
De Vughtse Toren 1 WLC 2

Naam Rating 1 ½ 
0

Naam Rating 1 ½ 
0

1 Geert van der Cruysen 1748 0 Jarich Haitjema 1940 1

2 Henk van Evert 1847 1 Henny Wilbrink 1819 0

3 Frits Akkermans 1686 1 Jasper Krenning 1791 0

4 Kees de Laat 1644 0 Tobias Jacobs 1754 1

5 Peter Loman 1607 0 Ralf Weijers 1828 1

6 Sije Zeldenrust 1597 0 Bas Roelen 1747 1

7 Jasper de Jong 0000 0 Niels Feijen 1355 1

8 Tijn Verhoeven 0000 1 Dannie Beijk 1685 0

9

10

Totaalscore: 3,0 Totaalscore: 5,0

De wedstrijd van 2 april 2022 was natuurlijk de wedstrijd die in het teken stond van het afscheid van 
Armin. Ons trouwe teamlid en onze dienstbare chaufeur die ons helaas plotseling is ontvallen. Er zijn 
al veel mooie stukken over hem verschenen: op onze eigen site, op schaaksite en op de site van de 
universiteit van Eindhoven. Toch wilden wij graag wat doen tijdens de eerste wedstrijd dat hij er niet 
meer bij was. We hebben overwogen met rouwbanden te spelen, ook heb ik kort overwogen het 
bord leeg te laten, maar we zijn uiteindelijk uitgekomen op het twee minuten laten lopen van onze 
klok om in die tijd Armin te herdenken. Onze tegenstanders vonden het niet nodig dat wij daar twee 
minuten van onze bedenktijd aan uitgaven en boden aan om na het welkomstwoord 2 minuten stilte 
in acht te nemen, samen als schakers. Een bijzonder vriendelijk en sportief gebaar, waarvoor wij hen 
erkentelijk zijn.
Het was gek om zonder Armin op weg tegaan naar Vught. In de auto hebben Dannie, niels en ik nog 
wat herinneringen opgehaald en de verschillende verschenen stukken met elkaar besproken, maar 
op een gegeven moment gingen we, hoe hard dat ook is, over tot de orde van de dag. We bespraken 
toen dat we wel eens een kans konden maken deze wedstrijd. Wat heet we waren eigenlijk gewoon 
favoriet. En het zou leuk zijn om dit seizoen eindelijk eens die volle winst te pakken, na drie gelijke 
spelen en een 4,5-3,5 nederlaag.

Ralf doet de afgelopen ronden zijn best om al zijn partijen binnen een uur af te sluiten. Het lukte hem
vandaag niet, maar hij kwam wel in de buurt. Toen ik begreep dat hij een toren voorstond, maakte ik 
me al niet al te veel zorgen meer. Dat was ook niet nodig, 0-1. Op deze manier had Ralf extra veel tijd
om alvast wat voorpret te beleven aan het concert van Racoon, waar hij zaterdagavond van ging 
genieten. Misschien moeten we hem bij een volgende snelle overwinning als club een 
wasbeerknuffel cadeau doen.

Bord 4 Ralf



Na een snelle overwinning in de vorige ronde had ik best wel zin in een stevige pot. Na 1. e4, 
e5 2. Pf3, Pc6 3. Lc4, Lb4 was ik wat verrast. Ik wilde namelijk na Lc5 met b4 voor het Evans
gambiet gaan en kreeg nu m'n C3 gratis. Ik kreeg hierdoor meteen de overhand en een leuke 
aanval. Ondanks dat de computer me niet een enorme plus gaf voelde dat wel zo. Daarnaast 
speelde m'n tegenstander in een aardig tempo door. Al met al resulteerde dat na wederom een 
uur in de eerste overwinning.

Genieten, dat deed Jasper een groot gedeelte van zijn partij, of ten minste, ik ga er vanuit dat een +7 
daartoe aanleiding geeft. Toch besteedde hij het grootste gedeelte van de middag om aan ons uit te 
leggen wat er in vredesnaam verkeerd ging. Nou kom maar Jasper, wat was het ook al weer, 1-1. We 
zijn er trouwens nog niet helemaal over uit, of dit nu erger is dan mat in één missen (Leo vorige 
ronde) of niet. Daar moeten we nog een keer een vergadering over beleggen, lijkt me.

Bord 3 Jasper
Zoals aangegeven bijt ik diep in het stof:

De crux van deze zaterdag, voordat een uitslag van de andere borden bekend was, hetgeen het 
bekende fenomeen is:.
Een partij is pas gewonnen als er een opake is of er mat gevonden wordt.



Ik reageerde te snel middels Te6 ,  dit is al bijna 0.0 ( Te7 Was veeeeeel beter) zwart speelt Tc8 en 
voldoet aan wit zijn verwachtingen.
nu, .met +5.5 begaat wit de criminele move Txh6 , met de bedoeling mat in 2, zoals gxh6 en Dh6 #. 

De crux van deze stelling is dat na pxh6 de koning van wit op g1 `schaak staat en de situatie  - 5.5 is . 
De wit speler heeft zijn eigen blamage en balen i.c.m boete doening van zijn team geaccepteerd, 
hoewel dat niet van harte ging.

een simpele Kf2 had de stelling gered en daarmee de partij en het extra punt voor de 6-2 naar binnen
gesleept.  

Nu resteert het verloren seizoen met een extreem verlies waarin wit uitkomt op 0 progressie qua 
rating, maar wel een zeer dure en 
vooral schaamvolle leerschol om de stelling juist te beoordelen met nog 40 minuten op de klok

Voor de lezers , die met dit verhaal zich kunnen identificeren, vertrouw op je eigen kunnen en 
wetende dat de volgende partij ( extern dinsdag ) een nieuwe mogelijkheid is 
( en die won ik ook met extravaganze, wat deze partij weer goed maakt, maar dat is naderhand) om 
te schitteren. 

Niels heeft zijn plekje in het tweede inmiddels aardig gevonden. Na de overwinning van de vorige 
ronde stond hij ook nu vrij snel vrij goed leek mij. Toch werd het allemaal onnodig spannend, want hij
kreeg het onzalige plan om een stuk terug te geven. Ach, eind goed al goed, 1-2.

Bord 7 Niels
1. e4 c5 2. c3 e5 3. Nf3 d6 4. Na3 Nf6 5. Bb5+ Bd7 6. Bxd7+ Qxd7 7. d3 Be7 8. O-O a6 9. Bg5 Nc6 10. 
Nc4 Rb8 11. a4 b5 12. axb5 axb5 13. Ne3 h6 14. Bxf6 Bxf6 15. Nd5 Bd8 16. Qe2 O-O 17. Ne1 Ne7 18. 
Nxe7+ Bxe7 19. Nc2 Ra8 20. Ne3 Bg5 21. Nd5 Qb7 22. Qg4 f5 23. Qh5 f4 24. h4 Bf6 25. Rxa8 Qxa8 26. 
Qg4 Qd8 27. h5 Bh4 28. Ra1 Qg5 29. Qxg5 Bxg5 30. Ra6 Rd8 31. Rb6 c4 32. dxc4 bxc4 33. Rc6 Rb8 34. 
Nb4 Ra8 35. Rxc4 Ra1+ 36. Kh2 Bh4 37. f3 Bg3+ 38. Kh3 Rh1+ 39. Kg4 Rh4+ 40. Kf5 Rxh5+ 41. Ke6 Bf2 
42. Rc8+ Kh7 43. Kxd6 Rg5 44. c4 Rxg2 45. Kxe5 Be3 46. Nd3 Rg5+ 47. Ke6 Rg6+ 48. Kf7 Rd6 49. Ne5 
Bd4 50. Re8 Rf6+ 51. Ke7 Bxe5 52. Kd7 Bxb2 53. e5 Rf7+ 54. Kd6 h5 55. e6 Rf6 56. Kd7 Ba3 57. Ra8 
Bc5 58. Ra5 h4 59. Rxc5 h3 60. Rh5+ Rh6 61. Rxh3
Deze partij is er niet een om te vaak op terug te kijken. Spannend was het zeker. Een rollercoaster 
van emoties, maar heel nauwkeurig was het duidelijk niet. Stukken werden door ons allebei 
‘geofferd’ op gegeven momenten. Het begon als een alapin siciliaanse opening. Zwart zette al snel 
zijn stukken op zwarte velden en dus was ik heel tevreden om de witte lopers af te ruilen. Daarna 
ontstond er al snel een mooie ‘outpost’ voor mijn paard op d5. Mijn doel in het middenspel was om 
mijn paard daar te planten zonder dat hij ooit nog aangevallen zou worden. Dit lukte op zet 21. Na 
een koninginnenruil won ik al snel een pion op de queenside. Hiervoor heb ik blijkbaar wel op een 
gegeven moment een mat in 11 weggegeven. Deze was alleen dusdanig lastig te zien dat mijn 
tegenstander het ook niet zag. Mijn koning was van g1 helemaal naar e6 gelopen. Op dat moment sta
ik op +3,5. Even de winst binnenslepen was het echter niet. Zeker niet nadat ik op zet 51 mijn paard 
verloor. De engine springt daarna van -5 naar +2 en weer terug. Op zet 61 is er na het winnen van zijn
past pawn echter geen houden meer aan. Volgende keer toch maar weer op mijn handen gaan 
zitten… Toch mocht het team weer een winst bijschrijven. Een nauwkeurigheid van 70% was me nog 
best meegevallen.

Vijf borden te gaan en op dat moment stonden Jarich en Tobias beter, maar viel er nog wel 
behoorlijk wat werk te verzetten, Henny begon het volgens mij langzaam moeilijk te krijgen, Dannie 



stond al een tijdje onplezierig en van mijn stelling viel nog niet zo veel te zeggen. Ik was er niet 
ongelofelijk gelukkig mee, maar ik begreep achteraf van mijn tegenstander dat hij dat ook niet was.

Jarich zat voor de verandering maar weer eens aan het eerste bord. Daar hoort hij natuurlijk ook 
gewoon thuis, maar af en toe wordt hij door de teamleider hardhandig naar lagere oorden verwezen.
Maar ook aan het eerste bord doet jarich gewoon zijn betere sloperswerk. Hij won een pion en die 
voorsprong deed de tegenstander uiteindelijk kraken, 1-3.

Bord 1 Jarich
Op deze zonnige zaterdag mocht ik aantreden tegen Geert van der Cruysen. Ook dit was een oude 
bekende, net als in mijn vorige ronde tegen OSV. In het gedenkwaardige seizoen 2011-2012, waarbij 
al onze externe teams kampioen werden, was ik hem al tegengekomen in de halve finale van het 
NBSB-bekertoernooi. Destijds was het een taaie tegenstander en wist ik niet verder te komen dan 
remise. De partij kan ik niet meer reproduceren, en zou trouwens ook te saai zijn om te laten zien.  

Vandaag had ik dus de taak om het beter te doen dan 10 jaar geleden. Ook in 2022 kwam ik echter in
een taaie stelling terecht:

Deze structuur heb ik alweer een tijd geleden tegen Nol Swinkels gehad in de interne competitie. Wit
lijkt iets beter te staan vanwege een betere pionnenstructuur en actievere stukken, maar het is 
onduidelijk hoe het verder moet als zwart rustig speelt en alles gedekt houdt. Ik ging dan maar 
verder met:

15. h4

Als je niet weet wat je moet doen, kun je altijd nog de h-pion opspelen! Het had effect want mijn 
tegenstander doet meteen een mindere zet:

15 ...f5?!

Zwart wil actief worden maar dit is niet het juiste moment. Beter was het om het paard naar f6 te 
spelen om de h-pion tegen te houden. Maar dat paard kwam net van f6 vandaan, dus ik had (correct)
ingeschat dat zwart dat waarschijnlijk liever niet zou doen.  

16. h5 f4



Na 16. ...fxe4 was ik van plan om met de dame terug te pakken, de computer geeft echter de 
cryptische zet 17. Dh3 als nog sterker aan. 

17. hxg6 hxg6 18. Dg4 Tf6

Inmiddels was ik wel tevreden met mijn stelling. Zwart heeft een extra zwakte gekregen op g6 en zijn 
koning kan in gevaar komen. Goede gelegenheid om een toren erbij te halen. 

19. f3

Met het plan Kf2 en Th1. En meteen een valletje, want wat ligt er meer voor de hand dan dat zwart 
hetzelfde gaat proberen?

19. ...Kf7?  20. Dxd7+ 

Dit speelde ik à tempo, een gezonde pion winnen kan nooit fout zijn toch?
Opvallend genoeg geeft de computer de voorkeur aan rustig de druk opvoeren met 20. Tb3 of 20. g3.
Toch een leermoment voor mij: dat er een trucje in de stelling zit, wil nog niet zeggen dat je die ook 
moet spelen! De partij ging verder met 20. ...Dxd7 21. Pxe5+ Ke7 22. Pxd7 Kxd7.

Hier bleek, dat het ondanks de pion extra toch een hele kluif kon worden om te winnen. Hier lang 
nagedacht over actief spel met (op een moment) e5 en Tb3. De vrijpion kan lastig worden voor zwart,
maar loopt ook risico om te worden veroverd. Uiteindelijk toch maar niet gedaan.23. Kf2 Th8 24. 
Taa1 Tff8 25. c3?! (de computer geeft de voorkeur aan loperruil met Lc3. Ik dacht echter dat zwart in 
een dubbel toreneindspel redelijke remisekansen zou hebben) Lh6? (zwarts laatste kans was 



25. ...Th4, dekt f4 en beoogt de torens te verdubbelen)  26. Th1 Lg5 27. d4 c4 28. Tab1 Txh1 29. Txh1
b5 30. Th7+ Le7 31. axb5 cxb5 32. Tg7 Tf6 33. e5 Tb6 34. d5 Ke8 35. d6 en zwart gaf het op. 

Dat gold eigenlijk ook voor de tegenstander van tobias. Die had, zo begreep ik, één van de pionnen 
net wat te enthousiast opgespeeld. En in plaats van een sterk en lastig ding, bleek de pion een 
hapklare brok te worden. Nadat Tobias de pion won, heb ik geloof ik ergens nog een remiseaanbod 
voorbij horen komen van zijn tegenstander, maar dat kon de nederlaag ook niet afwendde, 1-4.

Met nog drie borden te gaan stond Dannie inmiddels slecht, hij had een kwaliteit geofferd voor vage 
rommelkansen, maar die bestonden eigenlijk niet, stond Henny inmiddels ook slecht, ik weet niet 
wat hij kwijtgeraakt was, maar in ieder geval was er materiaal verdwenen en stond ikzelf een pion 
voor in een eindspel met ieder een dame en een toren op het bord. Dat moest ik toch wel remise 
weten te houden.

Dannie zijn rommelkansen kwamen inderdaad niet tot stand. Op de weg terug (in de auto) begreep ik
van Dannie dat hij eigenlijk al vanaf de opening achter de feiten aanliep. Net als bij de tegenstander 
van tobias, omdat er een pion te ver voor de troepen uitgestuurd was. Die pion werd zwak en 
daardoor kwam dannie nooit meer echt in zijn spel, 2-4.

Bord 8 Dannie
Tijn Verhoeven – Dannie Beijk

Vandaag kreeg ik voor de derde keer in de afgelopen weken c4 (Engels) tegen.
Door de recente successen had ik er ook nu wel vertrouwen in, zeker toen na de 9e zet de volgende 
stelling op het bord kwam:

Stelling na 9. Lg2
Hier dacht ik met 9. ….. d4?  Een stuk te winnen, maar wit antwoordt gewoon met 10. a3
Toen begon ik spoken te zien en koos voor een heel verkeerde afruil:
10. …. Lxc3  11. bxc3  exd3???? Wat wit ‘gratis’ de open b-lijn geeft.
12. Pxd4  dxe2;  13. Dxe2 en na Dameruil staat wit op +4,5.
Dat voordeel gaf wit niet meer echt weg. Na 39 zetten heb ik de vlag gestreken.

Het was toen aan mij om mijn stelling in ieder geval niet te verliezen, want Henny zijn stelling zag er 
vrij troosteloos uit.
Ik leek daar wel aardig mee op weg; ik had nog steeds de pion voor en leek een tweede pion op te 
gaan halen. Maar helemaal duidelijk was dat voor mij nog niet en met nog 7 zetten in een minuut of 
6 kan er ook nog altijd wel iets misgaan. Aan die onzekerheid maakte mijn tegenstander een einde 
door voor mij vrij onverwacht de strijd te staken, 2-5.

Bord 7 bas
Ik kreeg een vreemd soort d4- opening op het bord, waar ik me eigenlijk niet ontzettend goed raad 
mee wist. 1. Pc3, c5; 2. Pf3, g6; 3. D4, cxd4; 4. Pxd4, Lg7; 5. E3. Mijn plan om in een soort van Siciliaan
te eindigen, is daarmee wel voor goed de nek omgedraaid. In het verloop van de partij vond ik het 



paard op d4 behoorlijk vervelend staan. Het deed niet ongelofelijk veel, maar het belette mij wel om 
mijn stukken makkelijk te ontwikkelen. Mijn tegenstander gaf achteraf aan zelf ook niet heel 
tevreden te zijn geweest over de witte kant van de stelling en zo hebben we eigenlijk alle twee zitten 
ploeteren. Zoals het liep wist ik eerst het loperpaar te verkrijgen dat ik later inwisselde tegen een 
loper tegen paard middenspel. Ik won een pionnetje op a3 en was net druk bezig om in een eindspel 
van dame+toren met een pion meer de overwinning af te dwingen, toen mijn tegenstander opgaf. 
Dat was wat eerder dan ikzelf gedaan zou hebben, maar ik klaag niet.

Henny was ten slotte nog druk aan het proberen om de ontstane ellende om te zetten in een 
resultaat waar je iets aan hebt, maar dat liet zijn tegenstander niet meer toe. En zo versloeg, zo 
begreep ik, de leerling de leraar, want Henny schijnt Henk ooit nog eens wiskunde te hebben 
gedoceerd aan de universiteit. Ik hoorde de tralietheorie voorbij komen. Ik heb, als goedwillende 
verslagschrijver en absolute nul op het gebied van ieder wiskundig inzicht, nog even gezocht naar 
wat dit precies betekende, maar van die uitleg ging mijn hoofd zo tollen dat ik maar weer vlug ben 
gaan typen. In ieder geval had Henk in deze partij Henny aardig gevangen, dat grapje veroorloof ik 
me dan maar even, 3-5.

Kijk! En zo weten we ook weer wat winnen is! We spelen de volgende ronde tegen een directe 
concurent om de vijfde plaats. Wel een directe concurent met aardig sterke topborden, dus de 
verwachtingen… Nou ja, we zullen zien.

Bas


