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Schaakvereniging 
 

‘De Vughtse Toren’ 
 

organiseert dubbeltoernooi 
 

Bertie Brandwijk ~ Seniorentoernooi 

en 

Noord-Brabants Veteranen 

schaak-kampioenschap 2016  

op 
Donderdag 17 november 2016 

Aanvang 10.00 uur 
in 

Zaal-café Van Berkel 
Vlasmeersestraat 97 

5261 TB  Vught 
073-6560862 

 
Informatie: 
 
Beide toernooien lopen parallel aan elkaar. 
 
Aanvang:  10.00 uur; zaal is geopend vanaf 9.30 uur. 
Speeltempo: 7 ronden, volgens Zwitsers systeem 

20 minuten per persoon / per partij. 
Inschrijfgeld: €  10,=  inclusief lunch 
   Overmaken naar rek.NL13 INGB 0002 6940 58  

t.n.v. sv. ‘De Vughtse Toren’, ’s-Hertogenbosch,  
onder vermelding van naam en geboortedatum. 

   Of contant te voldoen. 
Prijzen:  In natura 
Aanmelden: Ton van Roon; tel.: 06-46345997 
   Email: a.van.roon@planet.nl  
  

mailto:a.van.roon@planet.nl
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Met schaken kun je niet vroeg genoeg beginnen. Wij zijn natuurlijk 

veel te laat begonnen, anders hadden we de meestertitel natuurlijk al 

veel eerder gehaald. 

Vandaar dat ik mijn achterkleinzoon – bijna anderhalf jaar oud – nu 

reeds wekelijks achter het schaakbord plaats.  

Of ik het nog mee zal maken…, wie zal het zeggen… 

Harry van Sterkenburg 
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Bruiloft, feest op partij ? 
 

Reserveer ouderwetse gezelligheid bij 
 

Café-Zaal 

 

Van Berkel 

 

 

 

 

Bediening en tarieven: vriendelijk , zoals Vught zelf… 
 

Vlasmeersestraat 97 

5261 TB  Vught 

073-6560862 
 

“… proef er de sfeer van weleer… ! 
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Van de Veurzitter 
 
Op de eerste plaats wil ik de gemeente Vught hartelijk danken voor de voor-
treffelijke wijze waarop de gemeente ons op 2 oktober tijdens de simultaan 
tegen drievoudige Nederlands Kampioene Anne Haast ontvangen heeft 
Het kosteloos beschikbaar stellen van de Raadszaal, de ontvangst met kof-
fie, thee en een Vughtenaartje, het beschikbaar stellen ven belegde brood-
jes, het schenken van een glas fris, wijn of bier, de bitterballen. Kortom een 
voortreffelijke verzorging. Dank daarvoor! 
 
Op de tweede plaats wil ik Anne Haast bedanken voor de wijze waarop ze 
de simultaan gegeven heeft. Natuurlijk, dat Anna kan schaken wisten we al. 
Je wordt niet zomaar drie keer Nederlands kampioene en onlangs is ze ook 
weer Nederlands kampioene bij het snelschaken geworden. Het was dan 
ook niet verwonderlijk dat Anne 28 van de 30 partijen wist te winnen. Al-
leen meervoudig clubkampioen Marc Viering en de oudste deelnemer de 88 
jarige Hans Ploem wisten Anne op remise te houden. 
 
Van topschakers wordt wel eens gezegd dat ze een beetje vreemd zijn, con-
tactgestoord zelfs. Victor Kortsnoi heeft ooit eens gezegd, “Alle topschakers 
zijn gek, we verschillen alleen in de mate van gekheid” 
Maar niet Anne. Naast een goede schaker is Anne namelijk ook zeer sociaal.  
Niet vreemd misschien, want ze heeft de PABO gedaan en staat nu part time 
voor de klas. Vooral de manier waarop ze met de vijf jeugdleden omging 
was geweldig om te zien. Hulde! 
 
Al met al kunnen we terug kijken op een zeer geslaagd evenement. Zal 
moeilijk zijn om dit over vijf jaar tijdens ons 50 jarige jubileum te overtref-
fen. Iemand al een idee hoe? Laat het me weten, ik daag jullie uit. 
 
Dan nog dit. Voor het eerst in de geschiedenis van de Vughtse Toren heeft 
een team zich ingeschreven voor de NBSB avondcompetitie. Op woensdag 
28 september vertrokken Ria Samuels, Peter Loman, Frank Donders en on-
dergetekende naar Tilburg om daar te spelen tegen De Stukkenjagers. Van 
De Stukkenjagers deden maar liefs 8 teams mee (waaronder ook Anne 
Haast). Een geweldige sfeer! Een waar schaakfeest. 
Ik wil alle schakers van de VT aanraden om zich volgend seizoen ook voor 
de NBSB avondcompetitie in te schrijven. 
Er is een begin gemaakt en we zijn het jaar goed begonnen. 
Ik kan iedereen dan ook met een gerust hart al vast prettige feestdagen 
toewensen. 

Ton  
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En passant – iets over de inhoud… 
 
Rond het begin van dit seizoen bestond de vereniging 45 jaar. Omdat 
hieraan een extra activiteit was verbonden, de simultaan tegen Anne 
Haast op 2 oktober j.l., was Het Klaverblad en de lokale Vughtse omroep 
daarover ingelicht. 
Het Klaverblad -editie 21 september 2016-,  besteedde haast een voor-
pagina-groot artikel aan ons 40-jarig bestaan inclusief een aankondiging 
van de schaaksimultaan in het Raadhuis. 
De Avulo nam een interview af met Ton van Roon. Deze kun je via de 
web-site van de Vughtse Toren vinden en beluisteren. 
Al met al een mooie promotie voor de vereniging. 
 
Uiteraard veel aandacht voor de simultaan die Anne Haast op 30 borden 
tegen ons afnam. Naar verluid een gezellig en geslaagd evenement. Het 
gezegde “wit begint, zwart wint” kan de wereld uit. Ook het hardnekkig 
vooroordeel dat “vrouwen niet kunnen schaken” kan volledig overboord. 
Uiteindelijk vielen er twee remises; alle andere partijen werden door de 
23-jarige Anne gewonnen.  Het tegendeel lijkt dus wel bewezen..! 

 
Nieuw in dit clubblad is de 
‘jeugdrubriek’. Het is in 
eerste instantie bedoeld 
voor onze jeugdleden, die 
‘staps’gewijs hun schaak-
ervaringen opdoen.  
Er komen vast ook wetens-
waardigheden aan de orde 
waar ook de geoefende 
schaker nog wat aan heeft. 
De jeugdrubriek is in het 
middendeel van het club-
blad te vinden op acht pa-

gina’s in deze letterkleur. Ook jullie mogen je verhaal kwijt in deze ru-
briek. Als jullie dat leuk vinden blijven we dat doen.  
 
Naast de interne competitie is ook de externe competitie volop gaande. 
De eerste resultaten zijn binnen. De nodige verslagen en een enkele 
partij daaruit is ook in het clubblad overgenomen.. 
 
Tot slot besteedt het clublad aandacht aan een boeiende schaakfilm die 
er aan zit te komen: “The Queen of Katwe”. 
  



~ 8 ~ 
 

Wat wordt er allemaal geschaakt… 
 
Het seizoen is weer volledig van start. Intern wordt wekelijks gestreden. 
Zoals is afgesproken zijn team 1 en 2 uitgebreid; elk tot 12 personen zo-
dat na 11 wedstrijden de eerste periodetitels gaan vallen. Het clubblad 
komt dus nu iets te vroeg om daarover al uitsluitsel te geven. 
Wel zien we in groep 1 al een nek aan nek achtervolgings-race van de 
gebroeders Viering.op de nog ongeslagen koploper Henk van Evert. 
In groep 2 gaat over duidelijk Harry van Sterkenburg aan kop; hij schijnt 
regelmatig te oefenen met zijn achterkleinzoon. Groep 3, dat volgens 
Zwitsers’ systeem schaakt heeft in deze fase van de strijd Jan Plasman 
duidelijk als koploper; maar hij krijgt nu alleen nog sterke tegenstanders 
achter het bord. 
 
Deze laddercompetitie komt nog niet duidelijk uit de verf omdat deze wat 
‘vrijblijvend’ lijkt. Bedoeling is dat iedereen, die op de schaakavond geen 
tegenstander treft gewoon kan ladderen. Je hoeft dan niet ongespeeld 
huiswaarts. Vaak tref je verrassende tegenstanders, en ook kan een toe-
vallige passant (die nog geen lid is) gewoon op de ladder stappen. Be-
valt hem dat, dan kan hij of zij alsnog besluiten tot… 
 
Inmiddels zijn we al redelijk vertrouwd met de gewijzigde tijdsinstelling, 
waarbij je bij elke zet 30 seconden krijgt toegevoegd aan de 1½ uur 
waarmee je begint. Het spel wordt er rustiger door; dus geen paniekzet-
ten meer als de seconden gaan aftellen. 
 
Extern zijn ook al enige wedstrijden gespeeld. We spelen in twee groe-
pen (8-tallen) op zaterdag. De resultaten zijn nog te pril om hier iets over 
te zeggen. Wel tref je elders in het clubblad enkele partijverslagen. 
 
Nieuw is de avondcompetitie. Deze speelt in 4-tallen op willekeurige 
avonden (meestal afhankelijk van de clubavond van de thuisspelende 
vereniging). De Vughtse Toren speelt nu nog mee met slechts één team; 
maar dat kunnen er volgend seizoen natuurlijk meer zijn. Op een speel-
avond in Tilburg waren maar liefst 8 viertallen in de weer voor de avond-
competitie. 
 
Los van de in- en externe competitie spelen ook de diverse toernooien. 
Deze maand speelt -alweer voor de 30e  keer- het inmiddels bekende 
Berti Brandwijktoernooi en het Brabant Veteranenkampioenschap. 
Ook onze jeugdafdeling speelt een aantal toernooien tegen andere 
schaakverenigingen. In de jeugdrubriek hierover meer. 
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Diagrammenparade 
 
Nevenstaand een aantal partijfragmenten - op een willekeurig moment – 
van fotobeelden overgenomen..  
Er zijn alleen stellingen weergegeven, die op foto onmiskenbaar en duide-
lijk herkenbaar  waren;  zodat daar geen misverstanden over kunnen be-
staan. Op dit niveau zou een pionnetje meer of minder immers van essenti-
eel belang kunnen zijn. 
Staat je stelling erbij, bestudeer deze dan nog eens nauwkeurig. Vanuit An-
ne’s kant - zij speelde steeds met wit - zie je misschien waar je het anders 
had moeten doen.  
Alleen bij de stelling van Gerard Imming was Anne net aan zet.. 
 
Aan onderstaande foto te zien, had Anne Haast er wel schik in… 
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Van Anne’s kant bekeken..;  je stelling op enig moment..,  herken en 
oordeel !                  *] alléén bij Gerard Imming is Anne aan zet. 

 
Tammo Hagedoorn 

 
 
Henk van Evert 

 
 
Gerard Imming *] 

 
 
Alex Lalihatu 

 
 

Jos Stehmann 

 
 
Joost Nolens 

 
 
Bas Krikke 

 
 
Frits Akkermans 

 
 

Laurens van Bavel 

 
 
Harm Dekkers 

 
  
Kees de Laat 

 
 
Wolter de Vries 
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De schaaksimultaan 
 
Het mag wel een traditie heten dat tijdens elk jubileumjaar er een spraak-
makende simultaan gespeeld gaat worden.  
Hadden we tijdens het 40-jarig bestaan Bianca Mühren op het Marktveld in 
de open lucht; vijf of tien jaar daarvóór was het Hans Böhm en misschien 
daarvoor nog andere prominenten. 
 
Terwijl half Nederland zich vergaapt aan het vroem-vroem spektakel van 

o.a. Max V. op een circuit in Ma-
leisië en de andere helft zich in 
dezelfde trant bumper aan bum-
per begeeft op het Nederlands 
wegnetwerk…, biedt de gemeen-
te Vught ons volledige gastvrij-
heid om in alle rust een  schaak-
simultaan tegen ‘Chess Queen’ 
Anne Haast te ondergaan. 
Een probleem was misschien de 

bereikbaarheid; want Vught was diezelfde dag in de ban van de Meierijloop 
en het raadhuis leek volledig met hekken en afzettingen haast onbereik-
baar. Nietemin, zondag 2 oktober. Een zondag als vele zondagen en toch 
onderscheidend. De gemeente toonde zich trots en gastvrij om in de fraaie 
raadszaal een evenzo fraai evenement te doen laten plaatsvinden. 
Iemand grapte, dat in al die raadsvergaderingen er wellicht nóóit zoveel 
problemen op één (zondag)middag zijn opgehoest en opgelost. 
 
Dit jaar dus Anne Haast; 2-voudig landskam-
pioen onder de vrouwen en nog maar 23 len-
tes jong. Onbevangen en zonder pretenties 
liep zij rond de 30 borden. Voor eenieder had 
ze wel een compliment. Bij de vijf jeugdige 
schakers draaide zij enkele zetten vóór de fa-
tale mat het bord en liet aan hen alsnog de 
mogelijkheid van winst enigszins proeven.  
 
Uiteindelijk eindigden twee partijen in remise; 
alle overige kwamen op haar naam. Bij een 
gemiddelde van zo’n 33 zetten per partij moet 
ze op deze zondagmiddag een kleine 1000 zet-
ten hebben moeten bedenken.  
Ronduit: Knap..!  
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Vughtse Toren veilt schaaktalent 
 
Óp de ‘talentenveiling’, die jaarlijks in september wordt georganiseerd op 
het terrein tussen de Lambertuskerk en de Lambertus (Vughtse) toren 
werden weer veel talenten als kavel geveild. 
Naast pianolessen, tuinverzorging, excursies en zeer uiteenlopende an-
dere zaken ging ook het ‘talent’ van ‘De Vughtse Toren’ onder de hamer. 
Onze vereniging biedt zijn talent aan om kennis en ervaring op schaak-
gebied uit te dragen aan geïnteresseerden; een ‘verkenning in de won-
dere wereld van het schaakspel’. 
 
Eerdere keren, maar ook dit jaar is op dit aanbod geboden. 
Tijdens de denkspelmiddag in ‘De Rode Rik’, van Sonstraat 69 worden 
de lessen ‘spelenderwijs’ aangeboden. 
Dit is -buiten de vakanties om-, steeds op dinsdagmiddag tussen 14.00 
en 16.00 uur. 
Naast het schaken bestaat er ook de mogelijkheid om er te dammen, 
bridgen, of andere denkspelen zoals bv. rummikub. 
 
Tijdens de veiling op zaterdag 24 september was ook het straat-
schaakspel in gebruik. 
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Simultaanwedstrijd tegen Anne Haast;  
Vught, zondag 2 oktober 2016 
 
Wit:  Anne Haast 
Zwart: Steve Koot 
 
Siciliaanse opening; Na-
jdorf variant 
 
1.  e4            c5 
2.  Pf3          d6 
3.  d4           cxd4 
4.  Pxd4       Pf6   
[g6; versnelde draak]  

5.  Pc3         Pbd7  
[sterker is a6] 

6.  Le3         a6 
7.  f3            g6     
[Wit i.p.v. f3  Pb3]               Eindstelling 

8.   Dd2        Lg7    
[Na 5. …. a6  en 8. ….  b5 beter kunnen spelen. Als wit geen Dd2 speelt is …. Db6 
sterk.]  

9.   0-0-0      0-0   
[voor mij was het beter om de rokade later uit te voeren, zodat ik mijn toren naar c8  
kon spelen.] 

10.  g4         Pc5        
11.  h4         e5 
12.  Pb3       Pxb3 + 
13.  axb3     Pe8   [ beter misschien Da5; zie diagram]       

 
Zie vanaf hier, hoe simpel wit de aanvalslinies opent ….  

 
Diagram na: 13. …. Pe8 

14.   h5        h6 
15.   hxg6    fxg6  
16.   Lc4 +   Kh7 
17.   Lxh6    g5 
18.   Lxg5+ Kg6 
19.   Lxd8   [zwart verliest dame] 
19.   ….  Tf4 
20.   Pd5    Txf3 
21.   Dg5 +   
 
Een goed moment om op te geven….; [1-0]  
Steve Koot. 
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Aan de ‘Raadsheren’ van het Vught’s  jeugd schaakcollege …. 
 
Tja, dat klinkt wel deftig, zo’n aanhef. Deze mooie foto is gemaakt net vóór dat de 
simultaanwedstrijd van Anne Haast tegen jullie en nog 25 andere leden begon.. 
 
In de prachtige raadszaal van het Vughtse stadhuis waren wij erg welkom.   
De burgemeester was blij te horen dat de gemeente Vught zo’n actieve schaakvereni-
ging heeft. Een club, die al 45 jaar lang bestaat..!  Hij vond het een prachtig voorstel 
om een simultaan te organiseren tegen een vrouwelijke schaker, nog pas 23 jaar oud, 
en nu al kampioen in Nederland. 
 
Misschien is in al die jaren, dat de raadszaal in gebruik is, nog nooit zóveel gedacht, 
gepeinsd en opgelost als op deze zondagmiddag op 2 oktober..!! 
 
De schaakvereniging, maar ook Anne Haast vonden het bijzonder leuk dat jullie mee 
durfden doen. Dat Anne was uitgenodigd had ook een andere bedoeling. 
Het bewijst dat meisjes en dames wel degelijk héél goed kunnen schaken..,  (soms den-
ken mensen daar wel eens anders over…), en dat je op  jonge leeftijd al heel ver kunt 
komen in deze wereldwijde denksport.  
 
Dit is de eerste jeugdrubriek in het clubblad van schaakvereniging ‘De Vughtse To-
ren’. Het is helemaal voor jullie bedoeld; met leerzame rubrieken, soms moeilijke opga-
ven en…., hopelijk ook veel verhalen en ervaringen van jullie kant…!! 
Wij zijn heel benieuwd. 
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Jeugdafdeling maakt mooie start in seizoen 2016-2017 

 
Na een eerste succesvol schaakseizoen 2015-2016 is de jeugdafde-

ling in september aan zijn tweede volledige seizoen begonnen. Omdat  

een aantal jeugdleden inmiddels naar het voortgezet onderwijs gaat, 

waar de woensdag middag vaak gewoon lesmiddag is, zijn we voor de 

wat oudere jongeren ook op dinsdagavond met een groep begonnen. 

Inmiddels telt de dinsdagavondgroep tien leden. Henk, Kees en Wol-

ter verzorgen de lessen. De eerste weken hebben we gebruikt om 

goed zicht te krijgen op het niveau van onze schakers. Ook zijn we 

langzamerhand gegroeid van zes naar tien schakers. Na de herfstva-

kantie hebben we de groepen definitief ingedeeld.  

Henk gaat aan de slag met vier nieuwelingen: Yara, David, Tijmen en 

Jarno. De eerste beginselen gaan in een razend tempo, en de ver-

wachting is dat zij alle vier snel hun Stap 1 diploma halen en dan full 

speed doorgaan met stap 2. Kees begeleidt drie schakers van het 

eerste uur: Daan, Rodi en Bas. Vorig jaar hebben zij al hun stap 1 

en/of 1+ diploma gehaald. Dit jaar gaan ze sterk door met stap 2. 

Hoe snel? Dat bepalen ze hoofdzakelijk zelf. Het zou mij echter ver-

bazen als ze het in het begin van 2017 niet halen en om daarna de 

aanval op stap 3 te openen. Wolter heeft  Juul, een ouwe rot op 

schaakgebied en Noor en Jona onder zijn hoede genomen. Dit is een 

bijzonder clubje. De creativiteit en de aanleg spat er vanaf. Juul al 

volop bezig met stap 2, Noor, die in de herfstvakantie het boekje van 

stap 1 maar even helemaal in één keer uitgemaakt heeft en Jana, die 

zonder dat hij het zelf door heeft al veel beter schaakt dan hij zelf 

denkt. Ook in deze groep voorspel ik dit jaar een heleboel diploma’s. 

 

Maar schaken gaat natuurlijk niet alleen om diploma’s. Na de herfst-

vakantie zijn we ook met de interne competitie begonnen. Nour, Daan 

en Juul hebben de eerste punten al binnen! Aan het eind van het sei-

zoen staat voor de winnaar een mooie beker te wachten en tussen-

door zijn er ook nog mooie prijzen te verdienen. 

Bij de woensdagmiddaggroep staat de teller inmiddels op  veertien 

beginnende en gevorderde schakers. Zij worden begeleid door Harry, 
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Ton, Frank, Tammo en Wolter. Maar ja, zoals het met de huidige ge-

neratie pensionado’s  gaat, is er ook buiten de schoolvakanties regel-

matig een op reis. Met z’n vijven kunnen ze er dan toch voor zorgen, 

dat jullie allemaal voldoende les en begeleiding hebben. Lukt dat een 

keer niet, dan schakelen wij graag net als vorig jaar een of enkele 

ouders in.  

Harry gaat Iven, Bloesem en Medea begeleiden en leert hen de be-

ginselen van het schaakspel. Zij pikken het snel op en zullen hun di-

ploma zeker snel halen als ze zo door gaan. Wolter heeft de eerste 

weken een beetje als vliegende keep gediend maar neemt vanaf no-

vember Khuzyma en Tymen onder zijn hoede. Ze zijn allebei slim ge-

noeg om hun diploma snel te halen. Voorwaarde is wel dat de aandacht 

en motivatie er is. En op tijd komen natuurlijk Khuzyma! Frank leidt 

Ole, Jasper, Hidde en Milo richting het stap 2 diploma. Sinds de 

herfstvakantie is ook Djim aangeschoven bij dit groepje. Hij was ei-

genlijk gestopt, maar begon het schaken toch te missen. Ook hij gaat 

voor het stap 2 diploma. Ook Tammo leidt een aantal toppers op voor 

dit diploma. Jip. Bas, Gijs en Luc leren bij hem de fijne kneepjes van 

het (schaak)vak. Gezien de basis die zij vorig jaar gelegd hebben, zou 

dit snel moeten kunnen gaan. Ook hier is aandacht en motivatie na-

tuurlijk voorwaarde. Zo gauw de boekjes uit zijn, kan het diploma ge-

haald worden. Noor heeft laten zien dat dat heel snel kan. Ton was er 

de eerste periode niet bij. Hij was toen veel op reis. Vanaf november 

komt hij het begeleidingsteam weer versterken.   

Ook in de woensdagmiddaggroep zijn we op 2 november met de com-

petitie begonnen. De beker aan het eind van het seizoen is er voor de 

winnaar van dinsdag en woensdag. Dus tegen het einde van het sei-

zoen gaan we het met de woensdagmiddag groep tegen de dinsdag-

avondgroep opnemen om te kijken wie de clubkampioen 2016-2017 

wordt. 

Naast de interne competitie zijn we dit seizoen ook voorzichtig be-

gonnen met wedstrijden tegen spelers van andere clubs. Op zondag 

23 oktober waren we met Daan, Jasper en Milo op het Loek de Heide 

toernooi in Waalwijk, een week later met Gijs, Jasper en Hidde in 

Tilburg op de eerste dag van het toernooi om de Midden Brabant Cup. 
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Daar hebben we gemerkt dat ze buiten Vught ook behoorlijk kunnen 

schaken. Op 23 oktober  eindigden Jasper en Daan in de middenmoot 

met 3,5 resp. 3 punten uit 8 

wedstrijden. Milo haalde 1 punt 

uit 8 partijen. Op 30 oktober 

was de tegenstand nog sterker 

en belandden Gijs, Jasper en 

Hidde alle drie in de achterhoe-

de. Gijs redde de eer met een 

overwinning. Dit keer was de in-

deling behoorlijk in ons nadeel. 

Gijs en Jasper waren ingedeeld 

in een groep met ook stap 2 en 

stap 2+ gediplomeerden.                
           Daan, Jasper en Milo in diep gepeins… 

Dan weet je bij voorbaat al dat het heel moeilijk gaat worden. Hidde 

haalde in een groep met doorgewinterde stap 1 gediplomeerden geen 

punten, maar  deed wel een schat aan ervaring op. Duidelijk is wel dat 

het deelnemen aan toernooien met andere clubs de manier is om be-

ter te worden.  

In het verleden behoorde de jeugdafdeling van ‘De Vughtse Toren’  

tot de top van Brabant, ja zelfs tot de top van Nederland. Ik zie 

geen enkele reden waarom we dat niet weer zouden bereiken. Veel 

spelen, veel trainen en hard werken brengt je ook bij schaken aan de 

top. Regelmatig je krachten meten met andere clubs geeft je daarbij 

goed zicht op waar je staat.  

 

We hebben nog een lange weg te gaan.., maar mogelijkheden zijn er 

zeker! Als begeleiders gaan we er voor! Jullie toch ook? 

De volgende toernooien zijn voorlopig op: 

 11 december 2016 (2e ronde Midden Brabant Cup) 

 22 januari 2017 (3e ronde MBC) 

 5 maart 2017 (4e ronde MBC) 

 19 maart 2017 (5e ronde MBC)  

Schrijf ze alvast in je agenda! Misschien dat er nog meer bijkomen,  
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Genoeg gepraat, schaken ! 
 
Wie de vragen bij de volgende schaak-
stellingen het best beantwoordt kan re-
kenen op een verrassing…! 
 
> Stelling 1  >> 
Als zwart aan zet is: 
1. Wat is de beste zet voor zwart ? 

Als wit aan zet is: 
2. Wat is de beste zet voor wit ? 

 
 
> Stelling 2 >> 
3. Wat is de beste zet voor wit ? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
<<  Stelling 3 < 
 
4.  Wat is de beste zet voor wit ? 
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>> Stelling 4 >> 
 
5.  Hoe kan wit mat in één geven ? 
 

 
 
 
 
>> Stelling  5  >> 
 
6.  Hoe kan wit in twee zetten mat  
      geven ? 
 
(heel moeilijk; hint: een pion die promo-
veert hoeft niet persé een Dame te wor-
den) 
 
 
 

 
 
 
<<  Stelling  6 << 
 
7.  Hoe zet wit mat in twee ? 
(ook een moeilijke; hint: zwart 
kan niet veel zetten doen…) 
 
 
 

Stuur je oplossingen naar: 
     Wolter.de.vries@home.nl  

mailto:Wolter.de.vries@home.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX0OLFmJnQAhXLnBoKHemJAPoQjRwIBw&url=http://nkjeugd.schaakbond.nl/nieuwsarchief/2013/logo-nk-jeugdschaak-sneek-2013&psig=AFQjCNGicsJHDVqPpY7LSyUdzOrsXJyZnA&ust=1478695603295075
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Enkele jeugdleden doen mee aan de simultaan 
 

Sommigen van jullie durfden 

de strijd aan tegen Anne 

Haast. Zij is kampioen van 

Nederland en nog pas 23 

jaar oud. 

Zij heeft jullie (ook ons) 

alle hoeken van het schaak-

bord laten zien. 

Anne vond het erg leuk, dat 

jullie meededen en vond jul-

lie echte kanjers ! 

 

Op jouw bord Laurens, zie 

ik een hele mooie matstel-

ling. Heb jij die bedacht, of 

was het toch Anne..? 

 

En.., als ik iedereen zo zie kijken naar wat Bas gaat zetten, gaat het 

er spannend aan toe.  Hoe liep dat af Bas..? 
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Géén ‘herdersmat; maar wel een korte partij..! 
 
De meesten van jullie kennen al wel de ‘Herdersmat’. Een partijtje 

van 4 of 5 zetten, waarbij de aanvallende partij met de Dame samen 

met loper of paard de koningspion op f7 of f2 bedreigt. De verdedi-

gende partij moet dus zorgen dat die pion voldoende wordt be-

schermd; anders is het spel snel afgelopen.  

Toch is het snel uitkomen met de Koningin meestal niet juist. Je moet 

dan al gauw in de verdediging omdat een ‘bloot’- staande dame erg 

kwetsbaar is en door heel veel stukken en pionnen kan worden aange-

vallen. 
 

Hieronder een korte partij, met een betere ontwikkeling. 

Zwart neemt misschien wel een logische, … maar een zeer  verkeerde be-

slissing. 

Wij zijn benieuwd of je ziet wanneer dat gebeurt en hoe het beter kan. 
1. e2- e4 e7-e5 
2. Pg1-f3 d7-d6 
3. Lf1-c4 Lc8-g4 [het witte paard op f3 staat nu ‘gepend’]; 
4. Pb1-c3 Pb8-c6 [tot nu toe een goede spel-ontwikkeling]; 
5. 0-0  Pc6-d4 [een dubbele aanval op het witte paard..]; 
6. Pf3xe5?! . . . .  [het ‘gepende’ paard verlaat het veld..; daarmee… 
 . . . .   Lg4xd1?! ... offert wit zijn dame; of is het een schijnoffer??] 
7. Lc4xf7 + Ke8-e7 [de zwarte koning kan niet anders…] 
 ..en nu de laatste zet ..: [mat in één..!!!; zie jij het ook..??] 
8. Pc3-d5 # 

Achteraf gezien mocht de zwarte Loper bij zet 6 de Dame natuurlijk niet 

slaan. De speler met zwart had het dreigende mat moeten zien. Om het 

schaak-mat te voorkomen had hij het paard op e5 moeten slaan.   

Opletten dus..: Als je tegenstander een offer aanbiedt.., kijk dan  altijd 

goed uit, of er misschien niet een andere bedoeling  achter schuilt. 

 

Jullie rubriek in het volgende clubblad 
 Het schaakspel is al eeuwen oud en wordt over de hele wereld gespeeld. 
 In het volgende clubblad lees je meer over de geschiedenis van het schaakspel. 

 Natuurlijk zijn er dan ook weer nieuwe oefeningen. 

 En…, weet jij soms iets te vertellen…, over een partij of bv. over hoe en van 
wie jij het eerst hebt leren schaken…; laat het maar weten..! 
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Simultaanpartijen 
 
Op zondag 2 oktober nam Anne Haast tegen velen van ons een simul-
taan af. Dit deed ze op maar liefst 30 schaakborden. Ook waren er enke-
len van onze jeugdclub die het aan durfden. 
 
Na afloop bleek het niemand te zijn gelukt haar te verslaan. Twee remi-
ses, dat wel. 
Het adagium: “Wit begint; zwart wint” kan nu wel van tafel. Ook de veel 
gebezigde uitspraak van: “Vrouwen kunnen niet schaken…” moet bij elke 
deelnemer nu wel zijn gesmoord. 
Met het schaakniveau van Anne (elo: 2380 !) is het niet verwonderlijk dat 
ze door ons niet te verslaan zou zijn. 
Dit treft dus geen blaam. 
De meesten kunnen terugblikken naar een leerzame partij. 

 
Aan iedereen, die met ‘geveinsde’ trots terugdenkt aan zijn partij, vroeg 
de redactie zijn partij op te sturen. 
Een ‘vorderingsactie’ eigenlijk. 
Want, zoals Anne Haast onze partijen partij heeft gegeven zou wel eens 
leerzaam kunnen zijn voor al onze leden. Een soort ‘kruisbestuiving’ van 
kennis en tactiek dus. 
 
Desondanks, een paar zeer aan te bevelen partijen. 
Een relatief korte partij van Steve Koot (pag. 16); een zeer boeiende par-
tij van Peter Loman (hiernaast) en ook een heel intensieve partij van An-
ne Haast tegen Kees de Laat (pag 29). 
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Witvensedijk 2, 5296 KH te Esch, tel.; 073-6579047 
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Anne Haast ~ Peter Loman 
Simultaanpartij  ~  Vught, zondag 2 oktober 2016 
 “Enerverend; zowel in opening, middenspel en eindspel...!”
 
1. e4  e5  
2.  Pf3 Pc6  
3.  d4  exd4  
4.  Pxd4 …. 
Ik zag 2 borden rechts 
van mij dat Wolter pre-
cies dezelfde stelling 
had, dus ik besloot af te 
wijken van zijn zetten. 

4 .... d6   
5.  Pc3  Pf6   
6.  Le2   h6   
7.  O-O  d5  
8. exd5 Pxd5 
9. Pxd5 Dxd5 
10. Lf3 Dc5 
11. Pxc6 bxc6  
12. Le3 Db5  
13. c4 Da6  
14. Dd4 Le6  
15. b3 Td8  
16. De4 c5  
17. Tad1 Ld6  
18. Lg4 Ke7  
19. Lxe6 fxe6  
20. Tfe1 Kf7  
21. Df3+ Kg6   
22. Dg4+ Kh7   
23. De4+ g6 
24. h4 h5   
25. Lg5 Tde8 
26. Te2 Thf8   
27. Td3 Tf5  
28. f4 e5  
29. Td5 Dc8 
30. a3 Te6  
31. b4 c6 
 
 

 
Met deze zet verleid ik 
Anne haar toren voor 
mijn loper + pion te of-
feren . 

32. Txd6 Txd6  
33. Lxc5 Td4  
34. Dc2 De6  
35. Db3 …. 
Hier maak ik de domme 
fout. Ik sla met Toren 
ipv Dame. En Anne straft 
dat meteen af… 

35.  …. Txc4  
36. Tc2 exf4  
37. Dxc4 De1+ 
38. Df1 De3+ 
39. Tf2 Dxc5 
40. Kh2 Dxa3 
41. Txf4 Dd6 
42. Df3 … foto ... 
43. …. a5 
43. Kh3 De6 
 

 

44. Txf5 Dxf5+ 
45. Dxf5 gxf5 
46. Le7 f4 
47. Ld6 a4 
48. Lxf4 a3 
49. Le5 Kg6 
50. Kg3 Kf5 
51. La1 Ke4 
52. Kf2 Kf4 
53. g3+ Kg4 
54. Kg2 c5 
55. Kf2 c4 
56. Kg2 a2   
57. Kf2 Kf5 
58. Kf3 Kg6 
59. Kf4 Kh6 
60. Kf5 Kh7 
61. Kg5 Kg8 
62. Kxh5 Kh7 
63. Kg5 Kg8 
64. Kg6 Kf8 
65. h5 Kg8  
 
Ik geef op [1-0] 
 
Tja, met die volledige 
overheersing op de a-h 
(Anne-Haast)-diagonaal 
kan de witte pion pro-
bleemloos doorstomen!



~ 28 ~ 
 

 

 ‘ Stille kracht ‘ 
 

Het geloof in stille krachten, aanwezig in het heelal 
Beïnvloeden de mens ten goede, of brengen hem ten val. 

Men moet er in geloven; dan spelen ze hun rol 
Maken ons òf sterk en krachtig 

Of akelig slap en onmachtig. 
 

Al naarmate de mens zich geeft 
En zelf de aanhef heeft 

- diep in zich verborgen – 
Tot licht en hoop, of duisternis en zorgen 

Ook bij dit edele spel 
Bepalen deze bij een enkele speler 

Zijn wee en wel. 
 

 
Bertie Brandwijk – van Julsinga 

 
 
Bertie Brandwijk toernooi en Veteranenkampioenschap 

 
De derde donderdag in november; bij ‘De Vughtse Toren’ inmiddels een 
wijdverbreid begrip. 
Een dubbeltoernooi in zaal-café van Berkel, waarbij parallel aan elkaar 
het Bertie Brandwijk Seniorentoernooi wordt gehouden samen met het 
Brabants Veteranenkampioenschap voor 65-plussers in Brabant. 
 
Traditiegetrouw gaat dit gepaard met veel chocomel, een stevige lunch 
en eigenzinnige b2-b4 openingen. 
 
Ook kan dit toernooi natuurlijk niet zonder één van de vele schaakge-
dichten uit haar schaakbundel. 
Bertie Brandwijk overleed 15 jaar geleden in 2001. 
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Anne Haast  
 Kees de Laat  

1.   e4  c6  
2.   d4  d5  
3.   Nc3  dxe4  
4.   Nxe4  Bf5  
5.   Ng3  Bg6   
6.   h4  h6  
7.   Nf3  Nd7 
8.   Bd3  Bxd3  
9.   Qxd3  e6  
10. Bd2  Ngf6  
11. O-O-O  Be7  
12. Ne4  Qb6  
{Beter was: 
12... Nxe4 13. Qxe4 
Nf6 14. Qe2. Met 12... 
Qb6 ga ik ook maar 
voor de lange 
rokade want ik zag g4 
al komen.}  

13. g4  O-O-O  

{De computer slaat hier 
gewoon: 
13... Nxg4 14. Rhg1 h5}  

14. g5  Nxe4  
15. Qxe4  hxg5 
16. hxg5  …. 
{Pion f7 is nu zwak...}  

16. ....  g6  
17. Qf4  f6  
18. gxf6  Bxf6  
19. Rxh8  Rxh 8 
20. Qg4  …. 
{...en nu zijn de pionnen 
op e6 en g6 zwak.}  

20. ….  c5  
21. Bc3  cxd4  

{21... Qa6 had 
betere kansen gebo-
den, met name na: 22. 
Kb1 De2 23. Re1 Qxf2} 

22. Bxd4  Bxd4  
23. Nxd4  Kb8  
24. Qxg6  
{24. Nxe6?! Ne5 25. 
Qe2 Qxe6 was nog niet 
zo slecht geweest voor 
zwart.}  

24. ….  e5  
25. Qxb6   …. 
{Misschien beter: 25. 
Ne6 
Qc6 26. Qg7}  

25. ….  Nxb6  
26. Nf3  Rf8  
27. Nxe5  Rxf2  

{En zo staan we een 
pion 
achter in een stelling 
die Anne simpel uit-
tikt,zeker toen het alle-
maal sneller moest.}  
28. b3  Re2  
29. Nd3  Kc7  
30. Rd2  Re3  
31. c4  Kc6 
32. Kc2  Re7  
33. Nb4+  Kc5  

34. a3  Rf7  
{Hier staat de toren niet 
handig. Beter 
was 34... a5 35. Nd3+ 
Kc6 of 34... Th7} 

35. Nd3+  Kd4  
36. Nb4+  Kc5  
37. Kc3  Rh7  
38. Nd3+  Kc6  
39. Ne5+  Kc7 
40. c5  Nc8  
41. a4  a6  
42. b4  Na7  
43. Rd4  Rh3+  
{Beter: 43... Nc6 44. 
Nxc6 Kxc6 45. Rd6+ 
Kc7 46. b5 axb5 47. 
axb5 Rh3+ 48. Kb4 
Rh4+ 49. Kb3}  
44. Kc4  Rh7 
45. b5  axb5+  
46. axb5  Kb8?  
47. Nd7+  Kc8  
48. Nb6+  Kc7 
49. Nd5+  Kc8  
50. Rf4  Rh8  
51. Nb6+  Kc7?  
52. Rf7+  Kb8?  
53. Nd7+  Kc8  
54. Nb6+  Kb8?  
55. Kb4  Rh4+  
56. Ka5  Rh1  
{Had ik beter meteen 
kunnen spelen ipv 
Rh4+} 

57. Nd7+  Kc8  
58. Kb6  Rb1  
59. Kxa7  Rxb5  
60. Nb6+  Kd8  
61. Rd7+  Ke8  
62. Rd5  1-0 
{…en toen werd het 
toch tijd om op te capi-
tuleren; ik raak mijn 
laatste pion kwijt en de 
pion op wit krijgt vrij 
baan! …; al met  
al : een vermakelijke en 
zeer leerzame partij.}  
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Avondcompetitie 
 
Tijdens de clubavond merkte ik dat veel leden nog niet weten wat een externe 
avondcompetitie inhoudt. 
Welnu, we spelen op een willekeurige avond met een 4-tal leden extern tegen 
een andere vereniging in de omgeving. Afwisselend gebeurt dit uit en thuis; 
grofweg eens per maand. 
Soms is dit tijdens de clubavond van een vereniging; soms ook juist buiten de 
clubavond. 
De 1e externe competitiedag was bij de ‘Stukkenjagers’ in Tilburg. De club had 
maar liefst acht 4-tallen in de avond competitie. Een drukte van belang. 
Onze vereniging doet dit jaar voor het eerst mee met de avondcompetitie en 
met nog slechts één 4-tal. Hopelijk groeit de belangstelling; het heeft wel iets.. 

 
Maandagavond 17 oktober speelden we ‘thuis’ onze 2e ronde.  
Tegenstander was ‘De Combinatie’ uit Asten.  
Deze maandagavond bleek voor ons 4-tal niet zo gelukkig omdat we 
door vakantie en andere bezigheden kampten met 3 afzeggingen. 
Desondanks kregen we een ‘versterkt’ 4-tal aan het bord. 
Achteraf bekeken hebben we dit externe treffen onnodig verloren. 
 
Alex ontwikkelde een stevige stelling op het bord en op het moment dat 
hij met een imposant torenoffer ‘mat in drie’ kon realiseren deed hij een 
ernstige misstap. Hij verloor een belangrijke kwaliteit..: 0-1. 
 
Frank met wit kampte lange tijd met een vroeg 
pionoffer. Pas na 32 zetten werd deze terugvero-
verd. Uiteindelijk ontstond een toren-toren eind-
spel tegen zijn toren-loper, die desondanks on-
beslist eindigde..:  ½-½. Achteraf schijnt dat winst 
toch tot de mogelijkheden behoorde (diagram). 
 

Eindstelling na 50 zetten (remise) >>    
….  Of ziet iemand winstmogelijkheden….? 

 
Rob Hachmang trof een erg charmante opponent tegenover zich. Zij 
probeerden over en weer van alles uit; maar het werd steeds doorzien: 
De partij eindigde in remise..: ½-½. 
 
Onze hoop concentreerde zich tenslotte op de partij van Tom Fürsten-
berg op het eerste bord. Lange tijd leek het een gelijk opgaande strijd 
met mogelijkhedenwederzijds. Beide stellingen werden uiterst gecompli-
ceerd met instaande dames, penningen, en matdreigingen over en weer. 
In de afwikkeling trok Tom uiteindelijk aan het kortste end..: 0-1. 
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Een enerverende avond met 4 volledig uitgespeelde partijen.  
De klokkenluiders uit Asten keerden met een 3-1 winst tevreden huis-
waarts. 
 

Een ‘gemiste penalty’…!? 
 
Partij:   Bert Berkers,    ‘De Combinatie’ - Asten 

Alex Lalihatu,   ‘De Vughtse Toren’ 

 
<< Diagram, na 21e zet: Kg1. 
 
Voor Alex lag hier de kans voor een onver-
mijdelijk mat in drie:: 
21.  ….  Th1 + 
22.  Kxh1  Dh6 + 
23.  Ph4  Dh4 + 
24. Kg1  Dh2 # 
De partij ging echter als bovenstaand.  
Na 42 zetten moest Alex opgeven..  
 

Helaas, iedereen zag het..; maar wat heb je aan die ‘beste stuurlui’ langs 
het bord… 

Frank / Alex 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN  extern- en avondcompetitie 

 
Start van de NBSB avondcompetitie 

 Vughtse Toren 1 begint de externe competitie met een gelijkspel  

Op zaterdag 17 september hebben we gelijk gespeeld tegen Dubbelschaak-2 
(Boxtel). We begonnen met een 1-0 voorsprong, doordat Evelina dinsdag-
avond haar vooruit gespeelde partij (bord 2) gewonnen had. Zaterdag liep het 
op verschillende borden stroef.  
Wim (bord 1) verloor in het eindspel een vrijpion uit het oog, waarna ook de 
partij verlopen was.  
Tom (bord 6) had aanvankelijk actief spel, miste een pionwinst, maar langza-
merhand keerde het tij en verloor hij uiteindelijk een pion en al gauw daarna 
de partij. 
Geert (bord 3) kon 1 of 2 pionnen winnen, maar vreesde voor de ruimte die 
zijn tegenstander hierdoor zou krijgen. Een remise volgde.  
Ook Hans (bord 4), Kees (bord 7) en Tammo (bord 8) speelden remise. Hans 
met enige pech, hij stond beter, maar kon eeuwig schaak niet voorkomen. 
Kees stond lang gedrukt, maar verdedigde taai en toen hij met zijn paard de 
open lijn kon sluiten, was een remise het resultaat.  
Tammo kon de open lijnen niet helemaal benutten en na afruil van de dames 
was ook hier een remise het gevolg. 
Henk (bord 5) won een belangrijke pion, kreeg de torens van de tegenpartij op 
bezoek maar na een paardoffer was de winst binnen, waardoor na deze laat-
ste partij de stand gelijk was. 

 
Eerste winst voor eerste team 
Extern team 1 uit tegen OSV-2 Oss  8/10-2016  

Zaterdag 8 oktober 2016 speelde de Vughtse Toren 1 in Oss tegen OSV-2. 
We hebben dit gewonnen met 6-2! 
Wim (bord 1) had taaie tegenstand en kon geen doorbraak forceren, ondanks 
2 toren op de h-lijn. Het paard van zijn tegenstander stond ijzersterk. Remise 
was het resultaat. 
Henk (bord 2) had het iets makkelijker, kreeg zelfs een zwarte pion op f3. 
Daarna was het snel afgelopen en was het eerste punt binnen. 
Geert (bord 3) had lang een goede stelling, maar na de korte rochade van zijn 
tegenstander kreeg Geert meer grip op de stelling, wat zich later uitbetaalde in 
een prima winst! 
Ook Hans (bord 4) ging, schijnbaar, lang gelijk op, kon afwikkelen tot een 
eindspel met de verste vrijpion (en beiden een toren) en na een blunder van 
zijn tegenstander was ook dit punt voor ons! 
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De tegenstander van Tom (bord 5) kon een kwaliteit winnen, maar durfde dat 
niet aan. Tom maakte daar gebruik van, won een stuk en zijn torens maakten 
volop gebruik van de g- en h-lijn. Ook dit punt was voor ons! 
Frits (bord 6) kwam slecht uit de opening, verloor 2 pionnen, maar won er nog 
1 terug. En na een aftrekschaak gaf hij het snel op. 
Kees (bord 7) kon de h-lijn openen, waarna hij met goed schaak eerst een 
stuk won en daarna de hele partij! 
Tammo (bord 8) speelde een prima partij, stond de hele tijd goed maar besloot 
in het clubbelang om geen winstpoging te doen en een solide remise was het 
resultaat. 
              Frits Akkermans 

Ruime overwinning voor eerste team  
Extern team 1 thuis tegen De Kentering 5/11-2016 

Op 5 november kregen we de Kentering uit Rosmalen op bezoek. Qua rating 
zouden we het op de eerste drie borden moeilijk krijgen maar op de overige 5 
hadden we een overwicht, dus er was goede hoop op een (kleine) overwin-
ning. Zoals bekend zeggen ratings op ons niveau lang niet alles, dus de uit-
slag was anders dan de verwachting: een dikke overwinning! 
 De opening verliep bij iedereen goed tot voorspoedig, alleen Henk had het 
moeilijk om het juiste antwoord te vinden tegen het koningsgambiet.  
Langzaamaan verschenen er voordeeltjes op de diverse borden in de vorm 
van een pion (Evelina) of een kwaliteit (Frits en Tammo) of gewoon een betere  
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stelling zoals bij Tom. Hij  zet zijn voordeel om in een koningsaanval en weet 
als eerste het punt binnen te slepen. Ook Frits (getergd door zijn onnodige 
verlies in de vorige ronde) zet zijn kwaliteitsvoorsprong om in een overwinning. 
Vervolgens scoort  Geert een prima plusremise tegen een overwicht van 260 
ratingpunten, voorwaar een knappe prestatie. 
 Maar het houdt hier niet op: Hans is weliswaar niet helemaal tevreden over 
zijn speelwijze maar haalt wel degelijk via goed spel het volgende punt binnen. 
De tegenstander van Evelina gaat te optimistisch in de aanval en zet daarbij 
zijn dame buitenspel op de a-lijn. Evelina gaat aan de andere kant van het 
bord in de tegenaanval en scoort spoedig ons volgende punt. En tenslotte 
heeft de tegenstander van Henk na een verkeerde beslissing het initiatief en 
een pion verspeeld en haalt Henk daarna met solide spel de vis op het droge.  
De tussenstand: 5½ - ½ ! 
 Het had nog mooier kunnen worden, maar helaas ziet Tammo met een kwali-
teit voorsprong een “lopervork” tegen 2 torens over het hoofd en staat hij op-
eens een pion achter. Hij krijgt geen kans meer en moet gedesillusioneerd op-
geven. Ook Kees, die de hele tijd goed staat, ziet een kleine combinatie over 
het hoofd en komt een pion achter. De laatste tijd heeft Kees echter laten zien 
hoe taai hij is en ook nu verdedigt hij de  stelling zo goed dat remise uiteinde-
lijk een terechte uitslag is. 

 
. 

Avondcompetitie 

Start van de NBSB - avondcompetitie  

Voor het eerst in de geschiedenis van de Vughtse Toren heeft een team 
deelgenomen aan de NBSB avondcompetitie. 
Op woensdag 28 september vertrokken Peter Loman, Ria Samuels, 
Frank Donders en Ton van Roon naar Tilburg om daar te spelen tegen 
het team Stukkenjagers H. 
Peter speel op bord 1 met wit zijn favoriete opening b4. In eerste instan-
tie leek zijn tegenstander daar weinig van onder de indruk, maar op een 
gegeven moment maakte hij een blunder waardoor mat niet meer was te 
voorkomen. 
Op bord 4 kwam Frank met zwart goed te staan. Hij dacht, het is nu tijd 
om wat risico te nemen. Had hij beter niet kunnen doen. Koste hem een 
loper en uiteindelijk de partij. Tussenstand 1 – 1. 
Ton speelde op bord 2 een rustige opening, zonder veel dreigingen. 
Maar na 24 zag Ton een leuke combinatie. Zijn tegenstander zag dit te 
laat. Resultaat een pion + een kwaliteit. 
Ton maakte het zich nog onnodig moeilijk door deze kwaliteit voor een 
pion terug te geven. Maar met twee pluspionnen in het eindspel kwam 
het toch nog goed. 
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Ria speelde op bord 3 verdienstelijk en kwam al snel een kwaliteit voor. 
Maar wellicht verrast door het korte speeltempo in de avondcompetitie 
(90 minuten voor 40 zetten + 15 minuten voor de rest van de partij) ging 
ze na 36 zetten door de vlag. 

Eindresultaat: 2 – 2. Voor de eerste keer dat we meedoen, is het team 
best tevreden met dit resultaat. 

Ton  
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The ‘Queen  of  Katwe ‘ 

“ Schakend op weg naar een beter bestaan..” 
 
Een verfilming over het waargebeurde verhaal van een meisje uit de Ugan-
dese sloppenwijk Katwe. 
In 2012 schreef Tim Crothers het boek ‘The Queen of Katwe’. Een bestseller 
die in 2013 in het Nederlands is vertaald door Annoesjka Oostindiër.  
Uitgeverij Bruna onder de titel ‘Het Schaakmeisje’. 
 
Een verhaal over dromen, doorzettingsvermogen en een nieuwe toekomst. 
Phiona Mutesi is een jonge, analfabete vrouw die opgroeide in Uganda. Ze was 
voorbestemd tot het leven dat haar dorpsgenoten leefden in armoede. Tot ze 
een schaakbord tegenkwam. Al op haar elfde was ze nationaal schaakkampi-
oen en op haar vijftiende won ze tegen alle verwachtingen in het belangrijke 
jeugdschaakkampioenschap van Afrika. Haar overwinning gaf Phiona de kans 
deel te nemen aan de Schaakolympiade in Rusland, een toernooi waar eerder 
grootheden als Garri Kasparov en Bobby Fischer aan deelnamen. En ze heeft 
nog een lange toekomst voor zich… 
 
Op een goede dag in 2004 liep Phiona haar broer achterna door de slum. Hij 
ging voetballen, schaken en eten bij Robert Katende. Namens de organisatie 
Sports Outreach probeert Katende kinderen via schaken en onderwijsbeur-
zen uit de sloppen te krijgen. Hij leert zijn pupillen schaken. Maar belangrij-
ker nog: hij geeft ze via het schaakspel ook lessen in het leven.  
De kinderen ontwikkelen vaardigheden zoals focussen, analytisch vermo-
gen, een strategie uitstippelen, probleemoplossing en tijdsmanagement.  
Katende: “Pas je deze schaakvaardigheden toe in je leven, dan voorkom je 
dat je faalt.” Phiona’s belangrijkste levensles is plannen. Phiona: ,,Plan je 
niet goed in het leven, dan word je een loser.” 
 
Wegens succes breidde Katende zijn schaakproject uit naar andere slop-
penwijken in Kampala. Wat later ook naar Gulu, het gebied in Noord-
Uganda dat voorheen werd geteisterd door de gruwelijke rooftochten van 
Joseph Kony’s (ooit machtige) Verzetsleger van de Heer.  
Ondertussen heeft Katende al 1200 kinderen aan het schaken gekregen. 
Waarvan er honderden naar school kunnen, dankzij een beurs van Sports 
Outreach.’ 
Wat weinig schakers weten dat niet alleen onze koninginnen en prinsessen 
mee doen maar ook die uit Uganda. Met in hun midden Phiona Mutesi, the 
Queen of Katwe. Maar Phiona gedraagt zich niet als een koningin. 
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Haar schaakresultaten zijn de laatste jaren achteruit gegaan. Zij heeft een 
Elo van rond de 1600. Maar dat geeft niets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Damesteam 
Uganda 

 
 ‘Dankzij de film zijn in ieder geval al een hoop mensen uit hun financiële 
sores verlost. De film is voor een deel geschoten in Katwe, waardoor veel 
mensen een graantje hebben kunnen meepikken. Ugandese kinderen kre-
gen na audities rollen in de film, een paar van Katende’s schakers kregen 
een kleine rol als zichzelf. Katende zelf heeft zes maanden als consultant 
voor Disney gewerkt, om te zorgen dat alles zo authentiek mogelijk zou 
worden verfilmd.’  
 
Phiona moest huilen toen ze de film voor het eerst zag: ,,Ik zag alle ellende 
weer voorbij komen. Maar tegelijkertijd ben ik super opgewonden en kan ik 
het bijna niet geloven. Ik kwam nergens vandaan, kende niemand en was 
nog nooit buiten Katwe geweest. Dankzij het schaken ben ik daar allemaal 
aan ontsnapt.” 
  
Schoolprojecten 
De film, het boek en alles erom heen is stof voor diverse schoolprojecten. 
Spreekbeurten, werkstukken, gezamenlijk filmbezoek en discussies hier-
over. Zo’n mooie rol van het schaken in het echte leven.  
Prachtig en leerzaam toch! 
 
Trailer 
Eventueel te bekijken op YouTube:   ‘The Queen of Katwe’  
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Programma seizoen 2016-’17  [t/m 3 januari 2017] 
    

 

~ onder voorbehoud  ~ 
 
 

 
Wk Dinsdag 

Interne com-
petitie Anders 

Vakantie / feest-
dagen 

44 1-nov  cyclus 1-8 intern 
 44 5-nov  extern NBSB competitie Zaterdag! 

45 8-nov cyclus 1 - 9  intern   

46 15-nov cyclus 1 - 10  intern   

46 17-nov  toernooi Berti Brandwijk / Veteranen  Donderdag ! 

47 22-nov cyclus 1- 11   intern   

47 26-nov  extern NBSB competitie Zaterdag! 

48 29-nov cyclus 2 - 1 intern   

49 6-dec cyclus 2 – 2  intern   

50 13-dec cyclus 2 - 3 inter 
 50 17-dec  extern NBSB competitie Zaterdag! 

51 20-dec cyclus 2 - 4  intern   

52 27-dec   Geen Schaken Kerstvakantie 

1 3-jan   Geen Schaken  Nieuwjaar 

2 10-jan toernooi Nieuwjaarstoernooi 
  

 
 

Externe competitie   team 1  team2   
Zaterdag    5 november ths. De kentering  Stukkenjagers 5 
Zaterdag 26 november uit Vianen/DVP 2 De Drie Torens 4 
Zaterdag 17 december ths. HMC-Calder 3 HMC-Calder 5 
Zaterdag   4  februari  2017 uit Garde 2  Garde 3 
Zaterdag 11 maart  ths. EVS 1   Veldhoven 2 
Zaterdag    1 april  uit De Kempion 1 Dubbelschaak 2 
Zaterdag    6 mei  uit OSV 1  géén schaak 

 
 
 

Avondcompetitie (extern) 
Vrijdag 18 november uit HMC-Calder  
Maandag 12 december ths. Deurne -A 
Dinsdag 24 januari  uit WLC- B 
Maandag 20 februari  ths. EVS –A 
Dinsdag 21 maart  uit HSC -C 
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46e   Jaargang   nr. 2                         November 2016 

 
Voorzitter:           Ton van Roon    073 - 6566415  

tonschaakt@ziggo.nl   06 - 46345997 
 
Secretaris:         Frits Akkermans     0411 - 641595  

fritsakkermans@kpnplanet.nl   06 - 22611517 
 
Penningmeester:  Henk van Evert,    073 - 6426757 

h.vanevert@kpnmail.nl 
 
Wedstrijdleider:  Peter Loman                06 -10905622 
    peter.loman@atos.net 
 
Jeugdopleiding  Wolter de Vries    073 - 6564688 
    Wolter.de.vries@home.nl  06 - 54280661 
 
Webmaster:  Sije Zeldenrust    073 - 6567595 
    s.zeldenrust@home.nl   06 - 21341312 
 
Clubblad:   Frank Donders,     073 - 6566990 
    frankenriadonders@gmail.com   
 
Internet:    www.devughtsetoren.nl 
 
Ereleden:   Jan van Oeffelen 
    Kees Machielsen 
    Harry van Sterkenburg  
    Theo Jansen 
 
Teamleiders externe competitie: 
-  1e team   Frits Akkermans    0411 - 641595 
          06  - 22611517 
    Henk van Evert    073  - 6426757 
-  2e team   Sije Zeldenrust    073 - 6567595 
          06 - 21341312 
 
Clublokaal:   Zaal  café Van Berkel 
    Vlasmeersestraat 97, Vught  073 - 6560862 
 
Speelavond:  dinsdag  van 20.15 - 00.15 uur. 
  
Gironummer:  NL13.INGB.000.269.40.58   

Penningmeester sv. ‘De Vughtse Toren’  
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