
 
WLC 2 1772 De drie torens 2 1746 4,5 3,5 

1. Ingeborg Jansen 1987 Jaap Weel 1899 1 0 

2. Jasper Krenning 1744 Huub Leemans 2019 0 1 

3. Henny Wilbrink 1795 Berry Brand 1844 1  0  

4. Bas Roelen 1720 Ad Mutsaers 1773 1 0 

5. Piet Koster 1783 Elias Thijsse 1737 ½  ½  

6. Leo van Ijzendoorn 1767 Jelle Mathieu 1454 0 1 

7. Frans Ooms 1683 Paul van Duijnhoven 1591 0  1  

8. Dannie Beijk 1700 Marsel van Hoorn 1649 1 0 

 

De opening van deze verslagen begint enigszins repeterend te worden. Wederom dien ik namelijk aan 

te vangen met het melden dat ons team kampte met personele problemen. Pierre schoof door naar het 

eerste team omdat daar onvoldoende spelers beschikbaar waren en Hans moest vlak voor de wedstrijd 

vanwege persoonlijke omstandigheden verstek laten gaan. Zo kwam het dat ik op vrijdag avond rond 

een uur of half elf met Arno aan de telefoon hing om te redden wat er te redden viel. Gelukkig kon 

Frans uit het derde team worden losgeweekt. Toen dat geregeld was en er ook een vervanger voor 

Frans was opgetrommeld, konden alle drie de wlc-teams toch met acht spelers aantreden. Wederom 

vreesde ik dat het gemis van Pierre en Hans zich zou doen voelen in het tweede team en opnieuw 

bleek dat ik de zaken veel te negatief in schatte. Wlc 2 heeft namelijk weer gewonnen! Dit keer werd 

de koploper uit onze klasse, de drie torens 2, met 4,5-3,5 verslagen. 

De middag begon uitstekend. Al snel, binnen het uur, kwam Ingeborg melden dat haar tegenstander de 

opening niet goed behandeld had en dat zij al goed tot gewonnen stond. Van de andere borden was op 

dat moment nog niets te zeggen. Henny behaalde rond een uur of drie het eerste punt. Hij had de hele 

middag een ingewikkelde stelling gehad, maar toen zijn tegenstander zich misrekende, bespoedigde 

dat de, voor ons, goede afloop van de partij, 1-0. 

Bord 3 Henny 

Hier is mijn partij tegen de Drie Torens waarin ik heel wat benauwde 

momenten heb gekend door de tomeloze aanvalsdrift van mijn tegenstander. 

 

Berry Brand - Henny Wilbrink 

1. c4 Nc6 2. g3 e5 3. Bg2 Nf6 4. e4 Bc5 5. Ne2 Ng4 6. O-O Qf6 7. d4 exd4 

8. e5 Ngxe5 9. Nf4 O-O 10. Nd2 d6 11. Ne4 Qd8 12. a3 a5 13. Nd5 Be6 

14. Ng5 Bf5 15.  b3 h6 16. Ne4 Bg6 17. f4 Bxe4 18. Bxe4 Nd7 19. g4 Nf6 

20. Bd3 Nxd5 21. cxd5 Ne7 22. g5 hxg5 23. Ra2 Qd7 24. h4 gxf4 25. Qh5 g6 

26. Rg2 Kg7 27. Rxf4 Qh3 28.  Rxf7+ Rxf7 29. Qh6+ Kg8 30. Bxg6 d3+ 0-1 

Dat was zeer goed nieuws omdat ik van te voren in mijn mail aan de overige teamleden had 

geschreven dat wij, gezien de waarschijnlijke opstelling van de drie torens 2 en de bijbehorende 

ratings, op de onderste borden zouden moeten scoren, de bovenste borden moesten de schade zien te 

beperken. Henny zijn volle punt beschouwde ik dan ook als een goed voorteken. Enig optimisme 

maakte zich langzaam van mij meester. Dit gevoel was echter wel van korte duur omdat de volgende 

uitslag mijn plan in de war dreigde te schoppen. Leo verloor namelijk aan het zesde bord. Hij had de 

hele partij minder gestaan en zijn tegenstander maakte de partij bekwaam af, 1-1. 



Bord 6 Leo 

Ik speelde met wit tegen Jelle Mathieu geen al te beste partij. Ondanks dat er aanvankelijk weinig aan 

de hand leek te zijn, kwam ik met wit moeilijk in mijn spel en het leek steeds alsof ik achter de feiten 

aan liep. Achteraf heb ik in een voor mij wat onbekende stelling gewoon onnodig voorzichtig en 

enigszins afwachtend gespeeld. Dat mag natuurlijk niet gebeuren tegen een tegenstander die achteraf 

300 ratingpunten minder bleek te hebben dan ik zelf. Dat doet overigens niets af aan zijn prestatie 

want hij maakte geen fouten en mijn stelling werd steeds slechter. Eigenlijk werd ik geruisloos van het 

bord gespeeld en mijn partij was als tweede afgelopen met een dikke nul voor WLC. Ik ben blij dat het 

team alsnog gewonnen heeft want voor mij was het een middag om maar snel te vergeten. 

Gelukkig kon ik zelf de voorsprong voor wlc 2 in ere herstellen. Nadat mijn tegenstander een aanbod 

tot remise had afgeslagen, speelde hij twee slechte zetten na elkaar. Dit leverde mij een stuk tegen een 

pion op. De rest was daarna relatief eenvoudig, 2-1. 

Bord 4 Bas 

Mijn tegenstander en ik kwamen via enkele omwegen in een Franse pionnenstructuur terecht, waarin 

mijn tegenstander opteerde voor een snel f7-f6. Ik besloot na zijn slagzet fxe5 met het paard terug te 

nemen. Ik weet nog altijd niet of dat een goede beslissing was, maar gedurende de partij stond mijn 

paard daar wel prettig. Uiteindelijk ruilde ik het paard tegen de “slechte” loper van zwart om op die 

manier het zwarte paard van de verdediging van de koning weg te lokken. Ik bezat nu dus het 

loperpaar en begon met aanvallen. Voor mijn gevoel had ik een prettig plusje in handen, maar mijn 

tegenstander wist zich langzaam uit zijn gedrukte stelling te bevrijden, wat resulteerde in onderstaande 

positie: 

XABCDEFGHY 

8-+-+-trk+( 

7+p+-+rzpp' 

6p+nvlpsn-+& 

5+-+p+-+q% 

4-+-zP-zP-+$ 

3zP-+QvLNzP-# 

2-zP-+-+KzP" 

1+LtR-+R+-! 

xabcdefghy 

In deze stelling dacht ik dat ik mijn voordeel wel zo’n beetje kwijt was en ik bood daarom remise aan. 

Mijn tegenstander sloeg dit aanbod af en vervolgde met Pg4?. Daarop antwoorde ik Lg1, waarna hij na 

Le7?, h3! plotseling verloren staat. De rest wist ik vrij makkelijk uit te schuiven. 

 



Zo kwam het dat wij al twee punten op de bovenste borden hadden verzameld. Dat was van te voren 

het maximale dat ik op deze borden had verwacht. Ingeborg voegde daar nog een punt aan toe. Nadat 

de tegenstander de opening niet goed gespeeld had, kwam Ingeborg heel erg prettig te staan. In haar 

huidige vorm kun je het volle punt dan alvast noteren, zels als ze zelf ook nog wat fouten maakt, 3-1. 

Ingeborg is daarmee de enige die na vandaag nog op 100 procent staat. Met haar geweldige score van 

5 uit 5 zou zij zo maar eens op weg kunnen zijn naar de titel beste eerste bord-speler van wlc 2 ooit. 

Bord 1 Ingeborg 

Na 5 zetten strafte ik een op een verkeerd moment gespeeld f4 van mijn tegenstander af: 

 

 
 

5. … - Lxg1 

6. Txg1 - Dh4+  volgt. 

Na een tweede verkeerde keuze van mijn tegenstander met 7. Kf1 heb ik al een aardig groot voordeel 

opgebouwd.  

Met 7. … - Pf6 

8. Df3 - exf5 heb ik een pion gewonnen in een voordelige stelling.  

Ik bouw het voordeel uit tot bijna -2.00 (computerbeoordeling) met aardig nauwkeurige zetten, maar 

op zet 15 besluit ik tot een incorrect offer waardoor het voordeel ineens omslaat naar +1.00 voor mijn 

tegenstander: Stelling na 15 … - Lg4 ?? 

 
 



Ik dacht dat Df2 verplicht was en in het slechtste geval na aannemen van het offer ik drie verbonden 

pionnen tegen een stuk zou overhouden.  

Ik had me echter misrekend. Gelukkig maakte mijn tegenstander opnieuw de verkeerde keuze voor het 

veld van zijn koning waardoor het uiteindelijk met twee pionnen meer uittikken was naar de winst 

(hoewel ook niet gemakkelijk): 

Stelling na:  

16. hxg4 - Pxg4 

17. g3 - Ph2+ 

 
18. Kg2? (na Kf2 houdt wit een stelling over met een groot voordeel; indien ik kies om de loper te 

pakken komt mijn paard niet meer vrij en ik kom een tempo tekort om een goede pionnenstructuur op 

de f-g-h lijn te creëren, ik verlies zelfs de meeste pionnetjes!).  

18. … - Pxf3 

19. gxh4 - Pxe2 

en een zet als Kf2 is alsnog verplicht voor wit omdat f3+ met een dubbele aanval in de lucht hangt. Dit 

was een belangrijk tempo om terug te keren naar een gewonnen stelling voor mij. 

Het stukoffer verdient dus niet de schoonheidsprijs, maar gelukkig een belangrijk puntje in de zak! 

 

Toch was deze voorsprong niet geruststellend. Jasper stond slecht op bord 2 en ook Frans, die ik 

overigens nog hartelijk wil bedanken voor zijn bereidheid in wlc 2 in te vallen, leek het, dankzij het 

initiatief van zijn tegenstander op de damevleugel, moeilijk te hebben. Piet stond gelijk en Dannie had 

de belachelijke materiaalverhouding van een toren voor zijn tegenstander tegen 4 pionnen voor Dannie 

op het bord, waarbij het voor mij volkomen onduidelijk was wie daar gelukkig mee kon zijn. Frans 

zijn stelling werd na een fout in de tijdnood onhoudbaar, 3-2. 

Bord 7 Frans, 

Na een Engelse opening ging het lang gelijk op. Hierbij probeerde ik via de open g-lijn mijn 

tegenstander mat te zetten en zocht hij tegenspel op de damevleugel. 

Mijn indruk gedurende de partij was dat ik beter stond en ergens misschien had kunnen winnen, maar 

thuis gekomen vond Stockfish dat wel meevallen. 

In wederzijdse tijdnood blunderde ik helaas een stuk weg en verloor zelfs nog. 

 

Ook Jasper kon het niet bolwerken, maar tegen een tegenstander die een rating heeft van hoger dan 

2000 is dat absoluut geen schande. Wel bracht deze nederlaag de spanning helemaal terug in de 

wedstrijd, 3-3. 



De tegenstander van Piet had inmiddels geblunderd en zodoende had Piet een stuk tegen een pion 

gewonnen. Dannie had nog een vijfde pion voor de toren gesprokkeld, waardoor deze stelling van 

onduidelijk veranderd was in een exemplaar dat voordelig was voor onze man. Dit bleek even later 

ook. De pionnen van Dannie begonnen aan een gezamenlijke opmars naar de glorie en afstoppen van 

al deze hardlopers bleek onmogelijk, 4-3. Daarmee heeft Dannie al direct de profetie vervuld die ik in 

het vorige verslag had opgenomen. Hij wint wanneer het team dat het hardst nodig heeft. Nu het eerste 

schaap over de dam is, weet u vast wel wat er volgt! 

Toch konden we nog steeds niet opgelucht adem halen. Piet had namelijk wel een stuk meer, maar zijn 

behandeling van de stelling was niet optimaal. Daardoor vreesde enkele omstanders zelfs dat de remise 

in gevaar zou komen. Ik had natuurlijk niet mogen twijfelen, maar ik zal eerlijk toegeven dat ik even 

vreesde voor de overwinning van het team. Echter, toen Ingeborg mij er van verzekerde dat het 

minstens remise was, haalde ik weer opgelucht adem, want als Ingeborg het zegt, moet het waar zijn! 

En inderdaad, Piet besloot in het belang van het team de remise veilig te stellen en niet verder op winst 

te spelen. Waarvoor ik hem, mede vanwege mijn op dat moment dreigende gezondheidscrisis graag 

wil bedanken.  

Bord 5 Piet 

Jammer, jammer, jammer! 

Het had mijn beste partij van dit seizoen kunnen 

worden. 

Op de 26ste zet stond ik er positioneel mooi 

voor`en speelde in diagram 1 e6-e5 en volgde er 

dameruil met actief torenspel voor zwart.  

Vanaf nu verdedigde wit zich goed, maar hij kon 

uiteindelijk een promotiekombinatie met 

stukverlies toch niet voorkomen. Zie diagram 2.  

Toen dacht ik dat het vanzelf zou gaan en gaf 

ik de winst weg. Ik had eenvoudig de e-lijn 

met de toren op e4 moeten gaan bezetten of 

nog beter Kf8-e8-d8, maar ik speelde met Tc3 

op pionwinst. Nu kon wit zijn toren op e7 gaan 

zetten en met de loper op e8 en de toren op de 

d-lijn kon ik de vrijpion wel in bedwang 

houden, maar moest ik ook nog mat op de 

onderste rij pareren met heen en weer schaak 

op f2 en e2. Remise door herhaling van zetten. 

 

Hiermee kwam de uitslag op 4,5-3,5, waardoor wij de reeds ingezette stijgende lijn blijven volgen en 

nog altijd hoog in de competitie meedraaien. Op naar de volgende ronde! 



 

Ps. De zorgvuldig lezende lezer heeft ongetwijfeld opgemerkt dat mijn plan van scoren op de onderste 

borden en keepen op de bovenste borden helemaal anders uitpakte. U zult mij daar niet over horen 

klagen. 

Bas 


