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Van de voorzitter 
 
The sound of silence 
Het is misschien niet iedereen opgevallen maar op het 
wedstrijdbord hing naast de wedstrijdindelingen een 
mededeling van het bestuur over stilte en ruimte. Is een 
schaakvereniging een stiltecentrum? Nee! Zijn we een 
gezelligheidsvereniging waar ook af en toe een potje 
wordt geschaakt? Ook niet! Wij zijn een schaakclub met 
een levendige sociale inslag! Immers, veel leden blijven 
na hun ‘officiële partij’ nog wat naspelen, vluggeren, een 
beetje kletsen met een glaasje wijn of een biertje. 
Gezelligheid kent geen tijd! Daardoor worden wel eens 
een enkele keer spelers die serieus hun denksport 
willen beoefenen in de knel gebracht. Dat is ook te 
verwachten. Vandaar besloten we die handige verdeling 
van onze speelruimte aan te brengen: podiumruimte 
rustig zolang er nog wordt gespeeld. Barzijde beschaafd 
geroezemoes voor de gezelligheid.  
 
Dick van der Windt 

Deadline 
Kopij voor het decembernummer uiterlijk aanleveren:  
24 december. Sturen naar  leodevos@yahoo.com 
 
 

Agenda 
Bodegraven - Woerden    DI 27 december  
Winterkosttoernooi     ZO 12 februari 
ZWUF-toernooi  DI en DO 8 en 10 mei 

  

Contributie 
Per 23 november 2011 heeft de helft van de seniorleden 
de contributie voor het lopende seizoen 2011/2012 
betaald. Ik zou aan de andere helft een vriendelijk 
verzoek willen doen dit voorbeeld te volgen! De 
contributie bedraagt € 85,=, indien er vóór 1 januari 
2012 betaald wordt. Bij betaling na 1 januari 2012 
bedraagt de contributie € 90. Het rekeningnummer is: 
55.13.66.117. Bedankt voor de medewerking! 
  
Jan Pool 
 

SCHAAKCLUB WOERDEN 
 

BESTUUR 
Voorzitter:  
Dick van der Windt, 0348-410938 
dvanderwindt@planet.nl 
Penningmeester / Vice-voorzitter: 
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1

e
 Secretaris: 
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Ed Oosterlaken wint Goudkuipje 
2011 

 
Ook dit jaar 
kende het ERU 
Goudkuipje 
schaaktoernooi 
weer een 
verrassende 
winnaar. Door 
een afzegging 
vlak voor 
aanvang van 
het toernooi 
was Ed 
Oosterlaken als 
vervanger 

toegevoegd aan de hoogste groep. Net als de 
Deense voetballers in '92 pakte Ed deze 
handschoen met beide handen op. Zijn partij 
tegen favoriet Sten Goes was cruciaal. In een 
theoretische discussie, die beide spelers al 
sinds jaar en dag voeren, trok Ed nu eens 
aan het langste eind. Ook Jim Reed speelde 
sterk en wist eveneens Sten te verslaan. Na 

vier ronden stonden beiden bovenaan met 
3,5 punt, ruim boven de rest van het veld. De 
spanning werd beide spelers te veel. Jim: 
"Wanneer speel ik eens een toernooi waarin 
ik de laatste ronde niet verlies!" verloor van 
Tjerk Hacquebord en Ed van Jelle Wiering. 
Op basis van een betere SB-score werd Ed 
uitgeroepen tot 
winnaar van 
Goudkuipje 
2011. 
  
In groep 2C 
won Gert 
Legemaat met 
5 uit 5, en 
Gaston Merkx won groep 2A met 4 uit 5. 
Beide spelers zullen daarmee in 2012 worden 
toegelaten tot groep 1. Door Hans Buikema,  
de handige handwerkman uit Houten werd 
een klein demonstratiebord ter beschikking 
gesteld. Dit bord werd gegeven aan club 
Doorn-Driebergen, omdat zij met het meest 
aantal deelnemers op het toernooi aanwezig 
waren.

 
______________________________________________________________________________ 
 

Het externe strijdperk 
Woerden 1 

 
Woerden 1 - De Rode Loper 1 
1 november, de grote dag. De opening van 
het schaakseizoen voor ons eerste team. Dit 
jaar willen we meer. Betere resultaten dan 
vorig jaar. We zijn gehard in de 
promotieklasse, qua gemiddelde rating weer 
iets gegroeid. Het team is versterkt met Paul 
van der Hoeven, Sten en Marcel Schröer zijn 
inmiddels halve profschakers en aan de 
tweede helft met borden zitten tot de tanden 
gewapende en gemotiveerde schaaktijgers 
die allemaal voor de winst gaan.  
 
De Rode Loper 1 kwam op bezoek, het team 
dat vorig jaar onze openingsmatch vergalde 
door ons meteen op ons nummer te zetten. 
We verloren met 5,5 - 2,5. Misschien 
moesten we onze aspiraties wat bijstellen. Dit 
jaar leek het een stuk beter te gaan. Ik kan 
me niet meer precies herinneren in welke 
volgorde de punten allemaal vielen, maar het 
leek erop uit te draaien dat we met 5-3 
konden winnen. Bas overspeelde zijn hand in 
een stelling die ik als punt had gerekend en 
beging een fatale blunder. Een zware 

tegenvaller. Ikzelf had ook een geweldige 
stelling die ik zelf om zeep hielp en ook niet 
tot remise kon houden. Uiteindelijk was het 
Marcel Schröer die als eenling nog aan het 
schaken was met een stand van 3,5-3,5. 
Spanning alom. Binnen vier zetten, in 
tijdnood, sloeg de beoordeling van de stand 
verschillende keren om van winst naar 
verlies. Uiteindelijk werd de vrede gesloten 
en de punten gedeeld. Een gelijke stand en 
een matchpunt meer dan vorig jaar om deze 
tijd. We hadden liever meer gehad, maar: we 
zijn gegroeid. Dit geeft vertrouwen voor de 
rest van het seizoen. 
 
 
Zeist 1 - Woerden 1 
We speelden deze avond het Reed-gambiet, 
hetgeen een mentale dreun bleek voor de 
Zeistenaren. Ieder team dat met een 
verliespunt begint doordat een speler er niet 
is zou psychologisch achter de feiten moeten 
aanlopen. Het Woerdense vlaggenschip 
bleek echter mentaal sterk. Met twee 
geweldige invallers begonnen we tegen de 
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degradant uit de KNSB competitie. Enkele 
spelers van Zeist hebben de club verlaten nu 
ze geen KNSB meer spelen en dus roken we 
bloed, ook omdat Zeist hun eerste match met 
maar liest 7-1 hadden verloren.  
 
Het leek even een zware avond te worden. 
We kwamen 2,5 - 0,5 achter waarbij ik nog 
een aantal borden remise en zelfs een verlies 
inschatte. Wim kwam vragen of hij remise 
mocht bieden, waarbij ik hem erop wees dat 
hij in zijn overweging moest meenemen dat 
we achter stonden. Bij winstkansen 
doorspelen. Maar, hij was ingehuurd voor een 
remise en speelde dat ook netjes tegen een 
op papier sterkere tegenstander, dan moet je 
als teamleider ook niet zeuren! Sten speelde 
op bord 1 een lastige partij, waarbij ik niet 
inzag hoe hij die moest gaan omzetten in 
winst. Zijn centrum leek opgeblazen te 

worden. Achteraf begreep ik dat hij aan de 
zijkant van het bord een extra vuurtje had 
gestookt wat zijn tegenstander zo bezighield 
dat hij alsnog won! Marcel Schroer stond de 
hele partij als een dijk en zette dit ook om 
naar een vol punt. Ton Strik, de tweede 
invaller, had zijn tegenstander ook de hele 
partij onder druk en ronde dat mooi af. Carl 
wachtte nog even met het aannemen dan wel 
aanbieden van een remise om de uitslag van 
mijn partij af te wachten. Ik moest als laatste 
onder enige tijdsdruk nog wat laatste 
stuiptrekkingen van mijn tegenstander 
verwerken, waarbij ik twee keer bijna een 
toren weggaf. Uiteindelijk bleek een extra 
stuk aan mijn kant de doorslag te geven en 
kwamen we uit op 3-5 winst! Een sterke 
prestatie! 
 
Marcel van Oort

 
 

Het externe strijdperk 
Woerden 3 

 
Woerden 3 – TRIO  1         
Onze gewaardeerde  Z.W.U.F. Club uit De 
Meern was wat je noemt een maatje te groot. 
In de ratingsfeer was dit al bekend en nadat 
de partijen gestart waren tekende zich 
langzamerhand een stevige nederlaag af. Er 
was heldhaftige tegenstand in de eerste fase, 
een aantal mindere zetten in het middenspel 
en tenslotte een enkele blunder. Maar 
desondanks sociaal heel sterk bereikten we 
de klok van 23.00 uur. Hulde aan de winst 
van Willem Vink en Leo en het halve punt van 
Hans Ossebaar. De nederlagen van Ad, Pia, 
Jan en Aldo aan de eerste 4 borden en van 
Arjen aan bord 8 zijn goed voor de 
persoonlijke statistiek. 2½ - 5½  
  
 
IJsselstein 2 – Woerden 3 
Met 3 invallers togen wij op 17 november 
richting IJsselstein, naar Theater Pantalone. 
Na de nederlaag tegen TRIO 1, waren we 
ons er toch goed van bewust dat van deze 
tegenstander gewonnen kon worden. Maar 
ja, met 3 invallers! Zonder wipad (Willem – 
Pia – Ad) maar met  jawidi (Jaap – Wick – 
DickW) gingen wij er volop tegenaan. Het 
voorspel verliep rustig en behalve bij Wick 
deden zich geen belangrijke toestanden voor. 
Opbouw volgens het boekje  en halverwege 

de avond was er nog van alles mogelijk. Zelf 
aan bord 1 gezeten heb ik mijn tegenstander 
als eerste om kwart voor tien al een halve 
punt afgepakt en dat eigenlijk beleefd als een 
overwinning. Jaap speelde intussen een 
gedegen partij en liet zijn tegenstander 
stralend achter zich. Wick troggelde zijn 
opponent met een fors vocaal remiseaanbod 
een halve punt af, dat bij nader inzien 
misschien wel net andersom dus 
weggegeven was. Leo speelde stabiel en 
gedegen, helemaal zich zelf, dus na 2/3 van 
de partij was hij weer zeer sociaal bezig en 
speelde voor sinterklaas. Weg punt. Arjen 
speelde eveneens rustig en gedegen, maar 
zijn tegenstander was beter. Hans Ossebaar 
hield de spanning er goed in. In een 
remiseachtig eindspel profiteerde hij van  een 
positiefoutje van de dame van zijn 
tegenstander. Goed gedaan! Aldo aan bord 2 
speelde fraai en het stevige verzet van zijn 
tegenstander mocht niet baten. Het was een 
plezier om dit punt binnen te zien komen. 
Dick speelde rustig, kwam, keek, keek nog 
eens en overwon. De zege zat om 23.00 uur 
in de knip. Eindconclusie: invallers vierde 
helpen het derde voor de winst: Bedankt!   
3–5  
 
Jan Bulk
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Het externe strijdperk 
Woerden 4 

 
Woerden 4 - Acquoy 1, van de tegenpartij 
Allereerst is het tegen Woerden altijd gezellig, 
of het nu daar of in Acquoy is. Vorig jaar 
kwam Woerden 4 naar Acquoy en verloor 
met 7-1, maar de bitterballen smaakten 
prima. 
In Woerden geen bitterballen, wél chips. 
Deze keer was het doel van Woerden, aldus 
de altijd prominent aanwezige Wick V. om 
wederom 1 bordpunt te halen. Meer zat er 
naar zijn zeggen sowieso niet in. Wick schrijft 
veelal een wedstrijdverslag voor zijn club. 
Ook dit keer. Het was al af na vier afgeronde 
partijen(!) bij een stand 3- 1 in het voordeel 
van Acquoy. En na afloop hoefde er aan die 1 
niets veranderd te worden(!)  
Per wedstrijd, op volgorde van beslissing van 
de partijen: 
1e bord: Arjan Kreukniet : won al vlot een pion 
op de koningsvleugel door middel van een  
aftrekschaak, dat was voldoende. 0-1 Om 
kwart voor tien waren drie partijen vrijwel 
tegelijk afgelopen: 7e bord Anton van 
Balveren: na de opening gingen de stukken 
net zo snel achteruit als ze eerst vooruit 
gingen, resultaat: alle stukken weer op de 1e 
lijn terug. Schijn bedriegt echter want daarna 
kwam er veel ruimte en leverde de 
tegenstander een pion in. Enige tijd later ook 
nog een loper. 0-2.  6e bord: Harry Kramer: 
een dag eerder leverde hij nog een 
uitstekende overwinning tegen de 
ranglijstaanvoerder van de interne competitie, 
nu moest hij echter een nederlaag incasseren 
na verlies van een paard voor twee pionnen, 
welke hij ook nog moest inleveren zodat het 
verloren stuk de doorslag gaf: 1-2. 3e bord: 
Hein Boogert tegen de eerdergenoemde 
Wick Vinkenburg; materieel een gelijke 
stelling maar de Woerdense koning ging op 
avontuur naar het midden van het bord. Daar 
kon Hein naar zijn zeggen ‘goed schaak’ 
geven, bij nader inzien bleek het schaakmat 
te zijn: 1-3. 5e bord: Frans Fijlstra sprokkelde 
pionnetje na pionnetje tegen de voorzitter van 
Woerden, later ook nog een kwaliteit en 
tenslotte oogstte hij de partij: 1-4. 8e bord: 
Koos Kreukniet komt in een gesloten stelling 
een loper voor. Na nogal wat 
schermutselingen en via wat omwegen 
belandden zijn dame en toren op de 7e rij bij 
zijn tegenstander en zorgen daar voor 1-5. 4e 
bord: Reijer van Middelkoop: zijn partij tegen 

het oudste teamlid van Woerden 4 of beter: 
degene met de meeste ervaring gaat lang 
vrijwel gelijk op. Na veel dreigingen over en 
weer wint hij een pionnetje. Enige 
schermutselingen later heeft hij nog een 
dame en zijn tegenstander niet meer. Ruim 
voldoende voor 1-6. 2e bord: Acquoy-
voorzitter Gert van Weenen dreef zijn 
tegenstander langdurig tot wanhoop. Deze 
verzuchtte op enig moment: ‘geef me nou 
toch eens wat ruimte man’. Die ruimte kreeg 
hij echter niet. En ondanks dapper 
tegenspartelen kon Gert een extra dame 
halen hetgeen het pleit in zijn voordeel 
beslechtte. Eindstand 1-7. De glazen bol van 
Wick werkt uitstekend. 
 
Anton van Balveren 
 
 
Woerden 4 - Acquoy 1, van een onzer 
De matches Woerden IV / V tegen Acquoy 1 
beginnen iets hilarisch te krijgen. Het is een 
feest om het altijd gezellige Acquoy te 
bestrijden, maar het is net onkruid; het blijft 
maar groeien. Men wordt steeds sterker en is 
langzamerhand resistent tegen welk 
verdelgingsmiddel dan ook. Een leuke pot. 
Leuke mensen ook, maar het is jammer dat 
ze kunnen schaken. Bovendien blijken ze ook 
nog eens onomkoopbaar. Zelfs chips helpen 
niet. Onkreukbare mensen onder een scheve 
kerk. De zakjes kraakten wat, net als ons 
team, dat er serieus en geconcentreerd 
tegenaan ging. Het mocht niet baten. Jaap 
moest duidelijk even wennen op het 1e bord. 
Frans de voormalige teamleider speelde, 
zoals we dat van Frans kennen en 
waarderen, zeer serieus en hij was niet uit en 
van het veld te slaan. Frans redde wederom 
de eer van het team. Een volledig bordpunt ! 
Doel bereikt. Achteraf bleek dat een paar 
spelers, waaronder ondergetekende, te veel 
lol in het spelletje te hebben gehad en de jolijt 
voor het gevoel van sommigen te ver en te 
luidruchtig hebben doortrokken. Voor 
diegenen die daar last van hebben gehad, bij 
deze, als teamleider, mijn excuses. Ik stel 
ook meteen deze rol ter beschikking. Wellicht 
is Frans wederom bereid om als teamleider 
op te treden. 
  
Wick Vinckenburg
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                            Tussenstand 
Kampioenschap 

       
                

 
Groep 1 

               Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Marcel Schroer 6 × . . . 1 . 1 1 1 . . 1 . 1 

2 Dick Hagoort 5,5 . × 0 . . . ½ 1 ½ 1 ½ ½ ½ 1 

3 Gerard Zwijnenburg 4 . 1 × 0 ½ 0 . . . . . 1 1 ½ 

4 Jelle Wiering 3 . . 1 × . . . . 1 1 . . . . 

5 Carl Schoor 3 0 . ½ . × . . . 1 ½ . 1 . . 

6 Ton Strik 3 . . 1 . . × . . . ½ . 0 ½ 1 

7 Wim Veelenturf 2,5 0 ½ . . . . × ½ . ½ ½ . ½ . 

8 Henk Dankers 2,5 0 0 . . . . ½ × ½ . ½ . 1 . 

9 Jan Pool 2,5 0 ½ . 0 0 . . ½ × . ½ . 1 . 

10 Henk de Heer 2,5 . 0 . 0 ½ ½ ½ . . × . . . 1 

11 Manfred Oorschot 2 . ½ . . . . ½ ½ ½ . × . . . 

12 Marcel van Oort 1,5 0 ½ 0 . 0 1 . . . . . × . . 

13 Bart de Leeuw 1,5 . ½ 0 . . ½ ½ 0 0 . . . × . 

14 Jan Pronk 0,5 0 0 ½ . . 0 . . . 0 . . . × 

Groep 2 

Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Leo de Vos 4 × . ½ ½ 1 . . 0 ½ 0 1 ½ . . 

2 Willem Vink 4 . × . 1 0 ½ . 1 ½ . . . ½ ½ 

3 Ad Goes 4 ½ . × 1 . . . . ½ ½ 1 ½ . . 

4 Jan Bulk 4 ½ 0 0 × 1 . . . . . . ½ 1 1 

5 Pia van Rossum 4 0 1 . 0 × . 1 . . 1 1 . . . 

6 Cor de Leeuw 4 . ½ . . . × . 1 . . 0 1 ½ 1 

7 Dick van der Windt 3,5 . . . . 0 . × 1 . . . ½ 1 1 

8 Frans Janssen 3,5 1 0 . . . 0 0 × . 1 . . ½ 1 

9 Hans Ossebaar 2,5 ½ ½ ½ . . . . . × 1 . . . . 

10 Wick Vinkenburg 2,5 1 . ½ . 0 . . 0 0 × . 1 . 0 

11 Arjen van de Berg 2 0 . 0 . 0 1 . . . . × 1 . . 

12 Aldo Oxener 2 ½ . ½ ½ . 0 ½ . . 0 0 × . . 

13 Evert Mallon 1,5 . ½ . 0 . ½ 0 ½ . . . . × . 

14 Andreas de Rooij 1,5 . ½ . 0 . 0 0 0 . 1 . . . × 
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Groep 3 

Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Floor Colje 5,5 × ½ 1. .. ½. 1. 1. 1. ½. .. 

2 Theo de Boer 5 ½. × ½. 0. 1. .. 1. 1. 0. 1. 

3 Ton de Nijs 5 0. ½ × .. 1. ½. 1. 1. .. 1. 

4 Jan van Os 4,5 .. 1. .. × ½. 0. .. 1. 1. 1. 

5 Gerard van Haaren 4,5 ½. 0. 0. ½. × ½. .. 1. 1. 1. 

6 Gert Overbeek 4 0. .. ½. 1. ½. × 0. 0. 1. 1. 

7 Wilma Koene 3 0. 0. 0. .. .. 1. × 1. 1. .. 

8 Ina Kool 2 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. × 1. .. 

9 Gert Boelhouwer 1,5 ½. 1. .. 0. 0. 0. 0. 0. × .. 

10 Cor Rijsdijk 0 .. 0. 0. 0. 0. 0. .. .. .. × 

Groep 4 

Pos Naam Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Piet Ravensberg 6 × 1. 1. .. .. 1. 1. 1. 1. .. 

2 Henk Huizing 5 0. × 1. 1. 1. 0. 1. 0. .. 1. 

3 Mariet Mourits 4 0. 0. × 1. 1. .. 0. 1. .. 1. 

4 Jeroen Verhoeven 4 .. 0. 0. × .. .. 1. 1. 1. 1. 

5 Gerrit Termaat 3 .. 0. 0. .. × 1. 1. 1. 0. .. 

6 Ton Oomen 3 0. 1. .. .. 0. × 1. .. 0. 1. 

7 Jan Super 3 0. 0. 1. 0. 0. 0. × .. 1. 1. 

8 Marco de Wilde 2 0. 1. 0. 0. 0. .. .. × 1. 0. 

9 Henk van Weers 2 0. .. .. 0. 1. 1. 0. 0. × .. 

10 Jaap Slingerland 1 .. 0. 0. 0. .. 0. 0. 1. .. × 

 
 

 

Ladder (t\m ronde 12) 
    Pos Naam Prt W R V Score BRtg TPR 

    8 Ad Goes 2 2 0 0 2 1543 1928 

 

385 30 415 

13 Bart de Leeuw 1 1 0 0 1 1634 1995 

 

361 15 376 

28 Dick van der Windt 2 1 0 1 0 1404 1660 

 

256 0 256 

34 Henk Huizing 2 1 0 1 0 1154 1402 

 

248 0 248 

7 Henk Dankers 2 2 0 0 2 1630 1829 

 

199 30 229 

33 Piet Ravensberg 2 1 0 1 0 1192 1371 

 

179 0 179 

5 Marcel van Oort 2 2 0 0 2 1852 1986 

 

134 30 164 

21 Ton Oomen 4 2 1 1 1 1202 1350 

 

148 15 163 

32 Jeroen Verhoeven 2 1 0 1 0 1230 1376 

 

146 0 146 

1 Gerard Zwijnenburg 4 3 1 0 3 1770 1867 

 

97 45 142 

15 Hans Ossebaar 2 1 1 0 1 1545 1654 

 

109 15 124 

18 Wick Vinkenburg 1 1 0 0 1 1492 1580 

 

88 15 103 

2 Jan Pool 3 3 0 0 3 1696 1750 

 

54 45 99 

20 Floor Colje 3 2 0 1 1 1353 1437 

 

84 15 99 

40 Gert Boelhouwer 3 1 0 2 -1 1342 1442 

 

100 -15 85 

16 Aldo Oxener 3 2 0 1 1 1544 1591 

 

47 15 62 

4 Cor de Leeuw 3 2 1 0 2 1907 1931 

 

24 30 54 

30 Cor Rijsdijk 2 1 0 1 0 1332 1384 

 

52 0 52 

19 Jaap Halbersma 4 2 1 1 1 1483 1512 

 

29 15 44 

3 Marcel Schroer 2 2 0 0 2 2043 2044 

 

1 30 31 

6 Ton Strik 4 2 2 0 2 1731 1728 

 

-3 30 27 

12 Wim Veelenturf 1 1 0 0 1 1691 1692 

 

1 15 16 

10 Jelle Wiering 1 1 0 0 1 2025 2025 

 

0 15 15 

11 Manfred Oorschot 1 1 0 0 1 1788 1788 

 

0 15 15 

17 Martin Baas 1 1 0 0 1 1539 1539 

 

0 15 15 
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25 Dick Hagoort 2 1 0 1 0 1694 1698 

 

4 0 4 

29 Theo de Boer 2 1 0 1 0 1384 1583 

 

1 0 1 

38 Evert Mallon 5 2 0 3 -1 1449 1455 

 

6 -15 -9 

14 Jan Bulk 2 1 1 0 1 1606 1581 

 

-25 15 -10 

22 Carl Schoor 3 1 1 1 0 1770 1753 

 

-17 0 -17 

31 Wim van Engelenberg 6 3 0 3 0 1300 1272 

 

-28 0 -28 

41 Ina Kool 3 1 0 2 -1 1298 1281 

 

-17 -15 -32 

39 Gert Overbeek 3 1 0 2 -1 1370 1343 

 

-27 -15 -42 

9 Arjen van de Berg 4 3 0 1 2 1566 1489 

 

-77 30 -47 

49 Marco de Wilde 3 0 1 2 -2 1069 1051 

 

-18 -30 -48 

48 Gerrit Termaat 4 1 0 3 -2 1127 1088 

 

-39 -30 -69 

27 Willem Vink 4 2 0 2 0 1626 1552 

 

-74 0 -74 

37 Andreas de Rooij 1 0 0 1 -1 1499 1420 

 

-79 -15 -94 

52 Henk van Weers 4 0 0 4 -4 1055 1016 

 

-39 -60 -99 

46 Gerard van Haaren 4 1 0 3 -2 1303 1233 

 

-70 -30 -100 

35 Pia van Rossum 3 1 0 2 -1 1591 1475 

 

-116 -15 -131 

42 Ton de Nijs 1 0 0 1 -1 1253 1099 

 

-154 -15 -169 

26 Jan Pronk 2 1 0 1 0 1645 1467 

 

-178 0 -178 

50 Jaap Slingerland 3 0 0 3 -3 1200 1051 

 

-149 -45 -194 

44 Frans Janssen 2 0 0 2 -2 1435 1234 

 

-201 -30 -231 

51 Jan Super 4 0 0 4 -4 1137 962 

 

-175 -60 -235 

45 Jan van Os 2 0 0 2 -2 1396 1172 

 

-224 -30 -254 

47 Mariet Mourits 2 0 0 2 -2 1259 1006 

 

-253 -30 -283 

43 Alexander Willemse 1 0 0 1 -1 1200 842 

 

-358 -15 -373 

36 Leo de Vos 1 0 0 1 -1 1566 1054 

 

-512 -15 -527 

 
Voor mij opvallende zaken in het kampioenschap: 
- drie personen met alleen winstpartijen! 
- vier personen nog ongeslagen (wel remise, maar geen verliespartijen) 
- helaas nog 1 persoon met nul punten 
- een uitdager voor het kampioenschap met nog maar drie gespeelde partijen (daar moet  
  aan gewerkt worden als je iets wilt bereiken!) 
- nummer drie van vorig jaar nu derde van onder in zijn groep 
 
En wat me in de ladder opvalt: 
- vertekend beeld doordat nog weinig partijen zijn gespeeld. (hierdoor zijn de TPR's nog heel  
  hoog of heel laag); de verdeling geeft dus wel een indicatie maar zal nog erg kunnen  
  wijzigen 
- gelukkig hier wel een punt gehaald Cor ☺  
 
Marcel van Oosten 
 
 
______________________________________________________________________________ 

 
  

Bodegraven-Woerden   
 
Dit jaar vindt de jaarlijkse derby tegen Bodegraven weer plaats in het hol van de leeuw. We hopen 
op een grote opkomst, zodat we ze kunnen overdonderen in kwaliteit en kwantiteit. De match zal 
plaatsvinden op dinsdag 27 december. Houd deze datum vrij in je agenda en let op het prikbord 
waar de intekenlijst een dezer dagen zal komen te hangen. 
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Het kwaliteitsoffer 
 

Wanneer je leert schaken begin je met de 
loop van de stukken, en al vrij snel daarna 
volgt de waarde van stukken. Zo leer je dat 
een pion 1 punt waard is, een paard en een 
loper 3 punten, een toren 5 en een dame 9. 
Dit puntensysteem is een goede maar vrij 
grove indicatie en je moet je er niet op 
blindstaren. Daarom wil ik het nu eens  
hebben over een aparte ruil, waarbij je een 
toren ruilt voor een paard of. Deze 
spectaculaire ruil komt zo vaak voor dat het 
een aparte naam heeft: het kwaliteitsoffer! 
 
Zo’n kwaliteitsoffer kan allerlei redenen 
hebben: het verbeteren van je 
pionnenstructuur, het uitschakelen van een 
belangrijke verdediger tijdens een 
koningsaanval, het vergroten van de invloed 
van eigen stukken door een vijandige 
tegenhanger uit te schakelen zoals een loper 
die de lange diagonaal bezet houdt 
(fianchetto), het verminderen van de 
veiligheid van de vijandige koning, het 
verslechteren van diens pionnenstructuur of 
een stuk op een goed veld krijgen en houden. 
Van de laatste 3 volgen nu voorbeelden. 
 
Kwaliteitsoffer om een stuk op een goed 
veld te krijgen en te houden: 
Of een stuk goed is hangt sterk af van het 
veld waarop hij staat en of hij daar kan blijven 
staan. Zo is een paard bijvoorbeeld veel beter 
in het centrum van het bord dan aan de rand. 
Helemaal als hij gedekt wordt door een pion 
en niet gemakkelijk geslagen of weggejaagd 
kan worden door vijandige pionnen. De 
onderstaande stelling is hier een goed 
voorbeeld van: 
 

G. Kasparov – A. Shirov Horgen CS 
1994 

Wit heeft vlak hiervoor met z'n zwartveldige 
loper het paard op f6 geslagen en hiermee 
heeft hij een zeer belangrijke verdediger van 
het veld d5 uitgeschakeld. Het is duidelijk dat 
het paard op d5 nu heel erg goed staat. d5 is 
een zogenaamd sterk veld, wat inhoudt dat 
het veld gedekt wordt door een pion, die op 
e4, en dat het veld niet meer aangevallen kan 
worden door vijandige pionnen. 
 
Het paard heeft zo'n grote invloed, dat de 
hele partij draait om het veld d5. Zwart zal 
daarom proberen om het paard uit te 
schakelen. Hij heeft hiervoor 2 stukken tot z'n 
beschikking, het paard van b8 en de loper 
van b7. Deze zal hij ook allebei nodig gaan 
hebben want wit heeft namelijk nog een 
paard op c2 dat in 2 zetten naar d5 kan 
springen. De zwartveldige loper op f6 is 
waardeloos omdat hij nooit het witte veld d5 
aan kan vallen. De loper zou uiteraard nog 
wel kunnen proberen het paard van c2 uit te 
schakelen mocht deze naar e3 komen.  
 
Mocht het uitschakelen van het paard niet 
lukken, kan zwart altijd nog proberen om de 
positie van het paard te verzwakken door z'n 
belangrijkste verdediger uit te schakelen: de 
e4 pion. Dit zou hij kunnen doen door op een 
goed moment f5 te spelen. 
 
Zoals gezegd zal zwart zowel de loper van b7 
als het paard van b8 nodig hebben om het 
paard van d5 uit te schakelen. Hier gebruik 
van makend begint wit nu aan een prachtig 
plan! 
 

14 a4 bxa4 15 Txa4 Pd7 16 Tb4! Pc5 
17 Txb7! 
Een kwaliteitsoffer! Wit schakelt de 
oponent van het paard op d5 uit.  
Pxb7 18 b4 
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Het plan is geslaagd! Het witte paard 
staat stevig op d5, terwijl z'n enige 
bedreiger: het zwarte paard op b7 
echt verschrikkelijk staat en helemaal 
gedomineerd wordt door de pion op 
b4. Kasparov won de partij geruisloos! 
 

 
Kwaliteitsoffer om de structuur van de 
tegenstander te verzwakken: 
 

A. Shirov – V. Anand Morelia/Linares 
2008 

 
13 ... Txc3!  
Zwart offert de kwaliteit om de witte 
pionnenstructuur op de damevleugel 
te verzwakken maar ook om alle 
aanvalsideeen met een paardoffer op 
d5 te elimineren. 
14 bxc3 Dc7  
Bemoeilijkt de doorbraak met e5 en 
evacueert het b6 veld voor de 
manoeuvre Pd7-b6-a4. 
15 Kb1 Le7 16 e5  
Shirov opent lijnen om te zorgen dat 
zijn torens (hij heeft er 2 en zwart 
maar 1) beter worden. 
dxe5 17 f5?! Pd5 
 

En ondanks dat zwart hier achter staat in 
materiaal hoeft hij zich geen zorgen te 
maken. De verslechterde structuur en de 
verminderde veiligheid van de witte koning 
geeft voldoende compensatie! 
 
 
Sten Goes

 

_____________________________________________________________ 
 

Snelschaken 
 
In subgroep 2 van de SGS 
snelschaakkampioenschappen heeft het 
team van Woerden 2 een keurge 11e plaats 
behaald.   
Achttien teams speelden voor de promotie en 
ons 2e team bestaande uit Carl, Wim, Jan P. 
Jan Pr, Jan B, en Ad  wonnen  drie partijen, 
speelden er twee remise en verloren er vier. 
Ons zestal speelde volgens het Zwitsers 
systeem 9 teamwedstrijden van 2 x 10 
minuten in onze poule. We hebben laten zien 
wat we konden. 
Volledige informatie vind je op de sgs-
snelschaaksite. 
 
Jan Bulk 

_________________________________ 
 

Dick in de pers 
  
Op 12 november 2011 is onze voorzitter te 
gast geweest in het radioprogramma Podium 
bij de Lokale Omroep RPL, FM-frequentie 

107.1 van presentator Maarten Verduijn. Het 
interview met hem is te beluisteren via de 
website www.rplfm.nl   Klik op de rubriek 
Podcast en zoek het interview bij de datum 
13 november. 
  
Jan Pool 
 ____________________________________ 

 

Jubileumboek 
  
Vorig jaar hebben alle leden dit fraaie 
boekwerk in handen gekregen. Het boek is 
oorgelezen en vervolgens in de  boekenkast  
beland. Ik vind het plezierig om ook nieuwe 
leden kennis te laten maken met de historie 
van onze club. Alleen, ik heb geen 
jubileumboek meer voorradig! Als er leden 
zijn die dit boek toch niet meer inkijken, en 
het eventueel aan de club zouden willen 
teruggeven die het dan weer bestemt voor de 
nieuwe leden, dan kan dit via mij. Bij voorbaat 
dank! 
  
Jan Bulk
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Bedankbrief Piet Kwakkenbos 
 
Geachte leden van de schaakclub, 
 
Met het overlijden van Cort komt er voor de 
schaakclub een einde aan een zeer lange 
Kwakkenbos-schaakhistorie: 
Johan heeft enkele jaren het jeugdschaken 
geleid.  
Kees is lid geweest maar verhuisde nnaar 
Bodegraven. 
Gerard kennende zal hij ongetwijfeld bij 
uitwedstrijden veel gereden hebben. Hij heeft 
ook schaakles op scholen gegeven. Johan en 
Gerard hebben zich dus naast het schaken 
tevens verdienstelijk gemaakt voor de 
schaakclub.  
 
Cor moest zich door zijn handicap beperken 
tot datgene waar een schaakclub voor is.  
Wat schaakprestaties betreft: ik meen ooit 
gehoord te hebben dat Johan clubkampioen 
is geweest. Van Jan Bulk heb ik begrepen dat 

Cor een aantal jaren geleden een 
verdienstelijk schaker is geweest. Niettemin 
bleef hij graag naar de schaakclub komen. 
Na het overlijden van Gerard eerst nog 
zelfstandig. Later ging dat echter niet meer. 
Toch kon hij blijven komen dankzij Jan Bulk 
die hem trouw haalde en thuisbracht, dan wel 
voor een vervanger zorgde, veelal Jan Super. 
Dat dat de laatste tijd met rolstoel moest 
gebeuren vonden beide heren geen bezwaar. 
Voor de club bleef hij ook welkom, al zullen 
de schaakpartijen van Cor de laatste tijd voor 
sommige leden verplichte nummers geweest 
zijn.  
Met al het bovenstgaande hoop ik enigszins 
duidelijk gemaakt te hebben hoe groot onze 
waardering is voor het feit dat Cor zijn 
wekelijkse uitje – hij noemde het zijn soos – 
kon blijven doen. Heel, heel veel dank 
daarvoor.  
 
Namens de familie 
Broer Piet

 
 
 

 
 


