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Van de voorzitter 
 
Eén van de weinige zekerheden in het leven van deze 
voorzitter is het mailtje van Leo de Vos aan het eind van 
iedere maand: “Dick, heb je nog wat voor me?” Tot nu 
toe is het gelukt. 
 
In de grote mensenschaakwereld is Magnus Carlsen 
weliswaar geheel volgens ieders verwachting, maar toch 
met z’n gatje over de sloot, de uitdager van 
wereldkampioen Anand geworden. 
 
Op bescheidener schaal bij ons op de club koersen we 
langzamerhand naar het eind van de interne en externe 
competities. Voor het eerste team is de uitwedstrijd 
zaterdag 6 april tegen Caïssa 4 van grote betekenis. De 
achttallen van Woerden 2, 3 en 4 zijn alle buiten gevaar 
terwijl Woerden 2 nog een kleine kans op promotie 
houdt. 
 
In de komende periode is er nog een aantal bijzondere 
toernooien: dinsdag 9 april is er het open 
snelschaaktoernooi en begin mei het ZWUF-toernooi 
waarbij IJsselstein de gastheer zal zijn. Nadere 
informatie volgt.  
 
Traditiegetrouw zal het seizoen worden afgesloten met 
het Open Kampioenschap van Woerden. De eerste 
speeldatum is 14 mei.  
  
Dick van der Windt 
 
 
 
 

Colofon 
SCHAAKCLUB WOERDEN 

 
BESTUUR 

Voorzitter:  
Dick van der Windt, 0348-410938 
dvanderwindt@planet.nl 
Penningmeester / Vice-voorzitter: 
Jan Pool, 0348-416199 
pool.jan@online.nl 
Wedstrijdleider:   
Marcel van Oort, 06-55697342 
movanoort@gmail.com 
1e Secretaris: 
Wick Vinkenburg, 0348-412160  
schaken@vinkenburg.nl 
2e Secretaris:  
Jan Super, 0348-419827 
jancorriesuper@kpnmail.nl 
Assistent wedstrijdleider (intern) 
Bart de Leeuw 
leeuw.bart.de@gmail.com  

 
JEUGD 

Begeleiding:   
Pia Sprong, 0348-402203 
jeugdschaakclubwoerden@gmail.com 
 

COMMUNICATIE 
Website / Webmaster 
Marcel Schröer, 06-81794071 
www.schaakclubwoerden.com 
mschroer@euronet.nl 
Website / Beheer 
Jan Bulk, 0348-423062 
janbulk@hotmail.com  
a4tje 
Eindredactie:  
Leo de Vos / leodevos@yahoo.com 
Illustraties:  
Aldo Oxener / aldo.oxener@gmail.com  

 
contributie 

SENIOR-LEDEN € 85,=  
Na 31-12-2012 € 90,=  

 
Rekeningnr. 55.13.66.117 

 
SITA Paper Recycling and Trading 

is sponsor van het a4tje 

 
  



2 
 

Stand na ronde 27 
 

Pos Naam Prt  W R V Score  BRtg  TPR 
1 Marcel Schroer 22 19 2 1 4313,7 2178 2204 
2 Jim Reed 21 17 3 1 4256,0 1968 2128 
3 Marcel van Oort 14 8 0 6 2964,4 1766 1847 
4 Wim Veelenturf  16 5 8 3 2931,4 1616 1727 
5 Ad Goes 16 8 2 6 2931,0 1776 1755 
6 Gerard Zwijnenburg 22 12 4 6 2873,3 1811 1801 
7 Jelle Wiering 8 6 1 1 2853,3 2089 2074 
8 Pia van Rossum 13 5 4 4 2803,0 1561 1692 
9 Henk Dankers 16 9 2 5 2801,0 1626 1647 

10 Leo de Vos 17 9 2 6 2767,7 1573 1604 
11 Ton Strik 18 7 6 5 2675,7 1705 1688 
12 Carl Schoor 14 4 5 5 2652,0 1808 1733 
13 Aldo Oxener 18 6 6 6 2615,7 1594 1638 
14 Jan Bulk 15 3 8 4 2560,7 1626 1566 
15 Bart de Leeuw 18 5 9 4 2510,0 1686 1679 
16 Arjen van den Berg 19 9 2 8 2502,0 1500 1605 
17 Willem Vink 19 6 9 4 2481,0 1621 1575 
18 Jan Pool 18 7 4 7 2444,0 1629 1574 
19 Henk de Heer 12 4 5 3 2380,0 1843 1780 
20 Jan Pronk 16 5 7 4 2369,0 1596 1530 
21 Hans Tuit 5 2 2 1 2330,0 1710 1629 
22 Frans Janssen 22 10 5 7 2266,4 1483 1462 
23 Martin Baas 25 12 4 9 2185,0 1514 1503 
24 Daniel Elsenberg 11 7 1 3 2134,9 1400 1607 
25 Hans Ossebaar 14 5 3 6 2105,0 1592 1519 
26 Floor Colje 23 8 9 6 1977,3 1447 1402 
27 Wick Vinkenburg 9 3 1 5 1961,0 1464 1488 
28 Peter Dupain 3 1 0 2 1948,6 1658 1696 
29 Jan van Os 22 9 4 9 1948,3 1435 1453 
30 Andreas de Rooij 16 5 4 7 1942,0 1451 1505 
31 Theo de Boer 23 9 6 8 1897,0 1375 1373 
32 Jaap Halbersma 21 5 11 5 1848,0 1490 1457 
33 Gert Overbeek 25 9 9 7 1815,0 1353 1388 
34 Gert Boelhouwer 21 11 0 10 1793,7 1280 1380 
35 Dick van der Windt 16 3 7 6 1711,0 1461 1359 
36 Jeroen Verhoeven 18 8 1 9 1663,0 1252 1192 
37 Gerard van Haaren 25 11 3 11 1656,3 1267 1232 
38 Wilma Koene 20 10 1 9 1612,3 1339 1289 
39 Ton de Nijs 16 4 3 9 1603,7 1393 1358 
40 Manfred Oorschot 0 0 0 0 1581,6 1725 1725 
41 Henk Huizing  24 9 3 12 1579,0 1239 1340 
42 Evert Mallon 8 2 3 3 1579,0 1402 1341 
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43 Dick Hagoort 0 0 0 0 1559,9 1724 1724 
44 Jan Super 22 8 4 10 1555,0 1067 1219 
45 Wim van Engelenburg 0 0 0 0 1538,2 1370 1370 
46 Ton Oomen 23 10 1 12 1468,0 1220 1189 
47 Cor Rijsdijk 22 9 1 12 1397,0 1243 1163 
48 Mariet Mourits 24 9 2 13 1368,3 1145 1142 
49 Ina Kool 14 6 0 8 1285,6 1272 1158 
50 Henk van Weers 24 7 0 17 957,0 1034 1072 
51 Piet Ravensberg 22 5 1 16 926,7 1203 1025 
52 Jaap Slingerland 23 1 0 22 398,0 692 691 

 
 

 

 
Woerden 1 verliest 

degradatieduel 
 
Het is zaterdagmiddag 9 maart en ik ben 
aangesteld als wedstrijdleider bij de match 
van ons eerste team tegen VAS uit 
Amsterdam. Het belooft een spannende pot 
te worden, de teams staan naast elkaar, 
namelijk 6e en 7e in de ranglijst, VAS met 4½ 
bordpunt meer, maar Woerden met een 
matchpunt meer. Even lijkt het erop dat ik zal 
invallen, maar Jim besloot dat het weer hier 
in Nederland toch wel Engels genoeg was, 
waardoor ik toch weer achter de arbiterstafel 
kan plaatsnemen. Van daaruit heb je een 
mooi zicht op alle borden en spelers. Na een 
tijdje heb je het ondanks de regelmatige 
check-rondjes – even de klokstanden en 
zetnummers noteren – wel gehad met het 
stilzitten en nietsdoen. Dat geeft mooi de 
gelegenheid om iets aan het digitale papier 
toe te vertrouwen. Een half uur voor aanvang 
was VAS al compleet aanwezig en klaar voor 
de strijd. De laatste 5-10 minuten kwamen 
ook de meeste Woerdenaren 
binnendruppelen. Hans Tuit begon 
opportunistisch met tien minuten minder op 
de klok. Het is ook lastig parkeren hier met 
die opgebroken wegen. 
 
Anne-Marie staat al vrij snel veel tijd achter 
op de klok en moet nog zo’n 20 zetten in 20 
minuten gaan doen. Tijdnood ben ik niet 
gewend bij Anne-Marie, ze speelt misschien 
een lastige opening die ze niet kent, straks 
eens navragen. Qua standen op de borden 
kan er overal nog van alles gebeuren. Een 
paar borden springen eruit: Sten lijkt een 
pionnenstorm op de koningsvleugel goed 

opgevangen te hebben en begint zelf aan de 
andere kant een pionnetje te peuzelen. Henk 
heeft een mooie actiepartij. Zijn tegenstander 
rocheert lang met zwart in de siciliaan, dat zie 
je niet veel. Dat wordt hakken, denk ik dan en 
dat wordt al snel bevestigd als hij een dame 
tegen een paard en toren ruilt. Het spel van 
Bas ziet er gevaarlijk uit, er staan stukken in, 
andere worden gepend. Veel spanning op het 
bord en deze wordt door Bas opgevoerd 
doordat zijn tegenstander ook op de klok 
onder druk staat. Nadat de rook wat is 
opgetrokken staat deze een kwaliteit achter 
en heeft twee pionnen voor, waarvan één op 
de 7e rij. De heren komen niet snel daarna 
remise overeen. 
 
Anne-Marie moet haar stelling net na half vijf 
gewonnen geven, ze probeert de 
tegenstander nog een toren aan te bieden 
wanneer die promoveert, maar het wordt toch 
een echte dame. Dat is teveel. Marcel lijkt de 
hele partij net iets actiever te staan met 
materieel evenwicht. Rond de 30e zet neem 
de Vassenaar dit initiatief echter over en 
moet Marcel zetten gaan doen om niet mat 
komen te staan. Dan komt Jan Pool me 
melden dat Henk in geweldige stijl zijn partij 
heeft omgezet in winst. De stand is weer 
gelijk: 1,5-1,5.  
 
Ik heb het ondertussen koud, steenkoud. Van 
schaken had ik het wellicht warmer gehad en 
ik dacht dat de sneeuw en de kou morgen 
pas zou komen? Hans Tuit leek lange tijd 
goed stand te houden in dit schaakgeweld op 
nationaal niveau, maar net voor de 
tijdscontrole en ver over de 40 zetten is het 
pionneneindspel op het bord verloren voor 
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hem. Woerden kijkt weer tegen een 
achterstand aan. De overige vier borden 
doorstaan allemaal netjes de tijdcontrole. 
Hoewel, vanuit mijn ooghoek zie ik dat Erik 
felicitaties ontvangt. Net voor de tijdcontrole 
heeft hij met zijn dame toegeslagen op h2 en 
laat zojuist zijn pion op diezelfde lijn 
promoveren: 2,5-2,5. 
 
Marcel worstelt in verloren stelling door, maar 
wordt hardhandig met zijn neus op de feiten 
gedrukt. Met zijn koning in het midden kan hij 
allerlei schaakjes en zelfs dameverlies niet 
meer voorkomen. Daarmee is zijn kans op 
eeuwig schaak wel verkeken. Nog twee 
borden: Jim en Sten, waaruit we minimaal 
anderhalf punt nodig hebben om gelijk te 
spelen. Jim doet wat hij moet doen: ruilt niet 
af naar een remise-achtig eindspel, maar 
geeft een stuk om daar twee verbonden 
vrijpionnen voor te krijgen. Jim ziet in 
gedachten de dame al gloren. Het bord van 
Sten lijkt wat mij betreft heen en weer te 
gaan. Zojuist leek het even moeilijk voor hem, 
maar inmiddels is de zaak weer gestut en 
dan zal zijn kwaliteit voorsprong straks toch 
de doorslag gaan geven. 
 
Zoals altijd zijn er diverse toeschouwers in de 
zaal, waarvan Jan Bulk nu met het boek “De 
laatste strohalm” rondgaat. Hij ziet het bord 
van Jim somber in.  Jelle heeft zich intussen 

virtueel ook gemeld voor een tussenstand en 
ik vertel hem per WhatsApp de bevindingen. 
“Oei”, krijg ik terug. Die had natuurlijk gewild 
dat ‘ie hier was en niet in het koude Sint 
Petersburg. Zeker met alle schaakkennis die 
hij de laatste tijd heeft opgedaan.  
 
Het wordt later en later, de stelling van Jim 
wordt in mijn ogen steeds speculatiever, 
dat moet een keer fout gaan. Sten heeft wel 
een pionnetje meegerausd. Op dit moment 
verwacht ik een nipt verlies voor het team. 
Als wedstrijdleider kan ik helaas niet ingrijpen 
☺☺☺☺ Het associatiemechanisme in mijn hoofd 
(Jelle, Rusland, koud, wodka) doet mij 
besluiten een wijntje te bestellen tegen de 
kou en de komende eindstand. Daarna 
worden de promotiekansen van het vierde 
team besproken, alsmede wat mogelijkheden 
om snel rijk te worden. Ik krijg nu al zin in het 
etentje na afloop! 
 
Sten doet inderdaad wat we vooraf eigenlijk 
allemaal van hem verwachten: winnen. Die 
jongen wil volgend jaar weer op het Erwin 
l’Ami bord en hij is hard op weg! Helaas is 
ondertussen de stelling van Jim naar de 
knoppen, hij staat een volle loper achter, 
verliest zijn pionnetjes en er rest hem niets 
dan opgeven. Eindstand: 3,5 – 4,5 verlies. 
 
Marcel van Oort 

 
 

Woerden 2 en mijn toto 
 
Op maandag 25 maart togen we naar één 
van de verste clubs in onze regio: Almkerk. 
We troffen een gemoedelijke club, die in de 
plaatselijke sporthal een mooi zaaltje bezet. 
Het tweede heeft de luxe dat we negen 
basisspelers hebben. Met twee afmeldingen 
hoefde er maar één invaller geregeld te 
worden, Hans Ossebaar zou het reservepunt 
gaan binnenhalen. De opstelling kwam uit 
mijn creatieve koker en was vooral 
gebaseerd op de resultaten tot nog toe, 
gemixt met de kleurverdeling die tot nog toe 
was gebruikt.  
 
Ik had mezelf deze avond voorgenomen een 
soort toto in te vullen. De punten zouden 
onderaan gaan vallen had ik bedacht, daar 
waren de krachtsverschillen het grootst. Dat 
betekende dat Ton, Peter en Hans voor de 
volle punten zouden gaan. Van Ad, Carl en 

Bart verwachtte ik halfjes, wat tot een nipte 
overwinning zou leiden. Jan (weinig 
speelritme) en mezelf (wisselvallig spel) zette 
ik op een nul.  
 
Na ongeveer anderhalf uur deed ik een 
rondje langs de velden. Ik had door dat ik 
mijn voorspelling moest bijstellen. Ik pakte 
mijn lijstje erbij en noteerde voor Ad een 
vraagteken... een dame tegen een toren en 
een stuk. Carl stond meesterlijk en kreeg 
direct een 1. Zowel Jan als ik gingen eigenlijk 
wel lekker, om niet te zeggen goed. Het 
zouden zomaar hele punten kunnen worden, 
maar gezien mijn eerdere inschatting vulde ik 
voorzichtig twee halfjes in. Bart stond als een 
dijk, die jongen gaat naar mijn idee ook 
steeds beter spelen als het er op aan komt, 
een 1 vertrouwde ik hem wel toe. Dan het 
bord van Ton: aiai, zijn laatste vakantie was 
niet naar Sicilië... Deze evaluatie hoefde ik 
niet door Houdini te laten bekijken en ik vulde 
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bedroefd een nul in. Voor de stelling van 
Peter gaf ik ook geen cent, nul, en Hans leek 
tot slot nog steeds de gedegen invaller die ik 
had ingehuurd, een 1. 
 
Zelf probeerde ik mijn stelling naar winst toe 
te rekenen, ik wist zeker dat ik voordeel had, 
maar hoe kon ik dat uitbuiten? Dit 
overdenkend vielen de Almkerkers als een 
donderslag bij heldere hemel ineens allemaal 
om. Het was nog geen tien uur en we 
stonden ineens met 5-0 voor! Carl, Jan, Bart, 
Peter (hoe had 'ie dat gedaan?) en Hans 
haalden allemaal - al dan niet geflatteerd 
door blunders - het volle punt binnen. Ad 

moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in 
de kopman van Almkerk, ikzelf kwam na lang 
ploeteren in tijdnood te zitten niet verder dan 
een (plus)remise. Ton kon zijn stelling 
inderdaad niet verdedigen en al met al 
konden we in het tweede twee uur van deze 
match dus nog maar een halfje bijtekenen.  
 
Wat betreft mijn goktabel: u ziet waarom ik 
nooit een voetbaltoto invul... 2 uit 8 is lang 
niet genoeg, hoewel ik halverwege de helft 
goed had. 
 
Marcel van Oort

 
  Almkerk 1  Woerden 2  2½ - 5½ 

1. R. Stienstra (Roelof) A.J. Goes (Ad) 1 - 0 

2. R.P. Kruis (Rob) C.W.J. Schoor (Carl) 0 - 1 

3. M. de Jonge (Marien) G.J. Hoosbeek (Jan) 0 - 1 

4. H.C. Broekhuizen (Huib) M. van Oort (Marcel) ½ - ½ 

5. J.W. van Dongen (Jan) B. de Leeuw (Bart) 0 - 1 

6. A.L. Capelle (Bram) A.J.F. Strik (Ton) 1 - 0 

7. W.E.J. Overes (Wim) P.C. Dupain (Peter) 0 - 1 

8. P.J. den Uyl (Piet) H.C. Ossebaar (Hans) 0 - 1 

 
 

Woerden 3 tegen grotere maten 
 
Vol goede moed begonnen we op 12 maart te 
strijden tegen Rivierenland 2  Zij bovenaan 
en wij een fors tikkie daaronder. Leo de Vos 
viel in voor Henk Dankers, dus we waren 
praktisch op volle oorlogssterkte. Maar ja, zij 
hadden wel op alle borden een hogere rating! 
Jan Pool tegen 1694 keurig remise, Wim 
Veelenturf tegen 1694 een fraaie winst, Jan 
Pronk tegen 1722 langzaam maar wel ten 
onder, Jan Bulk tegen 1775 worstelend maar 

kwam niet boven, Aldo Oxener tegen 1637 
eindelijk weer een half punt, Pia van Rossum 
tegen 1708 aan vlijt ten onder, Hans 
Ossebaar tegen 1634 ook niet gered, Leo de 
Vos tegen 1690 met een complimentje van 
zijn tegenstander een half punt.  
De afstand tussen Rivierenland 2 en 
Woerden 3 is dus wat groter geworden. Het is 
hun van harte gegund! 
 
Jan Bulk  

 

 
Woerde n 3 Rivierenland 2  2½ - 5½ 

1. J. Pool (Jan) J. Brandsma (Jeroen) ½ - ½ 

2. W.J. Veelenturf (Wim) B.H.G.M. Driessen (Ben) 1 - 0 

3. J. Pronk (Jan) A.C. Houwers (Ton) 0 - 1 

4. J.C. Bulk (Jan) H.J.A. den Braber (Henk) 0 - 1 

5. A. Oxener (Aldo) P. Brandsma (Peter) ½ - ½ 

6. P. van Rossum (Pia) F. Brekelmans (Frans) 0 - 1 

7. H.C. Ossebaar (Hans) R. Meuwissen (Rene) 0 - 1 

8. L. de Vos (Leo) R. Wenink (Rob) ½ - ½ 
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Woerden 3 en titaan Jan 
 
Vier –vier! Maar daar zag het tot 23.45 uur 
niet naar uit! Jan Pool wist echter in een 
titanenstrijd aan bord 1 zijn stelling van een 
remisestand fantastisch om te buigen naar 
een overwinning, zodat zijn zwaar bevochten 
punt uiteindelijk leidde tot een zwaar 
bevochten wedstrijdpunt van ons team. 
Nadat Hans Ossebaar zich ziek had gemeld, 
en Leo de Vos bereid was om te elfder ure 
voor hem in te vallen, togen we in drie 
‘rijtuigjes helemaal naar Vinkeveen’ voor 
onze match tegen Denk & Zet Advisor 1.  In 
‘De Boei’ aangekomen memoreerden de 
Vinkeveners dat wij weliswaar erg laag 
stonden, maar door de jaren heen aardige 
tegenstanders waren gebleken. Van enige 
souplesse om ons voor degradatie te 
behoeden was hunnerzijds echter geen 
sprake.  We moesten geheel zelf acteren. 
 
Het eerste gewin was voor hen echter 
kattegespin. Leo speelde tegen een veel 
hoger geratingeerde en verloor helaas 

kansloos. Mijn stelling was solide, maar een 
sterk aanvallende tegenstander was soms 
wat slordig zodat tenslotte een remise op 
tafel kwam. Aldo en Henk D. slaagden er niet 
in om punten te verzamelen, integendeel, dus 
na verloop van tijd stond het 3½ – ½ voor de 
Denk & Zetters, waarbij wij nogal eens eerst 
gingen zetten en daarna pas gingen denken. 
Met Wim V. werd de neerwaartse spiraal 
doorbroken en zijn remise luidde betere tijden 
in. Maar 4 – 1 was nog niet echt hoopgevend. 
Jan P. weigerde na overleg een 
remiseaanbod en ruilde daarna de sterke 
loper van zijn tegenstander tegen zijn zwakke 
loper om vervolgens door sterk spel een vol 
punt te scoren. De Moraal: NOAD (Nooit 
Ophouden Altijd Doorspelen). Pia speelde 
met en tekende haar tegenstander de heer 
Verburg zeer fraai en de manier waarop ze 
hem tot overgave dwong was klasse, net als 
de partij van onze nummer 1 Jan Pool. Erg 
laat maar zeer voldaan keerden we 
huiswaarts!!  
 
Jan Bulk

 
  

Denk en Zet-Advisor 1  Woerden 3  4 - 4 

1. H. Kroon (Henk) J. Pool (Jan) 0 - 1 

2. G.J. Smit (Gert Jan) W.J. Veelenturf (Wim) ½ - ½ 

3. J. de Boer (Jan) H.A.P. Dankers (Henk) 1 - 0 

4. Th. Siecker (Thierry) J. Pronk (Jan) 0 - 1 

5. B.T. Klinkhamer (Ron) J.C. Bulk (Jan) ½ - ½ 

6. A. Broere (Bram) A. Oxener (Aldo) 1 - 0 

7. C. Verburg (Cees) P. van Rossum (Pia) 0 - 1 

8. J. Vrolijk (Jeroen) L. de Vos (Leo) 1 - 0 
 
 
 

 
Woerden 4 met twee vossen 

 
Acquoy is traditioneel de plek waar Evert 
Mallon jarig is. Dit jaar was hij er niet jarig. Hij 
speelt als oud-kampioen op het 1e bord. 
Naast deze oude vos zit een jongere aan 
bord 2. Van deze borden moet het vanavond 
komen… op papier tenminste.  
Dick op het 5e bord opende verrassend de 
score, 0-1. Frans op het 3e bord speelde 
tegen de op papier sterkste tegenstander en 

verloor, 1-1. Ton verloor in een partij met 
weinig verschillen 2-1. Henk, die extern altijd 
goed speelt, deed dat ook dit keer geniaal, 2-
2. Leo verloor op kwaliteit (daarmee bedoel ik 
de stukken), 3-2.  Arjen verloor ook, 4-2. Na 
een prachtige partij kwam Wick remise te 
staan, hetgeen hem ook werd aangeboden, 
4½-2½.En ook Evert, als laatste, verloor, 5½-
2½. Vorig jaar was het 7-1 voor Acquoy. 
 
Wick Vinkenburg
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  Acquoy 1 Woerden 4 5½ - 2½ 

1. A.C. Kreukniet (Arjan) E. Mallon (Evert) 1 - 0 

2. J. Konings (Jan) L. de Vos (Leo) 1 - 0 

3. G. van Weenen F.W.V.M. Janssen (Frans) 1 - 0 

4. M.G. Weikamp A.J. van den Berg (Arjen) 1 - 0 

5. M. de Wit (Marinus) D. van der Windt (Dick) 0 - 1 

6. H. Boogert (Hein) A.G. de Nijs (Ton) 1 - 0 

7. A. Golverdingen (Adrie) H.M. Huizing (Henk) 0 - 1 

8. W. Baas (Wout) W.C.M. Vinkenburg (Wick) ½ - ½ 

 
 
 

Gemeen matje 
 
De meest sadistische mat in de 
schaakgeschiedenis 
Nimzowitch – Tarrasch 1914, zie 
http://youtu.be/e2KjC8QIHvE 
 
 
 

Onsterfelijke partij 
 
Wellicht de mooiste partij ooit: Kasparov vs 
Topalov 1999 (Kasparov's Immortal), zie 
http://youtu.be/wPm9k6ul9EI 
 
 
 

Russische brief 
 
Even een berichtje uit Sint Petersburg, waar 
ik vrijwel elke dag in de schaakwereld te 
vinden ben. Ik stuur dit mailtje, omdat ik zelf 
de ervaring heb dat ik niet altijd weet hoe ik 
nu het beste kan trainen. Nu heb ik een 
methode die voor mij goed werkt en ik denk 
dat het leuk is als we goede 'schaaktips' met 
elkaar uitwisselen.  
 
Na tips van Marcel en Sten ben ik nu al een 
maand bezig op de volgende site:  
http://www.chessity.com en ik merk echt dat 
mijn tactiek niveau stijgt. Je kan per dag drie 
keer een 'tactiek toernooitje' doen tegen 
andere anonieme spelers, op drie 
verschillende niveaus en het kost je dus per 

keer dus ongeveer een kwartiertje tot een half 
uur. Het is een simpele site, waarbij je een 
rating krijgt aan de hand van je tactiek 
prestaties.  
 
Ik vind het veel leuker dan de stappen doen 
van een werkboek en met een half uurtje per 
dag merk ik echt dat ik trucjes sneller zie en 
elke stelling in mijn partij continu afspeur naar 
combinaties. Ik merk dat ik nu met meer 
vertrouwen achter het bord zit, omdat ik weet 
dat ik niet snel in bijvoorbeeld stomme paard 
vorkjes zal trappen.  
 
Groetjes, 
 
Jelle Wiering

 
 

Paasschaken 
 
De dinsdag voor Pasen: Paasschaken! Dat betekent deze keer 20 min. per persoon per partij, vijf 
partijen op een avond. Niet iedereen houdt ervan, maar voor velen is het een leuke afwisseling in 
het seizoen. Voor iedereen was er de traditionele doos met eieren, voor Marcel Schroer (winst!) en 
Daniel (aanmoedigingsprijs) waren er ook nog flesjes wijn. De uitslag: 
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Pos      Naam                 Part.  W  R  V  Score  
  1 Marcel Schroer         5   5  0  0    5,0 
  2 Marcel van Oort         5   4  0  1    4,0 
  3 Jan Pronk               5   4  0  1    4,0 
  4 Gerard Zwijnenburg     5   3  1  1    3,5 
  5 Jan Bulk               5   3  0  2    3,0 
  6 Arjen van den Berg     4   3  0  1    3,0 
  7 Andreas de Rooij       5   3  0  2    3,0 
  8 Daniel Elsenberg       5   3  0  2    3,0 
  9 Evert Mallon           5   3  0  2    3,0 
10 Gert Overbeek           5   2  2  1    3,0 
11 Henk Huizing           5   3  0  2    3,0 
12 Frans Janssen           5   2  1  2    2,5 
13 Jan Pool                5   2  0  3    2,0 
14 Aldo Oxener             5   1  2  2    2,0 
15 Jan van Os             5   2  0  3    2,0 
16 Wilma Koene             3   1  0  2    1,0 
17 Ina Kool                3   1  0  2    1,0 
18 Cor Rijsdijk            3   1  0  2    1,0 
19 Jeroen Verhoeven       5   1  0  4    1,0 
20 Ton Oomen               4   1  0  3    1,0 
21 Piet Ravensberg         3   1  0  2    1,0 
22 Jan Super               5   1  0  4    1,0 

 
 


