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Ook wij creëren 
graag mooie 
zaken 
voor u
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Documentverwerking
Sportprijzen
Stanzen    
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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)

Hier had uw 
advertentie kunnen 

staan!
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Van de voorzitter

Het 3e clubblad van 2008 is gereed. Het laatste stukje “van de voorzitter” op de eerste  
pagina van het clubblad met jaargang 49. Oftewel, volgend seizoen de 50e jaargang, welke 
met leuke en ook oude copy gevuld gaat worden. Natuurlijk zal deze uitgave ook weer leuke  
stukjes  bevatten  met  onder  meer  het  scheidsrechtervraagstuk,  de  eindstanden  van  de  
interne  competitie  (de  3e periode)  en  natuurlijk  de  eindstandstand  van  de  
snelschaakcompetitie

In tegenstelling tot de vorige 2 jaren, zal de Algemene Leden Vergadering dit jaar zijn op de  
2  avond  van  het  seizoen.  De  opening  van  het  seizoen  zal  geopend  worden  door  een  
simultaan, gegeven door Peter Wijnand en Dave van der Kist.

Een hoogtepunt : de interne competitie heeft ons een nieuwe clubkampioen opgeleverd.
Hoewel hij niet nieuw is, heeft hij toch een jaar lang zijn best moeten doen om de titel weer  
terug  te  veroveren,  ook  het  snelschaken  heeft  hij  gewonnen waardoor  de  dubbel  weer  
verovert is.

Een ander hoogtepunt : het 8-tal heeft in de externe competitie de eerste plaats behaald  
waardoor promotie naar de eerste klasse een feit is. Dit terwijl de vooruitzichten dermate  
waren dat aan het begin van het seizoen handhaving voor mogelijk werd gehouden.

Nog een hoogtepunt : de jeugdafdeling heeft het afgelopen jaar dankzij de jeugdleiders  
onder de enthousiaste leiding van Geert Kotter weer zeer veel bijgeleerd. Ook de externe  
competitie  waarvoor  de  jeugd  zich  had  ingeschreven,  werd  met  een  goed  resultaat  
afgesloten. 

De laatste maand van het seizoen is een gebroken maand geweest voor de club. Hadden we  
de eerste dinsdag van juni geen clubavond wegens de verhuizing van de WVGV naar de  
prachtige locatie aan de Hogewyselaan 223, zo werd in overleg besloten dat de 3e dinsdag in 
juni niet zou doorgaan in verband met het EK-voetbal. Natuurlijk jammer, maar we hebben  
mooie  wedstrijden  mogen  zien.  Om ons  toch nog vrolijk  te  houden heeft  de  redacteur  
daarom gekozen voor de kleur omslag in het oranje.

Nu de zomerstop begonnen is, is het schaken op de dinsdagavond een gemis. Gelukkig is  
het in augustus alweer zover en ook dan zal onze competitieleider-intern ons weer verrassen  
met prachtige indelingen, die natuurlijk zullen leiden tot boeiende partijen.

Zoals bekend zullen we ook weer van de partij zijn op de verenigingenmarkt van de Sluis en  
Bruggenfeesten, dit maal op donderdag 28 augustus. Komt u dan ook bij onze kraam langs  
om nog even een gezellig partijtje te schaken en zo eventuele nieuwe leden te begroeten ?

Voor  diegenen die nog op vakantie  gaan,  wens ik  een ieder,  mede namens het gehele  
bestuur een plezierige vakantie toe en hoop iedereen op de eerste avond van het nieuwe  
seizoen weer te mogen begroeten.

Ariën Hooimeijer         05 juli 2008
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Van de redactie

U bent het niet gewend een stukje te lezen van de redactie. Maar deze keer kan de redactie  
er  niet  onderuit  komen.  Het  clubblad  zal  namelijk  in  het  volgende  seizoen  een  ware  
metamorfose ondergaan. 
Maar eerst het clubblad dat nu voor u ligt. Dit clubblad is al anders dan u gewend bent. Ten 
eerste  staan  er  geen  (externe)  wedstrijdverslagen  in.  De  laatste  was  al  in  het  vorige  
clubblad geplaatst. Ten tweede is de jeugdhoek niet meer achterin te vinden. Er zijn nu 3  
(i.p.v. 2) jeugdpagina’s te vinden vanaf pagina 7.
Het zal u ook opvallen zijn dat er op een aantal pagina’s wat plaatjes staan. Het begin van  
de metamorfose, of zullen we dit maar een zomerspecial noemen? Nu de zomervakantie is  
begonnen, zal men meer tijd hebben om het clubblad te lezen. Dank aan allen die geholpen  
hebben om er een goed gevuld clubblad van te maken.

Zoals de trouwe lezers van het clubblad wellicht hebben gemerkt, bevindt het clubblad zich  
in  het  49e jaargang.  Het  is  minder  opvallend  dat  we  ondertussen  al  2  jaar  in  het  49e 

jaargang zitten. In het verleden is er namelijk een foutje gemaakt. Om dit recht te trekken  
start het 50e jaargang pas in het seizoen 2008/2009.
Het  clubblad  van  oktober  is  dus  het  eerste  jubileumnummer.  De  redactie  wil  van  de  
gelegenheid gebruik maken om het clubblad een frisser uiterlijk  te geven en een aantal  
bijzondere artikelen te plaatsen.
Door het clubblad een ander kleurtje te geven, is de eerste stap gezet. In het volgende  
clubblad, om alvast een tipje van de sluier op te lichten, zal een partij worden gepubliceerd  
die al tientallen jaren oud is. Deze partij is gespeeld door 1 van de huidige leden.

Ook wil de redactie het clubblad een professioneler uiterlijk geven. Het is door beperkingen  
van de software moeilijk om het clubblad op de gewenste manier te printen. Daarom zal de  
redactie over gaan op andere software. Dit zal geen gevolgen hebben voor de mensen die  
de content aanleveren. Het clubblad zal wel een stuk mooier worden. Hopelijk zal dit een  
positieve  invloed hebben  op het  aantal  lezers,  potentiële  sponsors,  en mensen die  een  
stukje willen schrijven.

Het  zou  geweldig  zijn  als  er  meer  personen  zijn  die  eens  een  stukje  willen  schrijven.  
Denkend aan bijvoorbeeld de mooiste partij, de grootste blunder, een verslag van een leuke  
schaakdag enz. enz. enz.. Er is meer dan genoeg ruimte in het clubblad, dus voelt u zich  
vooral geroepen om iets te schrijven!
Het zal ook zeker leuk zijn als er meer jeugdpagina’s geplaatst kunnen worden. Daarom zijn  
stukjes van de jeugd ook van harte welkom.

Om het jaar goed af te sluiten ontkom ik er niet aan iedereen te bedanken voor het leveren  
van de content. Het was niet altijd makkelijk om de clubbladen gevuld te krijgen. Gelukkig  
werd er op de moeilijke momenten wat extra’s geleverd.
Om niemand over te laan, dank ik u allen.
Veel plezier met het lezen van dit clubblad.

De redactie

3



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 april 2008 
- SGA competitienieuws, met uitslagen en eindstanden

WSC 1 kampioen in Klasse 2C met 9 wedstrijdpunten en 29 bordpunten
- Eindstanden SGA Veteranenkampioenschappen
- Toernooi aankondigingen

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

Toernooien van de SGA of SGA verenigingen:

Seizoen 2007/2008

6 september 2008 Amstelveen Open rapidkampioenschap stadshart Amstelveen
13 december 2008 WSC Open Kampioenschap van de Stad Weesp
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De verjaardagskalender

Wat een reacties op het overzicht in het vorige clubblad. Onvoorstelbaar, nog nooit is de 
samensteller van deze belangwekkende inhoud zo vaak aangesproken. De tips die de vorige 
keer zijn gegeven, en niet te vergeten de simpele rekentrucs om zoveel wijzer te worden, 
hebben een lawine van vragen opgeleverd. Ze zijn allen naar tevredenheid beantwoord, naar 
ik hoop.
In deze vakantietijd spreken we elkaar net iets te weinig om wederom tot een dergelijke 
informatie uitwisseling te komen. Vandaar deze keer slechts de harde en kale cijfers. Doe er 
je voordeel mee en … geniet van het zomerreces.

gebdag Voornaam Achternaam Lid Wijsheids- 
fact
or

Juli
    

1 Bart Achterberg 2006 50

2 Han Hilders 1977 57

Augustus
 

1 Eric Smaling 2007 51
14 Dave van der Kist 2003 24

16 Dick Spel 1986 85

September
 

27 Bertus Vossepoel 1985 65

Oktober 
 

13 Rik Kotter 2004 12
19 Alex van Rossem 1991 30
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Scheidsrechtervraagstuk 3

Wit aan zet en mat in één. Ziet u het? 
Let wel, het diagram bevat geen drukfout. Het is een 
lastige opgave. 

----------------------------------------------------

Dit antwoord heeft te maken met een interpretatie van 
het FIDE-artikel, dat gaat over de promotie. Daar staat 
namelijk dat de pion vervangen moet worden door: 
een dame, toren, loper of paard van dezelfde kleur.

Diegene die de FIDE-Regels op strikt grammaticale 
wijze uitleggen menen dat het niet alleen mogelijk is 
een nieuw stuk in te zetten, maar ook een bestaand 
stuk. Niets weerhoudt een speler ervan een bestaand 
stuk in te zetten, zo menen zij. Kennelijk vond de 

regel- en reglementencommissie van de FIDE in 2004 dit niet de bedoeling. Daarom is de 
regel op 1 juli 2005 verduidelijkt. De vraag is of met deze wijziging de gevraagde 
duidelijkheid is gegeven.

De wijziging

Artikel 3.7 van de FIDE-regels gaat over de zetmogelijkheden van de pion. Sub e gaat over 
de promotie. Dat subartikel luidt sinds 1 juli 2005: 

'Als een pion de rij, het verst van zijn beginpositie verwijderd, bereikt, dan moet hij, als deel  
van dezelfde zet, worden vervangen door een nieuwe dame, toren, loper of paard van 
dezelfde kleur. De keuze van de speler is niet beperkt tot stukken die eerder zijn geslagen.  
Deze vervanging van een pion door een ander stuk wordt 'promotie' genoemd. Het nieuwe 
stuk functioneert onmiddellijk.'

Het antwoord luidt daarom: 1 d7-d8 = T,
maar wit zet de toren in die staat op b6.

Opgave 4 :

Hoe beslist u als scheidsrechter ?

Indien iemand vergeet één of meer zetten te noteren, vraagt hij eventueel door 
tussenkomst van de scheidsrechter aan zijn tegenstander of hij diens notatieformulier mag 
inzien. Als de tegenstander dat niet erg vindt, staat hij dat toe. Maar voor een 
scheidsrechter wordt het pas interessant als de tegenstander inzage weigert. Dan rijst de 
vraag of een scheidsrechter toestemming kan geven dat formulier in te zien ?
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Opgaven voor de jeugd

Nu het zomervakantie is, zal je vast een stuk minder schaken! Daarom staan er op 
deze pagina een paar opgaven, beginnend bij stap 1 en eindigend bij stap 3. Het is 
aan jou om voor wit de beste zet te vinden. De oplossingen staan op pagina 16.

Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3

Diagram 4 Diagram 5 Diagram 6

Diagram 7 Diagram 8 Diagram 9

Stap 3

Stap 2

Stap 1



Snelschaken Jeugd 2007/2008

Eindstand na 2 ronden

Groep 1
Robin van Pelt wint in groep 1
1e Robin van Pelt  9 uit 12
2e Alrik karssiens     7 uit 12
3e Maurice Schoonderwoerd 5 uit 12
4e Jelle Couperus  3 uit 12

Groep 2
Siebren Bierma wint in groep 2
1e Siebren Bierma 8 uit 11
2e Lars  Altink  7 uit 11
3e Rik kotter  5 uit 11
4e Hidde van den Bos 4 uit 11
5e Emile Kaptein 2 uit 5

Groep 3
Sietse Couperus wint in groep 3
1e Sietse Couperus 9 uit 10
2e Danielle Kotter 7 uit 10
3e Roos Smit 2 uit 6
4e Reggie Karssiens 2 uit 10
5e Dico Karssiens 1 uit 4
6e Niels van Hese 1 uit 4

De meeste jeugdleden hebben Examen gedaan. 
6 voor stap  1, waarvan 4 geslaagd. n.l. Niels van Hese, Hidde van de Bos,
Kolya Klinkenberg en Sietse Couperus
5 voor stap  2, waarvan 3 geslaagd. n.l.  Jelle Couperus,  Rik Kotter, Lars 
Altink

Namens  de Jeugdleiders wensen wij iedereen een prettige vakantie toe

En tot ziens op 1e schaakavond voor de jeugd op 2 September 2008
Op de nieuwe lokatie   Hoge weijselaan 223
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Simultaan
Op dinsdag 26 augustus 
geven clubkampioen Peter 
Wijnand en de nummer 
twee Dave van der Kist een 
simultaan. Deze begint om 
20:00. Senioren, jeugd en 
de ouders zijn van harte 
welkom. 
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Jeugd: Interne Competitie 2007/2008

Groep 1
Robin van Pelt  wint de 2e periode en wordt daarmee clubkampioen, gevolgd op 
ruime afstand door Alrik Karssiens.

Eindstand 2e periode
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl On
1 Robin van Pelt 273,00 30 11 10 0 1 1
2 Maurice Schoonenw. 194,50 29 11 7 0 4 1
3 Jelle Couperus 163,00 28 11 6 0 5 1
4 Lars Altink 160,50 27 9 6 0 3 1
5 Rik Kotter 147,00 26 11 5 1 5 1
6 Alrik Karssiens 135,00 25 11 5 0 6 1
7 Siebren Bierma 109,00 24 11 4 0 7 1
8 Hidde van den Bos 73,00 23 11 2 1 8 1
9 Emile Kaptein 51,00 22 10 2 0 8 0

Eindstand 1e Per 2e Per Totaal
1 Robin van Pelt 253,00 + 273,00 526
2 Alrik Karssiens 290,00 + 135,00 425

3
Maurice 
Schoonenw. 182,50 + 194,50 377

4 Lars Altink 164,50 + 160,50 325,00
5 Jelle Couperus 135,00 + 163,00 298
6 Rik Kotter 149,00 + 147,00 296
7 Siebren Bierma 144,50 + 109,00 253,5
8 Emile Kaptein 49,00 + 51,00 100
9 Hidde van den Bos 0,00 + 73,00 73

Groep 2
Hier wordt Kolya Klinkenberg 1e in de 2e periode en is ook 1e over beide periode’s.
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl On
1 Kolya Klinkenberg 247,67 30 9 7 1 1 2
2 Sietse Couperus 246,50 29 11 7 1 3 2
3 Reggie Karssiens 112,00 28 10 2 0 8 3
4 Niels van Hese 109,00 27 7 2 0 5 3
5 Roos-Willemijn 44,33 26 3 1 0 2 1
6 Dico Karssiens 28,00 25 2 1 0 1 0
7 Danielle Kotter 0,00 24 0 0 0 0 0
8 Youri Klinkenberg 0,00 23 0 0 0 0 0

Eindstand  1e per  2e per Totaal 
1 Kolya Klinkenberg 222,50 + 247,67 470,17
2 Sietse Couperus 157,00 + 246,50 403,50
3 Hidde van den bos 328,50 + 0,00 328,50
4 Reggie Karssiens 67,50 + 112,00 179,50
4 Roos-Willemijn 87,00 + 44,33 131,33
5 Niels van Hese 0,00 + 109,00 109,00
6 Dico Karssiens 80,50 + 28,00 108,50
7 Danielle Kotter 50,00  
8 Youri Klinkenberg 12,50    



Puzzel

Opdracht : Reconstrueer de stand na de 11e zet van zwart.

Gebaseerd op: Tal – Tringov, Amsterdam Interzone 1964

Nr. Kleur Aanwijzing
19. Wit Ggggg.
18. Zwart De koning op vrouwenjacht.

Wit De dame voor de paarden spannen.
17 
. Zwart Het paard gaat terug naar stal. Oh nee: schaak!

Wit Het meisje huppelt naar links.
16. Zwart Eff de koning saven??

Wit Een knol achter een smal kleed verstoppen.

15. Zwart
Een heer gaat terug naar huis, maar vergeet zijn 
sleutel.

Wit De bisschop gaat fier naar zee en verwekt een boer.
14. Zwart Het paard doet een stapje terug en bevrijdt de loper.

Wit Toren de één ( niet de ander! ).
13. Zwart Zij houdt niet van ros(bief) en vertrekt naar a5.

Wit Dame dekt loper, paard, toren en pionnen.
12. Zwart Vleugelwisselaar laat zijn b(r)oer achter.

Wit En wit kan dat spiegelen!

De oplossing op pagina 16.

Ariën Hooimeijer
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Tactieken in het schaakspel

In de jaren ’70 was ik beroepshalve dikwijls in Oost-Duitsland. Op de zwarte markt kon je 1 
West-Duitse tegen 4 Oost-Duitse omwisselen. Je had er niet veel aan want er was niets te 
koop. De communisten zorgden er wel voor dat de bevolking geen honger leed. Ook 
geestelijk werden zij rijkelijk gevoed. De boekwinkels lagen vol. Niet alleen propaganda 
materiaal maar ook een uitgebreide, hoofdzakelijk Russische, schaakliteratuur. Dat ging dan 
voor de oud papierprijs mijn koffer in. Soms blader ik nog wel eens wat door. Ik vond van 
Awerbach een artikel over een studieboek van Portugees Damiano, in Rome uitgegeven in 
1512. Dit boek zou destijds zeer populair zijn en verbreidde zich snel in West-Europa. Je 
vraagt je af hoe dit in zijn werk ging. Gaat het heden met de snelheid van het licht, destijds 
was de diligence bepalend. Ik zie in mijn verbeelding nog niet een postkoets met 
schaakliteratuur over de weg hobbelen. De inhoud van het boekje verrastte mij. Het loopt 
van eenvoudig maar nuttig tot leerzaam. Hieronder vindt u met oplopende 
moeilijkheidsgraad enige voorbeelden. Onder het thema dubbele aanval. Ook het ons 
bekende vorkje wordt behandeld.

- In diagram 1 waarschuwt hij voor 1…Txh3 wegens 2.Txe6+ en het paardvorkje 3.Pf4+.
- In diagram 2 halen beide partijen gelijktijdig de Dame. Maar zwart wint na Db1+. Op Ka5 
komt Da1+.
- Diagram 3 laat weer een vorkje zien. 1.Dxe5 Dxe5 2.Pf7+.
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Diagram 1 Diagram 2

Diagram 3 Diagram 4



Diagram 4 is iets lastiger. Damiano wijst er op dat 1.g7 Txa2 2.g8D wit na 2…Tg2+ 
verliest.
Wit moet echter geen Dame halen op de 2e zet. want 2.Tb6+ Ke5 3.Te6+ Kxe6 4.g8D+ 
met winst. Of 3…Kd5 4.Tg6 met winst.
Of 2…Ke7 3.Tg6 Tg2+ 4.Kf5 Tf4+ 5.Ke4 met winst.

In diagram 5 komt het thema penning ter sprake. Na 1.Lf5+ kan zwart alleeen Ld7 spelen. 
Maar dan volgt 2. Txd7 Txd7 3.Pc5 Tg7 4.Td1 en wit wint.
Ook in de middeleeuwen werd er lustig op los geschaakt. Hier een studie van Stamma uit 
1737
In diagram 6 speelt wit 1.Td8+ Kb7 2.Tb8+ Kxb8 3.Pc6+ en winst.

Dick Spel
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Snelschaken 2007/2008 Eindstanden

Wat het afgelopen seizoen vooral zo bijzonder was bij het snelschaken, was de telkens zo 
andere volgorde van sterkte van de deelnemers. Doordat elke ronde een nieuwe ranglijst 
opleverde op basis van het resultaat van de laatst gespeelde ronde, dat wil zeggen zonder 
rekening te houden met de resultaten van andere ronden in hetzelfde seizoen, waren de 
verschuivingen groot.
Een slechte ronde betekende simpelweg een fors tuimeling in de ranglijst. Uiteraard 
gebeurde hetzelfde ook bij een verrassend sterke ronde. Wie de stand na ronde 4 bekijkt, 
ziet dat bijvoorbeeld ene André Ottenhoff naar de 5de plaats stijgt afkomstig van plaats 11. 
Sterspeler Ruud Willemsen keldert na een ongelukkige laatste ronde van plaats 9 naar 
plaats 15.
Je mag je afvragen hoe erg dat is voor de betreffende speler. We hebben het nagevraagd bij 
André. Hij gaf aan dat de roem slechts marginaal is; zijn sterke stijging had vooral te maken 
met zijn eerdere ongelukkige 2de ronde. In die ronde werd een vrije val gemaakt. Omdat hij 
moest afzeggen voor de 3de ronde en dus een vervangende score kreeg bleef een verder 
daling hem gespaard. “Wie hoog staat kan diep duikelen, en wie laag staat kan sterk 
stijgen.” Een waarheid als een koe, maar omdat het snelschaken toch vooral een leuke 
afwisseling is in het strakke schema van hoofdzakelijk avonden met interne competitie, zal 
de Olympische gedachte dat meedoen belangrijker is dan winnen de boventoon voeren.
Toch wil ik met u iets langer stilstaan bij de effecten van een wat mindere ronde. Het is me 
iets te gemakkelijk om met al dat Olympische geweld wat ons deze zomer bezig zal houden 
deze effecten weg te wimpelen. Kijk nou eens naar het effect helemaal onder in de lijst. Het 
daar vermelde spelers vinden het vast niet erg dat ze onderaan staan, want hun score was 
zoals die was, maar ze zijn wel onder de niet-spelers geduikeld. En het aantal niet-spelers in 
de laatste ronde was fors.
De tuimeling naar een plek onder de niet-spelers wordt natuurlijk veroorzaakt door de 
vervangende punten die worden toegekend. Echter als een lid er voor kiest niet deel te 
nemen aan het snelschaken, dan is het reëel om te stellen dat hij zijn 
snelschaakwedstrijdritme (lekker lang woord voor het scrabbelen) aan het verliezen is. Het 
valt te overwegen om de vervangende score flexibel te maken. Bijvoorbeeld als men 
éénmaal afzegt dan is de vervangende score 35 punten; zegt men voor de 2e keer op rij af 
dan ontvangt men 30 punten; en zo steeds 5 punten minder. Speelt men weer een keer 
mee, dan begint het aftellen opnieuw en ontvangt men 35 punten bij een afzegging. Ik heb 
een en ander zo eens doorgerekend en dan komen de spelers die wel mee doen aan de 
snelschaakcompetitie op een reëlere plaats te staan. Degene die weinig tot nooit mee doen 
zakken uiteraard dan wel langzaam weg in de lijst, maar behouden de mogelijkheid om ala 
minuut mee te doen als ze daar zin in hebben en wel in een groep en op een plek die 
overeenkomt met hun (daar komt de scrabbelescore weer) snelschaakwedstrijdritme.

Het snelschaakseizoen was vooral een leuke bezigheid met een klein beetje concurrentie van 
de sterk spelende Bert Hoetmer en Dick Spel. Toch ging het ook dit jaar weer tussen de 
WSC toppertjes Dave van de Kist en Peter Wijnand. In de laatste ronde begon Dave met een 
verliespartij tegen Dick en was Peter zeker van het clubkampioenschap snelschaken. De 
spanning was er na de 1e wedstrijd van de laatste ronde direct af, maar de gezelligheid 
tijdens de rest van de avond was er geen moment minder om.

Ik wens iedereen een goede zomervakantie toe en zie graag nog meer leden op de 
snelschaakavonden terug.

AO
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Interne Competitie Eindstand Periode 3

Groep 1
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On Ng Nbs
1 D.van der Kist 481,00 70 7 5 1 1 78,60 -1 1Z 1 0 2
2 P.Wijnand 468,00 69 7 4 2 1 71,40 -1 1Z 1 0 2
3 B.Hoetmer 393,50 68 9 5 2 2 66,70 1 1W 0 1 0
4 T.van Tubergen 384,67 67 4 3 0 1 75,00 0 1W 0 4 2
5 M.Weenink 383,50 66 6 2 4 0 66,70 0 1W 0 2 2
6 H.Boom 355,00 65 7 2 3 2 50,00 -1 2Z 1 0 2
7 K.Siewertsen 259,67 64 7 1 3 3 35,70 1 1Z 1 1 1
8 A.Ottenhoff 258,67 63 6 2 1 3 41,70 0 1W 0 3 1
9 H.Peperkamp 243,50 62 5 2 1 2 50,00 1 2W 0 5 0
10 A.Hooimeijer 242,17 61 8 2 2 4 37,50 0 1Z 0 1 1
11 C.Roetman 237,00 60 9 2 3 4 38,90 1 2W 0 1 0
12 W.Blijstra 215,00 59 6 1 2 3 33,30 0 1Z 0 4 0
13 R.Willemsen 211,50 58 8 1 3 4 31,30 -2 2Z 0 2 0
14 J.W.de Meijer 204,00 57 7 2 1 4 35,70 1 1W 0 3 0
15 M.Pfeiffer 183,83 56 2 1 0 1 50,00 0 1W 0 7 1

Groep 2

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al On Ng Nbs
1 H.Zoubaa 476,00 70 9 7 0 2 77,80 -1 1Z 0 1 0
2 R.Waeijen 455,50 69 7 5 1 1 78,60 -1 1Z 0 3 0
3 B.Vossepoel 413,50 68 9 6 0 3 66,70 -1 1Z 0 1 0
4 N.de Boer 396,50 67 6 4 1 1 75,00 0 1Z 0 4 0
5 E.Ahlheid 384,50 66 8 5 1 2 68,80 0 1W 0 2 0
6 J.Kuyper 364,67 65 6 3 1 2 58,30 0 2Z 2 2 0
7 B.Achterberg 272,00 64 8 4 0 4 50,00 0 1Z 0 2 0
8 P.Kersten 237,50 63 9 3 1 5 38,90 1 2W 0 1 0
9 H.Hilders 210,50 62 7 2 2 3 42,90 1 2W 0 3 0
10 D.J.Baars 205,50 61 6 1 0 5 16,70 0 2Z 3 1 0
11 H.Dolman 191,17 60 6 1 0 5 16,70 0 1Z 1 3 0
12 H.Hodde 186,50 59 6 2 1 3 41,70 0 1W 0 4 0
13 L.W.de Boer 121,00 58 10 2 0 8 20,00 0 1W 0 0 0
14 A.van Rossem 119,00 57 3 1 0 2 33,30 1 2W 0 7 0

Peter Wijnand Clubkampioen !
Peter werd kampioen met een score van 21 uit 27. De kampioen van het vorige seizoen 
Dave van der Kist werd tweede met een score van 20 uit 27.  Beide topfavorieten 
verzuimden nooit een wedstrijd ! Theo van Tubergen werd verrassend derde met 11,5 uit 
20. Dave won de derde periode ondanks een nederlaag tegen Peter. Bert Hoetmer werd 
knap derde en was tevens de speler met de hoogste interne ELO winst nl. 66 punten. Micha 
Pfeiffer eindigde weer onderaan door een zeer lage opkomst en Ruud Willemsen 
degradeerde nipt. Helaas is Jaap de Meijer gestopt wegens gezondheidsproblemen.
Hakim Zoubaa won voor de tweede keer dit seizoen in groep 2. Het nieuwe lid Roel Waeijen 
werd gelijk overtuigend tweede en Bertus Vossepoel werd verrassend derde. Dirk Jan Baars 
had de pech dat driemaal zijn tegenstander niet kwam opdagen.
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Oplossingen
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Oplossing Puzzel
Nr. Kleur Zet

19. Wit Pg5 – e6 mat  
18. Zwart Ke8 – d8

 Wit De6 – f7+
17. Zwart Pg8 – e7

 Wit Dd6 – e6+
16. Zwart Kf7 – e8

 Wit Pf3 – g5+
15. Zwart Ke8 x Lf7

 Wit Lc4 x f7+
14. Zwart Da5 x Pc3

 Wit Dd2 – d6
13. Zwart Pb8 – d7

 Wit Tf1 – d1
12. Zwart d6 x e5

 Wit d4 x e5

Oplossing opgaven jeugd.

Diagram 1: 1.Lc1 (als de pion niet op d3 staat, is het mat. Nu de loper 
weg is, heeft zwart maar 1 zet. Namelijk de pion weghalen!) d3 2.Lb2#
Diagram 2: 1.Th8#
Diagram 3: 1.Lxe5#
Diagram 4: 1.Da7 (wegens de dubbele aanval op de toren en het paard) 
Pe8 2.Dxa8
Diagram 5: 1.Dxb7+ (dit gaat sneller mat dan bijvoorbeeld Tc7+) Kd8 
2.Tc8#
Diagram 6: 1.Da4+ Pd7 2.Dxe4
Diagram 7: 1.Dxh7+ Kxh7 2.Th1#
Diagram 8: 1.Dxe6+ fxe6 (of De7 2.Dxe7#) 2.Lg6# (in het vorige 
clubblad staat een kort partijtje met een zelfde soort mat.
Diagram 9: 1.Dg8# Kxg8 2.Te8#
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