
De Baronie 2 1772 WLC 2 1742 3 5 

1. Edwin Lessmann 1876 Ingeborg Jansen 1987 0 1 

2. Jan van Roestel 1840 Jasper Krenning 1744 0 1 

3. Peter Severeijnen 1832 Pierre Buijs 1784 ½  ½  

4. Karoly Kapitany 1724 Bas Roelen 1720 ½  ½  

5. Gert Vogelaar 1812 Piet Koster 1783 0 1 

6. Jasper Willeboordse 1801 Dannie Beijk 1700 1 0 

7. Joost Rutten 1701 Ingrid van Kuijk 1543 1 0 

8. Jan Sulman 1597 Hans Baijens 1681 0 1 

  
      

 

De aanloop naar deze confrontatie was zo mogelijk nog spannender dan de wedstrijd zelf. Door ernstige 

personele problemen was ik bijna in paniek geraakt. Ik wil namelijk toch echt elke wedstrijd met 8 spelers 

aanvangen en dat was zeer lastig omdat leo en Henny afwezig waren en Roel, die oorspronkelijk bereid 

gevonden was in te vallen, uiteindelijk ook moest afzeggen. Dankzij Ingeborg, die in eerste instantie ook liever 

niet meespeelde, maar haar leerwerk opschortte om toch aanwezig te kunnen zijn en Ingrid die bereid was in 

te vallen, lukte het toch allemaal net om met een volledig team de reis naar Breda te aanvaarden. Maar we 

misten wel Henny en Leo, twee voor ons team belangrijke krachten. Ik vreesde dan ook het ergste. Gelukkig 

bleek deze vrees volledig ongegrond. Wij hebben namelijk overtuigend van de Baronie gewonnen, 3-5.  

Ikzelf gaf het startschot voor deze mooie middag. Ik bood rond drie uur, na een zet of 25 remise aan in een 

stelling die nog alle kanten op kon. Misschien onnodig, maar op twee borden stonden we al beter en ik vond 

een halfje sprokkelen met zwart niet per se slecht. Het aanbod werd na enige aarzeling geaccepteerd, 0,5-0,5.  

Bord 4 Bas 
Ik speelde met zwart een degelijke en ietwat saaie opening. Mijn tegenstander weigerde mee te werken aan 

een rustige opzet van de partij want hij vloog direct op mijn kort gerokeerde koning af. Met h3-g4-g5-h4-h5 

werd mijn koningsvleugel hardhandig aan de tand gevoeld. Nu is zo’n aanval gevaarlijk maar biedt het ook 

kansen. Als mijn koning niets overkomt, heb ik heerlijk veel ruimte om gebruik van te maken. Op het moment 

dat ik dacht het ergste gehad te hebben, bood ik remise aan (zie onderstaande stelling). 
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De stelling is voor alle twee de spelers op dit moment nog prima speelbaar. Wit zal op de koningsvleugel gaan 

spelen en proberen mij daar te overrompelen. Ikzelf ga b5 spelen en dan de verzwakte damevleugel 

gebruiken om tot spel te komen. Hoewel het er voor mij misschien wat eng uitziet, geloof ik niet dat mijn 

koning echt gevaar loopt. Mijn voorstel tot remise was derhalve misschien wat voorbarig, maar gezien de 

stellingen op de andere borden ben ik blij dat ik toch tot het besluit gekomen ben het aanbod te doen. Zeker 

achteraf! 

Zoals gezegd, wij stonden op twee borden beter. Piet stond prima, grof materiaal voor en Ingeborg had een 

heel prettige stelling. Zij bezat namelijk het loperpaar in een open stelling en stond tevens een pionnetje voor. 

Daar stond tegenover dat Dannie minder stond. Van de andere borden kon ik nog weinig zeggen. 

Dannie heeft voorlopig nog niet zijn seizoen. Nadat hij in de opening onnauwkeurig speelde, kwam er een 

paard op b5 op bezoek en dat was direct al behoorlijk vervelend. Hij speelde lang door, hield de stelling lang 

vol, maar uiteindelijk bleek het onhoudbaar, 1,5-0,5. Toch kan ik u geruststellen, Dannie gaat namelijk punten 

halen op de momenten dat de rest van het team ze het hardst nodig heeft, let u maar op! 

Gelukkig bleef deze achterstand niet al te lang gehandhaafd. In het vorige verslag heeft u al kunnen lezen dat 

wij beschikken over “100-procenters”. Ik verklap alvast dat we er na deze ronde nog steeds drie hebben! 

Jasper is er daar eentje van. Lang viel er niks over zijn stelling te zeggen, als er iemand beter stond was het 

de tegenstander, die meer druk op de stelling van Jasper had dan andersom, maar uiteindelijk wist Jasper het 

allemaal te keren. Toen hij eenmaal beter stond, gaf hij dat niet meer weg, 1,5-1,5. 

Bord 2 Jasper 

De opening is wat te voorzichtig geweest van zwart en ik kreeg een  flinke aanval over mijn koningspositie 
heen.  

Wit was echter ongeduldig en liet zijn verdediging voor wat het was…… 

  

Na 20…Dc5 van zwart had ik nog steeds het idee dat wit beter stond. Bij de analyse in het café bleek dat 
zwart toch wel wat ideeën had met Td8 en eventueel De3 indien wit Dg2 speelt. Tot mijn verbazing speelde 
wit 21. Dg1. Hierdoor kon ik de geïsoleerde pion op e4 buit maken: 

21…..Dxg1+ 22. Kxg1 Pxf3 23. Txf3 Lxe2  24. Pxe2 Pxe4 25. Te3 Tae8 26. Te1 Pg5  zoals te zien is in het 2de 
diagram.  Dit bracht wit extra complicaties en de tijd was ook een probleem. De finale was als volgt, 27. Pd4 



Pxh3+ .  Wit staat nu verloren met 2 vrij pionnen achter en zwart kan rustig afwikkelen. Helaas ging wit even 
later door zijn tijd heen. 

Ingrid, die voor het eerst dit jaar in team 2 inviel, had lang een redelijk gelijke stelling. Achteraf vertelde ze me 

dat ze zelf dacht dat haar tegenstander steeds een beetje beter stond en dat ze een paar keer ontsnapt was 

aan erger. Toen ze met deze redelijk gelijke stelling het eindspel inging, ging het toch fout. Ze verloor eerst 

één pion, toen nog eentje en uiteindelijk de partij, 2,5-1,5. 

Bord 7 Ingrid 

Op 26 november speel ik, onder aanvoering van de altijd bevlogen en bezielende teamcaptain Bas Roelen, als 

invaller met wit tegen Joost Rutten. Ik speel mijn gebruikelijke opening met d4, c3, e3 en een loper op f4. Mijn 

tegenstander fianchetto’t beide lopers. 

Ik rokeer lang, hij kort. De tegenstander komt met een pionnenstorm op de damevleugel. Mijn tegenspel aan 

de koningszijde loopt in eerste instantie op niets uit, en op zet 20 staat mijn koning er al wat luchtig bij, met 

een halfopen a-lijn. Nadat mijn tegenstander de d-lijn ook geopend krijgt moet de koning aan het wandelen 

gaan en geef ik gedwongen een pion op.  

Nadat er afgewikkeld wordt naar een toreneindspel met een pion achter, is mijn pionstructuur te beschadigd 

om de stelling te houden. Uiteindelijk komt de genadeklap met een vrijpion op de a-lijn. 

Opnieuw werd de gelijkmaker al snel geproduceerd. Wederom kwam dit punt voort uit een redelijk 

gelijkwaardige stelling. Echter, toen de tegenstander van Hans blunderde en een stuk in de aanbieding deed 

en dat vervolgens opvolgde met nog een cadeautje, was ook deze stelling niet meer gelijk. Hans had het 

daarna makkelijk, 2,5-2,5. 

Bord 8 Hans 

Er kwam de Siciliaanse opening op het bord. Mijn tegenstander bood aan om er een gambiet opening van te 

maken, wat ik accepteerde. Ik kwam dus een pion voor te staan, maar mijn stelling was gedrongen en stond 

enigszins onder druk. De beste kans die mijn tegenstander kreeg, was om zijn loper te offeren door op h6 te 

slaan. Wanneer ik dit offer geaccepteerd zou hebben, dan zou dit voor mijn tegenstander praktisch gezien een 

gewonnen aanval hebben opgeleverd. Echter, als ik dit offer niet geaccepteerd zou hebben, dan zou het 

ongeveer remise zijn geweest. Mijn tegenstander speelde dit offer niet en 1 zet later zorgde ik ervoor dat dit 

offer ook niet meer werkte. Vanaf dat moment kwam ik langzaam uit de houdgreep mede door een wat 

mindere zet van mijn tegenstander. De stelling werd meer geopend waardoor zijn stukken iets beter werden. 

Maar dus ook mijn stukken en van de gedrongen stelling was geen sprake meer. Mijn tegenstander geraakte 

in tijd nood. Ik had ook niet al te veel tijd meer, maar toch nog zo'n 10 minuten meer en dat scheelt behoorlijk. 

Mijn tegenstander maakte een grote fout/blunder, waardoor ik een loper kan afsnoepen. Een paar zetten later 

herhaalde hij dit waarna hij direct opgaf. 

 

Piet moet de achterstand zat geweest zijn want hij doorbrak eigenhandig het patroon. Hij kreeg een toren van 

zijn tegenstander, zonder dat deze daarvoor afdoende compensatie had. Hij kon weliswaar aanvallen, maar 

met zorgvuldig spel van Piet mocht dat niets opleveren. Dat soort klusjes zijn Piet wel toevertrouwd, hij 

weerstond de koningsaanval, behield zijn 100 procent en bracht de score op 2,5-3,5. 

  



Bord 5 Piet 

In een Siciliaanse verdediging met e6 wil ik de bekende variant met Lb4 ontwijken en verdedig e4 met Lf3. 

Zwart kiest voor een brutale aanval met h7-h5. Deze pion is met e4-e5 gemakkelijk te veroveren (zie diagram 

1). 

 

Echter, door het veroveren van de pion krijgt zwart wel een open torenlijn en een sterk centrum. Ik zie geen 

betere zet, win de pion en er volgt inderdaad een koningsaanval met toren, lopers en dame op h2 en h3 

gericht. Daarvoor heeft zwart wel eerst een volle toren moeten offeren en dank zij mijn loper op f3 is er niets 

aan de hand. Voor de verdediging moet ik wel op enkele kritieke momenten de juiste voortzetting vinden en 

dat lukt vanmiddag. In diagram 2 (zie hieronder) speelde ik Td2-h2 en zwarts hoop op eeuwig schaak gaat niet 

door. 

 

 

Er volgde: .... Db5+ Ke1 Lb4+ Ld2 Ld2+ Kd2 Db4+ Ke2 Db5+ Kf2 Dc5+ Kg2 Dc2+ Kh1 en zwart kan opgeven. 

Vanaf dit moment leek het duidelijk dat wij aan het langste eind zouden gaan trekken. Ingeborg leek haar 

stelling te gaan winnen en Pierre leek een fractie slechter te staan maar zeker nog niet verloren. Uiteindelijk 

duurde het ook niet lang voordat de spanning volledig verdween. Ingeborg maakte namelijk snel een einde 

aan de wedstrijd. Ze mocht lang genieten van een heel fijne positie. Ze bezat  een pion meer en een loperpaar 



in een open stelling. Toch werd het nog spannend. Na een wat onverwachte zet van haar tegenstander stond 

ineens alles in de penning en dreigde ze haar materiële voorsprong alsmede haar betere stelling te verliezen. 

Ingeborg rekende lang, rende met de koning, behield haar positionele voorsprong en haar extra pion, ging met 

dit extra materiaal het eindspel in en schoof dat zeer beheerst naar de overwinning, 2,5-4,5. Ook Ingeborg 

blijft daarmee op haar perfecte score staan! 

Bord 1 Ingeborg. 

Ik kwam met wit in een Scandinavische opening. Zwart speelde al snel Lg4 en ik besloot met f3 de witte loper 

te verdrijven. 

Niet veel later besloot ik bewust tot de zet h4 waardoor er dus veel zwarte gaten in mijn koningsstelling vielen. 

Een aanval was gelukkig nog niet nabij (anders had ik die zet uiteraard ook niet gespeeld). In plaats daarvan 

liet mijn tegenstander zich overrompelen wat hem de stelling plus een pionnetje kostte. Even werd ik slordig 

en ik was even bang dat ik met een ‘foute' zet mijn pion moest teruggeven en een vreselijke stelling zou 

overhouden. Na wat rekenwerk kwam ik toch in een variant waarin ik mijn pion behield en uiteindelijk tot de 

winst kon uittikken. Ook deze partij geen  echte fouten gemaakt, hopelijk behoud ik deze vorm voor de rest 

van het seizoen! 

Pierre bracht vervolgens de score op 3-5. Hij had ergens een pionnetje buit gemaakt, maar deze inmiddels 

ook weer ingeleverd. In de eindstelling moest hij een eindspel remise houden waarin de tegenstander het 

loperpaar had. Gezien het open karakter van de stelling en de positionering van de stukken zal Pierre niet 

ontevreden zijn met het halve punt. 

Bord3 Pierre 

Dankzij dit uitstekende resultaat onder moeilijke omstandigheden, ik heb deze overwinning zojuist in mijn mail 

aan de overige teamleden de beste prestatie van het seizoen tot nu toe gedoopt,  blijven wij hoog in de 

competitie meedoen. Waar gaat dit eindigen? 

Bas 


