
Verslag WLC 2-BSV 2 

 

WLC 2 1758 BSV 2                1835 4 4 

1. Dannie Beijk 1711 Angelique Osinga 1922 0  1 

2. Leo van IJzendoorn 1751 Rob Hopman-Been 1942 0 1 

3. Henny Wilbrink 1835 André van der Graaf 1821 ½ ½ 

4. Jasper Krenning 1790 Hans Nunnikhoven 1891 1  0  

5. Pierre Buijs 1718 René Punt 1912 1 0  

6. Piet Koster 1832 Rene Paardekam 1760 0  1  

7. Bas Roelen 1715 Bas van de Putte 1699 ½ ½  

8. Hans Baijens 1712 Henry Groenveld 1735 1 0 

 

Op 7 oktober speelden wij onze tweede externe ronde van dit seizoen. Onze tegenstander, 
BSV 2, was de enige tegenstander die ons vorig jaar een nederlaag wist toe te brengen. Wij 
koesterden nog enige wraakgevoelens en waren zodoende gebrand om een goed resultaat 
neer te zetten. Zeker ook vanwege de onverwachte nederlaag die we in de eerste ronde 
geleden hadden. Het team was tot zaterdag 7 oktober rond een uur of negen compleet. Toen 
werd eén van onze spelers getroffen door ziekte en kon ik voor de eerste keer dit seizoen in 
paniek beginnen met bellen om een achtste speler te vinden. Gelukkig was Henny, voor wie 
ik oorspronkelijk een invaller had gezocht, bereid om zijn zaterdagse plannen op te schorten 
en ons team te hulp te springen, waarvoor ik hem nogmaals graag wil bedanken. Daardoor 
konden wij alsnog met een volledig team aantreden. Op voorhand leek het een  wedstrijd te 
worden tussen twee gelijkwaardige ploegen. Dit veranderde toen ik de opstelling van BSV 2 
onder ogen kreeg. Zij hadden een heuse kwaliteitsinjectie aan hun tweede team gegeven. 
Waardoor er plotseling een klein leger aan sterke spelers op de bovenste 5 borden was 
neergestreken (3 spelers met een rating boven de 1900 en twee spelers boven de 1800). 
Stel daar Henny als enige speler boven de 1800 tegenover op en het is duidelijk dat BSV 2 
plotseling de favoriet geworden is. Onder het mom “je weet nooit hoe een koe een haas 
vangt” of “het balletje kan raar rollen”, kiest u maar, namen wij plaats achter onze borden. 

Ikzelf was als eerste klaar. Ik was van plan een leuke en scherpe partij te spelen. Maar 
eenmaal achter mijn bord zittend, bleek daar weinig van. Ik had mij onvoldoende voorbereid 
op scherpe openingsvarianten en speelde dus tam en afwachtend. Mijn tegenstander was 
ook niet echt van plan om ijzer met handen te breken en dus gebeurde er 19 zetten lang 
niets. Daarna werd op mijn verzoek snel tot remise besloten, 0,5-0,5.  

 

Bord 7 Bas 

In onderstaande stelling heb ik zojuist Th8 gespeeld en remise aangeboden. Mijn 
tegenstander en ik hadden alle twee niet echt een idee hoe verder te komen met de stelling. 
We hebben alle twee wat vreemde stukken, loper op c8 en loper op c2 en het is verrassend 
moeilijk om deze gesloten stelling op een gunstige manier te openen. In plaats van nog eens 
dertig zetten niets doen en afwachten of de tegenstander misschien toch nog wat wil, 
besloten we dat het tijd was om aan de bar de verrichtingen van de rest van de spelers af te 
wachten. 
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Op dat moment stond Leo al erg slecht. Daar leek iets in de opening of vlak na de opening 
mis te zijn gegaan. Ook Piet leek voor het eerst in lange tijd een lastige middag tegemoet te 
gaan, hij stond een pion achter die hij ergens vlak na de opening was kwijt geraakt. Dannie, 
Hans en Henny hun stellingen waren of redelijk gelijk of volkomen onduidelijk voor mij. Pierre 
en Jasper leken het beste van het spel te hebben op hun borden. 

Henny was als tweede klaar. Toen ik in de bar mijn partij met mijn tegenstander zat na te 
spelen, kwam hij vragen wat hij aan moest met het verzoek tot remise van zijn tegenstander. 
Na zeer kort overleg “aannemen als je denkt dat het remise is, anders rustig doorspelen” 
werd voor de tweede keer deze middag de vrede getekend, 1-1. 

 

Bord 3 Henny 

Hier is mijn partij tegen André van der Graaf.  Volgens mijn computer 
zijn er nergens ernstige tactische fouten gemaakt.  In de slotstelling 
zijn er door de vastgelegde pionnenformatie geen zinvolle plannen te 
bedenken om nog door te spelen. 

1. e4 Nc6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4. Nf3 e6 5. Bb5 a6 6. Ba4 b5 7. Bb3 Na5 
8. Be3 Nxb3 9. axb3 Ne7 10. Nbd2 Nc6 11. O-O Be7 12. Ne1 O-O 13. f4 f6 
14. Qe2 fxe5 15. fxe5 Qd7 16. Nd3 Nb4 17. Nxb4 Bxb4 18. c3 Be7 19. b4 
Qe8 20. h3 Qg6 21. Kh2 Bd3 22. Rxf8+ Bxf8 23. Qf3 Be7 24. Qg3 Kf7 
25. Qxg6+ 1/2-1/2 

 

Pierre had het zichzelf in mijn ogen inmiddels nog even lastig gemaakt. Zijn betere stelling 
leek mij op een gegeven moment te zijn omgeslagen naar een onduidelijke stelling. Blijkbaar 
was de stelling, als hij al onduidelijk geweest is, onduidelijk in het voordeel van Pierre, want 
redelijk kort na de remise van Henny kwam WLC 2 voor het eerst op voorsprong, 2-1. 

 

Bord 5 Pierre. 
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Deze keer kwam een vreemde opening op het bord, welke ik nooit eerder speelde.  
Dus alles improviseren.  
 
Punt,René - Buijs,Pierre   
[Buijs,Pierre] 
1.b2-b3 e7-e5 2.Lc1–b2 Pb8-c6 3.e2-e3 d7-d5 4.c2-c4 
d5-d4 5.e3xd4 e5xd4 6.Pg1–f3 Lc8-g4 7.d2-d3 Lf8-b4+ 
8.Pb1–d2 Dd8-e7+ 9.Dd1–e2 (DIAGRAM) 
 
Na lang denken besloot ik voor de dubbelpion te gaan. Ik 
zag geen slagvolgorde die me meer opleverde. Dus … 
Lg4xf3 10.g2xf3 0–0–0 11.De2xe7 Pg8xe7 12.0–0–0 
(DIAGRAM) 

 
Hier moest ik 
kiezen. Of het 
paard op d2 slaan 
of f5 (Ik wilde niet 
dat deze via Pe4 zou gaan meespelen) 
Ik koos voor: 
Lb4xd2+ [12...f7-f5] 13.Td1xd2 g7-g5 14.Lf1–h3+ 
Kc8-b8 15.Th1–e1 Pe7-g6 16.Lh3-f5 Pg6-h4 17.Lf5-
e4 Pc6-e5 18.Td2-d1 f7-f5 19.Le4xb7 Pe5xf3 
[19...Th8-e8] 20.Lb7xf3 Ph4xf3 21.Te1–e7 h7-h5 
22.Td1–h1 Th8-e8 23.Te7xe8 Td8xe8 24.Kc1–d1 
c7-c5 25.Lb2-a3 Te8-e5 26.b3-b4 c5xb4 27.La3xb4 
Kb8-b7 28.Lb4-d6 Te5-e6 29.Ld6-b4 Kb7-c6 30.h2-
h3 h5-h4 31.a2-a3 g5-g4 32.Lb4-e1  (DIAGRAM) 

 
Op de 20e zet was een paard op f3 terecht gekomen en 
deze bleek een sleutelrol te vervullen. Onbereikbaar voor 
de zwarte stukken en controle over de velden h2 en g1. 
 
Hier kon ik de pion op h3 slaan en daarna doorschuiven 
naar h2. Ik kon echter niet berekenen hoe dan verder. 
(Chessbase gaf aan dat het plan op twee manieren kon 
verder gaan. 1. Als witte loper via d2 op f4 de pion op h2 
wilde tegenhouden, dan Te1+ Txe1 Pxe1 Lxh2 Pxd3 met 
winst of 2. Bv. Lb4, dan Tg5 en daarna Tg1.) 
Ik besloot te wachten. 
 
a7-a6 [32...g4xh3 33.Le1–d2 h3-h2 34.Ld2-f4 Te6-e1+ 
35.Th1xe1 Pf3xe1 36.Lf4xh2 Pe1xd3 37.Kd1–e2 Pd3-b2] 
33.a3-a4  
Hier had ik kunnen afruilen en de pion op a4 kunnen gaan ophalen. (zie variant) 
Kc6-d7 [33...Te6xe1+ 34.Th1xe1 Pf3xe1 35.Kd1xe1 Kc6-c5 36.Ke1–e2 Kc5-b4 37.h3xg4 
f5xg4 38.f2-f4 g4xf3+ 39.Ke2xf3 Kb4xa4] 34.a4-a5 Kd7-c6 35.Th1–f1 Kc6-c5 36.Le1–d2 
Pf3xd2 37.Kd1xd2 Kc5-b4 38.Tf1–h1 g4-g3 39.Th1–a1 f5-f4 40.f2-f3 Nu nog even goed 
tellen. 
Te6-e3 41.Ta1–b1+ Kb4xa5 42.c4-c5 Te3xf3 43.c5-c6 Tf3-f2+ 44.Kd2-d1 g3-g2 0–1 
 

Heel lang hebben we niet van die voorsprong mogen genieten. Leo had de hele partij al 
slecht gestaan dus toen hij de bar in kwam, leek het mij duidelijk dat hij verloren had. Even 



laaide bij mij de hoop op toen mij verteld werd dat het remise geworden was. Verbaasd 
vroeg ik aan Leo hoe hij dat voor elkaar gekregen had. Zijn antwoord luidde “niet, ik heb 
verloren.” En zo vervloog mijn kortstondige hoop samen met de voorsprong, 2-2. 

 

Bord 2 Leo 

Dit keer aan het tweede bord kwam ik meteen in de opening in de problemen. Mijn 
tegenstander speelde een niet zo bekende variant (althans niet voor mij…) waardoor ik 
meteen mijn openingsvoordeel kwijt was. Toen ik daarna ook nog een vervelende paardvork 
toeliet die me een dubbelpion opleverde was mijn stelling zwaar gehavend. Ik heb toen lang 
zitten denken hoe ik de stelling kon neutraliseren en hoe ik gebruik kon maken van de 
dubbelpion om het initiatief weer te grijpen maar koos toen een verkeerd plan. Dat werd me 
vooral duidelijk in de analyse achteraf. Ik speelde de zet d3-d4 (de pion op d3 was een 
geïsoleerde pion geworden) om het centrum vast te leggen maar Gerard Welling liet zien dat 
de pion daardoor alleen maar zwakker werd. Ik kreeg geen tijd om mijn plan uit te voeren en 
werd overlopen op de damevleugel. Ik had misschien iets nauwkeuriger kunnen verdedigen 
maar of het uiteindelijk iets had uitgemaakt betwijfel ik. Nadat ik een stuk verloor in een 
hopeloze stelling streek ik de vlag. De enige troost was dat ik achteraf zag dat mijn 
tegenstander bijna 200 ELO punten meer had dan ik. 

 

Jasper bracht ons vervolgens weer aan de leiding. Ik heb weinig van zijn partij meegekregen. 
Hij stond na de opening wel prima volgens mij, maar het middenspel is aan mij voorbij 
gegaan. Bij zijn binnenkomst in de bar vroeg ik hem daarom hoe zijn partij gegaan was en 
welk resultaat hij geboekt had. Met het antwoord “lekker, gewonnen” was ik zeer tevreden, 3-
2. 

 

Bord 4 Jasper 

Na 16. Pa2 van wit , lijkt het er op dat de witte stukken dusdanig op elkaar gehoopt staan, 
dat zwart alle ruimte heeft om aan te vallen. 
Echter, het blijkt dat er steeds net één tempo verschil in zit, van wat zwart graag zou willen. 
De pion b4 ligt onder vuur. de vraag is dus of zwart dat kan laten gaan en op een 
koningsaanval kan spelen. Zwart besluit tot beide in de hoop spel terug te krijgen 
middels 16.......Pcd5 17. Lc4 ,Kh8 18. Pe1 ( terug schaken is altijd lastig , maar het dient een 
doel om via d3 ,b4 aan te vallen), Db8, het idee van zwart. 
 



 
Even stil staan bij Db8 , zwart had graag gezien dat wit alsnog gelijk Pd3 doet. daarna zijn er 
tactische zetten als 19.....Pxe3. 20 fxe3, d5.   
Het doel hiervan volgens zwart was om de druk op b4 te verlichten, en bv middels Pg4 
allerlei narigheden in de stelling te brengen met doelen als h2 en e3 .  
Voor mij was het moeilijk te bereken wat er allemaal in zit, zeker gezien de nieuwe 
tijdsindeling van de wedstrijd., 1:30 uur 40 zetten  + 30 minuten voor de rest  + 30 sec per 
zet. 
Dat bleek ook bij zet 19, waar wit nog 25 minuten had om zet 40 te bereiken. 
Wit besluit om zwart geen spel te geven en slaat eerst het paard op d5 waarna de druk op b4 
verhoogt word en uiteindelijk valt. 
Na 26.Pxc5 paardvork, geeft zwart de kwaliteit, maar dat was al in een mindere stelling, ook 
vanwege de 2 plus pionnen van wit. 1-0 
 
 

 
 



Dannie stond inmiddels onduidelijk maar waarschijnlijk slechter. Hij had een toren en twee 
stukken tegen 2 torens en een stuk van zijn tegenstandster. Hij bezat nog wel een extra 
vrijpion die de boel compliceerde, maar ik  was er toch niet gerust op. Piet zijn stelling was 
gedurende de middag niet echt verbeterd. Ik ging er daarom vanuit dat hij zou gaan 
verliezen. Hans had een onduidelijke stelling aan het achtste bord. Een punt aan zijn bord 
zou cruciaal zijn in de jacht op de matchpunten. 

Piet verloor zijn partij inderdaad aan het zesde bord. Na zijn prachtige score van 8,5 uit 9 in 
het vorige seizoen en zijn overwinning uit de eerste ronde in dit seizoen, was dit voor het 
eerst in zeer lange tijd dat hij in de externe competitie tegen een nederlaag aanliep. Een 
incident, naar ik hop, volgende ronde is hij weer in vorm, let u maar op! De stand werd 
daardoor 3-3. 

 

Bord 6 Piet 

Vanmiddag had ik beter mens-erger-je-niet kunnen spelen, want met schaken werd het 
totaal niets. 
Mijn tegenstander speelde de Aljechin-verdediging en na 9 zetten wist ik het eigenlijk niet 
meer. 
Als je eerst Le2 speelt en 2 zetten later Ld3 weet je dat je verkeerd bezig bent. 
Bovendien had ik al veel te voorbarig h3 en g4 gespeeld. En wat was mijn 18e zet (zie 
diagram)? 

 
Korte rokade??? Ik zag onmiddellijk dat nu 18... Pf6xg4 zou volgen, maar helaas het was te 
laat. 
Met een pion minder probeerde ik nog wat tegenspel te krijgen, maar dat lukte van geen 
kanten. 
Mijn loper heeft de hele verdere partij niets kunnen doen en zwarts paarden waren 
oppermachtig. 

 

Hans had zijn stelling inmiddels behoorlijk verbeterd. Toen ik eens even aan een rondvraag 
begon bij de overige teamleden, “wat denken jullie van zijn kansen?” was het antwoord 
overwegend positief. Waarschijnlijk zou hij het punt voor ons wel binnenslepen. En 



inderdaad, Hans bracht de 4-3 en het eerste matchpunt van dit seizoen in de veilige en 
vertrouwde haven van WLC. Al weer zo’n onopvallende partij van Hans die vaak in 
overwinningen lijken uit te monde. Die heb ik vorig jaar ook heel wat op mijn formuliertje 
mogen noteren. En dat doe ik met graagte! 

 

Bord 8 Hans. 

Mijn tegenstander koos voor een Pirc(-achtige) opstelling. Direct na de opening had wit al 
voordeel. 
Dit voordeel kwam tot stand mede doordat zwart 1 van zijn paarden omspeelde naar een 
ander veld, dat hem veel tijd kostte maar nauwelijks iets had opgeleverd. Het paard kwam 
namelijk niet veel beter te staan. 
Wits voordeel werd verder uitgebouwd. Het begon met een voor wit gunstig stukruil waardoor 
zwart een geïsoleerde dubbelpion kreeg. De beide zwarte lopers keken tegen deze 
dubbelpion aan en zwart had niet de mogelijkheid om open diagonalen voor zijn lopers te 
regelen. Na het volgende stukruil kwam mijn loper op b6 te staan die de zwarte damevleugel 
lam legde. Zowel de toren op a8 als de loper op c8 konden niet ontwikkeld worden. Tevens 
hield deze loper het strategische veld d8 onder controle. Daardoor kon zwart de enige open 
lijn, de d-lijn, niet betwisten waar wit toen al een dame en toren (batterij) had opgesteld. 
Zwart had kort gerokeerd. Maar doordat zijn Koningspionnen waren opgespeeld, was zijn 
Koningsvleugel verzwakt. Het grootste probleem voor zwart was de totale verlamming. Zo 
kon zwart bv. niet Ld7 spelen, omdat deze dan door wit zou worden geslagen die immers de 
d-lijn onder controle had. In deze moeilijke stelling gaf zwart gewoon een pion weg en kort 
daarna nog 1. Toen geraakte ik in tijd nood. Daarom koos ik er voor wat stukken af te ruilen 
i.p.v. naar betere maar ook risicovollere zetten te kijken. Nadat er diverse stukken waren 
geruild en we in het eindspel waren aanbeland, kon ik nog een pion slaan. 
De laatste zet van mijn tegenstander was een blunder waardoor ik met een paardvork zijn 
toren zou kunnen slaan. Toen mijn tegenstander zijn blunder inzag, gaf hij op. 

 

Bij Dannie was het inmiddels de vraag of de uitgedunde materiaalverhouding die op het bord 
verschenen was, (toren en vier pionnen tegen 5 pionnen en loper) voldoende was voor de 
tegenstandster van Dannie om tot winst te komen. Dannie leek het nog wel even spannend 
te gaan maken. Maar toen zijn koning keurig werd afgesneden en de vrijpion van zijn 
tegenstandster aan een onstopbare opmars begon, werd de 4-4 genoteerd. 

 

Bord 1 Dannie 

Deze keer was het mijn beurt om op het eerste bord te zitten. 
Ik kijk vantevoren nooit naar ratings van mogelijke tegenstanders, dus ik begon ook nu 
onbevangen aan de wedstrijd. Vanuit de opening kwam ik vrij ongemakkelijk te staan en 
kreeg mijn tegenstander een stevige aanval op mijn koningsstelling. (diagram 1) na 16. Dg4. 
Er dreigt Pf5 met minimaal kwaliteitsverlies en misschien wel meer. Ik besloot Dc8 te spelen 

om dan in ieder geval nog een pion daarvoor te krijgen en zo 
geschiedde ook. Na 17. Pf5  Pxf5; 18 Lxf8  Lxf8; 19 exf5  Dxf5  
stond ik een ‘kleine kwaliteit’ achter. Wit ruilde niet meteen de 
dames, maar enkele zetten later gebeurde dat toch. Ik had het 
gevoel dat ik, ondanks een kwaliteit 
achter, niet direct verloren stond. We 
gebruikten allebei veel tijd en toen alle 
andere partijen inmiddels uit waren en 
wij met 4-3 voorstonden moesten wij 



nog 6 zetten doen met nog slechts enkele minuten op de klok. Mijn remiseaanbod was 
uiteraard afgeslagen, maar ik had mijn paard weer in het spel gekregen, en hoe! (diagram 2, 
na 33. ….. Pd4†). Wit is wel verplicht om 34. Kd2 te spelen, omdat anders de pion op d3 valt. 
Ik wilde toen eerst a tempo 34 ….. Lh6† spelen, maar besloot anders, zodat wellicht de tijd 
voor mijn tegenstander te kort zou zijn: 34 …… e4! Het kostte haar inderdaad enig 
denkwerk, maar met nog 14 seconden op de klok had ze het gevonden: 35. Lc4.  (diagram 
3). In de korte analyse achteraf bleek dat ik in deze stelling  de winst voor ons team voor het 
grijpen had:  
Na 35 …Lh6†, gevolgd door 36 …. e3, zou ik een prachtige stelling hebben: een 
‘onaantastbaar’ paard op d4, vrijpion op e3 die weldra ondersteund zou worden door de f-
pion. 
Ik besloot echter (ook ik  had nog maar weinig tijd) om op jacht te gaan naar de e-pion, via 
de paardzetten c6 en e5. Dat plan ging echter niet op. 
Toen ik daarna mijn sterke paard ruilde voor haar loper maakte mijn tegenstander het knap 
af: het pionnenoverwicht op de damevleugel leidde ze naar de overkant. Uiteindelijk dus toch 
het ingecalculeerde verlies op het 1e bord. 
 
 

 

Al met al een uitslag waar we als team tevreden mee kunnen zijn. We hebben ons keurig 
staande weten te houden tegen sterke oppositie. Natuurlijk wel jammer dat die nederlaag 
van vorig jaar nu nog steeds niet helemaal is uitgewist, dat is dan misschien nog de enige 
bittere nasmaak aan deze middag. Die nasmaak is overigens wel verloren gegaan in het 
etentje dat wij (alle drie de WLC-teams) hebben genuttigd. Volgende ronde kunnen we het 
rijtje uitslagen completeren, na een nederlaag en een puntendeling volgt… 

 

Bas 


