
De Juiste Z 1 WLC 2

Naam Rating 1 ½ 
0

Naam Rating 1 ½ 
0

1 Frans Helmond 2046 1 Piet Koster 1787 0

2 Jasper Zilverberg 2049 1 Hans Baijens 1821 0

3 René Snoek 1901 ½ Leo van IJzendoorn 1733 ½ 

4 Patrick Nauts 1979 1 Bas Roelen 1757 0

5 Peter Mergelsberg 1795 1 Armin Kohlraush 1591 0

6 Joost de Bruin 1794 ½ Dannie Beijk 1699 ½ 

7 Mick Godding 1775 1 Martie van der Sanden 1651 0

8 Frits Werts 1665 1 Dennie van Esch 1456 0
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We zijn toe aan de winterstop. Gingen de eerste twee ronden voor WLC 2 nog goed, de laatste twee 
zijn dramatisch verlopen. In het laatste verslag kon u lezen hoe we met 1,5-6,5 verloren van Gardé, 
afgelopen zaterdag werden we, tijdens de vredelievende kerstperiode nog wel, getrakteerd op een 7-1
nederlaag door de Juiste Z.

Soms staat er dan nog wel eens in verslagen dat het een geflatteerde score is, dat het team, door 
pech overvallen, wat bordpunten weggegeven heeft. In dit verslag zult u dat niet zie. We zijn van 
vrijwel het begin tot aan het eind van de middag kansloos weggeschoven. 

“Vrijwel het begin”, want de middag begon nog erg goed. Leo kreeg na ongeveer twee uren schaken 
een remise aangeboden. Gezien het ruime ratingoverwicht van de tegenstander en de reeds droevige 
vooruitzichten van sommige van ons, nam Leo het aanbod aan. Een knappe uitslag, 0,5-0,5.

Bord 3 Leo

Aan het derde bord speelde ik met wit tegen René Snoeks en kwam er een variant van het Slavisch 
op het bord die ik niet goed kende. Gezien de sterkte van mijn tegenstander leek het me verstandig 
om een solide voortzetting te kiezen en daarmee volgde ik 10 zetten lang een oude partij van Ribli uit 
de negentiger jaren. Daar was ik me natuurlijk niet van bewust maar het was zo gek nog niet. Door 
mijn paard van f3 naar e5 te spelen om een zwarte centrumdoorbraak te blokkeren kreeg ik een 
dubbelpion op de e-lijn maar ook een duurzaam ruimtevoordeel nadat ik de e-pion kon ondersteunen 
met f4. Nadat hij daarna de zwarte dame van d8 naar b6 verhuisde om via de diagonaal b6-g1 mijn 
witte pion op e3 aan te vallen en mijn koning op g1 te belagen, kon ik prima mijn dame op d4 posteren
waarmee dat gevaar volledig kon worden geneutraliseerd. Zwart ruilde de dame op d4 waardoor mijn 
dubbelpion werd opgelost en ik een duurzaam ruimtevoordeel kreeg zonder grote nadelen in mijn 



stelling. Stockfish geeft een score van ca. +0.5 aan voor wit. Mijn tegenstander bood toen vroeg in de 
partij remise aan en dat heb ik geaccepteerd. Na nederlagen in de eerste twee partijen van dit seizoen
tegen spelers met een rating rond de 2000 was ik niet ontevreden met deze remise tegen een speler 
met een rating van 1901. Geeft weer een beetje zelfvertrouwen zullen we maar zeggen.

Wat waren dan precies die droevige vooruitzichten. Dennie (bedankt voor het invallen) stond een stuk 
achter, Piet stond een kwaliteit en een pion achter, Hans stond een pion achter en ook Martie 
(bedankt voor het invallen) keek tegen een materiële achterstand aan. Nu zegt dat bij Martie niet direct
iets, omdat hij regelmatig een gambiet probeert, dus ik wist niet helemaal zeker of deze achterstand 
bedoeld was of niet.

Daar stonden niet echt heel goede stellingen tegenover. Armin stond niks achter, maar de stelling was
niet heel gelukkig. Ik stond ook niks achter, maar wel gedrukt, er was nog niet echt iets aan de hand, 
maar ik had toch liever wit. Alleen bij Dannie was het onduidelijk, die zou wel eens beter hebben 
kunnen staan, ondanks de pion die hij achter stond. Dit kwam door de totale chaos die op het bord 
stond en de wederzijdse aanvalskansen in die hectiek.

We kwamen achter doordat Dennie met een stuk minder moest opgeven. Het is jammer dat hij geen 
positief resultaat heeft kunnen boeken, maar het is leuk dat hij mee wilde doen, wie weet leidt dit een 
glansrijke carrière als externe WLC-speler in. De stand werd 1,5-0,5.

Die stand werd kort daarna uitgebreid tot 2,5-0,5, omdat ook Piet zijn stelling onspeelbaar werd. De 
kwaliteit en de pion waren toch wat veel van het goede.

Bord 1 Piet

Met een simpele zet 15. Lc1-e3 had ik een prima stelling kunnen krijgen.
Helaas speelde ik 15. Lc1-d2 en verloor pardoes pion b4.
Daarna kon ik kiezen tussen langzaam gewurgd te worden of strijdend ten onder gaan.
Ik koos voor het laatste en kon op de 33ste zet opgeven.

Toen ook één van de onduidelijkere stellingen verloren ging, werd duidelijk dat dit een heel 
onplezierige middag zou worden. Ik was namelijk een belangrijke pion op b7 kwijtgeraakt. Toen die 
pion verdween, stortte de stelling ineen en konden mijn stukken de doos in, 3,5-0,5.

Bord 4 Bas

Ik kwam passief, maar wel degelijk uit de opening. Ik verzuimde helaas om in onderstaande stelling de
zet b6 te spelen. Ik heb er wel naar gekeken, maar ik had niet gezien dat na Pxa6 Db7, het paard 
geen vlucht velden meer heeft, omdat ik met mijn dame direct de toren op c8 voor de tweede keer 
verdedig.



In plaats daarvan probeerde ik met Tc7 ook torens te verdubbelen. Dat werd resoluut weerlegd. Eerst 
speelde mijn tegenstander Dd2, om er voor te zorgen dat ik niet op d4 kan slaan met een aanval op 
de dame toen ik de pion op h6 met Kh7 verdedigde, volgde Pxb7 en was de partij min of meer klaar.

We veerden nog even op bij een mooi resultaat van Dannie. In een wat betere stelling voor Dannie, 
zag hij niet hoe hij het voordeel kon verzilveren. Daarom bood hij remise aan, hetgeen door zijn 
tegenstander werd aanvaard, 4-1.

Daarna was het nog drie keer pijn lijden. Hans speelde nog wel, maar het zou een kwestie van tijd zijn
voordat hij opgaf. Armin probeerde het nog, misschien had hij nog wat rommelkansen, maar de meest 
normale uitslag zou een verliespartij zijn. Martie stond inmiddels drie pionnen achter, dat hoorde vast 
niet meer bij het gambiet, dus ook hij zou snel de vlag moeten strijken.

Zo geschiedde dan ook. Hans gaf zich als eerste gewonnen. Hij had net als ik de b-pion weggegeven 
en plukte daar, net als ik, de uiterst wrange vruchten van, 5-1.

Bord 2 Hans

Er kwam de Catalan opening op het bord. Hoewel ik goed door de opening kwam, maakte ik op de 
19e zet een fout door mijn b-pion naar b4 te spelen. Hierdoor werd deze pion zwak en kon later door 
mijn tegenstander veroverd worden. Mijn tegenstander had voordeel, maar het was nog niet 
beslissend. Vervelender werd het toen ik op de 29e zet nog een fout maakte, door mijn g-pion naar g6
te spelen. Terwijl hier eigenlijk geen aanleiding voor was. Hierdoor raakte de zwarte velden zwak 
rondom de zwarte koning. Hierdoor verkreeg mijn tegenstander winnend voordeel. Toen ik op de 32e 
zet nog een fout maakte, was de strijd feitelijk gestreden. Mijn tegenstander verkreeg maar liefst 3 vrij 
pionnen op de damevleugel waarvan 2 een dubbel pion vormden. Ik zag nog heel even kans om de 
partij te rekken, door wat tegendruk te geven op de f2-pion. Maar toen mijn tegenstander de dames 
wist te ruilen, kwam ik in een hopeloos verloren eindspel terecht. Waarna ik op gaf.



Daarna volgde Armin. Zijn tegenstander had keurig opgelet en zijn inmiddels verkregen materiële 
voorsprong verzilverd. Dit ondanks het weerwerk van Armin, 6-1.

Ten slotte kon ook Martie opgeven. Drie pionnen was, ondanks de dubbele randpion voor zijn 
tegenstander, wat veel van het goede. Zo eindigden we met 7-1.

Bord 8 Martie.

Ik probeerde mijn Blackmar/Diemer Gambit op het bord te krijgen maar tevergeefs
Zwart moest wel wat rare zetten doen om de BDG te vermijden
Volgens mijn computer programma Rybka Ag had ik beslissend voordeel kunnen krijgen als ik op zet 
7] Pb5 had gespeeld, 1.65!!
Maar helaas ,
Ik wikkelde af naar een eindspel met een pion minder !!  en uiteindelijk [ de partij duurde 69 zetten ] 
verloor ik de partij
Ik heb , duidelijk , mijn kansen [ die er zeker waren ] gemist

Ach, wat zal ik zeggen. De heenreis was veel te lang, de terugreis was veel te lang, het schaken ging 
slecht, de uitslag is dramatisch, maar de sfeer in ons team bleef goed! Laat dat dan de kerstgedachte 
zijn.

Fijne feestdagen allemaal en in februari gaan we weer vrolijk door. Dan komt alles goed!

Bas


