
WLC 2 UVS 3

Naam Rating 1 ½ 
0

Naam Reting 1 ½ 
0

1 Armin Kohlraush 1640 1 Tsjisang Cheung 1956 0

2 Peter Koymans 1983 1 Koen de Wilt 1910 0

3 Henny Wilbrink 1819 0 Ruud van de Plassche 1946 1

4 Jasper Krenning 1812 0 Wouter Dinjens 1896 1

5 Hans Baijens 1820 1 Ruud van der Spoel 1868 0

6 Leo van IJzendoorn 1727 0 Klaus Wüstefeld 1793 1

7 Piet Koster 1771 ½ Sjors Clabbers 1648 ½ 

8 Bas Roelen 1759 1 Ron van Dijk 1731 0

9

1
0

Totaalscore: 4,5 Totaalscore: 3,5

Het is gelukt! Na twee keer gelijk te hebben gespeeld en twee keer een stevig pak slaag te hebben 
ontvangen, is WLC 2 er in geslaagd om de eerste overwinning in klasse 4I te boeken! Dit gebeurde op
zaterdag 2 februari 2020 in de degradatiekraker tegen UVS 3 uit Nijmegen.

Op voorhand was duidelijk dat het een belangrijk duel zou worden. Wij stonden, met twee andere 
teams, negende in onze klasse. UVS 3 stond tiende, maar had slechts één matchpunt minder dan dat 
wij hadden. Ook wisten we dat we vorig jaar, in ons glorieuze kampioensjaar, in klasse 5G met 4,5-3,5
van UVS 3 verloren hadden. Toen bleek dat UVS 3 op zaterdag met hun sterke opstelling aantrad, 
was ook duidelijk dat zij op rating favoriet waren.

Toch was er zeker hoop. Peter was terug in Nederland en deed mee met ons team. En vorig jaar 
waren we, ondanks de nederlaag, zeker niet kansloos weggeschoven. Tel daarbij op dat we weer in 
onze vertrouwde Hoeksteen konden spelen en u begrijp dat WLC 2 niet bevend of bibberend aan de 
wedstrijd begon.

Hoewel de eerste partij die werd afgesloten vredig eindigde, schijnt er nogal wat gebeurd te zijn in de 
partij. Ziet u daarvoor het verslag van Piet.

Bord 7 Piet

In een prima stelling kies ik een verkeerde voortzetting waardoor ik een stuk verlies; ik krijg er wel 3 
pionnen voor terug.
Uiteindelijk verschijnt er een eindspel op het bord waarin ik denk beter te staan.
Wit kiest voor de enige goede zet en offert zijn paard op h5 voor 2 pionnen en heeft hiermee eeuwig 
schaak.



Gelukkig heb ik een kleine bijdrage geleverd in de winst van het team.

Daarna kwamen we op achterstand. Jasper meldde achteraf dat hij niet blij was met de partij die hij 
speelde. Hij werd min of meer geruisloos van het bord geschoven en dat beviel hem niet. Hij is 
daarom extra gemotiveerd om in de komende ronden stevig te oogsten. Tegenstanders, u bent 
gewaarschuwd!

Bord 4 Jasper

Deze zaterdag kreeg ik schaakles, positioneel schaakles waarbij zwart de matzettende zet ook ronduit
verdiend had.

Het duel der teamleiders werd in mijn voordeel beslist. Ik kreeg al vrij vlug een gevaarlijk ogende 
aanval. Ik heb geen idee of de aanval ook daadwerkelijk gevaarlijk was, maar achter het bord wist ik 
zeker dat ik liever wit dan zwart had. Hoewel ik mijn aanval gevoelsmatig niet optimaal uitvoerde, 
sloeg hij uiteindelijk wél door, 1.5-1.5.

Bord 8 Bas

In een mij onbekende opening besloot ik mijn stukken rustig te ontwikkelen en dan maar te zien of er 
iets van de stelling te maken viel. Mijn tegenstander voerde de druk op het centrum op en ik zag dat 
mij dat een pion zou kosten. Daarom besloot ik een aanval te ontketenen.



In bovenstaande stelling is te zien dat ik de d4-pion niet op het bord ga houden, maar ik heb daar, 
denk ik, compensatie voor, doordat ik de koning van zwart het bord over ga jagen.

In de rest van de partij ging ik daarmee door totdat de koning mat stond. 

De laatste zet van mijn tegenstander … Dc8, kon ik weerleggen met een leuke combinatie, Dg8+ Tf8; 
Txe6+ dxe6; Df8#

Maar in de analyse hebben we, eerder in de partij, toch wat varianten gevonden die ik achter het bord 
in ieder geval niet kon weerleggen. Ik moet nog kijken wat de computer denkt.

Die gelijke stand bleef niet lang gehandhaafd. Henny verloor volgens mij voor het eerst dit seizoen, 
1,5-2,5.



Bord 3 Henny

Zie elders in dit verslag voor de hele partij van Henny

Op de overige borden stonden wij niet zodanig goed dat ik dacht dat er nog 3 punten te behalen 
waren. Armin had een iets beter eindspel. Peter bevond zich in een remise toreneindspel. Hans stond 
minder en Leo zijn bord vond ik moeilijk in te schatten.

Maar vanaf dit moment ging alles goed!

Als eerste meldde Armin mij dat hij zijn eindspel in een vol punt had omgezet. Beste lezers, bij dit 
moment moeten we even stilstaan. Dit is de eerste overwinning van Armin in WLC 2. Hij heeft er even 
voor nodig gehad en hij heeft zelfs al tegen mij  gemopperd dat ik misschien maar andere mensen op 
moest stellen, maar de aanhouder wint! Armin, dat er nog vele overwinningen mogen volgen! Deze 
overwinning was voor  ons team goud waard. Niet alleen omdat de stand daarmee weer in evenwicht 
kwam, maar omdat armin won van de sterkste speler van UVS 3. 

Bord 1 Armin (zijn commentaar leest u in het Engels, het commentaar van de pc in het Nederlands)

Na een aardige opening hadden we de volgende positie bereikt, waarna mijn opponent aktief werd. 

XABCDEFGHY
8r+q+-trk+(
7zpp+-zppvlp'
6-+-zp-+p+&
5+-zp-+-+-%
4-+PsnPzPl+$
3+-sNPvL-+-#
2PzP-wQ-+PzP"
1tR-+-sNRmK-!
xabcdefghy

13.f5! [when this move had happened, I doubted that white gets enough for the pawn, even if my black
bishop is exchanged, because I have enough pieces on my king side. So I did my next move with the
intention: please show me your attack.]
13...gxf5 14.Bh6 Qe6  15.Bxg7  Kxg7 16.Nd5 Qh6 17. Qxh6 Kxh6 18. exf5 e6    [Houdt Wit bezig.
I think he had not foreseen this move which I liked quite a bit]
19.fxe6 fxe6–+ [(  ...Pe2+)]
20.Ne3 [I had foreseen that this was the one move which addresses the double threat, but I still saw
the clear advantage to get access via the f file. And, as the game shows, black's position is much
easier to play and there is ample opportunity for white to miss the strongest moves.]
20...Ne2+ 21.Kh1 Rxf1+ 22.Nxf1 [



XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7zpp+-+-+p'
6-+-zpp+-mk&
5+-zp-+-+-%
4-+P+-+l+$
3+-+P+-+-#
2PzP-+n+PzP"
1tR-+-sNN+K!
xabcdefghy]

22...Rf8! 23.Ne3 Bh5! [In our analysis, my opponent proposed now directly Rf2, because white cannot
take the bishop and directly starts threats on the second rank. But I preferred to have the bishop save
(g6 is an excellent place) given my first target on d3.]
24.g4 [24.a3 is een betere verdediging.]
24...Bg6 [I was focussed on this field, and did not see that playing the bishop to e8 was posing a new
threat via Bc6. The engines indeed prefer that line, but I was pretty sure that I would at least win a
pawn my way.]
25.Rd1 [25.a3 schreeuwt om.]
25...Rf2 26.N1g2 Nf4 [I had indeed considered the move Nd4, but I did not see that I probably would
win more than one pawn on the queen side, and I thought the exchange of a pair of knights would
simplify (I  still  would win the pawn d3),  and in this open position I  thought my bishop was much
stronger than his remaining knight (therefore I also tried to exchange rooks in move 29.)]
[Beter is 26...Nd4–+ 27.a4 Rxb2]
27.Nxf4 Rxf4 28.Kg2 Rd4 29.Kg3 Rxd3 30.Rxd3 Bxd3 
31.h4 b5 32.b3? [32.g5+ Kg6 33.cxb5]
32...Bb1 [here I still was good on time, in contrast to my opponent, but I did not take much time to
think about fixing all his queen-site pawns on white fields, via b4. I then would have eaten his a and b
pawns and the a pawn would easily move forwards, while my king could defend the pawns on e6 and
d6. In my view, my move was good enough to destroy his pawn formation.]
[32...b4 33.Kf4 Kg6]
33.a3 Ba2 34.cxb5 Bxb3 35.Kf4 c4 [Sterke dreiging met ... c3.]
36.Ke4? [36.a4 ]   36...d5+ 37.Kd4 37...Ba4 38.Ke5? [38.Ng2 Kg7 39.g5]
38...Kg6 [ 38...c3 Hopen op ...c2. 39.Kxe6 Kg6 40.Kxd5 c2 41.Nxc2 Bxc2]
39.Kxe6? [39.Ng2 c3 40.Nf4+ Kf7 41.b6]
39...c3 [here I had been sitting calculating whether, after getting his knight for the pawn on c2, I would
have enough time to 1. get his pawn on g4 with my bishop (so that there was no way that he could
exchange my last pawn on the king side), and 2. would be able to exchange my a pawn for one of his.
And, I came to the conclusion that that was possible.]
40.Kxd5  c2  41.Nxc2 Bxc2–+ 42.Kc5 Bd1 43.Kc6  Bxg4  [at  this  move I  had  foreseen  what  his
reaction to my next moves most likely would be and had a clear idea how to react and win.]
44.Kb7 Be2 45.a4 Bd1 46.a5 Ba4 
0–1

Ook Peter bracht goed nieuws. Zijn tegenstander was uit het toreneindspel gevlucht door de torens te 
ruilen, maar had zichzelf daarmee in een verloren pionneneindspel gestort. Peter mag dan wel een 
tijdje niet geschaakt hebben, maar dat soort eindspelletjes zijn altijd aan hem besteed. Hij voerde de 
partij dan ook keurig naar winst en zette ons voor het eerst op voorsprong 3,5-2,5.



Bord 2 Peter

Ik speelde een ongebruikelijke opening en kreeg langzaam klein voordeel. Toen ik de genadeklap 
dacht uit te delen, miste ik een zet van mijn tegenstander en verloor opeens een pion. Ik ruilde snel 
alles af naar een remise toreneindspel. In tijdsnood maakte mijn tegenstander twee blunders en kon ik
het hele punt naar huis brengen.

Leo en Hans zaten nog te schaken. Hans stond iets minder, maar remise leek zeker tot de 
mogelijkheden te behoren en Leo, tja toen ik bij Leo kwam kijken hoorde ik “mat” en stak Leo zijn hand
uit. Dat was niet een heel goed teken, 3,5-3,5. Leo en zijn tegenstander hebben daarna nog een tijdje 
zitten analyseren, ik ben benieuwd hoe hun partij is verlopen, want ikzelf heb er niets van 
meegekregen.

Bord 6 Leo

Ik speelde een complexe en bizarre partij. Aanvankelijk kreeg ik een enorm ruimte voordeel omdat 
mijn tegenstander zijn stukken nauwelijks van de achterste rij weghaalde of ze even later weer terug 
speelde naar een andere positie op de achterste rij. Wat dacht u bijvoorbeeld van de manoeuvre Pb8-
d7-f8... 
Mijn tegenstander: Klaus Wüstefeld (1793) speelde echter wel meteen vanaf zet 1 heel consequent op
een koningsaanval. Hij bleef met zijn koning in het centrum en speelde met zwart g5, g4 en h5, h4 en 
forceerde een open h-lijn terwijl mijn koning op g1 stond.
Misschien had ik moeten wachten met mijn rokade maar de computer geeft aan dat ik vanwege het 
ruimtevoordeel wel degelijk een stuk beter sta (score ca. +2!). Toen maakte ik echter een 
fundamentele fout. Bij de opmars met 4 pionnen in het centrum stond ik toe dat de stelling werd 
dichtgeschoven. Ik was te bang dat mijn eigen koning een aanvalsdoel werd. Dat was niet nodig 
geweest en ik creëerde daarmee een relatief veilige stelling voor de zwarte koning. Ondanks dat mijn 
positie volgens de computer nog steeds beter was (nog steeds +1.5 of zo) had ik geen 
aanknopingspunten en kon ik geen voordeel halen uit mijn betere ontwikkeling. Daarna verwaterde het
voordeel geleidelijk en een stuk later in de partij toen zwart inmiddels niet meer slechter stond heb ik 
een kans op de winst gemist. Ik had zelf via de h-lijn binnen kunnen komen met toren en dame waarbij
ik wel moest toelaten dat de zwarte dame samen met een oprukkende pion mijn stelling binnenkwam. 
De computer gaf daarbij aan dat ik mijn tegenstander eerder schaakmat had kunnen zetten dan hij 
mij.... Met beperkte tijd op de klok koos ik dus ten onrechte niet voor zo'n wild avontuur maar de 
oprukkende pion en een mooi gecentraliseerde dame werden mij toen na bijna 60 zetten fataal. Tja, ik 
heb het duidelijk laten liggen maar ik moet zeggen dat mijn tegenstander buitengewoon vindingrijk en 
onconventioneel speelde; en ik had er geen goed antwoord op....

Toen was Hans nog over. Onze Hans, u weet wel, de Hans die eigenlijk altijd minder tijd op zijn klok 
heeft dan hem lief is. Zo bleek ook weer vandaag. Maar hij wist zijn iets mindere stelling om te buigen 
naar een iets betere stelling, om die stelling vervolgens in te ruilen voor een gewonnen stelling. Hij 
bezat drie pionnen en een loper tegen een toren voor de tegenstander. Maar die tijd, die tijd! Ik heb 
Hans zetten zien doen met 7 seconden op de klok of minder. U begrijpt, als teamleider is dat eng. 
Maar Hans bleef uiterst koelbloedig en schoof één van zijn pionnen resoluut naar de overkant, 4,5-3,5.

Bord 5 Hans

Met de zwarte stukken kwam ik goed uit de opening. Ik denk dat het toen al gelijk stond. Mijn stukken 
stonden actief opgesteld. Mijn tegenstander had zijn koning op f1 gezet i.p.v. gerokeerd. Dit bracht 
dreiging met zich mee, omdat er nog steeds een toren op h1 stond. Hij speelde op een bepaald 
moment h4 en probeerde zo de h-lijn te openen. In combinatie met de overige witte stukken, hing er 
een koningsaanval in de lucht. Er was geen reden tot paniek want de zwarte stukken stonden goed. 
Toen kwam er (na analyse met de computer achteraf) een omslag punt in de partij. Zwart had de 
keuze om een pion te slaan met het paard op de damevleugel met zicht om daarna nog een pion te 



slaan. Maar ik durfde dit niet aan vanwege de koningsaanval die in de lucht hing. Vervolgens kreeg 
wit het initiatief. Wit wist zwarts g-pion te veroveren, waarbij de rokadestelling werd verzwakt. Het was
de partij fase waarbij wit winnend kwam te staan. Wits vervolg was gelukkig voor zwart minder goed. 
Waarbij zwart terloops ook nog een pion wist te veroveren, waardoor het materiaal weer gelijk stond. 
Toen de stelling weer remise was, bood ik op de 30e zet remise aan. Met tegenstander verwierp dijn 
aanbod en wilde graag door spelen. Ondertussen was ik met nog 4 min. op de klok in tijdnood 
geraakt, voor de tijdcontrole op de 40e zet. Ik wist dameruil te forceren en verkreeg zo een stelling die
wat eenvoudiger was. Objectief gezien niet het beste, maar praktisch wel, gezien de tijdnood waarin ik
verkeerde. Rond de 40e zet kwam wit beter te staan, na een paar onnauwkeurige zetten van zwart. 
Wit deed even later ook een paar onnauwkeurige zetten, waardoor het weer gelijk kwam te staan. In 
het eindspel hadden we allebei 1 toren en 1 zwartveldige loper en 3 pionnen. Ik wist 1 pion te 
veroveren. Alle pionnen waren vrij pionnen. Beide partijen voerden de druk op om zijn pionnen als 
eerste naar de overkant te brengen. Ook in deze fase v.d. partij geraakte ik in tijdnood. Dit keer had 
mijn tegenstander ook niet heel veel tijd meer. Er volgde een tactische wending waarbij zwart zijn 
toren gaf voor 2 gevaarlijke vrij pionnen en een loper. Nu was het dus 1 witte toren tegen 1 zwarte 
loper en 3 vrijpionnen waarvan 2 verbonden pionnen. De zwarte pionnen waren niet meer tegen te 
houden. Er bevond zich reeds een pion op de 2e rij en er dreigde een tweede pion op de 2e rij te 
belanden. Waardoor er 1 van deze pionnen zou gaan promoveren. Hierop besloot mijn tegenstander 
op te geven.

Daarmee hebben wij de degradatiekraker gewonnen en zijn we 2020 bijzonder plezierig gestart. We 
hebben UVS 3 voorlopig achter ons gelaten en zullen nu samen met de Limburgse teams (Maastricht 
en Zuid Limburg) moeten gaan strijden om in klasse 4I te mogen blijven. Het wordt nog een hele kluif, 
maar er gloort hoop op handhaving.

Bas


