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DOETINCHEM 3 KOPLOPER NA EENVOUDIGE WINST 
 
door Gert-Jan Zonneveld 

Maandag 16 februari toog het zestal van Doetinchem 3 bestaande uit Gert-
Jan, Philip, Mischa, Jan, Henk en Wim in 2 auto’s naar Arnhem om het op te 
nemen tegen medeconcurrent De Toren 10. Vooraf waren we niet gerust op 
een goede afloop aangezien de Arnhemmers in de vorige speelronde koploper 
Rheden in Rheden hadden verslagen, wat wel verrassend te noemen was. 
Marije had zich moeten afmelden; het leren redden van mensenlevens via een 
EHBO diploma wordt tegenwoordig belangrijker geacht dan de plicht 
tegenover Caissa. De keuzevrijheid van een individu, zult u zeggen; zeker ben 
ik dat met u eens, maar in een situatie waarbij Doetinchem 3 meedoet voor 
de prijzen, hoe onverwacht ook, verwacht ik loyaliteit en discipline en dient 
het belang van het individu ondergeschikt gemaakt te worden aan het 
collectieve belang. Marije is onze joker en mascotte en heeft zich onsterfelijk 
gemaakt door haar winst tegen Zevenaar 4. Gelukkig konden wij een beroep 
op onze super sub Philip, die ondanks een overvolle agenda voor die week, 
zich kon vrijmaken om de honneurs voor Marije waar te nemen. 
 
Een blik langs de borden na een klein uurtje spelen gaf mij vertrouwen op een 
goede afloop; Philip stond al een stuk voor, zelf had ik een gelijke stelling, 
Henk had kleine moeilijkheden, Wim had een boer voorsprong, Mischa had 
ruimtevoordeel en Jan eveneens.  
Na een klein uurtje werd de score geopend door Wim Lenderink, die na een 
Franse partij, met zwart al snel een boertje wist te veroveren. Tegenstander 
Bettus aan ’t Goor dacht dan maar door het centrum en ontrok al zijn stukken 



op de koningsvleugel. Middels een mooi loperoffer op h3 wist Wim daar handig 
gebruik van te maken en de combinatie van 2 paarden en een dame, bleek 
uiteindelijk teveel voor de witte monarch.  
Jan Bakker, toch wel de man in vorm (in ieder geval extern), drukte zijn 
tegenstander René de Goey langzaam van het bord. In een partij waar voor 
de toeschouwers en teamgenoten geen touw aan vast te knopen was, bleek 
Jan het eindspel van een sterk zwart paard tegenover een zwakke witte loper 
goed getaxeerd te hebben en drukte uiteindelijk het punt voor de 
Doetinchemmers.  
Zelf speelde ik met zwart een vrij vlakke pot tegen Khaled Saad Mohammed; 
wit wilde wel, maar kon niet echt en ik vond het best aangezien na het 
afzweren van het roken bij mij sindsdien geen echt goede zet meer doorkomt 
en een zware dag werken op kantoor ook niet echt bijdraagt aan een fris 
hoofd. 
Tsja, werken en schaken gaan ook niet goed samen is mijn ervaring op dit 
moment, maar ja stoppen met werken om als een soort Karel van der Weijde 
de boel bij elkaar te moeten schrapen lijkt me ook niet echt iets. Nee dan 
maar hard werken voor een karig loontje en op maandagavond afbraakschaak 
afleveren. Zo ook deze partij; wit had een miniscuul plusje maar een 
dreigende uitval van het zwarte paard deed wit besluiten om op zetherhaling 
en daarmee remise in te gaan.  
Mischa van Doren smaakte eindelijk weer eens het zoet van de overwinning. 
Tegenstander Erik Starkenburg kwam niet goed uit de opening, verloor 
onderweg een stuk, (door goed spel van Mischa) en kwam dit niet meer te 
boven. Ondanks een onreglementaire zet (zonder verdere consequenties), 
roofde Mischa langzaam de zwarte stelling leeg, zodat zijn tegenstander zich 
uiteindelijk gewonnen moest geven.  
Henk is sinds enige tijd verliefd en dat is aan zijn spel te merken; tegen de 
sympathieke teamleider Marco Vastenhout kwamen geen goede zetten uit zijn 
vingers en leek hij recht op een nul af te stevenen, want een ver opgerukte 
pluspion deed het ergste vrezen. Maar dan komt er bij Henk een soort van 
oerinstinct naar boven. Flink bateren (zoals hij dat pleegt te zeggen), hakken 
in het zand en ineens komen er goede zetten door. De pluspion voor zwart 
werd omgezet in een pluspion voor wit en leek het er zelfs op dat wit nog 
winstkansen kreeg. Goed verdedigen door zijn tegenstander en een lastige 
dubbelpion bleken moeilijk samen te gaan voor Henk die afwikkelde naar het 
beroemde Koning tegen Koning eindspel. Een mooi gevecht dat beide spelers 
tot eer strekte. 
Tot slot wist Philip zijn voordeel (in de vorm van een stuk meer) bekwaam 
vast te houden. Tegenstander Han Winters kwam ver in zijn pogingen om 
verwarring te zaaien. maar dat stuk achterstand deed hem uiteindelijk toch de 
das om. Toen aan dameruil niet meer viel te ontkomen streek ook deze 
vriendelijke Arnhemmer de vlag.  
 
Een 5-1 overwinning op een directe concurrent; In de stand gaat het nu 
tussen Doetinchem 3 met 8 punten en 18,5 bordpunten en Rheden 1 ook met 
8 punten maar met 17,5 bordpunten. Qua programma zouden wij het iets 
makkelijker hebben; thuis (maar wel uit) tegen de nummer laatst de 
Sleutelzet in Het Dorp en dan de gezamenlijke ronde bij ASV tegen ASV 10, 



de nummer 5 op de lijst.  
Ik wil waken voor een te grote euforie en overschatting; menig wereldleider 
en bank is daar aan ten onder gegaan, maar mogelijk is het zeker wel. We 
gaan er in ieder geval voor!! 

  

 

De Toren Arnhem 10 1426 - Doetinchem 3 1445 1 - 5 
Han Winters   - Philip Schyns 1572 0 - 1 
Khaled Saad Mohammed 1319 - Gert-Jan Zonneveld 1593 ½ - ½ 
Marco Vastenhout   - Henk Hamer 1596 ½ - ½ 
Bettus aan 't Goor 1532 - Wim Lenderink 1512 0 - 1 
Erik Starkenburg   - Micha van Doren   0 - 1 
René de Goey   - Jan Bakker 953 0 - 1 

 

  



SVD drukt WSG in degradatiezorgen 

door Bob de Jong. maandag 09 februari 2009, Bron: De Gelderlander. 
  
DOETINCHEM - "We hebben gewonnen, maar vraag niet hoe", riep 

schaker en eerste bord-speler Kees Nederkoorn direct nadat invaller 

Bert Lenderink het schaakteam van SVD (Doetinchem) de volle winst 

had bezorgd. 
 
Met één punt verschil versloegen ze hun streekgenoten van het Winterswijkse 
WSG: 4½-3½. 
 
Voor het eerst in de historie speelden de Achterhoekse ploegen SVD en WSG 
tegen elkaar. Het was zaterdag niet alleen een echte streekderby in de derde 
klasse, maar tegelijk ook een degradatieduel waarbij SVD uiteindelijk de 
handen mocht dichtknijpen met de 4½-3½ overwinning. Spannend was het in 
ieder geval wel tot en met de allerlaatste partij. 
  

  

 
De schakers van het Winterswijkse WSG verkeren in serieus degradatiegevaar na het nipte verlies 
tegen het Doetinchemse SVD. Marcel Krosenbrink, Bert te Sligte, Dick Boogaard en Gerard Harbers 
(van links naar rechts) van WSG overdenken hun partij. foto Theo Kock 

  

 

Met een gelijke tussenstand speelde Lenderink, normaal uitkomend in het 
tweede, een puike partij. Zijn tegenstander Dick Boogaard maakte wat fouten 
en Lenderink profiteerde daar goed van. Toen hij als enige nog bezig was en 
de winst voor SVD van die partij afhing, bleef de met zwart spelende Lenderink 
rustig. Na afloop was hij helder: "De witte paarden stonden nog op het bord, 
maar waren rijp voor de sloop. Ik ben hier heel blij mee, voor het team maar 
uiteraard ook voor mijzelf. Een mooie partij." 
 
Na ruim twee uur spelen volgde de eerste en enige remise. Marius van Hal en 
Marcel Krosenbrink gingen alle risico's uit de weg. Krosenbrink: "We hebben 
beiden voor de saaie opties gekozen, anders had het wellicht nog spannend 
kunnen worden." Sander van Vucht won verdiend, maar Kees Nederkoorn deed 
die winst gelijk weer teniet. Vervolgens bracht Henny Haggeman SVD weer op 
voorsprong, maar dat was te danken aan zijn opponent Gerard Harbers. Die 
kwam in hevige tijdnood, verzuimde een paar tussenzetjes te doen en ging 



door zijn vlag. 
 
Totaal gebroken zat Winterswijker Harbers nog minutenlang achter het bord. 
"Ongelofelijk stom, ik weet echt niet wat er gebeurde. Ik wilde iets met die 
toren en toen..." Haggeman stond weliswaar een pion voor, maar een remise 
leek op dat moment het maximaal haalbare. De derde winstpartij voor SVD 
kwam van Henk Riepma. Dat was ook hard nodig, aangezien Theo Goossen en 
Roel Evertse verloren. Evertse: "Ik heb gewoon heel slecht gespeeld." Goossen 
kwam beroerd uit de opening, herstelde zich, dacht een stuk te winnen maar 
overzag een matdreiging. Door het verlies tegen SVD moet promovendus WSG 
zich zo langzamerhand echt zorgen gaan maken over handhaving in de 
landelijke derde klasse. SVD heeft door de zege de koploper weer in het vizier 
gekregen  
 
Kees Nederkoorn-Zdravko Duvnjak 0-1, Marius van Hal-Marcel Krosenbrink ½-
½, Henk Riepma-Henri Abbink 1-0, Sander van Vucht-Bert te Sligte 1-0, Roel 
Evertse-Arjan van Lith 0-1, Bert Lenderink-Dick Boogaard 1-0, Theo Goossen-
Henrik Lösing 0-1, Henny Haggeman-Gerard Harbers 1-0. 
  



BENAUWDE OVERWINNING SVD OP WINTERWIJK 

door Roel Evertse 
  
SVD heeft in de 5e ronde van de competitie in poule B een benauwde overwinning behaald op 
WSG uit Winterswijk. Die overwinning was broodnodig, want de degradatiezone was akelig 
dichtbij gekomen. Benauwd was het inderdaad, maar uiteindelijk lijkt de overwinning wel 
terecht te zijn in de zin dat er op de meeste Doetinchemse punten weinig aan te merken viel. 
 
Op de dooie remise van Marius viel helemaal niets aan te merken en ook niet veel op te 
merken. 
 
Kees had een zware middag tegen Zdravko Duvnjak. Gezegd moet worden dat laatstgenoemde 
een klein voordeeltje met veel geduld en precisie uitmolk met een verdiend punt als resultaat 
en daarmee een eind maakte aan een zeer imposante ongeslagen reeks van Kees in de KNSB: 
17 partijen (9 overwinningen en 8 remises). 
 
Theo speelt een wisselvallig seizoen. Deze keer was het weer vrij grondig mis: pionverlies en 
een brakke stelling. In tijdnood miste hij nog een kans op een iets minder staand 
toreneindspel. Misschien was het maar beter zo… 
 
Sander won eindelijk weer eens en hoe! Vanuit degelijk positiespel wist hij een koningsaanval 
te brouwen met materiaalwinst als gevolg. 
 
Ook Henk won een goede partij. Een klein positioneel voordeeltje werd bekwaam uitgebouwd: 
lijnen werden op het juiste moment geopend voor de torens. Toen Henk twee pionnen was 
voorgekomen hield Henri Abbink het terecht voor gezien. (2½-2½) 
 
Henny manoeuvreerde geduldig en bleef door zijn ruimteoverwicht dreigingen houden tegen 
de zwarte koning. In wederzijdse tijdnood won Henny een belangrijke pion, terwijl er allerlei 
aanvalsdreigingen bleven bestaan. (3½-2½) 
 
Tja, en toen was uw commentator aan de beurt. Er zijn van die perioden in een schakersleven 
dat er niets, maar dan ook niets lukt: kansloos verlies, voordeeltje verkloot, stuk aanraken 
waarmee je pas de volgende zet wil zetten, grapje overzien, zijvariantje vergeten, ik heb alles 
al meegemaakt. Deze keer was het ‘na geduldig en behoorlijk bekwaam keepen overzien dat 
een met veel bluf door de tegenstander op g7 neergezette loper redelijk eenvoudig tot 
stukwinst voor mij had moeten leiden’. Bah! 
 
Toen was het dus 3½-3½ met alleen de partij van Bert nog aan de gang. Als ik zeg dat hij een 
standbeeld verdient dan is dat vanwege de opluchting dat hij als invaller en onder druk van de 
omstandigheden niet bezweek, maar keurig zijn voordeel vergrootte. Een prima overwinning! 
  
 SV Doetinchem 1975 - WSG 1947 4½ - 3½ 

1 Kees Nederkoorn  2135 - Zdravko Duvnjak 2105 0 - 1 

2 Henk Riepma 2108 - Henri Abbink 1938 1 - 0 

3 Roel Evertse 2011 - Arjan van Lith 2005 0 - 1 

4 Theo Goossen 2029 - Henrik Loesing 1958 0 - 1 
5 Marius van Hal 2005 - Marcel Krosenbrink 1942 ½ - ½ 

6 Sander van Vucht 1891 - Bert te Sligte 1921 1 - 0 

7 Bert Lenderink 1815 - Dick Boogaard 1899 1 - 0 

8 Henny Haggeman 1808 - Gerard Harbers 1807 1 - 0 

Na deze ronde staan we weer in de middenmoot: 3 matchpunten voor op de nrs. 9 en 10 
(WSG en Sneek 2) en 3 punten achter op koploper Almelo. 

  



  

2e OPEN NK FANTASIESCHAAK OP 17 OKTOBER 2009 
 
door Roel Evertse 

SV Doetinchem heeft besloten om voor het tweede achtereenvolgende jaar 
een Open NK Fantasieschaak te organiseren! Op zaterdag 17 oktober hopen 
we op een grote opkomst. Gezien het enthousiasme van de deelnemers aan 
het 1e NK hebben we daar het volste vertrouwen in. 
De opzet van het toernooi zal in grote lijnen ongewijzigd zijn: 7 ronden 
Zwitsers in 7 verschillende ‘edele’ vormen van fantasieschaak. Nadere 
bijzonderheden zullen de komende maanden bekend gemaakt worden. 
Eén opmerking willen we nu al vast maken. Een NK suggereert dat deelname 
alleen zin heeft voor ‘de top’. Dat is bij fantasieschaak natuurlijk uiterst 
betrekkelijk. De ervaring uit het 1e NK leert dat vooral een zekere lenigheid 
van geest tot succes leidt. Kees Nederkoorn was vorig jaar de lenigste. Wie 
volgt? 

 

  



SYNCHROONSCHAAK 
 
door Sander van Vucht 

Hoe groot is de kans dat iemand de jackpot van een loterij wint? Miniem. 
Hoe groot is de kans dat iemand tweemaal de Jackpot wint? Onvoorstelbaar 
klein. Toch overkwam het een Amerikaanse, Valerie Wilson, in 2006. De 
kans op die dubbelslag was 1 op 3,7 biljoen. ‘Dat kan dus geen toeval meer 
zijn’ wordt er dan gezegd. Voorbij een bepaalde grens van waarschijnlijkheid 
is toeval blijkbaar geen acceptabele verklaring. 
 
De psycholoog Carl Jung (1875-1961) was gefascineerd door gebeurtenissen 
die, al dan niet toevallig, gelijktijdig optreden. Een patiënte vertelde hem 
eens over een droom waarin een scarabee voorkwam, een soort mestkever. 
Op hetzelfde moment vloog zo’n beestje door het raam de spreekkamer 
binnen. Dit en andere voorvallen vormden de voedingsbodem voor zijn 
theorie van synchroniciteit. Verwante gebeurtenissen kunnen op een 
opmerkelijke manier samenvallen, zonder dat er van toeval sprake is. Het 
samenspel heeft een bepaalde betekenis. Jung kon het mechanisme niet 
verklaren; hij veronderstelde dat er een wisselwerking tussen de menselijke 
psyche en de buitenwereld in het spel is. 
 
De psycholoog is al een halve eeuw dood en synchroniciteit is altijd 
omstreden geweest. Maar de competitiewedstrijd Doetinchem – Euwe II in 
2007 geeft aanleiding om een variatie op de theorie te introduceren: 
synchroonschaak. 

  

  

Diagram 1 Diagram 2 

  

Diagram 1 is een stelling uit de partij Jos ten Hacken – Sjon Vrieze aan het 
3e bord. Zwart had 11. ..Pd7 gespeeld en de witspeler greep zijn kans:  
12.Pd5! 
Geen alledaagse combinatie. 
12. ..cxd5 13.Lxb4 



Zie diagram 2. Wit wint pion d5 omdat 13. ..dxc4? 14.Lxd6 een kwaliteit zou 
kosten.  
13. ..Pf6 14.cxd5  
En een gezonde pion voor. Gelukkig voor ons raakte de witspeler later de 
draad kwijt en Sjon won met een sterke aanval. 
 
Aan het 7e bord, enkele tafels verder, was de partij Hubrecht v.d. Brekel – 
Sander van Vucht aan de gang. Wit had zojuist 13.d3 gespeeld. Zie diagram 
3. 

  

  

Diagram 3 Diagram 4 

  

13. ..Pd4! 
Dezelfde combinatie, maar in een andere stelling vanuit een andere opening. 
Misschien zelfs in dezelfde seconde gespeeld? 
14.cxd4 Lxb4 
Zie diagram 4. En net als in de synchroonpartij kan de c-pion niet genomen 
worden vanwege kwaliteitswinst op de d-lijn: 15.Pxc5? Lxc5 16.dxc5 Lxd3. 
15.Td1 cxd4 
En een gezonde pion voor. Het voordeel werd uiteraard weer verknoeid, 
maar op tijd kon ik me van Jung’s geest ontdoen en bereikte, zij het met 
moeite, remise. 
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