
Thuis team: De Combinatie 2 Bezoekend team: WLC 2

Naam Rating 1 ½ 0 Naam Rating 1 ½ 0

1 Geen tegenstander x 0r Nol Swinkels 1974 1r

2 Tibor Hurkmans 1766 1 Peter Koymans 1990 0

3 Stefan Rooijakkers 1871 ½ David van Dongen 1802 ½ 

4 Koen Schlangen 1829 ½ Henny Wilbrink 1844 ½ 

5 Ellen Meijer 1712 ½ Hans Baijens 1788 ½ 

6 Kees van Pelt 1629 0 Piet Koster 1796 1

7 Embert Berkers 1682 ½ Dannie Beijk 1715 ½ 

8 Hans Jacobs 1586 0 Bas Roelen 1749 1

9

10

Totaalscore: 3 Totaalscore: 5

Wij zijn weer op kampioenskoers!

Hoewel de uitslag van EVS tegen UVS nog niet helemaal zeker is (ik zie wel een team 
uitslag maar nog geen spelers en hun individuele uitslag op de KNSB-site staan), ga ik er 
maar vanuit dat de uitslag die er staat, 5,2-2,5 voor EVS klopt. In dat geval zijn wij dankzij 
onze eigen overwinning van 3-5 op De Combinatie 2 voor het eerst koploper in onze klasse 
en hebben wij aan een overwinning op stadsgenoot Eindhoven 3 voldoende om het 
kampioenschap binnen te halen. Dit moet en zal dan op 13 april aanstaande gebeuren!

Natuurlijk wisten wij dit niet toen wij op zaterdag 16 maart naar Asten vertrokken. We 
begonnen wat te laat aan onze reis, omdat de teamleider, tevens verslagschrijver te laat 
arriveerde. Een gesprongen waterleiding blokkeerde de ene kant van de route richting de 
Hoeksteen, terwijl de andere route werd afgesloten door wegwerkzaamheden. Gelukkig 
kwam ik niet heel veel te laat bij de rest van het team aan, waardoor wij redelijk op tijd in de 
auto’s konden stappen.

Eenmaal in Asten aangekomen kostte het ons wat moeite om langdurig bruikbare 
parkeerplaatsen te vinden. De plekken die wij vonden, waren alleen bruikbaar wanneer er 
een blauwe schijf in de auto werd gelegd. Dat zijn van die plaatsen waar een bepaald aantal 
uren gestaan mag worden. Voor ons, trage schakers, is de toegestane tijd veel te kort. Het 
gevolg zou dan ook zijn dat onze chauffeurs halverwege de partij moesten opspringen om de
auto te verplaatsen. Dat leek ons geen goed plan en dus werd er doorgezocht. Toen ook de 
speurtocht naar een goede parkeerplaats was geslaagd, kwamen wij rond 12:55 de 
speelzaal binnen gewandeld. 

Daar bleek als snel dat De Combinatie er niet in was geslaagd een volledig team op te 
stellen. Zij lieten het eerste bord leeg, waardoor Nol reglementair won en de hele middag kon
gaan zitten wachten. Gelukkig had hij niet al te ver van Asten familie wonen, dus hij besloot 
de middag te besteden aan een stevige wandeling en een bezoek. Wij kwamen derhalve 
goedkoop aan onze voorsprong, 0-1.



Rond 15:00 breidde Piet de voorsprong uit. Op de heenweg naar Asten toe, vertelde hij mij 
dat wanneer hij vandaag verloor, het maar de vraag was of ik hem de volgende ronde nog 
moest opstellen. Piet, ook als je verloor, was je van harte welkom geweest, maar ik ben blij 
dat je het zekere voor het onzekere genomen hebt en weer bent gaan winnen, 0-2.

Tijdens mijn eerste rondje langs de borden kreeg ik het gevoel dat wij deze middag zouden 
gaan winnen. Wij stonden al met 0-2 voor en Peter stond beter (dat levert dan vrijwel altijd 
een punt op), David en Henny stonden zeker niet slechter en op de andere borden was het 
spannend, maar hoefden wij ons volgens mij geen grote zorgen te maken. Alleen over het 
bord van Hans was ik ontevreden. Hij stond een pion achter en ik dacht niet dat hij écht 
compensatie had.

Redelijk snel na dit rondje werden de zorgen om Hans zijn stelling weggenomen. Hij had 
inderdaad een pion achter gestaan, maar bleek de stelling in evenwicht gehouden te 
hebben, 0,5-2,5. Uit zijn eigen verslag blijkt dat ik me niet heel erg druk had hoeven maken.

Bord 5 Hans

Het werd deze middag net geen miniatuurtje (21 zetten). Zo kort als de partij was zo kort kan
ik het ook houden.
Tijdens deze 21 zetten is het ongeveer gelijk gebleven. Zwart maakte een kleine positionele 
fout op de 13e zet. Maar dit was te weinig van betekenis om er voor wit iets concreets van te 
kunnen maken. Op de 16e zet beging wit een blunder. Hierdoor kon zwart een pion winnen. 
Maar de betekenis van deze pion bleek meer theoretisch te zijn. Zwart moest voor deze pion 
winst het loperpaar afgeven.
Direct na deze fout van wit beoordeelde Fritz de stelling tot licht voordeel voor zwart. Een 
paar zetten later, op de 21e zet, bood mijn tegenstandster remise aan.
Zij zag niet hoe ze iets concreets kon bereiken, zelfs niet met de pion meer. Ik accepteerde 
de remise, want ik zag eveneens niet hoe ik tot winst had kunnen komen.
Fritz beoordeelde de stelling na de 21e zet als remise en bevestigde dus de juistheid van het
resultaat.

Geïnspireerd door deze vredelievende uitslag besloten David en Henny dit voorbeeld te 
volgen. David was in een stelling terecht gekomen waarin zijn tegenstander het loperpaar 
had, maar ik heb niet de indruk dat hij daar écht iets mee kon uitrichten. Er waren twee open 
lijnen, waardoor het óók nog eens eenvoudig was om de torens van het bord te ruilen en het 
paard van David heeft onvoldoende door de stelling kunnen springen om verwarring te 
kunnen veroorzaken. Volgens mij een terecht resultaat in een partij tussen twee 
gelijkwaardige tegenstanders, 1-3.

Henny kwam vragen of hij het remise-aanbod van zijn tegenstander mocht aannemen. Ik zei 
hem dat de bordpunten van belang konden zijn, dus als hij een mogelijkheid zag om nog iets
te doen, dat ik hem dan aanraadde om door te spelen. Henny ging weer terug achter zijn 
bord zitten en zag schijnbaar geen plan meer, dus ook hier werd de vrede getekend, 1,5-3,5

Bord 6 Henny

Zie de partij van Henny.



Met 1,5-3,5 zag het er voor ons nog steeds goed uit. Mijn bord was inmiddels omgetoverd 
van een chaos in een stelling waarin ik een stuk meer bezat. Het was een kwestie van niet al
te veel tijd voordat ik die stelling zou gaan winnen. Dannie en zijn tegenstander hadden een 
ingewikkelde stelling op het bord staan. Dannie bood remise aan en waarschijnlijk mede 
gelet op de stand in de wedstrijd en de stelling op mijn bord, besloot Embert Berkers de rug 
nog eens te rechten en voor het volle punt te strijden. Peter zijn stelling was inmiddels van 
iets beter met de kans op veel beter veranderd in een lastige. Er leek nog niet heel veel aan 
de hand, maar waar eerst alleen Peter kon winnen, kon het nu ineens alle kanten op.

Dit laatste bleek vrij spoedig na mijn rondje langs de borden. Peter was in een kleine 
combinatie gelopen, waardoor er veel stukken van het bord verdwenen. Het resulterende 
eindspel was volkomen hopeloos, waardoor peter voor het eerst dit seizoen zijn 
tegenstander moest feliciteren. Jammer, virtueel was Peter eindelijk boven de 2000 KNSB-
rating uitgekomen. Waarschijnlijk bereikt hij die rating weer, wanneer hij de laatste ronde van
dit seizoen wint. Komende tegenstander opgelet! U treft een man op een missie! Door dit 
resultaat werd de spanning weer wat teruggebracht in de wedstrijd, 2,5-3,5.

Bord 2 Peter

Ik speelde eigenlijk een prima partij. Mijn tegenstander speelde een wat aparte 
opening, waarna ik mijn stelling rustig kon opbouwen. Dit zorgde ervoor dat ik zowel 
op de klok als op het schaakbord een prettig voordeeltje kreeg. Mijn tegenstander 
voelde zich genoodzaakt om te gaan rommelen, en dit lukte aardig. Ik zag een aantal
zetten van hem over het hoofd, maar wist het allemaal nog prima bij elkaar te 
houden. In een betere stelling voor mij dacht ik dat ik al zijn rommelkansen tactisch 
kon oplossen, maar dit bleek een fatale blunder te zijn.

Gelukkig bleek ik in staat de spanning snel uit de wedstrijd weg te nemen. Mijn stelling was 
inmiddels zo goed geworden dat ook ik hem eenvoudig kon winnen. Toen de dames van het 
bord verdwenen, bleef ik met een toren extra over. Dat was genoeg voor mijn tegenstander 
om de klokken te stoppen, 2,5-4,5.

Bord 8 Bas

Zo kom je iemand nooit tegen en zo speel je er plotseling twee keer tegen in één 
schaakseizoen. Ik trof Hans in de avondcompetitie namelijk ook al. Toen won ik met de witte 
stukken, vandaag mocht ik met zwart proberen dat kunststukje te herhalen. Het werd een 
leuke en scherpe partij. We rokeerden in tegenovergestelde richtingen en Hans bestormde 
mijn koning met h4 en g4. Hij offerde een pion om zijn aanval kracht bij te zetten, maar die 
aanval sloeg toch niet helemaal door. Toen hij op zijn eigen koningsvleugel wat 
verzwakkende zetten speelde, bleek dat te veel voor de stelling. Ik won een stuk en kon toen
op zoek naar een snelle winst. In onderstaande stelling denk ik een zet gevonden te hebben 
die mij de winst brengt. Ik heb zojuist Pg3 gespeeld.



Hans sloeg hier op g3, wat moet wit anders… en na Da1+ Kd2 en Dxh1 sta ik een volle toren
voor. Ik heb toen nog tijd geïnvesteerd om een gedwongen winst te vinden, maar slaagde 
daar niet in. Daarom heb ik de dames van het bord geruild en ook dat was voldoende.

Dannie en Embert bleven toen als laatste over. Zij namen er nog flink de tijd voor om het 
overgebleven punt te betwisten. Uiteindelijk kreeg niemand het hele maar wél ieder een half 
punt en dat lijkt me na zoveel inspanningen eigenlijk ook wel eerlijk, 3-5.

Eén van onze betere spelers meldde zich vlak voor onze wedstrijd in Asten af voor de 
speelronde op 13 april. Ik ontving zojuist een e-mail waarin hij mij vertelt dat hij alles op alles 
zal stellen om toch aanwezig te kunnen zijn! Zo belangrijk is die dag. Ik hoop dat ik hem kan 
opstellen, want wij kunnen hem erg goed gebruiken in de strijd om de titel, de promotie en de
klok.

Bas


