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Van de Voorzitter
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Natuurlijk krijg je van de eindredacteur weer het mailtje dat de kopij op tijd 
ingeleverd moet worden. Dit keer was ik de eindredacteur voor door keurig op tijd 
te starten door op het ziekbed alvast te starten met deze pagina.

Inmiddels zijn we beland aan het einde van het seizoen. De externe competitie zit 
er bijna op, de interne competitie is begonnen aan de 3e periode, en de 
bekercompetitie is inmiddels bezig in de halve finale. 

De interne competitie is erg spannend. Wie wordt er dit jaar kampioen?  Peter 
Wijnand maakt een goed kans, maar Wim van Spengen zit hem op de hielen. 

In de externe competitie is het ook erg spannend. Om het kampioenschap te 
behalen is nog 1 wedstrijdpunt tegen ENPS 3 nodig om dit te bereiken. Het lijkt 
makkelijk, maar de tegenstander maakt ook nog kans.

Het scheidsrechtervraagstuk heeft u in het vorige clubblad moeten missen, dit 
wegens veel kopij. Geweldig uiteraard zo veel kopij, dus daarom een keer 
uitgesteld en deze keer  weer wel van de partij,

Hoewel we het clubblad willen uitbrengen op 20 april is inmiddels besloten om dit 
een week later te doen. Het clubblad is in formaat kleiner geworden, met als 
voordelen dat het beter hanteerbaar is, prettiger leesbaar, en niet te vergeten ook 
goedkoper is om te drukken, en dus is het passen en meten om alle kopij er keurig 
in te krijgen.

Goed nieuws voor het clubgebouw, begin mei 2010 gaat de eerste paal de grond in 
en zal dus, na lang wachten voor iedereen, naar verwachting klaar zijn in februari 
2011. 

De jeugdafdeling blijft prima hun best doen om het schaken onder de knie te 
krijgen. Het jaarlijkse schaaktoernooi tegen Oosten-Toren was weer een succes. 
Fantastisch om te zien hoe de jeugd fanatiek hun partijen probeert te winnen. 
Daarbij zal onze jeugd dit jaar iets langer door gaan dan normaal, dit omdat het 
slechte weer in januari jl parten speelde, en het toernooi dus bij Oosten-Toren 
verplaatst is naar begin juni.

Rest mij u nog een prettige voorzetting te wensen met het lezen van dit vernieuwde 
clubblad. Graag ontvangen wij als eindredacteur en voorzitter uw op- en 
aanmerkingen over dit vernieuwde clubblad.

Ariën Hooimeijer         22 april  2010
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Externe Competitie: Bron 1 - WSC 1

Bron 1 – WSC 1 gespeeld op 15 februari 2010: 

1w Peter Wijnand    1906 0 - 1 Zijad Bezic 1925
2z Hans Wijnand 1963 1 - 0 Murat Musabegovic 1774
3w Harry Boom 1635 0 - 1 Jusuf Smajic
4z Dick Spel     1794 1 - 0 Hamzalija Mehmedovic 1599
5w Michel Weenink 1669 0 - 1 Martin Tomanic 1579
6z Hakim Zoubaa   1 - 0 Ramo Kadric
7w Ruud Willemsen       1525 1 - 0 Nermin Karajic
8z Theo van Tubergen   1649 1 - 0 Jovan Milovic

----------------------- ---------------------
         WSC 1 5–3 Bron 1

De straat was dankzij mijn TomTom makkelijk te vinden. Het lokaal vinden was een 
andere zaak. Het bleek zich aan de achterkant van een blok huizen te bevinden. 
Het was een kleine kantine en men was zo vriendelijk om ons thee en koffie gratis 
aan te bieden. We begonnen met vier invallers aan de wedstrijd en twee van onze 
topspelers konden niet meedoen. De verwachtingen waren dus niet hoog 
gespannen, ook al omdat BRON verantwoordeijk was voor de enige nederlaag van 
de Volewijckers. We stonden echter binnen de kortste keren met 4-0 voor. Het 
laatste (halve) puntje bleek wat moeilijker te vergaren
XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-tR!
2zP-zP-+-zP-"
3-zP-+P+QzP#
4sN-+-+-+-$
5-+LzpPsn-+%
6zp-zp-+-vl-&
7-+p+q+pzp'
8+k+-+r+r(
xhgfedcbay

XHGFEDCBAY
1-+-+-+R+!
2+K+-+-+-"
3-+P+P+-vl#
4+-mkN+-zP-$
5-+-zp-+-+%
6+-zp-+-tr-&
7-+p+-+-zp'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

Theo heeft net Pc5 gespeeld. Objectief 
gezien misschien niet de beste 
voortzetting, maar je moet je 
tegenstander de mogelijkheid geven om 
fouten te maken, nietwaar?  22.Lxd7? 
en wit pakt die kans met beide handen 
aan. Na 22.Dd1 De8 23.Dh5 Df8 
24.Lxc8 Txc8 25.Pf5 Td8 26.Pxh6+ Kg7 
27.Pf5+ Kg8  kan wit een matnet 
opzetten met 28.Tfc1 Pb3 29.Te1 en de 
toren voegt zich bij de aanval via e4. 
Pxb3 23.Lxc8 Pxa1 24.Lxb7 Tb8 
25.Txa1 Txb7. Hierna ging het 
geleidelijk berg af met wit tot we bij de 
volgende stelling waren aangeland,

Zie hier de ruïne van wat eens een 
prachtige stelling was. De volgende 
blunder is de doodsteek: 39.b5?? wit 
moet met 39.Ta1 Lxb4 40.Txa7 f5 
41.Txf7 in de tegenaanval. Nu is het 
gauw voorbij. f5 40.Pc3 Tg6+ 41.Kf2 
Lxc5+ 42.Ke2  en hij gaf gelijk op. Er 
kon nog volgen Tg2+ 43.Kd1 Kxf3 en 
de vrije f-pion beslecht de strijd.
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pmk-'
6-snP+p+pzp&
5zp-+-+-+-%
4-+-+-zP-+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+LmK-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Ruud had het niet moeilijk deze avond: zwart begon plotseling materiaal weg te 
geven en hij moest alleen zien te vermijden hetzelfde te doen. Daarom winst in 21 
zetten.
XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-tR!
2+PzP-wQ-sNP"
3P+N+PzP-+#
4vL-+P+-zP-$
5-+-zp-+-+%
6zp-snlzppvlp&
7-zpp+-zp-+'
8+ktr-wq-tr-(
xhgfedcbay

In zijn partij stuurde Dick heel regelmatig op de winst af. Geleidelijk wist hij zijn 
voordeel te vergroten en het missen van een snellere overwinning op de 23e zet 
deed daar niets aan af. Uiteindelijk zegevierde hij in 33 zetten.
Het probleem met een aanval op een egelstelling is dat er eigenlijk geen zwakke 
plekken zijn. Harry had het daarom moeilijk aan het 3e bord en raakte verzeild in 
een eindspel met een pion minder:

Vanaf dit moment vatten beide spelers het plan 
op om te verliezen. Eerst speelde Hakim g5? 
16.Pxg5 hxg5 waarna wit tot zijn schrik 
bemerkte dat hij ging winnen bij normale 
voortzettingen, dus 17.Lxg5? waar Dxg5+ het 
stuk weer had teruggewonnen. Dat zou je wel 
willen dacht zwart en offerde het stuk weer 
terug Pxe4? 18.dxe4 f6 19.Lh6 Tf7 dit gaat 
de verkeerde kant op, maar met de volgende 
briljante zet moet de partij toch nog te verliezen 
zijn 20.De3?? Lxe3 21.Lxe3. Daartegen is 
geen kruit gewassen. Hakim legde het moede 
hoofd in de schoot en berustte in de 
onvermijdelijke winst.

XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7+-+-+p+-'
6p+p+-vlp+&
5+-zp-snL+-%
4-+-+-+-wq$
3+-+-vL-+P#
2PzPP+QzPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Michel had dezelfde ervaring als de opponent 
van Theo: een goede stelling zien verzanden in 
een slechte, maar bij hem ging dat wel heel snel. 
Zijn voordeel was eens groter geweest, maar in 
de diagramstelling staat hij nog steeds beter. 
De loper staat aangevallen en kan eigenlijk maar 
naar ėėn veld: g4, maar liever geen dameruil 
dus eerst g3. De partij ging echter verder met 
28.Ld3? c4 en 0-1
Misschien wat prematuur, na 29.Lxg6 Pxg6 
30.Tab1 heb je immers nog 2 pionnen voor het 
stuk en zwarts pionnenstelling ziet er ook niet 
gezond uit. Maar de schok zal te groot geweest 
zijn.

42.Lb5? de koning hoort direct op de pion af te 
gaan. Nu verliest wit een aantal belangrijke 
zetten, waardoor zwart eerst pion c6 kan 
ophalen en daarna nog tijd heeft om de witte 
koningstelling binnen te lopen. 
Bijv. 42.Ke3 a4 43.Kd4 a3 44.Kc3 Pd5+ 45.Kb3 
a2 46.Kb2 (42.Kxa2 Pb4+) Kf6 47.Lf3 Ke7 
48.Kxa2 Kd6 49.Kb3 Kxc6 50.Kc4 Kd6 51.Kd4 en 
wit is op tijd om het binnendringen van koning of 
paard te voorkomen. a4 43.Ld3 zwart is na 
Lxa4 op tijd terug om de c-pion tegen te houden 
a3 44.Lb1 Kf8 45.Ke3 Ke7 46.Kd4 Kd6 
47.Kc3 Kxc6 48.Le4+ Kc5 49.Kb3 Kd4 
50.Lg2 Ke3 enz. 0-1 in 57 zetten.
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Dus bleven alleen de twee topborden over om het laatste halve puntje te scoren bij 
een 4-2 voorsprong.  De tegenstander van Hans zette met wit een Stonewall 
opstelling op in een omgekeerde Hollandse verdediging. Dat is prachtig als je je wilt 
verdedigen, maar het opzetten van een aanval kan je dan voorlopig vergeten. 
Zwart voerde de druk langzaam op en kreeg, met een beetje hulp, een doorslaande 
koningsaanval. 
De teamwinst was binnen!
Mijn partij begon aldus 1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 e5 
volgens de theorie is er slechts ėėn remedie en dat is 6.Lb5+ Ld7 (Pbd7 7.Pf5) 
7.Lxd7+ Dxd7. Dat wist ik echter niet en speelde 6.Pb3 Waarna ik in de 
verdediging gedrukt werd.
Het hielp ook niet dat ik er pas na een kwartier achter kwam dat de klok van m’n 
tegenstander niet liep. De hele verdere partij had ik constant een half uur 
achterstand. Later kwam ik in een situatie waarin ik moest kiezen tussen verlies 
van een pion zonder tegenkansen en een kwaliteitsoffer met aanvalskansen. 
Ik koos dus voor het laatste en kon op een gegeven ogenblik een volle toren 
winnen voor de prijs van alle pionnen op de koningsvleugel. Dit bleek een wel erg 
hoge prijs te zijn en ik probeerde daarom uit alle macht om net mijn extra stuk 
matdreigingen te creėren in het zwarte kamp.
XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7+p+Q+-+N'
6p+-zp-+kzp&
5+-+Pwq-zp-%
4P+-+-zp-+$
3+-zP-zp-+-#
2-zP-+-+-tR"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Ik ben met mijn paard wat te diep in de zwarte 
stelling terecht gekomen en zag geen andere 
uitweg dan 52.Pxg5? om na Dxg5+ 53.Tg2 
zelfs nog winstkansen te hebben.
Helaas overzag ik daarbij de tussenzet Te7 en 
daarmee is de partij uit. 
Wat ik echter ook niet zag was de volgende 
uitweg in de diagramstelling: 52.Pf6! (dreigt 
mat met Dh7+ en Th6) Th8 53.Pg4 Dxd5 
54.Txh6+ Txh6 55.De8+ Df7 56.Dxf7+ Kxf7 
57.Pxh6+ en aangezien zwart zo 
langzamerhand onder dezelfde tijdsdruk stond 
als ik, zou ik daardoor misschien het vege lijf 
hebben kunnen redden.

Op het laatst waren alleen (Tom,) Dick en Harry nog aanwezig in het clublokaal. 
Mijn opponent liep af en toe naar buiten om een paar trekjes van zijn sigaret te 
nemen, zodat er dan weer een koude windvlaag in mijn gezicht blies (we zaten vlak 
bij de deur). En soms bleef de deur nog open staan ook!

BRON is een nieuwe kleine club van ex-joegoslaven (serviėrs?), ze hebben (nog) 
geen website en gebruiken nog de formulieren van hun vorige club SBHA. Wat 
hierbij opvalt is dat de naam van de zwartspeler links op het formulier staat en die 
van wit rechts.

We staan op het ogenblik 2 matchpunten en een paar bordpunten los van nummer 
twee op de ranglijst en dit zou voldoende moeten zijn om voor de 2e maal te 
promoveren naar de 1e klasse. Als we de rest van het seizoen tenminste weer alle 
topspelers kunnen opstellen. 

Peter Wijnand



Simultaan

Begin maart werd er aan Ariën gevraagd of hij zin had om in een simultaan tegen 
Jan Timman te spelen. Er zouden 40 borden staan, die verhuurd werden voor 250 
euro. De opbrengst ging naar 2 goede doelen. Er waren echter meer sponsoren dan 
schakers en dus mocht Ariën nog iemand meenemen. Dave hoefde er niet lang over 
na te denken en we spraken af dat Dave na een avondje snelschaken in Laren, bij 
Ariën kon blijven pitten.

Voor beiden een zware vrijdagavond. Ariën had een vergadering voor het Leiden 
Chess Tournament en Dave moest rekening houden met het vroege opstaan, door 
de hele avond water te drinken. Nou ja, Dave verloor het laatste snelschaak potje 
na stiekem een biertje te hebben gedronken.

’s Ochtends gingen de wekkers al weer vroeg. Even snel koffie drinken en in de 
auto een voorbeschouwing van wat komen gaat. Dave had de opening al helemaal 
in gedachten en Ariën had zoiets van ‘nou ik zie wel’. Voor beiden valt wat te 
zeggen want je weet toch niet wat de openingszet zal zijn.

We kwamen mooi op tijd aan in Capelle aan den IJssel. We werden zeer goed 
ontvangen en er werd ons meteen een consumptiebon aangeboden. Na een bakje 
koffie waren we klaar voor de strijd. Tijdens het zoeken naar het juiste bord viel 
Ariën iets op: Wat een rotplek om te zitten, je zou daar maar zijn ingedeeld. We 
hadden alleen nog niet gezien dat Dave zijn naam op het bord stond. Na ons plekje 
te hebben gevonden, wat passen en meten, kon de simultaan beginnen.

Analyse Dave:
Na het hand schudden speelde Timman 1.e4. Hier was ik wel blij mee, dat geeft 
wat meer opties dan d4. Al ben ik er van overtuigd dat we na d4 in dezelfde variant 
terecht zouden komen. 1…d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 c6 4.f4 mooi, de variant die ik in 
gedachten had. 4…Da5 ziet er wat raar uit, maar het is de meest gespeelde zet. 
De zet f4 heeft de koningspositie ietwat verzwakt en zwart probeert daar gebruik 
van te maken. 5.e5 Pe4 6.Df3 d5 7.Ld3 Pa6 8.Pe2 Het direct winnen van de pion 
is wat gevaarlijk voor wit. 8…Pb4 9.0-0 

Hier had ik een probleempje. Deze stelling heb 
ik een jaar geleden bekeken. Ik wist alleen niet 
meer waarom ik de juiste zet niet meer wist. 
Dit kon 2 dingen betekenen: 
- Pxd3 is heel logisch, de volgende zetten 
spreken allemaal voor zich.
- Zwart heeft het zelfde plan als in een 
aantal andere varianten en moet de pion 
offeren.
Timman speelt tegen ruim 40 man, genoeg tijd 
om er over na te denken zou je zeggen. Dit 
maal niet. Hij deed ineens een supersonisch 
snel rondje! Ik had precies genoeg tijd om 1 
variant te berekenen: 

XHGFEDCBAY
1-mKR+-vL-tR!
2zPP+N+PzPP"
3-+Q+LsN-+#
4+-zPnzP-sn-$
5-+-zPp+-wq%
6+-+-+p+-&
7pzppzp-+pzp'
8tr-vlk+l+r(
xhgfedcbay

9…Pxd3 10.cxd3 Pxc3 11.bxc3 g6. 
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Vanaf dit punt heeft wit meerdere opties, maar het idee dat wit wel aardig wat 
centrum heeft vond ik niet zo lekker. Ondertussen stond Timman alweer bij de 
speler naast me, en ik besloot zonder er echt naar te hebben gekeken voor het 
pionoffer te gaan.
9…g6 10.Pxe4 dxe4 De computer geeft hier 10…Pxd3 11.cxd3 dxe4 12.dxe4 Le6. 
Maar zelf geloof ik hier niet zo in. Dit centrum is veel sterker dan in de variant die ik 
niet wilde spelen. Maar goed. Zwart staat sowieso slecht. 11.Lxe4 Lf5 (dreigt 
Pxc2) 12.Ld2 Db6 13.Lxf5 gxf5 14.Db3 Pd5 (e6 is beter) 15.c4 Pc7 16.Dc2 e6 
17.Le3 Ik was behoorlijk bang voor b4. Maar gelukkig speelde hij die niet. 
17…Le7 18.Tf3 Td8?? Ik was gewoonweg te bang dat de c-lijn zou openen en 
durfde niet te rokeren. Later in de partij wordt duidelijk dat de Koning niet goed 
staat op e8. 19.Kh1 Da5 De Dame kon ook naar a6, maar de witte loper wilde ik 
liever niet op e3. 20.Ld2 Da6 21.b3 b6 22.Lc3 Db7 23.Td1 a5 24.Tfd3 h5 
25.Pg1 Th7 26.Pf3 Tg7 27.Le1 
XHGFEDCBAY
1K+-vLR+-+!
2zPP+-+Q+P"
3-+N+R+P+#
4+-zP-zPP+-$
5p+pzP-+-zp%
6+-+p+pzp-&
7-trpvl-snq+'
8+-+ktr-+-(
xhgfedcbay

Na deze zet kwam er weer een behoorlijk snel 
rondje. 27…Tg4 is duidelijk de beste, maar ik 
dacht dat ik niet op f4 kon slaan wegens het 
insluiten van de toren. Bijvoorbeeld 28.h3 Txf4 
29.g3 Te4 Maar die toren lijkt best wel een 
mooi plekje te hebben gevonden. Maar goed, ik 
maakte dus de beslissende fout. 27…f6?? Ik 
had in een bepaalde variant al gezien dat wit 
h5 won. Maar ik was het gewoon weg vergeten. 
Vanaf hier is het voor zwart zo goed als 
geforceerd: 28.De2 Kd7 29.Lh4 Tf8 30.exf6 
Lxf6 31.Lxf6 Txf6 32.Pe5+ Kc8 33.Dxh5 
Tf8 34.Df3 

Wit wint hier een derde pion, er volgt Dameruil en het eindspel is een drama voor 
zwart. 1-0 
Erg mooi om te zien hoe snel Timman de laatste 8 zetten uitvoerde: In totaal heeft 
hij daar misschien maar 20 seconden voor nodig gehad. Hij ziet die dingen echt 
razendsnel!
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Partij Ariën :
Na het schudden van de hand, 1.e4. Ik ben benieuwd wat er verder op stapel 
staat. 1…e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 hmm, vervelend, zo mag ik het ook graag spelen. 
3…d6 4. d4 Lg4. Waarom heb ik me later in de partij afgevraagd. Le7 is rustiger, 
en voel ik me prettiger bij. 5. dxe5 Lxf3 6. Dxf3 dxe5 7. 0-0 Lc5 8.Lxc6+ bxc6 
9. Td1 Df6 Dan maar direct dameruil aanbieden. Hopelijk doet hij het, maar helaas.
XHGFEDCBAY
1-mK-+RvLNtR!
2zPPzP-+PzPP"
3-+Q+-+-+#
4+-+P+-+-$
5-+-zp-vl-+%
6+-wq-+p+-&
7pzpp+-zp-zp'
8trn+k+-+r(
xhgfedcbay

10. De2 Pe7 11. Pc3 0-0 12. Pa4 Lb6 13. 
Le3 Pg6 14. g3 Tfd8 15. c4 Lxe3 16. Dxe3 
Td4 17. Txd4 exd4 18. De2 Td8 19. Td1 
Dg5 Toch maar een beetje druk opbouwen. 
Eens kijken of ik de pion op e4 kan behouden. 
20. Kh1 Da5 21. b3 h6 22. f4 f5 23. e5 Pe7 
24. Dd2 vervelend. Toch maar ruilen, een 
andere mogelijkheid zag ik niet. Dxd2 25. 
Txd2 g5 26. Kg2 g4 27. Pc5 Kf7 Logisch, het 
paard op e6 wordt toch wel vervelend anders. 
28. Kf2 Pc8 29. Ke2 Pb6 30. Kd3 Ke7 31. 
b4 Pd7 32. Pb3 Pb6 33. Pxd4 h5 34. Kc3 
Ke8 35. Td3 Pa4+ 36. Kd2 Pb6 

Na de partij even wachten op wat komen gaat. Het geld werd overhandigd aan de 
goede doelen en wij konden in ieder geval met opgeheven hoofd naar huis. We 
waren immers niet de enigen die verloren hadden. Maar, toch eerst maar even een 
handtekening vragen aan Jan Timman. Natuurlijk! was zijn antwoord, en nog blijer 
dan er voor op weg naar huis, om onderweg te besluiten om in de kroeg nog een 
heerlijk koud biertje te gaan halen.

Ariën Hooimeijer & Dave van der Kist

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2zP-+-mK-+P"
3-zP-+R+-+#
4+pzP-sNPzP-$
5p+pzP-+-+%
6+-+-+psn-&
7-+-+-zp-zp'
8+-+ktr-+-(
xhgfedcbay

37. Pxf5 Pxc4+ 38. Kc2 a5 39. Pg7+ Ke7 
40. Txd8 Kxd8 41. Pxh5 Pe3+ 42. Kd3 Pf1 
43. f5 Pxh2 44. Ke4 Pf3 45. Pf6 axb4 46. 
Pxg4 1-0

10



Jeugd: Interne Competitie 2009/2010

Jeugd: Snelschaken 2009/2010
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Noteren en het eindspel

Vroeger werden schaakpartijen vaak afgebroken, bijv na veertig zetten. Degene die 
aan zet was bond zich aan een bepaalde vervolgzet die hij op een papiertje schreef, 
in een enveloppe deed en ter bewaring aan “een instantie” gaf. Bij uitspelen van de 
partij werd de envelop geopend en kon de tegenstander kennis nemen van de 
gekozen zet. Dat afbreken van een partij had voor- en nadelen. Het nadeel was vnl 
organisatorisch, de twee spelers moesten weer bij elkaar komen om misschien nog 
slechts een paar zetten uit te voeren. Vroeger speelden we bij mijn werkgever in de 
middagpauze vaak partijen die afgebroken werden. Je bleef er dan vaak tot gek 
wordens toe mee bezig, al of niet op je werk, al of niet thuis. Je kunt dat zien als 
een nadeel maar het is ook een voordeel, je leert er wel veel van. Vooral van de 
behandeling van een eindspel.

De huidige universele praktijk waarbij iedere schaakpartij in één zitting tot een eind 
wordt gebracht, betekent voor onze interne competitie drie en een half uur voor de 
hele partij en dat heeft dikwijls tot gevolg dat een eindspel wordt afgeraffeld of, uit 
angst te verliezen, maar remise wordt gegeven. (Iets waar ikzelf overigens ook 
sterk in ben.)

Er komt ook nog iets anders bij. Iedere schaakpartij dient genoteerd te worden. In 
het begin van een partij gaat dat meestal zonder al te veel problemen, in het prille 
begin ken je de zetten wel zo’n beetje uit je hoofd en in het middenspel is er, 
omdat het spel dan nogal langzaam verloopt, geen haast.
Maar dan, als er minder stukken op het bord staan en bekende patronen 
verdwenen zijn en als er dan bovendien nog op de tijd gelet moet worden, wordt 
het noteren toch een hinderlijke onderbreking van je concentratie en vindt 
daardoor plaats met fouten en omissies of, erger, leidt het tot slechte zetten.

Maar we leven toch in de 21e eeuw, met slimme en steeds goedkoper wordende 
elektronische gadgets? Welke fabrikant maakt nu eens een schaakbord dat 
automatisch de zetten opslaat en ze aan het eind met een eenvoudige 
printopdracht op een papiertje afdrukt? Zou dat de kwaliteit van ons spel niet ten 
goede komen? En als ze toch bezig zijn, laat ze het nieuwe apparaat dan ook even 
integreren met een moderne digitale schaakklok.

Toen ik dit stukje had geschreven kreeg ik nog een ander idee. Om meer ruimte te 
maken voor het eindspel zou je het zettentempo in het begin wat kunnen opvoeren 
door bijv de verplichting in te voeren de eerste 25 zetten binnen een uur te doen. 
Maar iets dergelijks (een tussentijdse tijdcontrole) hebben we nu juist een paar 
jaar geleden verlaten. Een betere oplossing biedt waarschijnlijk de Fischer 
schaakklok, maar daarover een andere keer.

Commentaar graag naar henkppk@planet.nl

Henk Peperkamp
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Scheidsrechter Vraagstuk 9

Hoe beslist u als scheidsrechter ?

Een speler komt naar u toe met de mededeling dat zijn tegenstander niet meer 
noteert. Als scheidsrechter gaat u naar het desbetreffende bord en constateert 
inderdaad dat er niet meer genoteerd wordt, terwijl de klok aangeeft dat er nog 
meer dan 5 minuten bedenktijd zijn. Echter de speler weigert verder te noteren 
omdat dit teveel tijd kost.

Hoe reageert u als scheidsrechter ?

Antwoord :

Uiteraard geeft u de speler eerst een waarschuwing. Ook geeft u de speler de kans 
om met behulp van het notatieformulier van de tegenstander de notatie bij te 
werken. Dit alles dient te gebeuren binnen de eigen tijd ! Wanneer de speler dit niet 
doet, kunt u hem een tijdstraf geven. Indien de speler alsnog weigert te noteren, 
verklaard u de wedstrijd verloren voor de speler. 
Iedere speler is verplicht zijn/haar zetten te noteren volgens art. 8 van de FIDE-
regels voor het schaakspel. 

Opgave 10 :

Hoe beslist u als scheidsrechter ?
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1. d4   d5
2. e3   e6
3. Pf3  Pf6
4. Ld3  Lb4+
5. Ke2  Ld6
6. Ke1  Lb4+
7. Ke2  Ld6
8. Ke1  Lb4+

In een toernooi komen 2 vrienden tegen elkaar 
te spelen. Beide hebben geen zin in de partij en 
besluiten snel remise te maken. 

Na 8 zetten is deze stand op het bord gekomen. De zwartspeler heeft, conform 
artikel 9.2 zijn zet keurig genoteerd en alvorens remise te claimen wegens 3 maal 
dezelfde stelling.
Hoe beslist u als scheidsrechter?



Externe Competitie: WSC 1 - Chaturanga 1

WSC 1 – Chaturanga 1 gespeeld op 23 maart 2010: 

1z Hans Wijnand    1963 1 - 0 Jasper Boonstra 1891
2w Dave van der Kist 1619 1 - 0 Jelle Wierstra 1572
3z Wim van Spengen 1 – 0 Max Bakkers 1562
4w Dick Spel     1794 1 - 0 Jan Steevens
5z Peter Wijnand 1906 1 - 0 Pjotr van Nie 1671
6w Hakim Zoubaa   0 - 1 Rudy van Hal
7z Harry Boom         1635 0 - 1 Tobias Arnoldussen
8w Ruud Willemsen       1525 0 - 1 Auke van Nie 1676

----------------------- ---------------------
         WSC 1 5–3 Chaturanga 1

In de beslissende fase van de bondscompetitie aangeland moest Weesp op 23 
maart aantreden tegen het eerste achttal van Chaturanga. Alhoewel WSC 1 
bovenaan stond in zijn poule zit een ongeluk in een klein hoekje en er moest deze 
avond wel gewonnen worden. Anders zou de terugkeer naar de eerste klasse SGA 
in gevaar kunnen komen. Tegen andere ploegen had Chaturanga al een redelijk 
aantal aantal wedstrijdpunten bij elkaar gesprokkeld. Opletten dus. Achteraf viel de 
uitslag niet tegen, maar het was zeker geen walkover en over geluk hadden we 
deze keer nu eens niet te klagen.

De tegenstander van de met zwart aan het eerste bord spelende Hans Wijnand zag 
zich genoodzaakt na vijftien zetten al op te geven. De witspeler viel driest aan op 
de koningsvleugel maar overzag daarbij stukverlies in het centrum. Valt dit nu 
onder de categorie geluk of wordt zoiets toch ook een beetje afgedwongen door de 
voorbeeldige openingsvoorbereiding en solide partijopzet van Hans in een variant 
waar hij alles van af weet? In ieder geval een vroeg punt voor de WSC.

Niet eens zo heel veel later kon ook de tegenstander van Dave van der Kist 
opgeven. Er zit een instructief kantje aan deze partij:
1. e4 d6  De witspeler stelt zich na zo'n zet mentaal in op de bestrijding van de 
Pirc verdediging, een stugge, maar wel te spelen opening die overigens niet 
helemaal zonder gevaar is voor de zwartspeler, maar een kenner komt er op 
onderbondsniveau wel mee weg. Dus 2. d4. Maar het loopt allemaal anders. Zwart 
speelt opeens 2... e5 in plaats van het gebruikelijke Pf6 of misschien ook wel g6. 
Zo'n kans laat Dave als groot kenner van de open spelen niet voorbijgaan en hij 
speelt à tempo 3. Pf3. Zwart speelt nu opeens met verwisseling van zetten de 
Philidor-verdediging. Was dit nu de bedoeling van zwart? We zullen zien. Zwart 
speelt 3... Pd7. Dit is nu zo'n zet waaraan je ziet dat zwart niet vertrouwd is met 
de Philidor. Beter is 3...Pf6 om de wirwar aan tactische varianten na de volgende zet 
van wit te vermijden. 4.Lc4! En daarmee zitten we dan in zo'n mijnenveld waarin 
de tactisch begaafde Dave zo goed de weg weet. Meteen gaat zwart in de fout. 
4...Le7? De enig speelbare zet om deze stelling overeind te houden is 4...c6, maar 
ook dan staat zwart bloot aan een gevaarlijk wit initiatief.
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5.dxe5 Ja, zo gaat dat. 5...Pxe5 Gedwongen, 
want op 5...dxe5 volgt 6.Dd5! Er volgde nu 
6.Pxe5 dxe5  7.Dh5  g6  8.Dxe5  Pf6  9. 
Lh6 Tg8
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Aan het derde bord liep Wim van Spengen met zwart tegen een witte raaf onder de 
schaakopeningen op. Zijn tegenstander speelde 1.b4!?. Voor de tweede keer in zijn 
actieve schaakleven geconfronteerd met de Sokolsky of "Oerang Oetan", moest 
Wim wel even graven in zijn geheugen naar de juiste response. Gelukkig was er 
nog wat blijven hangen van de sterkste bestrijdingsmethode: 1...e5  2.Lb2  Lxb4 
 3.Lxe5 Pf6  4.c4 Pc6  5.Lb2 0-0  6.e3 Te8 7.Pf3 d5  8.cxd5 Pxd5 De 
bedoeling van de door zwart gevolgde methode is om zich geen zorgen te maken 
over zijn centrum pionnen, maar te profiteren van een snelle ontwikkeling van 
stukken in combinatie met de open lijnen in het centrum. Overigens is dit nog 
allemaal theorie. Wit vervolgde nu met 9.a3 Hier begon het grote nadenken. Waar 
moet zwart de loper naar toe spelen? Een goede  en objectief gezien misschien ook 
wel sterkste voortzetting is 9...Ld6. Maar zwart blijft dan wel in het openingsboek 
van wit zitten. Principiëler is de terugtocht naar a5, omdat de penning van de d-
pion dan lastig blijft voor wit. Het grote nadeel van La5 is dat de zwarte loper geen 
rol meer kan spelen bij de verdediging van de zwarte koningsvleugel. Wim waagt 
het erop en speelt 9...La5 Er volgde 10.Lb5. Deze relatief goede zet dwong de 
zwartspeler tot lang nadenken. 10...Lg4 is een optie, maar als wit dan op c6 neemt, 
zit hij voorgoed met een verzwakte pionnenstructuur opgescheept. Na een half uur 
nagedacht te hebben, speelde zwart daarom  10...Ld7 (Thuis vond de computer 
deze zet in een halve seconde!) 11.Db3!? Ogenschijnlijk, maar niet noodzakelijk, 
een goede zet. Wit valt het zwarte paard op d5 aan, maar misschien was de korte 
rochade wel zo veilig geweest. Zwart had hier al drie kwartier meer tijd gebruikt 
dan zijn tegenstander en speelde eigenlijk zonder lang na te denken 11...Lg4. 
Waarop 12.Pe5 volgde. De voordelen van deze voor de hand liggende zet lijken 
evident. De zwarte loper op g4 wordt aangevallen en wit dreigt twee keer op c6 te 
slaan met geruïneerde zwarte stelling.

Als je even naar zo'n stelling kijkt, dan weet je 
het al: zwart staat glad verloren. Twaalf zetten 
en nog enkele tactische finesses later gaf zwart 
op. Hij was regelrecht vanuit de opening 
overspeeld. Tussenstand 2-0 voor Weesp.



Veel beter was de probleemzet 13...Th5! geweest, zoals de computer later aan zou 
geven. Op 14.0-0 volgt dan 14...Dh4!  Op 14.Lxd5 Txd5 Op 14.Da4 Pf6 en op 
14.Lb5 Dh4  15.Lc4 Le6  16.Pc3 Pxe3! Zwart staat dan in alle gevallen op zijn minst 
iets beter. 14.Lxe5 Tb8  Het laatste zwarte stuk wordt gemobiliseerd 15.Dc2 
Misschien is 15.Dc4 sterker. 15...Dg5! Zwart streeft complicaties na bij volle zwarte 
ontwikkeling en een witte koning die nog steeds in het centrum staat. 16.Lc3. Na 
de partij suggereerde mijn  tegenstander 16.Lg3 maar dan komt 16...Pxe3. De 
beste zet is echter waarschijnlijk 16.f4, een zet die tot gecompliceerd spel leidt 
maar wel met gelijke kansen. Nu komt 16...Lf5! waarna wit in alle varianten 
verloren gaat. Zwart had hier nog slechts tien minuten bedenktijd over. Er volgde 
nog 17.e4 Dxg2  18.Tf1 Lh3  19.Dd3 Pf4  20.Dc4 Td8  21.Ld4 Txd4!  22.Da6 
Pd3+  23.Ke2 Dxf1+ Wit gaf op. Het derde punt was veilig gesteld voor de WSC.

XHGFEDCBAY
1R+-mK-+NtR!
2zPPzP-zP-vL-"
3-+-zP-+QzP#
4+l+-+-+-$
5-+-sNn+Lvl%
6+-+-+n+-&
7pzpp+-zppzp'
8+k+rwq-+r(
xhgfedcbay

Dit lijkt de kritieke stand vanuit de opening. Wat moet zwart doen? Wel, zwart moet 
niet vergeten dat hij beter ontwikkeld staat, de witte koning nog in het centrum 
rond hangt en de witte d-pion nog steeds door de loper op a5 gepend staat. 
Daarom 12...Txe5!! Een sterke zet, wel een beetje uit nood geboren, maar het 
idee is goed. Wit antwoordt 13.Lxc6! In principe een goede reactie. Zwart had hier 
nog maar twintig minuten bedenktijd over. Veel tijd om na te denken is er niet 
meer en zwart, zonder alle geheimen van de stelling te kunnen doorgronden, speelt 
hier 13...bxc6?

Aan het vierde bord speelde Dick Spel met wit een rustige partij die hij bekwaam 
tot winst voerde. Dick heeft een ijzersterk openingsrepertoire en je kunt hem niet 
makkelijk verrassen in de beginfase van de partij. Zoals altijd bouwde hij zijn partij 
solide maar tegelijkertijd actief op. Na een serie zwakke zetten van zijn 
tegenstander tussen de 10de en de 15de zet en een gezonde reactie daarop van wit 
in het centrum, raakte zwart een stuk kwijt. Wit overhaastte zich niet, maar 
bouwde zijn voordeel langzaam uit. Toen de tijd aan beide kanten een beetje begon 
te nijpen, bestond zijn tegenstander het om in verloren stelling remise aan te 
bieden, maar Dick weigerde resoluut en voerde de partij in luttele zetten tot winst. 
Een belangrijk vierde punt voor de WSC.

Aan het vijfde bord speelde Peter Wijnand met zwart een actief systeem tegen de 
Engelse opening die zijn tegenstander hem voorschotelde. Wit was er niet van 
onder de indruk en met wat hulp van zwart kwam het tot een klein initiatief voor 
wit. Peter ging daarom maar  op avontuur uit, waarna het handgemeen zich 
verscherpte. We pakken de draad op na de 24ste zet van zwart.
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Peter speelt 31...Ld8 om de zwarte loper te activeren. Nu had wit met 32.gxf5 het 
initiatief kunnen behouden. Hij speelt echter 32.Dxf5?? en ziet daarbij mat in één 
over het hoofd: 32...Dg3+ mat. Een niet erg verdiende overwinning, maar zonder 
geluk vaart niemand wel. Weesp had om 23.00 uur in deze wedstrijd vijf punten 
vergaard en daarmee formeel gewonnen. Maar wat gebeurde er aan de laatste drie 
borden?

Hakim Zoubaa speelde aan bord zes met wit een Italiaanse partij waar de 
tegenstander in eerste instantie wat slap op reageerde. 1.e4 e5  2.Pf3 Pc6  3.Lc4 
d6!? Dit is een speelbare zet, maar zwart veroordeelt zichzelf tot langdurige 
passiviteit. 4.d4 Lg4  5.dxe5 Pxe5  6.Le2 Lxf3  7.Lxf3 Pxf3  8.Dxf3 Pf6  9.0-0 
Met licht voordeel voor wit. Het voordeel zit hem vooral in het grotere ruimtebeslag 
van wit. 9...Le7  10.Pc3 c6  11.Td1 Dc7  12.Lf4 0-0 13.Te1 Het planloze heen 
en weer spelen van de toren heeft wit onnodig tijd gekost. Zwart bereikt weer gelijk 
spel door de volgende handige paardmanoeuvre. 13...Pd7!  14.Dg3 Pe5! 
15.Tad1 Tad8 en zwart heeft volkomen gelijk spel bereikt. De volgende vijf zetten 
in de partij, met fouten over en weer, brengen een kritieke stelling op het bord. 
16.Lh6 (beter Le3) 16...Pg6  17.Lg5 f6? (een onnodige verzwakking) 18.Le3 
Db8  19.h4?  Eveneens een onnodige verzwakking. Wits aanvalskansen op de 
koningsvleugel zijn illusoir. Beter is 19.Dg4 om te profiteren van de verzwakte witte 
velden in het zwarte kamp. 19...f5  20.exf5 Pxh4? Dit geeft wit goede kansen op 
voordeel, mits hij nu de goede zet doet.
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Wit speelde 25.Lc1! en heeft nu een vrijwel 
gewonnen stelling. Peter, in een laatste 
overlevingspoging, vlecht een simpele dreiging 
tegen de witte koning in de stelling: 25...Dh6 
En zie 26.Lxe3? weg is al dat mooie witte 
voordeel. Wit had 26.Lg2 moeten spelen. De 
stelling is nu bij benadering weer gelijk. 
26...Dxh3+  27.Kg1 Dg3+  28.Lg2 Dxe3+ 
29.Df2 Pe2+  30.Kh2 De5+ 31.Kh3 Na deze 
schermutselingen staat wit weer een fractie 
beter.

Hakim speelt echter 21.Lg5?? Deze zet brengt 
wit in het nadeel. Aangewezen was 21.Ld4 met 
voordeel. 21...Pxf5  22.Dg4 Lxg5  23.Dxg5 
d5!  24.Te2 Td6! Zwart heeft een vrijwel 
gewonnen stelling bereikt. 25.Tde1? Wit denkt 
nog steeds dat hij kan aanvallen, maar het is 
zwart die alle touwtjes in handen heeft. 
25...Tg6  26.Dd2? Gezien het vervolg een 
weinig gelukkig veld voor de witte dame. 
26...Ph4!  27.Te3 Pxg2? Beter is 27...Txg2 
met mat in vijf. 28.Tg3 Txg3  29.fxg3 Pxe1? 
Beter 29...Dxg3. 30.Dxe1 De8? 31.Dd2 Df7 
32.Kg2? Df3+  33.Kh3 Tf5. Wit geeft op.



Harry Boom speelde met zwart een wat ongelukkige partij. Dat ongeluk riep hij 
gedeeltelijk over zichzelf af door zich vanuit de opening weinig actief op te stellen. 
Rond de twintigste zet stond Harry al min of meer verloren. Maar een mindere of 
zelfs verloren stelling brengt het beste in Harry boven. Hij kromt dan de rug en 
vecht voor wat hij waard is. Omdat de tegenstander in het vervolg soms wat 
mindere zetten deed en Harry daar soms goede zetten tegenover stelde, bleef zijn 
nadeel tussen de 20ste en de 35ste zet beperkt, ja wist zelfs bijna gelijk spel te 
bereiken. In het resterende paardeindspel raakte hij echter de draad weer kwijt en 
een onvermijdelijke nederlaag was het gevolg. Harry troostte zich na afloop met de 
gedachte dat hij in voorgaande wedstrijden toch de nodige puntjes had binnen 
gebracht. En op die gedachte valt weinig af te dingen.

Aan het achtste bord speelde Ruud Willemsen met de witte stukken een naar eigen 
zeggen "slechte" partij. Ook hij stelde zich vanuit de opening weinig actief op en 
vergat kort daarop een pion op de damevleugel, welke door de tegenstander 
dankbaar werd geïncasseerd. Na nog een pionnenruil op dezelfde vleugel hield 
zwart daar een kolossale vrijpion over die in hoog tempo op het promotieveld 
afstoomde. Ruud vond dat het tijd werd om op te geven.  Deze partij is nu gewist 
uit het collectieve geheugen van de WSC.
Hakim, Harry en Ruud kunnen alle drie veel beter. Dat weten we uit ervaring, 
anders zouden ze niet zijn opgesteld. Maar deze avond kwam het er gewoon even 
niet uit. Volgende keer beter! Uitslag van de wedstrijd WSC 1  - Chaturanga 1:  5-3. 
Intussen hebben we vernomen dat onze naaste concurrent voor het kampioenschap 
in deze poule, de Volewijckers, hun wedstrijd in deze ronde ook hebben gewonnen. 
Met nog één wedstrijd te gaan, staan we nu dan wel met twee wedstrijdpunten 
voorsprong bovenaan, maar we hebben maar een half bordpunt meer, dus er mag 
in de komende ronde absoluut niet verloren worden. Dat wordt nog een spannende 
laatste wedstrijd. 

Wim van Spengen  



Beste jongens en meisjes,

Het schaakseizoen  loopt alweer op zijn eindje, maar dat wil niet zeggen dat er 
niets gebeurt! De competitie is nog in volle gang en 9 maart j.l. vond het toernooi 
tegen Oostentoren thuis plaats. De opkomst vanuit Diemen was groot en ook de 
WSC was goed vertegenwoordigd. Na hoog beraad tussen Gerard Driessen en 
Bertus Vossepoel werd besloten tot een indeling in 4 groepen. In groep A namen 
Sietse, Siebren en Maurice van WSC het  op tegen Ruben, Robin en Nick. Siebren 
kwam tot in de hoogste regionen met 6 punten, maar Ruben ging er vandoor met 
de beker. In groepB was het spannend: Sirius, Milan en Mucayit (Oostentoren) 
vonden zware tegenstanders in Niels en Kolya. Uitendelijk was Kolya de 
overtuigende winnaar met 8 punten. In groep C troffen Quinten, David  en Reggie 
(WSC) elkaar tegen Lara, Thuse en Mario. David maakte een vliegende start en 
stevende af op een glorieus einde van het toernooi,maar helaas sleepte Lara met 2 
punten verschil de beker in de wacht. In groep D ten slotte speelden Bas, Rachelle 
en Frank  (WSC) tegen Filemon, Sharu en Juweran en hier was geen twijfel 
mogelijk: Bas was de onbetwiste sterspeler van groep D en verdiende met 9 punten 
met recht de beker.
Natuurlijk kan een revanche niet uitblijven en deze zal begin juni plaatsvinden,dus 
net na het eindigen van het seizoen. Exacte datum volgt nog.
Zoals al eerder vermeld in een bijlage in het vorige clubblad: Het uitstapje naar het 
Max Euwecentrum wordt zeker herhaald, maar dan na de zomervakantie.
En de prachtige diploma’s vervaardigd door Rene zijn een groot succes; het is 
natuurlijk super  als je examen hebt gedaan en klaar bent voor de volgende stap 
dat dit gehonoreerd wordt met een mooi certificaat.
Al met al een geslaagd schaakseizoen tot nu toe, fijne voorjaarsvakantie allemaal 
en tot de volgende keer!

Groet,
Melati

Jeugd: Verslag



Senioren: Eindstand Periode 2

Groep 1

Groep 2
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1.) Wit geeft mat in 1. 2.) Wit aan zet en wint

3.) Wit aan zet en wint. Welke zet 
moet hij doen?

4.) Wit aan zet en wint

5.) Zwart aan zet geeft mat. 6.) Wit aan zet heeft een list. Wat 
is de sleutelzet?

Schaakpuzzels
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2-vLRzP-zPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-mk-+-+-+(
7+p+-+-+-'
6-+-zP-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-sN-+-+$
3+P+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+l+K+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+lwq-vlpzpp'
6p+-zp-+n+&
5+-+-+NwQ-%
4Pzp-vLn+-+$
3+N+L+-+-#
2-zPP+-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3sn-+-+-+-#
2pmk-mK-+P+"
1+-+-+-+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+k+-+r+(
7wQpsn-zp-+-'
6-+l+-+-+&
5vLNzp-wq-+-%
4-+P+-+rvl$
3+R+-zP-+p#
2P+-+-zPPzP"
1+-+R+LmK-!
xabcdefghy

8.) Wit aan zet wint.

9.) Wit aan zet wint. 10.) Wit aan zet wint met een 
gedwongen combinatie.

11.) Wit aan zet wint een stuk. 12.) Wit aan zet en maakt remise!

7.) Bobby Fischer heeft zwart. Hij 
komt met een magistrale 
combinatie. Welke?

De juiste antwoorden in het volgende clubblad.
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• SEIKO
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Klaar met schaken..??

Heerlijke Hollandse-
en Buitenlandse kaassmaken

Laat het U smaken..!!
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Tel. 0294 – 412433
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