
WLC 2 Kempen combinatie 2

Naam Rating 1 ½ 
0

Naam Rating 1 ½ 
0

1 Bas Roelen 1747 0 Walter Smits 1957 1

2 Armin Kohlrausch 1735 0 Jeroen van Straten 1788 1

3 Ralf Weijers 1816 1 Wim van de Vondevoort 1792 0

4 Dannie Beijk 1693 0 Hans Brave 1834 1

5 Henny Wilbrink 1820 ½ Ronny van den Boomen 1802 ½ 

6 Jasper Krenning 1791 1 Philip van Gils 1772 0

7 Leo van Ijzendoorn 1707 ½ Jan van de Munckhof 1711 ½ 

8 Niels Feijen 1355 1 Jeroen Beerens 1613 0

9

10

Totaalscore: 4,0 Totaalscore: 4,0

We begonnen wat verzwakt aan onze eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Ik moet bekennen dat ik 
wel even aan de voetbalcompetitie heb gedacht toen de ene na de andere coronabesmetting tot een 
afmelding leidde. Ik zuchtte trouwens nog meer toen ik twee weken later zelf getroffen zou worden. 
Ach ja, er was geen schaken op dat moment, dus het kon.
Ik realiseer me nu dat ik schrijf dat we “verzwakt” begonnen aan onze wedstrijd. Maar, is dat 
eigenlijk wel zo? Op rating wel, zeker. Maar van Niels gaan we nog lol beleven, let maar op!
Een Brabants kwartiertje te laat begonnen we aan de wedstrijd. Trouwens door het enige team dat 
niet uit Brabant kwam, maar wel de verste reis moest maken. Ach, goed te zien dat teams zich direct 
op hun gemak voelen.

Ralf bracht rond 14:00 een voorsprong op mijn formuliertje. Volgens mij kreeg hij een stuk te pakken,
toch Ralf? 1-0

Bord 3
Na jaren zelf voor de Kemppion te hebben gespeeld en daarmee ook de nodige hoeveelheid partijen 
tegen Wim gespeeld te hebben had ik best wel veel zin in een partij met lekker wat vuurwerk op het 
bord. Wim begon met de Bird, waarna ik er uiteindelijk een Black Lion van probeerde te maken (met 
afruil van de pionnen via e5 en daarmee ook het ruilen van de dames op d8). Met de dames eraf is er
wel wat minder kans op vuurwerk, maar kun je als zwart zijnde normaal mooi op de e4 pion gaan 
hangen en is er verder niet zo gek veel aan de hand. Maar net nu de partij kon gaan beginnen, was 
deze helaas (of ja, voor mij gelukkig) alweer afgelopen. Wim haalde de zetvolgorde in z’n hoofd door 
elkaar, waardoor hij direct zijn loper op g5 verloor.
1. f4, d6
2. c4, Pf6
3. Pc3, Pbd7



4. d4, c6
5. e4, e5
6. fxe5, dxe5
7. dxe5, Pxe5
8. Dxd8+, Kxd8
9. Lg5, Le7
10. Pf3, Pfd7
11. Td1

Ralf was zo vriendelijk hier een plaatje in te voegen, maar als teamleider en verslagschrijver ben ik 
vandaag eens brutaal. Ziet u zelf maar even uit te puzzelen hoe het stuk van het bord verdwijnt. Een 
stukje blindschaken doet een mens goed!

Henny remiseerde vervolgens en zo bleven we op voorsprong, 1,5-0,5.

Bord 5
Zie elders in dit verslag de hele partij van Henny.

Daarna was het aan onze debutant om het zoet van een overwinning te mogen smaken. En dat 
smaakt naar meer, kan ik me zo voorstellen, 2,5-0,5

Bord 8
Ik mocht mijn eerste externe partij spelen tegen de Kempen Combinatie 2 en mocht aantreden tegen
een speler die nog ongeslagen was dit seizoen. Hij mocht zelfs een winst tegen de Maastricht 1 
bijschrijven. Als invaller koos ik ervoor om op wit te spelen, met het idee om mijn tegenstander in 
een voor mij bekend systeem te verslaan.

Het spel brak open op zet 9 toen ik ervoor koos om f4
te spelen en het centrum aan te vallen. De positie was
als volgt. Hier had zwart een voorsprong van -0,5
kunnen pakken met een computerline die mijn pet te
boven gaat. Uiteindelijk koos hij niet te pakken maar
Qe8 te spelen. Ik kreeg het gevoel dat hij na fxe5 met
het paard zou pakken. Dit gebeurde waarna ik een
sterk centrum kon pakken met d4.

Een aantal zetten volgden totdat er in de 17e zet een
blunder volgde van mijn tegenstander. Het plan van
de tegenstander was voor mij duidelijk maar hij had
niet genoeg om het opgeven van een belangrijke
pion te rechtvaardigen. In de volgende positie
schreeuwt stockfish om de zet d5 om ruimte te
maken voor de loper om terug te trekken en mijn
centrum aan te vallen nu mijn stukken niet sterk
gepositioneerd staan. Hij koos echter om f5 te
spelen. Zijn idee werd snel duidelijk. Hij speelde na
exf5 ph4 waarmee hij schaakmat in 1 zet dreigt. Dit
kon worden verdedigd met pe3. Tg7 bleek ook niet



genoeg om mijn koning ernstig te bedreigen. Ik kon met zekerheid zeggen dat de zet d5 een sterke 
voorsprong zou bieden.

Na een stukoffer aan mijn kant in ruil voor twee
vergevorderde pionnen op de e en f kolom zijn
we bijna aan het eind van de partij beland. De
tegenstander dacht even dat zijn aandringen
genoeg geweest was voor een overwinning. De
positie zag er toen als volgt uit. Er is echter een
zet waarmee wit een voorsprong van +8
behoudt. Toen ik toren f3 speelde en hij
terugkeerde verdween langzaam de hoop om te
winnen. Hij speelde pxf3 en liet qxh7 toe. Hierna
speelde hij tevergeefs lh6 als laatste verdediging
maar na qxh6 kxf7 en qf4+ vielen zijn stukken en
stond ik een stuk voor in een eenvoudig
eindspel. Niet veel later gaf hij op.

Het was een mooie partij in de Vienna. Het is
een solide en voor velen een saaie opening
maar het zorgde toch voor wat mooie tactieken en een spannende middlegame. Mijn sollicitatie om 
vaker te vervangen was hierbij verstuurd.

Ha, hoe zeggen ze dat ook weer in goede P&O-taal: “wij hebben uw brief in goede orde ontvangen en
u hoort van ons.”

Werd het dan een eenvoudige overwinning voor ons? Een dag vol glansrijke zeges die wij achter een 
prachtige platte kar door het juichende Eindhoven konden trekken. Nou nee, dat niet. Want het oude
voetbal gezegde “aan het einde winnen de Duitsers” geldt kennelijk niet voor schaken, 2,5-1,5.

Bord 2 Armin
Kohlrausch (1735) – van Straten (1788)
KNSB4I, ronde 7, WLC II – Kempen Combinatie II, bord 2
Over deze partij kan ik heel kort zijn. Ik speelde in zekere zin tegen mezelf. Mijn opponent koos het 
Benkoe gambiet, dat ik in het afgelopen jaar intensief met zwart bestudeerd had, vooral de 
positionele ideeën. Maar, daardoor was ik helemaal vergeten, hoe ik dat met wit moest aanpakken, 
omdat ik bij iedere zet zag, wat zwart erop kon doen, en dat was een zwaar psychologisch handicap. 
De facto speelde ik het zo, dat zwart zijn positionele ideeën optimaal kon realiseren, en na 28 zetten 
moest ik opgeven. Een schrale troost: volgens mijn engine speelde mijn tegenstander “a flawless 
game”, met een extreem lage blunderwaarde, dus ik was wel deel van iets heel fijns.

We komen erin na zet nr. 9 van zwart. Even optellen wat wit niet 
heeft bereikt: 
--- Geen gambiet pion gewonnen; 
--- rokade optie verloren;
--- ontwikkelingsachterstand op de damevleugel. 
Zwart heeft bereikt:



--- groot ruimte voordeel op de damevleugel;
--- de loper komt buiten de pionnenreeks via g7;
--- open a lijn.
Het is de ideale wereld voor de doorgewinterde Benkoe speler.

Nu heeft zwart net zet 18 gedaan (Da8), en de pijn voor wit wordt met de minuut sterker voelbaar. 
Om maar niet volledig te stikken, gaf ik hier de pion op de a lijn op, 
met a3. Maar, innerlijk had ik al afscheid genomen van deze partij,
en was heel kwaad op mezelf.
Hier heeft zwart op zet 27 ... Ta3 gespeeld, waardoor mijn paard 
het volgende slachtoffer wordt. Voor de goede sier heb ik het 
paard nog een keer extra verdedigt met de koning (Kd2), maar had
mijn hand innerlijk al uitgestrekt, omdat de volgende zet het koele
Lh6 is. Een minder mooie ervaring.

Tja, dat dus. En Dannie moest er daarna ook nog even aan 
geloven, 2,5-2,5.
Met nog drie borden te gaan, leek het voor ons niet onmogelijk 

om een overwinning te behalen. Jasper en Leo stonden volgens mij heel behoorlijk, terwijl ik wat 
gedrukt stond, maar er nog niet zo veel aan de hand leek. Of nou ja, 23 zetten in 20 minuten, dat was
er aan de hand.

Jasper begon in ieder geval met het geven van het goede voorbeeld, en dat nog wel tegen een oud 
clubgenoot, 3,5-2,5.

Bord 6
We komen er in bij zet 16. Tot hier is het redelijk gelijk opgegaan
Zwart heeft geen zetten meer en probeert in onderstaand diagram via 16.... c4 te breken.
 ( beter was 16....Pg4 17. Pxg4 hxg4 19 Dxg4 , met zwart een pion minder maar beter spel.)



Hier wordt niet adequaat op gereageerd en het flinke voordeel verdwijnt met 17. Pe2 ( beter was 17. 
dxc4 Lxc4 18 h3)

Een zet later krijgt wit nog een kans en die wordt gegrepen....17......Lb4  18. b4! Lf8 weer terug , 
waarom terug?



Alternatieven: 

- Zwart neemt en passant 18.....cxb3 19.cxb3 en de lijn naar Dame en Koning is open. 
  19.....De7 20. Tc1 Kb8  21 Pxf7 met een torenvork dus 21.....Dxf7. 22 Txc5 en wit staat schitterend 
met tempo op de b5 loper en verdubbeling op de C-lijn

- Zwart speelt 18....Ld6 19.Pxc4 a6 20.Pxb5 axb5 21. a6  ( niet gelijk bxa6 dan is het gelijk uit)  Kb8.
   In deze stelling is het materieel gelijk maar alle stukken van wit doen mee met de aanval en zwart 
wordt opgerold

- Zwart speelt 18.....Le7 19.Pxf7 met vork op torens waarna kwaliteitswinst er is.  Het paard dat het 
hele spel centraal stond en zwart in z’n greep hield komt in actie.

Helaas blijkt 18.....Lf8 terug  de betere zet te zijn, echter is zwart over-extended en heeft nu 2 tempi 
minder.
Wit vervolgt met 19. Df2  c3  20. Lc1 Pg4 21.Pxg4 hxg4 22 Pxd4 waarna ook de witveldige loper van 
zwart weer terug gaat naar e8 en wit kan aan de finale beginnen.



met 27 .....Lf8 deelt zwart nog een creatief stukje paniek uit. We schaken beiden inmiddels op 
increment en de 40 is nog niet gehaald.........
Er was helemaal niets aan de hand hier als wit de mooie computerlijn speelt:
28. Lb6! 
28......axb6 29 axb6 Dc6 30. Ta8+ Ke7 31 Dd4+ Dd5 32. Txd8+ Kxd8 33. Txc4 Dxd4 34 Pxd4 en met 2 
pionnen en stelling voordeel kan wit comfortabel uitspelen.

Maar.  Dat ziet wit niet en hij speelt een enorme grafzet met 28. Lc5 waarna de partij weer akelig 
dicht bij gelijkwaardigheid komt.
Zwart heeft echter ook tijdsproblemen en doet met 28.g3? nog een pion in de aanbieding. 29 Pxg3 
Ld5 en met het rustige 30. De3 wordt alles geconsolideerd

Met de laatste zetten is de kwelling van zwart voorbij. 30 . .....Lc6  31. Lxf8 Thxf8 32 b4.

Toen waren er nog twee borden over. Alle twee al in de reserve tijd en alle twee niet echt spannend, 
of toch? In ieder geval leek Leo zijn stelling een volkomen gelijk toreneindspel te zijn en leek mijn 
eigen stelling in tijdnood gekraakt te zijn.



Leo en zijn tegenstander kwamen inderdaad remise overeen. Ik heb horen fluisteren dat Leo serieuze
winstkansen had, ik heb zelfs ondekbaar mat horen noemen. Of het waar is, we zullen het wel nooit 
weten, 4-3.

Toen was het nog aan de teamleider om zijn ruïne van een stelling om te toveren tot een bouwvallig 
huis dat stand zou houden. Ik kwam tot een paar stevige muren en een gammel dak, maar blijkbaar 
regende het harder dan ik hebben kon (is dat niet ook een liedje van blöf), 4-4.

Bord 8
Ach, iemand moest het doen, tegen de kopman van de Kempen combinatie gaan zitten. Die is op 
rating net wat te goed voor ons, bij afwezigheid van Jarich, en ik kon het toch ook niet maken om 
Niels voor de grootste van de leeuwen te gooien. Dus deed ik het zelf maar.
Eigenlijk ging dat best lang goed. Mijn siciliaan overleefde voor mijn gevoel aardig. En ja, er ontstond 
zeker spanning op het bord, maar ik was niet alleen maar aan het verdedigen; er waren zeker ook 
wel aanvalskansen op de witte koning. Toch had ik wel een serieus probleem, namelijk de klok.
Die deed me, samen met de druk die walter ontwikkelde, de das om. Ik verloor twee pionnen vlak 
voor de veertigste zet en moest een eindspel zien te keepen van dame en toren en een heleboel 
pionnen tegen dame en toren en wat minder pionnen. Dat werd een toreneindspel met een pion 
minder voor mij. Dat leek me op voorhand verloren, omdat Walter twee gedekte vrijpionnen op de a 
en b-lijn had, maar zijn niet alle toreneindspelen in essentie remise? Ik kwam best wel een eind, of 
nou ja, mijn tegenstander leek niet heel gelukkig met wat hij deed. Het werd inderdaad nog wel even
spannend, ik promoveerde bijvoorbeeld tot dame, maar volgens mij won het allemaal vrij geruisloos. 
Dus dat betekent een kleine 70 zetten voor niks volgehouden. Misschien ontvang ik nog ergens een 
aanmoedigingsprijsje van de club.

En zo boekten we onze derde 4-4 van het seizoen. Helaas staat daar ook een nederlaag bij. Laten we 
de volgende wedstrijd nou eens tegen de nummer laatst mogen aantreden. Zou dat niet een mooie 
gelegenheid zijn om ook een overwinninkje te pakken?

Bas


