
Verslag van de RSB wedstrijd Messemaker 1847 4 tegen 
Ridderkerk 1 gespeeld op maandag 5 december 2016 te 
Ridderkerk.

Er waren geen afzeggingen, alle team leden waren aanwezig.

Het zou een spannende wedstrijd worden, want het ging uiteindelijk al om het 
kampioenschap in de RSB Klasse 4B en Ridderkerk was onze rivaal.

Het was een beetje vreemd om op Sinterklaasavond een RSB wedstrijd te spelen. 
Wij dachten steeds dat het voortkwam uit Ridderkerk omdat zij maandag als 
schaakavond hebben (net als Messemaker overigens) maar zij vertelden ons dat 
zij Sinterklaasavond geen schaken hadden maar alleen voor deze wedstrijd waren 
gekomen. Het verzoek was namelijk nogal nadrukkelijk afkomstig van de RSB 
organisatie die stelde dat er erg veel omgegooid had moeten worden als dit niet 
had gekund. Er waren dus geen andere Ridderkerkse spelers en ook de bar was 
niet bemand. Maar er was wel voor ons gezorgd met koffie en frisdrank onder 
zelfbediening en het geld in een bakje en dat werkte ook. Omdat veel mensen 
Sinterklaas al in het weekend hadden gevierd, was iedereen aanwezig.

Het werd inderdaad een spannende wedstrijd. Bemoedigend was dat Ruud van 
Noord om half negen al het eerste punt te pakken had aan bord 7. Later stond het 
langere tijd twee-twee.

Kees Vermijn: 
Het was een afwijkende Caro-Kann met 3. .., g6 4. e5, Lg7 5. f4, Ph6  waarna ik 
een prettige stelling kreeg met veel ruimte en een voorsprong in ontwikkeling. Ik 
druk zetten op de damevleugel, waardoor zijn toren op a8 en paard op b8 min of 
meer gevangen bleven (tot de 22e zet). Trouwens gedurende de gehele partij heeft 
zwart met geen van beide torens kunnen spelen! Zijn koning moest in het midden 
blijven en na slaan van zijn actieve paard op f5 kon ik een aanval op touw zetten 
die hem verder terugdrong. Met het omspelen van mijn paard naar b4 dreigde ik 
de dame op a5 te vangen met een aftrekschaak. Hierdoor kwam zijn koning op d7 
en konden mijn centrumpionnen op de d- en de e-lijn oprukken, waarna ik met 
e6+ de toren op h8 met mijn sterke loper op d4 kon slaan. Na Th7+ kwam de 
zwarte koning op c8 terecht en kon ik het afmaken; zwart gaf op.

Bert Vlot: 
Ik had dezelfde tegenstander als vier jaar geleden, maar toen speelde ik in het 
derde team. Toen werd het remise na een spannende partij; zou het dit keer ook 
zo uitvallen? Ook nu had ik weer zwart en kwam ik in een Franse opening uit die 
verdacht veel leek op die van vier jaar geleden. De partij verliep enigszins in mijn 
voordeel, maar mijn tegenstander verdedigde zich goed. Met mijn veertiende zet 
verspeelde ik mijn voordeel (volgens Fritz), maar de stand bleef in het middenspel 



gelijk. Uiteindelijk had ieder nog zes pionnen en één licht stuk over. Remise dus? 
Mijn tegenstander waagde opeens een doorbraak en ik reageerde paniekerig, 
want achteraf bleek er niets aan de hand. Ik overschatte op de 46e zet mijn 
tegenkansen en kon daarna het promoveren van een pion niet meer voorkomen. 
Na wits 53e zet kon ik capituleren.

Albert-Jan Wagensveld 
Mijn partij was een taaie partij, met langdurig weinig spel. Op één afgeruilde pion 
na, hadden we alles nog lange tijd op het bord staan. Ik zocht de afruil, maar die 
werd steevast ontweken. Ik had speelruimte nodig maar die kwam er slechts 
mondjesmaat, toen ik kans zag om met een toren in de stelling in te breken en 
een pion te winnen. Hierna kreeg ik meer spel. Het was nog wel een keer erg 
uitkijken of ik een giftige pion op b2 kon slaan of niet. Ik dacht daar lang over na. 
Uiteindelijk nam ik de pion toch en werd mijn dame als gevolg daarvan opgejaagd 
als een prooi door een toren en een loper. Even dreigde ik mijn loper erbij in te 
schieten, maar zwenkte ik in compensatie uit naar de koningsaanval, waardoor de 
loper niet kon worden genomen. Door de daarna volgende tijdnood maakte mijn 
tegenstander een fout wat hem de dame kostte. Enkele zetten later verloor hij ook 
de toren in een damevork en gaf op. Het was een spannend slot en uiteindelijk 
bleek daar de hele teamwinst mee samen te hangen als laatste partij van de 
avond. 0 - 1

Uitslag 

Totaal bereikten we nog net de team winst met een minimale 4 1/2 - 3 1/2 voor 
Messemaker.
Wij zijn daar als team uiteraard erg blij mee, want hierdoor staan we nog als 
kampioen in de RSB 4B klasse. De enige volgende wedstrijd is tegen Waddinxveen 
WSV-3 op 30 januari 2017.

Bord Ridderkerk 1 Messenaker 1847 4 Uitslag

1 Tuvshin Boldoo Kees Vermijn 0 - 1

2 Bas Kuijper Bert Vlot 1 - 0

3 Peter Luijendijk Zoran Zekusic 1 - 0

4 Bas Weber Albert-Jan Wagensveld 0 - 1

5 Thomas Schepers Eelko de Groot 1 - 0

6 Eva Stik Wibo Bourguignon 0 - 1

7 Wim van Daalen Ruud van Noord 0 - 1

8 Bas Roest Hans van Offeren ½ - ½


