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Van de voorzitter 
Proficiat !! 
Eén ding is zeker: in de geschiedenis van de 
Schaakclub Woerden zal de datum  14 mei  2012  
met gulden letters worden geschreven. In een 
memorabele match met Hoogland waarvan moest 
worden gewonnen om voor promotie niet afhankelijk te 
zijn van de resultaten van anderen, werd gedecideerd 
de promotie afgedwongen: 5 – 3! Een resultaat als dit is 
niet het gevolg van geluk en toeval maar is het product 
van talent, wilskracht, doorzettingsvermogen, 
incasseringsvermogen en geloof in eigen kunnen. Het 
heeft te maken met de bereidheid om hard te werken en 
te studeren; het vermogen om van fouten te leren. Maar 
het is vooral een teamprestatie. Niet de briljante 
enkeling maar de kwaliteit van het collectief is de basis 
voor dit succes. Wij mogen ons als SC Woerden 
gelukkig prijzen dat wij dit team in ons midden hebben.  
Als vers aantredend voorzitter is deze promotie een 
geweldige opsteker die je zo maar in de schoot krijgt 
geworpen. Het zou echter schaamteloos zijn als deze 
verse voorzitter ook maar een grammetje 
(organisatorische) bijdrage aan dit succes zou opeisen. 
Als er iemand in bestuurlijk opzicht een bijdrage heeft 
geleverd dan is het onze ere-voorzitter Jan Bulk. 
Hem maak ik graag deelgenoot van mijn felicitatie. 
Het spelen in de KNSB-competitie schept nieuwe 
kansen – SC Woerden wordt (nog) aantrekkelijker voor 
goede, getalenteerde spelers – maar het schept ook 
nieuwe verplichtingen bv spelen op zaterdag, locatie 
enz. Het bestuur heeft het vaste voornemen om in 
samenspraak met het 1e de organisatorische 
voorwaarden te scheppen die noodzakelijk zijn om niet 
alleen te promoveren naar dit niveau maar er ook 
succesvol te kunnen blijven!  
 
Dick van der Windt    
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Na 71 jaar promoveert Woerden naar de K.N.S.B. 
 
"Focus! Concentratie! Energie! Dat zijn de 
ingrediënten voor het winnen van 
wedstrijden. " leerde Michel de Wit van 
Charlois Europoort mij een week of twee 
geleden. Voorafgaand aan de cruciale 
wedstrijd tegen Hoogland keek ik mijn 
medespelers in de ogen en zag dat we er 
klaar voor waren. Hoogland moest van 
goede huize komen om ons van de 
overwinning af te houden. 
 
Paul speelde een provocerende Leningrad 
tegen het opkomende en gevaarlijke talent 
van Hoogland. Onlangs hadden Paul en ik 
op Social Chess wat vingeroefeningen 
gedaan op dit gebied. Hij wist de stelling 
goed te taxeren. Wit leek wat initiatief te 
hebben, maar Paul had goed gezien dat 
zwart dat kon neutraliseren. Hij keek op de 
overige borden en zag dat het goed ging. 
De remise was een feit. 

0,5 - 0,5 
Marcel van Oort speelde een gevaarlijk 
Pirc waar Marcel uiteindelijk wel aardig uit 
kwam. Maar ja... de tijd... de tijd. Dat blijft 
toch zijn Achilleshiel. Ik sprak er bezorgd 
met Paul over. "Ik ben toch klaar. Ik neem 
het teamleiderschap wel over", sprak Paul 
kordaat. Op een tactisch moment stapte 
hij op Marcel af om hem te adviseren 
remise aan te bieden. Dat bleek al niet 
meer nodig. Marcel stelde het al zelf voor. 
Het tweede halfje met zwart was binnen. 

1 - 1 
Ondertussen waren de supporters uit 
Woerden gearriveerd. Wick was er voor de 
mentale weerbaarheid. Jan nam het 
sociale aspect voor zijn rekening. Dick de 
organisatie. Pia voor de benodigde 
creativiteit en Ad voor de vaderlijke 
aanmoedigingen. Dat kon nu toch niet 
meer mis gaan. 
Afgelopen weekend zijn Sten en ik 
speciaal voor deze match in Woensel in 
trainingskamp gegaan. Niet zonder 
kleerscheuren, maar gelouterd en met een 
enorme wilskracht kwamen we terug. De 
één na laatste partij kreeg Sten een fijne 
Philidor op het bord. We grapten nog 
"leuke generale voor de partij tegen 
Dielemam". En inderdaad, Sten kreeg via 
een omweg deze opening op het 
bord en speelde een partij van hoog 
niveau. Ook Paul moest erkennen dat 

Sten het allemaal wel erg scherp had 
gezien. Sten zette zijn tegenstander 
helemaal klem en wikkelde op een 
gegeven moment af naar een eindspel 
met twee stukken en een toren tegen een 
dame. Ik, de onbenul, dacht nog "wordt 
dit niet nog ingewikkeld?", maar binnen de 
kortste keren toonde Sten aan hoe 
kansloos zijn tegenstander was.   

1 - 2 
Jim is weer helemaal terug. Na een trage 
start in de competitie is hij een vaste 
puntenmachine geworden. Hij speelde de 
Kann op een compleet ander niveau dan 
zijn tegenstander. Niet alleen waren zijn 
stukken veel actiever, ook de 
koningsstelling van zijn tegenstander 
bleek na verloop van tijd ernstig aan 
renovatie toe. De omliggende panden 
werden al ontruimd. Ook de tijd speelde 
de tegenstander parten. Met nog een 
handvol seconden op de klok, liet hij Jim 
niet eens toe nog de klok in te drukken. 
Zelfs zijn medespelers zagen het met 
afgrijzen gebeuren. Jim bleef kalm en liet 
hem kansloos. 

1 - 3 
Voor mijn eigen partij moet ik weer terug in 
de geschiedenis. In januari 2010 speelde 
ik een dramatisch Corus toernooi. De 
achtste partij kreeg ik een Tarrasch op het 
bord met Le6 en c4 en werd vervolgens 
als een onbenul van het bord geschoven. 
Ik walgde er zo van dat ik besloot nooit 
meer d4 te spelen. Twee jaar lang ben ik 
aan het hakken geslagen met e4. De 
resultaten waren niet slecht, maar wel 
wisselvallig. Bijna een half jaar geleden 
besloot ik mijn carrière als afbraakschaker 
weer eens op te pakken. Sindsdien heb ik 
heel wat koffie nodig om het einde van de 
partij te halen, maar verliezen doe ik nog 
maar zelden. Nu, juist in de cruciale match 
tegen Hoogland, kreeg ik exact dezelfde 
variant op het bord als twee jaar geleden. 
Afgezien van één schoonheidsfoutje wist 
ik nu wel waar ik mee bezig was en 
schoof de zeer sympathieke Stefan 
Paternotte van het bord.  

1 - 4 
Ondertussen was Jelle een puike partij 
tegen de degelijke Lc4 variant in een 
open spel aan het bestrijden. Super team 
speler Jelle was al een paar keer de 
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remise uit de weg gegaan. Je weet 
immers maar nooit. Uit zijn ooghoeken 
zag hij dat ik een punt had binnengehaald. 
Daarmee waren we op een 4-1 
voorsprong gekomen. Jelle aarzelde geen 
moment. Ondanks zijn betere stelling 
en zijn hogere rating bood hij direct remise 
aan. Met goed fatsoen kon Tom Officier 
dat niet weigeren. Het kampioenschap 
was een feit.  

1,5 - 4,5 
Hoogland weet hoe je je als gastheer moet 
gedragen. Ze bleken de champagne al 
koud te hebben staan en stelden direct 
voor het kampioenschap te vieren. Het 
werd een avond van algehele 
verbroedering. Hier doen we het toch 
allemaal voor. We wensen Hoogland 
enorm veel succes tijdens hun bekerfinale 
tegen Utrecht.  
De tegenstander van Bas had een 
klassieke fout begaan in het Slavisch door 
zijn loper te vroeg naar f5 te spelen. Bas 
reageerde kordaat en zette hem zo onder 
druk dat deze wel een pion moest geven. 
Die kreeg wel wat compensatie maar echt 
genoeg was dat toch niet. Na een goede 
partij vergaloppeerde Bas zich echter en 
moest de pion teruggeven. En daarna nog 
één! Toen de overwinning van Woerden al 

een, feit bleek, bood zijn tegenstander 
remise aan. "Een remise uit genade," 
noemde Bas het. 

2 - 5 
Rolf was zich terdege bewust van het 
belang van de match en speelde 
voorzichtig tegen het Budapester gambiet. 
Uiteindelijk kwam hij niet eens zo slecht te 
staan, maar liet zijn tegenstander later 
toch kansen creëren. Ondertussen was 
het gerinkel van de champagneglazen in 
de speelzaal te horen. Het is te begrijpen 
Rolf hierdoor niet meer helemaal zichzelf 
was. Hij moest dan ook een nul 
incasseren. 

3 - 5 
Hiermee mag Woerden volgend jaar voor 
het eerst in haar historie een team 
afvaardigen in de K.N.S.B. competitie. 
Woerden gaat landelijk! Welke matadoren 
hebben hiervoor alles voor gegeven? 
Afgezien van de onmisbare  
supporters zijn dat: 
 
Sten Goes, Marcel Schröer, Jelle 
Wiering, Jim Reed, Rolf van Beek, Bas 
Verberne, Paul van der Hoeven, Ton 
Strik, Carl Schoor, Wim Veelenturf, 
Henk de Heer, Marcel van Oort, Jan 
Hoosbeek en Gerard Zwijnenburg

 

 


