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de externe competitie afgewerkt. Wij speelden tegen De Pion 3 en alleen een ruime overwinning zou 

de druk op HSC 2 houden. Het goede nieuws is dat wij die ruime overwinning daadwerkelijk boekten, 

het slechte nieuws is dat HSC de spannende wedstrijd tegen de Baronie nipt wist te winnen, 

waardoor we op matchpunten niks zijn ingelopen. HSC heeft daarom aan een overwinning in de 

laatste ronde voldoende om het kampioenschap in klasse 1A op te eisen. Wij kunnen alleen maar 

hopen dat zij een misstap begaan en zelf met minstens 3-5 winnen van ’t Paardje. 

Over deze voorkennis beschikten wij uiteraard niet bij aanvang van de zaterdag. Vol goede moed 

togen wij naar het relatief verre Roosendaal alwaar wij om 12:00 aan de schaakpartijen begonnen. 

Ikzelf was als non-playing teamleider mee en zodoende had ik voldoende gelegenheid om de borden 

in de gaten te houden. Na een kleine twee uur spelen zag het er redelijk uit. Leo en Henny stonden 

materiaal voor zonder dat de tegenstanders daar echt compensatie voor hadden. Piet en Ingeborg 

hadden weliswaar geen materiële voorsprong, maar hun stellingen speelden lekker. Daar stond 

tegenover dat Jasper wat gedrukt stond. Toch zouden zij geen van allen als eerste klaar zijn. De 

eerste beslissing viel namelijk op bord vijf. Daar leek lange tijd weinig aan de hand. Maar toen Pierre 

lijnen opende wist zijn tegenstander daar beter van te profiteren dan hijzelf en plotseling viel de hele 

stelling in elkaar, 1-0. 

Dat zou meteen het laatste punt blijken te zijn dat we vandaag zouden afstaan. Leo trok de score al 

snel in evenwicht. Toen hij twee pionnen had gewonnen besloot hij de kwaliteit te laten voor wat hij 

was en de fijnere stelling uit te spelen. Dat bleek een goed besluit want de materiële voorsprong 

werd al vlug uitgebreid met een extra toren. Dat was genoeg reden voor de tegenstander om aan de 

bar te gaan analyseren, 1-1. Een mooie vlotlopende aanvalspartij van Leo! 

Dannie kreeg rond deze tijd remise aangeboden. Na overleg besloot hij, mede met het oog op de 

bordpunten die gehaald moesten worden, dat aanbod af te slaan en zijn stelling verder uit te spelen. 

Vlak na deze beslissing kwam WLC voor het eerst op voorsprong. Henny had al vlug in de partij een 

pion gewonnen. Dat verbaasde mij omdat het de Berlijnse muur betrof waarin Henny zwart speelde. 

Toen alles daarna in hoog tempo van het bord geruild werd, hield hij een eindspel over waarin hij de 

loper had en de tegenstander een paard. Dit eindspel bood mede vanwege de extra (dubbel)pion 

enige winstkansen, maar makkelijk was het nog niet. Dat werd het wel toen de tegenstander een 

tweede pion in de aanbieding deed, 1-2. Hiermee is Henny op een score van 4,5 uit 6 aangekomen 

met uitsluitend zwartpartijen! 

De Pion 3 1603 WLC 2 1792 1 7 

1. Ad Bruijns 1699 Ingeborg Jansen 2028 0 1 

2. Henk Alberts 1653 Henny Wilbrink 1800 0 1 

3. Kees van Hogeloon 1518 Leo van Ijzendoorn 1735 0 1 

4. Jacques Smits 1639 Jasper Krenning 1786 0 1 

5. Imad Abou Dehn 1689 Pierre Buijs 1772 1 0 

6. Hans Ravestein 1497 Piet Koster 1786 0 1 

7. Mark Mathon 1549 Hans Baijens 1706 0  1  

8. Jan Rijkse 1563 Dannie Beijk 1693 0 1 

  
      



Bord 2 Henny 

Dit keer had ik een niet zo erg opwindende partij.  Een Berlijnse Muur 

waarin ik al direct in de opening een pion cadeau kreeg.  Dan heb je 

natuurlijk een comfortabel eindspel met die pion meer, maar die extra 

pion is wel een dubbelpion dus helemaal duidelijk is het dan nog niet. 

Ik had nog een paar onnauwkeurigheden van mijn tegenstander nodig om het 

volle punt binnen te halen.  Hier zijn de zetten: 

 

H. Alberts - H. Wilbrink 

1. e4 Nc6 2. Nf3 e5 3. Bb5 Nf6 4. O-O Nxe4 5. d4 Nd6 6. Bxc6 dxc6 7. dxe5 Nf5 8. Qxd8+ Kxd8 9. g4 Ne7 10. 

Ng5 Ke8 11. e6 f6 12. Nf7 Rg8 13. Re1 Bxe6 14. Rxe6 Kxf7 15. Re2 Ng6 16. Be3 Bd6 17. Nd2 Rge8 18. Rae1 

Nf4 19. Bxf4 Bxf4 20. Rxe8 Rxe8 21. Rxe8 Kxe8 22. Ne4 Ke7 23. h3 b6 24. f3 Ke6 25. Kf2 Kd5 26. Ke2 Kd4 

27. b3 c5 28. c3+ Ke5 29. Nf2 Kd5 30. Kd3 c6 31. Ne4 f5 32. gxf5 Ke5 33. c4 Kxf5 34. Ke2 Ke5 35. Kd3 Kf5 

36. Ke2 h6 37. h4 Kg6 38. Kf2 Kh5 39. Ng3+ Bxg3+ 40. Kxg3 g5 41. hxg5 Kxg5 

 

Jasper had zijn gedrukte stelling inmiddels weten te bevrijden. Dit resulteerde in een stelling waarin 

het toverwoord “penning” bleek te zijn. Aan alle kanten stonden er stukken aangevallen, welke soms 

wel en soms niet mochten bewegen. Een van deze penningen werd Jasper zijn tegenstander te veel, 

1-3. Beide spelers vermaakten zich in de analyse uitstekend met zetten die tot nog veel meer 

complicaties en penningen leidde. Ik geloof dat de overwegende conclusie was dat zwart steeds wat 

beter uit deze tactische verwikkelingen kwam, maar het zou me niet verbazen als de computer nog 

ergens iets vindt. 

Met 3-1 voor WLC leken we ook deze middag weer te gaan winnen. Ingeborg had inmiddels een 

pionnetje veroverd en had nog steeds de betere stelling. Het zag er alleen niet naar uit dat het 

makkelijk zou worden om de stelling van de tegenstander te kraken. Dannie had een prima 

toreneindspel waarin hij de actievere toren en pionnen had. Piet stond nog steeds een stukje beter 

en bij Hans was het chaos. Ik heb geen idee wie er op dat moment van de partij beter stond. Dannie 

was als volgende klaar. Nadat hij vrij vroeg in de partij een kwaliteit op f3 geofferd had en daar 

voldoende compensatie voor gekregen had, kwam er een toreneindspel op het bord waarin Dannie 

de betere toren en pionnen had. Toen zijn tegenstander niet meer kon zetten zonder de stelling 

danig te verslechteren, zag het er erg goed uit. Dat bleek ook, want vrij kort daarna was de stelling 

van zijn tegenstander zo slecht geworden dat hem dat tot opgave dwong, 1-4. 

De 5-1 werd door Hans binnengebracht. Hoe dat allemaal tot stand gekomen is, weet ik niet precies. 

De tegenstander van Hans vloog vol op de koning af en maakte daarbij een pion buit. Hans had wel 

wat tegenspel maar heel overtuigend zag het er niet uit. Toen zijn tegenstander verzuimde om op tijd 

een verdedigende zet in te lassen, werd het tegenspel van Hans wel écht gevaarlijk. Toen dat zelfs tot 

mogelijk stukwinst geleid had, besloot Hans helaas het stuk niet te pakken, waarna hij weer slecht 

leek te staan. En vrij kort daarna had Hans ineens gewonnen, geen idee hoe, maar u hoort mij niet 

klagen, 5-1. Hans is inmiddels stiekem ook aan een zeer goed seizoen bezig. Zonder dat ik het echt 

heb opgemerkt heeft hij tot nu toe een score van 5 uit 6 gehaald. Hans, ga zo door! 

 

 



Bord 7 Hans 

Ik besloot, in het kader van variatie, deze schaak middag met 1. c4 te openen. Er kwam een 

symmetrische variant van het Engels op het bord. 

De symmetrie werd al vrij snel verbroken. Alle paarden gingen in de openingsfase van het bord af. 

Ik had wat ontwikkelingsvoorsprong, maar ik kon hier helaas niets concreets van maken. 

Ook van het feit dat mijn tegenstander zich onthield om te rokeren, gaf mij geen concrete 

aanknopingsmogelijkheden. 

Mijn tegenstander had, zoals hij het achteraf zei, geen zin in een standaard pot. 

Hij ging op avontuur uit door met zijn h-pion mijn korte rokadestelling aan te tasten. 

Hierdoor ontstond een aparte situatie met mogelijkheden aan beide zijden. De laatste fase van de 

partij was tevens cruciaal en tactisch van aard. 

Ik besloot om mijn a-toren en dame beter te posteren, ten koste van mijn c-pion. Dit bracht wel een 

zeker risico met zich mee. 

Er zat een latente tactische dreiging in van Ta8 waarbij zijn dame verloren zou gaan. 

Tevens was dit een tactische verdediging tegen zijn dreiging van Lxg4, waarbij hij een 2e pion kon 

winnen. 

Hij speelde inderdaad Lxg4, maar toen dacht ik dat wat ik eerder als tactische manoeuvre had gezien, 

niet zou werken. 

Dit bleek achteraf dus wel zo te zijn, en hier liet ik de winst bijna voorbij glippen. Want deze 

manoeuvre had mij winnend voordeel opgeleverd. 

Mijn tegenstander kreeg, na wat stukkenruil, de mogelijkheid om op groot voordeel te komen. 

In plaats daarvan wilde hij met een aanvallende zet de zaak forceren, wat hem duur kwam te staan. 

Door deze fout kon hij namelijk de dreiging van Ta8 met damewinst niet meer verhinderen. 

Direct nadat hij zijn fout inzag, gaf hij op. 

 

Piet werkte vrolijk verder aan zijn indrukwekkende score van dit jaar, inmiddels 7,5 uit 8, en bouwde 

daarmee gelijk mee aan een nog grotere voorsprong voor ons. Na lang afwachten, veel rondschuiven 

en ruilen verscheen er een eindspel op het bord waarin Piet meer ruimte had en beschikte over het 

loperpaar. Heel bijzonder leek het allemaal niet, maar Piet ging er eens goed voor zitten, sloeg een 

remise aanbod af en met wat speldenprikjes werd te tegenstander steeds een beetje verder 

teruggedrukt. Het had nog steeds niet heel veel om het lijf, remise zou de meest logische uitkomst 

zijn. Echter, wat voor de tegenstander niet hielp was dat zijn kloktijd slonk en slonk. In tijdnood 

gebeurde er toen ineens iets waarop niemand van ons had gerekend, “mat”, 6-1. Zo blijkt maar weer 

dat ook in eindspelen de twee lopers gevaarlijk kunnen zijn. 

Bord 6 Piet 

Een lange partij die wat mij betreft niet vlekkeloos verlopen is. 

Wit opende met 1. d4 en 2. Lf4 onregelmatig, waardoor ik geen openingsproblemen ondervond en 

op de 19e zet een heel aardige stelling had verkregen. 

Wit blunderde toen met de zet Tf1-f2, waarmee ik met c5-c4 een stuk had kunnen winnen (zie 

diagram1).  



 

Deze eenvoudige voortzetting heb ik helaas niet gezien. 

Daarna bevrijdde wit zijn stelling door de zware stukken af te ruilen. Ik dacht met 2 lopers tegen 

loper en paard nog beter te staan, maar de partij had zo remise moeten worden. 

Inmiddels kwam wit wel in tijdnood en met 2 lopers en een betere koningstelling kon ik nog wat 

proberen. Zo hoopte ik met de juiste loper het paard te kunnen ruilen en dan 

met de koning binnen te dringen, dus nog even stug volgehouden. Het bleek niet nodig (zie diagram 

2). 

 

Wit speelde namelijk de verschrikkelijke zet Ke3-d3 en werd met  c5-c4+ en Lc5+ plotseling mat 

gezet. 

 



Na zoveel overwinningen voor WLC-spelers kon onze eerste bordspeelster natuurlijk niet 

achterblijven. Haar pion meer en de betere stelling gaven uiteindelijk toch de doorslag. De 

tegenstander werd steeds verder in de verdediging gedrukt en uiteindelijk (na ruim 4 uur spelen), 

werd deze mooie, langzame partij waarin Ingeborg steeds de controle had,  omgezet in een 

overwinning, 1-7. 

En zo sloten wij een regenachtige middag in het verre Roosendaal af met een klinkende overwinning. 

Ondanks het feit dat ik niet schaakte, heb ik mij zeker niet verveeld. Het was een genoege om zoveel 

teamgenoten te zien winnen! 

 

Bas 


