
WLC 2 Gardé 1

Naam Rating 1 ½ 
0

Naam Reting 1 ½ 
0

1 Leo van IJzendoorn 1733 0 Geert Gabriels 1986 1

2 Frank Albers 1894 ½ Henk Dissel 1928 ½ 

3 Henny Wilbrink 1843 ½ Martijn Cox 1802 ½ 

4 Hans Baijens 1821 0 Jan Broekhuis 1891 1

5 Piet Koster 1787 0 Wessel Veerbeek 1810 1

6 Bas Roelen 1757 ½ Jimmy Geboers 1789 ½ 

7 Dannie Beijk 1699 0 Storm Hoeks 1683 1

8 Armin Kohlrausch 1591 0 Albert Jan Blank 1916 1
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Totaalscore: 1,5 Totaalscore: 6,5

Na twee mooie resultaten hebben we in de derde ronde van de externe competitie kennis gemaakt 
met de genadeloze promotieklasse. We hebben kansloos verloren, 1,5-,6,5. Het was op 23 november 
2019 gewoon niet goed genoeg om aanspraak te kunnen maken op meer. We wisten dat we dit jaar 
een aantal keer zulke middagen zouden meemaken, dus het is niet erg, maar wel jammer, want we 
waren de eerste twee ronden zo goed bezig.

Het begon nog wel redelijk. Ik speelde na een ruim uur remise, 0,5-0,5.

Bord 6 Bas
Over mijn partij valt weinig spannends te vertellen. Mijn tegenstander speelde Frans. Aangezien ik 
geen enkele kennis heb van die opening, speelde ik de ruilvariant. Veertien zetten later waren er heel 
wat pionnen en stukken geruild. Dat was voor mij voldoende reden om remise aan te bieden. Jimmy 
had ook weinig zin in de stelling en dus werd de vrede getekend.

Het leek toen allemaal nog wel redelijk te gaan op de andere borden. Alleen Armin stond minder, hij 
was een pion kwijtgeraakt. Maar, daar stond tegenover dat Frank een pion voor stond en dat Hans 
een redelijke aanval leek te hebben. De andere borden waren onzichtbaar, omdat het moeilijk was de 
rij tafels langs te lopen.

Dannie verloor rond 16:00. Hij had een tijdje een stuk voorgestaan, wel tegen drie pionnen, maar op 
een gegeven moment moest hij zijn stuk teruggeven. Dat was duur, want nu had hij ineens een aantal 
pionnen te weinig. Daarna was er weinig meer aan te doen, 0,5-1,5.

Henny zorgde voor de tweede remise van de dag. Zijn tegenstander en hij speelden een spannende 
partij. Er werd veel gedreigd, maar eigenlijk gebeurde er weinig. Toch moesten beide spelers goed op 
blijven letten dat er niet ergens ineens iets fout ging. Toen dat keurig gelukt was, bleef er een remise 
over. 1-2.

Bord 3 Henny

Op de andere borden stond Frank niks meer voor en inmiddels slechter. Armin stond nog steeds een 
pion achter, maar had misschien weer wat tegenspel weten te ontwikkelen. Hans had een prachtige 
stelling. De andere borden stonden materieel gezien nog keurig gelijk.

Armin zijn tegenspel bleek niet voldoende toen hij een fout beging. Hij vergat dat zijn loper een 
belangrijk veldje op de onderste rij moest blijven dekken. Toen de loper verdween, werd Armin vlug 
mat gezet, 1-3. Een troost voor Armin was dat hij op bord acht tegen een tegenstander met een flinke 
rating zat te schaken, dan mag je verliezen.



Bord 8 Armin

Gelukkig kende ik mijn opponent niet, en ik dacht dat Garde op de laagste borden wat spelers had, die
kwa rating in de beurt van mijn getal kwamen. Dus, ik speelde een soepele opening, waar Albert Jan 
al gauw in ging nadenken. In het middenspel trok ik een fijn klein plan. Het plan was wel mooi, maar 
door mijn fixatie op mijn plan zag ik weer eens een blunder over het hoofd, de eerste pion ging eraan. 
Ik hield het daarna best lang vol, zelfs met wat tegenspel, maar toen ik mijn loper van g3 wegzette, 
waar hij net de inval op e1 moest tegenhouden, bood ik de gelegenheid voor een mat in drie (dat zag 
ikzelf ca. 10 s nadat ik mijn zet had gedaan, dus maar lekker pokerfacen), maar mijn opponent kende 
geen medelijden en zo hadden we voldoende tijd om de partij samen te analyseren.

 

Leo was de volgende die op moest geven. Hij was door mij op bord één gezet en dus wisten we 
allemaal dat hij het zwaar ging krijgen. Hij speelde best een goede partij, maar zijn tegenstander bleek
vandaag gewoon net te goed, jammer, maar weinig aan te doen. De stand werd daarmee 1-4.

Bord 1 Leo
Aan bord 1 kreeg ik de kans om een mooie partij te spelen tegen een sterke tegenstander. Met zwart 
speelde ik een moderne verdediging die door Geert Gabriels van Gardé meteen hard werd aangepakt 
met 2. h4 ..
Altijd lastig zo'n reactie. Je weet dat zo'n zet voorbarig is maar tegen een speler met ruim 250 rating 
punten meer voelt dat toch wat ongemakkelijk. Zo'n zet voorspelt meestal een wildwest partij maar 
nadat ik op 3. h5, g5 speelde bleef dat uit. Het probleem met 3....g5 is dat je een positionele concessie
hebt gedaan en met een sterk verzwakte koningsvleugel komt te zitten die altijd een makkelijk 
aanvalsdoel blijft. Geert profiteerde daar goed van. Hij ontwikkelde en ging niet overhaast ten aanval. 
Hij had een duurzaam ruimtevoordeel en bleef steeds dreigen. Ik durfde ook niet lang te rokeren want 
al zijn stukken stonden klaar om ook op de damevleugel in de aanval te gaan. Ik had dat achteraf 
misschien moeten doen maar ik weet niet of het veel had uitgemaakt. Het resultaat was dat ik weinig 
tegenkansen kon creëren en daardoor steeds verder in het nauw kwam. Na een afruil in het centrum 
heb ik toch min of meer gedwongen kort gerokeerd maar dat bleek toch te gevaarlijk. Ik werd meteen 
op de koningsvleugel onder de voet gelopen. Ik verloor een stuk, weliswaar tegen drie pionnen, maar 
er resteerde een totaal verloren stelling. Door een kleine onnauwkeurigheid van Geert was ik nog wel 
in staat om alles af te ruilen maar het resterende eindspel was hopeloos. Helaas een toch wat minder 
mooie partij voor mij dan gehoopt, maar het is toch wel leerzaam om aan bord 1 te spelen.

Om voor matchpunten in aanmerking te komen, moesten we de overige drie partijen winnen. Het was 
wel duidelijk dat we dat niet zouden doen. Hans stond inmiddels niet meer goed, Frank stond slecht 
en Piet vocht ook tegen een nederlaag.

Hans had de hele partij goed gestaan, zelfs heel erg goed, maar in zijn gebruikelijke tijdnood ging het 
vandaag verkeerd. De mooie, overwegende stelling veranderde in een onplezierig exemplaar. Toen ik 
langsliep, kreeg ik mee dat er ondekbaar mat op het bord stond. Het vervelende aan ondekbaar mat is
dat het onafwendbaar is, 1-5.

Bord 4 hans
Tja, wat zal ik er van zeggen. Ik stond gewonnen. Op de 27e zet kon ik de winst nagenoeg 
binnenhalen door volgens Fritz de beste zet te spelen. 
De computer gaf deze +7.41 pion punt. Zo'n beetje alles was winnend. Ik speelde echter, met nog 16 
min. op de klok, volgens de computer de op 15 na beste zet!!!
En dit gaf wit slechts een schamele +2.5 voordeel. Wat feitelijk nog steeds winnend is. Echter ik 
maakte het mezelf hier ontzettend moeilijk. 
Op de 33e zet stond ik nog steeds gewonnen (had mijn voordeel een beetje uitgebouwd, maar deed 
op de 34e zet opnieuw een slechte zet in tijdnood (had toen nog 6 min. over). Na de 36e zet maakte ik
een fout waardoor het remise-achtig werd. En zo speelde ik tot de tijd controle van de 40e zet nog een
paar matige zetten. 
Met als gevolg dat ik vanaf de 40e zet zo'n beetje verloren stond. Deze achterstand ben ik niet meer 
te boven gekomen. Mijn tegenstander maakte het netjes af.
Best zuur wanneer je zo goed hebt gestaan. Maar dit hoort er ook bij.



Vlak daarna kreeg Frank remise aangeboden. Hij dacht zelf dat hij misschien wel verloren stond, dus 
hij nam het aanbod vlug aan. Volgens Frank was zijn partij een rommeltje. Eerst stond hij slecht, toen 
goed, toen slecht en het werd remise, 1,5-5,5.

Bord 2 Frank
Mijn partij was er (zoals deze ronde waarschijnlijk de meeste) een om snel te vergeten. Ik koos in de 
opening voor een wat te passieve opstelling en kwam in een onaangename stelling terecht. Mijn 
tegenstander gooide al zijn pionnen naar voren en ik had niet echt tegenspel. Gelukkig voor mij beging
hij daarna een fout waarna ik een pion won. Echter bleef mijn tegenstander druk op mijn 
koningsstelling houden en na een fout mijnerzijds stond mijn koning afgesneden en waren mijn 
overige stukken gedwongen tot passiviteit om mijn koning te beschermen. Vervolgens kon mijn 
tegenstander ondanks zijn minuspion kijken of hij van mijn zetdwang kon profiteren. In plaats daarvan 
bood hij echter remise aan en aangezien de wedstrijd op dat moment al verloren was, nam ik dat 
opgelucht aan.

Piet speelde daarna nog heel lang door. Zijn stelling leek verloren en bleek verloren. Na 91 zetten 
feliciteerde Piet zijn tegenstander, 1,5-6,5.

Bord 5 Piet
Met zwart kwam ik redelijk goed uit de opening. Wits paard op f5 was geen echt gevaar en ik dreigde 
mijn pionnen g5-h6 op te spelen ondersteund door torens.
Toen laveerde wit op een goed moment met zijn zware stukken naar de damevleugel, waar ik minder 
stond. Dat ging na enkele zetten een pion kosten.
Na dameruil stond het eindspel verloren, maar ik wist me er nog aardig uit te redden. Zie diagram.

Hier had ik g5-g4 moeten proberen, maar ik besloot tot torenruil na Ta1 en Lc3 in de gedachte dat het 
loper-paard-eindspel wel remise zou worden.
Helaas waren de verbonden witte pionnen te sterk toen eerst g5 verloren ging en na veel zetten ook 
e5.

Het goede nieuws is dat er nog drie ploegen onder ons staan die allemaal 1 matchpunt hebben. We 
staan dus nog niet op een degradatieplaats. Hopelijk houden we dat vol. Volgende ronde maar eens 
zien of we weer een puntje kunnen sprokkelen.

Bas


