
RUIME OVERWINNING 3E TEAM OP DEGRADATIE 
KANDIDAAT NIEUWERKERK A/D IJSSEL 2
Ondanks het feit dat we met drie invallers aantraden tegen het 2e team van 
Nieuwerkerk a/d IJssel was de verwachting dat het mogelijk moest zij om een 
goed resultaat te behalen. Nieuwerkerk a/d IJssel  had tot nog toe namelijk nog 
geen enkele overwinning behaald. Wel oppassen natuurlijk voor onderschatting! 
Halverwege de avond leek het er nog niet op dat we een ruime zege zouden 
behalen. Wel was het eerste punt op bord 8 voor SC Messemaker met aanvallend 
spel door Albert Jan binnen gehaald, maar duidelijk voordeel op de andere borden 
was er nog niet. Wibo dacht goed te staan, maar door een aantal goede zetten van 
zijn tegenstander (of iets mindere zetten van hemzelf) begon de twijfel toch toe te 
slaan. Frank zag geen winstkansen en bood na overleg met de teamcaptain remise 
aan. Ook Bert dacht over remise na maar speelde (gelukkig) toch door. Henk 
kreeg in een nagenoeg  gelijke stelling een remiseaanbod, speelde nog even door, 
maar winst zat er gewoon niet in. Ditzelfde gold voor Bart die ook met remise 
genoegen moest nemen.

Daarna ging het snel. Leslie kwam steeds beter te staan en wist de tweede 
overwinning binnen te slepen. Wibo overwon alle twijfels en speelde zijn partij 
goed uit. Arjan stond overwegend en mede door tijdnood van zijn tegenstander 
wist hij beslissend voordeel te behalen. Zijn tegenstander gaf op. Bert was met 
paard en een zevental pionnen tegen loper en een zestal pionnen van zijn 
tegenstander in een enerverend eindspel beland. Het paard bleek sterker dan de 
loper en ook hij bezorgde ons team een punt.

De  invallers deden het  opnieuw uitstekend. Alle drie behaalden een 
overwinning!! Volgende keer maar met 4 of 5 invallers aantreden?

Uitslag  

Bord Nieuwerkerk a/d IJssel 2 Messenaker 1847 3 Uitslag

1 J.Versluis Arjan Hennink 0 - 1

2 W.v.d. Wel Bart van Putten ½ - ½

3 T. de Graaf Henk v.d.Wösten ½ - ½

4 R.Valk Frank Michielen ½ - ½

5 B.Balm Leslie Tjoo 0 - 1

6 L. Wildemans Bert Vlot 0 - 1

7 H. Dijkers Wibo Bourguignon 0 - 1

8 J.Wildemans Albert-Jan Wagensveld 0 - 1



Juriaan Wildemans - Albert Jan Wagensveld 0  -   1 
De opening was een gewone Spaanse, met de variant dat ik na pionruil op d4 
paard c6- e5 speelde. Deze variant heeft leuke kansen voor zwart omdat hierna 
met de pionzet c5 een paard kan worden aangevallen en daarna met doorschuiven 
naar c4 de loper wordt gevangen. Dit leverde nog wel geen stukwinst op maar het 
werd een ruil omdat het uitwijkende paard van wit een tempo terug won door een 
stuk aan te vallen. Nu werd het voor mij met zwart een keuze: een ruil, en het 
witte paard terugnemen of toch c4 spelen en de loper opsluiten en zo mijn stuk 
een zet later terug te nemen. Ik koos voor het laatste en dat pakte goed uit, want 
de ontwikkeling van wits damevleugel raakte na deze ruil door mijn pion op c4 
ernstig gestremd. Later zette ik met zwart de aanval in, nadat wit deze giftige 
pion had geslagen op c4 als onderdeel van het opruimen van deze hindernissen. 
Hierdoor kwam wit in een vork toen zwarts dame op c6 het paard op c4 aanviel en 
tegelijk in combinatie met de loper op b7 de koningspion g2 onder vuur nam met 
een dodelijke matdreiging. Het paard kon echter toch nog uitwijken naar e3 
alwaar het de aangevallen koningspion op g2 dekte. En waar ik dacht dat dit 
onvruchtbaar was omdat ik het paard kon slaan, bleek dat ik mij hierin vergiste 
omdat er met de f2 pion kon worden teruggeslagen, waardoor de toren op e2 de 
dekking op g2 overnam. Dus sloeg ik het paard maar niet, maar haalde alles uit 
de kast om het paard te verdrijven. Door de achterstand in ontwikkeling raakte wit 
achterop met de verdediging van het paard. De witte stelling bezweek totaal toen 
het zwarte paard werd geslagen. Wit gaf hierna op. 0  -  1. Reeds om half tien was 
hiermee het eerste punt voor Messemaker binnen.

Lambert Wildemans - Bert Vlot 0  -  1 
In een Dame-Indische opening waarin ik zwart had laveerden beide partijen 
voorzichtig en werd het evenwicht niet verbroken. Kenmerkende posities als een 
geïsoleerde pion op de c- of d-lijn ontstonden niet en rond de dertigste zet waren 
alle stukken geruild met uitzondering van mijn paard en een loper van mijn 
tegenstander. Later bleek dat volgens Fritz het een potremise stelling was. Ik had 
echter de laatste tijd slechte ervaringen met eindspelen met paard en loper, 
waarbij het paard sterker bleek. Ik wilde het ook eens proberen en speelde dus 
door. Mijn tegenstander deed een paar minder sterke zetten, waardoor ik mijn 
koning eerder in het centrum kon posteren. Daarbij had mijn tegenstander al een 
pion verloren op de a-lijn, wat overigens geen rol meer speelde in het verloop van 
de partij. Nadat wit afruil van het laatste stuk toestond ( we leefden overigens in 
die fase beiden op de bonustijd), kon hij een doorbraak van mijn koning niet meer 
voorkomen en gaf op de 41e zet op. Ik was als laatste klaar en kon de reeds 
bgehaalde teamwinst daardoor verder uitbouwen.

Henk v.d. Wösten - Theo de Graaf ½  -  ½  
In een Italiaanse partij nam mijn tegenstander het zekere voor het onzekere en 
deed een aantal defensieve zetten. Op de 6e zet sloeg ik het paard op c6 en Theo 
sloeg met de b-pion terug. Een dubbelpion die echter geen verzakking bleek te 
zijn. Ik rukte met mijn f-pion op naar f5, maar dit had het nadeel dat de zwarte 
loper op d6 een sterk veld had. Na analyse thuis bleek dat ik op de 12e zet een 



veel betere voorzetting had. De f-pion doorspelen naar f6. Dit had de zwarte 
koningsstelling open gebroken.
Daarna bleef de stelling in evenwicht en mijn tegenstander boos remise aan. Ik 
speelde nog even door, maar zag geen mogelijkheden om op winst te spelen. Dus 
remise.

Jelle Versluis - Arjan Hennink 0  -  1 
De opening begon rustig en er werden nauwelijks stukken geruild. Na een paar 
passievere zetten van zwart kon ik d3-d4 spelen om daarmee overwicht in het 
centrum te verkrijgen. Ook kreeg ik hierdoor de mogelijkheid een paar lichte 
stukken richting zwart z’n koningsstelling te verplaatsen. Met een paar zetten 
later een paard op f5 (en later nog één!) kreeg ik druk tegen zijn koning en kon ik 
een pion winnen en later een kwaliteit. Inmiddels was zwart in tijdnood gekomen. 
Hierdoor en door de mooie stelling die ik had verloor hij nog een stuk en hiermee 
de partij.

B. Balm - Leslie Tjoo   0  -  1 
Met wit besloot ik in de opening met 12. g2-g4 tot een pionnenstormloop op de 
zwarte koning. Het was een tweesnijdende opzet; ook mijn eigen koning kwam 
onbeschermd te staan en wanneer mijn aanval niet doorsloeg, had ik een 
slechtere pionnenstructuur in het eindspel. Op de 16e zet offerde zwart echter, 
nadat ik h4-h5 had gespeeld, met Pg6xf4 een stuk. Mijn tegenstander dacht 
daarbij (zoals hij achteraf vertelde) 3 pionnen voor het stuk te krijgen, maar door 
een tussenzet van mij werden het er slechts 2.
Toen vervolgens een paard en loper geruid werden had wit dame, 2 torens , 1 
paard en 6 pionnen tegenover dame, 2 torens en 8 pionnen van zwart. Ik had dus 
weliswaar materieelvoordeel, maar kon moeilijk een goed plan vinden. De zwarte 
koning stond vrij veilig en ik durfde het centrum niet te openen omdat mijn 
koning dan op de tocht kwam te staan. Ik besloot uiteindelijk mijn Dame naar e5 
te manoeuvreren om zo pion g7 op de korrel te nemen. Daarbij had ik 
ingecalculeerd dat zwart met zijn Dame mijn a pion kon winnen. Ik overzag echter 
dat zwart met Dg4 schaak kon geven en vervolgens een pion op g5 of h5 kon 
slaan. Na enig nadenken sloeg zwart de pion op h5, waarschijnlijk omdat hij de g-
lijn niet wilde openen. Maar daardoor kon ik met 29. Th1 de zwarte Dame naar f7 
terugdringen en was h7 een mikpunt voor de witte aanval.  Toen zwart 2 zetten 
later met  g7-g6 zijn stelling verzwakte, dreigde ik na 31. Th1-h6 met 32. Pf4xg6 
mat op h8. Zwart speelde vervolgens 31... Df7-g7 met het idee dat wanneer de 
Dames geruild werden (of wanneer ik mijn Dame van e5 terugtrok), de witte 
aanval wel afgeslagen zou zijn. Echter, na 32. Dxg7 Kxg7 kon ik 33.Tb1-h1 
spelen, waarna Th6xh7 dreigt gevold door Pf4xg6 en zwart gaat mat op h8.  De 
enigste manier om dit te voorkomen is  h7 met Te8-h8 te dekken, maar dan kan 
ik met het schaak Pf4xe6 de Toren op d8 winnen.
Mijn tegenstander dacht langer dan een kwartier na, zag in dat er geen redding 
meer mogelijk was en gaf toen op. Daarmee kwam de stand op 4,5- 1,5 in ons 
voordeel en hadden wij de overwinning binnen!


