
1 
 

 

a4tje 

april 2012 
 

Van de voorzitter 
 
De competities draaien volop! De A-, B- en C-
competities zijn bijna afgerond. De vraag wie dit jaar 
clubkampioen wordt kan nog niet met zekerheid worden 
beantwoord omdat een groot aantal partijen in de A-
groep nog moet worden gespeeld. In de ladder kan nog 
van alles gebeuren! De externe competitie kent hoge 
pieken en zeer diepe dalen. Eerst maar de piek. Ons 
eerste achttal – Woerden 1 – staat in de promotieklasse 
op de eerste plaats met één punt voorsprong op de 
nummer twee. Voor een bloedstollend verslag, zie 
elders in dit nummer. Het lijkt erop dat klasse 1B een 
maatje te groot is voor ons tweede team. Te vrezen valt 
dat Woerden 2 degradatie niet kan ontgaan. Woerden 3 
handhaaft zich goed in de tweede klasse; een 
verdienstelijke 7e plaats en de zekerheid dat volgend 
jaar weer op dit niveau gespeeld wordt. Wat betreft het 
vierde: het slechte nieuws is dat het de laatste plaats 
inneemt. Het goede nieuws is dat het niet zal 
degraderen! Het nog betere nieuws is dat het team 
meer bordpunten heeft gehaald dan voorgaande jaren. 
Dat opent perspectief! Dit jaar voor de eerste keer 
speelde Woerden 5 mee in de SGS 4-tallen competitie. 
Ongetwijfeld heeft onwennigheid om in extern 
competitieverband te spelen een groot invloed gehad op 
de resultaten. Laatste! Volgend jaar beter! 
 
Dick van der Windt    
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Snelschaken 20 maart 
 
Marcel  werd terecht kampioen. Jan Pronk 
haalde fraai de 2e plaats. Carl Schoor  en 
Dick Hagoort  speelden respectievelijk 
normaal en gezien de leeftijd uitstekend. 
Arjen van den Berg  steeg uit boven 
verwachting! 
  

Deropenderover 
 
Er zijn van die dagen dat alles loopt zoals 
gepland. Vrijdag de 23ste moesten we 
tegen koploper Amersfoort 3. Bas 
Verberne had al vooruit gespeeld en knap 
remise gemaakt tegen een sterke 
tegenstander. De ruggengraat van 
Amersfoort 3 bestaat uit de familie Flohr. 
Ze worden vaak met zwart opgesteld en 
allemaal spelen ze Scandinavisch of 
verdachte Pirc-achtige systemen. Daar 
moesten dus e4 houthakkers tegenover 
gezet worden. Zo gezegd zo gedaan. Sten 
op 1, Jelle op 5 en Jim op 7 kregen met 
wit precies de drie Flohrtjes tegenover zich 
en die liepen vol in het mes. Dat waren 
dus 3 punten. De opdracht van de overige 
spelers was helder: remise maken. Invaller 
Gerard bleek hierin het meest bedreven 
en wist op bord 4 vakkundig de Alapin te 
bezweren. Marcel maakte het zichzelf op 
bord 2 wat lastiger in het Slavisch, maar 
haalde uiteindelijk toch een benauwd 
halfje binnen. Wat Carl deed... nou dat 
moet je Carl zelf maar eens vragen. Hij 
stond al na 3 zetten een pion achter. Rolf 
speelde sterk maar vergreep zich toch aan 
het einde. Dat deert allemaal niet. Het 
gaat immers om de teamprestatie. 
Amersfoort 3 - Woerden 1 : 3,5 - 4,5. 
Woerden heeft nu de koppositie in de 
promotieklasse overgenomen en staat een 
punt voor op Amersfoort, Moira Domtoren 
en De Rode Loper. Het is bloedstollend 
spannend. Nog twee zware ontmoetingen, 
tegen Utrecht 3 en Hoogland 1 voor de 
boeg.  
 
Marcel Schroër  
 

Gorkum  1  – Woerden 3 
 
De wedstrijd was op 13 februari 
vastgesteld, maar met 4 uitvallers en géén 
invallers konden we de strijd uitstellen tot 

27 februari. Met 1 invaller en uitstekend 
rijweer togen we vol enthousiasme in 2 
auto's naar Gorkum. Hier kwamen we tot 
de ontdekking dat Betaald Parkeren daar 
op maandagavond normaal was, dus 
zoeken naar een afgelegen plek kwam er 
gratis bij. Bij winst zouden we komen te 
verkeren in hogere promotie- 
sferen. Maar om het 2e het weer aan te 
doen om volgend jaar in de 1e klasse te 
spelen. Zo zijn we niet! Gorkum 1 was 
zeker niet zo, hun rating was al beduidend 
hoger dan de onze. En na verloop van tijd 
bleek dat dan ook vreselijk tot uiting te 
komen op de borden.  
Pia aan bord 1 en Ad aan bord 2 hielden 
uitstekend stand, maar moesten in de late 
uurtjes het vaantje strijken. Jan B. vroeg 
steeds aan zijn tegenstander wat wil je 
drinken als deze aan het nadenken was, 
een zwaar bevochten remise was het 
resultaat. Aldo bleef lang op koers, dat 
was dan ook alles. Hans O. kwam wat in 
de verdrukking, maar wist wel een remise 
te bevechten. Arjen speelde tegen een 93 
jarige en de eerbied voor de ouderdom 
won het van het winstbejag. Leo’s 
tegenpartij was geen partij voor Leo, met 
winst voor die tegenpartij. Andreas, 
gewaardeerd invaller en chauffeur 
spartelde op klassieke wijze tegen, maar 
ging aan strijd en vlijt ten onder. Het werd 
7-1. Dat  Andreas, Arjen,Leo en Jan B. al 
om 22.45 het pand verlieten kwam omdat 
er dan één auto vol was, en zij de 
achterblijvers niet wilden storen. Het 
mocht niet baten! 

 
Jan Bulk 
 

Woerden 3 – De Giessen 1 
 
Helaas was dit een sterke tegenstander, 
dit 1e team walste dus over ons heen. Om 
21.00 uur hadden Pia en Leo reeds hun 
vermoeide patij beëindigd, en Jan, Arjen 
en 2 x Hans te weten: T. en O. hadden 
evenmin iets in te brengen. Gelukkig werd 
door een 3 tal remises een voor ons doen 
dragelijke eindstand bereikt, te weten 1,5 - 
6,5. En dan te weten dat we op 3 april 
naar KIJK-UIT  gaan! We zullen ze laten 
zien wie de sterkste is !!! 
 
Jan Bulk 



3 
 

Tactiek en trucs in de opening 
 
Wie droomt er niet van!? De schaakpartij 
is nog maar net begonnen en je favoriete 
opening komt op het bord. Een opening 
met allemaal sluwe trucs en zeer 
gevaarlijk: zeker als je het niet kent! En 
laat jij nou net degene zijn die dit allemaal 
al meerdere malen thuis bestudeerd heeft.  
Je krijgt een blij en beetje opgewonden 
gevoel van binnen maar probeert dit te 
verhullen zodat de tegenstander geen 
argwaan krijgt. Na enkele zetten echter 
word je toch wel heel zenuwachtig omdat 
je weet dat als je tegenstander op de 
volgende zet die ene pion neemt, hij met 
open ogen in je thuis-voorbereide truc 
trapt! 
Ik denk dat dat iedereen die weleens een 
opening heeft bestudeerd, deze 
geschetste situatie herkent. Het 
onderwerp van deze maand is dan ook 
tactiek en trucs in de opening. Om er 
alvast even lekker in te komen, beginnen 
we met een aantal mooie voorbeelden. 
 

Voorbeelden van openingstrucs 
Hieronder een klassieker met daarin een 
opmerkelijk vroege promotie! 
 

Schuster  – Carls 
Bremen 1914 

 
1 e4 c6 2 d4 d5 3 Pc3 dxe4 4 Pxe4 Pf6 5 
Pg3 h5 6 Lg5 h4 7 Lxf6? hxg3 8 Le5 
Txh2 9 Txh2 Da5+! Zwart moet eerst de 
witte loper op e5 uitschakelen voordat hij 
slaat op h2. 10 c3 
 

 
 

10 … Dxe5+ 11 dxe5 gxh2 Zwart 
promoveert met behulp van de dubbele 
aanval van de randpion. 
 
Nu eentje die mijn vader en ik regelmatig 
hebben toegepast in rapidpartijtjes, zo 
gebruikte ik toen ik nog heel klein was een 
keer deze truc in een belangrijke partij om 
het jeugdkampioenschap tegen Hans van 
Steijn: 
 

Sten Goes  – Hans van Steijn 
Jeugdplayoffs Woerden 

 
1 d4 f5 2 Lg5 h6 3 Lh4 dit lijkt een 
blunder omdat de loper nu ingesloten 
wordt. 4 Lg3 f4? de loper is ingesloten.  
5 e3 hans vervolgde hier met fxg3 waarna 
Dh5# mat was. 
[Maar mijn vader en ik hadden ons ook 
voorbereid op:  5 … e5!? Dit voorkomt het 
mat en houdt de loper ingesloten. Maar nu 
komt: 6 Dh5+ Ke7 7 exf4 exf4 8 Lxf4 
gxf4 9 De5+ en de Toren op h8 gaat 
verloren! Het schijnt dat dit ooit in de jaren 
80 het begin van een partij tussen Ad 
Goes – Willem Vink geweest is.] 
 
Maar er komen nog meer openingtrucs op 
onze eigen club voorbij. Zo kwam ik vorige 
seizoen de volgende truc tegen toen ik de 
partij tussen Jelle en Gerard thuis voor 
mijzelf aan het analyseren was. 
 

Jelle Wiering – Gerard Zwijnenburg 
Interne competitie seizoen 2010-2011 

 
1 e4 c5 2 Pf3 Pc6 3 d4 cxd4 4 Pxd4 g6 5 
Pc3 Lg7 6 Le3 Pf6 7 Lc4 O-O 8 Lb3 
Pa5? 9 e5 Pe8? 
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Jelle vervolgde met 10 f4  en won 
uiteindelijk de partij. 
[Maar hij miste hier het onwaarschijnlijk 
mooie 11 Lxf7+!! Kxf7 (zowel 19 … Txf7 
als 19 … Kh8 werken niet omdat ook 
daarop de zwarte dame wordt ingesloten 
met 19 … Pe6)  12 Pe6! Kxe6 De dame 
wordt nu niet ingesloten, maar zwart loopt 
wel mat! 13 Dd5+ Kf5 14 g4+ Kxg4 15 
Tg1+ Kh4 16 De4+ Tf4 17 Dxf4+ Kh3 18 
Dg3# ] 
1-0 
 
Ik werd er door mijn goede vriend en 
schaker Gilbert Vrancken op gewezen dat 
dezelfde stelling ook voorkomt in de 
beroemde partij Fisher – Reshevsky (New 
York 1958). Fischer die toen slechts 15 
jaar oud was, zag de combinatie wel en 
won daardoor snel van de 47-jarige 
gerenommeerde schaker Reshevsky! 
 
Wat je vooral niet moet doen in de 
opening 
Nu we wat voorbeelden van openingstrucs 
gezien hebben, kunnen we wel 
concluderen dat deze trucs vaak alleen 
maar mogelijk zijn omdat de tegenstander 
dit toelaat. Als je tegenstander gewoon 
gezond ontwikkelt en geen gekke zetten 
doet, zal er waarschijnlijk weinig te trucen 
zijn. Echter lang niet elke speler doet 
gezonde zetten in de opening, zelfs op 
hoog niveau! Veel voorkomende fouten in 
de opening zijn:  

• je koning te lang onveilig in het 
midden laten staan (niet rokeren);  

• geen ruimte in het centrum claimen 
(door middel van pionzetten); 

• te vroeg met je dame uitvallen; 

• te veel pionzetten doen;  

• geen stukken ontwikkelen; 

• meerdere keren met hetzelfde stuk 
spelen;  

• zwakke velden in je 
pionnenstructuur creëren door 
verkeerde pionnen op te spelen. 

• openen van centrale lijnen voordat 
je goed ontwikkeld bent; 

Van al deze fouten wil ik er één uitlichten, 
omdat deze verreweg het meest voorkomt 
en omdat deze fout meestal de grootste 
gevolgen heeft. En dat is het “niet op tijd 
rokeren”! Een koning in het midden is 
extreem kwetsbaar voor penningen of als 
aanvalsdoel voor dubbele aanvallen / 
aftrekaanvallen, je kunt het zo gek niet 
bedenken. Maar hij staat daar echt heel 
kwetsbaar. Ik raad daarom iedereen aan 
vrij snel te rokeren, dan is de kans dat je 
nog in een openingstruc trapt miniem. Zo 
kreeg ik vroeger van mijn trainer altijd te 
horen dat ik voor de 10e zet gerokeerd 
moest hebben. 
 
Conclusie 
We hebben nu een aantal voorbeelden 
gezien van trucs en we hebben geleerd 
wat je vooral niet moet doen in de 
opening! Dus wees de volgende partij 
extra bedacht op mogelijke trucs als één 
of meerdere van deze omschrijvingen aan 
jouw spel of dat je tegenstander voldoet. 
 
Sten Goes
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� Speciale groep 

voor oud-

deelnemers  

Alle deelnemers van  

voorgaande edities 

 
 

 

 

 

De Baarnse Schaakvereniging en de Stichts-Gooise Schaakbond 

organiseren voor de twintigste keer 

 

ZATERDAG 14 APRIL 
 

RRaappiiddttooeerrnnooooii  

SGS-JeugdRapidkampioenschappen  
 

Deelname:  Alle jeugdleden van de SGS zijn welkom 

Categorieën: � Categorie A: geboren in 1992, 1993, 1994, 1995 

� Categorie B: geboren in 1996 of 1997 

� Categorie C: geboren in 1998 of 1999 

� Categorie D: geboren in 2000 of 2001 

� Categorie E: geboren in 2002 of later 

In elke categorie worden jeugd- en meisjeskampioenschappen gehouden 

Speeltempo: � Groep A en B : 25 minuten p.p.p.p. (6 ronden) 

� Groep C, D en E : 15 minuten p.p.p.p. (9 ronden) 

Speellokaal:  Het Poorthuis, Kerkstraat 28, Baarn  

Datum:   14 april 2012 

Aanvang:  Uiterlijk 10.15 uur aanwezig 

Einde:   Prijsuitreiking 16.45 uur 

Prijzen:   Prijzengeld voor de nummers 1 t/m 3 in groep A en B (25/15/10 euro) 

Bekers voor het beste meisje in elke categorie en nummers 1 t/m 3 in categorie C, D E 

In de oud-deelnemersgroep is een trofee voor de kampioen en prijzen in natura 

   Winnaars zijn officieel SGS-Rapidkampioen 

   Verder krijgt elke deelnemer een vaantje als herinnering 

Puzzelopgaven: Maak kans op enkele extra prijzen 

Verloting:  Vele extra prijsjes in natura 

Wisselbeker:  Voor de beste vereniging 

Inschrijfgeld: 4,00 euro per persoon, te voldoen aan de zaal 

Meer info:  www.baarnseschaakvereniging.nl/rapid 

Aanmelding:  Via de eigen jeugdleider of direct per e-mail naar: plosekoot@gmail.com 

onder vermelding van naam, geboortedatum, categorie, (jeugd)rating (indien van 

toepassing) 

   Aanmeldingen dienen uiterlijk donderdag 12 april binnen te zijn 
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VISSER & HOPMAN SCHAAKTOERNOOI 

 

ZATERDAG 14 APRIL 2012  

AANVANG 10.30 UUR  

        
 

ALTIJD GEZELLIG, DUS DOE MEE!  
 

Datum: zaterdag 14 april a.s.  

Aanvang: 10.30 uur  

Locatie: Denksportcentrum En Passant  

Bikkersweg 90, Spakenburg  

Prijzengeld hoofdgroep: € 75,- € 50,- en € 25,-  

Andere groepen ook geldprijzen  

 

� Groepen van 8 personen (enkele ronden)  

 

� Er wordt gespeeld met de Fischerklok, 10 minuten of 15 

minuten per partij met 10 seconden extra per zet.  

 

� Nieuw: Lunch (met broodje haring!) inbegrepen  

 

� Inschrijfgeld 10 euro  

 

OPGEVEN UITERLIJK 12 APRIL A.S.  

 

bij Jasper Reichardt, tel. 06-30976859  

of e-mail wedstrijdleiding.ep@gmail.com 

 
 

    
 


