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Van de voorzitter 
 
We beginnen tegen het eind van het seizoen aan te 
lopen. Het onderhoud van de tuin begint meer aandacht 
te vragen, hoewel het met het recente herfstweer nog 
wel meevalt. De groepscompetities zijn vrijwel alle 
gespeeld; alleen in groep 1 moeten nog een paar 
inhaalpartijen worden gespeeld om uit te maken wie 
zich clubkampioen  mag noemen. 
Er is nog een toernooi dat in mei zijn beslag krijgt. Dat is 
het Open Kampioenschap Woerden (OKW), uiteraard 
toegankelijk voor externe spelers. Dit toernooi begint op 
15 mei en loopt in 7 speelavonden door naar 26 juni. 
Ten onrechte bestaat bij sommige clubgenoten het idee 
dat dit toernooi alleen aardig is voor de sterkere spelers. 
Al op de eerste avond wordt bij de indeling rekening 
gehouden met de speelsterkte. De kans dat een speler 
met pakweg een rating van ca 1350 moet gaan 
opboksen tegen een speler met een rating van 2000 is 0 
(zegge: nul). Ook het missen van één of twee 
speelavonden is geen probleem. Je wordt gewoon 
opgenomen in de eindstand. Als het even kan; 
meedoen! 
 
Elders in deze A4 schrijft Wick Vinkenburg over het 
eerste 8-tal dat geschiedenis aan het schrijven is! Het 
staat momenteel eerste met één punt voorsprong op 
nummer 2. Bij gelijkspel van Woerden tegen Hoogland 
en winst van de nummer twee – Moira Domtoren –
eindigen we op de tweede plaats. Dit resultaat is al een 
all time high! Bij winst is de promotie naar de KNSB-
competitie een feit! Dan gaan de pannen van het dak! 
 
Dick van der Windt    
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Woerden 1 - Utrecht 3 
  
Het begon zo goed. Na zware 
onderhandelingen met Evert de Graaf 
hadden we Utrecht bereid gevonden om 
één partij vooruit te spelen. Jelle was 
namelijk op dinsdag niet beschikbaar. 
Toen kwam er een mailtje met de vraag 
wat de naam was van de speler. Wat te 
doen? Na spoedoverleg met Sten en Jelle 
besloten we de naam vrij te geven, in de 
verwachting dat Jelle meer aan zijn 
voorbereiding zou doen dan zijn 
tegenstander. Die bleek Stefan Vosshard 
te zijn, en deinst ook niet terug voor wat 
studie vooraf. Donderdag aan het einde 
van de avond voor de match toog 
ondergetekende naar Utrecht om Jelle wat 
morele steun te geven. Daar aangekomen 
bleek Jelle al voldoende steun van zijn 
Panno te hebben gekregen. Hij had een 
pion geofferd voor een lekkere 
aanvalsstelling. Ik was er allemaal nog niet 
zo zeker van, maar Jelle haalde 
overtuigend het punt binnen. 
Een 1-0 voorsprong. dat is een lekker 
begin. 
De match zelf leek wel een thema-
toernooi. Op drie borden kwam een Geller-
achtig gambiet tevoorschijn. Rolf en Bas 
met wit en ik met zwart. Bas ging lekker, ik 
ook wel aardig. "Rolf probeert weer 100 
jaar theorie zelf achter het bord te 
verzinnen", verzuchtte Sten. Dat deed hij 
overigens wel goed. Hij is niet voor niets 
uitvinder. Op het 2e bord gebeurde iets 
opmerkelijks. Terwijl Paul zit te dubben 
wat voor variant hij zal spelen, doet Jos 
Nooijen ineens een zet. "Verrassend!" 
reageert Paul stoïcijns, "maar volgens mij 
ben ik aan zet!" "Oh, hm", reageerde Jos 
beteuterd, "wat zeggen de spelregels 
hierover?" "Dit komt nooit voor. Hier 
voorzien de regels niet in", grapte Paul. 
Ondertussen had hij een prettige 
Sveshnikov op het bord en volgde nog 
steeds de partij Schroer-Nygaard 
(Politiken Cup 2010). Sten speelde een 
lekkere off-beat Siciliaan, Carl een Pirc en 
Jim een Hedgehog. Om 10 uur was over 
geen enkele partij iets te zeggen. 
  

Een half uur later begon er wat tekening in 
de strijd te komen. Mijn tegenstander 
offerde uit moedeloosheid een kwaliteit. 
Sten stond steeds lekkerder en ook Paul 
had een prima stelling in handen. Rolf en 
Bas daarentegen lieten hun stelling 
volledig uit handen glippen. De 
tegenstander van Jim had een stuk 
geofferd, niet helemaal correct leek het, en 
Carl had een partij die alle kanten op kon 
gaan.  
Het eerste punt ging naar mij toe, maar 
Rolf blunderde zijn geweldige stelling weg. 
Even later haalde ook Sten een punt. De 
stand was 3-1, maar er was nog niets van 
te zeggen. Het gebrek aan speeluren leek 
Paul op gaan breken. Hij gaf zwart wel 
heel erg veel tegenspel. Bas stond 
inmiddels verloren. 
Het cruciale moment zat in de partij van 
Carl. Na 35 zetten dacht zijn tegenstander 
dat hij de tijdscontrole had behaald. 
Juichend liepen we door de zaal! Deze 
meevaller was precies wat we nodig 
hadden.  
Omdat Paul inmiddels had verloren en 
Bas ook verloren stond, kwam alles neer 
op Jim. Voor dit verslag dienen we meer 
dan tien jaar terug in de tijd te gaan. In de 
bekerwedstrijd Houten - Woerden was de 
stand 1-2. Ik was als laatste nog bezig. 
Mijn tegenstander stond compleet 
aangeharkt en ik had hem ook al remise 
aangeboden. Dit had hij geweigerd, maar 
toen hij helemaal verloren stond bood hij 
alsnog remise aan. Met 10 seconden op 
de klok en met een rode waas voor de 
ogen speelde ik gewoon door en won de 
partij nog wel. Gelukkig maar, want ik heb 
de hele thuisreis nog mogen genieten van 
de raadgevingen van Jim: Wat te doen als 
je aan remise voldoende hebt. Nu stond 
het 4-3 en de tegenstander van Jim bood 
remise aan. Nog even daarvoor had Jim 
gevraagd wat de stand was. "4-3", zei ik. 
Jim weigerde het aan te nemen. Overal 
zag ik de Utrechtenaren tsjakka 
bewegingen maken.  
Wat doe je als een teamgenoot in een 4-3 
stand remise weigert? Je omhelst hem als 
het 5-3 is geworden. Op het nippertje dus. 
  
Marcel 
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Kijk–Uit 1  -  Woerden 3 
 
Na de nederlagen tegen een tweetal 
eerste teams, waren we vastbesloten om 
tegen Kijk-Uit 1 eens te laten zien wie de 
sterkste was. Dat is ons niet gelukt, maar 
tevreden waren we wel. Dit gelijke spel 
voelde als een overwinning ! 
 
Om 19.45 uur op 3 april liepen we het 
verenigingsgebouw in Oudewater binnen. 
Daar bleek dat Hans Tuit nog niet was 
gearriveerd. We begonnen dus zonder 
Hans en na 10 minuten ging ik eens buiten 
kijken , en ja hoor hij was de verkeerde 
kant uitgestuurd door niet-schakers, maar 
keerde ras op zijn schreden terug bij het 
horen van :  "Hans ...hier!". 
 
Om 23.10 begon ik maar alkvast aan het 
verslag van deze intussen tot een 
titanenestrijd gevorderde match. Als 
enthousiaste underdogs waren we 
begonnen. Ratingverschillen waren er wel, 
maar telden niet mee, Aan het werk dus. 
Zoals leo zei: „Wie een kuil graaft voor een 
ander, zit niet zonder werk!“ 
 
Het eerste halve punt werd door Jan 
B.aan bord 3 behaald. Bij het naspelen 
zou er wellicht nog meer in hebben 
gezeten, maar daar moest je dan goed 
voor kunnen schaken! Aan bord 2 weerde 
Pia van R. Zich als een leeuwin maar dat 
bleek niet voldoende. Hans T. aan bord 8, 
was door zijn late komst bijna nog meer 
gemotiveerd dan anders en bracht de 
stand weer in evenwicht. Arjen van den B. 
Aan bord 7 had goed spel, maar dat was 
niet voldoende; zijn tegenstander was 
beter! Aldo O. aan bord 6,speelde zeer 
secuur en won verdiend . De voorsprong 
werd uitgebreid door Leo de V. aan bord 5 
die zijn punt voor de poorten van de hel 
wegsleepte. Tussen stand om 23.15 uur:  
2,5 – 3,5  voor Woerden 3. 
 
De tegenstander van Willem V. dacht met 
een geringe voorsprong een 
remiseaanbod van Willem niet te moeten 
accepteren. Gelukkig kwam hij tot inkeer 
en met 3 – 4 was het bord 1 met Jan 
Hoosbeek waar de beslissing moest 
vallen. En dat gebeurde dan ook, want na 
heftige tegenstand won Ed Oosterlaken 
tenslotte om 23.45 uur en bracht daarmee 

de eindstand op 4-4. Tevreden en direct 
naar huis.  
 
 
 

Woerden 3  - Paul Keres 6 
 
Met het vorige bezoek aan Paul K. nog in 
het hoofd . 1-1-2 weet je nog, begonnen 
wij onze laatste wedstrijd van de externe 
competitie 2011-2012. Het was een strijd 
om des keizers baard, en de spanning 
was niet meer om te snijden. Niet minder 
ook! Door een abuis mijnerzijds had ik 
Arjen niet opgesteld, maar Hans O. vond 
het geen enkel bezwaar om niet te spelen. 
Hij keerde tevreden naar huis zonder enig 
verlies/winst punt. (bord 9 dus) 
 
Aan bord 1 streed Pia als vanouds maar 
de rating van haar tegenstander was 
dermate hoger dat bij het scheiden van de 
markt haar slecht een goede partij in 
herinnering bleef, maar géén punt. Aan 
bord 2 dreigde ik al snel ten onder te gaan 
en om 20.30 uur dacht ik 
meer aan Barcelona-Chelsea . Maar wat 
gebeurde!  Mijn tegenstander kwam er niet 
doorheen. Welicht verzuimde hij, 
overigens na zeer lang nadenken, om 
steeds de beste zet te doen, ik weet het 
niet, maar langzaam maar zeker kantelde 
de wedstrijd naar remise en na een 
schwalbe mijnerzijds gaf hij op! Op bord 3 
liet Ad zien dat het zijn eer te na was om 
te verliezen, dus won hij! Leo de Vos aan 
bord 4 dreigde te gaan winnen, helaas 
ging de tijd door en door en door en stop. 
Één nul , jammer! Op bord 5 hield Willem 
Vink ook de spanning erin. Dat was echter 
het einige. Achter bord 6 zat zat Aldo die 
heftig streed maar helaas. Aan bord 7 was 
het Arjen die de pijp al vrij vroeg aan zijn 
tegenstander gaf (Maarten?) Aan bord 8 
was invaller Wick zeer op dreef, hij liet 
zien wat hij waard was, maar 
ja, zijn tegenstander ook. Na een 
heldhaftig seizoen zijn we dus in de 
middenmoot geëindigd, en zo hoort het 
ook. Om weer kampioen te zijn geworden 
om zo het 2e opnieuw te laten uitkomen in 
de klasse waaruit ze net verdwenen 
waren, gaf géén pas!   Uitslag 2-6 
 
Jan Bulk 
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Woerden 4 – De Rode Loper 3 
 
Schaken bij de Rode Loper is altijd een 
serieuze zaak. Het begint al met het ruime 
parkeergeld dat je moet afdragen aan de 
gemeente om zelfs maar in Utrecht te 
mogen verblijven. Alsof je 
toeristenbelasting moet betalen. De rode 
loper is niet uitgelegd als je aankomt, 
maar het onthaal is alleraardigst. Een 
ouderwetse klapdeur gaat spontaan open 
als je binnenkomt. 
  
Nu speelden er in het theater (aan de 
Werf) ook een aantal artiesten, waarvan 
een beperkt aantal de moeite van het 
aanzien waard bleken. Zo tref je daar 
bijvoorbeeld een hippie aan die wel mag 
blowen en zo zoet ruikt dat je er high van 
wordt, maar van wie je je mond niet open 

mag doen. Hij had kennelijk de tijd van 
“peace” – man niet echt beleefd.  
  
Er staat in de grote zaal, waar onze 
voorstelling plaats vond, een loei van een 
geluidsinstallatie die niet mag loeien. Een 
theater zonder muziek dus. Er vinden in 
het theater kennelijk alleen 
pantomimevoorstellingen plaats. 
Mannetjes die met houten poppetjes 
spelen; hinkelen op een bord en af en toe, 
zonder geroffel, een klok aaien. Het is er 
dan ook oorverdovend stil.  
  
Het vervelendste was dat er tijdens de 
voorstelling (het publiek is tevens artiest) 
geen echte pauze werd gehouden en dat 
terwijl de bar prima was uitgerust. In deze 
aflevering van “Holland ‘s got Talent” 
werden er ook nog winnaars en verliezers 
aangewezen:

   
            De Rode Loper 3               Woerden 4                            5         -          3 
  
1.         S.J. van der Vegt (Seth)         A. de Rooij (Andreas)               1          -          0 
2.         P.C. Bakker (Pieter)               W. Vinkenburg (Wick)               0          -          1 
3.         P.A. Das (Peter)                    D. van der Windt (Dirk)             1          -          0 
4.         G.J. Donck (Hans)                 F.W.V.M. Janssen (Frans)        1          -          0 
5.         B. Peek (Bas)                        E. Mallon (Evert)                       0,5       -          0,5 
6.         H.C. de Korte (Rene)              Th. de Boer (Theo)                    0,5       -          0,5 
7.         N.J. van Harten                   M. Mourits (Mariet)                    1          -          0 
8.         H.G.K. van Lingen (Henk)     J. van Os (Jan)                          0          -          1 
 
Wick Vinkenburg  
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Van de bestuurs-keukentafel 
 

Bestuursvergaderingen van onze 
schaakclub zijn bepaald niet saai. Er wordt 
serieus gewerkt om, zover al nodig, het 
reilen en zeilen van de club in goede 
banen te leiden. Bovendien wordt er veel 
gelachen. Het bestuur hoeft in ieder geval 
tijdens haar bestuuravonden niet stil te 
zijn. Voor ondergetekende een hele 
opluchting.  
  
Hoe pakken we zo’n vergadering aan? 

• er ligt een bestuurskalender waarin 
Dick van der Windt houvast vindt 
om uit de ervaringen van het 
verleden te putten 

• Jan Supèr heeft  als 2e secretaris 
alle stukken tot in de puntjes 
voorbereid; er is een doorlopende 
actie-, en besluitenlijst 

• Jan Pool heeft een tussentijds 
financieel verslag voorhanden 

• Marcel van Oort geeft een verslag 
van wedstrijdzaken 

• Uw 1e secretaris mag als dank voor 
zijn geringe inspanningen dit 
verslag maken 

  
Uit de vele onderwerpen die zijn 
besproken hierbij een aantal zaken, welke 
het bestuur graag direct met u wil delen: 

o 14 mei aanstaande kan ons 1e 
team kampioen worden in de 
overgangsklasse. Daardoor kan zij 
volgend jaar in de landelijke KNSB 
competitie gaan uitkomen. We 
wensen hen heel veel succes. 

o Mocht dit team, onder leiding van 
Marcel Schroër, kampioen worden, 
dan zou dit een mijlpaal zijn in het 
bestaan van onze club, welke ook 
bestuurlijk consequenties heeft. 
Zelfs als ons 1e niet zou 
promoveren is het al de beste 
prestatie ooit in het 71 – jarig 
bestaan van onze club. Hulde. 

o Het 2e heeft veel lol in het spelletje, 
maar zal degraderen; het 3e 
handhaaft zich voortreffelijk; het 4e 
bakt er geen hout van, maar is wel 
het leukste team van de SGS; het  

o  

o 5e doet zijn historische reputatie als 
5e team eer aan. Er is geen betere 
moraal dan in het 5e. (Op 
persoonlijke titel van 
ondergetekende: “die maffe, 
geobsedeerde sportfietsers kunnen 
hier een puntje aan zuigen”). 

o Tijdens de jaarvergadering van 
twee jaar geleden is besloten om 
te gaan experimenteren met een 
laddercompetitie. Dit naast een 
driegroepen indeling. Het bestuur 
heeft, na veel leden informeel te 
hebben geraadpleegd, 
geconcludeerd dat dit geen 
doorslaggevend succes is 
gebleken. Het bestuur is dan ook 
voornemens om volgend seizoen 
het zogenaamde Keizersysteem te 
hanteren, zoals ook twee jaar 
gelden als alternatief is voorgesteld 
door een aantal clubleden. 
Mochten hier overwegende 
bezwaren tegen zijn, dan graag 
contact opnemen met Marcel van 
Oort. Zie uitleg verderop in dit A4-
tje. 

o Er worden consumptiebonnen in 
gebruik genomen, welke kunnen 
worden gebruikt voor externe 
bezoekers. 

o Het voortbestaan van het ERU-
schaaktoernooi is in zijn vorm voor 
de 40e keer gegarandeerd, en wel 
met ondersteuning van de RABO-
bank. 

o Aan de OKW zal breder aandacht 
worden gegeven, met als doel om 
dit toernooi verder uit te breiden. 
Zo zullen andere clubs worden 
benaderd. 

o De externe communicatie krijgt 
meer aandacht; 

o De “jeugd” draait, met dank aan de 
betrokkenen, weer met volop 
enthousiasme. 

o We hoeven voortaan niet meer om 
12 uur het pand uit! 

  
Uw luie secretaris 
Wick Vinkenburg

 
  



6 
 

 

Schaakvereniging Woerden organiseert dit jaar voor de 6de maal: 
 

“het Open Kampioenschap  

van Woerden 2012” 

(OKW) 
 

Het toernooi heeft de opzet van een open Zwitsers toernooi, 
over 7 ronden, op de  

dinsdagavonden, begint om 19:45 uur: 
 
15 mei,  22 mei, 29 mei, 5 juni, 12 juni, 19 juni en 26 

juni. 
 
Speellocatie: Dienstencentrum  
   Rembrandtlaan 2, 3441 EG Woerden 
 
Prijzen:   1e prijs: € 150,- 
   2e prijs: €  50,- 
   + ronde- en ratingprijzen 
  

 
Inschrijfgeld: € 15,-   (leden van Schaakclub Woerden gratis) 

 
De uitslagen worden doorgegeven aan de KNSB voor ratingverwerking. 
 
Inschrijven bij de wedstrijdleider:    
 wedstrijdleiderscwoerden@gmail.com  

of 06-55 69 73 42  
 
 
Meer info op: 
www.schaakclubwoerden.com 
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Column 

Huurlingen 
 
De heren Deconinck en Wittepeerd uit 
Papekop hebben hun woonplaats verrijkt 
met de club SvP, Schakers van Papekop. 
Met hun ratings van respectievelijk 2067 
en 1912 zijn zij een stuk sterker dan de 
veertien andere leden die ze met moeite 
bij elkaar hebben gesprokkeld uit de 
omtrek van het dorp. Na een eerste 
seizoen interne competitie durft men het 
aan zich met andere clubs te meten, en de 
club groeit wegens aantrekkelijkheid uit tot 
21 leden, zelfs vanuit Benschop. SvP 1 
gaat volgens speelsterkte SGS 3e klasse 
spelen. Een tweede team zit er nog even 
niet in, maar er is niets in de weg om SvP 
tot een bloeiende streekclub te maken.   
 
Na een tweede seizoen met een promotie 
en een octet gestegen ratings door de 
successen in de regio lanceert Voorzitter 
Wittepeerd een stoutmoedig plan. Hij wil 
een team dat kan doorstoten naar de 
laagste klasse van de KNSB. “Zo, dan ben 
je wat!” merkt de heer Sjaak Pat die het 
derde bord bezet geïmponeerd op. “De 
laagste klasse van de KNSB, toe maar.” 
Wittepeerd knikt ingenomen. Hij kondigt 
aan dat het bestuur niet zal rusten voordat 
het 1e team zich ‘met het landelijke schaak 
kan meten’, hetgeen de andere 
bestuursleden doet fronsen omdat het van 
deze roekeloze onderneming niet in 
kennis is gesteld. Maar de slotopmerking 
van Wittepeerd: “Daar zullen wij het 
komende seizoen alles voor doen wat in 
ons vermogen ligt!” brengt zoveel 
zenuwachtige vreugde teweeg, dat het 
bestuur het niet waagt ook maar een 
enkele kritische vraag te stellen. Slechts 
een paar leden trekken zich terug in stille 
verbolgenheid vanwege de absurde 
pretentie om een heel team in een enkel 
seizoen 400 ratingpunten op te krikken.   
 
Maar Wittepeerd houdt woord. Samen met 
Deconinck die hij heeft overgehaald tot dit 
vermetele plan, volvoert hij zijn missie 
binnen acht maanden en drie weken. 
Tegen Koninginnedag is er een team dat 
‘het Nederlandse schaak versteld gaat 
doen staan’. Beide oprichters bezetten  

 
daarin respectievelijk het vijfde en het 
zevende bord. Verder bestaat het 1e van 
SvP uit de heren Claude Enpassant uit 
Winterswijk, Ling Pi On uit 
Heerhugowaard, J.J. Twintowers uit 
Bergen Op Zoom die door zijn 
verbluffende resultaten zelfs de regionale 
pers heeft gehaald en door intimi met 
Jayjay wordt aangesproken, en nog een 
drietal mindere goden uit de wat kortere 
nabijheid van Papekop te weten Aalsmeer, 
Hilversum en Oss.  
 
De annonce van dit heugelijke feit treft de 
club als een bom. Gaandeweg het seizoen 
had men tevergeefs gewacht op stappen 
tot collectieve schaaktraining. “We willen 
eerst nog wat sterke leden aantrekken,”  
was desgevraagd het commentaar van 
Wittepeerd. Welnu, die zijn er dan 
inmiddels. Dat wil zeggen: zij nemen 
zitting in het 1e, maar spelen intern niet 
mee, en hebben bovendien een gratis 
lidmaatschap plus reiskosten. De heer 
Ling Pi On ontvangt zelfs een ‘redelijke 
vergoeding’ voor zijn bijdragen aan het 1e 
bord. Sjaak Pat en de andere spelers uit 
het 1e  verlaten de club, gevolgd door elf 
anderen die gezamenlijk een lidmaatschap 
bij Schaakclub Woerden overwegen. SvP 
houdt het met zeven mensen nog een half 
seizoen vol en bestaat daarna nog slechts 
uit een extern team dat de top bereikt: 
promotie naar de laagste klasse der 
KNSB! 
 
Op de laatste speelavond in februari kon 
men getuige zijn van de volgende 
conversatie: “Ga jij naar Woerden?” 
“Weetniet. Ze zijn daar ook bezig met 
huurlingen die niet intern spelen.” “Meen je 
niet.” “Meen ik wel.” “Kanniet man! Die lui 
hebben juist een paar jaar geleden een 
jeugdleider afgestraft die de junioren naar 
de top wou forceren! Met studiedwang en 
al. Je denkt toch niet dat ze dat nou zelf 
met de senioren gaan doen?” “Toch gaat 
dat scheefgroeien, met zo’n 1e van ver 
boven hun macht. Woerden gaat zich 
vertillen jongen, wat ik je brom.” “Ga 
fietsen man. Ik geloof er geen moer van.” 
 
Leo de Vos 
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Spektakelprijs? 
 
Ik heb weer meegedaan met het OGD schaaktoernooi  in Delft, samen met Marcel en Sten. 
Dat is voor mij altijd een zware gebeurtenis vanwege enkele underrated kleuters die je 
binnen de kortste keren van het bord afvegen. Je kunt nog beter tegen een GM in de A 
groep spelen dan tegen een kleuter in de C groep. Gelukkig bleef mijn moraal hoog door een 
mooie partij tegen Jan Gerritsen. Deze partij leverde ik in bij de organisatie voor de 
spektakelprijs en zeg nou zelf dit is toch een juweeltje. Met spanning zat ik te wachten bij de 
prijsuitreiking. Maar nee hoor, de prijs ging naar een whizzkid die nota bene al een ratingprijs 
en een eerste prijs had geïncasseerd. Wat een desillusie. Dan maar in het a4tje. Geef uw 
oordeel. 
 
Aldo Oxener  
  
 
 
1. d4 - d5 
2. Pf3 - pf6 
3. e3 - e6 
4. Ld3 - C5 
5. B3 - cxd4 
6. Exd4 - pc6 
7. Lb2 - Ld6 
8. Pbd2 - Dc7 
9. 0-0 -  0-0 
10. Te1 - Tfe8 
11. Pe5 - Ld7 
12.f4 - Ta8c8 
13. A2 - A4 
14. Te3 - b5 
15. Th3 - g6 
16. De1 - Pe7 
17. Dh4 - Kg7 
18. Dh6+ - Kg8 
19. Dg5 - Kg7 
20. Dxf6+ - KxD 
21. Txh7 - LxP+ 
22. dxe5  
 
1-0 
 

     
  
Aangeboden:  
 
 
Schaaktafeltje. 
 
 
Fred Bulk. 
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Schaken op de 
Constantijnschool  

 
In de ochtend van de 16e april werd een 
simultaanschaakwedstrijd op de 
Constantijnschool gehouden die 
georganiseerd was door leerkrachten in 
samenwerking met de Schaakclub 
Woerden. De schaaklessen werden de 
afgelopen maanden in zeven lesuren 
gegeven door leden van de schaakclub. In 
de gezellige hal van de school stonden de 
tafels met schaakborden al netjes 
opgesteld en konden de schaaktalentjes 
hun kunnen tonen. Enigszins onrustig 
namen ze plaats achter hun borden. Zowel 
jongens als meisjes waren van de partij. 
Ze waren druk met elkaar aan het praten 
en hadden het natuurlijk over schaken, 
over mat zetten, over de herdersmat die je 
in vier zetten kan doen en over mogelijke 
patsituaties. Allerlei schaakwijsheden 
kwamen over tafel. Het is heel leuk om te 
zien hoe de communicatie tussen de jonge 
schaaktalentjes verloopt. Om 9 uur en fris 
van geest werd het schaken ingezet. Er 
werd simultaan gespeeld, een 
schaakmeester tegen 17 jonge 
schaaktalenten, die tijdens het spel af en 
toe van adviezen werden voorzien door 
leden van de Schaakclub Woerden. Dat 
de Constantijnschool over goede schakers 
beschikt werd duidelijk door de vele 
winstpartijen die ze in de wacht sleepten. 

Nog vol van het schaken wilden ze nog 
meer schaaklessen gaan volgen. Het was 
leuk om te horen hoe positief de kinderen 
er over zijn. Het is de bedoeling dat op de 
Constantijnschool er over nagedacht wordt 
om het een vervolg te geven in het nieuwe 
schooljaar. 
 
Jan Bulk, Jan Supèr en Jan Pool 
Gert Boelhouwer 
 
 

Buiten schaken in de zomer 
 
Voor  de schaakliefhebbers in woerden ligt 
er op het plein van winkelcentrum 
molenvliet bij De Wit Tweewielers een 
groot schaakbord voor de deur. Heerlijk 
zonnetje? Zin om een partijtje te spelen?  
Loop binnen bij De Wit en vraag om de 
schaakstukken! 
 
Huisschakers 
Graag wil ik in contact komen met 
huisschakers die op de eerste woensdag 
van de maand ‘s middags van 14.30  – 
16.30 uur een partijtje willen spelen in het 
wijkcentrum Molenvliet.  
Vind je schaken leuk, maar heb je géén 
zin of tijd om wekelijks naar de club te 
gaan, grijp je kans en meld je aan.  
 
Jan Bulk  
janbulk@hotmail.com

 

 
Gaat woerden landelijk? 

 SGS Promotieklasse 2011/2012 Groep PRO  

Rang Team Gesp. Winst Gelijk Verlies Punten B.Punten 

1 Woerden 1 8 6 1 1 13 39,5 

2 Moira Domtoren 1 8 6 0 2 12 41,5 

3 DBC 1 8 5 1 2 11 34,5 

4 De Rode Loper 1 8 4 2 2 10 34,5 

5 Amersfoort 3 8 5 0 3 10 34,5 

6 Utrecht 3 8 3 1 4 7 31,5 

7 Hoogland 1 8 3 1 4 7 30,5 

8 Zeist 1 8 2 2 4 6 29,5 

9 Paul Keres 4 8 2 0 6 4 28,5 

10 Utrecht 4 8 0 0 8 0 15,5 
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 (On)neembare vesting 
 
Er zijn bij schaken – in tegenstelling tot voetbal of andere sporten - vele manieren om 
tot een gelijk spel te komen. Zo heb je bijvoorbeeld: pat, eeuwig schaak, 3 keer 
dezelfde stelling, onvoldoende materiaal (bijvoorbeeld een stelling met alleen 2 
koningen) of simpelweg het overeenkomen van remise met je tegenstander. Het 
grappige is dat bij schaken de materiaalverhouding helemaal niet gelijk hoeft te zijn 
(denk aan een simpele pat met een dame en koning tegen dame). Wanneer men 
achter of slechter staat, wordt dan ook vaak extra materiaal geofferd om pat of 
eeuwig schaak te bereiken. Vandaag wil ik het echter hebben over een vorm van 
remise die niet zo vaak voorkomt: de vesting! 
 
Wat is een vesting? 
De vesting is een remisetechniek in het eindspel waarbij degene die achter staat in 
materiaal, een beveiligde zone opstelt rond zijn eigen koning, die niet gepenetreerd 
kan worden door de vijandelijke troepen (voornamelijk de koning).  
 
Voorbeelden van vestingen 
Het klinkt allemaal nog wat vaag, dus eerst maar eens kijken naar wat voorbeelden: 
 

     
 
In het linker diagram kan wit zijn toren telkens van e3 naar g3 en weer terugspelen, 
zonder dat de zwarte koning over de 3e rij kan komen. In het rechter diagram is de 
beveiligde zone misschien iets moeilijker om te zien. Maar als je goed kijkt zie je dat 
de zwarte koning niet binnen het vierkantje van a6 tot c6 en van c6 tot c8kan komen.  
 
Vesting vasthouden 
Dit zijn mooie voorbeelden van vestingen! Maar het is natuurlijk wel belangrijke dat je 
de vesting kan vasthouden en dat je niet “uitgehongerd” kan worden. Met andere 
woorden je moet wel altijd een zet kunnen spelen zonder dat je de vesting opgeeft!  
 
Zoals gezegd kan dat in het linker diagram door de toren van e3 naar g3 en weer 
terug te spelen. Wits zetten zullen nooit opraken! Bij de rechter diagram kan het door 
de loper van b7 naar a8 te spelen of de koning naar b8 of a8 en terug (afhankelijk 
van de stand van de zwarte dame). 
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Vesting bereiken 
Bij het opstellen van de beveiligde zone kan je vaak handig gebruik maken van het 
afsnijden van lijnen of rijen (zie linker voorbeeld), diagonalen of velden (zie rechter 
voorbeeld). Dit kan helaas niet altijd, maar gelukkig zijn er ook andere hulpmiddelen 
om een vesting te bereiken! 
 

   
 
In bovenstaande voorbeelden kunnen de witte troepen bijvoorbeeld niet dichterbij de 
hoek komen omdat zwart dan pat gezet wordt. 
Een andere methode die vaak gebruikt wordt is het vast opstellen van een beveiligde 
zone met behulp van pionnen: 
 

   
 
Het linker diagram is hier een extreem voorbeeld van. Zwart heeft maar liefst 13 
punten aan materiaal meer, maar kan er helemaal niets mee!  
 
Rechts dreigt zwart via de aangegeven route de witte vesting binnen te dringen. Eén 
manier om een vesting te bereiken is door de witte koning naar c2 te spelen. Dit is 
inderdaad een vesting, maar deze kan je niet vasthouden, omdat zwart zijn koning 
naar b4 speelt en nog ruim voldoende tempo zetjes heeft met pionnen van b6 en h7 
om je “uit te hongeren”. Dat wil zeggen: je zal na een van die tempozetjes met je 
koning weg moeten van c2 en de vesting valt! Dus wit speelde hier: 1 b4! axb4 (op 
1… Kd7 komt: 2 b5) 2 b3! Weer heeft wit een vesting, maar nu eentje die hij kan 
vasthouden! 
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Vesting kraken 
Bij het kraken van een vesting wordt vaak gebruik gemaakt van semi pat. Hierbij 
staat de koning pat, maar kan er nog met andere stukken gezet worden. 
 

   
 
In het linker diagram heeft zwart bijvoorbeeld een vesting bereikt. Wit komt niet 
verder omdat hij de zwarte koning niet uit de hoek kan jagen zonder hem pat te 
zetten. In het rechterdiagram kan wit de vesting kraken met behulp van semi pat: 1 
Kd7 zwart staat semi pat en wordt gedwongen de d pion op te spelen. d3 2 Kd6 Nu 
moet wit ervoor zorgen dat zwart niet meer pat staat! Kc8 3 Le4 Kb8 4 Lxd3 nu de 
pion verloren is, wint wit makkelijk. Bijvoorbeeld door alle pionnen af te ruilen en de 
randpion over te houden. (Dit wint overigens alleen omdat wit een wit veldige loper 
heeft en a8 ook wit is! Een goede hoekloper dus!) 
 

   
 
Ook in de linker diagram kraakt wit de vesting met behulp van semi pat: 1 Pf6! semi 
pat gxf6 2 Kxf6 Kg8 3 g7 Kh7 4 Kf7 en de volgende zet promoveert de pion en wit 
wint. 
 
Tot slot in de rechter diagram nog een opgave voor de liefhebber: met welke zet 
bereikt wit een vesting Kf2 of Kf1? Tip: een paard kan tempo verliezen (geen 
driehoekje lopen). 
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Ratings SCW 
 

  
 

Rel.nr. 
 

T 
 

Naam 
 

Mei 12 
 

Feb.12 
 

Nov.11 
 

Aug.11 
 

Mei 11 
 

Feb.11 
 

Nov.10 
 

Aug.10 
 

Mei 10 
 

  7660268   Baas,M.L.M.(Martin) 1543 1543 1543 1543 1556 1556 1518 1518 1535 

 
7453017   Beek,van R.V.(Rolf) 1849 1839 1826 1826 1815 1816 1835 1811 1811 

 
7914951   Berg,van den A.J.(Arjen) 1532 1525 1566 1566 1590 1587 1547 1536 1523 

 
8307915   Boelhouwer,M.W.(Gert) 1356 1342 1342 1342 1370 1370 1362 1362 1300 

 
7377865   Boer,de Th.(Theo) 1362 1373 1384 1384 1402 1399 1399 1387 1423 

 
7441995   Bulk,J.C.(Jan) 1595 1579 1606 1606 1620 1594 1612 1604 1597 

  7476172   Colje,Fl.(Floor) 1353 1353 1353 1353 1375 1384 1397 1403 1424 

 
6175510   Dankers,H.A.P.(Henk) 1616 1615 1630 1630 1630 1652 1672 1684 1662 

 
8068500   Dupain,P.C.(Peter) 1668 1687 1697 1697 1673 1673 1655 1643 1684 

  8490526   
Engelenburg,van 

W.(Wim) 
                  

 
8214272   Goes,A.J.(Ad) 1563 1538 1534 1534 1583 1562 1613 1622 1679 

 
8026469   Goes,S.(Sten) 2171 2206 2180 2206 2132 2185 2176 2176 2068 

  8034279   Haaren,van G.(Gerard) 1303 1303 1303 1303 1284 1284 1295 1295 1329 

 
6982250   Hagoort,D.(Dirk) 1695 1695 1694 1694 1717 1725 1727 1744 1727 

  8034268   Halbersma,J.(Jaap) 1486 1486 1483 1483 1473 1473 1483 1483 1481 

 
7083560   Heer,de H.J.J.(Henk) 1829 1778 1765 1752 1793 1732 1761 1776 1851 

 

  
 

Rel.nr. 
 

T 
 

Naam 
 

Mei 12 
 

Feb.12 
 

Nov.11 
 

Aug.11 
 

Mei 11 
 

Feb.11 
 

Nov.10 
 

Aug.10 
 

Mei 10 
 

 
7350178   Hoeven,van der P.(Paul) 2131 2125 2134 2134 2134 2134 2134 2134 2134 

 
8097298   Hoosbeek,G.J.(Jan) 1815 1780 1787 1787 1815 1818 1812 1793 1809 

  7650929   Huizing,H.M.(Henk) 1154 1154 1154 1154 1251 1253 1257 1234 1248 

 
8300369   Janssen,F.W.V.M.(Frans) 1478 1468 1435 1435 1469 1446 1431 1440 1420 

  8452466   Kemp,T.(Thomas)                   

  7924884   Koene,W.(Wilma) 1362 1362 1362 1362 1360 1360 1376 1383 1387 

  7925027   Kool,I.(Ina) 1298 1298 1298 1298 1308 1308 1278 1278 1264 

  8382231   Kormelink,V.(Vincent)                   

  8466645   Kraaij,W.(Wessel)                   

  8382220   Kroef,van der C.(Carlo)                   

 
8016910   Leeuw,de B.(Bart) 1678 1654 1634 1634 1634 1634 1634 1634 1634 

  6968764   Leeuw,de C.E.(Cor) 1907 1907 1907 1907 1907 1907 1938 1935 1933 

 
6104362   Mallon,E.(Evert) 1447 1465 1449 1449 1431 1445 1456 1463 1446 

  7924895   Mourits,M.(Mariet) 1219 1219 1214 1214 1164 1164 1147 1147 1188 

 
8476875   Nijs,de A.G.(Ton) 1217 1241 1253 1253           

  8016888   Oomen,A.J.M.(Ton) 1202 1202 1202 1202 1178 1178 1172 1172 1186 
 

  
 

Rel.nr. 
 

T 
 

Naam 
 

Mei 12 
 

Feb.12 
 

Nov.11 
 

Aug.11 
 

Mei 11 
 

Feb.11 
 

Nov.10 
 

Aug.10 
 

Mei 10 
 

 
8378656   Oorschot,M.(Manfred) 1768 1766 1788 1788 1690 1654 1637 1640 1640 

  8139802   Oort,van M.(Marcel) 1841 1841 1852 1852 1858 1858 1865 1850 1865 

 
7907878   Os,van J.(Jan) 1354 1389 1396 1396 1383 1367 1379 1385 1376 

 
6146360   Ossebaar,H.C.(Hans) 1596 1597 1554 1545 1576 1559 1582 1591 1594 

  8503352   Ouazizi,A.(Amin)                   

  8068852   Overbeek,G.(Gert) 1370 1370 1370 1370 1313 1313 1288 1281 1318 

 
7856156   Oxener,A.(Aldo) 1593 1593 1558 1544 1467 1491 1468 1518 1594 

 
8282175   Pool,J.(Jan) 1626 1622 1647 1696 1696 1632 1604 1571 1602 

 
5973462   Pronk,J.(Jan) 1635 1638 1645 1645 1678 1678 1664 1652 1664 

 
6153158   Ravensberg,P.A.(Piet) 1186 1192 1192 1192 1215 1220 1264 1264 1250 

 
7599482   Reed,J.E.(James) 1975 1992 1998 1998 1993 1970 2022 2021 2011 

  7886109   Rijsdijk,C.(Cor) 1325 1325 1332 1332 1325 1325 1325 1325 1307 
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8058831   Rooij,de A.(Andreas) 1491 1494 1499 1499 1491 1520 1498 1498 1555 

 
7733429   Rossum,van P.(Pia) 1616 1623 1610 1610 1615 1611 1611 1667 1645 

 
7528510   Schoor,C.W.J.(Carl) 1772 1800 1770 1770 1787 1787 1819 1820 1796 

 
7528499   Schroer,M.J.(Marcel) 2104 2088 2062 2043 2039 2010 2090 2114 2065 

             
  

 

Rel.nr. 
 

T 
 

Naam 
 

Mei 12 
 

Feb.12 
 

Nov.11 
 

Aug.11 
 

Mei 11 
 

Feb.11 
 

Nov.10 
 

Aug.10 
 

Mei 10 
 

  8496378   Slingerland,J.G.(Jaap)                   

 
8216362   Strik,A.J.F.(Ton) 1681 1712 1731 1731 1740 1727 1710 1694 1652 

 
8102479   Super,J.(Jan) 1133 1135 1137 1137 1081 1081 1068 1068 1077 

  8216450   Termaat,G.(Gerrit) 1127 1127 1127 1127 1158 1158 1192 1192 1192 

 
7290668   Tuit,J.H.(Hans) 1700 1709 1709 1709 1729 1729 1729 1729 1729 

 
6003635   Veelenturf,W.J.(Wim) 1714 1716 1684 1691 1627 1623 1649 1643 1631 

 
8169271   Verberne,B.(Bas) 1855 1815 1866 1866 1835 1871 1893 1882 1838 

 
8202249   Verhoeven,J.(Jeroen) 1230 1230 1230 1230 1302 1306 1286 1286 1254 

 
6939240   Vink,W.(Willem) 1643 1641 1626 1626 1624 1632 1573 1599 1591 

 
7947192   Vinkenburg,W.C.M.(Wick) 1464 1486 1485 1485 1503 1534 1537 1523 1492 

 
7784139   Vos,de L.(Leo) 1556 1573 1566 1566 1566 1550 1545 1544 1525 

  8428915   Weers,van H.J.(Henk) 1055 1055 1055 1055 1151 1165 1195 1195 1174 

 
8097034   Wiering,J.(Jelle) 2058 2016 2023 2025 2028 1993 1976 1991 2027 

 
8388182   Windt,van der D.(Dick) 1397 1384 1404 1404 1419 1420 1367 1367 1397 

 
7649477   Zwijnenburg,G.(Gerard) 1755 1770 1770 1770 1725 1736 1731 1731 

 
 

 
Louis Blok Rapidtoernooi 

 
Het bestuur van de Zandvoortse 
Schaakclub is alweer volop bezig met de 
organisatie van haar jaarlijkse dat 
komende Hemelvaartsdag, donderdag 
17 mei gehouden zal worden. Ooit 
begonnen bij de viering van haar 50-jarig 
bestaan in 1980 is dit toernooi niet meer 
weg te denken van Nederlandse 
Schaakkalender.  
  
Dit altijd gezellige toernooi zal deze keer 
gehouden worden in de  
 
Gebouw De Krocht 
Grote Krocht 41 
2042 LV  te  Zandvoort  
(naast de RK-Kerk) 
 
Evenals afgelopen jaren verwacht men 
weer een volle zaal met 60 deelnemers. 
De indeling is in groepen van zes 
deelnemers op speelsterkte met een 
bedenktijd van 25 minuten per deelnemer. 
Totaal mag een partij dus 50 minuten 
duren. Schaaknotatie is niet verplicht ! Per 
groep van 6 deelnemers is er een fraaie  
 

 
beker te winnen en voor de hoofdgroep is 
er bovendien de wisselbeker. 
  
De eerste ronde begint om 11.00 uur en 
na het spelen van ronde 5 zal rond de klok 
van 17.00 uur de prijsuitreiking 
plaatsvinden.  
  
Inschrijven uiterlijk dinsdag 15 mei a.s. 
17.00 uur bij: 
Edward Geerts  023-5717978  
Of op ruudzandvoort@hetnet.nl.  
Vermelding van speelsterkte ivm de 
indeling.  
  
De toegangsprijs bedraagt € 8,00 te 
voldoen op de speeldag. 
 
 

 
Verdwenen formulieren 

 
Schakers worden geacht hun partij, als zij 
al kunnen schrijven, te noteren. Onze 
schaakclub heeft een sponsor die 
formuliertjes maakt om dit mogelijk te 
maken. Inmiddels zijn er al duizenden van 
de formuliertjes gemaakt en gebruikt. 
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En nu wordt het spannend: Is het 
merendeel van de formulieren gebruikt of 
zijn die misschien wel ontvreemd? 

 
Stel je eens voor...  
- er sluipt een formulierenfreak naar de 
schaakkast; 
- de schanieren worden met een spuitbus 
gesmeerd, opdat de deuren niet kraken; 
- de insluiper opent de deur en de laden; 
- kijkt achterom om vooral te vermijden dat 
Piet (de materieelmeester in hart in nieren) 
hem of haar niet ziet; 

- doet een greep in de lade en stopt de 
lading onder zijn trui of haar deux piece; 
In ieder geval spannend..... 
  
Wat is er spannender.... een partij 
schaken of formulieren ontvreemden... We 
leggen dit voor nader onderzoek voor aan 
Peter R. de Vries 

  
Namens de afhakende sponsor 
Wick Vinkenburg

 
 
 
  
 

 
 
 


