
WLC 2 Zuid Limburg 5

Naam Rating 1 ½ 0 Naam Reting 1 ½ 0

1 Bas Roelen 1760 0 Ynze Mengerink 2082 1

2 Roel Copic 1893 ½ Roger Hünen 1929 ½

3 Henny Wilbrink 1842 ½ John Heuts 1844 ½

4 Hans Baijens 1792 1 Saul de Jongh 1833 0

5 Peter Koymans 1975 1 Gerard Bischoff 1851 0

6 Jasper Krenning 1887 ½ Rene Chappin 1635 ½

7 Dannie Beijk 1707 ½ Martijn Visschers 1432 ½

8 Armin Kohlrausch 1758 0 Ties Dumont 1589 1

9

10

Totaalscore: 4 Totaalscore: 4

Op 28 september 2019 speelden wij onze eerste externe wedstrijd in het seizoen 2019-2020. Een
seizoen waarmee wij WLC geschiedenis schrijven. Voor het eerst speelt het tweede team van WLC in
de Brabantse promotieklasse, nu vierde klasse KNSB, en voor het eerst speelt WLC 2 tegen
Limburgse ploegen. Heel vaak zelfs dit jaar, helaas ook regelmatig in een uitwedstrijd.

We weten nu al dat het een zwaar seizoen gaat worden. Nol is naar het eerste team vertrokken en
Peter woont sinds dit jaar in Duitsland, waar hij zijn academische loopbaan verder voortzet. Hij zal dit
seizoen best een aantal keer meespelen, maar een vaste speler is hij niet meer. Daarmee zijn de twee
sterkste spelers van vorig jaar (gedeeltelijk) vertrokken, terwijl de tegenstand veel sterker zal zijn dan
wij vorig jaar ervoeren. Toch is er niet alleen maar verontrustend nieuws. Leo en Armin keren namelijk
terug/beginnen in WLC 2. Leo keert terug na een jaar in het derde te hebben meegespeeld en Armin
begint zijn loopbaan dit jaar als speler in een WLC team, WELKOM!

Op 28 september 2019 troffen wij Zuid Limburg 5. Een team dat, wanneer je naar de opgegeven
opstellingen kijkt, redelijk gelijkwaardig is aan ons team. Zowel voor hen als voor ons was dit de
uitgelezen mogelijkheid om in ieder geval één overwinning te boeken dit seizoen. Alle overige teams
zijn namelijk significant sterker.

Zuid Limburg 5 beschikt over een heel sterke bord 1 speler en over een behoorlijk sterke bovenste
helft, maar op de onderste vier borden lagen er zeker kansen voor ons. Daarom besloot ik mijzelf op
het eerste bord te “offeren” en Peter het vijfde bord te gunnen. Dat leverde een voorspelbaar begin op.

Het enige dat ik in mijn partij voor elkaar kreeg was het begrip “kansloos verliezen” een nieuwe
betekenis te geven. Mijn tegenstander kwam prachtig uit de opening, stond en schaakte veel beter in
het middenspel en het eindspel is nooit in zicht geweest, 0-1.

Bord 1 Bas
Ik speelde tegen een sympathieke tegenstander, dat is eigenlijk het enige leuke aan mijn partij
geweest. Vanuit de opening werd ik volkomen overlopen en dat resulteerde in een enorm pak slaag.
In onderstaande stelling maakte mijn tegenstander de klus snel en vakkundig af.



Mijn tegenstander speelde hier Txc6, waarna ik direct opgaf.

Het zag er ook niet direct naar uit dat we op de andere borden heel goed stonden. Alleen Peter stond
goed en ik vertrouwde er dan ook op dat hij de partij winnend af zou sluiten. Jasper stond zeker niet
beter, Dannie had in de opening een pion weggegeven en stond slecht, Hans was ook een pion kwijt,
maar daar was het onduidelijk. Van de andere borden kon niemand mij op dat moment vertellen hoe
het stond.

Jasper wist een half punt over te houden aan zijn partij. Op voorhand een resultaat waar wij als team
niet blij mee zijn, achteraf een resultaat dat wij koesteren. Jasper kreeg remise aangeboden in een
stelling die complex was, maar waarin hij een pion achter stond. Voor ons, gewone schakers, niet
makkelijk om te winnen, maar Gerard Welling liet in de analyse keer op keer zien hoe zwart de
overwinning soepeltjes binnen kon tikken. Domineren van een loper, rennen met de koning en dat
soort ingewikkelde dingen. Een gelukkig halfje voor ons dus, 0,5-1,5.

Bord 6 Jasper
Na een flinke periode afwezig te zijn geweest op het strijdtoneel was afgelopen zaterdag een nieuw
begin wat resulteerde in een remise.
hieronder staat hoe dat tot stand kwam.

ik vergeet op zet 11 in de Reti opening e4 te spelen en opteer voor Dame c2.



hierdoor krijg ik 11......e5 om mijn oren en zwart neemt het initiatief over waardoor ik eigenlijk de
resterende tijd aan het "keepen" ben.
Aan het einde van de partij begaat zwart een ongelukje doordat een stuk geslagen wordt terwijl de
zwarte koning schaak staat.
Gelukkig voor de zwart speler kon hij geen reglementaire zet doen met het stuk dat gespeeld was.
Uiteindelijk leek het erop dat zwart dusdanig onder de indruk was van wat er gebeurde dat hij in een
voor zwart gunstig eindspel toch remise voorstelde.
Dit heb ik aangenomen en dus komt wit goed weg.

Henny en zijn tegenstander kwamen tot hetzelfde resultaat. Ik heb vrijwel niets van de partij
meegekregen, dus ik kan er weinig zinnigs over zeggen. Alleen dat ik van niemand achteraf gehoord
heb dat er grote kansen gemist waren, dus de remise zal wel terecht zijn, 1-2.

Bord 3 Henny
Zie elders in dit verslag voor de partij van Henny.

Ook Dannie scoorde een half punt. Voor dit resultaat geldt een beetje hetzelfde als bij Jasper. We
kunnen er niet tevreden over zijn, maar moeten er wel blij mee wezen. Dannie gaf namelijk in de
opening, die hij overigens behoorlijk kent, een pion op e4 cadeau. Niet een leuke pion om zonder
compensatie weg te geven. Dat het daarna nog remise geworden is, kunnen we alleen maar als een
meevaller bestempelen, 1,5-2,5.

Bord 7 Dannie
Of het de nieuwe locatie was, of het overlijden van Aard, ik weet het niet, maar feit was dat ik niet
scherp begon en na een blunder op de 4e zet al tegen een pion achterstand aankeek. Met daarbij een
dubbelpion was het in feite al een erg moeilijke stelling. Toen mijn tegenstander ook nog een vrijpion
kon creëren was het een kwestie van tijd voor ik de koning om kon leggen.
Met een beetje bluf ondernam ik een kamikaze-actie door een toren op de 2e rij te plaatsen, waarbij
het leek dat ik een aantal pionnen kon oppeuzelen.
Mijn tegenstander ging, inplaats van zijn winnende aanval voort te zetten, verdedigen, waarna ik
plotseling alles kon afruilen, en de achterstaande pion terugwinnen. Remise.

Goed, het ging allemaal niet volgens plan. De onderste borden leverde tot nu toe minder punten op
dan ik hoopte, maar er gloorde hoop! Peter stond gewonnen, hij had een veel mooiere stelling en twee
pionnen meer. Hans stond gewonnen, uit nood had hij een kwaliteit geofferd, maar dat bleek een
schitterende ingeving geweest te zijn. Hij had een stuk en drie pionnen voor zijn toren. De enige vraag
was of hij de veertigste zet zou halen voordat zijn vlag viel. Bij Roel was het de vraag of hij kon winnen,
maar verliezen zou hij zeker niet. Armin stond gelijk en dat zou het waarschijnlijk ook wel blijven. Dat
alles zou dus betekenen dat wij met een overwinning aan de zaterdagavond konden beginnen.



Bij peter gebeurde er niks geks meer. Hij stond gewonnen en won! Voor zover ik dat kan beoordelen,
is het een heel soepele overwinning geweest, 2,5-2,5.

Bord 5 Peter
Ik speelde eigenlijk een modelpartij. Ik kwam prima uit de opening en wist daarna een stelling te
bereiken waar hij eeuwig een slechte loper zou hebben. In het eindspel bouwde ik langzaam mijn
stelling op voordat ik door kon breken. Toen won ik twee pionnen en maakte de partij rustig af.

Toen hans zuchtend van opluchting voor de veertigste keer zijn klok induwde, was de partij eigenlijk
gewonnen. Zijn stelling was nog steeds schitterend en hij had nu de tijd om er wat mee te doen. Hans
maakte geen fouten en bracht ons voor het eerst op voorsprong, 3,5-2,5.

Bord 4 Hans
Het vuurwerk begon vanaf zo rond de 21e zet. Nadat ik eerder in de partij even een kwartier meer op
mijn klok had gehad dan mijn tegenstander, had ik op de 21e zet nog maar 4 minuten (terwijl mijn
tegenstander aanzienlijk meer tijd had). Niet handig om zo je (klok)tijd te verdelen. De stelling ging
zeer snel naar het eindspel toe, want op de 22e zet werden de dames geruild. Op de 24e zet stond ik
voor een moeilijke keuze. Een pion af geven of een kwaliteit af geven voor een pion en een actieve
toren en actief paard. Ik koos voor het laatste. Dit bleek vrij snel goed uit te pakken. Mijn tegenstander
maakte een paar onnauwkeurigheden/fouten in deze fase v.d. partij. Hierdoor kon ik een extra pion
slaan en had daarmee dus 2 pionnen voor de kwaliteit. Tevens verkreeg ik verbonden vrije c- en d-
pionnen. En deze factor bleek de beslissing te gaan brengen. Op de 34e zet wist ik zelfs nog een 3e
pion te veroveren. Vanaf de 41e zet kon ik de winst gaan verzilveren. De c- en d-pionnen waren
dreigend (de c-pion op c5 en de d-pion op d6). Mijn tegenstander moest kort nadien 1 van zijn torens
geven voor mijn c-pion en daarmee was de strijd gestreden. Uitgerekend in de partij fase tussen de
21e en 40e zet wist ik mijn stelling te verbeteren. Dit zou suggereren dat het verstandig is om maar
slordig met je kloktijd om te gaan. De volgende keer toch maar weer eens beter op de klok letten.
Desalniettemin verdiend gewonnen (ik geloof niet dat mijn tegenstander hier aanstoot aan neemt als
ik dit zo schrijf). Op de 46e zet gaf mijn tegenstander op.

Roel had ondertussen remise aangeboden gekregen en aan mij gevraagd of hij door mocht spelen.
Dat mocht hij! Helaas leverde het doorspelen niet meer op dan het aannemen van het aanbod. Ik heb
nog wat mensen horen vragen of het niet gewonnen was als… Maar ik weet eigenlijk niet wat het
definitieve antwoord op die vragen is. Zijn tegenstander wist via een leuk grapje de remise af te
dwingen en zo kregen wij voor het eerst deze middag wat minder dan waar we recht op hadden, 4-3.

Bord 2 Roel
Ik kwam prettig uit de opening in een voor mij bekende opstelling. Na zet 12 begon mijn tegenstander
wijfelend te spelen door ondermeer zijn loper meerdere keren te verplaatsen: Lf8-e7-d6-b8-d6-a3-d6.
Door deze tijdwinst werd het voordeel steeds iets groter.
Met Tb1 en f5 kon ik aan beide kanten van het bord druk zetten wat in combinatie met tijdsdruk leidde
tot het in elkaar storten van de stelling ten nadelen van mijn tegenstander. Door een handige tactische
manoeuvre wist hij in leven te blijven en wikkelde hij af tot een lastig maar nog steeds verloren
eindspel. Helaas koos ik ervoor om een toren af te ruilen, waardoor het materiaalvoordeel bleef
bestaan maar naar een remise stelling ontwikkeld kon worden. Mijn tegenstander vond de enige zet
met h5!! en dwong zo keurig remise af. Er had meer ingezeten maar wel knap verdedigd door zwart
moet ik toegeven.

Bij Armin moet het op verschillende momenten remise geweest zijn. De stelling was dicht en leek dat
te blijven. Toen Armin mij vroeg wat de stand was en na het horen van 4-3 voor ons zijn hoofd
schudde, begreep ik dan ook niet zo goed wat de problemen waren. Dat snapte ik wel toen ik bij het
bord stond. De remise leek verder weg dan ooit. Armin heeft het nog een aantal minuten geprobeerd,
maar er was geen houden meer aan. Waar het is mis gegaan weet ik niet, maar ik denk dat dit een
tweede partij is waar wij wat minder gekregen hebben dan mogelijk was, 4-4.

Bord 8 Armin

Dit was dus mijn volgende stap in de terugkeer naar het schaken, mijn eerste team wedstrijd sinds
1974. En, het moest zo gebeuren dat ik niet alleen de terugreis van onze Limburgse gasten
vertraagde (we waren de laatste partij en het liep tegen half zes), maar, zonder dat ik me in mijn



tijdgebrek daarvan bewust was, had ik ook de kans het beslissende halve punt voor de team
overwinning te verwerven (maar toen ik dat hoorde, was het al te laat).

In de partij had ik tot in het vroege middenspel het gevoel, wat beter te staan, maar door handig ruilen
van mijn opponent kwam er een eindspel op het bord, waar ik nu helemaal geen ervaring mee had. Ik
dacht wel, dat het er remiseachtig uitzag (bij zet 40 had ik gehoopt, misschien op een zetherhaling uit
te komen), totdat ik na zet 53 een kans zag

door 54 a6 (afruilen van de pionnen zou een
zekerder weg naar remise zijn geweest) een duidelijk voordeel te krijgen. Maar, door alweer in tijdnod
te verkeren (ik hou me aanbevolen voor goede tips om dat te voorkomen) zag ik niet dat Lg5 een
beslissende stap was geweest, om met de koning via c6 naar binnen te dringen en de d6 pion met
koning en loper aan te vallen. Een mooie lijn uit de computeranalyse was, in plaats van Lg5 g5 te
spelen, gevolgd door Lh5 met winst van de zwarte g pion (op het moment, dat het zwarte paard op de
a lijn bezig is). Slaan van de loper of h5 werkt niet, omdat de hulp door het paard van zwart, om de
witte g pion af te remmen, wordt voorkomen door Lg5. Leuke opties, die ik helaas allemaal niet heb
gezien en daardoor werd het uiteindelijk 4:4.

Zo hebben we op twee borden te veel gekregen vandaag en op twee borden te weinig. Dan is een 4-4
een mooi en terecht resultaat. Eens zien of daar in de volgende ronde een nieuwe 4-4 kan bijkomen,
daar zou ik nu alvast voor tekenen.

Bas


