
Ronde 7 

 

Op zaterdag 11 maart 2017 stond de laatste gezamenlijke thuiswedstrijd van alle wlc-teams op het 

programma. Dit betekent traditiegetrouw dat wij na afloop van de speeldag naar de chinees 

vertrekken om aldaar bij een hapje en een drankje na te praten. Het zou zo maar eens kunnen dat 

alle teams daar zin in hadden. Het eerste team boekte een belangrijke overwinning op weg naar de 

veiligheid. Het derde team won gemakkelijk. Resteert alleen nog het tweede team. Wij speelden 

tegen DSC 1. Een gevaarlijke tegenstander. Zij stonden vlak onder ons op de ranglijst en kunnen, 

indien zij in de sterkste opstelling aantreden, ongeveer een gemiddelde rating van 1750 op ieder 

bord plaatsen. Ik was daarom blij dat iedereen had toegezegd aanwezig te zijn. Zodat wij op volle 

oorlogssterkte deze lastige confrontatie tegemoet konden zien. Alleen een overwinning zou ons 

helpen op weg naar het kampioenschap, liefst met zo veel mogelijk bordpunten verschil. Het eerste 

lukte, het tweede niet. Wij hebben namelijk met 4,5 tegen 3,5 gewonnen. 

Na ongeveer 2,5 uur spelen was er nog geen uitslag bekend. Rond die tijd leek Ingeborg goed te 

staan, maar had ze wel beduidend minder tijd dan haar tegenstander, ook Piet stond uitstekend. 

Jasper stond minder en van de andere borden durfde ik niets te zeggen. Ingeborg was het eerst klaar 

met haar partij. In een stelling waarin ze een gezonde pion meer had, maar een stuk minder tijd, 

besloot ze na kort overleg met mij om remise aan te bieden. Hetgeen door haar tegenstander werd 

aanvaard, 0,5-0,5. 

Ik was zeer tevreden met deze uitslag omdat Ingeborg met zwart de sterkste speler van DSC 1 

(2100+) had weten te neutraliseren. Piet deed vervolgens wat Piet het hele seizoen al doet, winnen! 

Zijn tegenstander had ergens een dame tegen een toren moeten inleveren en poogde via actief 

stukkenspel deze materiële verhouding te compenseren. Toen Piet dat allemaal had opgelost, was 

het vervolgens makkelijk, 1,5-0,5. Piet komt daardoor op een score van 6,5 uit 7. Het is dat ik tijdens 

het schrijven van dit verslag geen hoed op heb (nooit eigenlijk) anders zou ik hem diep, héél diep 

afnemen. 

Bord 7 Piet 

Wit opende bij een Caro-Kann Verdediging  afwijkend met b3 en La3 wat mij verplichtte scherp voort 

te zetten met Da5. Met als resultaat een scherpe stelling na de eerste 10 zetten met een witte loper 

op d6 en een ingesloten witte dame op d1 met aanval op c2. Op de 15e zet had ik rustig een 

 
WLC 2 1796 DSC 1 1750 4,5 3,5 

1. Ingeborg Jansen 2028 Maarten van der Burght 2137 ½  ½  

2. Jasper Krenning 1786 Philippe Blankert 1886 0 1 

3. Henny Wilbrink 1800 Mark Maas 1821 1  0  

4. Leo van IJzendoorn 1735 Dick Carol 1802 ½  ½  

5. Pierre Buijs 1772 Ivo de Ligt 1649 0  1  

6. Bas Roelen 1726 Ad Swinkels 1683 ½  ½  

7. Piet Koster 1814 Johan Ramstijn 1500 1  0  

8. Hans Baijens 1706 Stefan v.d. Brand 1525 1 0 



pionwinst kunnen nemen, maar met mijn koning op f8 wilde ik geen risico nemen. 

Op de 19e zet stond er een mooi zwart paard op e4 met een dreiging op f2. Mijn 22ste zet g7-g5 was 

wel kansrijk, maar met de juiste verdediging had wit volgens de computer gelijk spel kunnen krijgen 

en was dus wat voorbarig. Wit overzag een kleine finesse en moest om mat te voorkomen zijn dame 

voor een toren inleveren. Omdat wit 2 torens op een half-open f-lijn had staan en met zijn paard 

vanaf b1 kwam aanvallen, moest ik enkele zetten goed verdedigen, maar mijn paard op e4 deed 

wonderen. Op de 37ste zet speelde ik Pe4-g3 , wit deed een wanhopige poging torenverlies te 

voorkomen met Txf6 en liet zich met Te1 en Tf1 mat zetten op f2. 

 

 

Daarna was het de beurt aan Henny om een punt binnen te halen. In een stelling die onduidelijk was, 

misschien wel beter voor zijn tegenstander, besloot de dSC-speler plotseling tot een offer. Dat bleek 

achteraf niet het beste idee want vanaf dat moment had Henny de touwtjes stevig in handen. En die 

touwtjes werden nooit meer teruggegeven, 2,5-0,5. 

Bord 3 Henny 

Hier is mijn partij tegen Mark Maas.  Zoals zovaak ging ook dit keer de 

partij mijn schaakcapaciteiten ver te boven en moest mijn tegenstander 

mij meerdere keren de helpende hand toesteken. 

 

Mark Maas - Henny Wilbrink 

1. d4 Nc6 2. Nf3 e6 3. c4 Nf6 4. g3 d5 5. Bg2 Bd7 6. cxd5 exd5 7. O-O Bd6 8. Nc3 O-O 9. Bg5 Be6 10. e4 dxe4 

11. Nxe4 Be7 12. Nxf6+ Bxf6 13. Be3 Bd5 14. Qa4 Re8 15. Rfd1 Qe7 16. Rac1 Rad8 17. a3 a6 18. b4 Qe6 

19. Rc3 Qf5 20. Rc5 Be7 21. Rxd5 Rxd5 22. Ne5 b5 23. Qb3 Nxe5 24. Qxd5 Rd8 25. Qxd8+ Bxd8 26. dxe5 

Be7 27. f4 g5 28. h3 Qc2 29. Rd2 Qc3 30. Kf2 Qxa3 31. f5 Bxb4 32. Rd8+ Kg7 33. f6+ Kh6 34. h4 Qb2+ 35. 

Kg1 Qxe5 36. Bxg5+ Kg6 37. Rd5 Qe6 38. h5+ Kxh5 

 



Ikzelf was druk doende alle stukken in hoog tempo van het bord te ruilen omdat het eindspel voor 

mij in alle gevallen zeer goed zou zijn. Toch besloot ik rond een uur of half 5 remise aan te bieden. Ik 

ging er vanuit dat we op de andere borden de overwinning zouden binnenhalen en ik vreesde het 

initiatief van mijn tegenstander. Mijn aanbod werd na kort overleg geaccepteeerd, 3-1. 

Bord 6 bas 

Mijn tegenstander behandelde de opening op een voor mij vreemde manier. Hij accepteerde 

vrijwillig dubbele f-pionnen en had daardoor weinig invloed meer op het centrum (hij had 

teruggeslagen met de e-pion) In het verloop van de partij had ik steeds het idee een klein plusje te 

hebben, maar toen ik vrijwillig de zwartveldige lopers ruilde, en daardoor mijn eigen zwarte velden 

danig verzwakte, kwamen er plots een paard en een dame op bezoek. Ik neutraliseerde de 

aanvallende aspiraties en creëerde een vrijpion. In onderstaande stelling (ik heb net d6 gespeeld) 

bied ik remise aan.  
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Ik vreesde of Txe2, Dxe2 Td8. Waarna ik niet veel dacht te hebben. Of de zet f3, waardoor het maar 

de vraag was of mijn loper ooit vrij zou komen. De computer vindt het eerste idee inderdaad 

behoorlijk gelijk. Over f3 is hij minder te spreken. 

Op dat moment was het duidelijk dat Jasper slecht tot verloren stond en dat de andere drie borden 

onduidelijk waren. Hans stond een kwaliteit achter maar bezat daarvoor wel veel activiteit en een 

gevaarlijke pion. Over Pierre en Leo zijn stelling weet ik helemaal niets zinnigs te zeggen. Leo was als 

volgende klaar. In een partij waar ik weinig tot niets van meegekregen heb, neutraliseerde hij het 

ratingoverwicht van zijn tegenstander prima, waardoor de stand 3,5-1,5 werd.  

Pierre was inmiddels in een lastige stelling terecht gekomen en had daarin niet de juiste voortzetting 

weten te vinden. Dit kostte hem zijn dame en dus ook de partij. Dit was voor hem extra jammer 

omdat hij halverwege de partij een aanbod tot remise had gekregen. Maar de volgende keer zal zijn 

vechtlust weer beloond worden! De Stand werd daardoor 3,5-2,5. 



 

 

Bord 5 Pierre 

Met zwart kwam ik in een lastige situatie terecht, nadat wit een aanval op mijn koningsstelling 

opbouwde. Ik wist het aardig te keepen. Toen mijn tegenstander remise aanbood, dacht ik de aanval 

te hebben afgeslagen (bleek ook zo) en iets beter stond (wat achteraf niet zo bleek). Ik sloeg het 

aanbod toen af. 

In het vervolg kwamen de stukken steeds vaster te staan en was er voor wit geen doorkomen meer 

aan. 

Echter, ik wilde mijn stukken die ik niet meer nodig achtte voor de verdediging te omspelen. Dat was 

echter fout. Ik haalde een belangrijk stuk weg, trapte daarna in een vork en verloor. Jammer. 

 

Jasper had omwille van de stand en de belangen voor het team nog lang doorgespeeld op zoek naar 

rommelkansen en een remise. De kansen kwamen er niet, de remise ook niet, 3,5-3,5. Toch is het 

deze vechtlust en inzet die we in volgende ronden weer goed kunnen gebruiken! 

Blijft over, Hans. Aan bord 8 zat hij al uren en uren te zwoegen. Zijn tijd tikte snel weg. Waar hij nog 

een kwartier had, bezat zijn tegenstander nog bijna een uur. Daar kwam bij dat Hans ook nog eens 

een kwaliteit minder had. Het zou er dus somber uit hebben kunnen zien, ware het niet dat Hans een 

monster van een koning had, veel actievere stukken en een gevaarlijke opmarcherende pion. Terwijl 

het hele team stond te kijken, vreesde Ingeborg en ik dat het wel eens op remise uit zou kunnen 

draaien. We spraken er al over hoe zonde het was dat wij onze partijen relatief veilig remise hadden 

gegeven, hadden we maar doorgespeeld etc. etc. Hans liet zien dat deze gesprekken helemaal niet 

nodig waren. Hij behandelde het eindspel voortreffelijk en zijn activiteit en pion gaven de doorslag, 

4,5-3,5. Ik wil hans daarom graag uitroepen tot held van de middag! 

Bord 8 Hans 

Mijn tegenstander gaf mij in eerste instantie volop de ruimte in de opening, waardoor ik na 1. d4 ook 

nog eens 4. e4 kon spelen. De opening speelde daarvoor voor mij vanzelf. Mijn stukken gingen naar 

logische locaties. In het middenspel kreeg ik voordeel. Vooral omdat mijn witte stukken veel meer 

ruimte hadden en zwart moeite had om zijn spel te maken. Op de 29e zet had ik winnend voordeel. 

Ik had een monster paard op d6, die verdedigd werd door een pion. Een actieve toren op de 7e rij (en 

toegegeven ook nog een minder actieve toren). En een loper met potentie. Hierbij stak zwart schril af 

met 2 passieve torens en 2 paarden die ogenschijnlijk goed maar doelloos in de witte stelling stonden 

geposteerd. I.p.v. gewoon een pion te slaan en de winst te verzilveren wilde ik ook nog eens mijn 

tweede toren activeren naar de open c-lijn. Een plan dat wellicht ook gewerkt zou hebben, ware het 

niet dat dit tactisch niet kon vanwege een simpel paard vorkje. Oeps! Weg winnend voordeel, omdat 

ik een kwaliteit had weggegeven. Even niet opletten op de 30e zet zou zo maar fataal kunnen zijn 

geweest. Maar de geschiedenis herhaalde zich weer. D.w.z. vanuit een gelijke stelling wist ik in de 

hierop volgende 29e zetten wederom winnend voordeel te behalen. Ik had dus weliswaar een 



kwaliteit afgegeven. Maar mijn positionele voordelen had ik gewoon behouden. Ik begon zwarts e- 

en f-pionnen op te peuzelen; activeerde mijn Koning en marcheerde met mijn e- en f-pionnen 

voorwaarts. In het eindspel had ik het fraai kunnen afronden, maar ik wilde geen risico meer nemen. 

Het winst plan in de eindstelling was duidelijk. Mijn paard hield zwarts enige 2 verbonden vrij 

pionnen in bedwang. Mijn Koning stond op het punt deze pionnen te veroveren. En mijn eigen 

verbonden vrij pionnen waren onaantastbaar voor de zwarte Koning die zich niet meer gesteund wist 

door andere zwarte stukken. 

Het etentje bij de Chinees werd daardoor extra gezellig. Onduidelijk, vanwege het ontbreken van 

uitslagen van de naaste belagers, was wat hij hadden aan dit resultaat. Op zondag 12 maart kwam 

het verlossende woord. HSC 2 heeft 5,5 bordpunten en derhalve twee matchpunten gehaald, zij 

blijven daardoor eerste in de klasse. De baronie, de ploeg die samen met ons op de tweede plek 

stond, ging met 5-3 ten onder tegen BSV, de ploeg waar wij ook van verloren hebben. Daardoor 

Blijven zij op 9 matchpunten staan en klimt WLC naar de ongedeeld tweede plek, nog steeds één 

matchpunt achter HSC 2. Volgende ronde mag HSC 2 aantreden tegen de Baronie, het blijft hopen op 

een misstap en wij moeten natuurlijk nog steeds alles blijven winnen. We doen nog mee!! 

Bas 


