
Oisterwijk 
1

1820 WLC 2 1781 5 3

1. Stefan Hess 1939 Nol Swinkels 1959
½
 

½

2. Roel Romanesco 1834 Henny Wilbrink 1823 1 0

3. Eric van Dongen 1780 Hans Baijens 1697 1 0

4. Jean-Marie Wildeboer Schut 1868 Bas Roelen 1751
½
 

½

5. Ralf Weijers 1831 Pierre Buijs 1715 1 0

6. Richard van Zon 1698 Piet Koster 1835
½
 

½

7. Arend Jan van Meerwijk 1775 Leo van IJzendoorn 1754
½
 

½

8. Ron Steeksma 1836 Dannie Beijk 1710 0 1 

 

Het is maar goed dat het kalenderjaar bijna is afgelopen. Dat geeft ons de mogelijkheid om 
goede voornemens kenbaar te maken voor 2018. Wat mij betreft wordt het goede 
voornemen minstens eén wedstrijd waarin we twee matchpunten halen. Want dat zit er dit 
jaar blijkbaar niet in. In Oisterwijk kwamen we niet verder dan een 5-3 nederlaag. Op 
voorhand had ik best met die uitslag kunnen leven. Oisterwijk is namelijk eén van de sterkste
teams in onze klasse en wij verkeren in een slepende vormcrisis. Maar nu, terugkijkend op 
de wedstrijd, ben ik toch wat ontevreden. Er had vandaag weer meer ingezeten dan 
uiteindelijk op het uitslagformulier kwam te staan.

Op zaterdag 16 december vertrokken we zonder sneeuw maar met regen richting Oisterwijk. 
We konden de auto makkelijk kwijt en we hoefden bijna niet te lopen om de speelzaal te 
bereiken dus we kwamen ruim op tijd aan. Omstreeks 13:00 werden de klokken gestart. Het 
duurde vervolgens lang, heel lang voordat het eerste resultaat te melden viel. Om 15:00 met 
een 0-0 stand leverde een rondje langs de borden de conclusie op dat we slechts op eén 
bord duidelijk slechter stonden, mijn bord. Alle andere borden waren gelijk of beter voor 
WLC. Een goed resultaat leek derhalve mogelijk.

Zeker toen Dannie een knappe overwinning wist te boeken aan het achtste bord. Hij had in 
het begin van de partij een pion geofferd tegen zijn sterke tegenstander en leek daar 
voldoende compensatie voor te  hebben. Uiteindelijk kreeg hij het materiaal terug en kwam 
er een paardeneindspel op het bord dat wat makkelijker te spelen leek voor Dannie. 
Vermoedelijk was het nog wel te verdedigen voor zijn tegenstander maar het zag er allemaal
niet heel prettig uit. Dat bleek ook want niet veel later had Dannie de eerste overwinning van 
het seizoen binnen, 0-1.

Bord 8 Dannie

Steeksma (1836) – Dannie Beijk (1710)
Voor de tweede keer dit seizoen kreeg ik de Träxler op het bord, waarbij zwart de pion op f7 
offert om een aanval te krijgen via de f-lijn:
1 e4 e5; 2 Pf3 Pc6; 3 Lc4 Pf6; 4. Pg5 Lc5; 5. Lxf7†….
Dit lijkt desastreus voor zwart, maar bij agressief spel krijgt zwart behoorlijk tegenspel. Na 5 
….. Ke7; 6 Ld5 Tf8; 7 0-0 d6 wist wit niet hoe dit verder aan te pakken. De volgende 10 



zetten (!) gingen nu precies zoals ik het op dit moment voorzien
had. Voor mijn tegenstander kostte elke zet opnieuw weer veel
tijd; 
na 8 c3 h6; 9 Pf3 Lg4; 10 Lxc6 bxc6; 11 d3 Dd7; 12 Ld3 Lxf3; 13
Dxf3 Pg4; 14 Dg3 Lxe3;
15 fxe3 Txf1†; 16 Kxf1 Tf8†; 17 Kg1 g5  had mijn tegenstander
nog 20 minuten en ik 1 uur.

Mijn plan was nu om via Pf2 de pion terug
te winnen en dan wel verder te zien.
Dat lukte ook; mijn tegenstander (mede door de weinige tijd die hij 
nog had), dacht de stelling te vereenvoudigen door de zware 
stukken te ruilen, maar hij had daarmee de kracht van mijn  paard 
onderschat. 18 Pa3 Pf2; 19 Tf1 Pxd3; 10 Txf8 Kxf8; 21 Df3† Df7; 22 
Dxf7† Kxf7; 23 Pc4 Ke6
(diagram). De tijd begon nu steeds meer te dringen voor mijn 
tegenstander en hij dacht door aanvallend te spelen de zaak in 

evenwicht te kunnen houden; maar ik kwam een pion voor te staan en dat was beslissend:
24 Pa5 Pxb2; 25 Pxc6 Pd1; 26 c4 Pxe3; 27 Pxa7 Pxc4; 28 Pb5 c6; 29 Pc3 Pa3 (!) 30 Kf2 de 
koning wordt erbij gehaald, maar dat is te laat 30 … d5; 31 exd5 cxd5; 32 Kf3 h5; 33 Pe2 
e4†; 34 Ke3 Ke5;
35 Pg3 d4†; 36 Kd2 Pc4†; 37 Ke1 h4; 38 Pe2 d3; 39 Pc3 Kd4; 40 Pb5† (net binnen de tijd)  
Ke3; 
41 Pc3 d2†;  42 Kd1 Pb2†; 43 Kc2 d1D†; 44 Pxd1 Pxd1; 45 Kxd1 Kf2  (0-1)

Heel lang hebben we niet van die voorsprong kunnen genieten. Henny moest namelijk vrij 
snel na de overwinning van Dannie capituleren. Henny lijkt dit jaar het volgende patroon te 
volgen: hij komt eerst goed tot gewonnen te staan, daarna geeft hij het voordeel weg en 
eindigt de partij in remise of een nederlaag. Vandaag was het niet anders. Hij stond goed, 
misschien wel gewonnen, maar uiteindelijk leverde het nul punten op, 1-1.

Bord 2 Henny

We kwamen daarna voor het eerst deze wedstrijd op achterstand. Pierre moest kort na de 
nederlaag van Henny ook zijn tegenstander feliciteren. Ook deze nederlaag leek me niet 
nodig. Pierre had de hele partij optisch goed gestaan. Zijn stukken stonden mooi 
gepositioneerd en zijn tegenstander had al het materiaal teruggetrokken in de verdediging. 
Pierre ging wat voorzichtig met zijn stelling om. Dat resulteerde in een terugtocht van zijn 
eigen stukken en in initiatief voor zijn tegenstander. Die speelde de partij daarna keurig uit, 
1-2.

Na dit bloedige begin van de confrontatie werd het tijd voor een vredelievende periode. Maar
ook daar waren we wat ongelukkig mee. Piet zijn stelling was namelijk de hele partij 
overwegend geweest, maar hij wist zijn initiatief niet te verzilveren. Op het moment dat hij 
dacht de winst binnen te kunnen gaan slepen, werd hij pijnlijk getroffen door een tactisch 
grapje van zijn tegenstander. Daardoor was remise onvermijdelijk, 2,5-1,5.

Bord 6 Piet

Mijn partij tegen R. van Zon is wat teleurstellend in remise geëindigd, want de gehele partij 
heb ik beter gestaan.



Zo had ik op de 31ste zet een mooie centrumpion kunnen winnen (zie diagram) door Dc6-c7 
te spelen. Ik speelde evenwel f7-f6 en kreeg een koningsaanval te verduren.

Met een pion minder maar 2 sterke lopers kreeg ik een toren voor een loper en een tweede 
pion. Ik dacht toen de partij uit te kunnen maken, maar wit had ook een leuk tactisch grapje, 
dat ik niet gezien had. Ik moest toen de kwaliteit terug geven en het eindspel was met 
ongelijke lopers potremise.
Volgende keer hopelijk beter.

Leo volgde dit voorbeeld. Van zijn partij heb ik niet heel veel meegekregen. Dus ik verwijs u 
graag naar onderstaande tekst van Leo voor een gedetailleerd verhaal, 3-2.

Bord 7 Leo

Deze keer kwam ik een oude bekende tegen: Arend Jan Meerwijk waartegen ik in 2011 ook 
al eens gespeeld had. Hij speelde toen nog bij de Stukkenjagers maar zoals hij zelf aangaf, 
Oisterwijk is bijna een wijk van Tilburg dus zoveel maakte het niet uit. Arend Jan speelde met
zwart een soort Caro Kan opstelling en speelde de eerste 10 zetten vrijwel a tempo. Voor mij
was dat afzien want ik moest na een zet of 5 bijna alles zelf bedenken. Ik had na een zet of 
11 dan ook een half uur tijdsachterstand opgelopen. Het voordeel is wel dat je al je zetten 
goed doordacht hebt en meteen goed in de partij zit. Achteraf heb ik niet de meest scherpe 
variant gekozen maar ik wist toch redelijk overeind te blijven. Ik had geen openingsvoordeel 
bereikt maar met een score -0.2 in Stockfish valt het allemaal wel mee. Daarna waren we op 
onszelf aangewezen en Arend Jan gaf me de mogelijkheid om met tempowinst een 
gewaagde  h3, g4, g5 opmars te spelen die de stelling totaal veranderde. Vanuit een 
positionele stelling waarin ik weinig kon ondernemen kwamen we terecht in een tactische 
chaos met onduidelijke perspectieven voor beide partijen. Gelukkig was mijn centrum stabiel 
en daardoor kon ik ook nog f4 en h4,h5 spelen en  een koningstelling handhaven waarin 
eigenlijk geen pion meer te bekennen was. Ik had steeds lichtelijk de overhand maar kon 
eigenlijk geen winnende doorbraak forceren omdat ik daarvoor eigenlijk het centrum in 
beweging moest brengen en dan werd mijn koning een te makkelijke prooi. In die periode 
gebruikten we allebei heel veel tijd en weldra was mijn tijdachterstand verleden tijd. Daarna  



kwamen we beiden in een gierende tijdnood. Met nog 50 seconden op de klok en nog 10 
zetten te gaan ben ik op zijn remise aanbod ingegaan (hij had zelf ook minder dan 2 minuten
over). We hebben daarna nog lang zitten analyseren maar konden geen beslissende 
varianten vinden, noch voor wit, noch voor zwart. Ook volgens Stockfish hebben we in de 
tactische fase vaak goede zetten gespeeld en op geen enkel moment was er een beslissend 
voordeel te halen. Zelfs in de onoverzichtelijke eindstelling vol mogelijke tactische wendingen
gaf Stockfish mij niet meer dan een klein plusje. Al met al wel een leuke partij waarmee 
jammer genoeg het team verder niks opschoot.

 

Met het volgende halve punt dat over de streep getrokken werd, mochten we wel heel blij 
zijn. Ik had namelijk een groot gedeelte van de partij aangekeken tegen een materiële 
achterstand van twee pionnen. Dat is normaal gesproken natuurlijk verloren, zo ook 
vandaag, maar mijn tegenstander maakte het zichzelf moeilijk. Zo moeilijk dat er een stelling 
overbleef waarin hij een toren en een pion had, terwijl ik alleen nog een toren bezat. Dat wist 
ik makkelijk remise te houden, 3,5-2,5.

Bord 4 Bas

Ik beleefde vandaag een lastige middag. Ik dacht goed uit de opening te zijn gekomen. Mijn 
paarden stonden mooi, mijn lopers stonden mooi, mijn koning was keurig opgeborgen en er 
leek dus niets aan de hand. De enige zet die ik nodig had was de zet c5. “geen probleem” 
die zet komt op de volgende zet. Totdat ik tot mijn schrik bemerkte dat de zet c5 tactisch niet 
mogelijk was. Het resultaat was dat de pion op c7 achterbleef en een makkelijk aanvalsdoel 
werd voor de dame en torens die zich op de half open c-lijn konden positioneren. Het werd 
nog erger toen wit een gedekt paard op c6 plantte. Waardoor mijn pion op c7 nooit meer kon 
bewegen en ik mijn stelling daardoor niet kon bevrijden. Mijn loper op b7, toren op c8 en 
dame op e8 stonden ineens dramatisch. Ik gaf in paniek door deze aanblik maar twee 
pionnen om de stelling te bevrijden. Dat lukte maar de materiële achterstand zou 
onoverkomelijk moeten zijn. Mijn tegenstander ging passief verder waardoor ik weer een 
klein beetje hoop kreeg. Maar ook die stelling was nog steeds gewonnen voor hem, hij stond 
immers nog steeds die twee pionnen voor. Uiteindelijk ging het voor mijn tegenstander van 
kwaad tot erger en werd het een remise toreneindspel. Een onterecht halfje voor mij, maar ik
ben er wel blij mee!

Het werd toen weer tijd voor een beslissend resultaat. En opnieuw ging de winst naar 
Oisterwijk. Ook dit keer was dat niet nodig geweest. Hans stond de hele partij beter. Hij 
ruilde het ene voordeeltje in voor het andere. Soms was het voordeel wat groter, soms wat 
kleiner, maar dat hij steeds wat beter stond, is geen twijfel. Daarom sloeg hij ook twee keer 
een aanbod tot remise af. In een vlaag van onoplettendheid liep hij rond zet 47 een niet te 
ontvluchten matnet in. Daardoor ging hij midden op het bord mat en ging de partij verassend 
verloren, 4,5-3,5.

Bord 3 Hans

Ik begon met een droomstart aan de partij. In het vroege middenspel dreigde ik een wit 
paard op d6 te planten. Ik liet hierbij dame ruil toe en ruilde zelf ook nog eens een set torens 
af. Hierdoor bleef het voordeel van mijn stelling beperkt tot het paard op d6, maar nog altijd 
voordeel. Mijn tegenstander bood toen (op de 19e zet) begrijpelijk remise aan. Die ik 
verwierp daar er meer in het vat kon zitten. Mijn paard werd van d6 geslagen, maar hierdoor 
moest mijn tegenstander dulden dat ik daar een verbonden vrij pion kreeg. Ik geraakte in 



tijdnood voor de 1e tijdcontrole, maar ik maakte niet de fout door mijn klok te vergeten en 
door de vlag te gaan. Precies op deze 40e zet bood mijn tegenstander voor een tweede keer
remise aan. We zaten immers in het eindspel en ik had nog steeds die verbonden vrij pion. 
Het voordeel was afgenomen tot slechts licht voordeel voor wit en eerlijk gezegd twijfelde ik 
of ik hier nog winst uit kon persen. Ik zag nog bepaalde mogelijkheden en verwierp daardoor 
de remise voor een tweede keer. 7 zetten later echter, maakte ik 2 slechte zetten achter 
elkaar, die mijn tegenstander in de gelegenheid stelde om met onafwendbaar mat te dreigen.
Gedesillusioneerd gaf ik op.

Het laatste halve puntje werd door onze invaller, Nol, binnen gehaald. Ook hij had de hele 
partij gestreden voor een overwinning en was daar redelijk in de buurt gekomen. Hij won 
materiaal maar zijn tegenstander verdedigde goed en taai en Nol wist het verzet niet te 
breken. Uiteindelijk was een puntendeling daarom onontkoombaar, 5-3.

Bord 1 Nol

In de opening won ik een kwaliteit tegen een pion. Ik centraliseerde mijn stukken en wist met 
twee torens de zwarte stelling binnen te dringen. Het zag er fraai uit. Ik stond gewonnen. 
Maar wat er toen gebeurde ... Ik maakte een paar rekenfouten en de partij verzandde in 
remise. Een compliment aan mijn tegenstander is op zijn plaats. Hij verdedigde zich 
bijzonder taai.

En zo keerden wij met 3 bordpunten en zonder matchpunten terug richting Eindhoven. Het is
niet anders. We gaan nu in een lange winterslaap en in maart hoop ik dat met de lente ook 
de vorm terugkeert.

Bas


