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a4tje 

januari 2012 
 

Van de voorzitter 
 

Wij zijn halverwege het seizoen, tijd voor een 
tussenbalans. Wat betreft de externe competities 
weren de Woerden 1 en 3 zich voortreffelijk in hun 
klassen. De even teams (2 en 4) moeten echter 
een tandje bijzetten om zich te handhaven. Maar er 
is geen reden tot wanhoop. De interne competities 
zijn goed op stoom, maar het is nog veel te vroeg 
om een voorspelling te doen over de winnaars van 
het kampioenschap en de ladder. 
Het jaar 2011 werd op traditionele wijze afgesloten 
met de wedstrijd tegen Bodegraven in Bodegraven 
dit keer. Met een record aantal deelnemers van 72 
werd de match pas aan het eind van de avond 
beslist in het voordeel van de Bodegravers: 20–16! 
Vol goede moed het nieuwe jaar in! 
 
Dick van der Windt 

Deadline 
Kopij voor het februarinummer uiterlijk aanleveren:  
24 januari. Sturen naar  leodevos@yahoo.com 
 
 

Agenda 
Winterkosttoernooi     ZO 12 februari 
ZWUF-toernooi  DI en DO 8 en 10 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: 
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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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 Secretaris:  
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Pia Sprong, 0348-402203 
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Massakamp Bodegraven-Woerden 20-16 
 
Schaakclub Bodegraven had in deze eeuw 
slechte ervaringen met de jaarlijkse 
massakamp tegen Woerden. Er was sprake 
van 7 magere jaren! Daar moest verandering 
in komen. Maar hoe? Een nieuwe voorzitter 
Jo Kloprogge zag nieuwe kansen. Door de 
fusie van Bodegraven met de buurgemeente 
Reeuwijk, kwam een groot arsenaal van 
goede schakers binnen bereik. Reeuwijk had 
namelijk vroeger een schaakclub! De club 
bestaat echter niet meer, maar goede 
schakers van die club wonen nog steeds in 
Reeuwijk.  Kloprogge ging vortvarend te werk 
en verzamelde 36 Bodegraven-Reeuwijk 
schakers voor de jaarlijkse masakamp tegen 
Woerden. 
 
De nieuwe voorzitter van Woerden Dick v.d. 
Windt verzamelde eveneens 36 schakers uit 
Woerden, waaronder Annemarie Benschop  
en Margreet Hurlkmans. Helaas waren Paul 

v.d. Hoeven en Jelle Wiering verhinderd! De 
masakamp op 27 december zelf verliep 
zonder problemen. In het begin liep 
Bodegraven stevig uit, maar om 22.30 uur 
was de stand 16 -15, met nog 5 partijen te 
gaan. Veel spanning dus.  
 
Toen bleek dat de Reeuwijkers , aan de 
eerste borden onze spelers de baas waren. 
Bord voor bord dolven wij het onderspit. 
Bodegraven, met Reeuwijkers, won dus 
verdiend  Misschien moet Woerden volgend 
jaar maar eens in Harmelen gaan shoppen. 
 
Dat de oud-voorzitters Hans Dijk en Jan Bulk 
remnise speelden en de nieuwe voorzitters 
Jo Kloprogge en Dick v.d. Windt eveneens tot 
dit resultaat kwamen, deed aan deze zeer 
geslaagde massakamp niets af. Integendeel. 
 
Jan Bulk 

 

    

Interview met Marcel Dekker 
 

Marcel Dekker is sinds het begin van het 
Goudkuipjetoernooi bijna iedere keer van de 
partij geweest, terwijl hij verder al 25 jaar niet 
meer schaakt.  
 
Is het toernooi door de jaren heen erg 
veranderd? 
Het toernooi is eigenlijk vrij constant 
gebleven, altijd erg gezellig, hoewel het iets 
groter en wat strakker georganiseerd is 
vergeleken met eerdere edities. Ik vind het 
ook goed dat de sponsor het toernooi al zo 
lang ondersteunt. Dat is wel bijzonder. De 

Goudkuipjes geef ik vaak weg, aan mensen 
die dat lekker vinden en het vervolgens ook 
kopen. 
 

Hoe ging het toernooi deze keer? 
Wat minder, ik ben nog nooit zo afgeslacht 
als vandaag. Dat komt omdat ik te vaak 
gepromoveerd ben in de afgelopen edities. 
Wat ik wel leuk vind aan dit toernooi, is dat ik 
in hoge groepen kan winnen, maar in lagere 
verliezen. Rapid is voor mij een erg leuk 
tempo, omdat ik de routine mis om in een 
sneller tempo te spelen, en dat de benodigde 
kennis om lange partijen te spelen is 
weggezakt. Mijn tactiek is ook om mijn 
tegenstander te observeren en in te schatten, 
en mijn speelstijl daarop aan te passen: Tal is 
daarbij mijn grote voorbeeld. 
 
Hoe komt het eigenlijk dat dit toernooi het 
enige is dat je aan schaken doet? 
Vroeger speelde ik bij een schaakclub in 
Uithoorn, maar het was daar mij te rokerig. 
Sindsdien heb ik voor een gezondere hobby 
gekozen, namelijk wandelen. Straks wandel 
ik ook terug naar huis. Ik blijf echter naar dit 
toernooi komen, omdat ik het hier altijd erg 
gezellig vind; ieder jaar komt een grote groep 
mensen weer opnieuw. Schaakclub Woerden 
lijkt mij dan ook een erg leuke club, maar het 
is helaas iets te ver weg. 
 
Bart de Leeuw 
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Het externe strijdperk 
Woerden 4 

 

De Giessen 2 - Woerden 4  
Het tweede team van De Giessen speelde 
een thuiswedstrijd tegen Woerden 4. 
Het team draait goed. Voor de derde keer in 
successie kwamen onze mannen 
niet in de problemen en werd de wedstrijd 
netjes naar de overwinning 
gebracht. Chris Tromp was snel klaar, zijn 
tegenstander kwam niet opdagen. 
Wim Deurloo speelde snel remise en Ab 
Glimmerveen won een mooie partij aan 
bord 2. Wim Koutstaal kende ook geen 
problemen en de voorsprong was reeds 
enorm. Rob van Driel en Marcel moesten het 
onderspit delven, maar dat werd 
weer hersteld door Bert van Hees en Jan 
Post. 
 

  De Giessen 2 Woerden 4 5-3 

1. M. v Wingerden (Marcel) E. Mallon (Evert) 0-1 

2. A. Glimmerveen (Ab) A.G. de Nijs (Ton) 1-0 

3. P.C. Tromp (Chris) Niet Opgekomen 1-0 

4. B. van Hees (Bert) J. Halbersma (Jaap) 1-0 

5. J. Post (Jan) M. Mourits (Mariet) ½-½  

6. W.J. Koutstaal (Wim) D. vd Windt (Dirk) 1-0 

7. R.J. van Driel (Rob) W. Vinkenburg (Wick) 0-1 

8. W. Deurloo (Wim) F. Janssen (Frans) ½-½  

  
Martijn Koutstaal 
  

De wedstrijd Giessen (2e en hun laagste 
team) - Woerden (4e en ons laagste team) 
was wederom een bijzondere bijeenkomst. 
De Giessen heeft het helemaal voor elkaar: 
aparte ruimte voor jeugdopleiding, gezellige 
barruimte, spelers die oorverdovend en 
collectief  “Ssssst....” roepen en teamleiders 
die er niet om liegen. De heer Koutstaal Sr. 
als teamleider kent zijn pappenheimers en 
roept als eigenheimer bij het begin van de 
wedstrijd:  “Zo is het wel genoeg geweest met 
de grapjes.... we zijn hier om serieus te 
schaken”, om hiermee het altijd grappige 4e 
van Woerden de mond te snoeren. Kon 
Woerden al proberen om psychologisch te 
intimideren, dan was dit bij voorbaat de kop 
ingedrukt. Ze stonden met de bek vol tanden. 
Ze gingen hinnikend naar huis. Verlies voor 
het team.  
  
Evert op bord 1 (serieus bezig) won. Mariet 
speelt extern enorm sterk. Hoe zou dit 
komen... De teamleider (Wick) won, maar 
was achteraf  ook verantwoordelijk voor het 
feit dat hij het vroegtijdig afzeggen van 
Andreas had gemist. Het is maar goed dat 
Frans het teamleiderschap overneemt. Hulde 
aan Evert en Mariet.De Giessen II deelt nog 
altijd de koppositie met Acquoy I, beide 
teamshebben nu drie wedstrijden gewonnen. 
 
Wick Vinkenburg

 
Moira Domtoren 4 – Woerden 4 
Het kon niet goed gaan. Op een 
vrijdagavond, terwijl ieder normaal mens zijn 
weekend inluidt. En dan ook nog in het Rode 
Kruis gebouw, zodat je meteen aan de 
ademhaling kunt liggen als dat nodig blijkt. 
Het was een avond waarop evident vals werd 
gespeeld. Drie Koningen in plaats van Twee. 
Deze Drie Koningen - ook 
wel Wijzen genoemd -  
kwamen uit het oosten. 
Meer wijzen hebben ze 
daar trouwens niet. Ze 
kwamen cadeautjes 
brengen en kunnen 
meteen daarna weer 
oprotten.  
Deze avond bleven ze 
echter nog even hangen in Utrecht (station 

Maliebaan) voordat ze doorreisden naar het 
Verre Oosten. Terroristen in schaapskleren 
dus. De herders hadden dit niet door, want 
anders hadden ze deze wilde beesten, in hun 
schaapskledij, wel herkend. 
  
Het resultaat was dramatisch voor Woerden 4 
– ook wel de Vikingen uit het Westen 
genoemd – De koninklijk geïnspireerde 
Utrechtenaren wonnen Wijselijk. 8-0. 
Woerden 4 droop schaapachtig af. De 
Koningen uit het Verre Oosten keerden terug 
als soevereine dictators. 
Er wordt nog gezocht naar een Schaap-Plein 
alwaar we protest kunnen aantekenen tegen 
dit soort toestanden. 
 
Een onnozel en geslacht schaap 
Wick Vinkenburg
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Woerden 4 -  De Damrakkers 1 

De laatste keer dat, toen nog Woerden 5, 
tegen de Damrakkers speelde werd het 7-1 
voor de Damrakkers. Een hechte club 
vrienden, met een bijzondere historie, 
waarover we wel eens eerder een verhaal 
hebben gehouden. Verbaal is het ook een 
sterke club, waarin we bij hen bijna onze 
gelijke vinden. Deze keer hadden we de lat 
erg hoog gelegd. We wilden minimaal een ½ 
bordpunt beter spelen dan de vorige keer. En 
zie wat er gebeurt. De nieuwbakken 
teamleider (de oude is afgezet omdat hij het 
verbaal geweld in decibellen niet in de hand 
kon houden) won glorieus. Hulde aan Frans. 
Daar waar good old Evert (89) in de interne 
competitie van het leven geniet, speelt hij 
voor het echie nog steeds de sterren van de 
hemel en is de topscorer in het 4e. Ik denk 
dat menigeen tekent voor zo’n prestatie op 
zo’n leeftijd. Hoogbegaafd wint het van 

Hoogbejaard. We drinken er 1 op Evert en ik 
nodig eenieder uit om hem het gehele 
komende seizoen ruimhartig te trakteren op 
een welverdiende borrel. 
 

   Woerden 4 De Damrakkers 1 1½-6½  

1. W. Vinkenburg (Wick) 
S.T.M. Gribling 
(Simon) 

0-1 

2. D. van der Windt (Dirk) J. Borm (Joost) 0-1 

3. F. Janssen (Frans) M.R. Plantema (Marco) 1-0 

4. E. Mallon (Evert) S. van Heck (Sjef) ½ - ½  

5. Th. de Boer (Theo) E. Timmer (Ernst) 0-1 

6. J. van Os (Jan) G.J. van Oostenbrugge 0-1 

7. J. Super (Jan) J. van Leeuwen (Jaap) 0-1 

8. M. Mourits (Mariet) 
K.J. v/d Berg (Klaas-
jan) 

0-1 

  
Wick Vinkenburg 

 

 

Rivierenland 2  –  Woerden 3 
 
Gelukkig Nieuwjaar! Op 3 januari togen wij 
naar Buren. De storm was nagenoeg voorbij 
maar de hernia van Hans Ossebaar niet. 
Wick viel gelukkig in! De ratinglijst van de 
SGS voor onze tegenstanders beloofde niet 
veel goeds, maar die had ik gelukkig niet 
gezien. 
Maar strijdvaardig als altijd begonnen we 
keurig om 19.30 uur in de Prinsenhof . 

BORD  8. H.de Rooy (1665) – Wick 
(1485)    
Wick, met fenomenaal spel  en een flinke 
dosis blufpoker behaalde een uitstekend 
winstpunt. 
BORD  7. F.brekelmans (1701) – Arjen 
(1566) 
Arjen veroverde in de begin fase één 
pion en dat bleek na gedegen spel 
voldoende voor één winstpunt. 
BORD  6. J. Meijer (1650)  – Willem 
(1626) 
Willem speelde zeer goed, kwam voor, 
maar was om 23.30 zo sociaal om een 
remise plus aan te bieden ! 
BORD 5.  H. den Braber(1777) – Leo 
(1566)  
Leo had inderdaad een te sterke 
tegenstander en zijn heldhaftig tegenspel 
mocht niet baten! 

BORD 4. J.A, Garcia (1710) – Aldo 
(1558) 
Als Aldo het op zijn heupen heeft, garcia 
pas op je kippen. Dat deed hij niet en 
Aldo won gedecideerd! 
BORD 3. A.C.Houwers(1787) – Ad 
(1534) 
Ad speelde zeer goed en zorgde er voor 
dat zijn tegenstander weer met beide 
schaakbenen op de grond kwam te 
staan! 
BORD 2. R.Woning (1680) – Pia (1610) 
Pia tot de tanden bewapend, was na het 
leeghozen van haar boot,ondanks 
geweldig spel, niet meer in staat een 
punt te vergaren . 
BORD 1, R. Meeuwissen (1695) – Jan 
(1606) 
Dankzij de oppeppende woorden van Pia 
(Je kunt het  en laat ze dat maar eens 
zien etc) . Kwam ik niet alleen 
ongeschonden door de opening , maar 
wist de partij zelfs te winnen. 

Al met al een ongedacht fraai resultaat van 
Woerden 3. Wick bedankt voor de kroketten 
en Arjen en Ad voor het veilig vervoer! 
 
Jan Bulk

 



5 
 

De achtergebleven pion 
 
Pionnen heb je in allerlei soorten en maten. 
De meeste van jullie kennen vast al de 
geisoleerde pion en waarschijnlijk ook al de – 
al dan niet gedekte – vrijpion. Minder bekend 
is echter de achtergebleven pion: het 

onderwerp van deze maand. Daarom 
beginnen we eerst met een korte  
introductie. Hieronder 2 stellingen waarin 
zwart een aantal achtergebleven pionnen 
heeft:

 

 
 
Definitie: "Bij een achtergebleven pion zijn de pionnen op de aangrenzende lijnen verder opgerukt 
of van het bord verdwenen". 
 
 
Een achtergebleven pion is per definitie 
zwak, hij wordt namelijk niet gedekt door een 
andere pion en kan alleen door stukken 
gedekt worden. De achtergebleven pion is 
echter extra zwak wanneer hij op een half-
open lijn staat (zoals b7 en g4 in Diagram 1 
en a7 in Diagram 2) en de tegenstander heeft 
nog zware stukken. De druk op de 
achtergebleven pion kan dan makkelijk 
opgebouwd worden door de zware stukken te 
verdubbelen of zelfs te vertrippelen op die 
half-open lijn. Hiervoor heeft de verdediger 
vaak geen ruimte (er moeten namelijk wel 3 
velden achter de pion vrij zijn om te kunnen 
vertrippelen) of tijd. Daarnaast is het veld 
voor de achtergebleven pion vaak een ideaal 
blokkade veld, vooral voor een paard.  
Tegen de achtergebleven pionnen d6 in 
Diagram 1 en g5 in Diagram 2, is veel 
moeilijker druk op te bouwen omdat deze zich 
niet op half-open lijnen bevinden. Waarbij g5 
in Diagram 2, ook nog eens het voordeel 
heeft dat de tegenstander niet over het goede 

blokkade veld beschikt omdat hij dat al bezet 
met een van zijn eigen pionnen. 
 
Wat te doen als je een achtergebleven 
pion hebt? 
Zoals al eerder genoemd is het hebben van 
een achtergebleven pion alleen erg wanneer 
deze op een half-open lijn staat en de druk 
makkelijk opgebouwd kan worden. Dus als je 
zo'n pion hebt kun je in de regel 2 dingen 
doen:  

• Je kunt de pion ‘oplossen’, dat wil 
zeggen deze opspelen of er eventueel 
iets mee slaan zodat het geen 
achtergebleven pion meer is 

• Je kunt de half-open lijn proberen te 
sluiten; uiteraard het liefst zoals g5 in 
Diagram 2: zorgen dat het veld voor 
de achtergebleven pion bezet wordt 
door een vijandelijke pion. 

 
Illustratieve partijfragmenten 
Genoeg gepraat nu we gaan kijken naar een 
paar praktijkvoorbeelden. We beginnen met 
een klassieker.

 
  

  

Diagram 2 Diagram 1 



6 
 

A.  Rubinstein – G. Salwe Triangular 
Tournament 1908  
De annotatie is van Emanuel Lasker 
(wereldkampioen van 1894 tot 1921). 
 

1 d4 d5  2 c4 e6  3 Pc3 c5  4 cxd5 
exd5  5 Pf3 Pf6  6 g3 Pc6  7 Lg2 
cxd4  8 Pxd4 Db6  9 Pxc6 bxc6   10 
O-O Le7  11 Pa4 … 

 

   
 
De volgende 3 zetten zijn illustratief: Wit 
concentreert zich op de c6-pion, door er eerst 
voor te zorgen dat hij de pion niet op kan 
spelen naar c5.    

11 …  Db5  12 Le3 O-O  13 Tc1 Lg4  
Zwart kan beter c6 versterken door de pion te 
dekken met Ld7   

14 f3 Le6  15 Lc5 Tfe8  16 Tf2 Pd7  
17 Lxe7 Txe7  18 Dd4 Tee8  19 Lf1 
Tec8  20 e3 Db7  21 Pc5 Pxc5  22 
Txc5 …  

 

  
  
Nu c5 definitief veroverd is en c6-pion 
gefixeerd is, wordt het tijd om hem te gaan 
oogsten.  

22 … Tc7  23 Tfc2 Db6  24 b4 …  
Wit dreigt b5. Zwart heeft geen tijd voor 24 
Ld7 want dan volgt 25 b5 Tac8 26 Dc3 en 
Zwart kan zichzelf niet bevrijden. Ook 24 Ld7 
25 b5 Tcc8 26 bxc6 Lxc6 27 Dc3 werkt niet! 

24 … a6  25 Ta5 Tb8  26 a3 Ta7  
Zwart kan niet langer al zijn zwaktes 
verdedigen en het plan ingezet op zet 11 
werpt uiteindelijk zijn vruchten af: wit wint de 
c6-pion. 

27 Txc6 Dxc6  28 Dxa7 Ta8  29 Dc5 
Db7  30 Kf2 h5  31 Le2 g6  32 Dd6 
Dc8  33 Tc5 Db7  34 h4 a5  35 Tc7 
Db8  36 b5 a4  37 b6 Ta5  38 b7    
1-0

 

 

Cursus Schaaktrainer 2 
 
Inleiding 
In de cursus Schaaktrainer 2 leert de cursist 
praktische en belangrijke zaken die komen 
kijken bij het lesgeven in de Stappen 1, 2 en 
3 van de Stappenmethode van Brunia/Van 
Wijgerden. Lesgeven en didactiek vormen de 
centrale onderdelen van deze cursus 
 
De volgende onderwerpen komen onder 
andere aan de orde:  
 
Didactiek 

° basisprincipes van de schaakdidactiek 

° organisatie van lessen 

° trainings- en werkvormen 
 
 
 

Begeleiding 

° begeleiding van de schaakjeugd vanaf 
circa. 7 jaar 

° de schaakontwikkeling van kinderen 
 
Techniek 

° kennis en inzicht van de stappen 1 t/m 
4 (schaaktechniek wordt alleen 
getoetst, niet behandeld in deze 
cursus!) 

° het benoemen van de 
schaakbegrippen uit de methode 

 
Doelgroep 
De cursus is bedoeld voor leden van de 
KNSB die tenminste 15 jaar of ouder zijn met 
een minimale rating van 1550. Cursisten met 
een lagere rating kunnen ook instromen maar 
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dienen dan te slagen voor de 
schaaktechnische toets.  
 
Cursusomvang  
De cursus bestaat uit 7 contact avonden van 
3 uur. Daarnaast wordt er 2 keer een training 
van u geobserveerd en geëvalueerd. Er zal 
evenveel tijd besteedt moeten worden aan 
respectievelijk zelfstudie en het maken van 
praktijkopdrachten/portfolio’s.  
 
Cursusdata en -tijden 
1 en 29 februari, 7 en 28 maart, 11 en 25 
april en 16 mei 
Van 19.00 tot 22.00uur 
Locatie Denksportcentrum Barneveld, 
Churchillstraat 68, 3773 KV Barneveld. 
 
Eigen bijdrage en erkenning 
De kosten van de cursus bedragen € 100,-. 
De cursist dient over een recente druk van de 
Handleidingen bij de Stappen 1, 2 en 3 van 

de Stappenmethode van Brunia/Van 
Wijgerden te beschikken. 
 
De afronding van de cursus 
1. Het geven van een examenles en het 
bespreken van deze les 
2. Het inleveren van een portfolio op het 
onderdeel begeleiden van kinderen bij 
wedstrijden 
3. Het inleveren van een portfolio op het 
onderdeel assisteren bij activiteiten. 
 
Informatie over aanmelding en benodigd 
lesmateriaal 
Nadere informatie over de kadercursussen 
zijn te verkrijgen bij het Bondsbureau van de 
KNSB, 023-5254025 (mevrouw Sacha 
Schiermeier, e-mail 
sschiermeier@schaakbond.nl Een 
beschrijving van de cursussen en een 
inschrijvingsformulier is te vinden op 
www.schaakbond.nl/opleidingen 

 
 
 
 

 
 
 


