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a4tje  
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Van de voorzitter 
 
Eerst maar het slechte nieuws. Ons eerste achttal is 
gedegradeerd en zal volgend seizoen weer uitkomen in 
de SGS-competitie. Voor bijzonderheden leze men het 
verslag elders in dit nummer of op onze website. Het 
was een mooi avontuur en een leerzame ervaring. 
 
Woerden 2 draait prima mee in de tweede klasse en 
houdt zicht op de 2e plaats.  
 
Woerden 3 handhaaft zich eveneens in de tweede 
klasse. Woerden 4 is bezig met een opmerkelijke 
revival. Jarenlang hekkensluiter en nu een pronte plaats 
in de middenmoot. 
 
In de categorie curieus: Het 4e reisde goed gemutst af 
naar Utrecht om te spelen tegen het 5e van de 
gelijknamige club. Dat achttal bleek zich echter uit de 
competitie te hebben teruggetrokken! Het bericht van de 
SGS hadden we even gemist. Ter plekke heeft het 
achttal een onderlinge partij gespeeld. 
 
Leuk nieuws is het feit dat we sinds kort beschikken 
over een elektronisch schaakbord, waarmee de 
gespeelde partij op een beeldscherm is te volgen. 
 
Tenslotte is er binnenkort de afsluiting van het seizoen 
met het Open Kampioenschap van Woerden!  
  
Dick van der Windt 
 
 
 
 

Colofon 
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 
1e Secretaris: 
Wick Vinkenburg, 0348-412160  
schaken@vinkenburg.nl 
2e Secretaris:  
Jan Super, 0348-419827 
jancorriesuper@kpnmail.nl 
Assistent wedstrijdleider (intern) 
Bart de Leeuw 
leeuw.bart.de@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 
Jan Bulk, 0348-423062 
janbulk@hotmail.com  
a4tje 
Eindredactie:  
Leo de Vos / leodevos@yahoo.com 
Slotcorrectie:  
Jan Pool 
Illustraties:  
Aldo Oxener / aldo.oxener@gmail.com  

 
contributie 

SENIOR-LEDEN € 85,=  
Na 31-12-2012 € 90,=  

 
Rekeningnr. 55.13.66.117 

 
SITA Paper Recycling and Trading 

is sponsor van het a4tje 

 
  



2 
 

Stand na ronde 29 
 

Pos Name Gms W D L Score  IRtg TPR 
1 Marcel Schroer 23 20 2 1 4569,0 2178 2203 
2 Jim Reed 23 18 3 2 4387,0 1968 2065 
3 Wim Veelenturf  17 6 8 3 3292,1 1616 1762 
4 Ad Goes 18 10 2 6 3284,0 1776 1788 
5 Gerard Zwijnenburg 24 14 4 6 3206,3 1811 1812 
6 Marcel van Oort 15 9 0 6 3178,0 1766 1853 
7 Jelle Wiering 8 6 1 1 2979,9 2089 2074 
8 Leo de Vos 18 9 2 7 2957,1 1573 1593 
9 Aldo Oxener 19 7 6 6 2928,1 1594 1656 

10 Henk Dankers 17 9 2 6 2925,0 1626 1635 
11 Pia van Rossum 14 5 4 5 2902,7 1561 1673 
12 Jan Bulk 16 4 8 4 2819,7 1626 1570 
13 Ton Strik 19 7 6 6 2770,0 1705 1689 
14 Carl Schoor 16 5 5 6 2764,0 1808 1733 
15 Jan Pool 19 8 4 7 2742,1 1629 1588 
16 Bart de Leeuw 19 5 9 5 2593,3 1686 1668 
17 Hans Tuit 5 2 2 1 2564,0 1710 1629 
18 Jan Pronk 16 5 7 4 2539,0 1596 1530 
19 Willem Vink 21 6 10 5 2530,0 1621 1556 
20 Arjen van den Berg 21 9 2 10 2480,0 1500 1583 
21 Henk de Heer 12 4 5 3 2479,3 1843 1780 
22 Frans Janssen 24 11 5 8 2398,0 1483 1453 
23 Martin Baas 27 12 6 9 2348,0 1514 1511 
24 Daniel Elsenberg 13 8 1 4 2328,6 1400 1608 
25 Hans Ossebaar 15 5 4 6 2272,0 1592 1519 
26 Floor Colje 24 9 9 6 2199,7 1447 1421 
27 Andreas de Rooij 17 6 4 7 2174,0 1451 1518 
28 Jan van Os 24 10 5 9 2139,0 1435 1461 
29 Peter Dupain 3 1 0 2 2041,6 1658 1696 
30 Wick Vinkenburg 9 3 1 5 1971,3 1464 1488 
31 Gert Overbeek 26 9 10 7 1962,0 1353 1390 
32 Jaap Halbersma 23 6 11 6 1955,0 1490 1445 
33 Theo de Boer 24 9 6 9 1947,0 1375 1362 
34 Gert Boelhouwer 23 12 0 11 1896,7 1280 1378 
35 Gerard van Haaren 27 12 4 11 1831,0 1267 1252 
36 Jeroen Verhoeven 20 9 1 10 1815,0 1252 1220 
37 Dick van der Windt 18 4 7 7 1789,7 1461 1341 
38 Wilma Koene 21 11 1 9 1763,0 1339 1299 
39 Manfred Oorschot 0 0 0 0 1678,9 1725 1725 
40 Evert Mallon 10 2 4 4 1677,0 1402 1308 
41 Henk Huizing  25 9 3 13 1670,0 1239 1324 
42 Dick Hagoort 0 0 0 0 1655,9 1724 1724 
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43 Jan Super 23 8 4 11 1647,0 1067 1196 
44 Wim van Engelenburg 0 0 0 0 1632,9 1370 1370 
45 Ton de Nijs 17 4 3 10 1597,0 1393 1317 
46 Ina Kool 16 8 0 8 1510,3 1272 1191 
47 Ton Oomen 25 10 1 14 1472,0 1220 1166 
48 Cor Rijsdijk 23 9 1 13 1406,3 1243 1166 
49 Mariet Mourits 26 9 2 15 1369,3 1145 1133 
50 Henk van Weers 26 9 0 17 1191,0 1034 1118 
51 Piet Ravensberg 22 5 1 16 1010,0 1203 1025 
52 Jaap Slingerland 24 1 0 23 463,3 692 691 

 
 

Woerden 1 - TAL/DCG  1: 3½ - 4½ 
 
Het is 20 april 2013. Een verslag.  
 
13:05 - De situatie is als volgt: Woerden staat 
 7e in de ranglijst, een plek die recht 
geeft op een nieuw KNSB-avontuur volgend 
jaar. Twee matchpunten onder Woerden 
staat de Waagtoren, met evenveel 
bordpunten. Nu blijkt dat de tegenstanders 
van de Waagtoren (VAS) met een niet 
geweldig sterk team zijn aangetreden. Het is 
dus goed mogelijk dat de Waagtoren 
matchpunten binnenhaalt, een mogelijkheid 
waar wij rekening mee moeten houden. Dus 
moet er minimaal gelijk worden gespeeld. 
Helaas was Alina deze dag verhinderd en zit 
Jelle nog in Poetin-land. Bas Verberne, de 
dag ervoor nog goed voor een remise tegen 
Moira, is de man die invalt. 
 
14:05 - Zojuist een eerste tijdcontroleronde 
 langs de borden gemaakt, waarbij ik 
op de terugweg de stellingen wat aandacht 
kon geven. Vooralsnog lijkt de doelstelling 
gehaald te kunnen worden. 
Remisemogelijkheden zie ik voor:  
Rolf (ietsje meer ontwikkeld, maar een 
redelijk vaste pionnenstructuur); 
Marcel (ik zou het zelf niet willen spelen, 
maar gok dat hij dit soort stellingen vaker 
tegenkomt); 
Anne-Marie (beide spelers staan heel 
degelijk) . 
Het enige bord dat ik er echt niet uit vind zien 
is dat van Bas (lelijk paard op d6 toegelaten, 
ondersteund door twee pionnen en zijn 
koning op d8). 
Winst zou misschien kunnen komen van:  
De kleine plusjes in de stelling van Jim 
(loperpaar, open stelling, de teugels strak in 

eigen handen); 
Henk (tegenstander rocheert lang in een 
Siciliaan, dat heb ik Henk nog nooit zien 
verliezen); 
Sten (open veld, beweegbare pionnen, ziet er 
gevaarlijk uit voor de andere kant). 
Erik’s stelling kan alle kanten op, behalve die 
van remise. De damevelugel is een 
stiltegebied, maar op de koningsvleugel heeft 
hij een open g-lijn, die zowel ge- als misbruikt 
kan worden. 
 
14:35 - Heb ik dat zo-even toch gemist? 
 Jim's tegenstander heeft nu een 
verbonden vrijpion op c4 staan. Daarmee 
zakt Jim voor mij meteen een klasse: 
remisekandidaat. Nancy verlaat inmiddels het 
pand, dat zal dan wel betekenen dat ze er vol 
vertrouwen vanuit gaat dat Sten het punt 
meeneemt. Toch? 
 
15:05 - Zojuist had ik tijd over voor een 
 nieuwe theorie. Eerder was een 
percentage berekend op basis van mogelijke 
opstellingen en ratings. Nu is de stelling dat 
het team dat de meeste tijd over heeft de 
meeste kans heeft op winst. Daar zijn 
natuurlijk uitzonderingen op, zoals wanneer 
iemand heel hard probeert een stelling naar 
winst te rekenen. Vraag maar aan de 
tegenstander van Bas... Met de tijdcontroles 
als uitgangspunt is bij deze ronde de 
winstkans van Woerden gestegen van 54% 
naar 57%! Je houdt je vast aan iedere 
strohalm die je tegenkomt. Desnoods plaats 
je er zelf één! Een gang langs de borden 
stemt mij echter wat minder positief. 
 
15:50 - Bas geeft in 1 zet zijn 20 minuten 
 voorsprong in bedenktijd terug met 
een zet die ik in één oogopslag gespeeld zou 
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hebben in een vluggertje. Overige zetten 
leken alle tot verlies te lijden, maar zoals wel 
vaker kan het ook deze keer zo zijn dat Bas 
meer zag dan ik. De barricaden van Rolf 
worden hopeloos onder vuur genomen door 
zijn tegenstander en op het moment dat ik 
langsloop begint de invasie echt. Rolf zakt 
ook een rangetje en ik reken niet meer op 
punten aan dit bord. Sten en Henk gaan 
gelukkig gestaag door met hun goede 
stellingen. 
 
16:05 -  Sten heeft onderweg een 
 verkeerde afslag genomen, wat terug 
te zien is aan zijn gezicht, het uitvoeren van 
de zetten en zijn stelling. Hij glipt van zijn 
bergpad naar de top en lazert zo het ravijn 
der verliezers in. Het verlies wordt vanuit mijn 
ooghoek bezegeld met een handdruk, ik zie 
zijn toekomstdromen voor Woerden 1 nog net 
vervliegen. Bas probeert nog een Houdini-
act, maar zelfs als dat zou lukken, blijft hij 
slecht staan. Jim stijgt toch weer naar de 
winstkansen-klasse (dat moet ook wel, als 
deze klasse niet bezet blijft zijn we aan de 
goden overgeleverd). Zijn tegenstander heeft 
veel minder tijd en ook Jim heeft inmiddels de 
nodige oneffenheden in de stelling van zijn 
tegenstander aangebracht en zelf vrijpionnen 
gecreëerd. 
 
16:30 - Rolf komt melden dat hij verloren 
 heeft. Jim converteert zijn goede 
stelling in een punt. Terwijl ik dit doorkrijg 
spot ik een killer-move bij het bord van 
Marcel, die hij vervolgens ook uitvoert. 
Remise gegarandeerd, winst bijna ook zo is 
mijn evaluatie, 2-2. Houden we over: Bas 
(blijft verloren staan), Erik (lijkt op de 
koningsvleugel het onderspit te delven), 
Anne-Marie (staat gedrongen en in tijdnood) 
en Henk (onze hoop in bange dagen, moet 
het voordeel van een pion meer gaan 
uitmelken) Bas meldt ook al vrij snel dat hij 
uiteindelijk verloren heeft. 
 
17:15 - Tijdnoodfase is geweest en in 
 deze hectiek heeft Erik alsnog een 
halfje binnengesleept omdat zijn 
tegenstander verkeerd afruilde. Het is 
inmiddels een drukte van jewelste, er staan 
vele toeschouwers om de twee nog spelende 
borden: Henk (staat nog steeds gewonnen) 
en Anne-Marie (staat een vrijpion en een 
dubbelpion achter en moet dus heeeel hard 
vechten voor remise. Waar zit dat eeuwig 

schaak, die dolle toren of soortgelijke 
mogelijkheden? 
 
17:45 - Ik zie nog niet echt een plan in de 
 zetten van de tegenstander van Anne-
Marie.  Ondanks twee pionnen meer is deze 
stelling niet zomaar naar winst te schuiven, 
vooral omdat Anne-Marie ook nog twee 
pionnen heeft om zich achter te verschuilen. 
Haar tegenstander doet nu de pionzet a7, 
waar Sten me zojuist over vertelde dat je die 
nooit mag doen. Wit vergooit hiermee een 
groot deel van zijn winstkansen omdat zwart 
bijna altijd schaakjes kan blijven geven. Henk 
heeft twee verbonden pionnen en beide 
heren hebben nog een toren. 45 minuten 
heeft hij nog om uit te rekenen hoe één van 
de twee houtjes kan promoveren. Dit zie ik 
wel tot een goed einde komen. Het blijft een 
spannende match zo! 
 
18:10 - De stelling van Anne-Marie is in 
 mijn ogen steeds meer remise. Het 
feit dat ze nu heel lang nadenkt doet mij 
echter vermoeden dat dat zeer persoonlijke 
observatie is. Henk heeft gratis een pionnetje 
weggegeven. Volgens de kenners stond het 
remise, maar ging de tegenstander met zijn 
koning naar de verkeerde kant van het bord, 
waardoor het theoretisch alsnog gewonnen 
zou moeten zijn voor Henk. Maar ja, kent 
Henk die theorie ook? 
 
18:20 - Henk kent genoeg theorie, wie 
 had daar ooit aan getwijfeld? 3,5 - 3,5 
en Anne-Marie vecht voor een halfje in een 
mindere stelling. Anne-Marie blijft schaak 
geven. Het is een mooi slotstuk, dit 
strategisch geschuif. Mocht dit niet tot een 
goed eind komen, dan is het afwachten wat 
de Waagtoren heeft gedaan. 
 
19:10 – Anne-Marie probeerde echt alles en 
 ze leek ook met remise weg te komen 
in een eindspel met toren tegen pion. In de 
analyse is natuurlijk alles te zien, maar met 
minder dan twee minuten op de klok is dat 
lastig. Anne-Marie verloor helaas, en dus een 
3,5 - 4,5 nederlaag. De boze tijding kwam 
inmiddels al door dat de Waagtoren haar 
match gewonnen heeft. Woerden zal het 
volgend jaar weer in de SGS moeten 
proberen. Daar moet op gedronken worden, 
heel veel..., want die bittere smaak moet 
weggespoeld worden. 
 
Marcel van Oort
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Caïssa 4 – Woerden 1: 5 - 3 
 
Op een mooie zonnige maar frisse 6 april 
ging Woerden op weg naar de uitwedstrijd 
tegen Caïssa. Met maar liefst zeven teams, 
waarvan vijf van Caïssa, werd in Amsterdam 
West de achtste competitieronde gespeeld. 
Er waren ook twee teams van onze vrienden 
van Charlois. Met meer dan honderd 
schakers, waaronder ook Hans Ree en Paul 
van der Sterren, was het een ware 
schaakhappening. Woerden stal met drie 
dames in het team, Alina, Anne-Marie en Pia, 
natuurlijk de show.  
  
Iedereen heeft zo zijn eigen voorbereiding op 
een schaakpartij. Jim en Henk gingen met de 
trein en namen een lange wandeling van 
respectievelijk Centraal en Amstel naar de 
speellocatie. Met name Jim ondervond 
daarbij dat 
Amsterdam toch 
behoorlijk groot is. 
Pia had van Sten 
nog een lesje 
Konings-Indisch 
gekregen en Alina 
ontspande zich met 
een boek van 
Vargas LLosa.  
  
Jan Bulk had zich 
op het allerlaatste 
moment nog 
beschikbaar gesteld 
om Rolf, die de boot 
had gemist, op het 
achtste bord te 
vervangen. 
Aanvankelijk 
speelde Jan tegen 
Cees Visser (1957) 
een aardige partij, maar na een uur kreeg hij 
diverse dreigingen op f7 te verduren en 
moest wat pionnen geven. Nog lang heeft 
Jan daarna nog als een leeuw gevochten, 
maar uiteindelijk moest hij de handdoek in de 
ring gooien. 
  
Henk leek een soepele partij te spelen tegen 
Jan van Banning (1865). De hele tijd had hij 
een prettige stelling met een beetje druk. Hoe 
het precies gegaan is heb ik niet kunnen zien, 
maar Henk was plotseling één van zijn zware 
stukken kwijt. 
  

Pia moest aantreden tegen de zeer ervaren 
teamleider van Caïssa, Rob Bodicker (1931). 
Er kwam een Konings-Indische partij op het 
bord en na een goed getimed tijdelijk 
pionoffer zag het er erg goed uit voor Pia. Op 
dat moment had ze de beste stelling van alle 
spelers van Woerden. Helaas pakte Pia één 
zet te vroeg de pion terug, waardoor Rob 
matdreigingen kreeg op de onderste rij. Die 
werden Pia fataal. 
  
Jim speelde tegen Aldo van de Woestijne 
(2001), een handige jongen, waar Jim maar 
geen vat op kon krijgen. Naarmate de tijd 
vorderde zag de stelling van Jim er steeds 
onaangenamer uit. Het einde heb ik niet 
helemaal meegekregen, maar uiteindelijk 
verloor Jim. 

  
Anne-Marie speelde een prima partij tegen 
Evert-Jan Straat (2059). Haar stelling was 
steeds iets beter en dat kwam ook tot uiting in 
de tijdsverdeling. Haar tegenstander begon 
steeds meer tijd te verbruiken en wist 
uiteindelijk zijn problemen niet meer binnen 
de twee uur op te lossen. Hij ging door zijn 
vlag. 
  
Sten, de puntenmachine, haperde tegen Avni 
Sula (2050). De manier waarop Sten de 
opening aanpakte beviel hem zelf helemaal 
niet. Hij moest wat moeizaam manoeuvreren, 
maar vocht tegen een verschrikkelijke loper 
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op b7. Even leek het erop dat de kansen aan 
het keren waren, maar Sten kreeg zijn 
trekken thuis. De zwarte stukken drongen 
de witte stelling met kracht binnen en Sten's 
koning kwam in een mat-net terecht. 
  
Marcel speelde een degelijke partij tegen 
Martin Bottema (2092). De 
openingsproblemen waren eenvoudig 
opgelost en wit moest al wat beginnen op te 
letten. Marcel miste een heel goede kans om 
direct vrijwel winnend voordeel te behalen en 
wikkelde af naar een eindspel met een 
miniem voordeeltje. Ongetwijfeld was het 
onvoldoende om te winnen, maar wit moest 
wel steeds blijven opletten. Op een klassiek 
moment, de 41ste zet, deed wit dat niet en 
om mat te voorkomen moest wit een dame 
tegen een toren geven. In de overgebleven 
stelling kon wit geen vesting meer 
opbouwen. 
  
 

Alina kreeg de verwachte Knight Tango op 
het bord tegen Albert Riemens (2075). Toch 
begonnen beide spelers al vrij vroeg in de 
partij aardig wat tijd te verbruiken. Alina liet 
dameruil toe, waarna ze een aangenaam 
positioneel voordeeltje zou krijgen, maar 
Albert ging daar niet op in en de stelling werd 
almaar scherper. Als buitenstaander begreep 
ik niet meer of Alina nu goed stond of slecht. 
Uiteindelijk trok Alina gelukkig aan het 
langste eind. In de wandelgangen hoorde ik 
dat Albert een eeuwig schaak had gemist. Ik 
weet niet of dat het geval was. 
  
Woerden verliest met 5-3 van Caïssa 4. De 
andere degradatie kandidaten verloren ook 
en blijven achter ons staan. De laatste ronde 
kan echter van alles gebeuren. Het is dus nu 
alle hens aan dek! 
 
Marcel Schröer

     

T Caissa 4  2004 Woerden  1974 5 3 

1. Albert Riemens 2075 WGM Alina l' Ami-Motoc 2381 0 1 

2. Martin Bottema 2092 Marcel Schröer 2102 0 1 

3. Avni Sula  2050 Sten Goes 2204 1 0 

4. Evert-Jan Straat 2059 WIM Anne-Marie Benschop  2159 0 1 

5. Aldo van de Woestijne 2001 James Reed 1929 1 0 

6. Rob Bodicker 1931 Pia van Rossum 1580 1 0 

7. Jan van Banning 1865 Henk de Heer 1811 1 0 

8. Cees Visser 1957 Jan Bulk 1622 1 0 

  
 
 

 
Sten stopt 

 
Helaas heb ik ook deze keer geen tijd om een 
stukje aan te leveren. Het kost me iedere 
keer behoorlijk wat tijd om een stukje te 
schrijven dat van een redelijk niveau is. Dit is 
helaas tijd die ik vanwege studie, werk, 
vriendin, schaken en andere hobby's niet 
heb. Dus voorlopig stop ik er even mee. Ik 
heb toch een jaartje met veel plezier stukjes 
geschreven, dus mocht ik in de toekomst 
weer wat tijd over hebben, dan zou ik het 

graag weer oppakken, maar voorlopig dus 
even niet meer.  
 
Sten Goes 
 
Sten, bedankt voor het vele werk dat je hebt 
verzet voor die leerzame, maar vooral ook 
leuke, schaakstukjes, waar we ook dit 
seizoen weer met z'n allen van hebben 
kunnen genieten. 
 
Namens de redactie, Leo de Vos
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Woerden 3 – IJsselstein 2: 5½-2½ 
 
Deze wedstrijd zou een makkie moeten 
worden. De IJsselsteiners waren al 
gedegradeerd en wij speelden thuis! Maar 
bijna gingen we nog de befaamde bietenbrug 
op.   
Hans Ossebaar won in zeer korte tijd aan 
bord 8. Om 20.45 had hij het punt al binnen. 
Jan Pronk daarentegen was nog enigszins 
verdoofd. Hij kwam spelen, het leek goed te 
gaan, maar de verdoving sloeg op het 
beslissende moment toe en weg was Jan. 
Ikzelf speelde als een oude, natte krant. Ik 
kwam slecht door de opening en stond 
hopeloos. Mijn tegenstander toonde 
erbarmen en ruilde verkeerd af. Er gloorde 
weer enige hoop. Helaas speelde ik in zekere 
zin stabiel, liet namelijk de koning consequent 
in een dwangpositie staan, waarna ik om 
22.00 uur eenvoudig werd opgerold.  
Henk Dankers liet het gelukkig niet zover 
komen en had om 21.25 uur al zijn punt 
binnengehaald. 
Pia speelde frivool (nou ja) en won strak en 
regelmatig om 21.30 uur. 
Na vijf partijen was het dus een schamele 3- 
2 voorsprong, en dat nog wel tegen de 
hekkensluiter! 
Een snipverkouden Wim Veelenturf  bracht 
het tot remise zodat de overwinning in zicht 
kwam. 
Door een stabiele overwinning van Jan Pool, 
gevolgd door een punt, gescoord na een 
partij zonder fouten, van Aldo werd het toch 
nog 5½-2½ voor ons.  
 
Jan Bulk 
 
 

Woerden 4 in Utrecht 
 
In het programmaboek van de SGS stond 
gepland Utrecht 5 – Woerden 4. Helaas was 
Utrecht 5 reeds lang opgedoekt, maar dat 
was ons even ontgaan. We gingen dus op 
naar Utrecht, alwaar we gastvrij werden 
ontvangen, echter om tegen elkaar te spelen 
en niet tegen de Utrechtenaren. De 
wedstrijdleider daar zou de uitslagen 
doorgeven aan de bond, dus ging het bij 
Woerden 4 in Utrecht voor het echie tegen 
elkaar.  
 

 
Evert – Ton de N 1-0 
Leo – Frans  1-0 
Jan S – Henk H 0-1 
Wick – Andreas 0-1 
 
SCU is een stille club. Zelfs het tikken van de 
klok wordt als storend ervaren. Het apparaat 
van Evert piepte er lustig op los. Het lepeltje 
in de koffie van Leo kraste tegen het 
porselein. De jeuk op het hoofd van Henk 
zorgde voor krasgeluiden. Het theezakje van 
Frans gaf hetzelfde geluid als het 
nabijgelegen zwembad. Andreas sloeg met 
een knal een stuk van het bord. De pen van 
uw verslaggever drukte te nadrukkelijk op het 
papier. Ton de Nijs was de enige die kan 
zwijgen. 
Je moet je er maar thuis voelen. Schakers 
communiceren niet in Utrecht. De plek waar 
mevrouw zich uit- en de heer zich thuisvoelt.  
 
Wick Vinkenburg  
  

 
Schilderij 

 
Onze Pia heeft na een jaar noeste arbeid een 
prachtig schilderij voor mij geschapen. Ik heb 
het onderwerp aangegeven en een voorstel 
voor krachtige kleuren gedaan, waarna ik de 
artistieke interpretatie en de vertaling hiervan 
geheel aan Pia heb overgelaten. Het 
resultaat is geweldig. Dieren en mensen zijn 
in het schilderij echte dieren en mensen. Het 
gaat om een Bijbels onderwerp, maar het 
religieuze druipt er niet van af. Meer verklap 
ik niet. Belangstelling? Kom dan een keer 
kijken! 
 
Cor de Leeuw
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Open Kampioenschap van 
Woerden  

 
Schaakclub Woerden organiseert dit jaar voor 
de 7e maal het OKW.   
De wedstrijd heeft de opzet van een open 
Zwitsers toernooi over 7 ronden.  
 
Locatie:  Dienstencentrum/Welzijn Woerden  
   Rembrandtlaan 2, 3443 EG Woerden 
Speelavonden:  dinsdag 14 mei, 21 mei, 28 
mei, 4 juni, 11 juni, 18 juni en 25 juni  
Aanvang:  19:45 uur 
Speeltempo : 1 uur en 45 min. p.p.p.p. 
Inschrijfgeld:  €15 gratis voor onze leden  
Prijzen:  1e prijs: €150;  2e prijs: €50;  plus 
ronde- en ratingprijzen 
 
De uitslagen worden doorgegeven aan de 
KNSB voor ratingverwerking. 
 
Inschrijven:  
Marcel van Oort: 
wedstrijdleiderscwoerden@gmail.com of 06-
55697342  
Meer info op: www.schaakclubwoerden.com 
 
 

Jeugdafdeling 
 
Ondanks de enthousiaste inzet van onze 
jeugdbegeleiders/trainers Pia, Marcel S, Aldo 
en Wim V leed onze jeugdafdeling een 
kwijnend bestaan. Na overleg met de 
jeugdleiding heeft het bestuur besloten de 
jeugdafdeling ingaand het nieuwe seizoen op 
te heffen. Onze huidige jeugdleden zullen 
worden doorverwezen naar De Zwarte Olifant 
(zie persbericht verderop, red.). Dat geldt 
uiteraard ook voor de jongens en meisjes die 
zich in september a.s. bij ons aanmelden. 
Met De Zwarte Olifant zijn we in gesprek over 
de omgekeerde route. Jeugdspelers die uit 
het jasje groeien en die toe zijn om de 
overstap te maken naar de senioren zullen 
naar ons worden verwezen. In de komende 
periode zullen we met De Zwarte Olifant 
verdere afspraken maken over de wijze 
waarop die overstap het beste geregeld kan 
worden. We houden jullie op de hoogte! 
 
Het Bestuur 
Dick van der Windt 
 

Alina in Jakarta 
 
Ik kreeg verleden week een email van Jan 
Bulk, waarin hij meedeelt dat Alina mee zou 
doen aan een schaaktoernooi in Jakarta en 
het leek Jan wel leuk dat ik daar dan naar toe 
zou gaan. Bedankt Jan!  
Het is donderdagmorgen 18 april om 9.00 
uur. Ik zit ontspannen in een heerlijke fauteuil 
vlak voor het podium, waar zo meteen de 
achtste ronde van een schaaktoernooi gaat 
beginnen. Bij het binnenkomen heb ik verteld 
dat ik schaakjournalist uit Nederland ben. Ik 
werd opgevangen door de hoofdarbiter van 
het vrouwentoernooi.  

 
“Gaat u zitten. Komt u helemaal uit 
Nederland?” 
“Nee, hoor, ik woon in Jakarta en wil graag 
een interview met Nederlandse WGM. Ik ben 
freelance schaakjournalist”. 
“O, juist, en wie is het?” 
“Alina L’Ami, er staat op haar naambord dat 
zij uit Roemenië komt, maar zij woont in 
Nederland”.  
“Maar wat interessant! Hartelijk welkom!  
O, kijk, daar komt Alina al aan.” 
“Hallo Alina, ik ben Arie Post uit Nederland, 
een vriend van Jan Bulk.” 
“O wat leuk! Hij mailde mij, dat u hier woont.” 
“Mag ik een paar vragen stellen?” 
“Ja, maar niet nu, vlak voor de partij.” 
“Nee, natuurlijk niet. Vanmiddag dan”. 
 
De andere deelneemsters zijn er inmiddels 
ook en de achtste ronde kan beginnen. 
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Wit:  WGM Alina L’Ami 2330 Romania  
Zwart:  WIM Sophie Milliet 2394 France  

 
Ze zijn allemaal jong. 
Uit Frankrijk komen 
Sophie Milliet en 
Natacha Benmesbah, 
uit Slowakije Julia 
Kochetkowa en uit 
Indonesië twee jonge 
talenten, Chelsie 
Sihite en Medina 
Aulia, resp. 15 en 16 
jaar oud. Zo jong nog! 
Beiden zijn WIM, 
Woman International 
Master en op de rand 
van WGM, 
grootmeester. 
Daarvoor moeten zij 
wel 6½ uit 10 halen. 
Voor Medina is dat al 
niet meer haalbaar. 
Alle deelneemsters 
spelen deze week 
twee maal tegen 
elkaar. De Elo’s lopen 
van 2261 tot 2394. 
Alina heeft een Elo 
van 2330. Zij staat nu 
gedeeld eerste met 
Sophie en Chelsie. 
Maar omdat zij meer 
SB-punten heeft is zij 
eerste. Dat verraste 
mij, want in de krant 
las ik dat ze die dag 
haar partij verloren 
had van de laagst 
geklasseerde.  
 
Buiten in de frisse 
lucht stonden we na 
de partij onder een 
afdak, want het goot. 
Een echte tropische 
regenbui. 
“ Ik had zo’n slechte 
opening, bah!”  
“ Maar ik vond dat je 
er later goed voor 
stond, met haar 

lopers op b8 en c8” 
“ Ja, maar dat was optisch. Ik moest op het 
laatste vechten voor remise”. 
“ Ben je daar trouwens tevreden mee?” 

“O, yes! Daar ben ik zeker blij mee, want mijn 
twee medekoplopers heb ik nu gehad”. 
“Je staat ook in The Jakarta Post. jammer dat 
je die partij verloren hebt”. 
“Ja, van Natacha heb ik zó onnodig verloren! 
En die twee Indonesische schaaksters 
winnen hun partij tegen haar zelfs vanuit een 
verloren stelling. Het werd niet eens remise!”  
“Hoe vind je Jakarta?” 
“Eigenlijk heb ik nog geen tijd gehad de stad 
te bekijken doordat we twee wedstrijden op 
één dag spelen. Wakker worden, koffie, 
voorbereiden op de partij, lunchen, weer 
voorbereiden, en na het diner voorbereiden 
voor de volgende dag. Maar zaterdag heb ik 
misschien tijd, want ik vertrek pas om 0.15 
uur ’s nachts.” 

 
“En ze beginnen hier vroeg: 9.30 uur de 
eerste partij al.” 
“Maar dat is voor Indonesische begrippen 
laat. Pagi (ochtend) is tot tien uur en dan 
begint siang (middag) al.” 
“Voor welke club in Nederland speel je nu? 
Voor SC Woerden? Nee toch!” 

1 d4 e6 
2 c4 Lb4+ 
3 Pc3 Pf6 
4 e3 0-0 
5 Ld3 c5 
6 Pf3 d5 
7 0-0 Pc6 
8 a3 La5 
9 Tb1 De7 
10 Dc2 dxc4 
11 Lxc4 Lc7 
12 Pb5 Lb8 
13 dxc5 Dxc5 
14 b4 Dh5 
15 Le2 e5 
16 e4 Dg6 
17 Lc4 Dh5 
18 Le2 Dg6 
19 Pc3 Pd4 
20 Pxd4 exd4 
21 Pb5 Dxe4 
22 Dxe4 Pxe4 
23 Pxd4 Pc3 
24 Tb2 Le5 
25 Pf3 Lf6 
26 Lg5 Pxe2+ 
27 Txe2 Lxg5 
28 Pxg5 h6 
29 Pf3 Le6 
30 Te3 Tfd8 
31 h3 Tac8 
32 Tfe1 Tc2 
33 Ta1 Td7 
34 Taf1 Kh7 
35 Tfa1 b6 
36 Taf1 a5 
37 bxa5 bxa5 
38 Tf1f2 Td1+ 
39 Kh2 Txe2 
40 Txe2 Ta1 
41 Pd4 Txa3 
42 Pxe6 Fxe6 
43 Txe6 Tb3 
44 Ta6 Tb5 
45 h4 h5 
46                   

½ 
               
½ 
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“Jawel. Ik speel eigenlijk voor En Passant, 
waarin Erwin ook speelt. Maar zij wilden dit 
jaar alleen Elo’s boven de 2400, omdat zij 
kampioen wilde worden.” 
“En dat is gelukt las ik net op de SGS-site!”. 
“Ja. Dus daarom speel ik aan bord 1 van de 
SC Woerden!” (Elo 2330)” 
“Alina, bedankt voor dit interview” 
 
Het is middag. De negende ronde gaat zo 
direct beginnen. De concurrenten van Alina 
speelden remise, alleen Medina won van de 
Slowaakse Yulia. Ik wijs de arbiter op het feit 
dat er een nogal grote rat op het podium 
heen en weer loopt. Er liggen hier overal 
zoveel etensresten. Nadat het beest eten 
heeft gepakt, rent hij weer naar een gat in de 
muur. Het lijkt me niet rustgevend voor de 
jonge dames als dat monster onder hun tafel 
zit. En dus komt even later een jonge man 
met hout en piepschuim en maakt het gat in 
de muur dicht. Maar volgens mij zit die rat 
nog steeds ergens op het podium.  
 

Stand na acht ronden: 
1. Alina L’Ami   4½ 19,25 SB 
2. Sophie Milliet  4½ 17,50  
3. Chelsie Sihite  4½ 17,25 
4. Yulia Kotchetkowa   4 14,50 
5. Medina Aulia   4 13,50 
6. Natacha Benmesbah  2½ 11,00 
 
Arie Post, schaakjournalist

 

 
Livegames 

 
Mijn zoontje van nog geen twee zal over een 
paar jaar water zien branden: "Geen internet 
vroeger? Dat geloof ik niet. En geen mobiele 
telefoon, hoe moest je dan naar huis 
bellen?". De techniek gaat vooruit en ook in 
de schaakwereld doet nieuwe technologie 
zijn intrede. Voor de computer zijn inmiddels 
vele schaakprogramma's ontwikkeld. Er zijn 
betaalde applicaties zoals Chessbase en 
Aquarium, waarin je je partijen kunt opslaan 
en analyseren, je kunt online tegen elkaar 
schaken via ICC of PlayChess en je techniek 
oefenen op een website als Chesscity. Ook 
op de mobiele telefoon komen 
schaakprogramma’s beschikbaar, hoewel dat 
voor sommige mensen nooit ver genoeg 
gaat. 
 
Ook op onze club is de techniek vooruit 
gegaan. De schaakklokken met opwindbare 
uurwerken worden langzaam weggedrukt 
door de batterij-versies. Dit heeft zo zijn voor- 
en nadelen: de oude klokken konden we 
meegeven aan de klokkenexpert Evert, die er 
dan voor zorgde dat deze een week later 
weer werkend in de kast stonden. Ik mag 
aannemen dat enkele exemplaren inmiddels  
 

hun geld gaan opleveren in de antique-shops. 
De digitale klokken hebben echter extra 
mogelijkheden zoals het spelen met een 
zogenaamd Fischer-tempo, waarbij je er per 
zet extra tijd bij krijgt. Dit wordt volgend jaar 
trouwens een standaard binnen de SGS, we 
zullen extern gaan spelen met dit Fischer-
tempo. 
 
Naast digitale klokken heeft onze club nu ook 
een digitaal bord! Met dit bord kan draadloos 
verbinding gemaakt worden via een 
computer. Op die manier worden alle zetten 
en tijden bijgehouden. Het is dan mogelijk om 
de gespeelde partij weer te geven op een 
beeldscherm of live op onze website. Ook 
kan zo'n partij dan later worden nagespeeld. 
De leden die wel eens bij het Tata Steel-
toernooi geweest zijn kennen de bekende 
schermen, die daar staan opgesteld. Het gaat 
om diezelfde techniek. Tijdens het OKW zal 
het voor het eerst echt worden ingezet, 
waarbij één van de topborden live te volgen 
zal zijn op de website. Een voorbeeld hiervan 
kan nu al worden bekeken: 
www.schaakclubwoerden.com/web/guest/live
games 
 
Marcel van Oort
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Persbericht 
Samenwerking clubs Woerden 

 
In de afgelopen maanden is er overleg geweest tussen Schaakclub Woerden en Schaakclub De 
Zwarte Olifant, en is er gesproken over samenwerking. Het resultaat is dat Schaakclub Woerden 
per 1 september 2013 stopt met de jeugdafdeling, en deze overdraagt aan Schaakclub De Zwarte 
Olifant. Jeugdleden van Schaakclub De Zwarte Olifant, die rijp zijn voor overgang naar de 
senioren, zijn welkom bij Schaakclub Woerden. Wij zijn er van overtuigd dat deze samenwerking 
goed is voor de toekomst van schakend Woerden. 
 
Voorzitter Schaakclub Woerden                                               
Dick van der Windt 
Voorzitter Schaakclub De Zwarte Olifant  
Sjoerd Kievits  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


