
Het Kasteel WLC 2
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1 Caspar Hermeling 2027 1 Dannie Beijk 1699 0

2 Maarten Rossen 1930 1 Armin Kohlraush 1591 0

3 Kaz Haans 1886 0 Hans Baijens 1821 1

4 Willem van Berkel 2025 1 Leo van IJzendoorn 1733 0

5 Twan Rutjes 1920 0 Frank Albers 1894 1

6 Henk van Kortenhof 1869 ½ Henny Wilbrink 1843 ½

7 Henk Massink 1938 0 Bas Roelen 1757 1

8 Bram Rutten 1730 ½ Jasper Krenning 1782 ½
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Totaalscore: 4 Totaalscore: 4

De tweede ronde beloofde een lastige opdracht te worden. We speelden namelijk uit tegen het
Kasteel. Een team dat vorig jaar tegen ons eerste team aantrad. Zij degradeerden uit klasse 3H en wij
promoveerden uit klasse 5G. Dat niveauverschil lijkt op voorhand toch een beetje groot. Op papier
was dat ook zo, 1916 gemiddelde rating voor hen, 1765 gemiddelde rating voor ons. In de praktijk
bleek daar niet heel veel van.

Henny kreeg in de opening al heel erg snel een pion cadeau. Zijn tegenstander onderbrak de dekking
van zijn pion en kon de rest van de middag proberen iets van zijn partij te maken. Dannie begroef zijn
loper op a2. Die loper zou de rest van de partij niets anders doen dan tussen a2 en b1 hobbelen. Hij
kon dus ook proberen de rest van de middag iets van de partij te maken. Armin was ook al vrij vlug
een pion kwijt. Dat zag er ook niet al te gelukkig uit. Op alle andere borden gebeurde in de opening
weinig bijzonders.

Het duurde sowieso lang voordat het eerste resultaat behaald werd. Rond 16:00 opende ik de score
voor WLC. Ik heb dit jaar nog niet heel veel partijen fatsoenlijk geschaakt, maar vandaag ging het wel
aardig. Mijn tegenstander rokeerde heel lang niet, toen hij dat wel deed, werd hij vrij snel overlopen
door de aanval die ik kon opzetten, 0-1.

Bord 7 bas

Het was een lastige partij. Mijn tegenstander liet zijn koning heel erg lang in het midden van het bord
staan en viel op de damevleugel en de koningsvleugel aan. Ik wist niet heel goed wat ik hier mee aan



moest en besloot toen maar het centrum open te gooien, hoewel ik daarbij een pion zou kunnen
verliezen. Mijn tegenstander besloot de pion niet te nemen. Daardoor ging het centrum open zonder
dat het mij materiaal kostte. Toen het gevaarlijk leek te gaan worden, besloot mijn tegenstander te
rokeren, misschien mede door de tijdnood waarin hij beland was. Dat bleek ongelukkig, want vlak
daarna kwam hij in onoverkomelijke problemen.

Mijn tegenstander heeft zojuist gerokeerd, maar na de zet c4, kwam zijn koning vlug onder vuur.

1. C4 bxc4; 2. Lxc4 Kb7; 3. Dc2 c5; 4. Pb3 Tc8; 5. Lxc5! En de stelling stort in.

Toen was al wel duidelijk dat wij het op een aantal borden erg lastig hadden. Hans stond een stuk
achter, maar had nog vage rommelkansen. Dannie zijn loper had net zo goed niet op het bord kunnen
staan. Armin stond nog steeds een pion achter. Henny was zijn voorsprong inmiddels kwijt en zijn
stelling zag er ook niet meer ontzettend plezierig uit. Jasper, Leo en Frank hun stellingen waren wat
minder, maar op die borden leek niet heel veel aan de hand.

Vlak nadat ik met mijn tegenstander de analyseruimte was ingewandeld, kwam Leo met zijn
tegenstander naar buiten. Ik weet niet waar het bij Leo fout gegaan is, maar het stond wel 1-1.

Bord 4 Leo

Aan bord 4 kreeg ik een zware tegenstander tegenover me: Willem van Berkel met een rating van
2025 die normaal gesproken aan bord 1 speelt. Mijn tegenstander speelde een hele solide Engelse
opening met 1. Pf3 en 2. c4 en ik antwoorde met een fiancietto op de koningsvleugel en c5. Wit
speelde snel e3 en d4 en na afruil in het centrum kreeg hij een duurzaam ruimtevoordeel. Dat was
voor mij friemelen op de achterste drie rijen. Het ging een tijd goed maar door het witte ruimtevoordeel
kon hij makkelijk centraliseren met de zware stukken en switchen tussen de dame en koningsvleugel.
Langzaam werd zijn stelling beter, terwijl ik weinig kon doen. Nadat ik een paard in het centrum had
weten te posteren op e5 werd ik wat overmoedig en trok ik ook met de dame voorwaarts naar f5. Dat
bleek niet slim want ik overzag dat ik na f4 het paard via d7 moest terugtrekken waarmee ook het
vluchtveld d7 voor de dame werd afgesloten. Dat gebeurde niet maar dat grapje kostte me een stuk
tegen een pion en daarmee was de partij beslist. Jammer maar met tegenstander die 300
ratingpunten meer bezit is het ook niet vreemd om te verliezen.



Wij lieten het er niet bij zitten en kwamen weer op voorsprong. In de partij van Frank leek voor zijn
tegenstander niet heel erg veel aan de hand, totdat de tijdnood aanbrak. Frank is dat gewend, die
schaakt altijd in tijdnood, de tegenstander ging daar wat minder gelukkig mee om. Hij liet een
kwaliteitsoffer toe op e5. Frank had daarna een heel reeks met schaakjes, won het materiaal met
rente terug en mocht de tegenstander mat zetten met een leuke combinatie tussen de toren en het
paard (sportief), 1-2.

Bord 5 Frank

Afgelopen zaterdag mocht ik invallen bij WLC 2 om mijn tweede partij van 2019 te spelen, de eerste
was alweer van februari 2019, toen ook als invaller bij WLC 2. De routine is dus enigszins verdwenen
en dat bleek uit het partijverloop. Ik dacht een positioneel plusje te verkrijgen maar had daarbij de
tactische tegenkansen voor mijn tegenstander volledig verkeerd ingeschat.

In diagram 1 had ik zojuist Te1-e3 gespeeld en was mijn tegenstander aan zet. Hij kon hier groot
voordeel behalen met 23. .. Pxc4 24. bxc4 Txc4 25. Dd1 Txe4-+. Gelukkig verkoos hij 23. .. b5
waardoor ik nog kansen behield. Even later maakte mijn tegenstander de beslissende fout.



In diagram 2 had hij zojuist f5-f4 gespeeld, wat mij de gelegenheid gaf het af te maken met 27. Txe5
dxe5 28. De6+ Kg7 29. Dxe5+ Kg8 30. Pe6 Kf7 31. Dxf4+ Ke8 32. Dxc7 (Pxc7 wint ook gemakkelijk,
maar zo vaak krijg je niet de kans een dergelijke zet te spelen. Mijn tegenstander liet vervolgens heel
sportief het mat uitvoeren) Txc7 33. Ta8+ Tc8 34. Txc8+ Kd7 35. Td8 mat.

Een rondje langs de borden leverde de conclusie op dat het waarschijnlijk 5-3, 4,5-3,5 of 4-4 zou
worden. De grootste verandering had plaatsgevonden op het bord van Hans. Hij stond geen stuk meer
achter, maar een kwaliteit en een pion voor… Op dat bord hadden wij ineens een grote kans op een
vol punt. Dannie stond nog steeds slecht, maar er was inmiddels een eindspel verschenen van
ongelijke lopers. Als hij er in zou slagen de zwarte koning buiten zijn stelling te houden, zou hij
misschien de rest van de partij met de loper tussen b1 en a2 kunnen schuiven en zo de remise
kunnen veiligstellen. Die loper dekte immers alle pionnen die op wit voor zijn neus stonden. Als de
koning wel de stelling binnen zou kunnen lopen, dan was hij kansloos. Armin stond inmiddels twee
pionnen achter. Deze pionnen waren verbonden en stonden inmiddels op de vijfde rij, dat zag er dus
verloren uit. Henny had een toreneindspel op het bord staan. Hij had de actievere toren. Hij zou de
stelling zeker niet verliezen, de vraag was of hij hem kon winnen. Jasper stond minder, maar er
stonden nog wel een heleboel zware stukken op het bord. Daar kon dus nog veel gebeuren.

De tegenstander van Dannie wist inderdaad met de koning de stelling van Dannie binnen te wandelen.
Daarna was er geen reden meer om door te spelen, 2-2.

Bord 1 Dannie

Aan mij de eer om op het 1e bord partij te geven. Aanvankelijk kwam ik op (voor mij) bekende paden
van het Siciliaans terecht, maar vanaf de 12e zet kwam ik langzamerhand in een ongemakkelijke
stelling terecht. In de analyse vertelde mijn tegenstander dat hij deze opening pas geleden ook op het
bord had gehad, met hetzelfde effect wat mij ook overkwam: mijn witte loper raakte volledig afgesloten
en vanaf de 20e zet speelde ik in feite met een stuk minder. Doordat mijn tegenstander het niet
meteen afmaakte kon ik bijna alle zware stukken afruilen en hopen op een eindspel met lopers van
ongelijke kleuren. Mijn afgesloten loper zou dan middels tempo-zetjes er voor kunnen zorgen dat mijn
koning niet in zetdwang kwam.
Mijn tegenstander kreeg dat rond de 40e zet ook in de gaten en ging er nog even goed voor zitten. Hij
vond de mogelijkheid om een opening en de winst te forceren.

Ook voor Armin was er eigenlijk geen reden meer om door te spelen. Hij is nog even blijven zitten,
waarschijnlijk hopend op een wonder. Dat wonder kwam er niet en we kwamen voor het eerst op
achterstand, 3-2.

Bord 2 Armin

In verband met de taktische opstelling mocht ik van het laatste naar bord 2 promoveren, met het
psychologische voordeel van heel weinig verwachtingen bij een ratingverschil van meer dan 300
punten. Na een aardige koningsindische opening overzag ik een kleine combinatie, die in zet 14 tot
een kruispenning (en verlies) van mijn d5 pion leidde. Via de d-lijn stond mijn dame ongedekt op d8,
en via de diagonaal c4-g8 had de witte loper op c4 mijn koning op g8 in het vizier. Initieel had ik wel
wat tegenspel op de damevleugel, maar omdat ik, in tegenstelling tot mijn opponent, niet voldoende
vaak de beste zet kon vinden, groeide zijn voordeel gestaag, en op zet 47 kon ik Maarten feliciteren.

Gelukkig verscheen er op het bord van Hans ook geen wonder. Hij had én allerlei mogelijke
matdreigingen en een vrije h-pion die naar de overkant begon te rennen. Dat was toch wat veel van
het goede, 3-3. Daarmee blijft hans, ook in de nieuwe klasse uitstekend scoren. Hij is inmiddels de
1800 voorbij en staat dit seizoen nog steeds op honderd procent. Ga zo door Hans!



Bord 3 Hans

Mijn tegenstander speelde het Budapest gambiet. Ik wist dat objectief gezien het beste was om het
gambiet aan te nemen, maar ik dacht dat mijn tegenstander juist hierop goed voorbereid zou zijn. Ik
nam het gambiet niet aan. Op de 18e zet bracht mijn tegenstander zijn dame naar de koningsvleugel
waar mijn koning gerokeerd stond. De stelling was niet klaar voor een koningsaanval, maar mijn
tegenstander wilde kennelijk graag aanvallen. Hij liet hierbij een pion in staan. Ik sloeg deze pion (ik
had toen ruim voordeel) en wist dat zwart zich min of meer verplicht had om iets concreets uit zijn nog
te ontwikkelen aanval moest gaan halen. Anders zou t.z.t. mijn extra pion wel eens heel vervelend
kunnen worden. Vanaf de 24e zet begon ik wat onzuiver te spelen. Mede omdat ik nog slechts 20 min.
op de klok had. Ik speelde een paar slechte verdedigende zetten, waardoor zijn aanval, die
aanvankelijk nog geen betekenis had, ineens veel kracht kreeg. Ik riep de problemen over mij af, waar
mijn tegenstander handig gebruik van maakte. In de aanval die volgde wist mijn tegenstander een
loper te winnen. Daarmee verkreeg hij winnend voordeel. Gelukkig kon ik direct hierna mijn toren en
paard activeren en stond zijn paard nog steeds buiten spel. Hierdoor deed zijn extra stuk tijdelijk niet
echt voelen. Ik zag wat mogelijkheden in het winnen van een 2e pion of in een klein
koningsaanvalletje. In plaats van dat mijn tegenstander het koelbloedig af ronde, deed hij op zijn beurt
een paar onnauwkeurige zetten. Op de 38e zet beging mijn tegenstander een blunder. Hij wilde een
irreële koningsaanval voorkomen, maar juist hierdoor verkreeg wit ineens iets concreets. Hierdoor kon
ik eeuwig schaak af dwingen en dus remise. I.p.v. dat hij deze nieuwe werkelijkheid accepteerde,
wilde hij toch door strijden, maar moest hiervoor wel een kwaliteit afgeven. Materieel gezien stond het
toen ongeveer gelijk. Ik had een toren en een extra pion tegen een paard en loper. Probleem van mijn
tegenstander echter, was dat zijn paard nog steeds afgesloten stond. Direct viel mijn toren zijn paar en
loper aan, waardoor mijn tegenstander gedwongen werd te kiezen tussen zijn paard of loper (er was
geen mogelijkheid voor hem beide te behouden). Ik mocht zijn loper slaan en in het resulterende
eindspel maakte ik het vakkundig af.

Op de laatste twee borden gebeurde ook vreemde dingen. Jasper stond ineens een toren voor. Hoe
dat gebeurd is, weet ik niet. Maar het was nu de vraag of hij de schaakjes van zijn tegenstander zou
kunnen ontlopen, om de extra toren te kunnen gaan benutten. Henny stond nog steeds beter, maar
Frank vertelde mij dat hij het inmiddels meer als een remise dan als een winst inschatte.

Dat had Frank goed bekeken, want kort daarna besloten Henny en zijn tegenstander de partij vredig
te beëindigen, 3,5-3,5.

Bord 6 Henny

Zie elders in dit verslag.

We stonden toen bij het bord van Jasper om te zien of er een échte verrassing in zat. Dat zou een
overwinning zeker zijn, maar helaas. Zo ver kwam het niet. De tegenstander van Jasper wist via
eeuwig schaak de remise veilig te stellen en daarmee toch een wedstrijdpunt voor het Kasteel over de
streep te trekken, 4-4.

Een onverwacht, maar daarom extra mooi resultaat. Wij hebben wat geluk gehad, maar de geboden
kansen goed gegrepen. Over drie weken spelen wij weer. Hopelijk geeft dit resultaat voldoende
vertrouwen en schaakkwaliteiten om ook in die wedstrijd te stunten.

Bas


