
Messemaker 2 verslaat Landau Axel
De thuisbasis van de tegenstander van Messemaker 2 in de zesde ronde van de KNSB-competitie is 
niet naast de deur. Na ruim 150 km rijden via de Liefkenshoektunnel bij Antwerpen arriveerde ons 
team bij de Marijkeschool in Axel voor de wedstrijd tegen Landau Axel, een team dat vorig seizoen 
nog in de Tweede Klasse van de KNSB uitkwam. Met een gemiddelde rating van 2026 heeft 
Landau Axel op papier nog steeds sterk team, maar de resultaten zijn er dit seizoen niet naar met 
een negende plaats in tussenstand na ronde 6. Ook ons team presteerde uitstekend tegen de 
Zeeuwen. Er waren overwinningen voor Leen, Remco (fraai slot! Zie het partijfragment) en invaller
Frank. Frans trof de sterke Belgische FM Christophe Gregoir en moest in hem zijn meerdere 
erkennen. De overige werden remise waarmee er een 5-3 overwinning voor Messemaker 2 op het 
scorebord kwam.

Een overzicht van de belangrijke momenten uit de partijen:

Yves Regniers – Kees Brinkers ½ – ½

Stelling na 24....Te8-b8

Na een partij met weinig bijzonderheden speelde wit in deze 
stelling 25.Tf3-h3 en bood tegelijkertijd remise aan. Omdat er 
nauwelijks mogelijkheden voor zwart zijn om in deze stelling nog 
iets te ondernemen, had ik wel vrede met deze uitslag. Wit had in 
de diagramstelling nog kunnen proberen zwarts zwakke pionnen 
op de damevleugel onder druk te zetten, maar ook dat biedt weinig
perspectief op succes, bijvoorbeeld 25.Tc1 Lb5 26.Lxb5 Txb5 
27.b3 a5 28.Le1 Ta8 29.Tc4 a4 en wits actie is geneutraliseerd.

Erick Karstan – Dennis van Vliet ½ – ½ (tussenstand 1 – 1)

Stelling na de 17e zet van zwart

Mijn tegenstander had in de opening een pion geofferd voor actief 
stukkenspel. In deze stelling volgde: 18.c3-c4 f7-f5! 19.c4xd5 
f5xe4 20.f3-f4? Dit speelde ik vrijwel automatisch, maar met 
20.fxe4! Tfe8 21.Td4 Txe4 22.Dd3 Tae8 23.Ld2 had ik de pion 
kunnen behouden. Nu raakte ik na:  20….Tf8-d8 21.Ta1-b1 Ta8-
c8 22.Lc1-a3 Tc8-c3 23.Tb1-b3 Tc3xb3 24.a2xb3 Td8xd5 mijn 
pluspion kwijt en werd er vrij snel tot remise besloten.

Leen de Jong – Bas de Feijter 1 – 0 (2 – 1)

Stelling na de 15e zet van zwart

Met wit speelde ik mijn gebruikelijke opening. Na de lange rokade
van zwart, ziet mijn stelling er al niet al te fris meer uit
(ontwikkelingsachterstand en een zwakte op d3). Een zet als 
16.Pa3 of 16.a4 ziet er wel erg krampachtig uit. Er volgde 16.Pb1-
d2 b7-b5? 17.Pd2-e4! (De grap is 17....Lxe4 18.dxe4 bxc4 
19.Td1 met kwaliteitswinst.  Ondanks deze tegenslag blijft zwart 
gevaarlijk.) 17....Dd6-d7 18.Lc4-b3 Pe7-d5 19.Ta1-d1 f6-f5! 
(De stellig na 20.Pc5 Lxc5 21.Lxc5 Pf4 22.Dxe5 Pxg2 lijkt me 



niet speelbaar. Na een andere paardzet wint .. f4) Er volgde 20.Le3-g5! Lf8-e7 (De 2e grap is 
natuurlijk de penning na 20....fxe4 21.dxe4  Uiteraard was er over het vervolg van zwart wat aan te 
merken.) 21.Lg5xe7 Dd7xe7 (Achteraf was een zet als 21....Te8 waarschijnlijk beter.  Na het van 
zwart uit geforceerd verloop blijkt herovering van de
pion ijdele hoop.)  22.Pe4-g3 Pd5-f4 23.De2xe5 De7xe5 24.Te1xe5 g7-g6 (24....Pxd3 25.Txf5 
Pxb2  was nog te proberen.) Hiermee is de 2e diagramstelling bereikt.

Stelling na 24....g7-g6

Er volgde 25.d3-d4 Lc6xg2? (25....Pxg2? 26.d5) 26.Pf4-e2! 
Pf4xe2+ (26....Lf3 27.Pxf4 Lxd1 28.Txb5+ waarna 29.Lxd1 
verliest ook) 27.Kg1xg2 Th8-e8 27.Kg2-f3 g6-g5 (met 27....Pf4+  
28Kf3 g5 had hij ten koste van 2 pionnen (f5 en b5) nog 
stukverlies kunnen voorkomen.) 28.Kf3xe2 en zwart gaf op.  

Frans Bottenberg – FM Christophe Gregoir 0 – 1 (2 – 2)

Stelling na de 28e zet van wit

Er is het een en ander mis gegaan bij wit en zwart maakt het nu 
snel uit: 28....Dh4-g3! 29.Dd2-g2 Th8xh2+ 30.Dg2xh2 Lg4-f3+ 
31.Tf1xf3 Dg3xf3+ 32.Dh2-g2 Ta8-h8 mat.

Arthur Hugaert – Remco Hylkema 0 – 1 (3 – 2)

Stelling na 27.Te1xe4

Zwarts pionnen dreigen hier naar voren te stormen en de zware 
stukken staan klaar om deze opmars te ondersteunen. Wit heeft de 
e-lijn als compensatie, voor wat het waard is. Wat verder in zwarts 
voordeel werkte was het tijdsaspect. Wit is in zware tijdnood, had 
steeds 20 à 30 seconden bedenktijd en zwart kon met zo’n 10 
minuten op de klok min of meer rustig nadenken.
27....d4-d3 28.g2-g3? (Met 28.Td4 had wit nog vechtkansen 
overgehouden. Na de gespeelde zet gaat wit eraan.) 28.…c4-c3 
29.b2-b3 d3-d2+ 30.Kc1-d1 h7-h6 31.Te7-c7 Tb8xb3!! (Dit 

wilde ik op de 30e zet al spelen. Probleem was dat ik mat zou gaan op e8, vandaar het tussenzetje 
h6.) 32.Tc7xc6 Tb3xb1+ 33.Kd1-e2 d2-d1(D)+ 34.Ke2-e3 Dd1-d2+ 35.Ke3-f3 Tb1-f1+ 36.Kf3-
g4 Dd2-d7+ En wit gaf op.



Frank Michielen – Wim Sinke 1 – 0 (4 – 2)

Stelling na 14....h7-h6

In mijn partij tegen Wim Sinke had ik bijna de gehele partij wat 
overwicht. Dat begon al na de opening 1.e4 e5 2 Pf3 Pc6 3.Lb5 
Pd4?, niet echt sterk van zwart. In de diagramstelling miste ik 
15.Da4 (of 15.De2). Er dreigt 16.Dd4 Waar moet het paard heen? 
Na 15....Pxc3 heeft het paard geen lang leven en dekken lukt ook 
niet. Dus 15....Pc7 16.Dd4 g6 17.Lxh6 met groot voordeel voor 
wit. Helaas, ik speelde 15. Db3, … Wit behoudt wel voordeel. In 
de loop van de partij ebde het voordeel wat weg.

Stelling na 32....Ta8-c8

32....Tc8 was niet goed.  Hier kon al direct 33.Dh7+ maar ik wilde 
eerst de toren van b6 weghalen van de verdediging van g6. Er 
volgde 33.Ta1-b1 Pc4-b2 34.Dd3-h7+ Kg8-f8. Tijdens de partij 
dacht ik dat 34….Kf7 aanzienlijk beter was, maar na 35.Lf5 wint 
wit ook. Nu volgde 35.Ld3-g6 (35.Lf5 is ook nu beter, maar ook 
35.a5 is sterk) 35....Tb6xg6 36.Dh7xg6 Dc5xc3 37.Pd4-e6+. Even
later ging ook het paard op b2 eraf en kort daarna gaf zwart op.

Gertjan Verhaeren – Bernard Evengroen  ½ – ½ (4½ – 2½)
Mijn partij begon met een rustige opening. In het middenspel werd snel geruild. Hierdoor kwam ik 
in een eindspel met een pion voor. Ik had echter twee losse pionnen en een dubbelpion, waardoor 
het maar de vraag was of ik echt beter stond. Doordat ik activiteit kreeg, kwam ik iets beter te staan.
In die fase kreeg ik te horen dat remise genoeg was voor de teamoverwinning. Door risicoloos te 
spelen, stevende de partij op remise af.

Randy van Houtte – Jan Cheung  ½ – ½ (5 – 3)

Stelling na 15....b7-b6

In deze stelling had zwart het loperpaar opgegeven in ruil voor de 
witte dubbelpionnen op de c-lijn. Zwart dreigt zwart met a7-a5 het
veld c5 te betwisten. Aangezien wit het loperpaar heeft, liggen zijn
kansen op het openen van de stelling. Dit kan op 2 manieren, 16.f3
of 16.b4 gevolgd door c4-c5. Het meeste kansrijk is nu 16.f3 Na 
16...exf3 17.exf3 Tb8 18.Lf2 Pe7 19.Tfe1 Pxd5 20.cxd5
Df6 heeft wit iets betere kansen. De partij ging echter verder met
16.b2-b4!? Pc6-e5 17.c4-c5 b6xc5 18.b4xc5 d6xc5 met een 
onduidelijke stelling.



Stelling na 28.Lg2xe4

Wit heeft de geofferde pion weer terugveroverd, maar de stelling 
is nog steeds onduidelijk. De beste optie is nu 28....De6 met 
onduidelijk spel. De partij ging verder met 28....Dc6-a6 29.Le4-d3
Lc4xd3 30.e2xd3 en nu had zwart het beste 30....Te3 kunnen 
spelen in plaats van 30....Da6-e6. De tijdnoodfase trad nu op en 
wit kreeg langzamerhand een klein initiatief.

Stelling na 40....Txf3

Vlak voor de 40e zet zag zwart dat het toreneindspel voldoende 
remisekansen biedt. De partij ging verder met 41.Te5xc5 Tf3xd3 
42.a2-a4! Td3-d1+ 43.Kg1-f2 Td1-a1 44.Tc5-c4 Kg8-h7!? 
45.Kf2-e3 Kh7-g6 46.Tc4-c6+! Kg6-f5! Het actieve spel van 
zwart biedt voldoende compensatie voor het komende 
materiaalverlies.

Stelling na 54.Ta7-a6+

Zwart moet weer actief blijven spelen. De partij ging verder met
54.Kf6-e5!? (54....Ke7 was een andere optie) 52.Kd3-c2 
(Kansrijker is 52.h5. Na 52....Th1 56.Kc3 Kf4 57.Txa3 Kxg4 
58.Ta5 Kf4 heeft zwart minder remisekansen dan in de 
partijvoortzetting) 52....Ke5-d4 56.Ta6xh6 Kd4xc4 57.Th6-c6+ 
Kc4-b4 58.Tc6-b6+ Kb4-c4 59.Tb6-a6 Kc4-b4 60.Ta6-b6+ 
Kb4-c4 61.g4-g5 Ta1-a2+ 62.Kc2-b1 Ta2-h2 63.Tb6-a6 Kc4-b3 
64.Ta6-b6+ Kb3-c3 65.g5-g6 Th2xh4 66.Kb1-a2. En nu heeft 
wit nog minder dan 30 seconden op de klok en zwart nog 12 

minuten. De zwartspeler overzag nu een witte mogelijkheid. 66....Th4-a4?! (Het eenvoudigste was 
66....Tg4!) 67.Tb6-b3+ Kc3-c2?? 68.g6-g7? Uitgevoerd met nog luttele seconden op de klok. 
Beide spelers overzagen 68.Tg3! waarna de zwart koning afgesneden is, wat wit de gelegenheid
biedt om met de witte koning naar de g-pion te lopen. Na 68....Ta8 69.g7 Tg8 70.Kxa3 Kd2 71.Kb4 
Ke2 72.Kc5 Kf2 73.Tg6 Kf3 74.Kd6 Kf4 75.Te7 Kf5 76.Kf7 is de witte koning net op tijd om de 
pion te verdedigen. In de partij werd het remise na 68....Ta4-g4 69.Tb3-b7 Tg4-g3 70.Tb7-a7 Kc2-
d2 71.Ta7-c7 Kd2-e2 72.Tc7-d7 Ke2-e3! (Zwart verliest zelfs als de koning via h3 naar de pion 
loopt: 72...Kf2 73.Te7 Kg2 74.Tf7 Kh3?? 75.Tf3!) 73.Ka2xa3 Ke3-e4+ 74.Ka3-b4 Ke4-e5 
75.Kb4-c4 Ke5-f6 76.Kc4-d4 Tg3xg7 77.Td7xg7 Kf6xg7



Messemaker 1847 2 Landau Axel
1. Leen de Jong Bas de Feijter 1 – 0
2. Jan Cheung Randy van Houtte ½ – ½
3. Erich Karstan Dennis van Vliet ½ – ½
4. Kees Brinkers Yves Regniers ½ – ½
5. Frans Bottenberg FM Christophe Gregoir 0 – 1
6. Remco Hylkema Arthur Hugaert 1 – 0
7. Frank Michielen Wim Sinke 1 – 0
8. Bernard Evengroen Gertjan Verhaeren ½ – ½

5 – 3


