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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.

Hier had uw advertentie 

kunnen staan!

Documentverwerking

Sportprijzen

Stanzen

Copy- & Printservice, Grootformaat printen

flock cijfers & letters, documentverwerking

stanswerk, bedrukken Textiel, DTP

Achtergracht 14 – 16,Weesp

Tel : 0294 – 410882

maurice@dssweesp.nl / martijn@dssweep.nl

Leren schaken?

Beter leren schaken?

Dat kan bij de WSC !

Gratis !!!

Voor jeugd en volwassenen

Info : 414534

Of kom langs op dinsdagavond

(zie pagina 1)
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Van de Voorzitter

4

Het eerste clubblad in het nieuwe jaar begint uiteraard met de beste wensen. De beste wensen voor 

en de uwen. Dat het op het 64 veldige bord voor de wind mag gaan. Maar bovenal wens ik u 

gezondheid en geluk toe.

Het gaat goed met de WSC. In het 85 jarig bestaan hebben we een gezellige receptie gehad, waarbij 

zowel leden als oud-leden en aanhang van de diverse leden ons feliciteerden. 

De spelers van het eerste achttal dat uitkomt in de externe competitie doen goed hun best om zich 

te handhaven in de eerste klasse. Het zijn zware partijen maar er wordt op de borden goed 

tegenstand geboden. Hoewel de resultaten er nog niet zijn, ben ik er van overtuigd dat deze er 

zeker nog gaan komen!.

De jeugdafdeling blijft het prima doen. De jeugdleden zijn enthousiast en doen erg hun best om de 

jeugleiders van het bord af te krijgen. Helaas heeft onze jeugdleider, Geert Kotter, aangegeven aan 

het einde van het seizoen te stoppen. Gelukkig heeft Melatti (mijn excuses, haar achternaam is mij 

ontschoten) zich bereid gevonden om deze taak over te nemen. Via deze weg wensen we haar 

alvast heel veel succes. In de externe competitie van de jeugd gaat het prima. Hoewel ook hier het 

resultaat er nog niet is gaat dit zeker komen. 

De financiële perikelen laten het bestuur zeker niet los. Zoals in de Algemene Leden Vergadering is 

afgesproken zal het bestuur hier naar kijken. Inmiddels zijn er een aantal oplossingen aangedragen, 

waarbij de digitalisering van het clubblad het voortouw neemt.

De andere oplossingen worden momenteel onderzocht, waarbij het vooral gaat om de consequenties 

van de WSC met haar leden. Natuurlijk mag ook het plezier in het schaken niet verloren gaan.

Op 8 december 2008 jl hebben de penningmeester en ondergetekende de cheque van    € 500,-- 

van de Rotary club Weesp mogen ontvangen. Inmiddels is door de jeugdafdeling een eerste aanzet 

gemaakt om meer jeugdleden warm te maken voor het schaken, waarbij ook de seniorenafdeling 

zeker niet wordt vergeten.

De aandacht in het Weepsernieuws zal zeker niemand ontgaan zijn. Een pagina vol met een leuk en 

luchtig verhaal over de schaakclub, geschreven door Ruth van Kessel. Verderop in het clubblad vind 

u nog wat foto’s.

DE PR-perikelen zijn inmiddels verder uitgebreid, inmiddels heeft een interview plaats gevonden op 

de radio bij Radio Weesp. Binnen de jeugdafdeling wordt er momenteel onderzocht of de 

basisscholen interesse hebben in een les in het schaken. Er wordt gekeken of een opendag een 

mogelijkheid is, om de jeugd warm te krijgen voor het schaken.

De deelname van 50 spelers op het 30e Open Kampioenschap van de Stad Weesp was een mooi en 

succesvol resultaat. Het zag er in eerste instantie niet naar uit dat we dit deelnemersaantal gingen 

halen, echter dankzij aanmeldingen op de dag zelf bij de deur werd het een leuk bezet toernooi. 

Voor het volledige verslag, inclusief eindstand verwijs ik u graag door naar één van de volgende 

pagina’s in dit clubblad.

Ariën Hooimeijer         17 januari 2009



Van de redactie
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De tijd gaat snel tegenwoordig. Velen kennen het wel: "Het is alweer maandag, het weekend is 

voorbij", en voor je het weet plan je op vrijdag het weekend vol.

In de veronderstelling dat het medio januari was, vertelde ik iedereen dat het clubblad pas over 2 

weken zou komen. Tot mijn grote schrik was het toen al de 21e !! Het was flink haasten om alles op 

tijd af te krijgen. Gelukkig dragen veel mensen een steentje bij, zodat ik niet alles op het laatste 

moment nog moest typen. Daarom wil ik de volgende mensen bedanken:

Henk Peperkamp, Ariën Hooimeijer, Peter Wijnand, Cor Roetman, Geert Kotter, Bertus Vossepoel, 

Andre Ottenhoff, Bert Hoetmer en Ruth van Kessel (bedankt dat we de foto's mochten gebruiken). 

Oh ik hoop echt dat iedereen er tussen staat!

Van deze gelegenheid wil ik ook gebruik maken om wat recht te zetten. Dick Spel had een artikel 

geschreven over de dubbele aanval. Dit artikel is in het vorige clubblad gepubliceerd, inclusief 

diagrammen. Het zag er netjes uit, maar het was erg dom dat ik 3 maal hetzelfde diagram plaatste!

Er is niemand die me er op aansprak, maar het zal vast niet onopgemerkt zijn gebleven. Bij deze 

mijn excuses, het zal nooit meer gebeuren. Helaas is er niet de ruimte om het artikel nogmaals te 

plaatsen, maar ik zal in ieder geval de diagrammen geven (De nummering klopt).

Diagram 2

Diagram 3

Diagram 4
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Snelschaak 2008 - 2009
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Historie

Artikel uit 1947

Ingezonden door 

Andre Ottenhoff

Artikel uit +- 1930

Ingezonden door Cor 

Roetman
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WSC 1 - ENPS 2 Gespeeld op 11-11-2008

Over de partij van Hans kunnen we kort zijn: hij kon geen voordeel krijgen met zwart en had voor 

hetzelfde geld direct remise mogen aanbieden (ik weet echter niet hoe het met de tijd stond), maar 

zijn tegenstander gaf pardoes een dame weg zodat we het winnende punt mochten bijschrijven.

Ikzelf kwam wel goed uit de opening, hoewel ik wel merkte dat zwart innerlijk juichte omdat ik in 

zijn favoriete variant was beland. Hij bleek achteraf een partij met dezelfde variant op de site van 

ENPS hebben staan, die hij mooi won. Toch bleef ik steeds licht voordeel houden ondanks dat dit me 

veel tijd kostte. Uiteindelijk kon ik de aanval overnemen zodat het zijn beurt was om lang na te 

denken. Ik belandde in een gunstig eindspel met een mooi loperpaar, maar zag de juiste zet in de 

volgende stelling niet en een paar zetten later werd de vrede getekend.

36.b6! i.p.v. het gespeelde 36.a4 b6, brengt zwart in de 

problemen Ld6 anders loop ik door naar a5, offer mijn loper op 

b7 en haal een dame 37.a4 h5 Lb4 38.Le5 38.a5 Lb4 

39.Lxb7 Lxa5 40.Ld5 g4 41.b7 Pxb7 42.Lxb7 h4 43.Lf1. 

Maar ondanks dat wit nu een stuk voorstaat is de stelling niet 

te winnen: als zwart zijn loper afruilt kan de koning op h8 gaan 

staan. 

Omdat wit een randpion heeft met een verkeerde kleur loper is 

het toch remise.

Er verscheen een wilde partij op bord 3. Dave kwam in een 

Blackmar-Diemer gambiet in het bezit van twee pluspionnen, 

maar moest daardoor wel in de verdediging, een activiteit die 

hem wat minder ligt. Op het laatst koos hij eieren voor zijn geld 

met zetherhaling in een zeer goede stelling, maar met weinig 

tijd op de klok.

Dick won een mooie partij, maar had daar wel de hulp van zijn 

tegenstander voor nodig. In de stelling hiernaast is het zwart 

die beter staat.

Zwart kon met fxe4 19.Pxe4 Pxd5 eenvoudig een belangrijke 

pion winnen, maar hij zag waarchijnlijk een kwaliteitswinst die 

er niet was of vertrouwde teveel op z’n centrumpionnen: Pxd5? 

19.exd5 e4 20.Db3 Lxa1 21.Txa1 Lxf5 22.c4 Lb7 3.Lxh6.

De stelling is best te verdedigen voor zwart. Hij ging echter nog 

twee keer de fout in, waarna er geen redden meer aan was.

Michel liet z’n dame midden op het bord vangen, hij had wel 11 velden om naar toe te gaan 

(slagzetten niet eens meegerekend), maar allen werden bestreken door een vijandelijk stuk. Mij is 

het ook een keer gebeurd, dus ik kan er over mee praten.
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Op het laatste bord vocht Micha zich van een slechte naar een goede stelling:

Zwart staat veel beter, maar zijn dame lijkt een beetje 

verdwaalt. Hoe moet wit daarvan profiteren? Micha kiest voor 

een offer met practische kansen: 30.Pf3 exf3 31.Lxf3 Dh4? 

en direct maakt zwart een fout, na Lb7 32.Td1 Txd1+ 33.Dxd1 

Lxf3 34.gxf3 Dxh3+ staat hij nog steeds goed, hoewel wit enige 

compensatie heeft voor het stuk. 32.b5 Lc8 33.c5 gooit wat 

lijnen open naar de zwarte koning bxc5 34.Dxc5 Df6 35.Dxa7 

Db2? na Ld7 36.a4 Te8 compenseren de twee pionnen wit voor 

het geofferde stuk, maar meer ook niet. Nu gaat het snel bergaf 

36.Dxb8 Lc3 37.Dc7 Dxb5+ 38.Le2 La5 39.Dxd8 1-0

Achteraf bleek dat zij met een flink aantal invallers moesten aantreden. 

Er waren o.a. daardoor een aantal slecht staande partijen die toch in ons voordeel uitpakten. Zonder 

geluk vaart niemand wel, zeker in deze klasse.

Peter Wijnand

In de interne competitie speelde ik enige tijd geleden tegen Cor Roetman en na 33 zetten stond de 

volgende stelling op het bord:

Ook beginzetten als 33...b6 33...b5 33...c6 of 33...c5 zouden verloren hebben, maar met 33...a5 

zou ik gewonnen hebben. De stelling is dus in principe gewonnen voor zwart, maar je moet dan wel 

de enige juiste zet doen.

Hoe zou het zijn als wit aan zet was geweest? De stelling was dan gewonnen voor wit, waarbij a4, b4 

of c5 winnende zetten zouden zijn geweest. Maar met a3 of b3 zou wit op zijn beurt weer verliezen. 

Wie helpt mij aan een algemene regel voor dit soort (veel voorkomende) tempoproblemen?

Henk Peperkamp

19 mei

Oh, dat Tempo !!!

Voor het groepje van de twee koningen en twee pionnen rechts 

beneden geldt: wie aan zet is verliest. Er staan echter nog een 

ander groepje op het bord: drie tegen drie pionnen aan op links. 

Daar moet dus zodanig mee geschoven worden dat jij de laatste 

zet hebt, je tegenstander verliest dan “op tempo”. Ik was met 

zwart aan zet, maar kon het niet berekenen. Ik dacht iets aan 

de trant “je moet zo veel mogelijk ruimte overhoudend om 

zetten te kunnen doen, zodat je altijd nog een zet meer hebt 

dan je tegenstander”. Ik koos daarom voor 33...a6 en verloor 

na 34.b4 b6 35.a4 c6 36.b5 axb5 37.cxb5 c5 38.a5 bxa5 

39.b6 Nogmaals gefeliciteerd Cor!



Uitslagen Jeugd

Interne Competitie

Groep 1

Ranglijst bijgewerkt t/m  ronde  16

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl On

1 Alrik Karssiens 317,00 30 15 12  0  3  1

2 Lars Altink 253,00 29 12  9  0  3  2

3 Rik Kotter 241,50 28 15  9  0  6  1

4 Jelle Couperus 216,00 27 15  7  1  7  1

5 Siebren Bierma 185,00 26 12  6  1  5  2

6 Hidde van den Bos 166,50 25 13  6  0  7  1

7 Kolya Klinkenberg 49,00 24 12  2  0 10  0

8 mr X 49,00 23  4  2  0  2  0

9 Maurice Schoonenw. 0,00 22  4  0  0  4  0

10 Emile Kaptein 0,00 21  6  0  0  6  0

Alrik Karssiens gaat aan de leiding, verrassend 2e is Lars Altink

Groep 2

Ranglijst bijgewerkt t/m  ronde  16

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl On

1 Niels van Hese 244,00 30 14  7  1  6  2

2 Sietse Couperus 230,50 29 12  6  2  4  2

3 Reggie Karssiens 98,00 28  8  2  1  5  2

4 mr X 58,00 27  4  2  0  2  0

5 Dico Karssiens 29,00 26  2  1  0  1  0

Hier houden Niels van Hese en Sietse Couperus het spannend  Niels is 1e  Sietse 2e

Snelschaken

GROEP 1

1. Lars Altink 4 uit 5

2. Jelle Couperus 3 uit 5

3. Alrik Karssiens 2,5 uit 5 

4. Hidde van de Bos 1,5 uit 5

5. Rik kotter 0 uit 5

GROEP 2

1. Kolya Klinkenberg 3 uit 3

2. Sietse Couperus 2 uit 3

3. Niels van Hese 1 uit 3

4. Reggie Karssiens 0 uit 3

Alrik Karssiens

Foto: Ruth van Kessel



Externe wedstrijden

4 November 2008 de 1e wedstrijd thuis tegen Zukertort 3

Alrik Karssiens 1 - 0 Berend Jansen

Maurice Schoonderwoerd 0 - 1 Jeroen  Scholte

Rik Kotter 0 - 1 Tim bitter

Jelle Couperus 1 - 0 Ammar Kanhai

Einstand 2 - 2

8 December  de 1e uitwedstrijd tegen VAS 3

Helaas werd deze wedstrijd verloren met  4  -  0

De eerstvolgende thuis wedstrijd is op 4 Februari

Op 8 Januari 2009 was het snelschaaktoernooi bij Oosten-Toren.

We zijn er met 8 jeugdleden geweest. 

Het ging er soms spannend aan toe, maar we hebben meerdere prijzen gewonnen!

In groep A won Marice Schoonderwoerd de Beker

In groep B won Hidde van de Bos de Beker

In groep C won Niels van Hese de Beker

Jelle Couperus

Foto: Ruth van Kessel

Rik Kotter

Foto: Ruth van Kessel

Op 03-12-2008 besteedde het 

WeesperNieuws uitgebreid 

aandacht aan de Weesper 

Schaak Club. Ruth van Kessel 

maakte de foto's en schreef 

een prachtig artikel. U kunt dit 

artikel nog nalezen via 

http://www.weesper.nl/weesper

nieuws/archief.asp



Scheidsrechtersvraagstuk 5

Hoe beslist u als scheidsrechter ?

Een jeugdspeler wil zijn pion laten promoveren tot een dame. Er is geen tweede dame in de buurt en 

er is ook geen toren te vinden die omgekeerd kan worden. Dus pakt de speler een paard, zegt tegen 

zijn tegenstander: 'Dit is een dame'. En legt het stuk plat op het promotieveld. Vervolgens zegt hij: 

'Schaak!' En brengt de klok van de tegenstander in beweging.

Antwoord :

De grote meerderheid van de arbiters geeft aan dat er een dame geplaatst moet worden, indien de 

speler duidelijk heeft aangegeven een dame op het promotieveld te willen plaatsen. Iedereen weet 

de betekenis van een omgekeerde toren, echter dit stuk staat niet beschreven in de FIDE-regels ( 

zie artikel 3).

Indien een stuk niet voorhanden is is de juiste procedure als volgt :

1. de speler zet de pion op het laatste veld en, als het gevraagde stuk niet aanwezig is, stopt hij 

de klokken.

2. hij roept de scheidsrechter en informeert hem welke stuk hij nodig heeft.

3. de scheidsrechter geeft het stuk aan de speler en de speler zelf plaatst het stuk op het bord.

4. de scheidsrechter start de klok.

In de bondscompetitie zie ik veelal dat de pion in vliegende tijdnood naar 

de achterste rij geschoven wordt en dat onder het uitroepen van de kreet 'dame' de klok ingedrukt 

wordt. Steeds werd de pion er meteen afgeslagen en de partij zonder onderbreking voortgezet. 

Zulks is weliswaar niet correct, maar als wedstrijdleider zou je wel gek zijn als je het duel onderbrak 

en erop stond, dat het gewenste stuk op de plaats van de pion kwam. Het zou een zinloze verstoring 

van de concentratie van beide spelers zijn.

Opgave 6 :

Hoe beslist u als scheidsrechter ?

Het paard heeft zojuist de pion op g7 geslagen. Zwart pakt zijn 

toren en raakt met die toren duidelijk het paard aan. Echter, in 

een flits ziet hij dat die zet een blunder is. Weliswaar heeft hij 

zijn toren vastgepakt zodat hij verplicht is daarmee een zet te 

doen. Echter, nu hij de toren niet heeft losgelaten mag hij met 

die toren nog een andere zet doen. Hij doet Tf7+.

De tegenstander protesteert en roept dat zwart het paard heeft 

aangeraakt en hij dat stuk moet slaan.

Wit roept: 'Jij hebt het paard aangeraakt!' Zwart roept: 'Maar, 

ik heb de toren niet losgelaten!' Beide spelers herhalen hun 

standpunt diverse malen.

Ariën Hooimeijer



Interne Competitie Senioren: Eindstand Periode 1

Nr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Nr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Naam

D.van der Kist

P.Wijnand

D.Spel

M.Weenink

H.Boom

B.Hoetmer

H.Peperkamp

A.Ottenhoff

J.Looyen

K.Siewertsen

C.Roetman

T.van Tubergen

H.Zoubaa

A.Hooimeijer

W.Blijstra

N.Louter

M.Harmsen

R.Waeijen

Naam

M.Pfeiffer

R.Willemsen

J.M.Otterman

N.de Boer

B.Achterberg

J.Kuyper

H.Hodde

H.Hilders

B.Vossepoel

J.Broenink

H.Dolman

J.Kresnadi

E.Ahlheid

P.Lambalgen

P.Kersten

E.Vossepoel

L.W.de Boer

M.Langedijk

D.J.Baars

Punten

529

500,5

375,17

367

334,33

330,33

289

280,5

274,5

260,5

253,5

247,83

243,5

227,17

212,67

176

144

79,5

Punten

436,17

419,5

416,67

407,67

360,5

308,33

308

298,5

281

265,67

254,67

245

241

238

187

170,33

166

146,67

146,5

Wa

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

Wa

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

Gsp

7

7

6

3

7

6

7

6

1

7

8

7

4

3

6

2

1

4

Gsp

5

6

8

6

6

9

5

8

9

8

5

1

7

1

5

6

9

4

8

Gw

6

6

3

3

2

3

2

1

0

2

3

2

2

1

2

1

1

0

Gw

4

5

5

4

3

3

4

3

5

3

1

1

3

1

2

1

2

0

0

Rm

0

0

1

0

3

0

2

2

0

1

0

1

1

0

0

1

0

0

Rm

1

0

1

0

1

3

0

2

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

3

Vl

1

1

2

0

2

3

3

3

1

4

5

4

1

2

4

0

0

4

Vl

0

1

2

2

2

3

1

3

4

4

3

0

3

0

3

4

6

4

5

Perc

85,7

85,7

58,3

100

50

50

42,9

33,3

0

35,7

37,5

35,7

62,5

33,3

33,3

75

100

0

Perc

90

83,3

68,8

66,7

58,3

50

80

50

55,6

43,8

30

100

50

100

40

25

27,8

0

18,8

Kl

-1

1

0

1

-1

0

-1

0

1

1

0

-1

0

-1

0

0

1

0

Kl

-1

0

0

0

0

1

-1

0

1

0

-1

1

1

1

-1

0

-1

-2

2

Al

1Z

1W

1W

1W

1Z

2Z

1Z

1Z

1W

2W

1W

1W

2Z

1Z

1W

1Z

1W

1W

Al

2Z

1Z

2W

1W

1Z

2Z

1W

1Z

2Z

1W

1W

1W

1Z

1W

1W

1W

1Z

1Z

2W

On

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

On

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Ng

0

1

2

5

1

2

1

1

9

1

1

2

6

5

3

8

9

6

Ng

4

4

1

2

3

0

4

1

1

1

3

9

2

9

5

3

1

5

1

Nbs

3

2

2

1

2

1

2

2

0

1

0

1

0

2

0

0

0

0

Nbs

1

0

1

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

1

Groep 1

Groep 2



Vier nieuwe spelers erbij !

Niet minder dan negen schakers wilden het in deze periode wel eens proberen in onze interne 

competitie en vier bleven er. Wij heten Jan Broenink, Jan Maarten Otterman ,Edwin Vossepoel en 

Martin Langedijk welkom.

Dave van der Kist werd periodekampioen door winst op Peter Wijnand.Beiden haalden een score van 

6 uit 7. De gepromoveerde Hakim Zoubaa behaalde de grootste winst in interne ELO punten nl 53 en 

wist zich nu duidelijk te handhaven ondanks het missen van zes wedsrijden.Voor Roel Waeijen was 

groep 1 nog te sterk na zijn promotie en hij degradeert (ditmaal als enige).

Het verschil tussen groep 1 en 2 is ook heel groot en dat ondervonden ook de gedegradeerden 

Mischa Pfeiffer en Ruud Willemsen die weer promoveerden ondanks viervoudige afwezigheid. Als 

derde promoveerde Jan Maarten Otterman die Nico de Boer net voor bleef.

 

Klaas Siewertsen

Het Open Kampioenschap van de stad Weesp 2008

De 85 jarige Weesper Schaakclub (WSC) organiseerde op zaterdag 13 december 2008 de 30ste 

editie van het Open Schaakkampioenschap van de Stad Weesp. Al voordat we begonnen waren, was 

er om die twee jubilea redenen al sprake van een succes.

Met een deelnemersveld van 50 spelers uit de wijde omgeving tot en met Rotterdam werd kort na 10 

uur het startsein voor dit inmiddels fameuze toernooi gegeven. Een hoog percentage (65%) van de 

deelnemers heeft eerder aan het toernooi meegedaan; een groot aantal kan zelfs tot de vaste 

deelnemers worden gerekend en doet bijna elk jaar mee. De WSC trekt dan ook de conclusie dat de 

opzet van het toernooi en het moment tussen Sinterklaas en Kerstmis een goede keuze is. “We 

blijven op dezelfde voer verder gaan, ook in 2009.”

De winnaar van deze 30ste editie is geworden T.B. Vrenegoor uit Amsterdam. Ongeslagen heeft hij 

de titel weten binnen te halen. Met een remise in de laatste ronde was zijn score 6 ½ uit 7.

De organisatie

De Weesper Schaakclub had de 

organisatie weer strak in de hand. Met 

een goede voorbereiding en 

voorinschrijving werden de deelnemers 

ontvangen in de kantine van de WVGV 

aan de Hogeweijselaan. Nadat de laatste 

zaalinschrijving waren verwerkt, kon de 

1e ronde worden gestart binnen het 

bekende Weesper kwartiertje. Tussen de 

7 ronden door werd de tijd goedgemaakt 

en was de prijsuitreiking volgens schema 

om 17.00 uur. et toernooi is opgezet voor 

maximaal 80 deelnemers. De WSC hield 

rekening met een wat kleiner 

Er wordt aandachtig geluisterd

Foto: Bert Hoetmer

KNSB ronde op dezelfde dag. Met 50 deelnemers is de WSC tevreden.

Het toernooi is opgezet voor maximaal 80 deelnemers. De WSC hield rekening met een wat kleiner 

deelnemersveld in verband met een KNSB ronde op dezelfde dag. Met 50 deelnemers is de WSC 

tevreden. Dit jaar had de WSC geen (hoofd)sponsor en met 50 deelnemers worden de kosten 

gedekt. Belangrijker nog vindt de WSC de prettige sfeer tijdens het toernooi. “Het was weer een 

genoegen dit toernooi voor deze schaakliefhebbers te mogen organiseren.”



De spanning

Het toernooi wordt gespeeld volgens het Zwitsers systeem waarbij alle spelers zijn ingedeeld in 1 

groep. Per ronde wordt ingedeeld op basis van de resultaten die tot dan toe op het toernooi zijn 

behaald. Hoe verder de ronden zijn verlopen, hoe meer men daadwerkelijk tegenstanders van gelijke 

sterkte krijgt.

Al bij de indeling van de 4de ronde begon duidelijk te worden wie dit toernooi de kanshebbers op de 

titel zouden kunnen zijn. Er waren nog 4 spelers met een 100% score. Dat waren J.Ceko, H. de Boer, 

T. Vos en T. Vrenegoor. Vos en Vrenegoor wonnen hun partij en speelden in de 5de ronde tegen 

elkaar. Tjark Vos is 12 jaar en heeft een ELO rating van 1774. Hij speelt bij TAL en bij Zukertort 

Amstelveen. Tjark is een begenadigde jeugdspeler en wordt ook al begeleid op KNSB niveau. Een 

speler welke de moeite waard is om te volgen. Volgens Tjark heeft hij in de 5de ronde de 

mogelijkheid van remise laten liggen. Heel jammer voor hem en voor de spanning in het toernooi, 

want hoe zou het gelopen zijn als deze wedstrijd remise was geworden het aantal kanshebbers in 

eens weer groter was geworden.

Voor Vrenegoor was het een volgende stap naar de titel. Want in ronde 6 versloeg hij ook Ceko, de 

laatste deelnemer met een 100% score tot dat moment. Ceko moest alleen deze partij verloren 

geven en werd uiteindelijk 2e met 6 uit 7.

De winnaars

De eerste plaats, de titel, de beker en het prijzengeld was voor T.B. Vrenegoor uit Amsterdam met 

een score van 6 ½ uit 7 ronden. De tweede plaats, met beker en geldprijs, was voor J. Ceko uit 

Amsterdam met 6 punten. De derde plaats, met beker en geldprijs, was voor J. Masselink met 5 ½ 

punt en 30 weerstandspunten.

Foto: Bert Hoetmer

Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten 

tellen de weerstandspunten en de SB-

punten mee, om de plaats in de 

eindrangschikking te bepalen. De 

weerstandspunten en SB-punten zijn 

methodieken om aan te geven hoe 

zwaar je tegenstanders zijn geweest. 

Eindigt een tegenstander hoger in de 

lijst dat levert dat meer punten op.

De nummer 4 van het toernooi was Hans 

Wijnand uit Laren met eveneens 5 ½ 

punt, maar met 29 weerstandspunten. 

Hans Wijnand viel net buiten de 

geldprijzen, maar wel in de prijzen, want 

als best geëindigde Weesper Schaakclub 

speler wist hij beslag te leggen op een 

van de extra prijzen.

De nummer 5 Tjark Vos was de beste van de groep met 5 punten. Gezien zijn leeftijd werd de fles 

wijn, en het feit dat hij de beste jeugdspeler was, omgezet in een extra geldprijs.

Extra prijzen waren er ook voor de beste speler met respectievelijk 1½, 2, 2½, 3, 3½, 4, 4½ en 5 

punten middels een attentie in natura voor de feestdagen.

De poedelprijs was voor R.D. Kooijman uit Weesp. Hij besloot volgende jaar beter te willen scoren en 

meldde zich direct aan als nieuw lid van de organiserende Weesper Schaakclub.

De terugblik

De WSC kijkt terug op een geslaagd toernooi. Opvallend is en blijft het grote aantal deelnemers dat 

jaar in jaar uit terugkomt om deel te nemen aan het toernooi. Bekende gezichten, vaste klanten, uit 

de regio en van ruim daarbuiten.

Spelers van elk niveau zijn weer aan hun trekken gekomen. Door het hebben van 1 groep en een 

indeling tegen spelers die eenzelfde score hebben gehaald gedurende het toernooi garanderen dat 
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vol te houden.

De toernooileiding heeft geen ingrepen of 

arbitrages te hoeven uitvoeren. Slechts 

hier en daar een toelichting op de regels 

bij twijfel, bleek voldoende om het 

toernooi in optimale sfeer te laten 

verlopen. De toernooileiding heeft geen 

ingrepen of arbitrages te hoeven 

uitvoeren. Slechts hier en daar een 

toelichting op de regels bij twijfel, bleek 

voldoende om het toernooi in optimale 

sfeer te laten verlopen.

Nadat alle prijzen waren verdeeld, werd 

het toernooi afgesloten met de groet “wel 

thuis, prettige feestdagen en tot volgend 

jaar”.

André Ottenhoff / Ariën Hooimeijer

Plaats     Naam         Score Weerst.  SB   WSC-lid

    1 T.B. Vrenegoor 6.5   30.5   27.75  

    2 J. Ceko 6   34.5   28.00  

    3 J. Masselink 5.5   30.0   22.25  

    4 H. Wijnand 5.5   29.0   20.75     WSC

    5 T. Vos 5   34.5   22.00  

    6 R. Matoewi 5   29.0   19.00  

    7 N. Louter 5   29.0   18.50  

    8 H. de Boer 5   27.5   16.00  

    9 M. Coolen 4.5   28.0   16.50  

   10 A. Mehnavian 4.5   28.0   15.00  

1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Lg5 

Pbd7 7.Dd2 e6 8.O-O-O b5 9.f3 Bb7 10.Kb1 h6 11.Le3 Tc8 

12.Pb3 Le7 13.Df2 Zo'n kans moet je geen enkele Najdorf-

speler geven 13…Txc3 (Zonder nadenken. Standaard) 14.bxc3 

Dc7 15.g4 d5 16.exd5 Pxd5 17.Txd5 (Ceko vindt de 

dreigingen al te groot en besluit de kwaliteit terug te geven. De 

zwarte opzet is uiteraard volledig geslaagd) 17…Lxd5 18.Ld3 

Lf6 19.Ld4 O-O (19...e5 20.Be3 e4 21.Lxe4 Lxb3 22.cxb3 

Dxc3 was veel harder) 20.h4 e5 21.g5 exd4 22.gxf6 Pxf6 

23.Dxd4  (Wit heeft zich nog enigszins staande weten te 

houden) 23…Te8 24.Tg1 Qe5 25.f4 Dxd4 26.cxd4 Le4 

27.Tg3 Pd5  28.f5 Lxd3 29.Txd3 Te4 30.Pc5 Txh4 31.Pxa6 

h5 32.Tb3 Txd4 33.Kb2 (33.Txb5 Pc3+) 33...b4 34.a3 

35.Txa3 Tf4 36.Th3 Txf5 37.c4 Pf4 38.Tf3 Tf6 39.Pb4 Pd5 40.Txf6 Pxf6 41.c5 Kf8 42.Pd3 

Ke7 43.Kc3 h4 44.Kd4 Ke6 45.Pf4+ Kf5 46.c6 Pe8

47.Ph5 Kg6 (47...Kg4 was sneller. 48.Pxg7 Pxg7 49.c7 Pe6+) 48.Pf4+ Kg5 49.Ke3 Kg4 50.Pe2 

g5 51.Kf2 Pc7 52.Pg1 f6 53.Pf3 Kf4 54.Pd2 Ke5 55.Pf3+ Kd5 56.Ke3 Kxc6 57.Ke4 Kd7 

58.Kf5 Ke7 (en zwart won) 0-1

Stelling na 13...Txc3

J. Ceko – T.B. Vrenegoor

Commentaar door T.B. Vrenegoor

Eindstand (Beste 10) 30ste Open Kampioenschap van de Stad Weesp



Normaliter spelen we op de club gewoon schaak, eigenlijk is dit chess518. Ik kom daar straks nog 

op terug. Eenmaal per jaar spelen we shuffle chess waarbij de volgorde van de stukken op de 1e (en 

daarmee ook de 8e) rij door loting wordt bepaald. Ik vind dat altijd erg aardig omdat je eens een 

keer van je routines bent verlost. Toch is, op ons amateurniveau, het gewone schaak moeilijk en 

veelzijdig genoeg om te blijven boeien. Op hoog niveau ligt het misschien iets anders. 

Beroepsschakers zijn dag-in-dag-uit bezig om hun openingskennis bij te houden en het is 

gebruikelijk dat bij een (groot)meester partij de eerste 10 á 20 zetten in sneltreinvaart worden 

uitgevoerd. In die eerste fase wordt er dus niet echt geschaakt, veel eerder wordt er, onder 

inachtname van enige psychologie, een beroep gedaan op het interne schaakgeheugen.

Bobby Fischer heeft al eens voorgesteld om bij het schaken niet altijd van dezelfde beginstelling 

uit te gaan en had daarbij een bepaald soort shuffle chess voor ogen: chess960.

Als je dit zou gaan invoeren wordt al je openingskennis in één klap nutteloos.

En nu komt weer de psychologie om de hoek kijken. Iets waar je jaren aan gewerkt heb laat je je 

niet zo maar afnemen. Shuffle chess is daarom misschien (nog) niet ingevoerd. Denk eens in, hoe 

zo’n shuffle partij eruit zal zien. De loting is verricht, de spelers nemen tegenover elkaar plaats en 

vervolgens begint de witspeler alvorens hij de eerste zet doet heel lang na te denken. Denken vanaf 

de eerste zet! Originele, vreemd-aandoende stellingen komen vervolgens op het bord. We hebben er 

zelf nu enige ervaring mee gehad. Enkele vragen: 

•   Bestaat er misschien een beginstelling waarin wit (of zwart) bij correct spel altijd wint?

•   Wat gebeurt er bij een team wedstrijd, bij ieder bord een loting of alle borden hetzelfde?

•   Ontstaat er misschien op de lange duur zoiets als een meta-openingstheorie?

Dat laatste zal bij de WSC zeker niet gebeuren met per jaar slechts drie verschillende opstellingen 

(we spelen dan immers drie shuffle partijen per avond). Toch wel eigenaardig: voor ons is het 

gewone schaak moeilijk genoeg, maar eenmaal per jaar treden we erbuiten. Voor (groot)meesters 

wordt het misschien op den duur te gemakkelijk, maar die blijven voorlopig bij het gewone schaak.

Je moet het shuffle chess eigenlijk niet zien als een gewone variant op het schaken. Die krijg je bijv 

door de positie van de paarden en de lopers te verwisselen. Als je zou besluiten  voortaan vanuit die 

beginstelling te spelen ontstaat ongetwijfeld weer een openingstheorie en dan niet na vele jaren 

maar veel spoediger door de inzet van schaakprogrammatuur. Shufle chess is echter een 

metavariant, een variatie op een hoger niveau.

Tenslotte nog wat getalsmatige informatie. Hoeveel verschillende shuffle stellingen zijn er eigenlijk? 

Men is algemeen van mening dat de twee lopers op verschillende kleuren dienen te staan, voor de 

lopers heb je dus geen 8 x 7 = 56 mogelijkheden maar slechts 4 x 4 =16 (de witvelderige loper kan 

je op 4 verschillende posities zetten, en de zwartvelderige ook). Er blijven nog zes stukken over, die 

kun je op 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 720 manieren neerzetten. Echter de paarden en de lopers zijn 

identiek, die 720 moet je dus weer door 2 x 2 delen. Dat wordt 180. Vermenigvuldigd met de eerder 

genoemde 16 wordt dat 2880. Er zijn dus 2880 verschillende manieren om de 1e rij te 

rangschikken. Zou je besluiten om voor beide kleuren apart te loten, dan komen er 8294400 

mogelijkheden op het bord.

Nu Chess960 het schaak volgens Fischer. Deze vond dat er altijd een soort rochade mogelijk 

moest zijn en stipuleerde dat voor wat betreft de volgorde van koning en torens er sprake moest 

zijn van de volgende regel: de koning moet tussen de torens staan, maar dat hoeft niet direct 

aangrenzend te zijn. De mogelijkheden zijn T...T...K,   K...T...T  en   T...K...T. Alleen de laatste 

manier is toegestaan. Dit vermindert het aantal mogelijkheden met een factor 3. Dit komt neer op 

960 mogelijkheden en bij loting voor beide kleuren op 921600 manieren. Leve de variatie.

En Chess518? Wanneer je op een systematische manier de 960 mogelijkheden van Fischer gaat 

ontwikkelen en nummeren, krijgt de gewone stelling het nummer 518.

Henk Peperkamp

Shuffle chess, chess960 en chess518



Caissa 4 1864 - WSC 1 1703 7 – 1

Erik Dekker 1847 – Dave van der Kist 1850 1 - 0

Lance Oldenhuis 1853 – Hans Wijnand 1909 1 - 0

Wim van Tuyl 1910 – Peter Wijnand 1946 ½ - ½

Teun Timmerman 1972 – Theo van Tubergen 1636 1 - 0

Freek Terlouw 1911 – Andre Ottenhoff 1490 1 - 0

Michiel Pos 1816 – Harry Boom 1648 ½ - ½

Marjolein Theunissen 1808 – Michel Weenink 1691 1 - 0

Jouke van Veelen 1793 – Wim Blijstra 1456 1 - 0

Door Almere werden we met 6½–1½ op een vette nederlaag getrakteerd. Caissa maakte het nog 

bonter en mepte ons met 7-1 van de borden af. Aan mij de eer het verslag te schrijven. Ik heb er 

voor gekozen om geen diagrammen te maken van de beslissende momenten. Ze kwamen namelijk 

voort uit eerder gemaakte keuzes! Hopelijk kunnen we van ons verlies wat leren, dan houden we 

er nog wat positiefs aan over!

Caissa 4 - WSC 1  Gespeeld op 09-12-2008

Deze stelling is afkomstig uit de partij van Michel. Hij speelde 

hier 12.Lxf6. Op zich geen hele slechte zet, maar het wordt er 

allemaal niet makkelijker op. Het was beter om 12.Lg3 te 

spelen. De loper is dan niet alleen een uitstekende verdediger, 

maar valt ook e5 aan. 12…gxf6 nu is de halfopen g-lijn een 

geschikte plaats voor de zwarte toren, en pion f5-f4 behoort tot 

de mogelijkheden. Voor wit is de verdediging nu lastig. 13.Ph4 

(13.Pd2 is veiliger) Tg8 (Dd4 was beter) 14.g3 Lh3 (weer was 

Dd4 beter) 15.Lf3 Dd4 16.c3 0-1

Michel was waarschijnlijk gefocust op Dxb2 en mist dat de loper 

op h4 geslagen kon worden. Er waren nog kansen na 

bijvoorbeeld 16.Lxc6+ bxc6 17.Pg2 0-0-0 18.Df3

De stelling hiernaast komt uit de partij van André. Hij speelde 

hier 11.h3. Deze zet was nuttig geweest om Lg4 te voorkomen. 

Nu is het te laat. Het paard staat niet alleen gepend maar wordt 

ook aangevallen door paard e5. Een lastige situatie, waar nog 

een interessante oplossing voor is! Net als in de partij van 

Michel is de zwartveldige loper een prachtige verdediger! 11.Lf4! 

Lxf3 12.gxf3 Pxc4 13.dxc4 Dd7 Als het nodig is kan de loper nu 

nog ingrijpen. De partij ging verder met 11…Pxf3+ 12.gxf3 

Lxh3 13.Te1 Kh7 14.Pe2 Ph5 15.c3 e5 en zwart had niet 

veel moeite om de aanval door te zetten en later de partij te 

beslissen.

0-1

Wim Blijstra verloor zijn partij. Ik heb geen notatievelletje, maar wel een deel van de partij gezien. 

Wim moest zich verdedigen tegen een witte pion die al heel vroeg op a7 stond. Ook al was de 

stelling niet meer te houden, Wim had nog een paar gemene trucs. Nadat zijn tegenstander ze 

allemaal gepareerd had, was het een vol punt voor Caissa. Harry Boom was erg belangrijk tegen 

Caissa. Hij wist de helft van onze punten (of moet ik zeggen van ons punt) te scoren. In een nogal 

aparte siciliaan werden de stukken al heel snel afgeruild. Na 22 zetten hadden beide spelers niet 

meer dan een Koning, een Loper en zes pionnen op het bord staan! Met een minimaal nadeeltje 

bood Harry remise aan, en dat werd terecht aangenomen.



De andere helft van het punt werd door Peter gescoord. Peter speelde met wit tegen de Franse 

verdediging. Het ging de hele tijd gelijk op. Op het moment dat de vrede werd getekend had zijn 

tegenstander een vrijpion op d5, maar Peter had die geneutraliseerd door zijn stukken op de juiste 

plaatsen te zetten. 

Aan het eind van de avond zei Peter dat onze tegenstanders vooral strategisch een stuk beter 

waren. Had die vrijpion er mee te maken?

Het strategische aspect zien we ook in de partij van Theo. Na een (klein) foutje in de opening 

parkeerde hij zijn dame op c6.

Stelling na 8…Dc6

Stelling na 16.a4

Zo maakt hij optimaal gebruik van de positie van de dame. Het is alleen nog niet zo makkelijk! Na 

bijvoorbeeld 16…Dxa4 werkt 17.Ta1 niet: 17…Dc2! 18.Tfd1 Dxd3 19.Lg5 Dc4 20.Lxd8 Txd8 21.Txa7 

Pxe5! 22.Df4 Dxe2 23.Tda1 Pf3+!! Zwart heeft voldoende terug voor het geofferde kwaliteit. Remise 

zal niet moeilijk meer zijn. Maar goed, een half-open a lijn ziet er niet prettig uit. Theo speelde 

16…a5 17.c4 dxc4? (Dxa4 was wederom beter) 18.Txc4, nu is het voor wit niet zo moeilijk meer. 

Hij speelde nog 18 zetten door, maar de witte aanval was te sterk.

Dan komen we bij de eerste 2 borden aan. Hans en ik hadden de avond daarvoor al een wedstrijd 

voor Laren gespeeld. Mede door de winstpartij van Hans en de remise van mij wonnen we met 3,5-

4,5. Tegen Caissa begonnen we dus met goede moed.

In de partij van Hans kwam de volgende stelling op het bord:

Zijn tegenstander wilde de 

slechte positie van de 

Dame wel afstraffen, maar 

wist dat hij de tijd had. 

9.Ld2 g6 10.Pe2 b6

11.0-0 La6 12.Lg5 Lxd3 

13.cxd3 Pd7 14.Tac1 h6 

15.Ld2 0-0-0 16.a4 (zie 

het rechter diagram). 

Zeven  zetten later staat 

de Dame er nog steeds, 

maar wit heeft nu rustig 

ontwikkeld en staat klaar 

om c3-c4 te spelen.

Wit heeft net lang gerokeerd en offert dus de loper op f4. Maar 

wat is de reden? Hans dacht lang na en koos voor de veilige weg 

met 14…f6. Achteraf blijkt dat 14…exf4 helemaal geen kwaad 

kan. 15.The1+ Le7 en dan heeft wit een paar opties die allemaal 

niets uithalen:

a. 16.Dxg7 0-0-0 17.Dxf7 Lxf3 18.gxf3 d2+ 19.Txd2 Dxd2+ 

20.Kxd2 Pe5+ 21.Kc1 Pxf7 22.Txe7 Pd6 en zwart heeft 

een toren voor 2 pionnen.

b. 16.Pg5 0-0 17.Pe6 Lf6 (fxe6? 18.Txe6) 18.Pxf8 Txf8 

Zwart heeft de kleine kwaliteit met prachtige 

aanvalskansen.

c. 16.Pc4 Pxc4 17.Lxc4 Df6 en zwart behoudt het stuk.

d. 16.Pd4 g6 17.Pdb5 Lxb5 18.Pxb5 Dc5 19.Pd4 0-0 zwart 

behoudt weer het stuk.

e. 16.Txe7+ Kxe7 17.Dxg7 Df6 en zwart staat een toren 

voor.

f.  16.Lxf7+ Kxf7 17.Txd3 h5 18.Dh3 Df6 en zwart staat 

zelfs twee stukken voor.

Stelling na 14.0-0-0



Na het veilige 14…f6 15.Lg3 verloor Hans met 15…Tc8 z’n voordeel. In tijdnood zette hij zijn 

dame verkeerd neer en verloor de partij.

Als laatste mijn eigen partij. Ik speelde de opening verkeerd door op de damevleugel te verdedigen 

in plaats van de aanval te zoeken op de koningsvleugel. Toen ik me uiteindelijk toch op de 

koningsvleugel ging richten was het al te laat.

In de stelling hiernaast moet de witte aanval nog beginnen. 

Zonder alle pionzetten op de damevleugel was de aanval in volle 

gang geweest! De stelling is nu ongeveer gelijk. Ik speelde hier 

een slechte zet. 21.Tad1? Geen flauw idee wat het idee was. 

Misschien om e4 te voorkomen? Veel beter was 21.cxd5 Pxd5 

22.Pd2 Le6 en wit kan invloed op het centrum uitoefenen met 

mogelijk wat aanvalskansen.

21…axb3 22.axb3 Le6! Zwart heeft meer invloed op het 

centrum dan wit. Nu ook de a lijn is geopend, zal wit ook op b3 

moeten letten.

Ik zocht uiteindelijk toch de aanval, wat me onverwacht een 

stuk kostte. Aangezien ook b3 verloren zou gaan, heb ik maar 

opgegeven.

Stelling na 20...gxf6

Dave van der Kist

Een overzicht

Foto: Ruth van Kessel
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