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a4tje 

februari 2012 
 

Van de voorzitter 
 
Zoals de meesten van jullie inmiddels wel gehoord 
zullen hebben, heeft de ERU besloten het ERU-
Goudkuipje toernooi niet langer financieel te 
ondersteunen. Het toernooi in november jongstleden – 
het 39e – was het laatste dat door hen werd gesponsord. 
Het is natuurlijk jammer dat ERU niet bereid bleek het  
jubileumtoernooi te steunen, maar we mogen als 
Schaakclub best erkentelijk zijn voor hun trouwe steun 
gedurende zoveel jaren. Hulde en Dank! 
 
Het bestuur is uiteraard op zoek gegaan naar andere 
sponsors, want hoe dan ook moet het 40e (en 
vanzelfsprekend ook het 41e en 42e enz) toernooi 
doorgaan. Het doet ons dan ook veel genoegen jullie te 
mogen mededelen dat de Rabobank en wel het RABO 
Dichtbijfonds bereid is in ieder geval het 
jubileumtoernooi op ruime wijze financieel te steunen. 
 
Dick van der Windt 

Deadline 
Kopij voor het maartnummer uiterlijk aanleveren:  
24 februari. Sturen naar  leodevos@yahoo.com 
 

Agenda 
Winterkosttoernooi     ZO 12 februari 
ZWUF-toernooi  DI en DO 1 en 3 mei 
  

Contributie 
De contributie na 1 januari 2012 bedraagt € 90. Het 
rekeningnummer is: 55.13.66.117. 
  
Jan Pool 

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 
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e
 Secretaris: 

Wick Vinkenburg, 0348-412160  
schaken@vinkenburg.nl 
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e
 Secretaris:  

Jan Super, 0348-419827 
jancorriesuper@kpnmail.nl 
 
Assistent wedstrijdleider (intern) 
Jeroen Verhoeven, 0348-434656 

wedstrijdleiderscwoerden@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 
Arjen van den Berg, 0348-688274 
arjenvandenberg100@msn.com  
a4tje 
Eindredactie:  
Leo de Vos / leodevos@yahoo.com 
Illustraties:  
Aldo Oxener / aldo.oxener@gmail.com  

 
Bankrekeningnummer 

55.13.66.117 
contributie 

SENIOR-LEDEN € 85,=  
Na 31-12-2011 € 90,=  

SITA Paper Recycling and Trading 

is sponsor van het a4tje 
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Cursus Schaaktrainer Stap 1 
 

In de periode februari tot en met april 2012 zal 
er door de KNSB een cursus schaaktrainer stap 
1 worden georganiseerd in Utrecht. 

Data: 22 februari, 7 en 21 maart,  
4 en 18 april 2012 

Plaats: precieze locatie wordt nog  
 bekendgemaakt) 
Docent: Pascal Losekoot 

 
Inleiding 
Deze praktische cursus is bedoeld voor 
schakers die enig houvast willen hebben bij de 
speltechnische begeleiding van schakende 
kinderen. Cursisten leren met name te werken 
met stap 1 van de Schaakmethode van 
Brunia/van Wijgerden. Naast een toelichting op 
doelen en uitgangspunten voor de 
schaaktraining krijgen de cursisten eenvoudige 
tips en vuistregels voor de opbouw van een 
groepstraining en de individuele begeleiding van 
kinderen. Via enkele praktijkopdrachten worden 
de deelnemers gestimuleerd bij een club of 
school met kinderen aan de slag te gaan. 
 
Eigen bijdrage 
De cursus Schaaktrainer 1 maakt onderdeel uit 
van de schaakdidactische opleidingen van de 
KNSB. De eigen bijdrage voor de cursus 
Schaaktrainer 1 is €80 voor de gehele cursus. 
Daarnaast dienen deelnemers over een 
handleiding stap 1 te beschikken. 
 
De afronding van de cursussen 
Praktijkopdrachten zullen het belangrijkste deel 
van de beoordeling van de cursisten vormen. 
Voor een geslaagde afronding hebt u voldoende 
studiepunten nodig. Deze zijn te verkrijgen 
door: 
· aanwezigheid op de cursusavonden (minimaal  
 4 van de 5 avonden) 
· het aantonen van de vereiste  
 schaakvaardigheid 
· het met voldoende resultaat voltooien van de  

 praktijkopdrachten 
Na een geslaagde afronding krijgt de kandidaat 
een officieel diploma van de KNSB. 
 
Welke einddoelen moeten behaald worden? 
Aan het eind van de cursus kunnen de 
deelnemers met behulp van bestaand 
lesmateriaal trainingen verzorgen voor 
beginnende jeugdschakers. De einddoelen van 
de cursus zijn: 
 
 
Didactiek: 
· werken met stap 1 van de Stappenmethode 
· werken met een lesmodel 
· kenmerken van het spel van beginnende  
 schakers herkennen en benoemen  

organisatie: 
· inzicht in de organisatie van de jeugdafdeling  
 op een club 
· een beeld van de eigen taken  
 
Begeleiding: 
· kennis en inzicht in de kenmerken van leiding  
 geven aan jeugd 
· vaardigheid in het begeleiden van schaakjeugd  
 vanaf circa. 7 jaar 
 
Techniek: 
· beheersing van de stappen 1 en 2  

(schaaktechniek wordt alleen getoetst, 
niet behandeld in deze cursus) 

· het kunnen benoemen van de  
 schaakbegrippen uit de methode 
· vaardigheid in het oplossen van elementaire  
 posities en combinaties 
 
Cursusomvang 
De cursus bestaat uit 5 contactavonden van 3 
uur. Een evenredig deel van de opleiding 
bestaat uit zelfstudie (leesstof en 
schaaktechniek) en praktijkopdrachten.
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Woerden 4 vindt op Driekoningen zijn Waterloo 
 
Moira-Domtoren 4 behaalde op 6 januari een acht-nul overwinning. Een onwaarschijnlijk 
hoge uitslag. De Woerdense schakers, die niet op hun mondje gevallen waren, opperden zelf 
een verband met Driekoningen: alsof zij de wijzen waren die geschenken kwamen brengen. 
Nu valt er op die vergelijking wel af wat te dingen. Als er iemand uit het oosten kwam in die 
ontmoeting waren dat de schakers van Moira. Bovendien zegt alleen de traditie dat er sprake 
is van drie koningen, omdat ze drie geschenken gaven: uit Woerden kwamen gewoon 
schakers, die elk een eigen koning op het bord hadden staan. Met de identiteit van de 16 
spelers was niets aan de hand dat met Driekoningen te maken had. De strijd werd op de 
borden gevoerd en beslecht. Niks geschenken, niks wijzen hier en koningen daar: gewoon 
zelf behaald. Hulde aan MDT-4! 
 
Frans haalde het eerste punt binnen. In een middengambiet verzwakte zijn tegenstander zijn 
koningsvleugel (f6!), hetgeen leidde tot torenwinst op h8. In 17 zetten behaalde Frans zijn 
overwinning. Ook Daan ging snel af op een overwinning. Hij ontwikkelde snel zijn stelling te-
genover een defensieve tegenstander, die zelf vast kwam te staan en moest offeren. Daan 
veroverde nog een paar pionnen en de tegenstander gaf op. Ewout kreeg een soort 
Slavische stelling op het bord. Hij won een pion, en even later nog eentje in ‘een prettige 
stelling’. In een slotcombinatie won Ewout de kwaliteit en na een foutje werd opgegeven. 
PieterJan kwam ook al snel beter te staan. Hij won een toren tegen een loper. De ‘kleurrijke’ 
tegenstander – zoals PieterJan zegt – wist de partij nog behoorlijk te rekken, en bood bij een 
aardige aanval zelfs remise aan. Maar PieterJan zag wat anders op zijn schaakbord. Hij won 
een loper en de tegenstander gaf op. Jasper kon door een penning op de 25e zet de toren 
van zijn tegenstander buitmaken. Het duurde weliswaar nog tot de 50e zet, maar toen 
behaalde ook Jasper zijn en ons punt! Paul kon niet achterblijven en droeg zijn steentje bij 
aan deze superoverwinning. Het duurde bij hem wel even. Via een Russische opening kwam 
hij in een pionneneindspel terecht. Hij kon zijn positionele voordeel verzilveren via een listig 
pionoffer. En geduldig haalde Paul de buit op het droge. Marco tenslotte stond al vlug 3 
stukken voor(!!!). Uitspelen en geen fouten maken, wist Marco. Het duurde toen nog wel 
even, omdat de tegenstander in ieder geval niet op zijn mondje was gevallen, maar het 
werkwoord opgeven stond niet in zijn vocabulaire. Ook dit werd echter een nederlaag en 
toen kon Woerden 4 de lange reis ‘van het oosten naar het westen’ beginnen. Verbaal waren 
ze echt wel tegen ons team opgewassen, maar op het terrein waar de strijd beslecht wordt – 
het schaakbord – niet. We genieten nog steeds na, al weten we dat successen uit het 
verleden geen garantie zijn voor de toekomst.  
 
Moira-Domtoren 4    - Woerden 4     8 – 0 
 
R.P.J.(Ronny) van der Heijden(1755) - E. (Evert) Mallon(1449)  1 – 0 
D.H.B.(Daan) Schönberger(1592)  -  F.W.V.M. Janssen(1435)  1 – 0 
P.J. (PieterJan) Mellegers(1590)   - W.(Wick) Vinkenburg(1485) 1 – 0 
M.(Marco) van Vuuren(1527)    - A.(Andreas) de Rooij(1499)  1 – 0 
E.M.(Ewoud) Loots(1442)    - J.(Jan) van Os(1396)  1 – 0 
P.(Paul) Meijer(1431)     - Th.(Theo) de Boer(1384)  1 – 0 
J.(Jasper) van der Minnen(1376)  - A.G.(Ton) de Nijs(1253)  1 – 0 
F.(Frans) Jacobs(----)    - J.(Jan) Super(1137)   1 – 0 
 

 
Partij Wick met wit tegen Willem Vink. 
 
1. d4 – Pf6  2. c4 – e5   3. d5 – Lc5  4. Lg5  en gaf op.  
Commentaar Wick: ‘Dat doe ik nou al voor de derde keer. Ik kap!’  
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Aanvallen bij Tata Steel Chess 
 
Ditmaal geen ingewikkeld stukje over 
zwakke pionnen, sterke velden of goede 
stukken maar gewoon een leuke partij die 
ondergetekende deze week heeft 
gespeeld op het Tata Steel Chess 
Tournament. Eerst een korte inleiding over 
het toernooi zelf: dit jaar werd alweer de 
74e editie van het voormalige Hoogovens-
toernooi gespeeld. Het toernooi duurt 16 
dagen en bestaat uit drie grootmeester-
groepen van 14 deelnemers die één keer 
tegen elkaar spelen, met daarnaast nog 
onder andere een amateurtoernooi waarin 
in 10-kampen wordt gespeeld. 
 
Wat voor de gewone stervelingen 
bijzonder leuk is, is dat de wereldtoppers 
in dezelfde zaal spelen, waardoor je jezelf 
al snel ook een klein beetje wereldtopper 
waant. Het toernooi wordt traditioneel eind 
januari gespeeld in het pittoreske dorpje 
Wijk aan zee en er wordt steevast “snert” 
(erwtensoep) geserveerd. De leukste 
grootmeesterpartijen worden iedere dag in 
een andere zaal van commentaar voorzien 
door andere sterke schakers. Dus ook als 
toeschouwer is het erg leuk om één of 
meerdere dagen te gaan kijken. 
 
Aangezien de tentamens van mijn studie 
de afgelopen jaren roet in het eten hebben 
gegooid, ben ik tot aan dit jaar altijd als 
toeschouwer/supporter mee geweest. Tot 
dit jaar… want toen ik zag dat er deze 
keer slechts één tentamen tegelijkertijd 
met Tata viel, was de keuze natuurlijk snel 
gemaakt: meespelen! Na begonnen te zijn 
met 3 remises, kwam in ronde 4 mijn 
eerste winstpartij bij Tata ooit! En wat voor 
één! In een prachtige aanvalspartij wist ik 
van de nummer 2 op rating van mijn groep 
te winnen. Hieronder volgt de partij 
voorzien van commentaar. 
 
Sten Goes – Stefan Bekker   
Tata steel Chess Tournament 2012 
 
1 e4 c5  2 Pf3 d6  3 d4 cxd4  4 Pxd4 Pf6 
5 Pc3 g6  6 Le3 Lg7  7 f3 Pc6  8 Dd2 O-O  
 9 Lc4 Ld7  10 O-O-O Tb8  11 Lb3 Pa5 
12 Lh6 b5  13 g4 Lxh6  14 Dxh6 e5  15 
g5!  

 

 
 
15 … Pe8  
   [15 exd4 16 gxf6 Dxf6 17 Pd5  

A) 17 Dxf3 18 Tdf1 Dh3 19 Pe7+ 
(19 Pf6+? Kh8 werkt nu niet 
omdat h7 gedekt wordt met een 
röntgen dekking ) 19 Kh8 20 
Pxg6+ fxg6 21 Txf8+ Txf8 22 
Dxf8#; 
B) 17 Pxb3+ 18 axb3 Dg7 19 Df4 
Le6 20 Pf6+ Kh8 21 h4+= Met 
goede aanvalskansen vanwege 
het onaantastbare paard op f6 ] 
[15 Ph5 16 Pf5 met als doel paard 
van h5 uitschakelen en 
vervolgens het andere              
paard naar f6 te brengen] 

16 h4!! exd4 17 h5 Pxb3+ 18 axb3 Pg7 
[18 f5 19 hxg6 De7 20 Pd5 Dg7 21 
Dxh7+ Dxh7 22 Txh7 Ondekbaar 
mat op e7 ] [18 f6 Hierop gebeurt 
hetzelfde als in de variant met 18 
f5 ] 

19 Pd5 f5 20 hxg6 hxg6 21 Dxg6 Le8 22 
Dh7+ Kf7 23 g6+ Ke6 24 Dxg7 
1-0  
 
Met 5.5 uit 9 en een tpr van 2186 ben ik 
uiteindelijk gedeeld 1e , maar helaas op 
Sonneberg punten toch nog 2e geworden. 
Maar alleen al door de gigantische 
sfeer/gezelligheid (mede dankzij de 
andere Woerdenaren) en deze mooie 
partij kon mijn toernooi eigenlijk al niet 
meer stuk! 
 
Sten Goes 
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De Stichts-Gooise Schaakbond 
organiseert de jaarlijkse 

 
 

Persoonlijke 
Kampioenschappen 

 
Er wordt gespeeld in de kampioensgroep en de promotiegroep en 

tevens wordt er in een aparte groep gespeeld om het 
veteranenkampioenschap 

 
Groep KAMPIOENSGROEP PROMOTIEGROEP VETERANEN-

KAMPIOENSCHAP 
Speelgerechtigd - rating 2000 of meer 

- clubkampioenen 
- vorige keer minstens 
50% in kampioensgroep 
- vorige keer bij beste 3 
van promotiegroep 

- rating onder 2000 - 60 jaar en ouder 

Prijzen € 250 + wisselbeker, 
€ 150, € 75, € 25 

€ 50 € 50 + wisselbeker 

Speeldata en tijden 
 

vr 17-02-2012 19:30 (2) 
za 18-02-2012 09:30 (1) 
za 18-02-2012 14:00 (1) 
za 25-02-2012 09:30 (1) 
za 25-02-2012 14:00 (1) 
za 17-03-2012 09:30 (1) 
za 17-03-2012 14:00 (1) 

za 04-02-2012 14:00 (1) 
za 18-02-2012 09:30 (1) 
za 18-02-2012 14:00 (1) 
za 25-02-2012 09:30 (1) 
za 25-02-2012 14:00 (1) 
za 17-03-2012 09:30 (1) 
za 17-03-2012 14:00 (1) 

za 04-02-2012 14:00 (1) 
za 11-02-2012 14:00 (1) 
za 18-02-2012 14:00 (1) 
za 25-02-2012 14:00 (1) 
za 03-03-2012 14:00 (2) 
za 10-03-2012 14:00 (2) 
za 17-03-2012 14:00 (1) 

Speellocaties (1) Huis a/d Werf 
     Boorstraat 107 
     3513 SE  Utrecht 
     Tel. (030) 231 58 44 

(2) Rode Kruisgebouw 
     Koningsweg 2 
     3582 GE  Utrecht 
     Tel. (030) 252 12 44 

Speeltempo 1:55 uur + 5 seconden per zet  

Bye Evt. 1 maal mogelijk in eerste vijf ronden, mits bij aanmelding aangevraagd 

Uiterste 
inschrijfdatum 

10 februari 2012 28 januari 2012 28 januari 2012 

 
Gratis deelname, alleen voor SGS-leden 
Aanmeldingen en meer informatie: 
 
Via Internet http://www.sgs-schaakbond.nl     
Via E-mail colijn.wakkee@tele2.nl      
Schriftelijk Colijn Wakkee, Karperstraat 43, 3525 CA Utrecht  
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Het Winterkosttoernooi 

 
Het is alweer voor de 13e keer, ons Winterkosttoernooi.  
Het zal plaatsvinden op   zondag  12  FEBRUARI  2012 
Dit  jaar een nieuwe locatie :   Blauwe zaal , van 't Oude Land 
                                                Park Oudeland 60 
                                                3443 AH  Woerden.    Tel. 0348-486 333 
 
Het programma is als vanouds: 
 

11.00 uur Ontvangst met koffie  
 
11.30 – 13.00 uur Vier ronden snelschaken 
 
13.00 – 13.45 uur Winterse kost 
 
13.45 – 16.45 uur Vier ronden rapid schaken 
 
16.45 – 17.30 uur Borrel en prijsuitreiking   

 
Kosten voor deze aantrekkelijke schaakdag  €22,00 (dezelfde prijs als in 2011) Alle 
nat en droog is bij de prijs inbegrepen.  
Introducés zijn van harte welkom!     
 
De bedenktijd tijdens het snelschaken is 10 minuten per persoon; tijdens het 
rapid schaken krijgen we 20 minuten. De indeling doen we volgens het Zwitserse 
systeem en de winnaar is degene die volgens dit systeem na 8 ronden bovenaan 
staat.  
 
Doe mee, geef je naam op!  Dat kan tot uiterlijk 6 februari. Het wordt weer fantastisch!!  

 
Carl Schoor  en Jan Bulk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


