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Stukkenjagers 4 WLC 2

Naam Rating 1 ½ 
0

Naam Rating 1 ½ 
0

1 Yuri Gassner ---- 0 Jarich Haitjema 1924 1

2 Elias de Reese 1761 1 Henny Wilbrink 1822 0

3 Hans van Iersel 1861 1 Ralf Weijers 1821 0

4 Kienfong Lie Kwie 1735 0 Jasper Krenning 1796 1

5 Bas Rosheuvel 1746 ½ Bas Roelen 1768 ½ 

6 Guus Vermeulen 1735 0 Tobias Jacobs 1746 1

7 Hans Otten 1675 1 Armin Kohlrausch 1715 0

8 Marsel van Hoorn 1697 ½ Leo van Ijzendoorn 1713 ½ 
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Totaalscore: 4 Totaalscore: 4

Zo, beste lezers, daar zijn we dan eindelijk weer met een verslag van een externe wedstrijd. We 
hebben er allemaal lang op moeten wachten, maar nadat seizoen 2019-2020 vroegtijdig werd 
afgebroken en seizoen 2020-2021 nooit begon, is seizoen 2021-2022 van start gegaan.

Het wordt vermoedelijk een moeilijk seizoen voor ons team. Samen met de Stukkenjagers en de 
Vughtse Toren zijn wij het team met de laagste gemiddelde rating. Niet met een klein beetje verschil, 
maar met een flinke marge. We zullen dus moeten proberen om degradatie af te wenden.

En met dat in het achterhoofd was de eerste wedstrijd van het seizoen meteen een belangrijke. Uit in 
Tilburg tegen het gelijkwaardige stukkenjagers 4 zouden wij moeten laten zien dat we klaar waren 
voor de strijd. Verliezen van de Stukkenjagers zou direct een lastige situatie betekenen, winnen van 
de Stukkenjagers zou inhouden dat we één van onze twee winbare wedstrijden te pakken hadden. 
Och ja, natuurlijk kan het ook vier tegen vier worden. Dat zou niet geweldig, maar ook niet slecht zijn.

Normaal gesproken heb ik best wel een beetje een idee hoe alle borden stonden tijdens de middag. 
Tijdens het rondlopen vang ik regelmatig het een en ander op en medespelers vertellen over het 
algemeen ook van alles over hun partij. Dit keer zult u het echter zonder al te veel verhaaltjes moeten 
doen, want ik had het veel te druk met mijn eigen partij om veel te kunnen rondlopen. Ruim een jaar 
niet schaken heeft mij traag gemaakt en dus zat ik al vrij vroeg naar mijn klok te kijken in plaats van 
naar de andere stellingen.

Als eerste was Ralf klaar. Hij debuteerde zaterdag in WLC 2 en gelukkig debuteer je maar één keer, 
want als ik zijn verslag lees, heeft hij er niet echt van genoten, 1-0.

Bord 3 Ralf
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De opening verliep redelijk soepel waarbij ik in een (voor mij) net wat onbekende variant van het 
Siciliaanse Delayed Wing Gambit uit kwam. In eerste instantie leek het erop dat ik een redelijk 
vertrouwde partij op het bord ging krijgen. Waar mijn tegenstander lekker scherp was in zijn zetten, 
miste ik die scherpte echter in mijn eigen spel. Het spel wat ik terug hoor te krijgen voor m'n pion 
offer kwam er niet uit en ik besloot daarom 2 stukken tegen en toren en 2 pionnen te ruilen, waarbij de
pionnenstructuur van zwart zwakker werd. Mijn stukken waren alleen (zo bleek) een samengeraapt 
zooitje, waar die van mijn tegenstander prima samenwerkten om me aardig in het nauw te drijven. 
Elke keer weer als ik dacht een manier te hebben gevonden om mij uit mijn benarde situatie te 
redden, bleek mijn tegenstander hier een goed antwoord op te hebben, waardoor mijn positie steeds 
slechter werd. Dit kostte me uiteindelijk een pion, waardoor hij er een vrijpion aan overhield die ik niet 
meer zonder verdere schade op te lopen kon stoppen. Er zat me niks anders meer op dan de eerste 
partij van het seizoen met een onbevredigende nederlaag te beëindigen. 

Jasper leek ook in de pan gehakt te worden. Maar Jasper bleek een gerecht met flink wat olijfoli en oli 
is glibberig dus lastig te pakken. Toen de tegenstander de definitieve klap niet aan Jasper uitdeelde, 
mepte hij eigenlijk zichzelf tegen het canvas. Aanval weg, stelling weg en punt weg, 1-1.

Bord 4 Jasper

Soms krijg je een kadootje en een gegeven paard....  in dit geval loper.

enfin, in een evenwichtige stelling zie ik het gevaar van een loper offer niet.  niet gezien, niet gehoord, 
niet eens over nagedacht.   

Dat is waarschijnlijk nog het ergste van vandaag van mijn kant.

In onderstaand diagram besluit ik 12......c4 en krijg 13. Lxh7! wat goed is.

het verloop van de partij is compleet verloren voor Zwart en wordt direct onderkend in de analyse 
onder het genot van een drankje 
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Echter wil Wit met Galary-play het mooi doen maar wil mij niet mat zetten. Hij is op zoek naar een 
mooi pionnen centrum en wil mij langdurig plagen.

Dit back-fired onmiddelijk en gaat in cruxiale vervolg van mat-in-5 , naar +17 ,naar -1,5 naar -8
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Stukken worden geruild 27. Pxd5 Pxd5 28. De5+ Kg8 29. Dxd5+ Lf7 en Wit heeft zijn pionnen centrum
,
 maar Zwart kan met zijn sterke wit-veldige loper en één pion de 4 pionnen van Wit tegenhouden.  
Wit blijft aanvallen en een dameruil wordt geforceerd , Torens gaan er ook af. Als de rook van al dat 
geweld optrekt staat de koning van Wit heel ver weg en kan zwart vrijuit 
spelen en zijn koning activeren. De troef voor zugzwang hoeft niet gebruikt te worden want Wit merkt 
hoe het ervoor staat en geeft op. 0-1

Daarna Was het de beurt aan Jarich (welkom terug in de externe competitie voor WLC!) om de 1-2 
binnen te brengen. Een eindspel dat speelbaar leek, werd door Jarich tactcisch afgerond, 1-2.

Bord 1 Jarich
Eindelijk weer eens achter een echt bord plaatsgenomen. Aan spelen tegen de Stukkenjagers 4 had ik
in ieder geval goede herinneringen. Inmiddels meer dan 10 jaar geleden haalden we hier met WLC 1 
het kampioenschap binnen in klasse 1A van de NBSB. De tijden zijn veranderd, tegenwoordig is het 
team 2 dat tegen het 4e regiment Stukkenjagers mocht aantreden. 

Ik speelde een wat rustige openingsvariant, wat een kolfje naar de hand was van mijn positioneel sterk
spelende tegenstander. Vlak na de opening stond ik weliswaar iets beter, maar had ik niet echt een 
duidelijk plan en had ik al veel tijd verbruikt. In zo'n situatie heb ik de neiging om ongeduldig te 
worden, wat ook blijkt uit een lelijke verzwakking die uit mijn vingers glipte:
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Hier speelde ik 19. g4? geheel tegen mijn voornemen in om geen onnodige verzwakkingen te maken. 
Mijn idee was om op de koningsvleugel uit de breiden en ...f5 tegen te gaan, maar zwart krijgt nu sterk
tegenspel. Er volgde:

19. ...Pc6 20. d5 Pe5 21. De2 c4! 22. Teb1 Pd3 Tja, dat paard wordt wel erg vervelend, en er dreigt 
bovendien Pf4 waarna mijn mooie loper wordt geruild. Dat krijg je dus van dit soort verzwakkingen... 
23. Lh1 Lb7 24. b3 Te8 Maar nu zag ik toch een truc waarmee ik weer terug in de partij kom. 25. 
bxc4 bxc4 26. Pxc4! Dxc4 27. Tb4 Het stuk win ik terug, en met een beetje geluk hou ik er nog een 
pion aan over. 27. ...Dxb4?! 28. cxb4 Lxa1 29. Dxd3 exd5 30. exd5
Deze stelling had ik al gezien toen ik de 'truc' speelde. Zwart heeft zijn dame geofferd voor twee 
torens, wat op zich gunstig lijkt, maar de stelling is voor mij makkelijker te spelen. Ik heb een duidelijk 
plan (aanvallen op de koningsvleugel) en zwart moet steeds oppassen voor tactische wendingen met 
de dame.
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30. ...Lc8 31. Lf3 Te7 32. h4 Ta7?? 33. De3! 
dreigt zowel de toren te slaan als De8+, wat een nog veel grotere ramp is voor zwart.
33. ...Ta2 34. De8+ Kg7 35. Lh6+! Kf6 (35. ...Kxh6 36. Df8+ Lg7 37. g5 is ook mat) 36. g5+ Kf5 37. 
De4 mat. Toch nog eerherstel voor mijn g-pion door bij de matvoering betrokken te zijn!

Henny Kon het daarna met zwart niet bolwerken aan het tweede bord. Jammer, op rating leek daar 
wat mogelijk, 2-2.

Bord 2 Henny

Ook Tobias debuteerde in het tweede team van WLC en deed dat heel wat gelukkiger dan Ralf. In het 
eindspel werd de tegenstander eerst wat pionnen en daarna een punt afhandig gemaakt, 2-3.

Bord 6 Tobias
De opening was normaal en volgens de theorie tot een zet of 10. Vervolgens speelde wit zijn paard 
iets te vaak om waardoor hij tijd verloor en ik goed kon ontwikkelen. Er kwam nog een stelling op het 
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bord om te offeren wat mijn tegenstander overwoog, maar het werkte niet. Nadat de dames werden 
geruild en ik met een dubbelpion op de koningsvleugel verder moest, kwam wit toch in een slechte 
stelling. Hij kon pion verlies niet meer vermijden, maar het bleef niet bij 1 pion. Ook de 2de pion verlies
was onvermijdelijk en hierna gaf hij dan ook op. 

Leo Speelde daarna de eerste Remise van het seizoen. De opening die hij in zijn verslag bedoelt, is 
het Londen systeem. Dan weet u dat!

Bord 8 Leo
Ik speelde met zwart tegen Marsel van Hoorn en hij trakteerde mij op de universele 1. d4 ....  2. Lf4  
opening.  Ik weet zo even niet meer de naam van dat systeem maar het is zeer solide en zwart moet 
op zijn quivive zijn. Ik besloot om met Pf6 en d5 tegen te spelen (ook heel solide) waarna we beiden 
ontwikkelden. Nadat ik een aantal zetten later, mijn paard van f6 op e4 had neergezet om een 
vooruitgeschoven post te creëren kreeg ik meteen Pe5 voor mijn kiezen waarbij wit natuurlijk de 
mogelijkheid krijgt om met f3 mijn paard op e4 weer te verjagen. Ik besloot om de beide paarden af te 
ruilen om het gif uit een eventuele koningsaanval te halen. Nadat Marsel met de loper op e5 had 
teruggeslagen speelde ik f6 met het idee om daarna met e5 het centrum open te breken en wat meer 
ruimte en dynamiek in de stelling te krijgen. Marsel trok zijn loper terug naar g3 en speelden daarna f4
waarna de breekzet e5 steeds moeilijker werd. Daarna koos ik ervoor om met f6-f5 de witte pion te 
blokkeren. Dat was natuurlijk solide maar ook een beetje inconsequent en leidde tot een gesloten 
stelling met alle pionnen nog op het bord (twee van die pionnen driehoekjes in het centrum tegenover 
elkaar) en met beide spelers in het bezit van het loperpaar.  Daarmee begon een loopgravenoorlog 
waarbij wit toch steeds nog een klein tempovoordeel had (vanuit de opening) en waarin hij op de 
koningsvleugel steeds meer druk begon op te bouwen en uiteindelijk zelfs g4 en h4 speelde. Ik 
verdedigde vooral op de koningsvleugel en had volgens de computer actie moeten ondernemen op de
damevleugel. Het gevolg was dat ik lange tijd onder druk bleef staan. Ik slaagde erin om de twee 
lopers om te spelen waarmee ik de koningsvleugel kon ondersteunen waarna ze even later ook 
beiden werden afgeruild. Daarna bleven alleen de zware stukken nog over en kon wit geen verdere 
progressie meer boeken op de koningsvleugel terwijl er nog steeds 7 pionnen van beide spelers op 
het bord stonden. Het zag er ook niet naar uit dat wit zijn stukken succesvol naar de damevleugel kon 
overbrengen omdat ik daar nauwelijks zwaktes had en ook relatief makkelijk alles kon verdedigen. Met
nog relatief weinig tijd op de klok en een 3-2 voorsprong voor WLC waarbij zowel de stelling van Armin
als van Bas geen aanleiding gaven tot grote zorgen koos ik ervoor om remise aan te bieden hetgeen 
vrij snel door mijn tegenstander werd geaccepteerd.

Met nog twee partijen te spelen stonden we er dus mooi voor. Het was aan Armin en mij op de 
overwinning binnen te halen. We hadden nog een punt nodig.

Bord 5 Bas
In mijn partij wisselde de kansen, denk ik. Ik werd geconfronteerd met 1. … b6, niet iets dat ik 
dagelijks zie, dus ik besloot rustig alle stukken neer te zetten en te kijken wat er in het verloop van de 
partij zou gebeuren. Dat rustig kunt u letterlijk nemen, want in weerwil van mijn normale spel ging alles
traag. Na 17  zetten had ik nog 22 minuten over en vroeg ik mij af of de geest van Hans toch nog in 
het tweede team rondwaarde. Mij pestend, omdat ik Hans zo vaak had gemeld dat hij op zijn tijd 
moest letten. Ach, hoe dan ook, het was sloom. Ik kreeg het voor elkaar om de veertig zetten netjes 
op tijd te halen, uiteindelijk had mijn tegenstander daar nog minder tijd voor dan ik. Maar vlak voor de 
veertigste zet, maakte ik in een einspel van toren en twee pionnen tegen toren en twee pionnen wel 
een vrij pijnlijke vergissing. Ik dacht even heel slim te zijn met een mooie tussenzet. Toren staat veilig, 
want als die geslagen wordt rent mijn pion naar de overkant, althans dat was het plan. Ik geloofde het,
mijn tegenstander geloofde het, maar de omstanders niet. Het vierkant… Dat moet ik toch weer even 
bekijken om ongelukken in de toekomst te voorkomen.
Uiteindelijk eindige mijn partij na een zet of zestig vredig.

Armin kreeg het daarna helaas niet voor elkaar om de winst binnen te halen. Toen ik mijn remise 
maakte, leek de kans dat hij dat ging doen wel aanwezig, maar in het eindspel verloor Armin, net als 
de tegenstander van Tobias, iets te veel pionnen. Het resulteerde in een nederlaag en dus een gelijk 
spel, 4-4.

Bord 8 Armin
De reis naar Cinecetta was al een teken aan de muur. Vanwegen wegwerkzaamheden was de 
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gewone weg naar de parkeergarage afgesloten, en de aangegeven omleiding werd door mij verkeerd 
geinterpreteerd. Na een extrarondje om het station de tweede poging, waar ik dan de teamkapitein 
Bas en Tobias alvast heb laten uitstappen, om (met Jasper achter me aan) de parkeergarage aan het 
Pieter Vredeplein aan te sturen. Het eerste beste blauwe bord met die naam werd direkt gevolgd, 
totdat ik begreep, dat ik een fietspad opgereden was en ik voor de fiestgarage met dezelfde naam 
stond. En dan een Jaspervraag: Weet je wel echt, waar je naartoe wilt? Net om 12 waren ook wij 
uiteindelijk in de spelzaal.

Ook in mijn partij haalde ik dan bepaalde openingszetten door elkaar en verzuimde, in de ruilvariant 
van het damegambiet (met de bekende Karlsbad struktuur) mijn zwartveldige loper buiten de 
pionnenketen te plaatsen.  Daardoor kwamen mijn stukken niet op hun beste plaatsen terecht, en ik 
had tot lang in het middenspel een wat mindere positie.

En dan kwam zwart ook nog met een vroege h5 en een lange 
rokade. Het werd dus een wat scherpere partij, niet zo erg, ik hou 
ook wel van verdedigen. Zwart heeft in zet 17 net Tdf8 gespeeld, 
waardoor mijn dame overbelast raakt (f2, en de penning langs de 
c lijn). Ik speelde Te2, de engine vind f3, Pg5 en dan Lb4 sterker, 
omdat zwart dan de toren van de f lijn weg moet zetten.
Enkele zetten later stond de zwarte pion op h3, zodat ik uiteindelijk
dacht, gebruik te maken van een paraplupositie, de zwarte pion 
naar h2 lokken, en de koning op h1 neerzetten. En dat bij een 
halfopen, en later open f lijn...

Dit was de positie na 26 Kh1. 
Ik had hoop, de pion op h2 uiteindelijk de winnen, maar 
mijn pionnen zijn erg zwak, zowel e3, g3 als ook g5. Maar, het 
lukte me verder te gaan met 4 pionnen aan iedere kant en 
duidelijk aktievere koningspositie.  

Dit was de positie na zet 42 
van zwart, g6. We waren net door de tijdscontrole, beide hadden 
we nog ca. 1 min. op de klok na zet 40. Dus het vijfde uur begon 
en de toeschouwers zaten al aan het bier. Omdat ik met de 
koning de toren aanviel, dreigde hier Txe7, en dat was de 
motivatie voor g6. Maar, dit was het enige moment in de partij, 
waar ik het had kunnen winnen. Het idee is, de stukken op e7 te 
ruilen, en met de witte koning naar e5 te komen (ik had alleen 
maar gezien, dat ik naar g5 kon komen, op mijn doel op g6 af, 
maar dan had zwart Kf7 en dit schatte ik in als gelijk (en dat klopt 
ook volgens de engine). De goede zetvolgorde was het volgende:
43. Lg5 Tf7 44. Txe7 Txe7 45. Kf4! (deze zet had ik niet gezien, 
wit wint gewoon een tempo, omdat zwart de koning eerst uit de 

penning moet brengen) Kd7 46. Lxe7 Kxe7 47. Ke5 en dit eindspel is gewonnen voor wit. Jammer, het
bleek uiteindelijk mijn enige kans in de hele partij. Ik speelde hier 43. Th2, waarmee mijn voordel 
verdwijnt. Inmiddels werd duidelijk, dat de twee resterende partijen van Bas en mij 1 punt moesten 
opleren (de stand was 3.5:2.5 in ons voordeel), om de wedstrijd te winnen, en beide zagen er best 
remisig uit. Maar ja, die opdracht had ik twee jaar geleden in mijn allereerste wedstrijd voor WLC ook 
(zonder succes).
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Dit is de positie na 51. ...c5. Inmiddels hadden we ook een
aardig deel van onze extra tijd opgemaakt, het zesde uur 
begon, en nadat ik heel lang goede ztten had kunnen 
vinden, kraakte ik hier. Het goede antwoord was geweest: 
52. Tf4, wit houd alles gedekt, en kan met Kf3 de koning 
dichter bij de damevleugel brengen, en met g4 het paard 
verdrijven, ofwel afruilen. Maar blijkbaar zag ik spoken, en 
dacht, dat de pion verloren gaat (misschien had alleen Td3
gezien, en dat verliest inderdaad een pion door het schaak
op e4). Ik speelde op tegenaanval, met Lb8, zonder te 
zien, dat na Pxd4 mijn toren aangevallen is, en zo ben ik 
eerst één, dan dan nog een pion kwijt geraakt. Inmiddels 
had Bas remise gespeeld, dus we hadden in ieder geval 
een teampunt zeker. De volgende 20 zetten speelde ik 
met de (afnemende) hoop, dat ook mijn opponent 
misschien eens kon falen, maar dat deed hij helaas niet, 

hij buitte mijn zwakkere zetten genadeloos uit, en om half zes (we waren om 12 uur begonnen), kon ik 
in deze positie na 77. ... Kf3 alleen maar opgeven. Het mat hoefde me mijn opponent na zo'n partij 
niet meer laten zien.

Ach, al met al denk ik niet dat we ontevreden mogen zijn. 
We hebben wat geluk gehad hier en daar en nergens echt
duidelijk betere stellingen doen verzanden in iets slechts. 
Dus ja, dan maar de remise koesteren en op naar de 
volgende horde.

Bas


