
Verslag van de RSB wedstrijd Messemaker 1847 4 tegen WSV 3 

Maandag 30 januari 2017

Dit was alweer de laatste RSB wedstrijd van dit seizoen voor ons team 4. Door een 
klein aantal verenigingen in RSB klasse 4B werden er dit seizoen slechts 5 
wedstrijden gespeeld.

Ons team was wel weer op volle sterkte, er waren geen afzeggers. Hierdoor heeft 
ons negende lid Edgar Reibel maar 1 keer gespeeld dit seizoen. Dat was weinig 
maar hij had daar desgevraagd geen moeite mee.

Deze laatste wedstrijd tegen Waddinxveen was minder spannend, want wij hadden 
als team 4 de promotie al op zak. Volgend jaar spelen we in de 3e klasse van de 
RSB. Ik hoop dan, dat het vierde team over dezelfde speelsterkte kan beschikken. 
Die speelsterkte verandert nogal per seizoen afhankelijk van de vertrekkende en 
bijkomende nieuwe leden. Hierdoor was onze speelsterkte vorig seizoen sterk 
afgenomen en zijn we dus gedegradeerd. Dit seizoen werd dat weer meer dan 
goedgemaakt en kwamen wij als het (of een van de ?) sterkste team uit de bus.

Ook tegen Waddinxveen had Messemaker de overhand, het werd 5-3.

Bord Messenaker 1847 4 WSV 3 Uitslag

1 Kees Vermijn Theo Goor 1 - 0

2 Bert Vlot Jan v.d. Born ½ - ½

3 Zoran Zekusic Derek Zuurmond 1 - 0

4 Albert-Jan Wagensveld Jan Munt ½ - ½

5 Eelko de Groot Lucas Zuurmond 0 - 1

6 Wibo Bourguignon Kees Ascheman 1 - 0

7 Ruud van Noord Gerard Toorenbeek ½ - ½

8 Hans van Offeren Jeroen Koerts ½ - ½



Kees Vermijn 
In een Pirc opstelling kwam wits Dame op d4 in gevaar en met Pc6, La6 en Db6
kon ik een aanval op zijn koning ondernemen. Op de 13e zet resulteerde dat
in Paardverlies of mat op f1, wit gaf daarom op.

Bert Vlot 
Op bord 2 kreeg ik met wit spelend de op papier sterkste speler van WSV-3 als 
tegenstander. Het werd een Najdorf-variant waarin tot de twaalfde zet niet van de 
theorie werd afgeweken. Daarna begon het echte denkwerk. Wit begon met een 
aanval op de koningsvleugel en zwart dreigde met een doorstoot in het centrum. 
Het werd een boeiend gevecht, waarin geen ernstige fouten werden gemaakt, 
maar waarin ik na een afruil van lichte stukken een actieve voortzetting over het 
hoofd zag. Later had de zwartspeler volgens Fritz actiever kunnen spelen dan hij 
deed (ik denk dat het wel vissen in troebel water zou zijn geweest), maar de 
stelling bleef in evenwicht. Toen de teamwinst binnen was, bood mijn 
tegenstander remise aan. Ik zag dat op winst spelen risico's in zich droeg en 
accepteerde de remise.

Albert-Jan Wagensveld 
Na de opening ontwikkelde zwart sterk en stond iets beter dan ik met wit. Zwart 
maakte zich op om op te rukken op de damevleugel en dat tij moest gekeerd. En 
dus zette ik in op de koningsvleugel.  Dat had redelijk succes, het oprukken van 
zwart werd vertraagd en de aanval op de koningsvleugel begon er echt 
bedreigend uit te zien. Hier heb ik het laten liggen op het moment dat ik een 
kwaliteit kon met een paardvork tussen koning en toren. Ik wilde er een dameruil 
bij inlassen maar dat mislukte en daarmee ging ook de kwaliteitswinst in rook op. 
Kort daarna werden de dames alsnog afgeruild en stelde mijn tegenstander 
remise voor. Ik nam dat na enige overdenking maar dankbaar aan, in de mening 
dat mijn winstkansen klein waren geworden. 1/2 - 1/2.

Eelko de Groot 
In mijn partij ging niet geheel als het plan was. Alhoewel ik met een pion meer uit 
de opening kwam, was ik te onvoorzichtig. Terwijl ik mijn vrijpion richting 
promotie speelde, had ik onvoldoende aandacht voor zwakheden in mijn 
koningsstelling en kon ik verlies niet meer ontlopen.

Wibo Bourguinon 
Op mijn 1.e4 opende mijn tegenstander met het ongebruikelijke b6. Er ontspon
zich een behoedzame partij met een redelijk gesloten stelling, waarbij ik
steeds licht voordeel had tot de 16e zet. Op dat moment vond ik het genoeg
geweest en brak de stelling open. Dat was niet zo'n verstandige keuze en ik



merkte dat ik een tijd niet geschaakt had. Het doorrekenen van zetten ging
me niet goed af, na mijn 20e zet gaf Fritz -2 aan. Mijn tegenstander dacht
toen een prachtige zet te doen en een stuk te kunnen winnen. Ook ik was even
overdonderd, totdat ik het voor de hand liggende aftrekschaak zag en daarmee
zijn dame won. 1-0


