
WLC A opent seizoen met nipte, maar 
verdiende, winstmatch
Op 27 september speelde het avond-vlaggenschip een uitwedstrijd tegen De Drie Torens uit 
Tilburg, een team waar wij vorig jaar ook tegen uitkwamen. Wij troffen een viertal aan wat 
slechts op 1 plaats gewijzigd was van het team waar wij vorig jaar met 3.5-0.5 van wisten te 
winnen. Ons team, bestaande uit Guus, Joep, Rudy en Thomas gingen er daarom vol goede 
moed tegenaan. Het werd uiteindelijk een op papier benauwd ogende 2.5-1.5 overwinning, 
maar op het bord viel er weinig op af te dingen. Behalve op bord 3 bij Thomas, hadden wij op
de andere drie borden altijd wel wat overwicht/druk, wat zich uiteindelijk uitbetaalde in 2.5 
bordpunt. Hieronder vindt u een impressie van de spelers, waarvoor dank:

Bord 1 - Joep:

Een partij uit drie delen. 

1) Tegen een soort van Catalaanse opstelling probeer ik ruimte te claimen, zonder zelf 
omver te vallen. Na 13 zetten staan de zwarte stukken prima, terwijl Wits paard op d2 in de 
weg staat maar wel pionnen b3 en e4 moet dekken. Deel 1 eindigt wanneer Huub ervoor 
kiest om zijn loper te ruilen tegen het lastige paard op c5.

Net na 13. Lxc5, Dxc5.

2) Hier geeft de engine nog 0.00, maar wit moet snel iets doen. Zijn zwarte velden zijn 
verzwakt, en ooit komt Le7-f6 en dan kun je al helemaal moeilijk bewegen. Wits beste hoop 
is snel het bord leeg te vegen – hoe meer stukken er blijven, hoe hinderlijker het is dat je de 
zwarte velden niet kunt benutten. 
Wit wil e4-e5 erin krijgen en witveldige lopers ruilen. Zijn paarden kunnen dan naar velden 
als e4 en e5. Dan kan mijn paard niet goed bij b3, en mijn loper kijkt vooral in de leegte. 
Maar elke keer zou e4-e5 het einddoel niet goed bereiken. Huub probeert de opstoot voor te 
bereiden, maar met elke zwarte zet wordt e4-e5 minder aantrekkelijk. 
Nadat e4-e5 voorgoed is afgestopt laat mijn loper zich gelden over de zwarte velden. Een 
nieuw paard verschijnt op c5 en drukt op pionnen b3 en e4. Wit kan alleen extra dekken en 
afwachten. Deel 2 eindigt met wits stutzetje f2-f3, waarover GM Ben Finegold graag grapt in 
zijn lezingen op YouTube met zijn bekende regel “Never play f3”. 



Net na 22. f3, voor d6-d5

3) f2-f3 is niet een zet die ik achter Huub zou zoeken, maar het was misschien ook niet te 
vermijden; de stelling was al precair en met weinig tijd op de klok wil je niet ineens pion e4 
weggeven. Omdat Finegolds grap toch instructief is, wil ik enkele keren ernaar verwijzen. 
Pion e4 staat steviger gedekt, maar Lg2 kan niet meer naar d5 kijken <Never play f3>. Ik 
breek nu open met d6-d5, en achter elkaar komt d4-d3-d2. Het zit zwart dan mee dat er een 
schaakje in zit met eerst Pc5-d3 en dan Dc7-c5+ <Never play f3>. Wit lijkt zich te kunnen 
uitkopen door een toren tegen loper+vrijpion te geven. Maar naast minder materiaal heeft wit
ook een koning die zeer kwetsbaar is tegen aanvallen vanaf de zijkant <Never play f3>. Wit 
geeft meteen op.

Na 34. Txe1, Td2+

Huub zal meer hebben verwacht van de avond. Tijdens de analyse liet hij zijn echte zelf zien 
– tactisch scherp, positioneel verfijnd, en creatief. Maar als de partijstelling steeds geen 
menselijke ideeën toelaat, ga je ze ook met elo 2000+ niet vinden. 
Voor mij een fijne partij waarin veel vanzelf leek te gaan, maar ik op kritieke momenten de 
juiste gedachtesprong maakte: 1) snel ruimte pakken, 2) profylactisch en rustig doen, 3) vol 
gas aanvallen. 0-1



Bord 2 - Guus:
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In de opening had ik telkens een kleine
ontwikkelingsvoorsprong, maar de
remisemarge was altijd groot. Ik moest
voortdurend opletten dat mijn stelling
niet verwaterde tot een
potremisestelling. De zojuist gespeelde
zet 24. g5 is tweesnijdend. Het doel is
om de loper weg te jagen zodat mijn
paard ongestoord naar d4 kan. Echter,
om iets te bereiken op e6 moet ik mijn
loper ruilen tegen het paard op g7,
waarna g5 ongedekt komt te staan. Dat
geeft zwart genoeg tijd om te
consolideren en een gelijke stelling te
bereiken waar niet veel meer te halen
valt voor mij.
Mijn laatste zet laat echter ook een
ander idee toe, waarmee zwart zijn
loper niet hoeft te verzetten. Dit was
echter waar ik op hoopte.  24...Pf5?!

 25.gxf6  Pxh6  26.c4! Nu is het
moment aangebroken om het centrum
open te breken.  26...Ted8

 [ 26...dxc4  27.Lxc4  Pg4

was de taaiste verdediging, waarna
wit slechts een klein plusje
overhoudt. ]

 27.Pg5  Lf5

a b c d e f g h

a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

Zwart is bezweken onder de druk, en
de oplettende schaker ziet dat wit hier
met meer pionnen én een actievere
stelling uit deze complicaties komt
dankzij matbeelden op de onderste rij.

 28.cxd5  cxd5  29.Lxd5  Lxd3  30.Te7
 Tf8  31.Txb7 De hectiek van de
tijdnoodfase die volgde was niet
genoeg om de zwarte stelling te
redden.
1-0



Bord 3 - Thomas:

Tja, wat kan ik van mijn partij zeggen. Allereerst de tegenstander: Wilbert Kocken. Een 
speler tegen wie ik in de regio Tilburg al meermaals heb gespeeld, maar tegen wie mijn 
overkoepelende score nooit zo geweldig is vergeleken met andere tegenstanders met die 
rating. Gelukkig kregen we vanuit de opening een buitengewoon interessante partij op het 
bord, waar Wilbert beter omging met de dynamische kansen die er voor beide kanten waren 
onstaan:

Ik heb hier met zwart na een onrgelmatige opening net g5 erin gekletst. Het punt is dat zwart
niet kan slaan vanwege Pf3+ - .. Dxh2#, maar omdat het paard op e5 gepend staat kan wit 
wel op g4 slaan. Deze variant houdt dus een pionoffer in, want na Dxg4 – gxf4 Dxf4 heb ik 
een pion ingeboet, maar wel voor hele mooi compensatie op de zwarte velden. Enkele 
zetten later zijn we hier, en wat in het volgende diagram gebeurt is eigenlijk exemplarisch 
voor hoe ik eigenlijk niet naar de kracht van mijn stelling heb gespeeld:

Ik heb mijn loper ontwikkeld en wit heeft mijn rokade onschadelijk gemaakt. In deze stelling 
seel ik het materialistische Pxc4, wat ook nog niet slecht is, maar veel sterker was een zet 



als Pg6, met dubbele aanval op h2 en de dreiging Le5. Die materialistische houding breekt 
me enkele zetten later ook op als we aan het begin van het einde geraken:

De enige zet die hier de balans in de stelling houdt is d5, met het loperpaar en de zwakke 
zwarte koning zijn eventuele positionele zwaktes redelijk gecompenseerd, hier presteer ik 
het echter om het oerlelijke Pd6 te produceren, waarna mijn stelling als een soort 
Hindenburg zeppelin ter aarde stortte. Ik zal jullie een aardig stukje van de slotstelling niet 
ontzeggen:

Hier houdt mijn notatie (gelukkig) op. Merk op dat in de 12 zetten tussen dit en het vorige 
diagram, ik effectief 1 damezet (Db6-c5) en 1 torenzet (Ta8-b8) heb gedaan. Met die 
efficientie verdien je het punt niet, en Wilbert heeft me ook geen kans meer gegeven in de 
resterende zetten. Jammer, maar vandaag een terechte nederlaag. Gelukkig zag ik dat Rudy
geen moment in de problemen was geweest en een gelijk toreneindspel aan het spelen was,
waarmee de teamwinst veilig was, wat de pijn verzachtte.

Bord 4, Rudy



Het was wat mij betreft een moeizame partij waarbij de stellingsbeoordeling volgens Stokvis 
geruime tijd ergens schommelde tussen gelijkspel en klein voordeel voor wit. Ik heb op 
diverse momenten zetten gemist op groter voordeel, maar ook mijn tegenstander kon zich 
natuurlijk beter verdedigen. Er was slechts een moment waar ik echt een grote winstkans 
heb gemist en die wil ik tonen m.b.v. een diagram. 

Zwarts laatste 23e zet was hier a5- a4 en tot mijn eigen grote verbazing toen ik de stelling 
analyseerde m.b.v. Stokvis , speelde ik hier 24.Lc4? en niet de meest voor de hand liggende
en waarschijnlijk winnende zet 24.dc6: tussenzet. Dit zou een gezonde pluspion hebben 
opgeleverd en serieuze winstkansen hebben gegeven. In de partij volgde na 24.Lc4 ed5: 
25.Df3 Ta5 26.b4 ab3:e.ep. 27.Lb3: Pe6 en toen was ik  mijn grote voordeel kwijt. Ik heb het 
nog lang geprobeerd na een ruil van een torenpaar en dames, maar ondanks dat de loper 
beter was dan het paard was de stelling niet meer te winnen. Ik won de d-pion  tenslotte die 
toen al opgeschoven was naar d4, maar zwart won pion a2. Schrale troost was wel dat bij 
een stand van 2-1 voor de onzen deze remise tenslotte de teamoverwinning veilig stelde.

Ten slotte

Samenvattend: Twee solide overwinningen van Guus en Joep, een (over de hele partij 
bezien) plusremise van Rudy en een terechte nederlaag voor Thomas. Tenslotte nog de 
persoonlijke uitslagen: 

De volgende wedstrijd vindt plaats in het altijd mooie Dongen op vrijdag 18 november. Rond 
die tijd het volgende nieuws!


