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februari 2012 
 

Het 13e  Winterkostoernooi 
 
Zo’n 25 winterkostschakers hebben de kou getrotseerd 
om op 12 februari in de Blauwe Zaal 
vreselijk goed te gaan schaken. Met 4 Boskopers en 2 
buitenlanders: Eddy uit Vleuten en Gert uit 
Scheveningen, was het niet te voorspellen wie er na de 
snelschaak- en rapid partijen   
als winterkostkampioen zou eindigen. Na 3 partijen 
snelschaak ging Wick aan kop met 3 uit 3. Daarna was 
het einde kop van Wick. Eddy Favery ging daarna tot 
aan de laatste ronde aan kop. Met Carl op zijn hielen op 
0,5 punt. De laatste ronde bracht dus de beslissing. 
Eddy speelde tegen Jan B en kwam met remise en de 
schrik vrij. Carl won zijn partij en omdat hun onderlinge 
strijd in het  voordeel van Carl was, kon Carl de titel 
Blauwe winterkostkampioen mee naar huis nemen. Wim 
Veelenturf was een uitstekend wedstrijdleider en de 
verzorging was insublieme handen van Alie Rijsdijk. 
Kortom wederom een zeer geslaagd tournooi, met als 
enige kanttekening dat dit jaar voor het eerst twee  
deelnemers het zonder opgaaf van redenen  af lieten 
weten. 
 
Jan Bulk 
 

 

Agenda 
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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 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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Woerden 3 – Utrecht  5 
 
Deze wedstrijd voor de externe competitie begon desastreus. Met 4 uitvallers en 3 invallers 
dreigeden we in een thuiswestrijd niet volledig aan te kunnen treden . Gelukkig was Piet 
Ravensberg bereid om achter het ontbrekende bord plaats te nemen. 
 
De wedstrijd zelf verliep uitermate spannend. Lange tijd zag het er naar uit dat Woerden 3 
het niet zou redden en maximaal een gelijk spel zou behalen. Gelukkig keerde het tij ten 
lange leste en waren  het Hans Tuit en Ad Goes die door hun opverwinningen ons een zege 
gaven van   4,5 – 3,5 
 
De uitslagen :  Jan Hoosbeek 1, Gerard Zwijnenburg   0, Jan B, 0,5 
                        Leo de Vos  0,5  Arjen vanden Berg  0,5 , Ad Goes 1, 
                         Piet Ravensberg  0, Hans Tuit  1.       
Voor volgend jaar  géén externe wedstrijd meer tijdens het Ta-Ta tournooi ! 
 
Jan Bulk 

 


