
Zwols schaakgenootschap

Het spionnetje
Nieuwsbrief van het Zwols SchaakGenotschap

Kalender
wo. 13 - 11 Schaakstad 4 - ZSG 2
vr. 15 - 11 ZSG 3 - De Schaakmaat 3j
zo. 17 - 11 Rondje Swolle Horeca Toernooi
za. 07 - 12 ZSG 1 - UVS 2
do. 12 - 12 ZZS! 1 - ZSG 2
vr. 13 - 12 ZSG 3 - Meppel 5
vr. 28 - 02 21e Zwols Weekendtoernooi

Van de redactie
Door Harry ten Klooster
Dit is dan de eerste digitale nieuwsbrief, welke ik 
afgelopen vrijdag aankondigde. De nieuwsbrief is 
een verkorte, digitale versie van ons oude ver-
trouwde clubblad, de Spion. De drukkosten voor 
de Spion, maar ook zeker de geringe bijdragen 
aan de Spion, heeft het bestuur doen besluiten de 
overstap te maken naar de digitale nieuwsbrief.
Het zal blijken dat ik in de nieuwsbrief de meest 
actuele schaakwetenswaardigheden heb opge-
nomen; de oudere bijdragen vindt u op de ZSG 
website. Het leek mij wel zo goed deze keuze zo 
te leggen.
Het (op)maken van deze nieuwsbrief vergt alles 
bij elkaar genomen nogal wat uurtjes. Hieruit 
komt naar u, leden, het volgende verzoek voort: 
wie wil de redactie komen versterken? De werk-
zaamheden bestaan uit het tekstueel en inhoude-
lijk controleren van de aangeleverde bijdragen, 
het toevoegen van diagrammen en kleine op-
maakveranderingen doorvoeren. Dit kan allemaal 
in word, waarbij de diagrammen in een aparte 
map worden gezet. Op zich geen al te moeilijke 
klus en ook nog eens erg plezierig als je alvast de 
bijdragen door mag nemen. Graag jullie reactie!
Wel, in deze nieuwsbrief vindt u een keur aan 
verslagen en partijen. Ik hoop dat deze versie u 
bevalt, en heeft u nog opmerkingen, suggesties, 
dan zijn deze van harte welkom!
Veel leesplezier.

Interne competitie
Door Harry ten Klooster
Vorig jaar heb ik in de externe competitie een 
groot aantal ratingrunten terug gewonnen. Diver-
se zeges en een paar remises brachten mij weer 
terug in de 1700+ regionen. Dit jaar is er nog maar 
één externe partij geweest, die ik ook won.
In de interne competitie gaat het wonderwel ook 
voorspoedig. Een start met 2,5 uit 3 bracht mij, 
met de zwarte stukken tegen Ronald Keizer.

Een serieuze krachtmeting voor mij als je de ra-
tings tegen het licht houdt. En dat werd het ook, 
met een wel heel bijzonder slot. Kijk mee:
Wit: Ronald Keizer 
Zwart: Harry ten Klooster 
8 november 2013, interne competitie
1. e4 d5 Lang gelden, maar ik dacht maar weer 
eens de Scandinaviër een kans te moeten geven.
2. exd5 Dxd5 3. Pc3 Da5 4. d4 Pf6 5. Pf3 Lg4 6. 
Lc4 e6 7. h3 Lh5 Na het uitvoeren van de zet keek 
ik nog even naar 7. ... Dh5. Ook een interessante 
optie.
8. Ld2 c6 9. Pd5 Dd8 10. Pxf6† Dxf6 11. g4 Lg6 12. 
Pe5 Ld6
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Een interessante stelling waarin lijkt dat zwart 
de dame had kunnen vangen met 12. Lg5, maar 
zwart heeft Lxc2 als ‘counter’. 
13. De2 De7 14. 0-0-0 Pd7 15. f4 Lxe5
Doel is duidelijk: het hinderlijke paard er af, maar 
daarvoor geef ik wel het gevaarlijke veld d6 aan 
zwart.
16. dxe5 h5!? 17. Le3
Na lang nadenken gespeeld, en ik vermoedde dat 
de loper uiteindelijk naar het veld d6 zou gaan.
17. ... Le4 18. The1?!
Deze zet werd na afloop in de analyse bediscus-
sieerd.Welk veld dan wel het beste is, ... misschien 
f1.
18 ... hxg4 19. hxg4 Th3 20. Dd2 Lf3 21. Le2 Th2!?
interessant, maar ziet de volgende zet over het 
hoofd:

22. Dxd7†
Ik was verrast door deze zet. Een aantal opties 
had ik doorgerekend (2 lopers tegen toren, pion 
verlies op b7) tot ik een opmerkelijke resource 
vond, die wit niet had gezien:
22. ... Dxd7 23. Txd7 Txe2 24. Txe2 Lxe2 25. Txb7 
(aangewezen was Td2)
25. ... 0-0-0! met deze zet liet ik Ronald met verba-
zing achter. De bijna-slotstelling verdient een dia-
gram (zie rechter kolom): 0-1. Deze winst bracht 
mij in de stand op korte afstand van Ferdinand, 
die de ranglijst aanvoert.

Aljechin
Een ander enerverend duel op dezelfde avond 
werd uitgevochten tussen Henk van Schaik (wit) 
en Gijs de Koning Gans. Wit had zich heimelijk 
grondig voorbereid op de Aljechin en meldde na 
afloop dat hij alles tot de 18e zet thuis op het bord 
heeft gehad. Gelooft u hem? Kijk naar de partij:
1. e4 Pf6 2. e5 Pd5 3. d4 d6 4. c4 Pb6 5. f4 dxe5 6. 
fxe5 Pc6 7. Lf4 Lf5 8. Pc3 e6 9. Pf3 Le7 10. d5 exd5 
11. cxd5 Pb4 12. Pd4 Ld7 13. e6 fxe6 14. fxe6 Lc6 
15. Dg4 Lh4† 16. g3 Lxh1 17. gxh4 Df6 18. 0-0-0 
0-0 19. Lg5 Dg6 20. e7 

Over deze stelling, en met name wat te zetten, 
was in de analyse veel te doen. Te8 lijkt de aange-
wezen zet. 20 ... Tf6 21. h5 Df7 22. Lxf6 Dxf6 23. 
De6† Df7 24. Lh3 Ld5 25. Pxd5 P6xd5 26. Tf1 Pf6 
27. h6 Dxe6 28.Lxe6† Kh8 29. hxg7† Kxg7 30. Pf5† 
Kg6 31. Tg1† zwart loopt mat of verliest materi-
aal. 1-0



In de voorronde wonnen Anne Visser en Cristian 
Wijnja beide met 2-0 van respectievelijk Kor van 
Hoffen en Erwin Reinerink. Spannender was het 
tussen Boris de Jonge en Piet Bolhuis. Na twee 
keer een 1-1 (regulier, en na snelschaken) trok 
Boris aan het langste eind. Hij bekert verder en 
ontmoet in de volgende ronde Christian.

Bekercompetitie
Vrijdag 8 november is er geloot voor de beker-
competitie, de strijd om de Dr. J. Visser bokaal. 
oals besloten op de ALV is een programma 
gemaakt voor de resterende ronden. Er was een 
voorronde nodig om het aantal deelnemers te re-
duceren tot 16, zodat naar een finale kan worden 
toegewerkt.

ZSG 1 wint ook 2e pot met minimaal verschil 
Zaterdag 2 november heeft het tweede team de 
overwinningsreeks doorgezet. Voorst werd in 
eigen huis met minimaal verschil verslagen. Zie 
voor het verslag van de eerste ronde de ZSG web-
site, en voor de uitslagen de osbo website.

ZSG 2 houdt Meppel 2 af van een overwinning
Door Harry en Klooster
De ouverture van het schaakseizoen 2013-2014 
leek op die van vorig jaar: verrassend. Nog even 
in herinnering brengen: (oktober 2012) ZZS! ont-
vangt ZSG 2 en lijdt, na een 3½ - 1½ voorsprong, 
een nederlaag door drie partijen (Kris, Frank 
en Bram) volledig cadeau te doen (zelfs dames 
gingen in de aanbieding!). De toenmalige en ook 
huidige teamlij(ei)der van ZSG 2, in het algemeen 
de rust zelve (hij had voor de afloop van de wed-
strijd de speelzaal verlaten), viel bijna van zijn 
stoel. Dit keer kreeg ik na de 4-4 tegen Meppel 
2 (hij had weer vervroegd de speelzaal verlaten, 
omdat hij meerdere nachten slecht had geslapen 
en nog de laatste ronde van Hoogeveen voor de 
boeg had) het volgende bericht: “Hartelijk dank, 
Harry. Ik had de zelfde ervaring als vorig jaar 
(ZZS!) Ongeloof en verbazing streden om de eer-
ste plek. Groet van Henk”. 
De wedstrijd. De avond begon met een late 
afmelding. Piet was verhinderd vanwege fami-
lieomstandigheden. Hierdoor viel bord 1 vrij. 
Teamleider Henk, die eigenlijk niet wilde spelen, 

maar wel eerste reserve was, had zijn naam al op 
het wedstrijdformulier, regel 1, ingevuld. Echter, 
op weg van de parkeerplaats naar de speelzaal 
kwam Gijs, die net een bier-biljart middag bij de 
Vrolijkheid er op had zitten, langs. ‘Gijs, kun je 
meespelen in het tweede?’ riep Henk hem toe. 
Gijs antwoordde: ‘prima’, nog niet wetende dat 
hij op 1 geposteerd zou worden. Kon het wed-
strijdformulier even voor achten wéér gewijzigd 
worden!
De gasten uit Meppel waren keurig op tijd en 
namen plaats achter de borden. Op 1 opende Gijs 
met de vertrouwde Aljechin tegen Menno van 
Koningsveld. Guido (2) speelde Catalaans tegen 
Rienk van den Berg. Op 3 snoepte Richard al snel 
een witte pion mee tegen Gerhard Pauptit. René 
kwam met een ogenschijnlijk klein voordeeltje 
uit de opening tegen Stefan Spekreijse. Christiaan 
Wijnia (5) had een interessante opening op het 
bord gebracht, maar met gelijk spel, tegen Willem 
Wijnstok. Ik (6) had een schots-gambiet pion voor 
een attractieve stelling gegeven tegen Roeland 
Heeres. Frank Markerink (7) ging vroeg in de par-
tij met de dame op stap tegen Alexander van Set-
ten. Kris Smeenk (8) had met zijn Morra-gambiet 
een licht voordeel bereikt tegen Ger Westra. Het 
zag er na een uurtje spelen niet slecht uit tegen 
de degradant uit de eerste klasse. Toch was het 
snel 0-1 voor de gasten: Frank liet zich verrassen 
en kon zijn dame niet meer in een veilige haven 
loodsen.

Miklós - Fred (.. - ..)

Gijs - Ronald (.. - ..)

Henk (v.S.) - Zhao (.. - ..)

Harry - René (.. - ..)

Jonas - Henk A. (.. - ..)

Ferdinand - Bram (.. - ..)

Sjoerd - Anne (.. - ..)

Boris - Christian (.. - ..)
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Dat was een vroege tegenvaller voor de ande-
ren. Gijs weerde zich kranig en probeerde door 
materiaal te geven eeuwig schaak af te dwingen. 
Helaas was er een lek: 0-2. Niet lang daarna ging 
ook Guido na een mooie damezet ten onder (0-
3). Het ging ineens hard ... Toch konden we wat 
terug doen door een mooie remise van Richard 
en een plus-remise van René. De laatst genoemde 
had naar eigen zeggen een goede voortzetting 
gemist waardoor het op slag remise was. Tussen-
stand 1-4. Het was dus de dood of de gladiolen 
voor de nog spelenden van ZSG 2. Kris had twee 
pionnen gewonnen, en toen de stukken geruild 
werden werd hier het eerste volle bordpunt bin-
nengehengeld: 2-4. Even hiervoor kreeg ik een 
remise-aanbod, wat ik uiteraard weigerde. Mijn 
tegenstander, in redelijke tijdnood aanbeland, 
vergaloppeerde zich, gaf nog wat hout en werd 
moeiteloos matgezet: 3-4. Er gloorde weer hoop. 
Want Christiaan kon inmiddels op voordeel 
bogen. Het was nog even uitkijken en stukken 
ruilen. Dat deed hij bekwaam en Willem Wijnstok 
geloofde het wel. Eindstand : 4-4. We hebben het 
maximale uit deze wedstrijd gehaald. Teleurge-
steld spoedden de Meppeler reserves huiswaarts. 
Het was nog lang gezellig in het denksportcen-
trum. De volgende ronde staat een uitwedstrijd 
tegen Schaakstad 4 op het programma.
De gedetailleerde uitslag:
 ZSG 2 (1753) – Meppel 2 (1794) 4-4
1. Gijs de Koning Gans (1687) – 
 Menno van Koningsveld (2000) 0-1
2. Guido van Bennekom (1896) – 
 Rienk van den Berg (1973) 0-1
3. Richard Stegeman (1796) – 
 Gerhard Pauptit (2005)  ½-½
4. René in ’t Veld (1779) – 
 Stefan Spekreijse 1801)  ½-½
5. Christiaan Wijnia (1693) – 
 Willem Wijnstok (1750)  1-0
6. Harry ten Klooster (1730) – 
 Roeland Heeres (1587)  1-0
7. Frank Markerink (1711) – 
 Alexander van Setten (1765) 0-1
8. Kris Smeenk (1732) – 
 Ger Westra (1469)   1-0

Partij Richard
G. Pauptit - R. Stegeman
1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pc3 Lb4 4. a3 Lxc3 5. bxc3 b6 6. 
f3 La6 7. e3 Pc6 8. Ld3 0-0 9. Pe2 Pa5 10. e4 Pe8 11. 
0-0 Lxc4 12. Lxc4 Pxc4 13. e5 f6 14. Dd3 b5 15. f4 
c6 16. Tf3 f5 17. a4 a6 18. Th3 g6

remise.

Einde partij René

Stelling na 29…- Pc5 van zwart. 
De enige hoop op een klein voordeeltje was: 30. 
Pxc5 Txc5 31. c3 Ta5 32. a3 Tb5 33. b4 Tc8 34. cxd4 
levert een pionnetje extra op voor het eindspel 
met 5 minuten voor zwart op de klok en 40 voor 
wit.
Wit speelde echter 30. Kf3? Pxd3  31. cxd3 Te8 
remise.

Partij Christian
Wit: Willem Wijnstok 
Zwart: Christian Wijnia
1.e4 c5 2.Pf3 g6 3.c3 Lg7 4.d4 cxd4 5.cxd4 d5 
6.exd5 Pf6 7.Pc3 Pxd5 8.Lc4 Pb6 9.Lb3 0-0 10.Le3 
Pc6 11.Dd2 Pa5 12.h4 h5



13.Lh6 Pxb3 14.axb3 Le6 15.Lxg7 Kxg7 16.Ta3 
Pd5 17.Pe4 Db6 18.0-0 Tfd8 19.Pg3 Pf6 20.Te1 
Td5 21.Pe2 Lg4 22.De3 Lxf3 23.Dxf3 e6 24.Td1 e5 
25.Ta4 Tad8 26.De3 a6 27.f3 Da7 28.Kh2 b5 29.Taa1 
exd4 30.Dd3 Pg8 31.Pf4 Tf5 32.g3 Pe7 33.Te1 Dc7 
34.De4

34 ... Txf4 35.gxf4 Pf5 36.Tac1 Db8 37.Ted1 Te8 
38.Dd3 Dxf4† 39.Kg1 Te3 40.Dd2 Pxh4 41.Tf1 
Pxf3† 42.Txf3 Txf3 0-1
Toelichting: “Ik was erg tevreden over mijn ope-
ningsspel. We kregen een Siciliaan op het bord 
met een geïsoleerde pion voor de witspeler. Mijn 
tegenstander probeerde een soort Joegoslavische 
aanval op te zetten met de h-pion en de loper-da-
mebatterij. Een ongebruikelijk plan in deze type 
stellingen. Na h5 stond alles potdicht en kon ik 
het centrum domineren met stukken op het blok-
kadeveld d5.

Hierdoor won ik uiteindelijk de d4 pion. Vanaf 
zet 30 begon ik onder tijdsdruk te onnauwkeurig 
te spelen. Inplaats van een paard manoeuvre naar 
f5 was het waarschijnlijk beter geweest om mijn 
toren op e3 te zetten. De stelling was echter nog 
steeds beter voor zwart. Na een positioneel kwa-
liteitsoffer zwichtte mijn tegenstander - inmiddels 
ook met weinig tijd op de klok- onder de druk en 
kon ik zijn koningstelling binnenvallen.”

Partij Harry
Wit: Harry ten Klooster 
Zwart: Roeland Heeres
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Lc4 Lc5 5.0-0 d6 6.Lf4 
Pf6 7.c3 Lg4 8.h3 Lh5 9.Pbd2 0-0 10.Te1 Te8 11.g4 
Lg6 12.Lg5 Pe5 13.Pxe5 dxe5 14.Df3 Le7 15.h4 
dxc3 16.bxc3 h6 17.h5 Lxh5 18.gxh5 hxg5 19.Pf1 
Lc5 20.Pg3 Tf8 21.Pf5 Kh7 22.Kg2 g4

Hier bood zwart remise aan; tegelijkertijd 
won Kris aan bord 8. 23.Dg3 Pxh5 24.Th1 Dg5 
25.Txh5† Dxh5 26.Th1 Dxh1† 27.Kxh1 Le3 
28.Dxe3 Tad8 29.Dg5 Td1† 30.Kg2 Tg1† 31.Kxg1 
Tg8 32.Dh5 mat 1-0

ZSG 3 kansloos tegen O&O
Voor de eerste wedstrijd van ons derde team 
reisde het zestal af naar onze collega-hanzestad 
Kampen. Kampen degradeerde vorig jaar sneu uit 
de tweede klasse en zal zo snel mogelijk de om-
mekeer willen maken. ZSG 3 heeft dit gemerkt: 
5-1. Alleen Sjoerd won zijn partij.
De uitslagen zijn te vinden op de osbo website. 
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Univé 2013 (Hoogeveen)
Door Henk van schaik
Hierbij de partij van mij tegen de 10-jarige Jonas 
Hilwerda in de 5e ronde van het Unive-toernooi 
2013 in Hoogeveen. Bij mij staat deze partij als 
“Het offerfeest in Hoogeveen” in de boeken.
Wit: Henk van Schaik (1685)  
Zwart: Jonas Hilwerda (1455)
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Pxd4 Dh4 5.Be3 
[5.Pc3 Lb4 6.Le2 Dxe4 7.Pdb5 Lxc3† 8.bxc3 Kd8 
9.0-0] 5...Dxe4 6.Pd2 Dg6 7.Pb5 Kd8 8.Df3 a6 [8...
Pb4 9.Ld3 Pxd3† 10.cxd3 a6] 9.Pd4 Pxd4 10.Lxd4 
Pe7 11.0-0-0 Pc6 12.Lc3 f6?! [12...Pb4 13.Lxb4 Lxb4 
14.Ld3 Df6=] 13.Ld3 Dh6 14.The1 Lc5 15.Kb1 
d6?! [15...Ld4 16.Lxd4 Pxd4 17.Dd5 Pc6 18.Pe4±] 
16.Pe4 Lb6 17.Lc4 Ld7

18.Pxd6 cxd6 19.Txd6 Lc7 20.Txd7†! Kxd7 
21.Le6† [21.Df5† Kd8 22.Td1† Ld6 23.Txd6† Kc7 
24.Dd7†+-] 21...Ke7 22.Lc4† Kd7 23.Df5† Kd8 
24.Td1† Ld6 25.Txd6† Kc7 26.Dd7† Kb8
zie diagram, rechter kolom
27.Txc6! Dxh2 28.Td6 Dg1† 29.Td1 Dh2 30.La5 
Ka7 31.Dd4† Kb8 32.Lb6 1-0

Weekendtoernooi 2012(?)
De zwarte stukken worden door Gijs gehanteerd.
1. d4 d5 2. Pc3 Lf5 3. e4 dxe4 4. f3 Pf6 5. fxe4 Pxe4 
6. Df3 Pxc3 7. bxc3 e6 8. Dxb7 Dh4† 9. Kd1 De4 
10. Dc8† Ke7 11. La3† Kf6 12. Dd8† Kg6 13. Lxf8 
Dxc2† 14. Ke1 Dxc3† 15. Kf2 Txf8 16. Dxf8 Dxd4† 
17. Kg3 Dxa1 18. Pf3 Dc3 19. Le2 Le4 20. h4 Pd7 
21. De7 Pf6 22. h5† Kh6 23. Kh4 De3 24. Dxc7

24. ... Tc8 25. Dxc8 Df4† 26. Kh3 Lf5† 27. g4 Pxg4 
28. Dc1 Pf2†?? (Pe3 is mat) 29. Kg2 1-0

Contributie 2013 – 2014
Het schaakseizoen is inmiddels weer begonnen. Niet iedereen heeft echter de contributie al betaald. 
Daarom hierbij een oproep voor diegenen die de contributie nog niet overgemaakt hebben, om dit z.s.m. 
te doen. Ik wil jullie eraan herinneren dat het bedrag met € 10 verhoogd wordt als er na 31-12-2013 be-
taald wordt.
Alfred Knap, penningmeester


