
Goddelijk schaak in Dongen  
De avondcompetitie van de Noord-Brabantse Schaakbond is de gelegenheid bij uitstek om eens bij 
andere verenigingen dan gebruikelijk op visite te gaan. Van Gennep tot Bergen op Zoom en van Goirle 
tot Oss; er is geen betere competitie om nieuwe/weinig bezochte verenigingen beter te leren kennen. 
In die spirit speelde WLC A een uitwedstrijd tegen misschien wel de op twee na mooiste vereniging 
van Brabant waarvan de naam uit 3 letters bestaat: DSC (Dongense SchaakClub). Dongen is een mooie 
plaats onder de rook van Tilburg met een rijke schaakgeschiedenis, en DSC had haar eerste twee 
wedstrijden knap gewonnen; kortom alle ingrediënten waren aanwezig voor een mooie match. 

 

Figuur 1: Het strijdtoneel van DSC A- WLC A: Het parochiehuis van Dongen, met de op de achtergrond de minstens zo fraaie 
Sint-Laurentius kerk. Foto van: https://parochiedongen.nl/ 

Helaas bereikte mij vooraf het droeve bericht dat sterkhouder Rudy om goede redenen verstek moest 
laten gaan voor deze match. Desondanks gingen we met een mooie combinatie van ervaring (Hans en 
Leo) en jeugdige ambitie (Jarich en Thomas) naar het parochiehuis van Dongen. Of de pastoor er nog 
steeds intrek had weet ik niet, maar het pand, wat aandeed als een groot woonhuis straalde wel een 
soort vroomheid uit. Een groot beeld van (wat ik vermoed) een heilige met daarnaast een 
indrukwekkende staande klok heetten ons welkom, snel gevolgd door de gastvrije Dongenaren. Na 
het uitwisselen van de opstellingen zag het slagveld er als volgt uit: 

DSC A  WLC A  
Jan Pieter de Vries (1938) - Thomas Kools (2086) - 
Roelant Schoots (1941) - Jarich Haitjema (1948) - 
Philippe Blankert (1859) - Hans Baijens (1829) - 
Mark Maas (1874) - Leo van IJzendoorn (1697) - 

 

Qua gemiddelde rating ontliepen de teams elkaar nauwelijks iets (1903 vs. 1890), dus het beloofde 
een buitengewoon spannende match te worden. Het goddelijke schaak waarnaar wordt gerefereerd 
in de titel heeft op één manier toepassing op de partij aan bord 1 van Thomas tegen Jan-Pieter (JP). 
JP beantwoorde 1. e4 met 1.. a6, een opening die (onder andere) bekend staat als de St. George (Sint 
Joris) defense. De zet ziet er op het eerste gezicht belachelijk uit, maar hij is vernoemd naar een 
drakendoder, dus we zullen het maar serieus nemen (naast het feit dat het objectief zeker niet heel 



slecht is). Gelukkig kon ik door een ongelukkige zetvolgorde van mijn tegenstander al gauw een heel 
goede stelling voor elkaar krijgen. In diagram 1 heb ik net met de zet e5 het zwarte paard naar d5 
gehaald, en daarna Pf3-g5 gespeeld. De pion op d4 staat weliswaar in, maar de aanval van wit gaat 
heel hard. Zwart trekt aan de noodrem met f5. Echter door de verzwakking van de e8-h5 diagonaal 
kan ik een pionnetje winnen op h7 zonder opgeven van mijn aanval.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Een tweede sleutelmoment komt in diagram 2, waar zwart net Ld6 heeft gespeeld. Hier begin ik een 
beetje te driften en word ik iets te nonchalant in het uitspelen van deze stelling. Veruit het beste is 
Dd3, waarmee mijn dame bij de aanval wordt betrokken en zwart nog meer de verdediging in wordt 
gedwongen. En daarmee glijdt mijn stelling steeds meer af, zeker als mijn tegenstander een 
geanimeerd kwaliteitsoffer brengt, waarvan hij naliet de vruchten te plukken in diagram 3.  

Het spectaculaire 17.. Pf3+!! is in deze stelling een buitengewoon nare zet en wel vanwege de 
volgende variant: 18- gxf3 – Txh3 19. Le4 – Lg3 20. De2 Lxf2+ 21. Dxf2 – Th1+ en het gebrek aan 
coordinatie bij wit en de coordinatie van de zwarte stukken geeft zwart goed spel. Nog simpeler is dat 
zwart kan kiezen een tweede kwaliteit te offeren voor eeuwig schaak met Txh3. Waarna Pf3+ -Ph2+ 
remise maakt. De zet die mijn tegenstander wel maakte (17.. Dc6) was de hele reden dat ik mijn loper 
op g5 had gezet. Want na Le4 kan ik afwikkelen naar een eindspel met een stuk meer vanwege de 
overbelasting van de dame. Zwart probeerde het nog wel, maar met een stuk meer gaf ik het niet 
meer uit handen. Uiteindelijk ben ik een klein beetje met de schrik vrijgekomen, maar gelukkig bleek 
dat achteraf pas in de analyse. 

 

Figuur 5: Gordeldier (niet) in actie. 

Figuur 2: Stelling na 9. Pg5. Figuur 3: Stelling na 11.. Ld6. Figuur 4: Stelling na 17. Lg5 



Ik was daarmee (voor de afwisseling) als eerste klaar na een klein anderhalf uur en had daarmee alle 
tijd om de andere partijen te bestuderen voor dit verslag. Leo’s stelling deed een beetje aan als een 
gordeldier die zich had opgerold om het aanstaande gevaar van de witte armada te ontsnappen (zie 
figuur 5 ter referentie). Alles stond op of onder de zesde rij voor zwart, waar wit op het megacentrum 
f4-e4-d4-c4 kon bouwen. Ongetwijfeld staat Wit (Mark) hier wat beter, maar het is de vraag of het 
genoeg is om door te breken. Hans pakte het bescheidener aan met een rustige opening, maar daar 
wilde zijn tegenstander niet aan meewerken. Die plantte een toren op g8 en stuurde zijn g-pion recht 
op de gerokeerde witte koning af, wat er kansrijk uitzag. Ook een partij op ramkoers dus. Tenslotte 
had Jarich zijn tanden gezet in de La Bourdonnais variant van het Frans. Niet per se de meest kritieke 
variant maar wit heeft daar zeker zijn kansen. Jarich leek te weten wat hij deed en zette de aanval in 
op de damevleugel.  

Na onder het genot van een kop thee mijn 
partij te hebben geanalyseerd met mijn 
tegenstander en een paar keer van het 
bord te zijn getimmerd in het snelschaken 
(maar goed dat dat geen onderdeel is van 
de avondcompetitie), kwam ik in de gang 
Jarich tegen met zijn notatieboekje. Hij had 
wit volledig weten terug te drukken, en de 
h-lijn geopend. Omdat de koningsvleugel 
ook de plek was waar wit al zijn pionnen 
ten aanval had geduwd was er weinig meer 
aanwezig om de blote koning te redden. 
Een paar krachtzetten en een fraai pionoffer later vlogen de zwarte stukken als een zwerm bijen de 
witte stelling in en was het snel afgelopen. Hieronder licht Jarich zelf het proces hiernaartoe verder 
toe: 

“Ik mocht met zwart aantreden tegen Roelant Schoots. Die schotelde mij een opening voor 
die ik in een lange partij nog nooit op het bord had gehad. Dat is altijd lastig om te spelen, 
want wat in blitz-partijtjes werkt, werkt niet per definitie tegen een tegenstander die wat 
langer mag nadenken. Toch was ik na de opening niet ontevreden. Na zwarts 14e zet (14. 
...Lb7) werd de volgende stelling bereikt:  
 

                                          

Figuur 6: Jarich's zwartveldige loper die vanaf b7 de witte koning 
in de gaten houdt. 



Wit staat hier al lastiger en heeft moeite zijn stukken te ontwikkelen. Met name de loper op 
c1 heeft voorlopig weinig toekomst. Verder heeft zwart vervelende druk op veld d4 en op de 
zwakke pion op g3. Het is daarom begrijpelijk dat wit niet verder wilde afwachten, maar zijn 
volgende zet maakte het nog erger. De h-lijn komt open en in combinatie met wits open 
koningstelling is dat te veel gevraagd. 
 
15. g4?! Td8 16. Dc2 hxg4 17. hxg4 Ph4 18. Lh1. Hier wist ik het even niet meer en herhaalde 
de zetten: 18 ... Pg6 (mogelijke dreigingen: Txh1+ of Pxe5) 19. Lg2 Ph4 20. Lh1 
 

                                           
 
Toch maar voor de remise gaan? Weliswaar had Thomas inmiddels gewonnen, maar Leo en 
Hans stonden er op dat moment mijns inziens iets slechter voor, dus een winstpartij op mijn 
bord kon nog wel eens noodzakelijk zijn.  

 
Ik keek een tijdje naar 20. ...Pd4 21. Pexd4 cxd4 22. Dd3 en kon niet duidelijk zien hoe het 
verder moest. Gelukkig zag ik na een tijdje een veel sterkere optie: 
 
20. ...b3! 21. Dxb3 Pb4 
 
Ten koste van een pion heb ik veld b4 voor mijn paard vrijgemaakt. Nu dreigt sterk ...Td3 en 
wit heeft hier geen goede verdediging tegen.  
 
22. Pxh4 Lxh1 23. Kxh1 Txh4+ 24. Kg2 Td3 25. Da4+ Kf8 
 



                                         
 
Nu kan wit niet verhinderen dat zwarts dame op de diagonaal komt, met fatale afloop. Na 
Db5 was ik Dc8 van plan (richting a8) al is ...a6 nog wat eenvoudiger. 
 
26. g5 Db7+ 27. Kf2 Tf3+ 28. Ke1 Txf1+ 29. Kxf1 Df3+ 20. Kg1 Th1 mat” 
 

Hiermee was in ieder geval 1 matchpunt al veiliggesteld, en was de schone taak aan Hans en Leo om 
tegen de ratingbalans in hun tegenstander nog een halfje afhandig te maken. Dat lukte uitstekend, te 
beginnen met Leo. Hij besloot de stelling te transformeren naar een benoni-achtige structuur, waarop 
zijn paard op e7 een beetje ongelukkig stond. Desondanks leek hij met een aantal handige 
paardmanoeuvres en de juiste blokkadezetten de stelling telkens net onder controle te houden. Zijn 
tegenstander besteedde daarom veel tijd om een doorbraak te vinden. Of dat hem is gelukt kunt u 
afleiden uit het verslag dat ik van Leo ontving: 

“Toen ik gevraagd werd door Thomas Kools om mee te spelen in WLCA dat uitkomt in de 
hoofdklasse van de NBSB avondcompetitie was ik enigszins verbaasd. Wat heb ik daar te 
zoeken? Er was een tekort aan spelers en Thomas zei, maak je niet druk, gewoon een 
avondje gezellig schaken.  

Gelukkig niet al te hoge verwachtingen en zo hoort het ook wat mij betreft. Het was 
inderdaad een gezellige avond. Het was leuk om zowel op de heen als terugreis met Thomas 
te praten over onze gezamenlijk werkgever (de TUE) en over onze activiteiten die zich voor 
ons beiden afspelen in de faculteit Technische Natuurkunde. 

Toen we daarna speelden in een prachtig oud pastoriegebouw en ik een aardige 
tegenstander trof: Mark Maas, kon de avond al bijna niet meer stuk. Op het schaakbord 
ontspon zich een partij die het midden hield tussen een moderne verdediging en een Ben-Oni. 
Het was gesloten stelling waarin mijn tegenstander met wit met een vierpionnenaanval ten 
strijde trok.  

Na de 18e zet van wit stond de volgende stelling op het bord: 



Mark heeft hier een duidelijk ruimtevoordeel en ik heb zitten 
dubben of ik met 18… c4 tegenspel kon ontwikkelen. Ik zag 
niet zo snel hoe maar Stockfish geeft aan dat na 18…. c4 19. 
Lb1, g5 20. Dg3, Db6+ 21. Tf2  de stelling weliswaar nog 
steeds wat beter is voor wit (waardering +0.8) maar dat zwart 
voldoende tegenspel heeft. Ik dacht zelf meer aan het 
voorbereiden van b5 door middel van Ld7 en Tb8 maar het 
beviel me niet dat mijn dame dan afgesloten was van de 
koningsvleugel. Ik koos daarom voor 18… De7 maar daarmee 
hielp ik mijn tegenstander. Na 19. Tae1 kwam Mark toch beter 
te staan. De doorbraak e4-e5 was meteen heel gevaarlijk. Ik 
besloot de zaak voorlopig even af te sluiten met een 

combinatie van de zetten g5 en f6, maar dan moest wel eerst het paard weg van f6 dus ik 
speelde 19…..Ph7. 

Achteraf hebben Mark en ik nog even gekeken naar de stelling na die ontstaat na 20. e5!  We 
hebben beiden de variant na 20. ….. dxe5 21. Pe5, Dd6 22. Pxg6, Dxf4 23. Pxf4, Txe1 24. Txe1 

gezien en Mark was in de veronderstelling dat ik weliswaar 
een pion achter zou komen maar niet veel te vrezen had 
vanwege de verbrokkelde pionnenstructuur van wit en het feit 
dat het gif uit de witte aanval verdwenen is (zie diagram).   

Stockfish maakt gehakt van deze variant en geeft aan dat na 
20….. dxe5 wit wint met 21. Txe5 en als zwart nu 21…. Dd6 zou 
spelen volgt er 22. fxg6, fxg6 (lijkt logisch) 23. Df7!! En na Kxf7 
is het mat in drie!! 

Tja, wat moet je daar nu van zeggen. Dat hebben we beiden 
helemaal niet gezien. 

 

Gelukkig koos Mark voor een hele andere route, speelde ook 
niet altijd de beste zet en uiteindelijk kwam er de volgende 
stelling op het bord waarin ik na 29….. De5 een redelijk 
gelijkwaardig stellin had bereikt. Mark ruilde de dames en 
bood remise aan bij een stand 0-2 in de wedstrijd. Daar 
hoefde ik niet lang over na te denken. Het betekende 
teamwinst en uiteraard heeft wit nog steeds een 
ruimtevoordeel maar is het niet eenvoudig om er door te 
komen. Ook Stockfish geeft wit nog steeds een plusje van 1.0 
voornamelijk vanwege het ruimtevoordeel want concrete 
winst varianten zitten er niet meer in voor wit. Al met al dus 
toch een remise na een avond volhardend verdedigen. Toen ik 

achteraf hoorde dat mijn tegenstander een rating van 1874 had vond ik dat geen enkel 
probleem meer ����. 

Leo van IJzendoorn” 

 



Hans grapte dat hij best thuis had kunnen blijven toen Leo naast hem het beslissende halfje 
binnenbracht. Puntentechnisch was dat misschien waar (al weet je nooit waar een extra bordpunt 
goed voor is), maar schaaktechnisch zou het zonde zijn geweest. Hij speelde na een lastige opening 
een fraaie partij, waarvan hij een deel hieronder zelf van commentaar voorziet: 

“Tijdens de opening maakte ik (met wit) al een 
paar grove fouten. Ik speelde, nadat ik korte 
rokade had gespeeld, te vroeg h3 terwijl mijn 
tegenstander nog niet kort gerokeerd had. 
Vervolgens dreigde er een koningsaanval. Zie 
diagram 1 op de 14e zet, met zwart aan zet 
(rechts). 

Waarschijnlijk had zwart het beste de aanval 
door kunnen zetten met h5. In plaats daarvan 
ging mijn tegenstander verder met zijn 
ontwikkeling en gaf wit kans om zijn 
koningsstelling te verstevigen. 

Wit heeft zijn koningsstelling verstevigd en de zaak is gestabiliseerd. Zie diagram 2 op de 23e 
zet, met zwart aan zet: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wit is begonnen om langzaamaan spel te genereren op de damevleugel. In de komende 
partijfase verzuimt zwart om door te gaan met zijn spel op de koningsvleugel. Zwart reageert 
op wat wit doet. Hierdoor slaat het groot voordeel, wat zwart eerder in de partij had, 
langzaamaan om. Het volgende fragment is op de 30e zet. Zie volgende diagram: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wits spel op de damevleugel is verandert naar een koningsaanval. Een paar zetten terug 
heeft zwart een (verdedigende) fout gemaakt, waardoor wit winnend voordeel heeft wegens 
zijn koningsaanval. De aanval is niet meer te stoppen; slechts te vertragen. Op de 34e zet gaf 
mijn tegenstander op, omdat hij anders  1 zet later schaakmat zou komen te staan.” 

 

Daarmee kwam de eindstand op 3.5-0.5 voor ons. Een eclatante overwinning op een sterke en 
gevaarlijke ploeg die ongetwijfeld nog meer punten gaan pakken dit seizoen.  Volgende ronde krijgen 
we KiNG B op bezoek uit het Tilburgse, tot dan!  

Thomas Kools 

DSC A  WLC A ½-3½ 
Jan Pieter de Vries (1938) - Thomas Kools (2086) 0-1 
Roelant Schoots (1941) - Jarich Haitjema (1948) 0-1 
Philippe Blankert (1859) - Hans Baijens (1829) 0-1 
Mark Maas (1874) - Leo van IJzendoorn (1697) ½-½  

 


