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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 van het nieuwe schaakseizoen. Een seizoen dat we met veel  
plezier starten na een zeer goede vakantie te hebben genoten in het China en  
Vietnam. Hoewel ik tijdens mijn vakantie al had aangegeven dat dit stukje niet  
kon verschijnen, is mij de kans geboden om dit toch nog te schrijven.

Even terug naar het begin van het seizoen. De eerste avond van het seizoen de  
ALV.  Een rustig  verlopen ALV,  waarbij  de  contributieverhoging  geen discussie  
opleverde. Bij alle leden is duidelijk overgekomen dat de huurverhoging en een  
verminderde baropbrengst consequenties oplevert in deze contributieverhoging.  
Als  bestuur  zullen  wij  ons  uiterste  best  doen  om de  uitgaven  te  beheersen.  
Voorzichtig zullen we dan ook zijn met het bijv. opgeven van nieuwe spelers aan  
de bond. De bondscontributie is immers de grootste kostenpost dus daar zullen  
we zeer alert op zijn.

Het ledenaantal stemt het bestuur licht positief. Natuurlijk zijn er na de Rabobank  
verenigingenmarkt weer een groot aantal jeugdleden bij gekomen, maar bij de  
jeugd blijft het toch altijd weer de vraag hoeveel jeugdleden er aan het einde van  
het  seizoen nog steeds  enthousiast  zijn.  Bij  de  senioren hebben we ook  een  
nieuw gezicht mogen begroeten. Hoewel Eric Smaling niet meedoet in de interne  
competitie verwelkomen wij hem uiteraard en waarderen zeker zijn inzet voor de  
externe wedstrijden.

De eerste externe wedstrijd van het nieuwe seizoen is inmiddels gespeeld. Het 1e 

8-tal speelde thuis tegen De Volewijckers en behaalde een keurige overwinning  
met klinkende cijfers :       6 – 2. ( inclusief enige onduidelijkheid over het starten 
van de wedstrijd door het te laat komen van de tegenstander. Beste spelers : de  
partijen dienen te beginnen om 20.00 uur, zodat de maximale tijd benut kan  
worden om de partij uit te spelen binnen gestelde tijd van 1 ¾ uur per persoon  
per partij. Dit geldt uiteraard ook voor de interne competitie. Indien u denkt dat  
er minder tijd nodig is om de partij te beëindigen kunt u de klok natuurlijk ook  
korter instellen, uiteraard, in overleg met uw tegenspeler ). 

Nu de bouw van de kantine/tribune van de FC Weesp goed gevorderd is, zal ook  
de nieuwbouw van ons clubhuis op korte termijn starten. Het spreekt van zelf dat  
wij met het bestuur van de WVGV in contact blijven over de vorderingen hiervan  
zodat we de verhuizing naar het nieuwe onderkomen op tijd kunnen aankondigen  
bij u.

Vanaf deze plaats wens ik u een vervolg van het nieuwe schaakseizoen met vele  
leuke en vooral sportieve partijen tegemoet, waarbij ik u wijs op het komende  
Open Kampioenschap van de Stad Weesp, dat zal plaatsvinden op zaterdag 08  
december 2007.

Ariën Hooimeijer           17 
oktober 2007
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De verjaardagskalender

Een nieuw seizoen is begonnen. De eerste resultaten zijn geboekt … of juist niet. 
Mocht je je vergist  hebben in de tegenstander, dan blijkt hieronder misschien 
waarom. Hou rekening met de schaakervaring en de wijsheidfactor.

gebdag Voornaam Achternaam Lid 
sinds

Wijsheids
- factor

Oktober

18 Rik Kotter 2004 11
19 Alex van Rossem 1991 29

November

1 Cor Roetman 1987 80
7 Weesper Schaakclub 1923 84

16 Micha Pfeiffer 2003 36
20 Nico de Boer 1986 65
22 Maurice van Schoonderwoerd 2005 11

December

7 Dario Willemsen 2006 9
7 Jelle Couperus 2006 10

12 Peter Kersten 1983 72
13 Emile Kaptein 2006 12
14 Hans Hodde 2005 23
17 Henk Dolman 1997 72
29 Sam Zeegers 2007 10
31 Willem de Boer 1989 57
31 Reggie Karssiens 2007 7

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
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Interne competitie --- seizoen 2007/2008

Jaarlijks worden de regels van de interne competitie compleet in het 
clubblad gepubliceerd.

De regels en afspraken zijn zodanig opgesteld, dat men zoveel mogelijk een 
wedstrijd kan spelen als men de clubavond bezoekt. Een en ander wordt jaarlijks  
in de ALV bevestigd cq gewijzigd op voorstel van het bestuur.

- Aantal perioden dit seizoen: 3 perioden
- Aantal ronden per periode: respectievelijk 11, 11 en 11 ronden
- Aantal groepen: 2 groepen
- Promotieplaatsen per periode voor groep 2: 3 plaatsen
- Degradatieplaatsen per periode voor groep 1: 3 plaatsen
- Maximaal aantal afmeldingen per periode met vervangende uitslag 

‘afwezig met geldige reden’: 3 maal
- Aantal malen afmelden per periode als gevolg van het meedoen met een 

bondswedstrijd met vervangende uitslag ‘bondswedstrijd’: onbeperkt
- Aantal malen per seizoen met als vervangende uitslag ‘oneven’: in principe 

maximaal 1 maal
- Is men afwezig zonder afmelding of meldt men zich voor de 4e maal 

(afgezien van bondswedstrijden) binnen 1 periode af, dan krijgt men als 
vervangende uitslag ‘afwezig zonder geldige reden’

- Niet komen opdagen geldt als ‘afwezig zonder geldige reden’

Zelfde tegenstander
Het aantal avonden per periode in verhouding tot het aantal spelers in een groep 
is zodanig gekozen dat het meer dan éénmaal treffen van dezelfde tegenstander 
in één periode in principe niet voor zou hoeven komen. De computerinstelling van 
het Keizer systeem is zo gekozen dat de indeling geen zelfde tegenstander in een 
periode zal genereren. Indien door herindelen de wedstrijdleider genoodzaakt is 
van dit principe af te wijken, dan kunnen de spelers dit niet weigeren.

Waardering van de uitslagen:  
- bij winst 1 maal de waarde van de tegenstander
- bij remise ½ maal de waarde van de tegenstander
- bij verlies nul punten

Waardering van vervangende uitslagen:
- ‘afwezig met geldige reden’ ½ maal de eigen waarde (‘eigen 

remise’)
- ‘afwezig zonder geldige reden’ nul punten
- ‘bondswedstrijd’ 2/3 maal de eigen waarde
- ‘niet-spelend teamleider bij bondswedstrijd’ 2/3 maal de eigen waarde
- ‘oneven’ 2/3 maal de eigen waarde

De spelers dienen de uitslag zelf in te vullen op het indelingsformulier voordat zij 
de speelruimte verlaten. Indien geen van beide spelers de uitslag heeft 
genoteerd, dan wordt de uitslag als een 0-0 verwerkt.

Indeling
De indeling wordt vooraf (maandagavond) gemaakt. In principe zal de 
wedstrijdleider zich aan de door de computer voorgestelde indeling houden. (De 
eerste wedstrijd van iedere nieuwe periode zal door middel van loting worden 
ingedeeld). De wedstrijdleider heeft echter het recht om de indeling naar zijn 
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inzicht te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld doordat spelers niet komen opdagen en 
de wedstrijdleider door (gedeeltelijke) herindeling zoveel mogelijk spelers aan 
een partij kan helpen. Eventuele herindeling kan plaatsvinden vanaf 20.15 uur, 
met mogelijk resultaat dat laatkomers die dit niet vooraf hebben gemeld (en zich 
ook niet hebben afgemeld) het risico lopen dat zij geen wedstrijd hebben. 
Laatkomers die door herindelen geen tegenstander hebben, worden beschouwd 
als afgemeld en krijgen een ‘eigen remise’ in plaats van ‘oneven’. Als het 
maximale aantal keren afmelden al verbruikt is, dan betekent dat dus een ‘nul 
score’.

Wie geen wedstrijd heeft, door het niet komen opdagen van zijn tegenstander 
(dat wil zeggen de tegenstander is er om 20.30 uur nog niet), en niet kan worden 
ingedeeld door herindeling, krijgt een ‘oneven’ score. De niet opgekomen 
tegenstander krijgt een ‘nul score’.
Indien een speler door de computer is ingedeeld als ‘oneven’ en de 
wedstrijdleider toch een tegenstander voor hem weet te regelen, is die speler 
verplicht die wedstrijd te accepteren en vervalt de vervangende uitslag ‘oneven’.

Nieuwe leden
Nieuwe leden kunnen direct in de interne competitie meedraaien (ook in de 
kennismakingsperiode). Op basis van de beschikbare informatie bepaalt de 
interne competitieleider in welke groep het nieuwe lid wordt ingedeeld. De 
Technische Commissie kan ter advisering worden geraadpleegd. Uitgangspunt is 
dat een nieuw lid wordt ingedeeld in een groep waarin hij / zij zich minimaal in de 
middenmoot zou moeten kunnen handhaven. Voor alle reeds gespeelde ronden 
zal het nieuwe lid een vervangende uitslag ‘eigen remise’ krijgen toebedeeld. 
Voor de resterende ronden van die periode wordt het maximum aantal malen 
bepaald, waarvoor een ‘eigen remise’ gegeven zou kunnen worden. (Nog te 
spelen ronden: 1 tot en met 4 = maximaal 1x afmelden; 5 tot en met 8 = 
maximaal 2x afmelden; 9 tot en met 12 = maximaal 3x afmelden.)

Bijzondere afwezigheid
Indien een lid wegens bijzondere omstandigheden een dusdanig hoge mate van 
afwezigheid heeft, dat hij / zij daardoor voor die periode op een degradatieplaats 
eindigt, kan het bestuur besluiten de degradatie ongedaan te maken. Een 
dergelijk besluit kan worden genomen op verzoek van de betrokkene en / of op 
aangeven van de interne competitieleider. Een en ander wijzigt niets aan het 
aantal promotieplaatsen van een andere groep.

Voorts zijn relevant de artikelen 41 en 42 van het Huishoudelijk Reglement:

Artikel 41 Roken in de speelzaal
Er geldt een algeheel rookverbod voor de speelzaal. Roken is alleen toegestaan in 
speciaal daartoe aangewezen locaties.

Artikel 42 Gebruik mobiele telefoon
Elk geluid als gevolg van het afgaan van een mobiele telefoon leidt tot verlies van 
de partij.
De uitslag wordt automatisch omgezet in een winstpartij voor de tegenstander. 
Indien de partij al beëindigd is dan wordt de score van de overtreder omgezet in 
een ‘nul’, waarbij de score van de tegenstander niet wordt aangepast.
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WSC 1 - Volewijckers 1 gespeeld op 2 oktober 2007: 

1z Eric Smaling 1920 ½ - ½ Glenn MacDonald 1781
2w Peter Wijnand 1958 1 – 0 Richard Lindeman 1830
3z Dave van der Kist 1807 1 – 0 Jeroen de Nood 1767
4w Dick Spel 1783 ½ - ½ Bart Janssen 1743
5z Ruud Willemsen 1506 1 – 0 Peter Ruiter 1701
6w Harry Boom 1624 1 – 0 Arno Lust 1675
7z Khalid Siddiqi ---- 0 – 1 Dennis Heisen 1706
8z Henk Peperkamp 1572 1 – 0 Wim Spaan 1553

-------
WSC 1   6 - 2  Volewijckers 1

Je zou zeggen dat ik geen probleem moet hebben om een team samen te stellen  
voor een thuiswedstrijd, zeker nu er nog maar één team over is. We konden 
bovendien beschikken over een sterk nieuw lid: Eric Smaling. Maar de helft van 
de club koos deze tijd uit om op vakantie te gaan en ik moest zelfs in de 2e groep 
gaan grasduinen om de acht vol te maken. Waar zijn de tijden dat de WSC wel 3 
tientallen kon opstellen?

Laten we maar weer bovenaan beginnen. Eric werd direct op het eerste bord voor 
de wolven gegooid. Dat hielp mij echter niet, ik kreeg toch hun sterkste speler 
voor m’n kiezen op het 2e bord.

Wit vergooide hier bijna de partij met 
13.Ph3?. Eric zag het niet en speelde 
Lf5? 14.0-0! waarna Dxe4 15.Dxe4 Lxe4 
16.Pg5+ niets zou opleveren. Na Lxh3 
14.gxh3 volgt echter Te8 en vanwege 
de gepende dame wint zwart een stuk, 
bijv. 15.Pc3 Db4.
Hierna stond wit bijna de hele partij toch 
iets beter en moest zwart op z’n tellen 
passen. Wat ie goed deed, zodat remise 
een terechte uitslag was.

Dave offerde een stuk op g3 voor geheel imaginaire compensatie, maar zijn 
tegenstander geloofde hem op z’n woord en sloeg het aanbod af. Een zet later 
kreeg wit nog een kans, maar nog steeds wilde hij er niet aan. Nog een zet later 
kon wit de spanning blijkbaar niet meer aan en schoof z’n pion naar h3, zodat hij 
de beslissing niet meer hoefde te nemen.
Uiteindelijk werd hij toch het slachtoffer van die ‘strategie’ en bezweek onder een 
aanval op de koningsvleugel.

Dick had eigenlijk al vanaf de opening druk op de zwarte stelling. Helaas had zijn 
tegenstander ook tegenkansen en dus moest wit steeds op zijn hoede zijn. Hij zal 
op enig moment wel in hogere zin gewonnen hebben gestaan, maar bereken alle 
varianten maar eens als de seconden op je klok wegtikken.
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In mijn partij zag het er eerst niet goed voor me uit: 1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 de 
doorschuif-variant is geen voortzetting om voordeel mee te halen c5 4.c3 Pc6 
5.Ld3? verwisseling van zetten, eerst moet Pf3 gespeeld worden cxd4 6.Pf3 nu 
dan maar Ld7?! zwart wil weer terug naar gebaande paden 7.cxd4 Db6 8.0-0 er 
is niks beters Pxd4 9.Pxd4 Dxd4 10.Pc3 a6 11.De2 Pe7 12.Kh1 Pc6 13.f4 
Lc5 14.a3 tot zover de theorie en die is niet gunstig voor wit (zie diagram).

In deze stelling zijn Pa5 en La7 de beste 
zetten voor zwart. Deze was echter aan 
het eind van z’n openingskennis en 
produceerde direct een fout met 0-0? 
15.Dc2 dreigt niet alleen Lxh7+, maar 
ook Pe2 met damevangst Le7? Een 
ongeluk komt nooit alleen, de loper moet 
op de diagonaal a7-g1 blijven met La7, 
zoals onmiddelijk zal blijken 16.Tf3 
dreigt weer de dame te vangen met Le3 
en bereidt ook een koningsaanval voor, 
zwart is van voordeel naar verlies gegaan 
in 2 zetten Db6 17.Lxh7+ Kh8 18.Th3 
g6 19.Lxg6+ Kg7 20.Th7+ Kg8 
21.Lxf7+ en opgave.

Ruud had z’n partij al een week eerder tot een gunstig eind gebracht. Een fout in 
de opening werd wit uiteindelijk fataal.
De partij van Harry begon aldus: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Pc3 dxe4 4.Pxe4 Lf5 5.Pg3 
Lg6 6.h4, nu is h6 bijna verplicht, maar zwart speelde f6? en kon daarna geen 
goed tegenspel meer ontwikkelen.
En dan Khalid. Z’n tegenstander had een soort Stonewall opstelling (c3-d4-e3-f4) 
met de zwarte loper buiten de pionnenketting. Zwart versnelde z’n einde door een 
paard op e5 te slaan terwijl Pf6 nog gepend stond.

Zwart staat hier al niet goed meer. Henk 
zou bijv. een pionnenstorm door g4-g5 
kunnen overwegen, maar zwart helpt 
hem een handje met d5? 19.Lc5 en 
kwaliteitsverlies Dd7 20.Lxf8 Kxf8 
21.exd5 Pxd5 22.Df3 Lb7 23.Pe4 Lc8 
24.Pc5 Dd6 25.Le4 Pce7 26.Tfd1 en 
zwart verliest ook nog een heel stuk. 
Enkele zetten later gaf hij op.

Peter Wijnand
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PS. Nog even over de ‘incidenten’ van die avond.

1. Een aantal Volewijckers wonden zich nogal op dat we de klokken al om 
20.10 uur startten. Wat zegt het reglement hierover; Artikel 17 van het 
Competitiereglement van de SGA: “Uiterlijk om 20.00 uur moet de 
wedstrijdleider de klokken van alle witspelers aanzetten. …”. 

2. Bij een bezoekende speler ging tot 2x toe de telefoon af. Volgens artikel 
13.2 hadden we als volgt moeten reageren: “Als de mobiele telefoon van 
een speler tijdens de partij in het spelersgebied hoorbaar afgaat, dan 
krijgt de betreffende speler 5 minuten straftijd, terwijl de tegenstander 5 
minuten extra tijd krijgt. … Gaat de mobiele telefoon van dezelfde speler 
voor de tweede maal tijdens de partij in het spelersgebied hoorbaar af, is 
de partij voor deze speler verloren”. Hoe je dat moet doen bij een 
electronische klok weet ik echter niet, daarvoor zou ik in de 
gebruiksaanwijzing moeten duiken.

Het Computertijdperk gezien door een oudje

De computer is in het moderne leven niet meer weg te denken. Bij een 84 jarige 
staat het gebruik niet dagelijks op het menu. Ik herinner me nog de eerste 
computerstappen op het schaakbord in de jaren ’70. Oud wereldkampioen 
Botwinnik was de grootste doemdenker en voorspelde de dood van het schaken. 
Euwe was minder pessimistisch en schreef in ’73, als president van de wereld 
schaakbond, een voorwoord waarin hij voorspelde dat binnen afzienbare tijd de 
computers nog niet met de topschakers zouden kunnen meten. En dat ging 
anders. Nog betere programmering en supersnel rekenen zal de toekomstige 
topspeler kansloos maken. Maar is dit nu de dood waar Botwinnik over sprak? 
Natuurlijk niet. De huidige techniek zou ook in staat zijn een robot te bouwen 
welke zelfstandig 3 meter hoogspringt. Moeten we daarom volgend jaar op de 
Olympische Spelen het hoogspringen van het programma halen? En kunt u dan 
een sprong van 2,25 m. van uw buurman niet meer waarderen? Overigens vraag 
ik me wel af of de computer veel aan de speelsterkte bijdraagt. Mijn meetlat is de 
speelsterkte op de vereniging nu en 50 jaar terug, toen ik lid werd van de 
schaakclub. Ik zie in ’t geheel geen verschil. Mijn inziens wordt de computer te 
veel als informator gebruikt. Maar het anticiperen van de computer op bepaalde 
kenmerken van de stelling kan zeer leerzaam zijn. Bovendien zijn er nu geen 
afgebroken partijen meer. Het leerzaam analyseren was vroeger een must. Nu 
doet de computer het wel en staat de oplossing direct voor je neus. De 
vergelijking gaat een beetje mank, maar sinds de calculator zijn intrede gedaan 
heeft kan een groot deel van de jeugd niet meer hoofdrekenen.
Tenslotte had ik in ons vorig clubblad nog een partijtje uit de Romantische 
Periode beloofd.

Dick Spel
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Wit: Paulsen Zwart: Anderssen

Calculeren en schaken

Elke zaterdagavond zit ik met een vriend in een café te schaken. Aangezien het 
geen schaakcafé is, staat er maar 1 bord. Dit trekt dan ook regelmatig 
toeschouwers. Heel vaak wordt er aan ons gevraagd hoeveel zetten we vooruit 
denken. Op deze manier probeert men er achter te komen hoe goed je bent in 
schaken. Schaken is echter veel meer dan alleen maar rekenen. Het zou zonde 
van de tijd zijn om bij elke zet alle mogelijkheden te gaan berekenen. Op de 
eerste zet heeft wit namelijk al 20 mogelijkheden. Als wit op zijn eerste zet 
bijvoorbeeld 1.Pa3 speelt, kan er zonder berekening worden vastgesteld dat dit 
niet de beste zet is. Als je een paar zetten verder bent, is het aantal 
mogelijkheden aanzienlijk hoger. Dit kan je niet zet voor zet berekenen. Het is 
dus veel belangrijker om de kenmerken van een stelling te herkennen. Met 
behulp van patronen die in het verleden zijn geleerd, kunnen dus zwakke punten 
in de stelling worden uitgebuit. 

Dit stuk gaat niet over het calculeren ook al mag de titel dit suggereren. Dit gaat 
over het schaken zonder te calculeren. Aan bod komen: Logisch denken, Intuïtie 
en patronen.
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1. e4 e5
2. Pf3 Pc6
3. d4 exd4
4. Pxd4 Lc5
5. Le3 Df6
6. c3 Pge7
7. Lb5 0-0
8. 0-0 Lb6
9. f4 d6
10. Pa3 a6
11. Le2 Dg6
12. Lf3 f5
(Een foutzet, die een pion kost);
13. exf5 Lxf5
14. Pxf5 Pxf5
15. Lxb6 cxb6
16. Db3+ Kh8
17. Dxb6 Df7
18. Lxc6 bxc6
19. Dxc6 Da7+
20. Kh1 Pg3+
(Waarschijnlijk een winst-
forcerende combinatie, die bij de 
17e zet was gezien door Anderssen. 
Maar Paulsen weerlegt het op een 
mooie manier.

Stelling na 20…Pg3+

21. hxg3 Tf6
22. Tf2!! g5
23. Df3 g4
24. De2 Taf8
25. Dd2 Th6+
26. Kg1 Tf5
27. Dd4 en wint.



Wit aan zet

- Een paard moet meer naar voren spelen, wil het bewijzen dat het sterker 
is dan de loper van de tegenstander.

- Een sterk veld, is een uitstekende plaats voor de stukken. Dit veld kan niet 
worden aangevallen door pionnen.

- Een achtergebleven pion kan niet altijd direct worden aangevallen. Vaak is 
het beter om er voor te zorgen dat hij niet gaat lopen. Een stilstaande 
prooi is altijd makkelijker te vangen dan een rennende!

Met deze informatie wordt het tijd een zet te bedenken. Met 1.Pb5 gaat het 
paard naar voren. Het is alleen geen permanente plaats. Een permanente plaats 
zou het sterke veld d5 zijn. Hoe kan wit dit veld bereiken? Natuurlijk door 1.Pc2. 
Vanaf hier heeft wit 2 manieren om op d5 te komen (door Pb4 of Pe3). Op d5 zal 
het paard de achtergebleven pion blokkeren, het paard staat er onaantastbaar en 
is daar waardevoller als de slechte loper van zwart.

Zonder te berekenen, kunnen we deze zet bedenken!

De volgende partij die ik heb geselecteerd is de partij tussen Kasparov en 
Topalov, gespeeld in 1999 tijdens het Hoogovens toernooi.

Wit aan zet

2…Kb6 3.Dxd4+ Ka5 4.b4+ Ka4 5.Dc3 Kasparov heeft dit nooit allemaal 
kunnen berekenen. Willen we elke variant gaan analyseren dan zijn we uren 
bezig. Laat staan dat ze dit allemaal berekenen tijdens een officiële partij! Het 
torenoffer was puur intuïtief. Kasparov voelde aan dat hij genoeg compensatie 
had voor de toren. Hij verwachte een langdurig initiatief en de mogelijkheden om 
de zwarte Koning in een matnet te krijgen. Hier volgen nog de laatste zetten van 
deze partij: 5…Dxd5 6.Ta7 Lb7 7.Txb7 Dc4 8.Dxf6 Kxa3 9.Dxa6+ Kxb4 
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Bekijk het diagram hiernaast en probeer de juiste 
zetten te bedenken.

De volgende kenmerken kunnen u zijn 
opgevallen:

- Het veld d5 is een sterk veld voor wit.
- Pion d6 is een achtergebleven pion.
- Wit heeft een paard en zwart een slechte 

loper.
Deze kenmerken moeten in principe al genoeg 
informatie geven over wat te doen. In deze 
stelling kan elk kenmerk uitgebuit worden.

In het diagram hiernaast speelt Kasparov een 
geweldige zet. 1.Txd4 cxd4 2.Te7+!
Een dubbel torenoffer! Natuurlijk mag Topalov de 
2e toren niet aannemen. Want na 2…Dxe7 3. 
Dxd4+ Kb8 4.Db6+ Lb7 5.Pc6+ Ka8 6.Da7 is het 
mat. Gaat het te diep? Kasparov zal het amper 
hebben berekend en Topalov ook. Het zijn 
patronen die ze in hun jarenlange schaakervaring 
hebben geleerd (op deze patronen kom ik nog 
terug).

Maar als zwart de toren niet slaat op e7? Wit 
heeft net al een toren geofferd.



10.c3+ Kxc3 11.Dxa1+ Kd2 12.Db2+ Kd1 13.Lf1! Td2 14.Td7 Txd7 
15.Lxc4 bxc4 16.Dxh8 Topalov stribbelde nog even tegen, maar moest 
uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in Kasparov.

Ondertussen zijn het logisch denken en de intuïtie aan bod gekomen. Als laatst 
wil ik het hebben over patronen. Iedere schaker, beginner of grootmeester, heeft 
patronen in zijn hoofd. Hoe meer patronen, hoe meer er gecombineerd kan 
worden. Een beginner leert al heel snel het herdersmatje. Hoe slecht het ook is, 
het is wel zeer belangrijk om dit te leren. Het is 1 van de meest voorkomende 
patronen. Ook leer je al heel snel de vork met het paard. Tijdens het 
wereldkampioenschap dit jaar, demonstreerde Anand hoe belangrijk het is om het 
paardvork te kennen:

Wit aan zet

Anand kan het volgende in gedachten hebben gehad:
- De zwarte loper moet weg om de pion op e6 te promoveren.
- Als de toren de loper slaat, volgt h2. Deze pion is niet meer te stoppen.
- Als Zwart een Dame heeft, moet de pion op e6 gedekt worden door de 

toren, zodat hij door kan lopen.
- De toren moet van c5 naar e5 dus het paard moet aan de kant.
- Zwart moet voorkomen dat de toren op e5 komt. Dit kan door een Dame 

op e4.
- Als de Dame op e4 staat moet de toren gedekt zijn door het paard.

Zo rollen de volgende zetten er uit:
1.Txc5 h2 2.Pe3 Ta1+ 3.Kxa1 h1D+ 4.Ka2 De4 Omdat het paard op e3 staat, 
kan het schaak geven op g4 en zo het veld e5 dekken voor de toren. Met andere 
woorden: als de toren op e5 staat kan hij niet geslagen worden door de dame 
wegens dame verlies. Daarom speelt Anand 5.Te5!!. 

Eigenlijk is er niet veel berekend. Het is voornamelijk het opsommen van de 
mogelijkheden en de mogelijkheden combineren.
Het probleem waar veel mensen tegen aanlopen is het uitsluiten van zetten. 
Zetten worden te snel uitgesloten. In het bovenstaande diagram zou je Txc5 
kunnen uitsluiten omdat zwart een dame haalt. Zonde als je dan niet verder kijkt!

Dave van der Kist
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Het diagram hiernaast toont de stelling waar Wit 
(Anand) aan zet is.

- Wit kan de loper op c5 slaan.
- Wit heeft op e6 een pion staan die snel 

kan promoveren.
- Wit heeft een paard op d5 die in 2 zetten 

schaak kan geven.
- Zwart kan na h2 Ta1+ spelen om 

vervolgens met schaak te promoveren.
- Zwart heeft een loper die de witte pion 

kan tegenhouden.



“Open Kampioenschap van de Stad Weesp”

Weesp, oktober 2007

Het is weer zover! De Weesper Schaakclub nodigt u van harte uit voor haar 
jaarlijkse toernooi. De 29ste editie wordt gehouden op

====> ZATERDAG  8  DECEMBER  2007 <====

Hieronder treft u de nodige informatie aan:
Op zaterdag 8 december 2007 wordt van 's morgens 10.00 uur tot en met 's 
middags 17.00 uur, in de kantine van WVGV aan de Papelaan 154 te Weesp, 
het  “Open Kampioenschap van de Stad Weesp” gehouden.
De winnaar mag zich “Kampioen van de Stad Weesp” noemen.
Het betreft een open rapid kampioenschap. Er worden 7 ronden gespeeld, 
gebaseerd op het Zwitsers systeem. Per ronde heeft men 25 minuten denktijd per 
persoon.
Het prijzenpakket bestaat uit 3 hoofdprijzen en vele extra prijzen.
De hoofdprijzen zijn geldprijzen: 1e prijs 150 euro / 2e prijs 100 euro / 3e prijs 50 
euro.

Roken in de zaal is niet toegestaan. Gelegenheid tot roken bestaat buiten de zaal. 

Aanmelding:  
- Tot 1 december: via overmaking van 8 euro op giro 3690260 tnv Weesper 

Schaakclub te Weesp
- Internet aanmeldingen gelden alleen als deze zijn bevestigd middels 

overmaking van 8 euro, anders gelden deze als telefonische aanmelding 
en dient 10 euro te worden voldaan aan de zaal. 
(www.weesperschaakclub.nl )

- Na 1 december kan men zich telefonisch aanmelden bij Ariën Hooimeijer 
035 – 5382630 / 06 - 29424322 en bedraagt het inschrijfgeld 10 euro te 
voldoen aan de zaal.

- Inschrijving is ook mogelijk aan de zaal tot 09.30 uur, indien er nog 
plaatsen beschikbaar zijn. Het maximaal aantal deelnemers is 80.
Wij zien uw inschrijving met belangstelling tegemoet.
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Dit toernooi is mede mogelijk gemaakt door 
RABOBANK AMSTEL EN VECHT én UPPER DECK EUROPE

Weesperschaakclub
Opgericht 7 november 1923

http://www.weesperschaakclub.nl/


Jeugdschaak

Goede start van het seizoen.  Altijd weer spannend of de jeugdleden na de 
zomervakantie op dinsdag weer naar de schaakclub komen. En ja hoor, op 
een enkeling na, zijn de jeugdleden weer volop aan de slag.
We hebben ook een paar nieuwe leden mogen verwelkomen. Roos Smid, Sam 
Zeegers, Hidde van den Bos en Sietse Couperus.
Geert Kotter, jeugdleider, heeft de lessen ingedeeld in vier niveaugroepen en 
iedere groep heeft  een eigen lesgever.  Het blijkt  prima te gaan.  Van veel 
jeugdigen en hun ouders horen we dat het schaken en de gezelligheid goed 
samengaan op de dinsdagavonden.  Suggesties voor verbetering blijven ook 
welkom.
Er zijn twee interne competitiegroepen. Hieronder de uitslagen van de interne 
competitie na 2 speeldagen (4 wedstrijden).
In groep 1 staat Alrik Karssiens aan kop.

GROEP 1 1  E   PERIODE SEIZOEN 2007-2008  

Nr  Naam                            Punten Wa     Gsp Gw Rm Vl       On      Ng  Zk  
1 Alrik Karssiens    92,00 30 4 3 1 0 0 0 0
2 Michael van Nes    68,00 29 4 3 0 1 0 0 0
3 Robin van Pelt    67,00 28 3 2 0 1 1 0 0
4 Maurice Schoonderwoerd 63,00 27 4 3 0 1 0 0 0
5 Lars Altink    43,00 26 4 2 0 2 0 0 0
6 Siebren Bierma    41,50 25 3 1 0 2 1 0 0
7 Rick Hamstra    38,00 24 4 1 1 2 0 0 0
8 Sam Zeegers    23,00 23 4 1 0 3 0 0 0
9 Rik Kotter    22,00 22 2 1 0 1 0 2 0
10 Jelle Couperus    21,00 21 4 1 0 3 0 0 0
11 Emile Kaptein    19,00 20 4 1 0 3 0 0 0
12 Sander Hentatie    0,00 19 0 0 0 0 0 0 4

GROEP 2  1  E   PERIODE SEIZOEN 2007-2008     
In groep 2 staat Hidde van den Bos aan de leiding.   

Nr  Naam                            Punten     Wa     Gsp  Gw     Rm     Vl       On      Ng  Zk      
1 Hidde van den Bos 102,00  30  4  4  0  0  0  0     0
2 Kolya Klinkenberg 76,00  29  4  3  0  1  0  0     0
3 Dario Willemsen 28,00  28  2  1  0  1  0  0     2
4 Dico Karssiens 26,00  27  2  1  0  1  0  2     0
5 Roos-Willemijn 24,00  26  4  1  0  3  0  0     0
6 Reggie Karssiens 0,00  24  2  0  0  2  0  2     0
7 Sietse Couperus 0,00  23  2  0  0  2  0  2     0
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JEUGDHOEK EXTRA

Dit jaar zijn we, sinds jaren van afwezigheid, ook weer mee gaan 
doen aan de externe competitie. Vier jeugdspelers uit de hoogste 
groep doen dit seizoen mee aan vijf competitiewedstrijden. Vast 
plek hebben Robin, Maurice en Alrik. De vierde plaats zal 
afwisselend bezet worden door Jelle, Rik, en Sam. Dinsdag 9 
oktober heeft de eerste wedstrijd al plaats gevonden. We kregen 
bezoek van VAS 6 uit Amsterdam.  Enige spanning van de zenuwen 
kan geen kwaad. De Weespenaren wonnen de eerste ronde alle 
vier!! In de tweede ronde heeft Weesp twee partijen gewonnen en 
twee verloren. Dat is een gelijkspel. De jeugd van Weesp heeft dus 
3 van de 4 te behalen punten op deze eerste wedstrijdavond binnen 
gehaald. 
Uitslagen externe jeugd   C junioren  3e klasse A

1e wedstrijd:
W.S.C 1 - VAS 6

Bord 1 Robin van Pelt ZW 1 – 0 W J.van Megen
2 A.Karssiens ZW 1 – 0 W V.v/d. Linden
3 Maurice Schoonderwoerd W    1 – 0 ZW Y. El Jarmoeni
4 Rik Kotter W           1 – 0      ZW  C.Duir

4  -   0
2e wedstrijd:

Bord 1  A.Karssiens W 1  -   0 ZW J.van Megen
2  Robin van Pelt W 0  -   1 ZW V.v/d. Linden
3  Rik Kotter ZW 0  -   1 W Y. El Jarmoeni
4  Maurice Schoonderwoerd ZW         1  -   0 W  C. Duir

 2  -  2
In de tweede wedstrijd had voor W.S.C. meer ingezeten als een 
gelijk spel.
Maar voor het eerst weer Extern spelen toch Proficiat jongens !!!!!!

Wie van de jeugdleden wil ook eens een stukje schrijven in het 
clubblad?
Voor vragen hierover kun je terecht bij Geert Kotter of Bertus 
Vossepoel.    

Irene Karssiens
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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/
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