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SV DOETINCHEM HOUDT AANSLUITING BIJ TOP 
door Roel Evertse 

Zaterdag 7 maart stond de wedstrijd tegen het TalentenTeam Unitas 3 op het programma. TT 
bestaat geheel uit jeugdige talenten uit het noorden. En ze zijn echt jeugdig: gemiddelde leeftijd 
ongeveer 14 jaar. Talentvol zijn ze ook: hun ratings vliegen per kwartaal omhoog en waar dat 
eindigen gaat? 
Ik herinner me nog goed toen ik rond 1980 deelnam aan het Open Kampioenschap van Volmac 
Rotterdam en naast Jeroen Piket zat, dat de laatste erbij moest gaan staan om zijn pion te laten 
promoveren: zijn armen reikten slechts tot de zevende rij. Het gezicht van zijn tegenstander vergeet 
ik ook niet licht: zo te zien betekende het de ultieme vernedering voor hem. Inmiddels is het 
gewoner geworden om tegen (zeer) jeugdigen te spelen – de inspanningen van Brunia c.s. hebben 
hun vruchten afgeworpen – en de wedstrijd van afgelopen zaterdag werd dan ook zeer 
geconcentreerd gespeeld, zowel door de jonkies als door de krasse knarren uit de Achterhoek. 
 
Teamleider Evertse had de twee grootste kneuzen van dit seizoen, Roel en Theo, op de hoogste 
borden geplaatst, omdat volgens Evertse ‘ze daar de minste schade kunnen aanrichten’. Een 
meesterzet, zo zou blijken. Inderdaad verloren deze heren naar verwachting, maar de rest hengelde 
keurig 4½ punt binnen. Daardoor is SVD nu definitief uit de gevarenzone en optimisten zien nog 
kampioenskansen. Daarvoor moet er echter wel heel veel meezitten. 
 
De wapenfeiten chronologisch: 
Marino, onze topscorer, overspeelde zijn tegenstandster Evie Warmelink vanuit de opening: een 
hangend centrum werd gesloopt en het resterende eindspel was simpel gewonnen. 
 
Ongeveer tegelijkertijd moest Theo zich gewonnen geven. Dat lag bepaald niet aan de opening, 
maar Theo moest toegeven dat hij er in het vervolg eigenlijk niet aan te pas was gekomen en 
complimenteerde zijn tegenstander Gert Jan Rauw met de mooie overwinning. 
 
Sander speelde een modelpartij (goed paard tegen slechte loper in het Frans), maar het werd hem 
door torenruil eigenlijk te gemakkelijk gemaakt, vond hij zelf.  
 
Henny had lange tijd een positionele min, wurmde zich met een breekzet los, waarna de partij in 
remise eindigde door herhaling van zetten. 
 



Remise werd ook de partij van Marius tegen Milan Heller. Marius is bezig met een restyling van zijn 
openings- lees: zwartrepertoire, maar is kennelijk nog in studie. Wit kreeg vanuit de opening groot 
overwicht, maar Marius kreeg later in ruil voor een pion actief stukkenspel, zodat het de vraag was 
wie er blij mocht zijn met de remise. 
 
Roel verloor een lang loopgravengevecht tegen supertalent Nick Bijlsma, op zich geen schande, 
maar helaas werd een goed idee in de verkeerde volgorde uitgevoerd, met onherstelbare gevolgen 
in plaats van een kleine plus. Nog niet eerder scoorde Roel in de KNSB zo beroerd. Een door Marino 
aangereikte quote van Wellink is hier op zijn plaats: “Ooit komt het goed. We weten alleen niet hoe 
en wanneer.” 
 
Na 4 uur spelen stond het dus gelijk: 3-3. Gezien de resterende partijen leek een overwinning 
binnen handbereik en die kwam er ook. 
Henk zocht naar winnende stukoffers, vond die niet, maar miste daardoor een niet zo heel moeilijk 
torenoffer ‘met paardvork op twee torens na’ en moest in het resterende toreneindspel berusten in 
remise. 
 
De overwinning van Kees kwam er wel, maar niet nadat Kees bange uren had beleefd, onder meer 
vanwege een volstrekt kreupel paard op c7, die slechts een pion op a6 stond te dekken. Toen David 
Slagter even niet goed oplette kon Kees met een schijnoffer het paard activeren en vervolgens 
afwikkelen naar een goed eindspel. De afwikkeling daarvan was als zo vaak bij Kees in goede 
handen. 

 
Talententeam Unitas 3 1938 - SV Doetinchem 2010 3½ - 4½ 

1 Nick Bijlsma 2060 - Roel Evertse 2011 1 - 0 

2 Gert-Jan Rauw 2006 - Theo Goossen 2029 1 - 0 

3 Evie Warmelink 2031 - Marino Küper 2089 0 - 1 

4 David Slagter 1984 - Kees Nederkoorn 2135 0 - 1 

5 Amir Nicolai 2003 - Henk Riepma 2108 ½ - ½ 

6 Milan Heller 1922 - Marius van Hal 2005 ½ - ½ 

7 Vaclav Ocelik 1788 - Sander van Vucht 1891 0 - 1 

8 Benjamin vd Woude 1714 - Henny Haggeman 1808 ½ - ½ 
 

 

 

 

SV DOETINCHEM 3 KOMT GOED WEG 
door Benno Thomassen 

Dinsdag 10 maart stond de thuiswedstrijd tegen De Sleutelzet op het programma. Aangezien De 
Sleutelzet alle wedstrijd thuis afwerkt werd onze thuiswedstrijd omgezet in een uitwedstrijd. Het 
was een wedstrijd tussen koploper SVD tegen hekkensluiter De Sleutelzet. Vooraf zou je denken dat 
hier toch mogelijkheden zijn om de koppositie vast te houden.  

Maar het bleek geen appeltje - eitje. Laat in de middag kregen we het bericht dat teamleider Gert-
Jan Zonneveld wegens persoonlijke omstandigheden niet aanwezig kon zijn. Mede omdat het tweede 
team ook moest spelen en een invaller nodig had, was er voor het 3e team op dit late tijdstip, geen 
invaller meer. Dit betekende dat we met vijf spelers vertrokken naar Arnhem.  

Van onderschatting was geen sprake, we begonnen met een 0-1 achterstand en we wisten dat we 
alle zeilen moesten bijzetten. Het eerst klaar was uw berichtgever. Als invaller kwam ik redelijk goed 
uit de opening en kon een loper ruilen voor een toren. Dit bleek allemaal iets te overmoedig want ik 
overzag echter een mooie zet van mijn tegenstander en kon eigenlijk direct de hand schudden. 
Zoals wel vaker in mijn partijen is het geweldig of dramatisch. 

Jan Bakker kwam wat moeilijk uit de opening. Hij dreigde een toren te verliezen maar wist dit met 
goed keeperswerk te voorkomen. Met zeer nauwkeurig geschuif kwam Jan steeds beter te staan en 
had veel dreiging. Hij wist een toren af te ruilen tegen de koningin. Vanaf dat moment was eigenlijk 
de partij over maar Jans tegenstander weerde zich nog dapper. Jan liet zich niet van de wijs 
brengen en wist de partij definitief naar zich toe te trekken, 1-2. 



Henk Hamer speelde op bord 2. Het werd een zeer spannende partij. Het ging redelijk gelijk op 
maar Henk stond wel onder druk. Hij leek zich onder deze druk uit te spelen maar vergiste zich in 
het eindspel door de volgorde van het spelen van twee pionnen te verwisselen. Hierdoor kwam het 
einde snel in zicht. Henk vocht nog dapper door tot hij 'echt' mat stond maar dat was voor de 
omstanders geen verrassing meer, 1-3. 

Philip Schyns (ook invaller) speelde een moeizame partij. Hij kwam goed uit de opening, had een 
licht voordeel maar moest uiterst alert blijven omdat zijn tegenstander behoorlijk wat dreiging had. 
Philip bleef echter zeer precies schaken en wist een stuk voor te komen maar met nog wel steeds 
dreiging op zijn koningsvleugel. Mede omdat Philip schreef, ook de stukken van zijn tegenstander 
verzette en klokte geeft deze prestatie extra glans. Philip schoof keurig naar een goed einde, 2-3.  

Met nog maar één partij op de borden en een achterstand van 2-3 moesten we voor het ergste 
vrezen. Wim Lenderink was geweldig uit de opening gekomen en stond drie pionnen voor. Om tot 
promotie te komen offerde hij twee pionnen. De teruggekomen Dame op het bord werd direct weer 
geslagen wat voor Wim een loper opleverde. Het werd een zenuwslopend eindspel. Het leek 
verdacht veel op een remisestand. Wims tegenstander bood dan ook remise aan. Wim wist dat een 
remise een nederlaag voor SVD 3 betekende en speelde verder. De eerste de beste zet van Wims 
tegenstander na het remise-aanbod betekende direct het einde. Hij liet een toren in staan en Wim 
ruilde gretig zijn loper tegen de toren. De tegenstander zag toen wel in dat één pion tegen een toren 
weinig hoop gaf, 3-3. 

SVD 3 kwam dus met 3-3 erg goed weg maar heeft hiermee mogelijk wel het kampioenschap 
weggegeven. Het is nog even afwachten wat de concurrentie heeft gedaan maar met nog maar één 
wedstrijd te gaan wordt het een moeilijke opgave. 
 

  SV Doetinchem 3 1449 - De Sleutelzet 1435 3-3 
1 - - - G.H. Nobel 1590 0-1 
2 Henk Hamer 1638 - R. v.d. Hoeft 1499 0-1 
3 Wim Lenderink 1484 - H. v.d. Woude 1491 1-0 
4 Philip Schyns 1572 - L.J. Theuns 1436 1-0 
5 Benno Thomassen 1473 - T.G.A. Kloppenburg 1406 0-1 
6 Jan Bakker 1079 - F.P. Willem 1188 1-0 
 

 

 

SVD 2 OP KOERS VOOR KAMPIOENSCHAP 
door Adri Maranus 

Op 10 maart 2009 traden we aan in de voorlaatste competitieronde. Uitgangssituatie: 2 
wedstrijdpunten voorsprong op nummer 2 (Pallas 3). Wij tegen een goede middenmoter en Pallas 3 
a.s. vrijdag tegen het sterke jeugdteam De Toren 5. Voor  het eerst dit seizoen zonder captain 
Thomas Bijl (in die hoedanigheid vervangen door Adri), en bovendien  zonder de zieke Erwin 
Verhoogt. Een bijkomend probleem was de uitwedstrijd van het ook nog voor het kampioensschap 
strijdende SVD3 die op dezelfde avond plaatsvond. Gelukkig bleef een beroep op de weinig spelende 
maar wel sterke Sjon Vrieze niet zonder resultaat. 

Natuurlijk waren we favoriet voor de zege, maar van onderschatting was geen sprake en ons eerste 
doel was de volle winst pakken  en pas dan de bordpunten. 

Sjon bleek het schaken nog niet verleerd. Hij kwam al snel in het voordeel. Met vaste hand vlocht hij 
een matnet, zodat al snel het eerste punt kon worden genoteerd. Ondertussen kreeg Adri met wit 
een Aljechin verdediging te bestrijden. Hij deed dat niet nauwkeurig en verloor een pion. Vervolgens 
vlocht hij wat tegenkansen in de stelling en na een blik op de overige borden plaatste hij een 
tactisch remiseaanbod, wat werd geaccepteerd. John speelde aan bord 2 tegen de op papier sterkste 
man van Rokade een partij waar het evenwicht nooit echt werd verbroken, hetgeen eveneens in een 
vlotte remise resulteerde. 

Toen kwam er een forse tegenvaller. Bert, onze kopman, vergaloppeerde zich danig. Zijn 
tegenstander liet een pion promoveren en Bert had gedacht weg te komen met eeuwig schaak. 



Helaas was dat niet zo met als gevolg een 2-2 stand. Aan bord 5 en 6 moest het nu  dus gebeuren. 
Gerard, die aan bord 5 wilde spelen omdat hij met zwart meestal wat rustiger partijen op het bord 
krijgt, had op dat moment een prettige stelling, die echter nog lang niet gewonnen was. Overleg 
met de captain had als resultaat: rustig en verantwoord op winst blijven spelen en vooralsnog geen 
remise accepteren. Frans had in een Schotse opening materiaal geïnvesteerd in de vorm van een 
pion en een kwaliteit, maar wel met concrete aanvalsdreigingen. Het vinden van telkens sterke, 
dwingende zetten is in zo’n situatie geboden omdat anders de tegenstander kansen op  afruilen 
krijgt waarna de materiaalverschillen de doorslag gaan geven. Frans kweet zich prima van die taak. 
Zijn aanval werd steeds sterker en toen de materiaalachterstand omgezet was in een enorme 
voorsprong gaf de tegenstander er de brui aan. De halve winst was binnen en Gerard  had een 
steeds betere stelling verworven. De vraag of hij uit teambelang genoegen zou moeten nemen met 
remise hoefde gelukkig niet te worden beantwoord want op hetzelfde moment dreigde hij 
damevangst wat alleen nog met veel materiaal kon worden voorkomen. Zijn tegenstander zag het 
nutteloze daarvan in. Eindresultaat: een toch nog comfortabele 4-2 overwinning. 

Indien Pallas vrijdag een steek laat vallen zijn we dan al kampioen en anders hebben we alles nog 
steeds in eigen hand. 
 

  SV Doetinchem 2 1689 - Rokade 1596 4 - 2 
1 Bert Lenderink 1815 - Jan Hahne 1604 0 - 1 
2 John Lutgens 1766 - Ben Heinsbroek 1702 rem 
3 Sjon Vrieze - - Cyril Wolters 1494 1 - 0 
4 Adri Maranus 1705 - M. Demkes 1577 rem 
5 Gerard Rückert 1632 - Willie Oostendorp 1579 1 - 0 
6 Frans Kuggeleijn 1525 - Ruud Goossens 1619 1 - 0 
 

 

 

 

NIET GEZIEN? 
door Bert Lenderink 

Hoe vaak gebeurd het niet dat een schaakpartij word verloren door dat we een zetje van de 
tegenpartij overzien? Denk maar aan meer dan 25% van de partijen, dus.. waarom aan dit 
onderwerp geen aandacht besteden? Uiteraard is er nog meer dan hieronder beschreven. Hieronder 
komen de pion en alle 5 stukken voorbij. 
 
De Pion 
Een pion kan lange tijd op de zelfde plaats staan, daarom vergeten we soms dat deze ineens wel zet 
(prikzetje), ook de aftrekschaakjes niet vergeten en de vork, en de pion 
die ineens naar de overkant rent en niet meer te stoppen is, gelukkig kan de pion niet achteruit, dat 
scheelt. Een pion gaat, slaat of blijf staan. 
Specialiteit van de pion: velden controleren en Dame halen. 

Het Paard 
Zijn vrij rustige dieren, zolang ze ver af staan, maar pas op als je zo'n beest in de stelling krijgt, ze 
kijken optimaal naar 8 velden en komt nog bij dat elke keer als een paard zet de 'brandpunten' van 
kleur veranderen, een paard gaat van een wit naar een zwart veld en omgedraaid, of hij kijkt naar 
allemaal witte velden en als hij dan verzet word kijkt hij naar allemaal (andere) zwarte velden. 
Maar hoe vaak zien we de vorkjes niet over het hoofd ... 
Specialiteit van het paard: de bekende vorkjes en soms stikmat. 

De Loper 
De loper gaat schuin vooruit en schuin achteruit, schuin vooruit houden we bijna altijd wel rekening 
mee, maar nou komt het, we zien soms wel over het hoofd dat hij schuin achteruit 'ook' kan gaan of 
slaan, of in het andere geval als hij ver weg staat, ergens aan de rand van het bord, zou je maar zo 
vergeten toch ...  
Specialiteit van de loper: Diagonalen controleren en de wel bekende penning. 



De Toren 
Aan het begin van een wedstrijd heb je hier totaal geen last van, maar als het spel vordert komen 
ze op een goed moment op een open lijn, hij gaat meedoen, vanaf de onderste rij kijkt hij dan het 
bord over naar achteren, maar goed het spel vordert, komen minder 
stukken op en de toren krijgt meer ruimte en de kracht van de toren neemt al toe. Later gaat hij 
van de onderste rij af en komt meer midden op het bord te staan, wat we dan nog wel eens over het 
hoofd zien is dat hij dan 'ook' opzij kijkt, horizontaal dus, dit is ook 
makkelijk te missen want we denken toch wel meer vertikaal dan horizontaal met een toren. 
Specialiteit van de Toren: Open lijn, zevende of achtste rij tactieken, eindspelen. 

De Dame 
Heef de eigenschappen van de loper en toren in zich, dus kan vertikaal, horizontaal en schuin in alle 
richtingen, en kan in vrij open veld in een of twee zetten vrijwel overal komen, je snapt het al 
opletten geblazen dus. 
Specialiteit van de Dame: matzetten, dubbelaanval. 

De Koning 
Wat hier soms over het hoofd word gezien is aftrekschaak: de koning doet een zet en geeft hierbij 
tegelijkertijd schaak (b.v. lijn van een toren komt vrij met schaak) en valt dan hierbij tegelijkertijd 
een stuk aan. 
Specialiteit van de Koning: Eindspel. 

 

 

 

SVD 2 ONGESLAGEN KAMPIOENSCHAP 
door Benno Thomassen 

Een ronde voor het einde is het tweede team van SV Doetinchem ongeslagen kampioen geworden. 
Met twee punten voorsprong zaten de Doetinchemse schaker in de wachtkamer, in afwachting wat 
hun enige concurrent, Palas 3, zou doen tegen het jeugdige De Toren 5 uit Arnhem. Het werd een 
zeer pijnlijke avond voor de schakers van Palas. Met maar liefst 1½ - 4½ werden aan alle illusies 
een einde gemaakt.  

Door deze uitslag is de laatste wedstrijd voor SVD 2 een formaliteit. De onoverbrugbare voorsprong 
betekend een kampioenschap voor de Doetinchemmers. Thomas, Bert, John, Gerard, Erwin, Adri, 
Frans, Sjon van harte gefeliciteerd met dit geweldige succes. Vanaf het begin hebben jullie heel 
duidelijk laten zien en merken wat jullie bedoeling was. Geweldig dat reeds één ronde voor het 
einde jullie beloning al binnen is. 

 

Hier onder het verslag zoals vermeld op de site van De Toren: 

Pallas 3 - De Toren 5j   1½ - 4½ 

Het jeugdteam onder leiding van Captain Frank Laan manifesteerde zich voortreffelijk in Apeldoorn. 

Nummer 2 van de ranglijst Pallas 3 werd me daar toch even kaalgeschoren... 

Kopman Martijn boette al snel een stuk in en kon dat niet meer goedmaken. Van hetzelfde laken een 

pak bij Raimond maar dan gelukkig in positieve zin. Mannen als Brans en Donker maak je echt niks 

meer wijs en schroefden de score behoorlijk op. Met het halfje van Yassine, die helaas het voordeel 

niet wist te benutten, waren de matchpunten al binnen. Jorick profiteerde in de tijdnoodfase 

optimaal van de steekjes die z’n tegenstander liet vallen. 

Het Vize-Meisterschaft is binnen handbereik nu. In de laatste ronde nog ff Twello 3 d’r afkachelen en 

de buit is binnen. Doetinchem 2 is door deze uitslag verdiend kampioen geworden in 3D. Onze 

gelukwensen gaan uit naar Lutgens en co.! 

 

 



SV DOETINCHEM VERSLAAT KOPLOPER ALMELO 
door Roel Evertse 

SV Doetinchem heeft in de 7e ronde door een ruime overwinning op koploper Almelo de spanning in 

poule 3B tot grote hoogte gebracht en tevens de eigen kansen op het kampioenschap in stand 

gehouden. Met nog twee ronden te gaan staan Almelo en Dr. Max Euwe 2 aan kop met 10 

matchpunten, gevolgd door Staunton en Doetinchem met 9. Van deze teams heeft Doetinchem het 

minste aantal bordpunten, maar op papier ook het lichtste programma. Wordt het misschien toch 

die zinderende finale tegen Sneek 2, die ik in 2006 reeds voorvoelde? 

 

De wedstrijd tegen Almelo had een grillig verloop. Na een uur of twee spelen stond Marius slecht en 

viel over de andere borden weinig concreets te melden, na de eerste tijdcontrole stonden we zo 

waar met 4-1 voor, maar moesten we bidden dat de resterende partijen nog een halfje mochten 

opbrengen en uiteindelijk viel de overwinning met 5½-2½ (te) ruim uit. 

 

Marius zal met gemengde gevoelens aan deze middag terugdenken. Het liep van heel kwaad tot nog 

erger. Ik wil er niet te veel woorden aan vuil maken – en bovendien geeft mijn eigen score weinig 

aanleiding tot het maken van pedagogische opmerkingen – maar naar mijn smaak moet Marius 

gewoon weer overstappen naar die waardeloze rotopening die hij eerder altijd speelde. Daar voelde 

hij zich lekker in en dat is belangrijk voor een schaker. 

 

Kees was zoals zo vaak een lichtend baken voor de Doetinchemmers. Het werd een partijtje troebel 

water vissen van hoog niveau, waarin door beide partijen fouten werden gemaakt, maar dat was 

begrijpelijk gezien de chaos op het bord. Kees won. 

 

Marino won ook, uiteraard zou je zeggen voor onze topscorer. Het begint een vast ritueel te worden: 

na ongeveer twee uur spelen meldt een neerslachtige Marino mij dat hij ‘totaal aangekrant’ of 

kortweg ‘kut’ staat, meestal een inleiding om toestemming te vragen om remise aan te bieden, die 

ik natuurlijk nooit geef, maar dat is nou juist zijn heimelijke bedoeling! Bevrijd van elke druk speelt 

hij vervolgens zijn tegenstander van het bord. 

 

Henk deed het weer behoorlijk stijlgetrouw. Als Henk een koningsaanval voert, dan is het zelden een 

‘gierende’, maar veel vaker een met een fluwelen handschoen. Zo ook vandaag. Langzaam werd de 

greep wat strakker en vlak na de tijdnood bekroonde Henk zijn goede spel met stukwinst. 

 

Ook Henny speelde een zeer verdienstelijke partij. Mooi combineerde hij een koningsaanval met 

dreigingen door een sterke centrale vrijpion. Rond de tijdcontrole klapte de zwarte stelling in elkaar, 

waarmee de stand op 4-1 werd gebracht. 

 

Uw razende reporter begint een hinderlijk blok aan het been voor het team te worden. Wat ging er 

vandaag weer allemaal mis? Zo slecht was het eigenlijk helemaal niet. Goede compensatie voor een 

gedwongen pionoffer in de opening, echter niet al te best afgewikkeld, iets minder eindspelletje, 

goed gespeeld door mijn tegenstander, al weer zo’n akelig jonkie natuurlijk. Volgende keer wil ik 

een tegenstander met Alzheimer en prostaatklachten. 

 

Theo en ik zijn het er niet over eens of hij nou een rasoptimist (mijn visie) of een realist is. Naar 

mijn bescheiden mening heeft hij vandaag het halfje voor de poorten van de hel weggesleept. Theo 

meende echter dat de remisegrens nergens in zijn nadeel overschreden was. De uitslag gaf hem het 

voordeel van de twijfel, maar ook zijn vaste tegenstander Ben Poelstra keek er een beetje sip bij. 

 

Sander was weer eens het langste bezig. Lange tijd was het onduidelijk of zijn compensatie voor een 

pionnetje nu voldoende of onvoldoende was. De praktijk van deze middag wees uit dat de witte 



stelling (of misschien wel: de witspeler!) veel gemakkelijker speelde. Daarmee scoorde Sander een 

mogelijk nog belangrijk extra bordpunt. 

 
SV Doetinchem 2010 - Almelo 2010 5½ - 2½ 

1 Henk Riepma 2108 - Henk-Jan Paalman 2094 1 - 0 

2 Kees Nederkoorn  2135 - Edwin Sarink 2026 1 - 0 

3 Roel Evertse 2011 - Maurice Schippers 2027 0 - 1 

4 Marino Küper 2089 - Manfred Lucas 1957 1 - 0 

5 Theo Goossen 2029 - Ben Poelstra 2096 ½ - ½ 

6 Sander van Vucht 1891 - Zagar Zeeman 1959 1 - 0 

7 Marius van Hal 2005 - Alvin Jutba 1911 0 - 1 

8 Henny Haggeman 1808 - Jan-Willem Brinks 2013 1 - 0 

 


