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Hogeweyselaan 227
1382 JL Weesp
Telefoon 0294-419878
Geopend : Maandag t/m Vrijdag
Zaterdag en zondag

8.00 -- 23.00 uur
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.

Documentverwerking
Sportprijzen
Stanzen

Hier had uw advertentie
kunnen staan!

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
Het eerste clubblad van het nieuwe schaakseizoen. Een seizoen dat we met veel plezier starten na
een zeer goede vakantie te hebben genoten in de mooie landen Cambodja, Laos en Thailand. Ook
daar wordt er fanatiek geschaakt. Hoewel het een speciale vorm van het schaken betreft (het lijkt
het toch nog redelijk veel op elkaar) heeft ook Mrs Smith haar aandeel gehad. Ook een speciale
vorm van de clubbladen zullen dit jaar opvallen. Het is namelijk alweer de 50e jaargang. Onze
redacteur heeft veel in petto voor ons, waaronder diverse nieuw aangeleverde copy, alsmede copy
uit de oude doos.
Even terug naar het begin van het seizoen. De eerste avond van het seizoen is op verzoek de
vertrouwde simultaan teruggekomen. Een rustig verlopen ALV, waarbij diverse goede besluiten zijn
genomen zoals een samenwerkingsverband met de Larense SchaakClub waarbij 1 speler wordt
“uitgewisseld” met de WSC gedurende 1 jaar tbv de externe wedstrijden. Dit om te proberen te
handhaven in de 1e klasse van de SGA. Ook het omlaag brengen van diverse kosten zoals die van
het clubblad zal worden bekeken.
De hoge afdracht aan de bond zal door het bestuur worden bekeken. Ook de kosten van het
clubblad kunnen omlaag wanneer een aantal leden genoegen zou nemen met ontvangst per email
als bijlage in PDF-formaat.
De huidige techniek geeft ons vele mogelijkheden. Zo ook het digitaliseren van het archief van de
WSC. Een hele klus, die vele uren zal gaan kosten, maar gelukkig hebben al diverse personen hun
hulp toegezegd. Helaas heeft de digitalisering ook zijn nadelen :
Het schaken via internet blijft maar groeien, waardoor het clubschaken in het geding komt. Toch
jammer, want spelen op een echt bord met echte stukken en een goede schaakklok blijft toch het
leukste. Ondanks dit bericht is de groei van het ledenaantal bij de WSC positief, iets wat het bestuur
positief stemt. Natuurlijk zijn er na de Rabobank verenigingenmarkt weer een groot aantal
(jeugd)leden bij gekomen, maar ook tijdens de eerste weken van het nieuwe seizoen hebben we
nieuwe leden mogen begroeten. Iedereen van harte welkom !
Natuurlijk mogen de jubilarissen dit jaar niet vergeten worden! De heren P. Kersten en J. Kuyper
zijn inmiddels 25 jaar lid van de WSC. Hiervoor hebben ze als dank een speld ontvangen tijdens de
ALV. Heren : van harte gefeliciteerd.
De eerste externe wedstrijd van het nieuwe seizoen is inmiddels gespeeld. Het 1e 8-tal speelde uit
tegen Almere 2 en verloor helaas met de cijfers 6½ - 1½.Als supporter toch een spannende
wedstrijd, het leek er in het begin op dat we zeker een kans maakten. Helaas viel het kwartje toch
de verkeerde kant op. We laten ons niet kennen en zullen zeker de volgende wedstrijden er weer
vol tegenaan gaan, zeker de eerst volgende op 11 november tegen ENPS2 uit Amsterdam.
Op 7 november viert de WSC haar 85-jarig bestaan. Omdat dit een vrijdag is, zal op 4 november de
heugelijke feit worden gevierd met een instuif. Alle leden, oud-leden, donateurs, ouders van
jeugdleden en adverteerders zijn hiervoor uitgenodigd. Natuurlijk zijn hierbij ook ( indien van
toepassing ) de partners uitgenodigd.
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 13 december 2008.
Ariën Hooimeijer

22 oktober 2008
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Van de redactie
Zo het eerste clubblad van het seizoen is af. We zijn op dit moment het 50e jaargang ingegaan! Het
is ook meteen een nieuwe start, maar daarover straks meer. Allereerst wil ik u een overzicht van dit
clubblad geven.
Nu het clubblad 50 jaar bestaat, kunt u wat speciaals verwachten. Ik ontkom er helaas niet aan om
het programma, reglementen en de colofon op te nemen. Vanzelf sprekend blijft er minder ruimte
over voor iets extra's. Wat u niet gewend bent van het clubblad zijn de foto's. Onze voorzitter heeft
een aantal mooie foto's gemaakt van de simultaan, en tijdens de interne competitie heeft Bert
Hoetmer wat foto's geschoten. Een deel van de foto's zijn in zwart/wit opgenomen in dit blad. Mocht
u de digitale versie ontvangen, dan zijn ze in kleur!
Ondanks het clubblad meer pagina's heeft als het afgelopen jaar, staan de interne competitie en 'In
't kort' er niet in. U kunt ze inzien op de clubavond en binnenkort ook op de website.
De nieuwe start
De afgelopen week ben ik druk bezig geweest om over te stappen op een voor mij nieuwe techniek.
Na uren, dagen en nachten werk, heb ik het computerprogramma Scribus onder de knie gekregen.
Dit programma maakt de mogelijkheden voor het clubblad bijna onbeperkt.
Nu er een andere techniek wordt gebruikt, betekent dit niet meteen dat het clubblad er anders
uitziet, wellicht ziet u geen verschil. Het betekent wel dat het meer werk gaat kosten! Waarom dan
een andere techniek?
-

-

-

-

Het bestuur wilde eens onderzoeken of we kosten kunnen besparen door het clubblad
digitaal te verzenden. Er is een enquete gehouden, waaruit blijkt dat toch een aantal
mensen hier interesse in hebben.
De vorige jaren werd ik continue met het feit geconfronteerd dat het clubblad er in
werkelijkheid anders uitzag dan het uit mijn eigen printer kwam. Dit was een duidelijk
signaal om eens wat anders te proberen.
Zelf ben ik over gestapt (sorry ik kan het niet laten er wat over te zeggen) op Linux. Ik ben
niet meer van plan Microsoft producten te gebruiken. Linux is sneller, veiliger en volledig
naar eigen wensen aan te passen. Het houdt wel in dat ik andere programma's moet
gebruiken.
Zoals u weet zijn we bezig met ledenwerving. Eddy Sibbing (Servicepunt Schaakbond)
raadde aan om veel meer foto's te gebruiken. Leden vinden het vaak leuk wanneer ze
zichzelf tegenkomen in het clubblad, de website of de krant. Daarnaast is het belangrijk dat
de omgeving een beeld krijgt van de vereniging.

Komende clubbladen
Wegens de 50e verjaardag van het clubblad zal er in dit seizoen op oude artikelen worden
teruggeblikt. Ondertussen heb ik van diverse personen content gehad. Het oudste artikel over de
WSC komt uit de 40er jaren! Niet alleen oud materiaal wordt toegevoegd, maar natuurlijk ook up-todate content, zoals verslagen, foto's, puzzels en columns.
Maar goed, ik ben ondertussen al weer veel te lang bezig met dit clubblad. Het clubblad hoort al
lang bij de drukker te liggen. Ik zal er maar eens mee stoppen.
Dave van der Kist

27-10-2008 13:50
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Scheidsrechtervraagstuk 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 ?
Antwoord :
De vraag is in welk artikel van de FIDE-regels geregeld is dat een speler zijn notatieformulier moet
laten zien aan zijn tegenstander. En ook waar geregeld is dat een scheidsrechter de gevraagde
toestemming kan geven.
Het antwoord daarop luidt, dat zulke regels niet bestaan. Dan geldt de aanwijzing genoemd in het
Voorwoord van de FIDE-regels: 'In situaties die niet nauwkeurig door een artikel van de Regels
worden geregeld moet het mogelijk zijn om tot een juiste beslissing te komen door analoge situaties
in overweging te nemen, die wel in de FIDE-regels zijn behandeld.' Nu bestaan er wel vier analoge
regels.
In de eerste plaats is dat artikel 8.2 dat luidt: 'een notatieformulier moet tijdens de hele partij
zichtbaar zijn voor de scheidsrechter'. Er staat niet dat het formulier ook zichtbaar moet zijn voor
zijn tegenstander.
In de tweede plaats is in de tweede volzin van artikel 13.6 geregeld dat een scheidsrechter niet mag
meedelen hoeveel zetten er zijn gedaan. Die zin luidt: 'De arbiter mag niet meedelen hoeveel zetten
er zijn gedaan, behalve zoals vermeld in artikel 8.5 als tenminste één speler al zijn bedenktijd heeft
verbruikt.'
Als beide spelers in tijdnood zijn en de scheidsrechter de partij noteert, mag de scheidsrechter zelfs
niet zeggen hoeveel zetten de spelers hebben gedaan. Als het in die situatie al niet mag, dan mag
het helemaal niet als de spelers niet in tijdnood zijn en de speler zelf in gebreke is.
In de derde plaats kan gedacht worden aan straffen. In feite straft de scheidsrechter degene die
zich wel heeft gehouden aan de FIDE-regels door nauwgezet de zetten te noteren. In artikel 13.4 is
niet geregeld dat een scheidsrechter als straf mag opleggen het laten inzien van het notatieformulier.
Tot slot kan gedacht worden aan het verbod genoemd in artikel 12.5 een speler te hinderen, te
ergeren. Door tussenkomst van de scheidsrechter kan de speler zijn tegenstander hinderen als de
tegenstander zijn notatieformulier aan de speler moet laten zien. De tegenstander kan zich beroepen op artikel 12.5.
Opgave 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.
7

Almere 2 – WSC 1 gespeeld op 13 oktober 2008:
1w
2z
3w
4z
5w
6z
7w
8z

Dave van der Kist 1850
Hans Wijnand 1909
Peter Wijnand 1946
Dick Spel 1785
Theo van Tubergen 1636
Harry Boom 1648
Michel Weenink 1691
Micha Pfeiffer 1764
WSC 1

0-1
1–0
0-1
½-½
0–1
0-1
0–1
0–1
------1½ - 6½

Pim Groot 1889
Mike van Niel 1901
Martin Heijlman 1942
Bert Kampen 1754
Rob van de Kamp 1872
Henk Bermon 1878
Danny Overweg 1854
Ton Sprong 1840
Almere 2

Terwijl de 4 topborden redelijk aan elkaar gewaagd waren, hadden de gastheren gemiddeld zo’n
150 ratingpunten voorsprong op elk bord voor de overige borden.
En dat hebben we geweten.
Dave schaamde zich diep na z’n partij: hij offerde een pion en de kwaliteit vroeg in het middenspel,
zonder daar enige compensatie voor terug te zien. Op de 19e zet gaf hij daarom maar op.

Wit zou graag de loper op h7 willen terugtrekken zodat
zijn dame weer vrij bewegen kan. Hij speelde dus
26.Ld3?. Helaas (voor hem) is dit een blunder omdat
loper d4 nu ongedekt staat (Lf5 was een betere zet) en
zwart met Dh4 zowel dreigt de loper te winnen als mat
te geven. De partij ging verder met 27.Lxg7? dit is
paniek! Na 27.g4! Dxg4+ 28.Kh1 Dxd4 29.Lxa6! Lxa6
(zwart kan het zich niet veroorloven deze belangrijke
loper te verliezen) 30.Txd4 Lxf1 heeft wit nog alles om
voor te spelen.
Kxg7 28.g3 Lc5+ 29.Tf2 en zwart heeft de boel onder
controle. Na nog een fout een paar zetten later was het
helemaal over en kon Hans als enige het volle punt
bijschrijven.
Omdat Dave graag tegen Pim Groot wilde spelen, iemand die hij goed kende, nam ik maar plaats
aan bord 3. Helpen deed het niet, want ik zat nog steeds tegen de hoogste rating aan te kijken. Ik
schoof, in een Pirc, de pionnen in het centrum ineen. Dat is eigenlijk tegen mijn stijl. Ik hou meer
van open stellingen en had dat dus ook niet moeten doen. Er werden geen echte blunders gemaakt,
maar ik koos regelmatig niet de beste voortzettingen, zodat mijn stelling allengs slechter werd.
Net toen ik dacht het ergste doorstaan te hebben, kon mijn tegenstander mijn verdediging slechten
en een pion, met minder dan 5 minuten op de klok, laten doorlopen tot dame.
Op bord 4 verscheen er ook een Pirc op het bord, maar nu voerde een Weesper de zwarte stukken.
Ook hier verliep het middenspel echter niet gunstig voor ons. Na een afwikkeling naar het eindspel
had wit waarschijnlijk beslissend voordeel kunnen behalen.
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De partij ging verder met 26.Lb3? c4 27.Dxb7 cxb3
28.Dxb3 Da1+ 29.Kh2 en er werd tot remise besloten.
Waarom niet slaan op f7? 26.Dxf7 Dc3 27.Lxd6 Kh8
anders volgt Lf8 28.Lb3 c4 29.Lxc4 Dxc4 30.Dxb7 en
wit heeft een belangrijke centrumpion die mogelijk
winnend is.
Dan komen we bij de eerste van de onderste vier
borden. Theo blunderde vreselijk op de 16e zet in een
gelijke stelling. Als je dame nog maar 1 vluchtveld heeft
moet je op dat veld geen eigen stuk zetten. Na zwarts
antwoord kon hij opgeven.

Harry verdedigde zich met een open spanjaard. Iets te
open bleek al gauw.
Er dreigt hier Dd5, na Pg5?? Pc5 9.Pxg5 Lxg5 10.Dh5
moet zwart een stuk inleveren om mat te voorkomen.
Hij gaf dus direct op.
Degene die het meeste weerstand bood was Micha. Zijn
tegenstander speelde een opening die je niet vaak ziet:
de Orang Utan (1.b4), maar toch kon zwart niet
mopperen over het verloop van het spel, zoals het
volgende diagram laat zien.
Helaas liet hij deze kans voorbij gaan, kreeg daarna nog
wel enkele kansen om de schade beperkt te houden,
maar de druk van de klok werd hem toch te machtig.

Micha had hier 2 pionnen kunnen winnen met Lxf3
25.Lxf3 Pxe5! 26.dxe5 Dxe5+ 27.Kf1 27.Le2 Td3
Txd1+ 28.Pxd1 28.Lxd1 Lf6 Dxb2 29.Pxb2 Lxa3
30.Pd1 c3 en het paard moet zich wel opofferen voor de
pion, waarna zwart de beloofde 2 pionnen extra heeft.
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Michel staat hier al slechter, maar dacht toch zijn slag te
kunnen slaan met 20.Tc1??. Dat zou alleen goed
geweest zijn als hij een ventiel in zijn koningsstelling had
gehad. Nu volgde dwingend Dxc1+ 21.Lxc1 Txc1+
22.Lf1 Lxd3 23.h3 te laat Txf1+ 24.Kh2 Lxe4 0-1
Er dreigt Le5+ en mat is onvermijdbaar.

De nederlaag was terecht, maar had niet zo hoog
hoeven uitvallen.
Peter Wijnand

Uit de oude doos

Henk Peperkamp stuurde een foto uit ongeveer 1972. Op de foto ziet u hoe Henk Peperkamp
en Dick Spel een simultaan spelen tegen oud-wereldkampioen Max Eeuwe. Herkent u ze?
Elders in dit clubblad, wordt gesproken over deze simultaan!

Foto-impressie: Simultaan 2008

Dave van der Kist

Clubkampioen Peter Wijnand

De enige 2 remises door Henk
Peperkamp en Hakim Zoubaa

Overzichtje

De Gebroeders!

Bekercompetitie 2008 - 2009
De eerste ronde van de bekercompetitie is gespeeld. Hoewel niet iedereen aanwezig was, is het toch
een leuke avond geworden met verrassende stellingen op het bord. De uitslagen waren niet allemaal
verrassend maar toch wil ik even 2 partijen benoemen :
D. Spel – E. Ahlheid waarbij de tiebreak ( 3 partijen snelschaken ) de beslissing moest brengen en
de partij J.M. Otterman – H. Boom die na een lange avond spelen beslist werd in het voordeel van
H. Boom met ½ - 1 ½ .
De andere uitslagen :
N. de Boer
–
K. Siewertsen –
H. Peperkamp –
H. Dolman
–
A. Ottenhoff –
H. Hilders
–
T. v. Tubergen –

B. Hoetmer
M. Langedijk
J. Kuyper
D. v/d Kist
D.J. Baars
P. Wijnand
J. Broenink

0
2
2
0
2
0
2

–
–
–
–
–
–
–

2
0
0
2
0
2
0

De 1/8 finale staat gepland voor 16 december.
Ariën Hooimeijer
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De dubbele aanval op een gedekt stuk of pion
Awerbach laat enige juweeltjes zien. Waarbij een dubbel aanval afgedwongen wordt. Dat vind je
achter je bord niet zo snel. Maar Paul v. Vliet zou zeggen ‘Leuk voor de mensen’ Diagram 1 is een
studie van Neustadt uit 1929.
Wit speelt 1.Kd1;
1...Lb2 verliest door 2.Pc2+ met aftrekschaak
1...La3 verliest door 2.Pc2 met vork.
Dus moet 1...Ld2 waarop de onverwachte zet 2.Pc6
komt.
Zwart kan nu niet met de loper veld de verlaten en
moet 2...Kd3 spelen, waarop wit 3.Pe5 speelt.
Op 3...Ke3 komt de vork 4.Pc4+
Op 4...Kc3 komt het aftrekschaak 5.Pf3. Wit wint,
hoewel het mat zetten met Paard, Loper en Koning
binnen 50 zetten niet zo makkelijk is.

Diagram 2

Diagram 3

Diagram 2 is een studie uit 1929 van Gorgiew. Schijnbaar staat de zwarte toren Frank en vrij. Maar
na 1. Kd6 kan zwart alleen 1...Tc5 spelen. Dan volgt 2.Ld3+ Kb6 en wordt de partij met de
penning 3.Le3 beslecht.
In diagram 3 een partij voorbeeld uit 1963 tussen Mädler en Uhlmann. Wit wil met 1.Tc7 zijn
pionnetje terugverdienen. Bij een grootmeester zou bij het vrijgeven van de onderste lijn wat
moeten rinkelen. Maar Mädler dacht dat na 1…Te1+ 2.Kh2 de Koning veilig stond. Hij zakte door
zijn stoel toen Uhlmann 2…Th1+ speelde. De Toren moet genomen worden. Op 3.Pxh1 volgt
Dxg2# en op 3.Kxh1 komt Dh3+ 4.Kg1 Dxg2#
Bijzondere aandacht in de opening voor de dubbel aanval op pion f7. In het 2 paardenspel heeft wit
na de zetten 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3. Lc4 Pf6 de mogelijkheid om het zwakke punt f7 met 4.Pg5
direct aan te vallen. De schaakwereld is verdeeld in 2 groepen. De eerste noemt dit de weerlegging
van het 2 paardenspel (natuurlijk niet). De ander spreekt van een stumperzet (vrij vertaald uit het
Duits Stümperzug), maar ook dat klopt niet om de aanval met succes af te slaan moet zwart na
4.Pg5 d5 spelen om na 5.exd5 met Pa5 een pion te offeren met goed tegenspel. Op een club
avond zag ik een ‘oudje’ 5…Pxd5 spelen maar dit gaat na 6.d4 snel bergafwaarts voor zwart.
Vroeger speelde ik zelf 5…Lc5 tot het moment kwam dat een tegenstander met een geforceerde
remisevariant kwam.
Gebruikelijk is het dat wit de zetten 4.d4 exd4 en dan pas 5.Pg5 speelt. Maar ook dat heeft zwart
niet te vrezen. Over het algemeen is het gezond er niet te passief tegen te spelen. Hoewel het
agressieve witte spel zwart dikwijls tot voorzichtigheid maant. Een typisch voorbeeld is b.v. de
philidor verdediging: Na 1.e4 e5 2.Pf3 d6 3.d4 Pd7 4.Lc4 speelde zwart Le7 met de bedoeling
te anticiperen op 5.Lg5 Dus veilig? Vergeet het maar. Wit speelde 5.dxe5 dxe5 6.Dd5 (Volgende
diagram).
Reeds na 6 zetten is de aanval op pion g7
onweerstaanbaar en verliest zwart na Ph6 7.Lxh6 een
stuk. Natuurlijk zou 5…Pxe5 6.Pxe5 dxe5 beter zijn
maar na 7.Dh5 is er een dubbel aanval op de pionnen f7
en e5. Conclusie: Antwoord zwart op e4 met e5 dan is
de kans op een gecompliceerde openingsvariant groter
dan b.v. Siciliaans, Frans of Caro Kann.
Dick Spel

Verjaardagskalender
Er wordt weer grootschalig verjaard.
De vereniging zelf verjaart en wel met factor 85. Het clubblad verjaart met factor 50.
Tijdens mijn korte vakantie heb ik factor 20 gesmeerd, dus ik kan er tegen. Laat alle
verjaarspartijtjes maar komen, ik kom ook. En tussendoor schaak ik met elke tegenstander die mij
aandurft, ongeacht zijn factor. Dat doe jij toch ook, want wie is er nou bang voor mij.

Uit nieuwsbrief nr 70 van het Max Euwe Centrum

Een jeugdles
In het seizoen 2008-2009 ondersteun ik de jeugdafdeling. De jeugdspelers die extern spelen krijgen
eens in de 2 weken les met een demonstratiebord. In dit clubblad wil ik nog wat aandacht besteden
aan 2 behandelde punten.
Punt 1: Paul Morphy – Duke Carl
In dit partijtje staat het ontwikkelen van de stukken centraal. Paul Morhy ontwikkelt zijn stukken
razendsnel, en door verschillende penningen stopt hij de ontwikkeling van de zwarte stukken.
1.e4 e5 2.Pf3 d6 3.d4 Lg4 4.dxe5 Lxf3 5.Dxf3 dxe5 6.Lc4 Pf6 7.Db3 De7
8.Pc3 In de les heb ik gevraagd waarom wit de pion op b7 niet slaat. Het zou geen slechte zet zijn,
maar na 8.Dxb7 Db4+ moet wit de dames ruilen. 9.Dxb4 Lxb4+
Zwart heeft ondertussen zijn loper bevrijd en kan al snel gaan rokeren.
8…c6 Nu heeft het een extra zet gekost om de pion te verdedigen.
9.Lg5 Nu het paard gepend staat heeft zwart bijna geen goede zetten meer.
•
Pbd7 kan niet omdat de pion op b7 geslagen wordt
•
De loper is ingesloten door de Dame
•
Pf6 kan niet weg omdat de Dame geslagen wordt
•
De Dame kan niet weg omdat de pion op f7 geslagen wordt.
9…b5 10.Pxb5! cxb5 11.Lxb5 Pbd7
12.0-0-0!
In de les heb ik gevraagd waarom wit hier lang rokeert en niet kort. Als wit een korte
rokade doet is er een zet meer nodig om de torens er bij te halen.
Na de lange rokade is er meteen een op het paard gericht.
12…Td8
De enige manier om het paard te verdedigen.
13.Txd7 Txd7
Wit gebruikt beide lopers om stukken te pennen! Zwart kan straks geen enkel
stuk bewegen. Nu hoeft wit alleen nog maar een gepend stuk aan te vallen.
14.Td1 De6 Zwart heeft een penning opgelost maar het is al te laat. Tijdens de les heb ik
gevraagd of iemand weet hoe wit kan winnen (Zie het linker diagram).
Op deze lastige vraag gaf Jelle het goede antwoord!
15.Lxd7+ Pxd7
16.Db8+!! Pxb8 17.Td8# Met nog maar een toren en een loper over, weet wit mat te zetten.
Punt 2: Ik heb uitgelegd waarom je niet meteen een herdersmatje moet proberen (ja sommigen
trappen er in, ik weet het). Daarna heb ik laten zien dat er ook in andere openingen heel veel
trucjes te vinden zijn. Bijvoorbeeld na 1.e4 e5 2.Pf3:
Zwart kan nu bijvoorbeeld de Russische opening spelen. 2…Pf6 3.Pxe5 Pxe4 4.De2 Moet zwart nu
het paard dekken of terugtrekken (zie het rechter diagram)?
Na 4…Pf6 heeft wit een aftrekaanval! 5.Pc6+ en wit wint de Dame.

Interne Competitie Seizoen 2008 - 2009
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 (de zogenaamde ‘eigen remise’)
- ‘afwezig zonder geldige reden’
nul punten
- ‘bondswedstrijd’
2/3 maal de eigen waarde
- ‘niet-spelend teamleider 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 het recht om de indeling naar
zijn 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.

Snelschaakcompetitie 2008 - 2009
Algemeen
Verdeeld over het seizoen zullen er 4 ronden snelschaak worden gespeeld. De 3 beste scores tellen
mee voor het clubkampioenschap snelschaken.
Per avond wordt, op basis van de dan geldende ranglijst en het aantal deelnemende leden die
avond, bepaald in hoeveel groepen er wordt gespeeld. Uitgangspunt is minimaal 7 en maximaal 10
personen per groep. Gevolg is dat gedurende het seizoen niet gegarandeerd is dat je altijd in
dezelfde groep speelt, maar wel is gegarandeerd dat de groepsgrootte zodanig is, dat van een
welbestede snelschaakavond kan worden gesproken.
Indeling
Voor de 1e ronde zijn alle seniorleden op volgorde ingedeeld overeenkomstig de ranglijst na de
laatste ronde van het vorige seizoen. Deze ranglijst geeft in een puntenscore de snelschaak sterkte
van de deelnemers weer.
Per avond worden de aanwezigen (de deelnemers aan die ronde van de snelschaakcompetitie)
afgevinkt en verdeeld over groepen van minimaal 7 en maximaal 10 personen. De ene avond kan je
dus uitkomen in groep 1, de volgende avond in groep 2, zonder dat er van promotie of degradatie
sprake is.
Score en ranglijst
Als score wordt geteld a) het behaalde procentuele percentage verhoogd met b) het puntenaantal
behorend bij de groep (groep 1 is 200 punten, groep 2 is 150 punten, etc. per groep 50 punten
minder).
Wie speelt in groep 1 scoort als punten het percentage + 200
Wie speelt in groep 2 scoort als punten het percentage + 150
Wie speelt in groep 3 scoort als punten het percentage + 100
Wie speelt in groep 4 scoort als punten het percentage + 50
De behaalde punten tellen mee voor het clubkampioenschap snelschaken.
Als men een snelschaakavond moet missen, krijgt men een vervangende score. Deze vervangende
score is 30 (een fictieve 30% score). Als men meerdere snelschaakavonden achtereen niet
deelneemt, dan wordt per keer de vervangende score 5 minder. Na elke wel gespeelde snelschaak
ronde is de eerstvolgende vervangende score weer 30.
Als score wordt dan geteld a) de vervangende score verhoogd met b) het puntenaantal behorend bij
de groep waarin men ingedeeld zou zijn.
De behaalde punten tellen in dit geval niet mee voor het clubkampioenschap, cq ronde telt voor de
speler als een 0 punten score.
Voor de volgende snelschaak avond wordt de indelingsvolgorde bepaald door de behaalde score op
de vorige snelschaakavond.
Clubkampioenschap snelschaken
De 3 beste scores telt mee in de bepaling van het clubkampioenschap snelschaken. Deze 3 score
worden opgeteld. Kampioen is degene met de meeste punten.

WSC 85 Jaar:

Uitnodiging

Weesp, oktober 2008
Beste schaakvriend,
De Weesper Schaakclub bestaat 7 november 2008 aanstaande 85 jaar.
We willen graag op een gezellige en informele wijze bij deze mijlpaal stilstaan.
Daarom organiseren wij op 4 november vanaf 20.00 uur een instuif in ons clublokaal.
Deze instuif is bedoeld voor leden, oud-leden, donateurs, ouders van jeugdleden* en alle
belangstellenden die de WSC een warm hart toedragen.
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen u op deze avond te mogen ontmoeten.
Gezien het gezellige en informele karakter van deze avond is ook uw partner (indien van
toepassing) van harte welkom.
Wij bieden u aan: de overbekende gezellige sfeer van de Weesper Schaakclub, ontmoetingen met
oude bekenden en nieuwe gezichten onder het genot van een hapje en een drankje.
Voor de hen die het willen, is er een ruim assortiment denksport spellen aanwezig, maar het gaat
vooral om het elkaar (weer) ontmoeten.
Uw cadeau aan de jarig WSC? Uw aanwezigheid!
Graag tot dinsdag 4 november 2008 in de kantine WVGV aan de Hogeweijselaan 223
Met vriendelijke groet,
Ariën Hooimeijer (voorzitter WSC) en de leden:
Bart Achterberg, Ewout Ahlheid, Lars Altink, Dirk Jan Baars, Sybren Bierma, Wim Blijstra, Willem
en Nico de Boer, Harry Boom, Hidde van den Bos, Jan Broenink, Jelle en Sietse Couperus, Henk
Dolman, Niels van Hese, Han Hilders, Hans Hodde, Bert Hoetmer. Emile Kaptein, Alrik Dico en
Reggie Karssiens, Peter Kersten, Dave van der Kist, Kolya Klinkenberg, Geert en Rik Kotter, Jan
Kuyper, André Ottenhoff, Jan Marten Otterman, Henk Peperkamp, Micha Pfeiffer, Cor Roetman, Alex
van Rossem, Maurice van Schoonderwoerd, Kalid Siddigi, Klaas Siewertsen, Eric Smaling, Dick
Spel, Theo van Tubergen, Bertus en Edwin Vossepoel, Roel Waeijen, Michel Weenink, Peter
Wijnand, Ruud Willemsen en Hakim Zoubaa.

* Voor de jeugdleden en hun ouders is er een jeugdinstuif op dezelfde avond van 19.00 tot 20.00 uur.
Ouders, u bent dus hierbij 2x uitgenodigd.

Schilderbedrijf

J. Veldhuijsen

Middenstraat 86 Weesp
Tel : 0294 – 418251
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MAURICE LACROIX
NOMINATION
QUINN
SWAROVSKI
ESPIRIT
SWATCH
GUESS

NIEUWSTAD 42 WEESP
TEL. 0294 450 228 – FAX 450 229
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SEIKO
BREIL
TISSOT
PANDORA
TI SENTO
DESIRÉE
TROLLBEADS
CHRISTINA
TW STEEL

EMAIL: info@hansluijer.nl
www.hansluijer.nl

Brillen
&
Contactlenzen
Nieuwstraat 11
1381 BB Weesp
Tel. 0294 – 414401

Klaar met schaken..??
Heerlijke Hollandseen Buitenlandse kaassmaken
Laat het U smaken..!!
Slijkstraat 26 WEESP
Tel. 0294 – 412433
WWW.PRONKJUWEEL.NL

