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Succes en teleurstelling wisselden elkaar in rap tempo 
af het afgelopen jaar. Marcel Schröer won binnen de 
club alles wat er te winnen viel. Onder zijn inspirerende 
aanvoering werd ons eerste achttal kampioen en 
promoveerde het naar de landelijke KNSB-competitie. 
Nu moet datzelfde achttal vechten om zich op dit niveau 
te handhaven. Het goede nieuws is dat dit team heeft 
getoond te kunnen vechten. 
Met 125 deelnemers waaronder een groep van zeven 
zielenherders was het 40e schaaktoernooi – dit keer 
onder de naam Rabo Rapid – een groot succes. Het feit 
dat onze clubgenoot Sten Goes dit jubileumtoernooi op 
zijn naam wist te schrijven gaf een extra impuls aan de 
feestvreugde.
In de categorie teleurstelling hoort de uitslag van ons 
jaarlijkse prestigeduel tegen onze vrienden uit 
Bodegraven zeker thuis. Er werd met grote cijfers 
verloren (12 ½ - 19 ½). Dat moet in 2013 in Bodegraven 
echt beter.
En verder was het een leuk, gevarieerd schaakjaar met 
vaste waarden als het Winterkosttoernooi, de ZWUF-
wedstrijd en het Open Kampioenschap van Woerden in 
mei en juni.
Sta mij toe ieder van jullie een goed en gezond 2013 toe 
te wensen en vooral een mooi schaakjaar.

Gelieve uw contributie over te maken. Geldt alleen voor 
diegenen die nog niet betaald hebben. Let op: nu €90
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Zaterdag 24 november kwam B.S.G op 
bezoek in Woerden voor de 4e ronde van de 
K.N.S.B competitie. Woerden 1 was er 
helemaal klaar voor. Erwin had de spelers de 
woensdag ervoor een hart onder de riem 
gestoken en hen de fijne kneepjes van de 
vesting uit de doeken gedaan.

Het team van B.S.G. werd gevormd door een 
groep oude rotten in het vak, die dit seizoen 
versterkt waren met Sjoerd Drent. "Sinds 
lange tijd ben ik weer eens één van de 
jongsten in het team", sprak Sjoerd met 
zichtbaar genoegen.

Henk had de les goed in zijn oren geknoopt 
en probeerde vanaf het allereerste moment 
een vesting op te bouwen. De praktijk bleek 
wat weerbarstiger, maar al snel was remise 
een feit.
Anne-Marie bereikte niet zo veel met wit en 
ook daar was remise snel beklonken.
De B.S.G.-ers waren er niet ontevreden over. 
"Wij hebben in ieder geval gedaan wat er van 
ons verwacht werd", hoorde ik ze tegen 
elkaar zeggen.

Ondertussen zag het er niet erg goed uit voor 
Woerden. Jelle werd vanuit de opening zwaar 
onder druk gezet en ook Sten kreeg het 
stevig te verduren. Marcel van Oort had een 
zeer risicovolle stelling, Jim en Erik hadden 
een prettige stelling en ikzelf had een vrij 
dode stelling op het bord.

Daarna zat het niet mee. Marcel van Oort 
verloor, Erik liet een koningsaanval toe die 
wel heel snel doorsloeg en ook voor Jelle 
werd het vechten tegen de bierkaai. Sten 
daarentegen had prachtige tegenkansen 
gekregen en won op fraaie wijze.

Toen de kruitdampen waren opgetrokken 
stond Woerden met 4-2 achter. Jim had een 
klassiek kansrijk eindspel van een goed 
paard tegen slechte loper op het bord en 
ikzelf was in een compleet remise-eindspel 
verzeild geraakt. Gezien de stand moest 
echter doorgespeeld worden.

De tegenstander van Jim offerde op het juiste 
moment een pion waardoor het vanwege het 
gereduceerde materiaal moeilijk zou worden 
om nog te winnen. Na 5,5 uur begon mijn 
tegenstander eindelijk wat onnauwkeurige 
zetten te doen, uiteindelijk resulterend in een 
pion extra voor mij. De winst was toen niet 
moeilijk meer te vinden.

Een grote groep belangstellenden was 
inmiddels toegestroomd en allemaal stonden 
ze rond het bord van Jim. Die probeerde 
inmiddels ijzer met handen te breken. Toen 
er nog maar een pion op het bord over was 
en het duidelijk was dat daar altijd nog een 
loper voor geofferd kon worden, moest Jim in 
remise berusten.
Woerden verloor dus nipt met 3,5 - 4,5 
van B.S.G. 2

Oud Zuylen had grof geschut ingezet. Ed van 
Eeden was de Rijn af komen zakken om de 
Woerdenaren eens extra te imponeren. En 
dat lukte. Toegegeven, Woerden was nu niet
bepaald favoriet tegen het op papier sterkere 
team uit Utrecht, maar geen enkele speler 
wist boven zichzelf uit te stijgen en verder 
was het allemaal wat onder de maat.

Bij Henk de Heer begon het al snel te 
donderen en te bliksemen. Zijn tegenstander 
Wout van Veen sloeg op f2 in en daarna is 
Henk de complicaties niet meer te boven 
gekomen. Gedesillusioneerd gaf Henk op. 
Ook bij Carl Schoor ging het mis. De stelling 

zag er al in de opening wat verdacht uit en 
toen Carol-Peter Gouw zijn koning begon te 
belagen, moest Carl een stuk geven om mat 
te voorkomen.

Jim Reed, Jelle Wiering, Rolf van Beek en 
ikzelf zaten prima te spelen. Jim had met 
zwart een prettige stelling opgebouwd tegen 
Marcel van Os. Jelle had een pion gewonnen 
tegen Frans Sanijs en leek eenvoudig op de 
winst af te stevenen. Bij Rolf van Beek, die 
onverwacht tegen een mysterieuze Griekse 
speler Babis Lazaridis moest aantreden, ging 
het heel aardig. Daar was niet veel aan de 
hand. Ik mocht na de opening tegen Dirk 
Floor ook niet ontevreden zijn. Dirk had een 

Externe competitie

Woerden 1 verlie s t van B.S.G. 2

Woerden 1 vermorze ld door Oud Zuylen.

Marce l Schröer
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kleine kwalieit geofferd en het was maar de 
vraag of hij wel voldoende compensatie had.

Ondertussen waren Erik van Esterik (tegen 
Ed van Eeden) en Sten Goes (tegen Jaap 
van der Tuuk) na hun degelijke partijen 
remise overeen gekomen.

Erik en ik bespraken de situatie. Het zag er 
somber uit. Jim had een stuk geofferd en wij 
zagen niet hoe zijn aanval door moest gaan 
slaan. Rolf had een kleine combinatie met 
een mat achter de paaltjes gemist, waardoor 
zijn tegenstander een pion had weten mee te 
grabbelen. Carl ging verliezen. Dus moesten 
Jelle en ik wel winnen en moesten Rolf en 
Jim nog remise uit het vuur slepen. Alleen als 
alles mee zou zitten, zouden we er nog een 
4-4 uit weten te slepen.

Het zat niet mee. Carl verloor. Jim verloor. 
Rolf verloor. Zelfs Jelle moest na het verlies 
van een kwaliteit de handdoek in de ring 
gooien. Zelf had ik een kans gemist en de 
partij was verzand in een toren eindspel met 
een pion meer dat wel heel moeilijk te winnen 
zou zijn. Omdat ik verder toch geen 
afspraken had die zaterdag, ging ik er nog 
eens goed voor zitten. Tegen een speler als 
Dirk Floor bleek dat een heilloze 
onderneming. Na 5,5 uur spelen werd het 
remise.

Woerden verloor dus van Oud Zuylen met 
1,5-6,5. Woerden is nu degradatie kandidaat 
nummer één en zal de komende ronden uit 
een ander vaatje moeten gaan tappen.

1. Jan Pool – H.Treur ½  – ½  
2. Henk Dankers – M. Ehrmarmot 0 - 1
3. Wim Veelenturf – S. Oosterlaken 1 - 0
4. Jan Pronk – J de Gooij 0 - 1 
5. Jan Bulk – P. Brouwer 1 – 0
6. Aldo Oxener – F.Brouwer 1 - 0 
7. Pia van Rossum – J.Spoorenberg 0 - 1
8. H. Ossebaar– M. Hoogenboom ½  – ½ 

Kijkuit 1 komt uit Oudewater en dat doet me 
altijd denken aan oude collega's van mij en 
aan de kunstenaar Jan Montijn die daar 
vandaan kwamen, en ook aan het feit dat er 
ooit eens plannen waren om er een 
universiteit te stichten, maar bovenal aan mijn 
voetbalcarrière. Ik speelde vroeger in B1 van 
SV Nieuwkoop tegen Oudewater op een 
knollenveld ergens in de polder met in de 
mistige verte de toren van Oudewater. Kan 
het nostalgischer dames en heren. Met 
moeite speelden we toen gelijk. Datzelfde 
historische gevoel bekruipt me als het om Kijk
Uit gaat. Kijk Uit drijft voornamelijk op de 
gebroeders Oosterlaken en de gebroeders 
Brouwer. Vooral Ed Oosterlaken is een sterke 
speler. Hij was er nu niet bij, en dat was al 
een hele opluchting. Een korte observatie 
halverwege leert ons dat Jan Pool al snel 
remise overeen kwam. Ondergetekende zette 
Frans Brouwer mat en dat terwijl ik toch een 
vol paard weggaf. Frans Brouwer was ooit 
mijn eerste externe tegenstander; daar heb je 

het weer, dat is weer dat historische 
geschiedenisgevoel.
Pia verloor na een niet te stuiten mataanval 
van Janus Spoorenberg hetgeen me weer 
doet denken aan Toon Spoorenberg van 
Radio Bergeyk. Kunt u het nog volgen? Jan 
Pronk stond onbepaald evenals Jan Bulk en 
Henk Dankers stond een paar pionnen 
achter. Hans Ossebaar stond dik gewonnen 
maar dit alles volgens de observatie van 
ondergetekende welke niet echt overeenkomt 
met de werkelijkheid. Wim won 
van Sjaak Oosterlaken, bravo! Jan Bulk won
met een koning koning toren matbeeld,
opnieuw bravo. Henk verloor. Jan Pronk 
speelde een spectaculaire partij maar verloor
ook spectaculair. Hans speelde remise. Alles 
opgeteld komen we toch weer uit op 
hetzelfde resultaat als de voetbalwedstrijd uit 
mijn jeugd 4 - 4. Ziet u wel? Magisch 
historisch dat Oudewater 

Marce l Schröer

Aldo Oxener

Woerden 3 tegen  Kijk Uit 1 : 4  – 4  
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Alleen door de naam Discendo Discimus zou 
je al voor deze club uit Den Haag willen 
spelen. De club bestaat al sinds 1852. 
Vandaar de prachtige oude foto's aan de 
muren met illustere schakers uit het begin 
van de vorige eeuw. Het fraaie clubgebouw 
wordt vanuit de gang, bij de koelkast, bestierd 
door een oude, tanige conciërge, die duidelijk 
de wind eronder heeft. Ook de spelers stralen 
een eminentie uit, zoals we die op de oude 
foto's nog zien.

Jelle speelde op bord 1 tegen Edgar 
Blokhuis. In een zeer scherpe variant 
berekende zijn 2300+ tegenstander het 
allemaal net iets scherper en het eindspel 
met een pion minder was duidelijk niet te 
houden.

Sten speelde op bord 2 tegen Arie Werksma 
en werd vanuit de opening compleet 
overspeeld. Dat gebeurt Sten maar zelden. 
Zijn tegenstander verzuimde echter rustig het 
voordeel uit te bouwen en gaf Sten iets te 
veel tegenspel. Even dacht ik nog dat Sten 

een fraai matnet had weten te construeren, 
maar wellicht was het net niet genoeg. Zijn 
tegenstander wist door herhaling van zetten 
remise te forceren.

Ik speelde op bord 3 tegen Gerrit Prakken. 
Het werd weer eens zo'n partij waar een klein 
bloempje in de woestijn gezocht moest 
worden. Eindelijk vond ik er één maar het 
was al verdord voor ik er bij kwam. Remise.

Jim speelde op bord 4 tegen Ronald Dickhof. 
Lange tijd zag het er prachtig uit voor Jim. 
Helaas wist zijn tegenstander de kansen te 

keren en in wat wilde verwikkelingen ging het 
helemaal mis.De eindstand was dus 3-1 in 
het voordeel van D.D.

In een Heeren Sociëteit is direct betalen voor 
je drankje geen usance. Als heer onthoud je
zelf wel wat je gedronken hebt en na afloop 
reken je discreet af. Ik had geen klein geld bij 
me. "Ik ben hier al 38 jaar conciërge, denk je 
dat ik niet terug zou hebben van 50 Euro?", 
sprak de man bij de koelkast verontwaardigd.

KNS B beke r 

D.D. s chakelt Woerdens  viertal uit in 2e  
ronde  

Marce l Schröer
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Om 2013 eens lekker te beginnen, heb ik deze keer een paar mooie studies en problemen 
opgezocht en daarvan een nieuwjaarspuzzel gemaakt. Ik zeg: succes en een mooi 
schaakjaar toegewenst!

De puzzels zijn gesorteerd van makkelijk naar moeilijk. De eerste 4 moeten te doen zijn, 
als kost het voor spelers met een rating onder de 1600 misschien wel veel tijd. De laatste 
4 zijn nog een stuk moeilijker en zijn bedoeld voor de echte diehards! Gebruik dus gerust 
bord en stukken als dat nodig is. Denk niet te snel dat je de oplossing hebt gevonden, 
want in sommige puzzels beschikt zwart over bijzondere verdedigingen zoals bijvoorbeeld 
een pat. 
De antwoorden staan op de laatste pagina van ons a4tje.

Bij ieder diagram moet wit aan zet, winnen:

De antwoorden staan op de laatste pagina van ons a4tje.

Nieuwjaars puzzel

Ins tructies

Puzze ls

1) 2)  

3)   4)  
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De antwoorden staan op de laatste pagina van ons a4tje.

5)   6)  

7)   8)  

S te n Goe s
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Na enkele jaren achtereen achter het net 
gevist te hebben, heeft Sten Goes uit 
Woerden nu toch echt het Rabo Rapid 
toernooi op zijn naam weten te schrijven. Al 
vanaf het begin leek Sten de kandidaat voor 
de overwinning. Sten begon met winst tegen 
Jelle Wiering, Gert Legemaat en Frans Smit 
en alle anderen lieten hier en daar al wat 

punten liggen. Na een remise tegen Ad van 
den Berg lag de overwinning voor het grijpen. 
De laatste partij tegen de toernooiwinnaar 
van 2011 en grootste concurrent, Ed 
Oosterlaken, moest de beslissing brengen. 
Toen Ed zag dat hij niet verder kwam en 
remise aanbood, koos Sten eieren voor zijn 
geld, nam het aanbod aan en was
toernooiwinnaar.   

Sten Goes  wint Rabo  Rapid 2012
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1.Kb8 Ld7 
2.Kc7 Le8 3.Kd8 Lf7 4.Ke7 Lg8 5.Kf8 Lh7 6.Kg7

1.Tc8+ Kh7 2.g6+ Kxg6 3.Lxh5+ Kxh5 4.Th8+ Kg6 
5.h5#

1.Dxb4+ axb4 2.Lxb4+ Ke5 3.f4+ Kxf4 4.Ld2+ Kg4 
5.Ld1+ Pf3 6.Lxf3+ Kh4 7.fxg3#

1.Lg3+ Kg5 2.Lh4+ Kxh4 3.Dh1+ Kg5 4.Dh5+ 
Kxh5 5.Pf4+ Kh4 6.g3+ Kg5 7.Pxe6+

1.c7 Td6+ 2.Kb5 de enige zet. 

Td5+ 3.Kb4 
3…Td4+ 4.Kb3 Td3+ 5.Kc2! 

5... Td4!? 6.c8=T!! 
6…Ta4 7.Kb3! 

1.Te7 Ka8! 2.Kh2 2…Dc7! 
3.Te8+ Kb7 4.Pd8+ Ka7 

5.Te7 Dxe7 6.Pc6+

1.Tc5! Dxa4 

2.Ta5! Dxd7 3.Txa7! Dc8 4.Pe6+ Ke8 5.Ta8 Dxa8 6.Pc7+

1.Pe4! 
1…Pd3 2.Df2!! Pxf2 

3.Pg3+! Kg1 4.Pg5! 

Antwoorden Nieuwjaars puzzel

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

H. R inck, Las  Noticias  1926 (op e lk ander ve ld wint een aftrekschaak me t he t 
paard.)

(2…Dxg6 3.Lc2 f5 4.Lxf5 en wit wint)

S oldatenkov 1897 (4…Ke5 5.f4+ Kd6 
6.Lb4#)

(1…Kh5 verlie s t op 2.Pf4+ Kg5 3.Pxe6+)
(5…Kg5 6.Pxe6+) 

F. S aavedra (Barbie r), Glas gow Weekly Citizen 1895
(Op 2.Ka7 of 2.Kb7 kom t 2…Td7 en zwart s laat de  witte  pion e raf en is  he t rem is e ; Na 2.Kc5 Td1 
3.c8D Tc1+ wint zwart de  dam e  m e t een röntgens chaak; En na 2.Ka5 Tc6 wint z wart ook de  pion)

wederom  de  enige  ze t, andere  ze tten ve rlie zen of m aken rem is e  op deze lfde  
m anie ren als  in he t comm entaar bij de  vorige  ze t. En nu pas  de  c-lijn 
overs teken. Maar zwart hee ft nog een laats te  duive ls e  truc: dre igt Ta8 m at (op 
6.c8=D?? Tc4+ 7.Dxc4 is  he t pat!) en zwart gaat of m at op c1 of verlie s t de  toren 
op a4!

Deze  lijkt op he t ee rs te  gezicht s im pe l m aar zwart hee ft e en las tig en s teeds  te rugkerend 
pat m otie f. een wachtze t want de  zwarte  dam e  s taat gepend. en weer 
kan wit nie t s laan vanwege  he t pat! Maar nu volgt: (als  de  koning naar de  
achte rs te  rij gaat volgt een aftrekschaak me t he t paard)

S ehwers  1922 wit ruim t he t ve ld c6 voor een paardvork! (1…Db6 2.a5 
Da6 3.Pc6+ Kxd7 4.Pb8+; 1…Da6 2.Pc6+ Kxd7 3.Pb8+; 1…dxc5 2.Pc6+ Kxd7 3.Pxa5 en he t 
e inds pe l is  m akke lijk gewonnen.) 

A. Gurvich, Bakinks i R abochi 1927 verhinderd de  prom otie  van de  g-pion: he t idee  
is  dat na 1…g1=D 2.Pf2+ Dxf2 3.Dxf2 wit gewonnen s taat. Dus  s pee lt zwart: 
(2…g1=D 3.Pg3+ Dxg3 4.Dxg3 is  ook gewonnen voor wit.) en wit gaat op de  
volgende  ze t m at!
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