1987 84

Juli

1 Bart Achterberg 2006 50
2 Han Hilders 1977 57
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WSC 1 – SBHA 1 Gespeeld op 18 maart 2008

1. Harry Boom   1624  - Senad Kustura  1882 0 – 1
2. Michel Weenink   1674  - Ziad Becic  1953 0 – 1
3. Dave van der Kist   1807  - Murat Musabegovic 1774 1 – 0
4. Peter Wijnand   1958  - Martin Tomanic  1739 1 – 0
5. Theo van Tubergen 1632  - Hamzalija Mehmedovic 1523 ½ - ½
6. Dick Spel   1783  - Mehmet Causevic 1 – 0
7. Andre Ottenhoff   1499  - Luka Olujec 1448 ½ - ½
8. Klaas Siewertsen   1543  - Fadil Camic 1670 0 – 1

Na de eerste ronde van de competitie was het duidelijk. WSC en SBHA zouden gaan strijden 
om de titel.  Beide teams wonnen in die eerste ronde met 6-2. Toen konden we nog niet 
weten,  dat  Nieuwendam de leiding zou nemen.  Eerst  verkocht Nieuwendam ons een pak 
slaag, daarna moest ook SBHA er aan geloven.

Dinsdag 18 maart, de wedstrijd WSC – SBHA. Beide teams hadden wat goed te maken. SBHA 
schaakte daarom, in een uitwedstrijd, voor het eerst met een compleet team. Wij hadden er 
rekening mee gehouden dat onze tegenstander niet compleet zou zijn. We speelden daarom 
niet in een gebruikelijke opstelling. Bij deze het verslag van de wedstrijd. Op de website kunt 
u dit verslag terug vinden, met aan het eind de analyses van de partijen.

Op bord 1 speelde Harry Boom.

Stelling na 31.Tab1??

Harry,  die  met  zwart  speelde,  kwam  slecht  uit  de 
opening. Zijn stukken stonden erg passief opgesteld en 
zijn  tegenstander  was  al  met  een  (voorbarige) 
koningsaanval bezig. Harry wist in het middenspel zijn 
stukken wat vrijheid te geven, waardoor hij de open c 
lijn in handen kreeg. Het diagram toont de stelling na 
31.Tab1??.  Een  fout  van  de  Bosniër.  De  partij  ging 
verder met 31…Pxb4+?? 32.Txb4! Txb4 33.Pe7+ en 
wit wint  een stuk.  Had Harry 31…Tc2!! gespeeld,  dan 
was  de  partij  gewonnen:  32.Tb3  Txf2  33.Ph4  Pf4+ 
34.Ke3 Tcc2. Wit moet een toren offeren om het mat te 
ontlopen.  Harry  heeft  een  geweldige  partij  gespeeld, 
maar had een beetje pech in de afwerking.

Op bord 2 speelde Michel Weenink. Hij had de sterkste tegenstander van de avond. Met 
een nogal ongewone siciliaan,  bleek het al snel te gaan om een strijd tussen lopers en 
paarden. Michel was in het bezit van beide lopers, maar door de gesloten stelling hadden 
die niet veel macht. Door een ijzersterk paard kwam Michel onder druk te staan. Na een tijd 
lang in een moeilijke stelling te hebben gestaan, verloor hij een kwaliteit en gaf op.

Zelf speelde ik op bord 3. Eerst een stukje achtergrond van 3 jaar geleden. Op het Open 
Kampioenschap speelde ik tegen een Bosniër. Na herhaling van zetten, kon remise geclaimd 
worden. Ik wist alleen niet zeker of het notatieformulier klopte. Dus geen claim en verder 
spelen. Uiteindelijk won de Bosniër. Een jaar later op het OK, moest ik tegen een andere 
Bosniër. We bereikten een stelling waar we beiden geen goede zetten meer hadden. Of 
heen en weer schuiven, of 1 van ons moest in een slecht eindspel belanden. Hij nam mijn 
remiseaanbod 2x niet aan. Dit waarschijnlijk omdat er nog maar 2,5 minuut op mijn klok 
stond. De remise durfde ik niet te claimen. 
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Uiteindelijk zag ik dat de partij verloren zou gaan door de klok, en ik forceerde de stelling. 
Het slechte eindspel was onspeelbaar in de tijdnood. Een vol punt voor de Bosniër.

In mijn partij, kwamen we in de stelling zoals hieronder is afgebeeld.

Stelling na 27.Df4

In deze stelling rook ik remise kansen.  27…Dxc3! Een 
toren voor eeuwig schaak. De enige manier voor wit om 
voordeel te houden is 28.Dg3. Maar de Bosniër sloeg de 
toren.  28.Dxh6? Df3+ Hier bood ik remise aan. Zonder 
een seconde na te  denken weigerde hij.  29.Kh2 Df2+ 
30.Kh3  Df3+  31.Kh2  Df2+  32.Kh1  Df3+ Wit  mag 
kiezen: 3 maal dezelfde stelling, of naar het beroerde veld 
g1. Ik bood dus nogmaals remise aan. “Nee, nee, dat kan 
ik niet doen”. Hij  pakte de koning en zette hem op g1 
neer. 33.Kg1 Tg8+ 34.Lg7?? zijn laatste kans op remise 
was  34.Dg5.  34…Dg3+ en  niet  lang  daarna moest  de 
Bosniër opgeven. Het heeft dus ook zijn nadelen, niet in te 
gaan op een remiseaanbod. Ook de tegenstander van Dick 
Spel hield niet zo van remise, maar daarover straks meer.

Peter Wijnand speelde op bord 4.
Nadat zijn tegenstander een zwakke zet in de opening speelde, ontstond er een wilde stelling. 
Zwart had bij zichzelf een achtergebleven pion gecreëerd, waar Peter gebruik van kon maken. 
Hij had zeer actieve stukken, die voor veel mogelijkheden zorgden (aan het eind van het 
verslag staan er een paar). Door gebruik te maken van de achtergebleven pion, kreeg wit een 
mooie aanval. Vanwege de meerdere leuke tactische momenten kon ik niet kiezen, dus deze 
keer wel 2 stellingen.

Stelling na 21…gxh4

Links:  De  loper  op  d5 
heeft  de zwarte  stelling 
in  tweeën  gesneden. 
Peter  kreeg  de  tijd  om 
een  toren  op  b3  te 
plaatsen. Nu is hij klaar 
voor de aanval.

22.Lxb7! Txb7
23.Dxa6 Kd7
24.Dxb7+ Ke8
25.e5 Dg5+
26.f4 Dg4
27.exd6 Pf5
28.Dc6+ Td7 

Stelling na 28…Td7

Rechts: Mat in 3, 29.Tb8+ Ld8 30.Txd8+! Kxd8 31.Da8#

Op bord 5 speelde Theo van Tubergen. Na wat  gedrongen te  hebben gestaan in  de 
opening,  wist  Theo  zijn  stukken  te  activeren op de  koningsvleugel.  Al  snel  kreeg  hij  de 
mogelijkheid  om  een  stuk  te  winnen,  door  een  slechte  zet  van  zijn  tegenstander. 
Waarschijnlijk  was  Theo  zo  gefocust  op  die  zet,  dat  hij  de  winnende  zet  miste.  Daarna 
begonnen beide spelers met  het afruilen van stukken. Op 2 paarden en een aantal pionnen 
na, bleef er niets over. Ze besloten terecht de vrede te tekenen.
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Aan bord 6 zat de prooi van Dick Spel. Dick nam zijn notatievelletje mee naar huis om de 
partij te reconstrueren. Blijkbaar is dat niet helemaal gelukt, maar hij heeft wel een verslag 
geschreven van zijn partij.
Dick  speelde een vreemde partij  tegen zijn  Joegoslavische  tegenstander,  die  geen woord 
Hollands sprak. Al voor de partij, bij het bestellen van de consumptie en het invullen van het 
notatiebiljet,  waren  er  problemen.  Zijn  tegenstander  verdedigde  zich  met  een  dubbel 
fianchetto  en met zeer  behoudende zetten.  Bovendien in een snelschaak tempo. Dit  was 
kennelijk zijn stijl, waarmee Dick wat moeite had. Deze probeerde de stelling open te breken, 
met  een  open  c-lijn  als  enige  resultaat.  Deze  open  lijn  werd  bovendien  bezet  door  zijn 
tegenstander, met torens en een dame. Maar vanwege de snelheid werd de kwaliteit door 
zwart onvoldoende op het bord gebracht. Een kwaliteit ging verloren. Maar omdat de stelling 
volkomen vastgelopen was, stelde Dick remise voor. Resoluut schudde zijn tegenstander het 
hoofd. Weer keek hij op mijn klok. Daar was minder dan een half uur over en de zwarte 
stelling stond nog praktisch in de beginstand. Het werd Dick duidelijk wat de bedoeling was. 
Winnen op tijd! De stelling kon alleen geopend worden door de kwaliteit terug te geven. Toen 
werd het nog een leuk potje. Zwart ging onverantwoord op pionwinst spelen. Hierdoor kon 
zijn paard ingesloten worden en hij kwam daardoor in een verloren stelling terecht. Toen deze 
realiteit tot hem doordrong schoof hij woest de stukken van het bord en liep (waarschijnlijk) 
vloekend  in  het  Joegoslavisch  van  het  bord  weg.  Hij  zette  zijn  pet  op  en weg was  hij.  
Waarschijnlijk niet zo slim. Dick had niet meer zoveel tijd om zijn materiaal voordeel in winst 
om te zetten. Woede is een slechte raadgever.
Bord 7 was voor André Ottenhoff. André kwam terecht in stellingen, die me erg deden 
denken aan die van Theo. Op h6 werden lopers afgeruild, op c6 een paard voor een loper, en 
ze speelden de pionnen op de koningsvleugel naar voren. Beiden speelden ze trouwens

Stelling na 24.g3 ½ ½ 

ook  remise.  André  heeft  bijna  de  hele  partij  gelijk 
gestaan tot het moment dat ze remise overeenkwamen. 
Zie het diagram. 
Zwart  is  aan zet.  Het is  duidelijk  dat  zwart  al  ver  is 
opgerukt  met  zijn  pionnen  en  wit  heeft  wat 
verzwakkingen op de koningsvleugel. 
24…Kb8 Vraag me niet waarom, de computer kwam er 
mee. Wellicht dat 24…g5 direct ook goed is. Maar omdat 
wit ook niet veel te doen heeft, is het wellicht goed om 
de  koning  veiliger  neer  te  zetten.  25.Kh1  25.Dd8 
Wegens de pion op h4  26.De1 f4 27.gxf4 Dxh4+  of 
27.Pe2 Ld7 28.gxf4 Dxh4+ ook hier is  zwart duidelijk 
beter.  28.Th2 Dxe1 29.Txe1 exf4  Zwart is duidelijk 
beter. De 

witte koning staat onveilig, en de zwarte pionnen kunnen erg gevaarlijk worden.

Klaas Siewertsen speelde op bord 8 en viel in voor Eric Smaling. In een Rossolimo 
Sicliaan,  kwam hij  heel  sterk  uit  de  opening.  Hij  creëerde serieuze  zwakheden tegen 
iemand met ruim 100 ratingpunten meer. Op het moment dat Klaas toe kon slaan, kon hij 
de juiste zet niet vinden. Klaas koos een route die net te veel zetten kostte. Hierdoor 
kreeg zijn tegenstander de tijd om wat terug te doen. Helaas liet die toen ook niet meer 
los.

We  hebben  met  zijn  achten  een  goede  prestatie  neergezet.  4-4  tegen  een  sterke 
tegenstander (met een compleet team). Ook hebben we kansen gehad om er nog meer uit 
te halen.

Dave van der Kist



Eindstand interne competitie: tweede Periode
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Groep 1
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On Ng Nbs

1 P.Wijnand 624,67 70 10 8 2 0 90 0 1Z 0 0 1
2 D.van der Kist 546,5 69 10 7 2 1 80 0 1Z 0 0 1
3 A.Ottenhoff 430,83 68 9 4 3 2 61,1 -1 1Z 1 1 0
4 D.Spel 396,33 67 9 4 2 3 55,6 -1 1Z 1 0 1
5 H.Boom 360,5 66 10 3 4 3 50 0 1W 0 0 1
6 T.van Tubergen 357,83 65 8 3 2 3 50 0 1Z 1 1 1
7 H.Peperkamp 356,33 64 8 2 4 2 50 0 1Z 1 2 0
8 M.Weenink 323,83 63 7 2 3 2 50 1 1W 0 3 1
9 K.Siewertsen 273,5 62 9 2 3 4 38,9 1 2W 0 2 0

10 W.Blijstra 226 61 7 1 1 5 21,4 1 1W 1 2 1
11 B.Hoetmer 222,5 60 11 3 1 7 31,8 -1 1W 0 0 0
12 R.Willemsen 218 59 10 1 4 5 30 0 2Z 0 1 0
13 H.Zoubaa 213,5 58 11 2 3 6 31,8 1 1W 0 0 0
14 M.Pfeiffer 212 57 3 2 0 1 66,7 -1 1Z 0 8 0

Groep 2
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On Ng Nbs

1 A.Hooimeijer 531,67 70 9 6 2 1 77,8 -1 2Z 0 1 1
2 C.Roetman 488 69 11 6 4 1 72,7 1 1W 0 0 0
3 J.W.de Meijer 479 68 10 6 2 2 70 0 1W 1 0 0
4 N.de Boer 418 67 9 5 2 2 66,7 1 1W 0 2 0
5 H.Hodde 364 66 10 5 1 4 55 2 2W 0 1 0
6 B.Achterberg 337,5 65 8 4 1 3 56,3 0 1W 0 3 0
7 P.Kersten 330 64 8 4 1 3 56,3 2 2W 0 3 0
8 B.Vossepoel 320,5 63 10 4 1 5 45 0 1Z 1 0 0
9 E.Ahlheid 317,83 62 6 3 1 2 58,3 0 1W 1 4 0

10 A.van Rossem 316,5 61 3 3 0 0 100 -1 2Z 1 7 0
11 J.Kuyper 294 60 11 4 2 5 45,5 1 1Z 0 0 0
12 H.Dolman 241,33 59 8 2 1 5 31,3 -2 1Z 1 2 0
13 L.W.de Boer 191 58 10 2 1 7 25 0 2Z 1 0 0
14 H.Hilders 144 57 9 2 1 6 27,8 -1 1Z 0 2 0
15 K.Siddiqi 84 56 0 0 0 0 0 0   - 0 11 0
16 D.J.Baars 27,5 55 10 0 0 10 0 -2 2Z 0 1 0

Peter Wijnand heeft de tweede periode ruimschoots en ongeslagen gewonnen.
Hij heeft nu ook de leiding in het clubkampioenschap met een voorsprong van 40 punten op Dave 
van der Kist.Micha Pfeiffer eindigde op de onderste plaats omdat hij acht maal verhinderd was 
vanwege zijn werk.Het bestuur heeft ,rekening houdend met het reglement, besloten dat hij in 
groep 1 kan blijven.Nieuwkomer Hakim Zoubaa degradeerde derhalve als enige ,met een minieme 
achterstand op drie andere heren.Andre Ottenhoff  deed het relatief  het beste met een interne 
Elowinst van 73 punten.
Arien Hooimeijer won groep 2 ruim.Hij promoveert naar groep 1 samen met Cor Roetman en Jaap 
de Meijer waarmee alle drie degradanten van de eerste periode weer terugkeren.

Klaas Siewertsen
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Caissa 6 - WSC 1 gespeeld op 15 april 2008

1w Eric Smaling    1958  -  Gert van ’t Hof   1785   1 – 0
2z Peter Wijnand    1958  -  Nils de Rijk   1747   0 - 1
3w Dave van der Kist    1807  - Tony Lith   1721  ½ - ½
4z Dick Spel    1783  -  Peter van der Werf 1695   1 – 0
5w Harry Boom    1624  -  Hans Uiterwijk   1731  ½ - ½
6z Micha Pfeiffer    1797  -  Ed Leuw   1637  ½ - ½
7w Michel Weenink    1674  -  Pim Zonjee   1678   1 - 0
8z Theo van Tubergen  1543  - Gerold Huter   1613   1 – 0

          ----------
     WSC 1  -  Caissa 6           5½ - 2½

Dit is de stelling op bord 1 na  25.Dc4+ de partij 
ging verder met Kh8? 26.Dd4+ Kg8?! (Pf6) 27.Te7 
Tf7 28.Txf7 Kxf7 29.Dxf4+ Pf6? (Kg8) 30.Pe4 Lf5 
31.Pxf6 Kxf6 32.g4 en 1-0

Maar zwart had meer weerstand kunnen bieden en 
zelfs  in  het  voordeel  kunnen  komen met  25.  … 
Tf7. Na het voor de hand liggende 26.Te7 (zoals in 
de partij) zou Pe5 wit de kwaliteit gekost hebben. 
Ook 26.cxd6 Db6+ en 26.gxf4 Dd8 27.cxd6 Dxh4 
lijken goed voor zwart te zijn.

Op bord 2 probeerde ik wat aktie op het bord te krijgen met het Wolgagambiet, maar 
mijn tegenstander wilde er niets van weten en sloeg het offer op a6 af door zijn pion 
naar b6 door te schuiven. De gekozen opstelling met Pbd7 en Lb7 gaf niet wat ik er van 
verwachtte. De b-lijn moet vrijgehouden worden voor de toren(s), dus iets als a5, Pbd7 
en La6 of Pa6, Pc7 en dan La6 geeft zwart genoeg tegenspel. Wit speelde de partij goed, 
hij verbeterde de positie van zijn stukken beetje bij beetje en gaf me weinig ruimte om 
te manoeuvreren, wat me extra tijd kostte. Uiteindelijk moest ik de stelling forceren, 
maar verloor toch op tijd in een zeer slechte stelling.
Toeval? Caissa won haar vorige wedstrijd met 5½-2½ en mijn tegenstander was toen de 
enige die verloor. Nu winnen wij met dezelfde cijfers en ben ik de enige met een nul!

Dave kon op bord 3 de verleiding niet weerstaan om al op de 7e zet zijn loper op f7 te 
offeren. Hij won dat stuk wel weer terug, maar moest daarvoor een pion inleveren. 
Wit vocht nadien om niet teveel in het nadeel te geraken, waarin hij slaagde, zodat de 
remise (op voorstel van zwart) niet onterecht was.
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Dick is het hele seizoen al op dreef aan bord 4, maar 
werd hier een handje geholpen door een blunder van 
wit: 25.Lg5 is de enige zet om materiaalverlies af te 
weren.  Er volgde  25.Lh4? Pe3+ en zwart kon de 
partij uitschuiven.

Harry bezette bord 5 en lijkt de boel onder controle 
te  hebben,  ondanks  dat  hij  in  de  verdediging 
gedrukt is.  De partij  liep verder met  24. … b6? 
25.Dg2 Da4 26.Le1 Da3 27.Tb3 Dc1 28.Dd2 
Dxd2 enz. wit moest nog wat angstige momenten 
doorstaan, maar zwart kon niet door zijn stelling 
breken en moest zich tevreden stellen met remise.

Toch  kon  hij  hier  een  beslissende  combinatie 
plaatsen: 24. … Lxd4! 25.cxd4 Txd4 26.Txb7 Dd8 
27.De5 Td5 28.De4 Txd2 wit  heeft geen tijd  om 
het  materieel  evenwicht  te  herstellen  vanwege 
dreigingen  op de  onderste  rij,  bijv.  29.Tb1  Tcc2 
30.Tbe1 Dd5 en zwart beheerst het bord.

Op bord 6 kwamen er een paar interessante stellingen voorbij die een diagram verdienen: 
in de linker positie  staat  wit goed en kon hij  zich een hoop ellende besparen door te 
rocheren, maar hij speelde 13.Dd2? waarna Micha met Pxb4 en pion kon winnen omdat 
14.axb4? Lxb4 wit de dame zou kosten.
In het rechter diagram revancheerde Micha zich door een vol stuk te blunderen met 17. … 
Lb5?. Hierop volgde natuurlijk 18.Dxb5+ met stukwinst. Hij had waarschijnlijk berekent 
dat 18.Pxb5 niet ging en na 18.Dxb5 wilde hij vervolgen met Txc3, maar zag over het 
hoofd dat Dxb5+ gepaard ging met schaak.
Gelukkig speelde wit de partij verder niet al te goed zodat Micha met 2 pionnen tegen een 
loper een onneembare vesting kon innemen, waarna zijn tegenstander genoegen moest 
nemen met remise.
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Michel op bord 7 dwong zwart op de 11e zet 
om een stuk te offeren voor twee pionnen, 
maar  raakte  desondanks  in  deze  stelling 
terecht.
Zwart  kan  gebruik  maken  van  de  slechte 
positie  van  zowel  de  witte  dame  als  de 
koning: 22. … Txc2! 23.Lxc2 Txe3 en wit 
moet  de  dame  geven  24.Dxe3  Lxe3+ 
25.Kh1  f5. Doordat  wit  al  een  stuk 
voorstond is zwarts voordeel niet winnend, 
maar wel duidelijk.
Maar hij miste deze voortzetting en speelde 
22. … f5?, waarna Michel geen problemen 
meer had om de partij te winnen.

Theo begon zijn partij op bord 8 met 1.d5 e3 2.e5 Pf3 3.Pc6 Lb5 4.Lf5 d3 enz. De 
stukken waren verkeerd op het  bord gezet  en ze hadden  besloten om maar 
gewoon door te spelen! Bedoeld werd dus 1.e4 d6 2.d4 Pc6 3.Pf3 Lg4 4.Lc4 e6 
enz. Aangezien de partij wel 71 zetten duurde, wordt je daar als schrijver van dit 
verslag niet blij van! Gelukkig zaten er verder niet veel fouten in de notatie.

Hij  de  had  eerste  25  zetten  ruim  op 
voordeel  gestaan,  maar  dat  was  al 
omgeslagen  in  een  flink  nadeel  door 
stukverlies  toen  deze  stelling  bereikt 
werd.
Wit gaf zomaar het paard op e4 op met 
28.Tf3?  Dxe4  29.Dxf7  Kh8  met  gelijke 
stelling.
Na 28.Pd6! zou hem de winst echter niet 
meer  zijn  ontgaan:  Tf8  29.Pxc8  Dxc8 
30.Dd6 Td8 31.Db6 Lxe3 32.Lxe3 met 
een overweldigende stelling door o.a. het 
loperpaar.

Peter Wijnand



Scheidsrechtervraagstuk 2

Alvorens te starten met het nieuwe scheidsrechtervraagstuk eerst, zoals toegezegd 
in het vorige clubblad, de oplossing van scheidsrechtervraagstuk 1.

Oplossing scheidsrechtervraagstuk 1 :

Vraag 1 :
Geef de zwartspeler een waarschuwing en laat hem zijn notatieformulier in eigen tijd 
bijwerken.  Bij  herhaling  een  laatste  waarschuwing  geven,  eventueel  tijd  bij  de 
witspeler erbij geven, en uiteindelijk bij weigering voor zwart verklaren.

Vraag 2 :
U stopt de klok, geeft wit 2 minuten extra tijd en laat zwart een nieuwe zet doen met 
inachtneming van de artikelen 4.3, 4.4 en 4.5 ( aangeraakt stuk )

Vraag 3 :
Zwart verliest, de tijdscontroler vereist 40 voltooide zetten en het zijn er maar 39. 
De zet was zelfs nog niet gedaan, de speler had het stuk nog vast.

Opgave 2 :

Hoe beslist u als scheidsrechter ?

Wit aan zet en mat in één. Ziet u het? 

Let wel, het diagram bevat geen drukfout. 
Het is een lastige opgave. 
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De geniale Bronstein
Hierbij  een leerzame partij  van de geniale Bronstein.  Bronstein,  Tal  en Kasparov 
kregen dikwijls gecompliceerde combinaties op het bord. Achter het bord waren deze 
voor hun tegenstanders onoplosbaar. Dit maakt schaken zo leuk. Ook voor mindere 
schakers,  hoewel  de  combinatie  dan meestal  niet  feilloos  is.  Maar  eenmaal  leuk 
winnen en andermaal leuk verliezen is te prefereren boven 2 saaie remises. Om een 
combinatierijke stelling op het bord te krijgen moet je dikwijls concessies doen door 
te offeren of een zwakkere pionopbouw te accepteren.  Vooral  met zwart  met de 
nazet is dit niet altijd eenvoudig.
In onderstaande partij kiest Bronstein met 13…c6 voor de verzwakking d6. Dit wordt 
tijdens het uitvoeren van de combinatie 10 zetten later cruciaal. Bronstein toont aan 
dat de betere opstelling van zijn stukken de doorslag geeft.

1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.g3 0–0 5.Lg2 d6 6.Pf3 Pbd7 7.0–0 e5 8.b3 Te8 
9.e4 exd4 10.Pxd4 Pc5 11.Te1 11.Dc2? Pxe4 12.Pxe4 met pion winst.
11…a5 12.Lb2 a4  13.Tc1  c6  Het  afwegen  van  de  verzwakking  tegenover  het 
betere figurenspel zal ook bij Bronstein wel intuitie zijn. 
14.La1 axb3 15.axb3 Db6 16.h3 Haalt de angel van het Konings Indisch uit het 
spel.  Bronstein speelt  nu het paard naar d7, f8 om eventueel  vanuit  e6 met de 
dreiging Pxd4 pion b3 onder druk te zetten. 
16…Pfd7  17.Tb1  Pf8  18.Kh2  Wit  wil  zijn  centrale  positie  met  f4  versterken. 
Bronstein anticipeert hierop met h5. Speelt wit alsnog f4 dan volgt h4 en wordt na 
Pe6 pion f4 zwak. 18…h5 19.Te2 h4 Ook nu f4 achterwege blijft is h4 sterk. Wit 
richt nu zijn pijlen op de zwakte d6. Maar na 20.Td2 volgt een sterk kwaliteits offer. 
Zie het diagram. 

goed ontwikkelde stukken bij  onverwachte tegenzetten dikwijls een koerswijziging 
mogelijk maken. Dus vooral de jongere spelers, veel combineren!
20.Td2  Txa1  21.Txa1  Lxd4  22.Txd4  Pxb3  23.Txd6  Dxf2  24.Ta2  Dxg3+ 
25.Kh1 Dxc3 26.Ta3 Lxh3 27.Txb3 Lxg2+ 28.Kxg2 Dxc4 29.Td4 De6 30.Txb7 
Ta8 31.De2 h3+

Dick Spel
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Deze stelling is kenmerkend voor het betoog 
de  stukken  goed  te  ontwikkelen.  Vele 
schakers zouden het kwaliteitsoffer 20…Txa1 
wel gespeeld hebben maar weinigen zullen de 
verassende tegenzet 23.Txd6 Pxa1 24.Pd5 en 
vervolgens  Pf6  hebben  gezien.  Een 
grootmeester  als  Bronstein  waarschijnlijk  al 
op de 20e zet. Natuurlijk kan je op de 23e zet 
nog van koers wijzigen maar den moet het er 
toevallig wel in zitten. Topspelers kunnen dit 
risico  niet  nemen.  Daarom  speelt  bij 
ingewikkelde combinaties bij mindere spelers 
geluk een rol. Wel is het zo dat 
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Jeugdhoek
Interne Competitie 2e periode seizoen 2007-2008
In de groepen is de competitie van dit seizoen bijna gestreden. 

GROEP 1
De Periode winnaar is al bekend, dat is Robin van Pelt, het is spannend
wie 2e ,3e , of 4e wordt op de laatste schaakronde.

Ranglijst bijgewerkt t/m  ronde  10

Nr     Naam                                           Punten      Wa     Gsp     Gw     Rm     Vl       On      Ng   Zk    
1 Robin van Pelt        248,00  30  9  9  0  0  1  0  0
2 Maurice Schoonderwoerd  137,00  29  9  5  0  4  1  0  0
3 Alrik Karssiens         136,50  28  9  5  0  4  1  0  0
4 Jelle Couperus                  134,50  27  9  5  0  4  1  0  0
5 Rik Kotter         120,00  26  9  4  1  4  1  0  0
6 Lars Altink          115,00  25  7  4  0  3  1  2  0
7 Siebren Bierma           83,00  24  9  3  0  6  1  0  0
8 Hidde van den Bos           74,00  23  9  2  1  6  1  0  0
9 Emile Kaptein           52,00  22 10  2  0  8  0  0  0
GROEP 2
Hier is het spannend wie de nummer 1 wordt van de groep. Wordt het Kolya 
Klinkenberg of Sietse Couperus? De rest heeft een te grote achterstand.

Ranglijst bijgewerkt t/m  ronde  11

Nr     Naam                       Punten     Wa     Gsp  Gw     Rm     Vl       On      Ng      Zk      
1 Kolya Klinkenberg 221,50  30  7  6  1  0  2  2  0
2 Sietse Couperus 216,67  29  9  6  1  2  2  0  0
3 Niels van Hese 90,33  28  6  2  0  4  2  3  0
4 Reggie Karssiens 64,00  27  9  1  0  8  2  0  0
5 Roos-Willemijn 44,33  26  3  1  0  2  1  7  0

We hebben nog een wedstrijdavond en sluiten af met snelschaken en met een 
simultaanschaakavond. Over de resultaten meer in het volgende nummer.
Het is altijd heel gezellig en de avonden worden, nu het mooi weer wordt, 
afgesloten met een partijtje voetbal voor de schakers weer naar huis gaan. 

Binnenkort verhuizen we naar onze tijdelijke behuizing,
De jeugd heeft de laatste schaakavond 27 Mei nog op de papelaan                 

In het Nieuwe seizoen beginnen wij dan tijdelijk op de Lokatie
HOGEWEYSELAAN 223
Naast de Sportschool Manhattan’s Wellness & Health Club
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Jeugdhoek Extra

Jeugdsnelschaaktoernooi  W.S.C  -  Oosten   – Toren  

Op 11 Maart was weer het snelschaaktoernooi met Oosten-Toren.
Er was weer een aardige opkomst, ook van de Oosten-toren kant.
We hebben  er  vier  groepen  van  gemaakt,  het  was  zeer  spannend  in  bepaalde 
groepen. Er moesten beslissings partijtjes gespeeld worden om de nummer 1 te 
krijgen.
In groep A winnaar Ruben Semsek O.T.  

2e Robin van Pelt W.S.C.

In groep B winnaar  ??????? O.T   
2e Rik Kotter W.S.C. Na beslissingswedstrijd.

In Groep C winnaar Siebren Bierma W.S.C.

In Groep D winnaar Sietse Couperus W.S.C. Na beslissingswedstrijd.

Vorige week werden de examens afgenomen. Iedere schaker die een lesboekje uit 
had, kreeg een echt examenformulier. Voor de lesgevers meteen een toets om te 
zien  wat  iedereen  al  geleerd  heeft.  Het  was  goed  om  te  zien  met  hoeveel 
concentratie iedereen bezig was. Kolya Klinkenberg had maar een fout en gaat met 
vlag een wimpel volgend jaar naar de hogere groep. Maar ook de anderen kunnen 
trots zijn op hun prestatie. 
In de Externe-competitite heeft de Weesp jeugd zich kranig geweerd. Zij zijn als 
eerste geëindigd in hun poule in groep C-3A  . In de kruisfinale en finale werden zij 
uiteindelijk derde. Dit betekent dat zij niet promoveren, maar volgend jaar weer in 
groep C spelen met veel kans op mooie wedstrijden

Snelschaken Jeugd
  

Groep 2
1e Siebren Bierma 4  uit  6
2e Rik kotter 3  uit  6
3e Lars  Altink 3  uit  6
4e Hidde van den Bos 2  uit  6

Groep 1
1e Alrik karssiens 4  uit  6
2e Robin van Pelt 4  uit  6
3e Maurice Schoonderwoerd 3  uit  6
4e Jelle Couperus 1  uit  6

Groep 3
1e Sietse Couperus 5 uit 6
2e Danielle Kotter 4 uit 6
3e Roos Smit 2 uit 6
4e Reggie Karssiens 1 uit 6



                                                                                         

                                                                           

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

Kijk op onze website naar de
  

webwinkel voor het leveren van
  

rechthoekige luchtkanalen.

  
www.degrootluchtkanalen.nl

  
tel : 0294 – 413086

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