
Thuis team: De Toren A Bezoekend team: WLC B

Naam Rating 1 ½ 0 Naam Rating 1 ½ 0

1 Karel Looijmans 2006 0 Roel Copic 1878 1

2 J.P.M.R. van Gerwen 1538 0 Henny Wilbrink 1812 1

3 Frans van Weert 1527 0 Jasper Krenning 1783 1

4 Wim van Amstel 1518 0 Bas Roelen 1719 1

Totaalscore: 0 Totaalscore: 4

Op dinsdag 29 januari vertrokken Roel, Henny Jasper en ondergetekende om de vijfde 
ronde van de avondcompetitie te spelen. We speelden tegen De Toren A uit Leende. 
Het komt zelden voor dat ik een schaakclub in Noord-Brabant helemaal niet ken, maar 
van De Toren uit Leende had ik nog nooit gehoord. Het is een club met elf leden die 
hun thuiswedstrijden spelen in de Molenschut. Een mooi pand waarin meer dan 
voldoende ruimte was om comfortabel te schaken. Voldoende licht, prettige stoelen, 
houten borden en stukken en analoge klokken die ouderwets tikken, wat mij betreft 
vormde dat een prima ambiance om een leuke partij te spelen. De sfeer werd nog 
verder verbeterd toen wij hartelijk ontvangen werden met een kop smaakvolle koffie 
en een plak cake. De club beschikt ook over een heuse mascotte (hoewel, ik weet 
eigenlijk niet of de vogel die in het pand vertoeft als zodanig wordt gebruikt), maar hij 
moedigde de thuisploeg in ieder geval enthousiast aan.

Zo, voor de anderen onder ons die nog nooit van De Toren gehoord hadden, dit was 
mijn introductie. Tijd om ons weer op het schaken te richten, want geschaakt werd er 
ook. WLC B had eigenlijk maar één taak, winnen! Wij zijn namelijk nog in de race voor 
het kampioenschap en op papier zou De Toren ons niet van de eerste plaats mogen 
afhouden. Alleen hun speler aan het eerste bord had een ratingoverwicht, op de 
andere drie borden waren wij favoriet.

Al redelijk vroeg op de avond bleek Henny de rol van favoriet waar te maken. Hij kwam
zoals wel vaker, slecht uit de opening, maar schaakte zich langzaam maar zeker naar 
een betere stelling toe. Volgens Henny hadden beiden spelers op een gegeven 
moment niet echt een duidelijk plan meer, waardoor er een reeks van vreemde zetten 
volgden. Henny kwam daar als beste uit. Toen hij twee pionnen voorstond en er ook 
geen compensatie voor deze materiële achterstand te bespeuren was, gaf de 
tegenstander op.

Bord 2 Henny
Zie onderaan dit verslag voor de partij van Henny

In ronde vier was de vaste invaller van avondteam B niet nodig, maar ik mocht deze 
ronde weer proberen een bijdrage te leveren. Dat ging niet heel soepel. Mijn 
tegenstander heeft op meerdere momenten in de partij de kans gehad om duidelijk 
beter te komen te staan. Echter, toen hij dat naliet en de tijdnoodfase aanbrak, 
vergaloppeerde hij zich, hetgeen grof materiaal en de partij kostte. Daardoor werd de 
stand 0-2.

Bord 4 Bas
In de meeste van mijn partijen kom ik behoorlijk uit de opening. Dinsdag was ik 
helemaal niet tevreden met de stelling die ik na een zet of tien op mijn bord zag. Ik 
stond passief en had niet echt een plan. Mijn tegenstander had veel meer ruimte en 
had het plan om mijn centrum te slopen. Hij heeft daar in de partij twee keer de 
gelegenheid voor gehad. Twee keer was het niet eenvoudig om de complicaties uit te 



rekenen, maar twee keer werkte het allemaal net voor hem. Toen ik die momenten had 
overleefd, leek de stelling mij behoorlijk in evenwicht. Echter, mijn tegenstander vlocht
complicaties in de stelling die hem snel fataal werden.

Het is een ingewikkelde stelling geworden. Mijn dame staat gevaarlijk op b4, maar de 
witte stukken hangen als los zand aan elkaar. Op ons niveau gaat er dan meestal snel 
iets mis, zo ook nu. Mijn tegenstander heeft zojuist de zet 1. Td1 uitgevoerd. Het kostte
mij even om de complicaties te berekenen, maar uiteindelijk vond ik de winst.
… dxe5 2. Dxd7 Txd7 3. Txd7 Dxb3 (slaan op e7 kan niet vanwege mat). Met een stuk 
meer was het niet heel moeilijk om de partij te winnen.

Jasper tekende vervolgens voor de 0-3. Volgens mij is hij nooit in gevaar geweest. 
Hij ,had al vrij snel een enorm sterk paard in de stelling van zwart geposteerd. Ik zag 
niet direct hoe hij de stelling zou gaan winnen, maar toen de tegenstander een 
kwaliteit gaf om het paard op te ruimen, leek het mij duidelijk dat Jasper de 
overwinning zou binnenhalen. Zo geschiedde uiteindelijk.

Bord 3 Jasper
Na een Londen-achtige opening heeft wit een prachtig paard op e5 dat alles controleert 
Een aanval op de dame vleugel is tijdig opgegeven daar dit tot niets leid. De stukken zijn om 
gespeeld en geven druk op de Koning van zwart.
Met 31. Th1 gaat wit aan de slag



Zwart besluit niet te wachten tot lijnen opengaan en speelt 31....g4 32. fxg4 indien zwart slaat
op g4 dan zijn er mogelijkheden voor wit
met Tf1+ of e4 in combinatie met Df4 of Dxh6+.
Zwart zag dit ook en besloot een kwaliteit te geven 32....Txe5 33. dxe5+ Dxe5 34. Dd4 Dxd4



Om optimaal gebruik te maken van de toren moeten er lijnen open, gelijk terugslaan op d4 
kan , maar beter is om de stelling gezonder te maken met 35. g5+ hxg5 36. hxg5+ Kxg5 37 
exd4.
Nu is de H lijn open en kan wit Th7 spelen. Zwart besluit te dekken met 37. ...Kg6, maar laat 
dan het veld e5 los voor de witte Koning
De opmars van de zwarte pionnen op de dame vleugel duurt te lang en kan worden gestopt 
met a3.  Het stond inmiddels 2-0 en zwart berustte in de realisatie dat er 3-0 op het uitslagen
briefje werd genoteerd.

Het was Toen aan Roel om het feest compleet te maken. Op voorhand leek dat een 
lastige taak te worden, omdat de tegenstander van Roel een rating boven de 2000 
bezit, daar win je niet zomaar van. Ik heb geen idee of hij goed stond of niet, de 
stelling was voor mij veel te ingewikkeld om te beoordelen. Toen de boel 
verduidelijkte, was het helder dat Roel beter stond. Hij voerde het eindspel 
gedecideerd naar een heel goed eindspel en de twee verbonden vrijpionnen die hij 
inmiddels gecreëerd had, gaven de doorslag, 0-4.

Bord 1 Roel
Mijn tegenstander speelde met zwart een zijvariant met Pa6 waardoor ik in een iets 
betere maar onbekende stelling terecht kwam. In het vroege middenspel besloot ik 
mijn pionnenstructuur op te offeren ter faveure van het loperpaar. Dit bleek een goede 
praktische keuze. Met de onnatuurlijk ogende manoeuvre Lf1-e2-c4-b3 en Tc1 kreeg ik 
grip over de C-lijn en extra dekking van veld d1. Ondanks het missen van een mooie 
tactische wending kon ik het voordeel vasthouden en afwikkelen naar een prettig 
eindspel met twee lopers (wit) tegen twee paarden (zwart) en ieder zes pionnen. Zwart 
speelde een aantal onnauwkeurige zetten in tijdnood waar ik gebruik van kon maken. 
Dit resulteerde in twee vrijpionnen op de damevleugel, die een tiental zetten later 
beslissend werden. Al met al een prima partij volgens de computer en een goed 
gevoel achterlatend over mijn comeback in de avondcompetitie na een aantal jaren 
afwezigheid.



Dankzij deze uitslag hebben wij nog steeds alles in eigen hand. In het meest 
ongunstige geval moeten wij nog 2 match- en 4,5 bordpunten halen. Volgende ronde 
spelen we thuis tegen ODI, met een overwinning zetten wij dan een enorme stap in de 
goede richting.

Bas


