
In de vierde ronde vond de 'topper' tussen RSC 't Pionneke en WLC plaats. We mogen spreken van 
een topper, aangezien we aan het begin van de ronden beide met 4 matchpunten op een gedeelde 
tweede plek stonden. Het bleek echter dat wij als team niet in topvorm waren, en dan met name op 
de topborden.

Als eerste was Charlie klaar, en met zijn winst liet hij wederom zien dat hij absoluut in het eerste 
team thuis hoort. Vervolgens verloren Jessica en Guus, en ook Erika bezweek na een tijdje, zodat er 
een tussenstand van 3-1 ontstond. Peter en Jarich leken op winst af te gaan, maar Robert stond op 
dat moment al erg slecht, en Rudy had een dame-eindspel met een pion minder. Daarmee 
verwachtten we al minstens 4½ punt voor onze tegenstanders. Maar hier bleek weer waarom je 
nooit te vroeg conclusies moet trekken. Waar Robert aan onze verwachtingen (gegeven zijn stelling 
op dat moment) voldeed, veranderden de stellingen van Jarich, Peter en Rudy volledig. Op een 
gegeven moment liep ik naar Erika en Jessica toe, die erg verbaasd opkeken toen ik zei dat Rudy 
winstkansen had. En inderdaad, hij won! Jarich en Peter wisten echter niet te winnen, dus we 
moesten het doen met een eindstand van 5½ – 2½.

T RSC "t Pionneke 2048 WLC 1989 5½ 2½

1. Ger Janssen 2207 Guus Bollen 2208 1 0

2. CM Joost Heltzel 2212 WGM Erika Sziva 2203 1 0

3. Guido Royakkers 2186 Robert Klomp 2011 1 0

4. Eduard Coenen 2045 Jarich Haitjema 1914 1 0

5. Wolfgang de Cauter 1987 Peter Koymans 1930 ½ ½

6. Narcis Sofic 1962 Charlie Tang 1906 0 1

7. Gerard Roufs 1884 Jessica de Haas 1833 1 0

8. Paul Aben 1900 Rudy Simons 1905 0 1

Charlie schreef:
“Ik speelde met zwart tegen Narcis Sofic. De opening was Engels en ik speelde het met e5. Het 
werd soort van een omgekeerde gesloten Siciliaans. Op een gegeven moment speelde hij f4 en 
ruilde wat pionnen en werd de stelling nogal ingewikkeld. Uiteindelijk kon ik door het centrum 
breken en bezat ik de open e-lijn. Hierdoor stond ik wat beter, maar ik moest gewoon een pion 
pakken en afwikkelen naar het eindspel. Helaas heb ik dat niet gedaan en had hij kans om de 
stelling weer in balans te brengen. Gelukkig heeft hij dat onder tijddruk niet gedaan( we hadden 
beiden nog ongeveer 10 minuten) en gaf hij zijn dame weg. Hij gaf daarna meteen op.”

Op bord 1 kwam Guus goed uit de opening. Hij bleef echter te passief, waardoor zijn voordeel 
verloren ging. Daarop volgde nog een aantal slechte zetten, waarna de zwarte stukken de witte 
stelling binnendrongen en uiteindelijk van binnenuit vernietigden.

Jarich schreef het volgende over zijn partij.
“De partij begon rustig met een Londen-Systeem van mijn tegenstander, maar al snel sloeg de vlam 
in de pan. Wit offerde een pion voor een aanval op de g-lijn die echter nooit helemaal van de grond 
kwam. Ik wist alles netjes gedekt te houden en bovendien een tweede pion te winnen. Mijn 
tegenstander kwam in de onderstaande stelling met een wanhoopsoffer:
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Er volgde: 33. Txg7?! Txg7 34. Tf1. Waarschijnlijk op alle mogelijke manieren te weerleggen, maar
ik koos de minst overtuigende: 34. ...Le4+ 35. Ka1 Dxf1 waarbij een eindspel van dame tegen twee 
torens ontstond. Nog steeds was dat gewonnen, maar helaas had ik vanaf dat moment grote moeite 
om nog een fatsoenlijke zet te produceren. Volkomen onnodig liet ik mijn loper voor het paard 
ruilen en op miraculeuze wijze wist ik ook mijn damevleugelpionnen te verliezen. Toen mocht mijn 
tegenstander opstomen met zijn a-pion, en ik wist zo slecht te verdedigen dat promotie hiervan niet 
meer te voorkomen was. Volgende keer beter! Het contrast tussen het eerste en tweede deel van de 
partij kon haast niet groter zijn, en ik snap nog steeds niet hoe ik dit heb kunnen laten gebeuren.”

Van Rudy, ontving ik het volgende verslag.
“Ik kwam wel normaal uit de opening (gelijk), maar in de overgang van opening naar middenspel 
maakte ik een voor de hand liggende elementaire fout: ik ruilde een paard op d5 met mijn loper op 
e6 en meestal is dit in het soort stelling wat ik had niet goed (wat Erika terecht ook aangaf) ;  hier 
dus ook niet, ik kreeg een zwakke geisoleerde pion op b7 waar hij maximaal op kon drukken. de 
pion verloor ik sowieso, maar dat was gezien de structuur nog niet zo erg, maar ik had bovendien 
een passief paar op c8 dat geen goede velden had. Tot mijn opluchting ruilde hij met zijn loper op 
h3 mijn passieve paard op c8 en toen had ik lichtelijk nog enige hoop op remise. Daarna volgde er 
nog een dubbele torenafruil en toen ook nog eens zijn sterke paard tegen mijn loper werd geruild 
ontstond er een dame-eindspel met voor hem een gezonde pluspion. Dit bood de witspeler nog 
steeds winstkansen , maar het was al niet zo gemakkelijk meer. Daarna ging hij definitief in de fout 
door dameruil aan te bieden: daar ging ik graag op in, want hierdoor won ik geforceerd mijn pion 
terug. vervolgens  was het pionneneindspel nog steeds remise, maar ook hier ging hij de fout in en 
vervolgens won ik de partij nog!”

Peter meldde het volgende over zijn partij.
“In mijn partij verliep de opening zeker niet onverdienstelijk tot ik het verkeerde plan koos. Mijn 
tegenstander had de mogelijkheid tot significant openingsvoordeel, maar wist zijn kansen niet te 
benutten door zijn behoudende manier van spelen. Deze trend van behoudend spelen zette zich 
voort, zodat ik langzaam mijn voordeel uit kon bouwen. Uiteindelijk leidde dit tot een goed 
eindspel voor ondergetekende. 

Hier vond ik een mooie lopermanoeuvre om zijn damevleugel onder druk te zetten. Tot mijn grote 
spijt speelde ik inaccuraat, waardoor de stelling al vrij snel weer gelijk werd. Desalniettemin was 
mijn tegenstander ondertussen in tijdsnood en dat wist ik goed te benutten. Na enkele fouten van 
mijn tegenstander kwam ik een pion voor in een paard tegen loper eindspel, waar ik meerdere 
malen gewonnen stond. Op een gegeven moment zag mijn tegenstander een kans om af te ruilen 
naar een pionneneindspel dat remise was ondanks mijn pluspion, wat hij verdienstelijk verdedigde.”



Zo zijn we in één ronde van topper naar middenmoter gegaan. Maar er is nog genoeg tijd om dat 
recht te zetten!

Guus Bollen


