
Staunton 1 1693 WLC 2 1786 ½ 7½ 

1. Jan Hendrikx 1859 Ingeborg Jansen  2028 1 0 

2. Cees van Gils 1737 Henny Wilbrink 1800 0 1 

3. Frans Freugdenhil 1880 Jasper Krenning 1786 1 0 

4. Wiek van Leeuwen 1595 Bas Roelen  1726 1 0 

5. Ad Speekenbrink 1620 Piet Koster  1814 0 1 

6. Niels de Wit 1604 Leo van Ijzendoorn 1735 0 1 

7. Maikel Merkies 1642 Dannie Beijk 1693 ½  ½  

8. Aad Quak 1610 Hans Baijens  1706 0 1 

 

Op 4 februari vervolgden wij onze weg in de externe competitie. Na meer dan een maand rust was het 
de vraag of wij de goede vorm van het vorige kalenderjaar vast hadden weten te houden en zodoende 
nog steeds in de race zouden blijven voor het kampioenschap. Het antwoord op die vraag luidt voor 
de meeste van ons bevestigend, waardoor wij met 3,5-4,5 hebben weten te winnen van Staunton 1. 
Lang zag het er niet naar uit dat deze stand genoteerd kon worden. De voortekenen waren niet al te 
best. Een groot deel van ons team kwam verlaat aan omdat wij druk hadden moeten zoeken naar 
parkeerplaatsen en vervolgens wederom hadden moeten speuren naar de speellocatie. Gelukkig 
waren onze tegenstanders zo vriendelijk de klokken pas te starten toen we er allemaal waren, 
waardoor we niet met een kwartier minder op de klok begonnen. Toen de wedstrijd eenmaal 
begonnen was, bleek de verwarming het in de speelzaal maar slecht te doen, zodat zelfs ik (en dat 
komt niet vaak voor) koukleumend mijn zetten deed. Of dat invloed gehad heeft op mijn spel weet ik 
niet, maar in navolging van mijn slechte Tata Steel toernooi gaf ik ook in deze wedstrijd binnen de 
kortste keren een stuk weg. Na enkele zorgvuldige krachtzetten van mijn tegenstander besloot ik al 
heel snel de strijd te staken, 1-0. 

Bord 4 Bas 
In een opening die ik toch goed behoor te kennen, werd ik vandaag onder de voet gelopen in een 
variant die niet heel gevaarlijk behoort te zijn voor zwart. Ik wist waar op mijn dvd de juiste 
behandeling stond, ik wist hem mij alleen niet meer voor de geest te halen. Dat bleek ook al snel, want 
mijn tegenstander oogstte al heel snel een stuk en iets later de partij. Een droevige prestatie! 

Gelukkig werd Henny niet bevangen door de kou. Hij werd er juist koelbloedig van. Zijn tegenstander 
vloog voortvarend met zijn stukken op Henny zijn stelling af. Toen dat allemaal niet veel opleverde en 
Henny een kwaliteit zou winnen, gaf de witspeler op. Misschien wat snel maar ik noteerde de uitslag 
met graagte, 1-1. 

Bord 2 Henny 
Hier is mijn partij die ik met een eigen kapitale blunder wist te winnen: 

1. g4 Nc6 2. d4 d5 3. Bg2 Bxg4 4. c4 e6 5. Qa4 Qd7 6. cxd5 exd5 7. Bd2 
Nf6 8.  Nc3 Bb4 9. Rc1 O-O 10. e3 Rfe8 11. f3 Bf5 12. Kf2 Ne5 13. Ke2 
Qxa4 0-1 

Jasper beleefde de pijnlijkste middag van allemaal. Hij had een moordende aanval gekregen voor het 
stuk dat hij offerde. Hij kon kiezen tussen verschillende goede en winnende voortzettingen. De zet die 
Jasper koos, was er daar helaas niet één van. Hij kreeg nog wel twee pionnen voor zijn geofferde stuk 
maar de aanval verstomde. De compensatie bleek onvoldoende en derhalve ging een gewonnen 
stelling toch verloren, 2-1. 

Ook onze topscoorder, onze trotse 100-procent scorende Ingeborg kon het vandaag niet bolwerken. 
Tegen een ontketende tegenstander die alleen maar goede zetten deed, bleken de kleine foutjes die 
Ingeborg maakte te veel, 3-1. Maar met 5 uit 6 blijft Ingeborg natuurlijk nog steeds een enorm goed 
seizoen draaien. 

Wat ik toen nog niet wist, was dat deze voortekenen allemaal onbelangrijk zouden zijn, evenmin wist 
ik dat alles toch nog goed zou komen, anders had ik mij niet zo druk hoeven maken. Zoals ik het zag 
stond Piet ietsje beter maar ik zag hem de stelling nog niet direct winnen, Leo stond een pion voor 
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maar zijn stelling oogde passief, Hans stond prima maar de tijd liep heel snel terug en Dannie stond 
beter maar heel duidelijk was het allemaal niet. Kortom er was hoop maar ook een knagend gevoel 
van onbehagen. 

Piet gaf het goede voorbeeld. Zijn betere stelling (actieve loper en goed paard tegen passief paard  en 
slechte loper) werd door hem keurig behandeld. Toen de koning de stelling van zwart binnen dreigde 
te wandelen en de ravage die daar aangericht zou worden niet meer voorkomen kon worden, streek 
de tegenstander de vlag, 3-2. Daarmee is Piet onze nieuwe topscoorder. Met 5,5 uit 6 en de rating die 
dat oplevert, is hij goed op weg om zijn piek van jaren geleden te gaan evenaren. Houd vol, houd vol! 

Bord 5 Piet 
Mijn tegenstander speelde de Pirc verdediging, een opening waarin ik altijd met moeite tot winst kom. 
Deze partij duurde dan ook 61 zetten. Op  de 19e zet kreeg zwart de gelegenheid om een gelijke 
stelling te bereiken, maar speelde te defensief, waardoor ik mijn torens op de d-lijn kon verdubbelen. 
Dat resulteerde op de 30ste zet tot pionwinst. Het werd uiteindelijk een paard+loper eindspel, waarin 
mijn loper en paard goed stonden en  zwarts loper en paard geen tegenspel kregen. Door eerst mijn 
paard naar d5 te brengen en daarna de damepionnen op te spelen, kreeg ik een winnende vrijpion, 
maar inmiddels was ook de vlag van zwart gevallen. 

Hans had inmiddels nog slechts 9 minuten van zijn tijd over. Dat was veel minder tijd dan zijn 
tegenstander op de klok had staan. Maar met een kwaliteit meer en een veel betere stelling in een 
eindspel is negen minuten meer dan voldoende. Hans maakte geen fouten en bracht ons weer 
helemaal terug in de wedstrijd. 3-3. 

Bord 8 Hans 
Ik besloot om in de koude schaak ruimte de zet van mijn tegenstander, 1. e4,  met Pirc te 
beantwoorden. 
Een opening die ik weinig speel. Ik verkreeg er een gelijkwaardige stelling mee en dat was een goede 
basis om mee verder te gaan. De eerste onnauwkeurigheid werd begaan door mijn tegenstander. Een 
van zijn torens was overbelast; hij verdedigde 2 stukken. Ik kon de toren weglokken met stuk ruil, 
waarna mijn dame een pion op b2 kon afsnoepen. Kort hierna lette ik even niet op. Mijn tegenstander 
maakte een batterij met zijn dame voorop en zijn loper erachter. Deze vijandelijke dame aasde op de 
pion vlak voor mijn Koning. Het karakter van de partij veranderde ineens naar een Koningsaanval. Ik 
had niet veel goede opties en koos er voor om mijn loper in de strijd te gooien. Mijn tegenstander 
zorgde voor een nog scherpere aanval door mijn loper plus een pion af te ruilen voor een toren. Ik 
geloof nooit dat mijn tegenstander heeft kunnen analyseren of de aanval zou doorslaan of niet. Hij 
stelde mij in elk geval voor praktische problemen. Ik stond nu dus een kwaliteit voor, maar mijn Koning 
stond in zwaar weer. Gelukkig waren mijn verdedigende zetten beter dan de aanvallende zetten van 
mijn tegenstander. Ik wist de Koningsaanval af te slaan en wist ook nog eens de dames te ruilen. Nu 
was het gevaar definitief geweken. Echter, mede door de dameruil verkreeg mijn tegenstander 2 vrije 
verbonden pionnen. Een pion op de 6e rij en de ander op de 5e rij. Door een fout van mijn kant had 
mijn tegenstander hier kunnen winnen, door op de juiste manier gebruik te maken van zijn troef kaart. 
Dit deed hij niet, en direct hierna zorgde ik er voor dat deze pionnen niet meer gevaarlijk konden 
worden. De rest was een eindspel, waarbij ik moest zorgen dat mijn kwaliteit ten gelde kwam. Ik wist 
dit netjes uit te spelen ondanks een paar onnauwkeurigheden van mijn zijde halverwege het eindspel. 

Leo had inmiddels zijn stelling weten te bevrijden en bleef het materiaal keurig voor staan. Dat 
beloofde veel goeds. En inderdaad, kort na Hans zijn overwinning konden wij voor het eerst genieten 
van een voorsprong, 3-4. 

Bord 6 Leo 
Dat was me het middagje wel daar in Etten-Leur. De gemeente heeft daar het onzalige plan opgevat 
om het parkeren in de wijk van het buurtcentrum onmogelijk te maken. Gelukkig was het niet echt een 
probleem omdat er op zo’n 10 minuten lopen van het clublokaal nog wel gratis geparkeerd kan 
worden. We kregen een adres mee van de teamleider en gingen vol goede moed op stap maar toen 
het navigatiesysteem vervolgens aangaf dat we een afgesloten fietspad op moesten rijden was het 
toch wel even improviseren geblazen. Afijn, ik weet niet of de gemeente het gebruik van het buurthuis 
door schaakclubs wil ontmoedigen maar toen we daar aankwamen bleek de speelzaal zo ongeveer 
onverwarmd.  Hier kon de lokale vereniging Staunton natuurlijk niet veel aan doen en ze waren zeer 
coulant door het aanvangstijdstip wat te verlaten en meteen werk te maken van de verwarming. 
Een koude zaal is wel scherp voor de geest want mijn partij op bord 6 was een van de betere partijen 



van dit jaar. Na een zet of 10 theorie week mijn tegenstander af maar ik wist er niet van te profiteren 
(ik vraag me op zo’n moment altijd af: waarom zou ik eigenlijk een opening bestuderen als ik toch niet 
kan profiteren van zo’n afwijking? zal wel aan mijn niveau liggen zullen we maar zeggen) en er 
ontstond een spannende op en neergaande strijd. Ik won een pion maar mijn tegenstander had wel 
lichte compensatie. Uiteindelijk kwam er een toreneindspel op het bord met ieder twee torens en hierin 
bleek ik wat vaardiger dan mijn tegenstander. Ik won een tweede pion, wist een toren te ruilen en 
daarna was het een kwestie van techniek (klinkt goed maar ook dat is niet altijd zo betrouwbaar 
tegenwoordig). Ik won de partij en daarmee kwamen we op een 4-3 voorsprong. Toen er bij Dannie tot 
remise was besloten had ik het gevoel dat ik voor de eerste keer dit seizoen iets had bijgedragen aan 
de prestatie van het team. Volgende keer in de Hoeksteen ook maar de kachel uitlaten? 

En dus had Dannie de schone taak om de overwinning binnen te halen. Hij had de hele partij wat 
beter gestaan en al eerder een aanbod tot remise afgeslagen. Maar met de stand van 3-4 op het 
papiertje was er geen reden meer om remise uit de weg te gaan, 3,5-4,5. En dit keer was de auto van 
Dannie wel tevreden met het halve punt (althans, ik zag de auto bij de Hoeksteen nog steeds prima 
functioneren). 

Bord 7 Dannie 
Na een ‘ouderwetse’ doorschuifvariant in het Frans kreeg ik een stelling op het bord, waarbij ik het 
sterke gevoel had positioneel beter te staan. Ik kon echter niet de juiste voortzetting vinden, de partij 
bleef qua materiaalverhouding in evenwicht. Mijn tegenstander had al verschillende malen remise 
aangeboden, wat ik echter, gezien de stand in de wedstrijd afsloeg. 
Pas toen de stand 4-3 was bood ikzelf remise aan in bijgaande 
stelling. Mijn tegenstander nam dit aan, hij kan maar heel weinig 
zetten doen. (beide paarden staan vast, maar hij heeft wel een 
vrijpion op de a-lijn). Via secuur spel moet de partij voor wit 
gewonnen zijn, lijkt mij, maar met remise was de winst binnen. 
 
Dankzij de veerkracht die vandaag getoond is en het goede 
resultaat dat hierdoor behaald is, doen wij nog altijd helemaal mee 
om de strijd om de titel. Dit ondanks de zeer ruime overwinningen 
die onze concurrenten in deze ronde boekten. Op naar de 
volgende uitdaging! 

Bas 


