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Van de Voorzitter
Beste mensen,
Op het moment van schrijven is het ijzig koud buiten, maar binnen hebben we de warmte van onze
schaakclub. We zijn en blijven een gezellige en prettige vereniging,waar we op een goede manier
met elkaar omgaan, maar ook goed willen schaken.
Dit jaar bieden voor het eerst ook schaaklessen op de donderdag aan. Het loopt zeker niet storm,
maar de verdeling is fifty-fifty en we moeten zo wel doen om de concurrentie met bijvoorbeeld het
voetballen het hoofd te kunnen bieden. Het werken met een kleine groep is wel gezellig en het is
beter mogelijk individuele begeleiding te geven.
Het totale ledenaantal is ongeveer stabiel. Vergeleken met andere schaakclubs is dat een hele
prestatie. Toch proberen we meer mensen naar onze clubavond te krijgen, onder andere door de
mogelijkheid tot schaken in de leeszaal van de nieuwe bibliotheek aan te bieden. Ook
onderzoeken we of er wekelijks een schaakprobleem in het Hofweekblad kan komen, met een
klassement voor degenen die vaak meedoen. Op de open dag van het Parochiehuis hebben we
gemerkt dat hiervoor wel belangstelling is.
Ondertussen doen we in de eerste klasse weer bovenaan mee. Hetzelfde geldt voor de
viertallencompetitie die dit jaar van start is gegaan. Vlak voor de Kerst spelen we ook nog voor de
SBO-cup. We zijn dus een actieve vereniging. Misschien moeten we dit nog wat meer uitdragen.
Dit seizoen is Henk Krijgsman ons komen versterken. Zowel intern als extern is hij een welkome
versterking. Ook zijn we blij dat Jan ten Doeschate het schaken op de club weer heeft opgepakt.
Hij is het duidelijk nog niet verleerd!
Hierbij wil ik onze adverteerders heel hartelijk dank zeggen voor hun steun, zowel dit jaar als de
afgelopen jaren. Zonder hun bijdrage waren onze mogelijkheden een stuk beperkter.
Tenslotte wens ik iedereen heel fijne feestdagen toe en een gelukkig en gezond 2011.
Met vriendelijke schaakgroet, Evert Bartelink, voorzitter.
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Goed begin tegen WSG
Op papier troffen we een van de zwakste tegenstanders van dit seizoen, maar de ervaren
Winterswijkers lieten zich niet zo maar opzij zetten. De wedstrijd verliep toch wat moeizamer dan
verwacht, al was de einduitslag natuurlijk prima. Misschien dat de losse opstelling van de tafels van
invloed was, in ieder geval staan deze de volgende keer weer aaneengesloten. Het versterkt zeker de
teamgeest.
Aan het achtste bord speelde Henk Krijgsman zijn eerste wedstrijd voor EDS in de eerste klasse. In
een Italiaanse opening werden al snel de dames geruild en bleef er eigenlijk steeds een evenwichtige
stelling op het bord. Ruil van een stel torens en de lichte stukken veranderde daar niets aan, waarna
het resterende toreneindspel remise werd gegeven.
Art kreeg al snel het beste van het spel in een Franse partij. Hij wist de koning naar voren te lokken en
via een kleine combinatie de kwaliteit te winnen. Zijn stukken stonden ook nog eens veel actiever,
waarna het pleit snel beslecht was.
Remco speelde een rustige opening, waarbij hij wat gedrongen kwam te staan en vooral zijn loper
moeite had om in het spel te komen. Later werkte hij zich los, maar het lukte niet om voordeel te
bereiken. Nadat een paar stukken geruild waren geruild waren, werd de vrede getekend.
Evert haalde in het Frans twee varianten door elkaar, waardoor het moeilijk was tot actie over te gaan.
Het lukte tenslotte een stuk van de tegenstander in te sluiten en even later bedroeg de voorsprong
zelfs een hele toren. De Winterswijker speelde nog lang door, maar de winst werd vervolgens
eenvoudig binnengehaald.
Erik speelde een Aljechin met tegengestelde rokades. Hij kwam een stuk tegen twee pionnen voor,
maar zijn stelling stond ook onder druk. Hij had echter scherp gezien dat zijn aanval meer kracht had
en zijn eigen stelling veilig genoeg was. In een open stelling kwam hij tenslotte een toren voor, waarna
het pleit beslecht was.
Over de partij van Frank valt eigenlijk niet zo veel te zeggen. Beide spelers namen in een Catalaan erg
veel tijd voor hun zetten en toen tegen elven de vrede getekend werd, was er nog niets geslagen.
Marinus speelde een geweigerde Siciliaan. Beide spelers speelden erg compact en het duurde even
voordat er tekening in de strijd kwam. Stapsgewijs werden de zware stukken geruild, waarna een
eindspel van lopers tegen loper en paard ontstond. Hij dirigeerde zijn koning naar d4 en veroverde
twee pionnen. De vrijpion op de damevleugel gaf tenslotte de doorslag.
Maurice kreeg ook al te maken met een geweigerde Siciliaan. Na een rustig begin kwam hij onder
druk te staan van de zware stukken en moest hij zich verweren tegen matdreigingen. Met wat kunst- en
vliegwerk lukte dit, maar in de tijdnoodfase kwam hij goed weg, toen zijn tegenstander een paardvork
over het hoofd zag. Uiteindelijk werd middels zetherhaling tot remise besloten.
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Goed begin tegen WSG
R. Holland
(1957) – H.v.d. Laar
(1787)
½-½
F. Stokkentreeff (1930) – M. Burgers
(1773)
1-0
A. Rol
(1955) – G. Bartha
(1609)
1-0
M.Tibbe
(1848) – H. te Brinke
(1580)
1-0
M. Pots
(1705) – A. Houwers
(1528)
½-½
E. Bartelink
(1657) – J. Wolters
(1429)
1-0
F. Müthing
(1528) – D. Labee
(1485)
½-½
H. Krijgsman
(1693) – H. Freriks
(1379)
½-½
----------------------------------------------------------------------------------EDS-1
WSG-3
6-2

Kleine, maar verdiende overwinning.
Dit jaar bestaat binnen de SBO voor het eerst een viertallencompetitie. Voor laatstgenoemde
speelde EDS tegen HSC-Stork. Aan het eerste bord speelde Art Rol zeer inventief, maar
kwam er niet door heen, remise derhalve. Erik bouwde een fraaie aanvalsstelling op en wist
met een leuke penning de dame te veroveren, winst dus. Frank Muthing drong zijn
tegenstander steeds verder terug en won makkelijk. Henk Fiselier had een sterk paard en leek
goede kansen te hebben. Na het verdubbelen van de torens nagelaten te hebben ging het mis,
verlies dus. In totaal echter wel 2½-1½ winst.
A. Rol
(1955) – H. Bult
F. Stokkentreeff (1930) – J. Winters
F. Müthing
(1528) – H. Dekkers
H.Fiselier
(1197) – J. Horst

(1437) ½-½
(1404) 1-0
(1384) 1-0
(1336) 0-1

----------------------------------------------------------------------EDS-V1
HSC-Stork-V1
2½-1½
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Regelmatige overwinning op Mat-Ador
Ondanks een wegafzetting voor de speellocatie kwamen we keurig op tijd voor de tweede
wedstrijd in de externe competitie tegen Mat-Ador uit Wierden. De einduitslag weerspiegelde
aardig het gemiddelde krachtsverschil, maar aan de individuele borden vielen toch nog
verrassingen te noteren.
Art was als eerste klaar. Hij speelde weer eens een van zijn geliefde gambieten, waarbij hij al
snel actiever stond. Na tegengestelde rokades richtte hij zijn stukken op de vijandelijke koning
en wist hij al voor de twintigste zet de partij met een fraai torenoffer (Txg7) te beslissen.
Maurice kreeg met het Hollands te maken. Beide spelers speelden erg snel en ruilden al snel
diverse stukken. Maurice dacht daarna een pion op e6 te winnen, maar had het venijnige Te8
over het hoofd gezien. Hij kreeg nog twee pionnen voor de loper, maar in het eindspel kon hij
geen remise-uitweg meer vinden.
Stefan liet zien tijdens zijn verblijf in Amerika het schaken niet verleerd te zijn. In een Draak
verloor hij weliswaar een pion op c3, maar hij kreeg daar actief stukkenspel voor terug. Hij
drong binnen op de zevende rij en betrok ook de lichte stukken bij de aanval. Door een
matdreiging moest hij echter een stel torens ruilen, waarna de stelling totaal gelijk bleek.
Remco had geen zware avond. In het Spaans kreeg hij de Lc5-variant voor de kiezen, maar hij
liet zich niet van de wijs brengen en bouwde aan een sterke stelling. De problemen werden
voor zijn tegenstander zo groot, dat deze een stuk inleverde en daarmee ook de partij.
Marinus ontwikkelde rustig in een Franse partij. Het werd een positionele partij, waarbij
gaandeweg enkele stukken geruild werden. Ook in het viertoreneindspel werd het evenwicht
niet verbroken, zodat een remise opgetekend kon worden.
Erik kreeg tegen de jeugdcompetitieleider van de SBO een geweigerde Siciliaan op het bord.
Op het eerste gezicht bleef hij wat achter in ontwikkeling, maar hij werkte zich goed los,
waarna beide spelers op de aanval speelden. De Wierdenaar had een gevaarlijke vrijpion,
maar beide spelers zagen over het hoofd, hoe promotie bewerkstelligt kon worden. Daarna
trok Erik de partij gedecideerd naar zich toe.
Evert kwam terecht in het Koningsindisch met catalaanse trekjes. Hij zocht de aanval op de
koningsvleugel en kwam, na een fout van de tegenstander, een toren voor. Door een in elkaar
geschoven pionnenketen kostte het veel tijd om verder te komen. Na een breekzet kon hij
echter veel ruilen en afwikkelen naar een gemakkelijk gewonnen eindspel.
Henk zondigde tegen een bekende regel van Euwe door twee keer met hetzelfde stuk te
spelen in de opening. Hij kreeg direct een offer op f7 voor de kiezen, maar verdedigde zich
daarna heldhaftig. Helaas zag hij later in de partij een trucje over het hoofd, waardoor hij veel
materiaal verloor. Hoewel hij nog (erg)lang doorspeelde, kon hij het tij niet meer keren.
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Regelmatige overwinning op Mat-Ador
V. Woolderink
(1668) - R. Holland
(1957) 0-1
H. Pees
(1877) - F. Stokkentreeff
(1930) 0-1
B. Vlaskamp
(1637) - A. Rol
(1955) 0-1
E. van der Meulen (1798) - M. Tibbe
(1848) ½-½
B. van Riemsdijk
(1385) - M. Pots
(1705) 1-0
E. Hospers
(1641) - E. Bartelink
(1657) 0-1
P. Mug
(1368) - S. Weijers
(1368) ½-½
J.T. Vlaskamp
(1493) - H. Fiselier
(1197) 1-0
---------------------------------------------------------------------------------------------Mat-Ador
EDS
3-5

Ook in de viertallencompetitie makkelijke overwinning.
Enkele dagen later trok een illuster viertal naar Holten, om tegen het tweede viertal van de
gelijknamige vereniging te spelen. Dit verliep zeer voorspoedig, want zowel Remco Holland als
Art Rol wonnen gemakkelijk. Henk Krijgsman speelde een enerverende partij die tenslotte in
een dik verdiende remise eindigde. Henk Fiselier speelde een interessante partij, maar kon
uiteindelijk verlies niet voorkomen. Door deze overwinning blijft EDS aan kop in de eerste
klasse.
G. Stevens
(1668) – R. Holland
(1957) 0-1
B. van Beek
(1496) – A. Rol
(1955) 0-1
E. Bosman
(1428) – H. Krijgsman
(1693) ½-½
K.H. Leisten
(1378) – H. Fiselier
(1197) 1-0
-------------------------------------------------------------------------------------Holten-2
EDS
1½-2½
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Jeugd

Dit jaar bieden we voor het eerst schaaklessen aan op de maandag en de donderdag. Op de
maandag in ons eigen schaaklokaal, maar op de donderdag is dat niet mogelijk. We hebben
enkele keren in een andere ruimte gespeeld in et Parochiehuis, maar de ruimte was onhandig
en de groep te klein. Daarom zijn we uitgeweken naar een kamer in het verpleeghuis aan de
overkant. Misschien wat vreemd, maar het gaat goed.
In totaal spelen nu 9 jongens en meisjes mee, 5 op maandag en 4 op donderdag. Ze spelen
twee aparte competities. Les wordt gegeven in de stappen 1 tot en met 4 door Gerrit
Diepenmaat en Evert Bartelink, zo nodig ondersteund door Art Rol. We hopen natuurlijk op
nog meer jeugdleden op beide dagen.
De eerste stap bestaat vanaf het begin uit Luca en Floor en sinds kort Robin. Ze hebben de
schaakregels goed onder de knie en spelen leuke partijen. Ook in de partijen tegen de oudere
kinderen kunnen ze goed meekomen.
De tweede stap bestaat uit Nick, Rik en Rick. Zij kunnen de opgaven goed aan en het lukt
steeds beter het geleerde in de partijen toe te passen.
Thieme en Bas vormen de tweede stap plus/derde stap. Het gaat vooral om verdieping van de
tweede stap. De opgaven worden lastiger, de jongens moeten verder doordenken. Dat is even
wennen, maar het lukt wel.
Tom is al vele jaren lid en krijgt nu uitleg over de vierde stap. Hij zet de partijen goed op en
wijst de jongere spelers regelmatig op dreigingen en mogelijkheden.
Ondanks het feit dat sommigen nog maar pas komen kijken en anderen al jaren lid zijn, zijn de
krachtsverschillen niet groot en worden er leuke en interessante partijen gespeeld. Het blijft
moeilijk om de theorie toe te passen in de eigen partijen, maar dat lukt steeds beter. Vooral de
gouden regels van de opening worden goed opgepakt.
Op 6 december vond het traditionele Sinterklaastoernooi plaats, waarbij de maandag- en de
donderdaggroepen beide aanwezig waren. Onder het genot van allerlei sinterklaassnoep
(zachte snoepjes waren erg populair) en een drankje werden drie ronden gespeeld, waarbij in
elke ronde een andere opdracht gegeven werd. Het werd een gezellige avond, waarbij
verrassend doelgericht geschaakt werd. Bas en Rik bleken het handigste.
De stand per 4 december:
Maandag: 1. Tom
2 uit 2
2. Thieme
Luca
2 uit 3
4. Nick
1 uit 3
5. Rick
0 uit 3

Donderdag: 1. Rik
2. Bas
3. Floor
4. Robin

15

2 uit 2
1½ uit 3
½ uit 2
0 uit 1
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Open dag Parochiehuis
Op zaterdag 27 november was er voor eenieder gelegenheid om kennis te maken met de verenigingen
in het Parochiehuis. “De Oale Stek” bood een kopje koffie aan, informatie over het bloedprikken, de
uitleen van speelgoed via “De Spelotheek” de jongerensociëteit, de toneelverenigingen en de bridgeen schaakclub presenteerden zich aan het publiek.
Ter gelegenheid hiervan had onze vereniging foto‟s diploma‟s boeken en schaakspelen tentoongesteld.
Er was gelegenheid om tegen de jeugdleden van de EDS te spelen.
Om deze open dag te vieren heeft de EDS een schaakprobleem gepubliceerd.

De opgave luidt: Wit geeft mat in 2 zetten.
Een pittig probleem, dat blijkt ook uit een aantal foutieve oplossingen.
De sleutelzet is : Lg2.
Dit is een zogenaamd dwangprobleem; Zwart moet zetten!! En bij elke zet van zwart hoort een matzet
van wit. Oftewel: Zwart moet zijn positie verzwakken.
Oplossing:
1: Lg2 …
1: … Lxg2, 2: Pxe2 mat
1: … Txg2, 2: Pf3 mat
1: … Lxd4, Lxd4 mat

Winnaars: Na loting zijn de beschikbare boekenbonnen
gewonnen door Rick Karnebeek (jeugdlid van de EDS),
en Marinus Hondelink uit Diepenheim
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Limericken
Een sterke schaker uit Vorden
speelde eens aan wel tien borden.
Vijfennegentig procent,
want bij ếến opponent
is het toen slechts pat geworden!
ɮ
Een pionnetje uit Veere
moest het eerst rechtuit proberen,
toen dat bleek te gaan,
mocht hij ook eens slaan.
Dat was echt schuin marcheren!
ɮ
Een loperpaar uit ‟s-Gravenhage
wilde elkaar graag behagen
het ging schuin heen en weer,
maar het bleef bij twee keer.
Toen zijn ze van ‟t bord afgeslagen.
ɮ
Een toren afkomstig uit Rhenen
nam zomaar opeens de benen,
hij rende naar voor,
een paard had hem door.
De toren is voor immer verdwenen.
ɮ
Er was eens een paardje uit Rheden,
dat werd door allen gemeden,
het stond aan de kant,
oh, oh, wat een schand,
‟t Is toen van ‟t bord afgegleden.
ɮ
Een pion reisde eens vanuit Schagen,
hij werd in ‟t voorbijgaan geslagen,
dus toen een zeer been,
en een kloppende teen,
ze hebben „m van ‟t bord moeten dragen.
ɮ
Een grootmeester uit de Jordaan
gaf eens een kloksimultaan
hij kreeg heel veel klop
en merkte toen op:
“Had ik dit maar nooit gedaan”.
ɮ
Een witte pion op e7
was haast aan het eind van zijn leven,
hij sprak heel bedaard:
“word ik dame of paard?
Ach als ik het maar mag beleven”.
ɮ
Er stond een koning uit Made
te peinzen over zijn gade,
ze liet hem alleen,
hij deed toen meteen,
op links de korte rokade.
ɮ
Een damespion uit Rome
was werkelijk een slome;
d2-d3,
brak toen haar knie,
is nooit op d4 aangekomen.

Een dame uit Oude Tonge
werd eens door een paard besprongen.
‟t gebeurde pardoes
en wat zei toen die snoes?
“D‟as heftig, zeg, “tjonge, jonge”.
ɮ
Er zei eens een schaker uit Petten:
“Met hem maak ik korte metten,
want hij is een prul,
dit wordt weer ếến-nul”.
Maar het werd een herhaling van zetten.
ɮ
Een koning uit Stavoren
deed opeens een stap naar voren,
daarbij viel hij om,
dat was vreselijk dom,
want de partij was toen verloren.
ɮ
Een A-toren uit Hoogmade
die was toch een kwade,
sprong over alles heen,
rechtstreeks naar e1.
Dat was een lange rokade.
ɮ
Een pion afkomstig uit Weert
had veel theorie gestudeerd,
hij was uitermate bekwaam,
en kreeg Dr. voor zijn naam,
immers; hij was gepromoveerd.
ɮ
Maar met diezelfde pion uit Weert
ging het toch nog verkeerd,
‟t Gaf heel wat commotie;
‟t werd een minor-promotie,
zo werd hij geen dame, maar peerd.
ɮ
Twee oude schakers uit Vuren
die speelden samen reeds uren,
geen pion gezet, geen stuk eraf,
dus zei de arbiter voor straf;
“Het zal nog 50 zetten duren”.
ɮ
Een loper afkomstig uit Nes
ging van f4 naar f6
de arbiter die kwam,
sprak boordevol gram:
“Ga jij maar terug naar de les”.
ɮ
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Meesterzet op een schaakpiano

Beeldend kunstenaar Guido van der Werve voerde in
het Stedelijke Museum Amsterdam een
schaakperformance op, die ooit deel zal gaan
uitmaken van zijn ‘gesamtkunstwerk’.
Sinds de jaren zeventig is het Koningsgambit een beruchte openingszet in de schaaksport - niet meer
gespeeld. Met die even gevaarlijke als uitdagende zet, waarbij het koningsstuk in een keer open en
bloot op het schaakbord ligt, versloeg de Russische wereldkampioen Boris Spasky tijdens de koude
oorlog zijn Amerikaanse uitdager Bobby Fisscher. Die verliet naar verluidt huilend het podium.
Afgelopen donderdagavond voerde beeldend kunstenaar Guido van der Werve in zin Performance
Number Twelve de zet opnieuw op in het Stedelijk Museum Amsterdam.
„Stipt om half acht, en daarna om half negen, deed Van der Werve in het zwart gekleed zijn
openingszet. Die veroorzaakte een donkere toon - het begin van een woest-romantisch, klassiek
muziekstuk in drie delen, geleid door de zetten van Van der Werve en zijn tegenstander, pianist
Kimball Huigens, en uitgevoerd door de violen en cello‟s van het Matangi Strijkkwartet.
Het schaakbord waarop Van der Werve speelt, is namelijk niet zomaar een bord, maar een door
de kunstenaar gebouwde „schaakpiano‟ waarbij de schaakvlakken pianotoetsen zijn en elke zet een
noot doet klinken. De schaakpartij, met openingszet en speciaal einde, is op verzoek van Van der
Werve door een Amerikaanse grootmeester gemaakt - zelf heeft hij op basis daarvan een muziekstuk
gecomponeerd. Eigenlijk horen schaakpiano en compositie bij zijn film Number Twaalf een Caspar
David Friedlich-achtig filmtableau, waarin een kluizenaar in dramatische natuurlandschappen piekert
over complexe, onoplosbare problemen.
In het Stedelijk Museum blijven de filmbeelden achterwege. De muziek, het instrument en de
performers moeten het werk doen.
Dat lukt wonderbaarlijk. De muziek sleept de luisteraar mee in dramatische landschappen en
leegtes, waarbij anders dan in de met symboliek geladen film elk individu zijn eigen beelden
tevoorschijn kan toveren. Daarbij treedt een vreemde grensvervaging op. Zie je aanvankelijk een
schaakpartij en hoor je muziek, gaandeweg vervalt het onderscheid - de schaakpiano wordt een
delicaat solo-instrument en de peinzende „schakers veranderen in snel manoeuvrerende muzikanten.
Anders dan bij Spassky-Fischer eindigt Number twaalf in een patstelling, vertaald in een eindeloos lang
aangehouden, ijzig fluitend eindtoon. Er is geen winnaar of verliezer, zoals ook de Koude Oorlog geen
winnaar of verliezer had. Er is alleen een eeuwig voorploeteren, zoals het leven zelf.
Waarin de vraag rest: was dit nou kunst of en concert? Voormalig Concertgebouwdirecteur
Martijn Sanders, in het publiek, waagt zich niet aan een uitspraak. De kunstenaar zelf vindt het een
onzinnige kwestie. Hij beperkt zich niet tot een discipline. De laatste jaren is hij vooral bezig met het
componeren van muziek - omdat het resultaat direct tastbaar is en hij zich niet vanwege zijn filmsucces
(zie inzet) in een hoek wil laten drijven. En in zijn huis in Finland wijdt hij zich aan het meubelmaken.
Uiteindelijk zullen al die diverse activiteiten samenkomen in een film, weet hij. Dat is wat hij het liefste
wil: een eigentijds gesamtkunstwerk creëren, waarin woord, klank, beeld, object, emotie en denken
samenvloeien.

Dus toch kunst, want ook in Performance
Number Twelve versmelten klank, beeld,
schaakpiano en museale ruimte op
ingenieuze wijze tot een muzieksculptuur,
die nog lang indruk maakt en tot
overpeinzing stemt.
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Meesterzet op een schaakpiano

Beeldend kunstenaar Guido van der Werve werd in 2007 op slag internationaal beroemd met zijn film
Nummer acht. Daarin loopt hij moederziel alleen over een onafzienbare, bevroren zee, pal voor een
ijsbreker uit. Bij het kijken nar de wandeltocht buitelen de associaties over elkaar. Zoals: hoe kwetsbaar
is een mens vergeleken bij dat stalen, ijsklievend gevaarte. Maar ook: met wat een moed en
vertrouwen loopt dit individu zijn ongewisse toekomst tegemoet.
Sinds 2003 nummert Van der Werve zijn films alsof het muziekcomposities zijn. De laatste is Nummer
twaalf (2009) - de in het Stedelijk Museum Amsterdam opgevoerde schaakperformance hoort daarbij.
Na het succes van Nummer acht - aangekocht door het Museum of Modern Art in New York, het
kunstwalhalla - vestigde Van der Werve zich in New York. Hij geldt als een van de belangrijkste,
Nederlandse kunstenaars van dit moment.
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Schaakopgaven

1: Zwart geeft mat in 3 zetten.

2: Wit speelt en wint.

3: Zwart speelt en wint materiaal.

4: Wit wint materiaal.

5: Wit speelt en wint.

6: Wit wint snel.
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Deze advertentie wordt mede mogelijk gemaakt door Smitties (Jaap Smit)
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De geschiedenis van het schaakbord
Schaken is ontstaan in India.
Vroeger heette schaken tjatoeranga.
Dat vind ik best een ingewikkelde naam voor een bordspel.
Gelukkig heet het bordspel nu gewoon schaken.

Maar waarom heet het spel nou schaken?
Dat heb ik opgezocht en ben erachter gekomen dat het niet zomaar schaken is
genoemd, maar er een hele legende aan vast zat…

Het woord schaken is afkomstig van het woord shäh, dat betekent koning. Het woord schaakmat is
afkomstig van het woord shäh mäta, dat betekent: de koning zit in een hinderlaag of de koning is
verslagen.
Ik hoop dat je nu beter weet wat de naam schaken betekent.
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Schaakpartij Henk Fiselier en Gerrit Diepenmaat
Met dank aan Maurice voor de analyse.
1: e4 e5
2: Pf3 Pc6
3: Pc3 Lc5
4: Pd5 …
Dit is eigenlijk al het eerste leerzame moment.
Henk speelt in de opening, op de vierde zet al
een tweede keer met hetzelfde stuk. Over het
algemeen is het beter om in de opening zoveel
mogelijk verschillende stukken te ontwikkelen. In
deze stelling had dit bijvoorbeeld gekund door de
witte loper te spelen. De loper doet dan actief
mee aan het spel waardoor hij meer
mogelijkheden biedt dan op f1 en tevens maakt
hij de weg vrij om de koning in veiligheid te
brengen middels de rokade.
4: … Pf6
5: Pxf6+ Dxf6

Inmiddels zijn er in de opening al heel wat
stukken afgeruild en zijn de eerste tekenen dat de
stelling dichtgeschoven zal worden al daar.
Stukken afruilen in de opening is een goede
strategie als je op remise speelt, hiermee beperk
je de mogelijkheden van je tegenstander,
simpelweg omdat de tegenstander minder
stukken tot zijn beschikking heeft, maar je beperkt
ook van je eigen mogelijkheden.
14: h3 Dd8
15: b4 b6
16: b5 …
Hiermee schuift Henk de stelling dicht en stuurt hij
wederom op remise aan. Een goede mogelijkheid
was echter 16: bxc5 waarmee hij de b-lijn opent.
Een lijn waarop hij reeds een toren heeft staan.
Torens op open lijnen zijn een sterk wapen!

Gerrit heeft steeds maar één keer met zijn
stukken gespeeld en Henk heeft inmiddels zelfs
een derde keer zijn paard gespeeld. Het resultaat
is dat Gerrit al drie stukken heeft ontwikkeld (zijn
paard, loper en dame), maar Henk nog maar één
(zijn paard).

16: … a5
Nu is het Gerrit die met 16: … a6 een open a-lijn
had kunnen forceren.
17: a4 Dg5

6: d3 h6
7: De2 d6
8: a3 Le6
9: c4 Pd4
10: Pxd4 Lxd4
11: Tb1 0-0
12: Le3 Lxe3
13: Dxe3 c5

Gerrit biedt hier zijn dame aan om te ruilen
hetgeen resulteert in een dubbelpion.
Pionnenstructuren zijn erg belangrijk in het
schaken en een dubbelpion is hierin vaak een
ernstige verzwakking en kan derhalve beter
voorkomen worden.
18: Dxg5 hxg6
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Schaakpartij Henk Fiselier en Gerrit Diepenmaat
30: Le2 Kxf7

den Boer vervolg

19: Le2 g6
20:g4 f6
21: h4 Kg7
22: Kd2 Th8
23: h5 Th6
24: Th1 Tah8
25: Tbh1 …

Gerrit heeft in de afgelopen zetten zelfs op een
slimme wijze (de pion op f7 nog eventjes laten
staan voor ie geslagen werd, die ging immers
toch nergens naartoe) een extra pionnetje weten
te snoepen. Gerrit staat nu voor, maar nu rest
hem de vraag: „hoe nu verder?‟. Gerrit vindt in
eerste instantie het goede plan:
31: Ke3 Th2
32: Kf3 Th1
Ét voila: wit kan niet voorkomen dat de zwarte
toren via a1 de pion op a4 zal slaan. Hiermee
komt Gerrit nóg een pion voor en creëert hij een
vrijpion op a5.
33: Kf2 Ta1
34: Ke3 Txa4
35: Ld1 Tb4

Beide spelers verdubbelen hun torens. Zoals
gezegd zijn torens op open lijnen een sterk
wapen. Je torens verdubbelen op een lijn, zelfs
voordat deze is geopend, is een goede manier
om dit te verwezelijken.
In het vervolg van de partij zien we ook dat Gerrit,
omdat hij (als eerste) zijn torens heeft weten te
verdubbelen, de kwaliteit weet te winnen.
25: … Lf7
26: Lf3 Kf8
27: hxg6 …
Een klein foutje, dit kost de kwaliteit.
27: … Txh2
28: Txh2 Txh2
29: gxf7 Txf2+

De goede plek voor de toren. Gerrit voorkomt
hiermee dat de witte koning in de buurt van de
vrije a-pion kan komen.
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Schaakpartij Henk Fiselier en Gerrit Diepenmaat
36: Kd2 a4
Het lopen met een vrijpion is vaak een winnende
strategie. Als de tegenstander hem immers niet
kan inhalen, levert je dat een dame op. In deze
stelling is het echter nog ietsje te vroeg, wit kan er
nu bij komen met zijn koning en loper. Een betere
zet was 36: Tb2 om daarna met de toren weer
enge dingen op de koningsvleugel te dreigen. Dit
in combinatie met de dreiging van de vrije a-pion
zou een sterke strategie zijn.
37: Kc3 a3
38: Lb3 Ke6
39: La2 Ta4
40: Lb3 Ta5
41: La2 Kd7
42: Kb3 Kc7
43: Kc3 Ta7
44: Kb3 Kd7
45: Kc3 Ta8
Uiteindelijk vindt Gerrit het goede plan: De toren
omspelen naar de koningsvleugel. Ta8 was
echter al veel eerder mogelijk!

46: Kb3 Th8
47: Kxa3 Th3
48: Lb1 Th4
49: Lc2 Txg4

Nu heeft Gerrit op de andere vleugel een pion
gewonnen én wederom een vrijpion gecreëerd.
Deze pion is echter véél gevaarlijker omdat de
witte koning veel verder weg staat en de zwarte
koning via de h-lijn kan komen versterken, waar
dit, in het geval van de a-pion een paar zetten
geleden, niet het geval was.
50: Ld1 Tg1
51: Le2 Ke7
52: Kb3 g4
53: Kc2 g3
54: Kd2 Th1
55: Lf3 Th2
56: Ke1 g2
57: Kf2 g1=D+
58: Kxg1 Td2
Het lopen met de vrijpion was een goed plan,
maar Gerrit heeft veel zetten verloren door zijn
koning en toren te spelen, waardoor de witte
koning tijd heeft gekregen de vrijpion op te halen.
Kijk in een eindspel altijd naar mogelijke
vrijpionnen en of deze ook ongehinderd naar de
overkant zouden kunnen lopen. Als dit mogelijk is,
probeer dit dan zo snel mogelijk te doen voordat
de tegenstander tijd heeft dit te voorkomen. Als
de pion eenmaal aan de overkant is en de dame
binnen is, kan aan andere plannen worden
gedacht.
Gerrit vindt na het verliezen van de vrijpion
echter direct weer het goede plan: De zwakke
pion op d3 aanvallen!
59: Lg2 Txd3
60: Lf1 Td4
61: Kf2 Txe4

33

34

Schaakpartij Henk Fiselier en Gerrit Diepenmaat
brug te ver vervolg
Gerrit kan na het vallen van de pion op
d3 ook de pion op e4 ophalen én
daarmee dit keer twéé vrijpionnen
creëren. Zal het dit keer genoeg zijn
om te winnen?

Via een klein omweggetje (de c-pion doorspelen is een
gerichter plan dan zetten met de koning en toren tussendoor)
weet Gerrit hier de laatste pion van Henk te bemachtigen. Nu
kan het niet meer misgaan voor Gerrit!

72: Kd3 Kb4
73: Ld1 Td4+
74: Kc2 f5
75: Lf3 f4
76: Le2 Td2+
Henk vond het hier wel welletjes en gaf op waarmee Gerrit
door goed principieel spel een knappe overwinning mag
bijschrijven!
Welke heel wat zweetdruppels heeft gekost.

62: Ld3 Tf4+
63: Ke3 Ke6
64: Le2 d5
65: cxd5+ Kxd5
Gerrit heeft hier nóg een vrijpion weten
te creëren, maar daarnaast hanteert hij
hier nog een goed principe in het
eindspel: Hij haalt zijn koning erbij.
Waar de koning in de opening en het
middenspel een zwakte is, is deze in
het eindspel een machtig wapen,
zeker als er verder geen enkel stuk
meer op het bord staat. Het centraal
posteren van de koning is vaak
cruciaal in het eindspel.
66: Ld1 Kc4
67: Le2+ Kb4
68: Ld3 c4
69: Le2 c3
70: Ld3 Th4
71: Lc2 Kxb5

35

36

Oplossingen schaakproblemen
Oplossing voorpagina:
1.Te5+ ( of De5+) - Kg4
2.f3#

1) 1: … Txh3+, 2: gxh3 Dxh3+, 3: Kg1 Pf3 mat.
2) 1: Tc5 … en nu a) 1: ... Kd7, 2: Df7+ wint een volle dame, of b) 1: ... Kb6, 2: Txe5+ Ka6,
Dd3+ en mat in 2.

3:

3) 1: … Pf5 en dame gaat verloren. De dame mag de dekking op veld e1 niet opgeven, want dan volgt
Te1 mat.
4) 1: De8+ … en nu a) 1: … Kb7, 2: Txa7 mat, of b) 1: ...Tb8, 2: Txa7+ Txa7, 3: Dxc6+.
5) 1: Ph5 en het paard op f6 gaat verloren. Het beste is 1: … Df7. Op 1: … Tg8 volgt 2: Txf6 Pxf6, 3:
Dxg8+ Kxg8 (3: … Pxf6 gaat niet omdat het Paard gepend staat en 3: … Dxf6 gaat mat met Th6 ++), 4:
Pxf6+ en de dame gaat verloren. 2: … Txg6 gaat niet wegens 3: Tf8 mat.
6) 1: Ta7 en pion f7 is niet meer te dekken waarna spoedig mat zal volgen. Wit moet na 1: … Dd1+ wel
naar h2 gaan, want na 2: Kg2 is het 2: … Dd5+ en dan is na 3: … e5 de pion op f7 wel gedekt.
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Wij nodigen u graag uit om een bezoek te brengen aan
ons restaurant:
Villa Langenberg
Gildehauserstraat 26
48599 Gronau
Telefoon 00492562818064
Email: villalangenberg@home.nl
Specialiteit: onze welbekende spare ribs.
VERDER ZIE ONZE MENUKAART
Ook kunnen wij uw verjaardagsfeestjes, bruiloften en andere partijen
verzorgen TOT CA. 100 PERSONEN.
Geopend iedere dag.
U kunt ons vinden in het centrum van Gronau.
Als u van de snelweg komt rijdt u richting Gronau rechtdoor en na 2
kilometer staat u bij ons voor de deur.
Vanuit Glanerbrug linksaf richting Overdinkel

Tot ziens!
Fam. Langenberg,
Gronau
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Ledenlijst
Evert Bartelink
Plevierstraat 11
7491 CS Delden
074-3764288
mob. 0653410240
e.bartelink@xs4all.nl

MarinusTibbe
Hooyerinksplein 4
7491 DP Delden
074 3764239
mob. 0610795527
marinus.tibbe@home.nl

Ger v/d Berg
Kievitstraat 24
7491 CN Delden
074-3762685
g.vandenberg1@hetnet.nl

Martijn Mentink
Dalkruid 51
7491 LP Delden
074-3763461
mob. 0652686541
martijn_mentink@hotmail.com

Gerrit Diepenmaat
‟t Ickert 2
7491 AC Delden
074-8502449
mob. 0651077014
g-diepenmaat@home.nl
Henk Fiselier
Peperkampweg 29
7491 GB Delden
074-3762790
h.fiselier@kpnplanet.nl
Remco Holland
Jan van der Heijdenstraat 5
7553 CH Hengelo
074-2568892
06-30011404
holland.remco@gmail.com
Henk Krijgsman
Markesingel 25
7496 BA Hengevelde
0547-333783
06-15311121
henk.krijgsman@zonnet.nl
Robin Keizers
Emmastraat 26
7491 EK Delden
074-3763014
kzrs@inbl.nl
Erik Stokkentreeff
Peperkampweg 8
7491 GC Delden
074-8510304
mob. 0647051704
fjstokkentreeff@home.nl

Frank Muthing
De Wieken 6
7491 HM Delden
074 3763775
mob. 06-22615203
f.muthing@student.utwente.nl
Maurice Pots
Marijkestraat 23
7491 HM Delden
074-3763775
mob. 0622625203
maurice_pots@hotmail.com
Art Rol
Zwaluwstraat 33
7491 CV Delden
074-3764441
arol@home.nl
Hans Schultheiss
Zwaluwstraat 48
7491 CX Delden
074-3761718
Jan Tigelaar
Fortlaan 11
7325 ZN Apeldoorn
055-3601061
jan.tigelaar@kpnplanet.nl
Stefan Weijers
Weegbree 20
7491 LK Delden
074-3766015
s.weijers@student.utwente.nl
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Rob Weijers
Weegbree 20
7491 LK Delden
074-3766015
rob.weijers@ziggo.nl
Tom Reinders
Bernhardstraat 43
7491 EH Delden
074-3765394
hermien.reinders@home.nl
Bas Mulders
Langestraat 212
7491 AN Delden
074-3764743

