
’t Paardje 1 1671 WLC 2 1822 2,5 5,5 

1. Kees van Noorloos 1903 Frank Albers 1905 0 1 

2. William van den Bosch 1790 Ingeborg Jansen 1987 0 1 

3. Marc Govers 1743 Ton Brouwers 1843 ½  ½  

4. René Gosens 1638 Henny Wilbrink 1842 ½  ½  

5. Herman Maas 1538 Dannie Beijk 1717 ½ ½  

6. Johan Lips 1585 Piet Koster 1827 0 1 

7. Jan Diepstraten 1503 Hans Baijens 1738 1  0  

8. Frits Vink ---- Bas Roelen 1715 0 1 

  
      

 

Op 6 mei togen wij richting Made om daar onze laatste wedstrijd in de externe competitie af 

te werken. Pierre, Jasper en Leo waren om verschillende redenen afwezig. Gelukkig wilden 

frank en Ton invallen waardoor wij toch met een sterk team konden aantreden. Op voorhand 

wisten we dat wij met 3-5 moesten winnen om de droom op het kampioenschap levend te 

houden. Alleen dan zou een misstap van HSC gevolgen hebben. In die opzet zijn wij 

glansrijk geslaagd! We wisten namelijk met 2,5-5,5 van ’t Paardje te winnen. 

Henny beet vandaag het spits af. Nadat hij een kansje gemist had om beter te komen te 

staan, moest hij de hele partij aankijken tegen een wat mindere stelling. Toch is hij nooit echt 

in de problemen gekomen en wist hij de remise veilig in Eindhovense haven te brengen, 0,5-

0,5. 

Bord 4 Henny 

1. d4 Nc6 2. Nf3 e6 3. e4 d5 4. e5 f6 5. Bb5 Ne7 6. O-O a6 7. Bd3 fxe5 8. Nxe5 Nxe5 9. 
dxe5 g6 10. f4 c5 11. c4 d4 12. Be4 Bg7 13. Nd2 O-O 14. Nf3 Rb8 15. Bd2 b6 16. 
Rb1 Bb7 17. Bxb7 Rxb7 18. Ng5 Qd7 19. Qg4 Nf5 20. Qh3 h6 21. Ne4 h5 22. Qd3 
Qe7 23. b3 Rd7 24. g3 Rfd8 25. Ng5 Bh6 26. Ne4 Bg7 27. Ng5 Bh6 

Na 11... d4 staat zwart heel slecht vanwege het verlies van veld e4. 
Gelukkig nam mijn tegenstander niet veel later genoegen met remise door de zetten te 
herhalen wat ik natuurlijk met beide handen aannam. 
 

Eén van onze invallers noteerde het volgende halfje. Ton kwam in een opening uit die hem 

niet beviel, te saai en te rustig. Toch speelde hij nog lange tijd voor de winst. Toen zijn 

tegenstander een puntendeling voorstelde, wilde Ton daar niks van weten en ploeterde hij 

verder. Enkele zetten later kwam hij tot de conclusie dat verder spelen eerder gevaarlijk was 

voor hemzelf dan voor de tegenstander en dus werd alsnog in remise berust, 1-1. 

Bord 3 Ton 

Ton vloog vanaf het begin van de partij op de koning van zijn tegenstander af. Toen die 

eerste aanvalsgolf niet direct iets opleverde, besloot hij om zijn c4-loper te ruilen voor het 

sterke paard op d5. Inderdaad was daarmee het paard verdwenen, maar de kans om nog 

echt aan te vallen werd door het afscheid van de loper ook bemoeilijkt. Na nog wat ruilen 

over en weer kwam er een eindspel op het bord dat Ton nog een tijdje heeft proberen te 

winnen. Echter, de stelling bleek zodanig in evenwicht dat remise onafwendbaar werd. 

 



Ikzelf bracht het eerste volle punt over de streep. Ik kreeg een stelling waarin ik constante 

druk kon uitoefenen op een achtergebleven d-pion. Toen die pion eenmaal veroverd was en 

er een eindspel overbleef waarin ik 7 pionnen en een loper had en mijn tegenstander 6 

pionnen en een paard, wist ik de stelling op twee fronten te openen. Dat leidde al snel tot 

extra pion verlies en daarmee een onoplosbaar probleem, 1-2. 

Bord 8 Bas 

Ik kreeg vandaag een voor mij onbekende openingsopzet tegen. Mijn tegenstander 

posteerde zijn pionnen op e3, d3, c4 en b3 en wachtte met het ontwikkelen van zijn stukken. 

Toen de c4-pion geruild werd tegen zijn zwarte collega op d5 en mijn tegenstander 

vervolgens de zet e4 speelde, bleef hij met een achtergebleven pion op d3 zitten. Deze wist 

ik na verdubbelen van de torens op de d-lijn en een tijdje rondschuiven met de dame te 

veroveren. Ik slaagde er tevens in om direct wat zware stukken te ruilen waardoor ik duidelijk 

beter kwam te staan. Het eindspel dat over bleef, zie hieronder, wist ik vervolgens vrij 

eenvoudig naar winst te schuiven. 
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Frank volgde dit goede voorbeeld en was vrij kort na mij klaar met zijn partij. De stelling is 

nooit echt een probleem geweest, Frank stond al snel een kwaliteit voor en kon daarom 

behoorlijk tevreden zijn. Het enige probleem was de tijd. Toen Frank nog 25 zetten in 30 

minuten moest spelen, begon ik mij enige zorgen te maken, zeker vanwege de reputatie die 

frank heeft waar het tijdnood betreft. Gelukkig bleek dit niet nodig omdat Frank op tijd de 

zesde versnelling wist te vinden en de zetten in hoog tempo op het bord gooiden. Wat zeker 

ook hielp was dat de tegenstander van Frank in dit spervuur aan zetten een extra stuk 

blunderde, met zo veel materiaal voor was de rest eenvoudig, 1-3. 

Het eerste matchpunt werd daarna door Ingeborg opgehaald. Zij stond al relatief snel een 

pion voor, maar de stelling bleef toch ingewikkeld omdat de pion voor in deze stelling nog 

niet direct van doorslaggevend belang zou zijn en het loperpaar van Ingeborg aanwezig was 

maar nog niet optimaal functioneerde. Dit veranderde toen haar tegenstander vergat de 

stelling gesloten te houden en zo het loperpaar van Ingeborg in te dammen. Daarna ging het 



plotseling snel. Met twee moordende lopers in het midden van het bord werd een vrije h-pion 

gedecideerd naar de overkant geloodst. Deze pion bleek niet af te stoppen en derhalve 

volgde een opgave, 1-4. Hierdoor is Ingeborg op een geweldige score van 7,5 uit 9 

uitgekomen. Heel prettig voor een teamleider, als je eerste bordspeelster het zo fantastisch 

doet! 

Piet scoort het hele seizoen al als een malle. Zelfs Ingeborg kan hem niet bijhouden en dan 

weet u dus al dat het nog beter wordt dan 7,5 uit 9. Ook vandaag ging Piet weer vrolijk 

verder op de weg die hij al het hele seizoen bewandelt. Een kwaliteit die misschien niet 

gewonnen had hoeven worden, werd toch opgehaald en daardoor werd de stelling 

spannend, maar Piet bleef rustig en schaakte de WLC-overwinning weer veilig, 1-5. Piet 

heeft 8,5 uit 9 gescoord, een resultaat dat ik nooit eerder gezien heb in WLC 2 en 

waarschijnlijk ook nooit meer zal zien. Als teamleider heb ik alleen maar bewonderend 

toegekeken, gefeliciteerd en bedankt Piet! 

Bord 6 Piet 

Ook deze partij had weer in remise moeten eindigen, als wit niet met zijn laatste zet een 

verschrikkelijke blunder had gemaakt. 

Op de 15e zet had ik al voor de winst kunnen gaan door met de dame c4 te slaan. 

 

Maar ik was beducht voor de opmars d5-d6-d7. Ten onrechte, want na d6 volgt Lg5 

en na d7 kan ik de pion gewoon slaan met Lc8 wegens Lg5-e3+. 

Ik kon even later wel een loper tegen een toren ruilen, maar wits verbonden centrum 

vrijpionnen hadden levensgevaarlijk kunnen worden als wit niet defensief met zijn paard had 

gespeeld. 

Zo kon ik op het goede moment mijn toren voor een paard en een centrumpion offeren en 

stond ik een pion voor. 

In het volgende toreneindspel deed ik het weer niet goed. 



 

Ik had hier beter Tc2-b2-b3 kunnen spelen om vervolgens de witte toren met de koning van 

de b-lijn te verdrijven. 

Na ruil van de b-pion tegen de a-pion was de stelling met pion a2 en Ta1 potremise als de 

witte koning op h2 en g2 had blijven staan. Wit speelde evenwel Kf2?? en toen was het met 

Ta1-h1 natuurlijk helemaal uit. 

 

Onze overgebleven borden hadden het moeilijk. Hans stond helemaal verloren en Dannie 

stond remise, of toch niet? In een toreneindspel had Dannie een tijd geleden al remise 

aangeboden gekregen. Na kort overleg met mij werd besloten om door te spelen. Na bijna 4 

uur spelen dacht Dannie dat het toch remise zou worden. Frank en Henny vermoedde een 

korte tijd dat de stelling zelfs nog verloren zou gaan voor Dannie. Dannie, zich terecht of 

onterecht onbewust van het gevaar, bracht de remise binnen. De computer zal ons leren of 

de eindspel behandeling correct was of niet. De tussenstand werd daarmee 1,5-5,5 voor 

WLC. 

Hans heeft daarna nog een tijdje verder gespeeld, maar er was geen beginnen meer aan. De 

pionnen die hij achter stond gaven uiteindelijk de doorslag, 2-6. 

Bord 7 Hans 

Ik begon de partij met wit en we kregen het verworpen dame gambiet op het bord. De eerste 

24 zetten gingen prima. Ik kwam op groot voordeel te staan. Mede door een sterk paard op 

d6. Daarbij was zijn stelling gedrongen (weinig ruimte) en veel van de zwarte stukken 

stonden niet goed opgesteld. Ik wist niet hoe ik dit voordeel op de 25e zet verder kon 

uitbouwen en besloot om dan maar het voordeel in te ruilen voor materiaal winst. D.w.z. na 

een ruilactie kon ik een pion winnen. 

Ik twijfelde of dit wel goed was en mijn twijfel bleek gerechtvaardigd. Zijn stukken kwamen 

hierdoor tot leven en aan die extra pion had ik niet veel op dat moment. Even verderop in de 

partij in de buurt van de eerste tijdscontrole (40e zet), speelde ik een aantal slechte zetten 

achter elkaar. Zonder voor mij aanwijsbare reden kon hij zo maar een pion terug snoepen. 



Nu stond ik enkel nog maar op licht voordeel. Ik had nog steeds mijn sterke paard en had 

ook nog een vrij pion. Ik wilde de vrij pion te snel naar de overkant laten gaan. En dat deed ik 

door een paar dubieuze zetten, die de zaak nogal gecompliceerd maakten. 1 van die 

dubieuze zetten was een vrijwillig kwaliteitsoffer. Idee achter dit offer was om mijn vrij pion 

sterker te maken. Probleem was dat zwart nu ook weer een kwaliteit zou kunnen terug geven 

op enig moment om daarmee mijn vrij pion te neutraliseren. Door mijn slechte zetten had ik 

het mezelf onnodig moeilijk gemaakt. Mijn tegenstander had ondertussen winnend voordeel. 

In een cruciale stelling met mijn vrij pion op de 7e rij en paard + toren tegen 2 torens (de 

andere pionnen even niet meegerekend), had ik mezelf terug kunnen vechten in de partij. 

Waarbij het winnende voordeel van mijn tegenstander gereduceerd zou worden naar groot 

voordeel. In plaats daarvan maakte ik een grove blunder. Dit kon er ook nog wel bij. Ik wist 

dat het in principe over was, maar hoopte dat mijn tegenstander ergens nog een steekje zou 

laten vallen. Dit gebeurde echter niet en mijn tegenstander wist het gewonnen eindspel 

keurig uit te spelen. 

Daarmee hebben wij onze zevende overwinning van het seizoen geboekt. Tel daar een 4-4 

en een nederlaag bij op en dan zult u bemerken dat WLC 2 15 matchpunten heeft verzameld 

dit jaar. Een aantal waar ik zeer blij en trots op ben. Op het moment van schrijven van dit 

verslag is het onduidelijk of het voldoende is voor de titel, maar een ongedeeld tweede plaats 

is het in ieder geval en daar had ik aan het begin van het seizoen zonder aarzelen voor 

getekend. Het was al met al een gezellig en goed schaakseizoen. Volgend jaar graag 

hetzelfde recept! 

 

Bas 

 

Ps. Inmiddels is gebleken dat HSC 2 de wedstrijd tegen Staunton heeft gewonnen met 4,5-

3,5. Daardoor is HSC kampioen van klasse 1a. Een knappe prestatie waarmee ik hen graag 

wil feliciteren. WLC 2 is daarom als ongedeeld tweede geëindigd. 


