
Verslag van de RSB-wedstrijd Messemaker 1847 4 tegen Krimpen a/d IJssel 5 
(14 nov 2016) 
 
Er waren geen afzeggingen, alle teamleden waren aanwezig. 
Albert-Jan Wagensveld had om 9 uur het eerste punt te pakken aan bord 4  
wegens damewinst. Kees Vermijn volgde snel met winst op bord 1. Even later nog 
gevolgd door de winst op bord 2 door Bert Vlot en Ruud van Noord op bord 7. Het  
stond toen 4-0 voor Messemaker. 	

Maar waar wij al dachten zeker te zijn van de winst begon het toen toch nog te 
spannen. Eelko de Groot verloor aan bord 5 gevolgd door Wibo aan bord 6. De 
overgebleven twee partijen gaven ook geen bemoedigende aanblik en we vreesden 
dat het nog kon gaan uitdraaien op een gelijke stand. Maar dat viel mee voor 
Messemaker, want ook de laatste twee: Hans van Offeren aan bord 8 en Zoran 
Zekusic aan bord 3 brachten elk een winstpunt naar huis. Zo werd de avond 
afgesloten met een winst van 6-2 voor Messemaker team 4. Proficiat! 
 
 

 Messemaker 1847 4 Krimpen a/d Ijssel 5 6 - 2 

1 K. Vermijn H.Stam  1 – 0 

2 B. Vlot E. Hermans  1 – 0 

3 Z. Zekusic R. Schenker  1 – 0 

4 A. Wagensveld J. Visser  1 – 0 

5 E. de Groot R.Scherjon  0 – 1 

6 W. Bourguignon       P. de Weerd  0 – 1 

7 R.van Noord A. de Kwant  1 – 0 

8 H. van Offeren L. Koot  1 – 0	
	

Hieronder de verslagen van elk van de teamleden.	

 	

Bord 1 Kees Vermijn - H. Stam 
Aan bord 1 speelde ik met zwart tegen Henk Stam een Schotse (en scheve) partij. Ik 
kreeg al vrij vlot goed spel met mijn paarden en aanvalsmogelijkheden op de 
koningsvleugel. Op de 12e zet kon ik door een tussenzet met matdreiging zijn loper 
op c5 winnen. Daarna liep de aanval bijna vanzelf. Met Lg4 en Pf3+ creëerde ik op 
de 16e zet een matdreiging op h2, die mijn tegenstander over het hoofd zag ( 1 – 0). 
 
Bord 2 Bert Vlot - E. Hermans 



Spelend op bord 2 kon ik in een rustige Siciliaanse opening langzaam een 
positioneel voordeel opbouwen. Mijn actieve paarden bemoeilijkten de 
stukkenontwikkeling van mijn tegenstander. In een poging op de twintigste zet om 
zijn witveldige loper te kunnen ontwikkelen, beging hij een ernstige fout die hem twee 
zetten later een stuk zou kosten. Hij wachtte dit niet af en gaf de partij op. 1 - 0 
 
Bord 3 Zoran Zekusic - R. Schenker 
Mijn partij op bord 3 was een langdurige en moeizame partij.Hij begon met dame 
gambiet als opening en eindigde in een race tegen de klok na een dikke 3 uur 
speeltijd. Na de opening werd strijd geleverd om het middenspel. Elke kans die werd 
gecreëerd om middelspel terrein te veroveren of een stuk meer in handen te krijgen, 
werd tegengehouden door mijn tegenstander. Door een aanval op de koningsvleugel 
werd de kans gecreëerd voor vrije pionnen op de A lijn,  maar deze kans ging in rook  
op door mijn foute beslissing. Het eindspel was een race tegen de klok voor wit met 5 
pionnen en 30sec+15sec per zet, en zwart 3 pionnen en loper en 15min op de klok.   
Ik gebruikte onbewust tijd van mijn tegenstander en beide hebben foute zetten 
gedaan. Uiteindelijk wist ik een dame op het bord krijgen, en een schaakmat was 
binnen hand bereik. 1-0. 
 
Bord 4  Albert-Jan Wagensveld - J. Visser 
Ik opende met dame gambiet en kreeg goed spel. Zwart bood tegenspel door de 
rokade uit te stellen en een flinke tegenaanval in te zetten op de 
koningsvleugel.  Toen ik mijn kans zag sloeg ik in met een loperoffer op f7. Dat offer 
werd geweigerd, op goede gronden overigens, maar ik kwam wel sterk te staan. 
Zwart moest ook uitkijken voor een paardvork tussen dame en koning. Dat meende 
hij dan ook te verhinderen met een koningszet, maar dat hielp hem weinig. Door een 
loperschaak moest de koning weer uitwijken en de plaatsen waar de koning nu nog 
naar toe kon waren alleen die met de voorbestemde paardvork. Het resultaat werd 
dus dameverlies en zwart gaf op. 1-0. 
 
Bord 5  Eelko de Groot - Rob Scherjon 
Een pittige partij. Rob de geleden gesloten. In het middenspel dacht ik een mooi offer 
te hebben waardoor ik beslissend overwicht op de koningsvleugel zou krijgen. Maar 
helaas zag ik een dame zet over het hoofd. Wit's dame kreeg een goed veld en kon 
mijn aanval breken. Daarna ging het langzaam bergafwaarts en moest 20 zetten later 
opgeven.  0-1 
 
Bord 6 
 
Bord 7 
 
Bord 8 


