
Wie ééns zonder noodzaak opgeeft waar volhouden geboden is, zal 

nooit iets tot een goed einde brengen. (Mencius, Chinees wijsgeer 372 vC-289 vC) 

Waalwijk 2 – De Baronie 4, 9-1-2016, door Joost Duquesnoy 

Weinig tijd gehad om een verslag over deze wedstrijd in elkaar te typen, maar om de 

achterstand niet al te groot te laten worden toch maar een korte samenvatting voor het 

nageslacht. Mijn collega van het eerste wil nog wel eens een achterstand van een verslagje 

of tig opbouwen om dat dan allemaal in een vlaag van waanzinnige creativiteit in te halen, 

maar ik kan dat niet. Niet alleen is mijn lange termijn geheugen daar niet meer voor geschikt 

maar worden de lezers ook opeens geconfronteerd met leesvoer die de omvang van de 

samenvatting van de “Lord of the rings” benaderen wat aandachtige bestudering ook weer 

frustreert. 

De middag begon met een telefoonincident, maar dat bleek allemaal tegen het eerste team 

gericht te zijn. Zonder psychologische oorlogsvoering en belasting kon het tweede gewoon 

gezellig aan de wedstrijd tegen Breda beginnen. 

Allereerst is daar natuurlijk de partij van Edgar. Dat ging niet 

helemaal goed. De laatste zet van 

Edgar was La3 ? (valt de toren op f8 

aan) waarbij hij even helemaal 

vergeten had dat zwart de pion op e4 

kon slaan om daarmee een aardige 

vork te introduceren.  Na 12. Lxf8 – 

Dxf8 13. Lc2 – exf3 speelde Edgar 

ook nog eens 14. Dd3?. Zwart had 

toen met fxg2 weinig problemen om gewoon gewonnen te gaan 

staan. We zijn bij zet 14 en er is nog een lange middag te gaan. Laten we deze partij maar 

even voor wat het is.  

Ondertussen speelde René een degelijke maar weinig enerverende partij. Zwart had in een 

Caro Kann misschien ergens iets beter spel kunnen krijgen omdat René met wit met een 

dubbelpion werd opgezadeld. Toe deze zich oploste, de meeste stukken waren geruild en 

beide spelers geen kant meer op konden besloten ze tot remise.  

Ondertussen zit Edgar nog te zweten over zijn partij waar inmiddels 

de stelling hier links is ontstaan (zwart is aan zet). Fritz vraagt 

vriendelijk of er nog geanalyseerd moet worden gezien het voordeel 

dat de zwartspeler heeft en reageert enigszins teleurgesteld als ik 

daarop een volmondig ja op antwoord. Wit dreigt helemaal niks en 

na bijvoorbeeld Da3 moet wit zijn dame ook al gaan terugtrekken 

om de pion op c3 gedekt te houden. Het gaat zwart dan vanzelf 

lukken de nodige stukken af te ruilen en het eindspel te winnen. 

Zwart was echter te gretig op het afruilen en speelde  wat minder 

correct (hoewel het aan de feitelijke stelling niks verandert) De7 waarna wit een pionnetje 

kon snaaien met Txh6+ omdat het paard op f5 aan de dekking van de dame gebonden is.  

Op ons eerste bord ging het ook niet helemaal volgens plan. Of misschien juist wel maar was 

het plan misschien niet helemaal goed. Wim, normaal een degelijke speler, had bedacht dat 



je in een Spanjaard ook kon proberen f7-f5 te spelen. Nu kan dat wel, in sommige 

Spanjaarden. Bij sommige is het misschien zelfs wel goed. Maar in de variant die Wim op het 

bord had is het twijfelachtig, zo niet hartstikke fout. Met een koning 

volledig onbeschermd op het bord en alle witte stukken 

erachteraan rennend was het plijt snel beslecht. 

Inmiddels heeft Edgar zich naar een nieuwe stelling gefrommeld en 

zojuist h4-h5 gespeeld. Het leuke van deze zet is dat de pion niet 

geslagen kan worden wegens dameverlies. Verder verbetert het 

niks aan de stelling, maar het brengt de tegenstander in verwarring 

(misschien, moeten we daar eerlijkheidshalve dan wel bij zeggen)  

en geeft dan kans op fouten (hoewel die kans wel heel klein is). De oplettende lezer is het 

misschien opgevallen dat er inmiddels ook een witte pion op a2 verdwenen is. Droefenis 

alom in het witte kamp. 

Ik kreeg een Franse afruilvariant op het bord. Een tijdlang ging het gelijk op tot wit zo 

vriendelijk was een pionnetje weg te geven. Met wat meer lef had ik nog snel kunnen winnen 

ook maar ik durfde niet helemaal (het gaat tenslotte om het team). Door een aardige 

tactische wending kon ik afwikkelen naar een stelling waarin wit een heleboel materiaal zou 

gaan verliezen en daarmee de partij, overtuigend genoeg voor wit om er mee op te houden. 

De partij van Gerard leek een hele tijd gelijk op te gaan, althans dat is wat ik mij herinner. 

Maar ook daar stond opeens een gewonnen stelling op het bord. 

Inmiddels is het materiaal bij Edgar ook danig gereduceerd. Niet dat 

hem dat helpt maar misschien wordt het dan wel moeilijker om mat 

te zetten. Zwart is in de stelling hiernaast aan zet en had nu met 

46...Dg5 47.Dxd8+ Dxd8 48.Ke3 Dd6 49.fxg4 f4+ 50.Ke4 Ld5+ 

51.Kd3 Lxh1+ 52.Kc2 f3 53.c4 f2 54.c5 Dxc5+ 55.Kb3 Ld5+ 56.Kb2 

f1D 57.g5 Dcc1 mat kunnen geven. U begrijpt, Fritz vindt dit in 

seconden. Voor ons stervelingen zijn dit soort reeksen van zetten 

lastiger te vinden. Het is daarom geen schande als je het niet zien. 

Zwart speelde 46…Dd6 en de partij kabbelde voort. 

Leon speelde een degelijke partij en won, als ik mij goed herinner ergens een pion. In het 

eindspel liet hij deze niet meer lopen alhoewel wij wel de indruk hadden dat hij het wat 

efficiënter had kunnen doen en zijn tegenstander wat minder kansen had mogen geven.  

Edgar heeft ondertussen afgewikkeld naar het eindspel dat 

hiernaast te zien is. Alleen hij en Ralph zitten nog te spelen. Het 

eerste team heeft zijn tegenstander al uitgezwaaid (voor het verloop 

van die wedstrijd verwijs ik naar het verslag van Hans) en in Hotel 

Waalwijk begint een bruiloftsfeest op gang te komen. Het einde van 

de middag lijkt te naderen.  Voorzichtig worden de eerste stukken in 

de dozen gedaan en verhuisd het materiaal naar de kast. 

 

Ralph heeft lang zitten zwoegen op een eindspel met een pion minder. Op het einde van de 

partij vergeet hij even dat zijn tegenstander een gedekte vrijpion op c6 heeft en dat hij zijn 



loper toch echt nodig heeft om die tegen te houden. Hij ruilt de loper en de pion loopt door, 

einde oefening. Met de loper op het bord zal het ook wel verloren zijn geweest, schat ik zo in, 

maar dan was het nog wel een hele klus geweest. 

En dan zit Edgar nog alleen. 

Zwart heeft het goed gespeeld. Wit is een soort van pat gezet, de 

witte koning is terug gedrongen en er zijn allerlei winnende 

manoeuvres denkbaar.  In deze stelling heeft zwart weer een matje 

tot zijn beschikking. 66...Te4 67.Tc1 Te2 68.Tc4+ Kh3 69.Tf4 g2 70.Tf1 

gxf1D+ 71.Kxf1 Lb5 72.c6 Kg3 73.c7 Te3+ 74.Kg1 Te1 en mat.  

 

 

Het is donker en het bruidspaar wacht bij de deur tot de speelzaal vrijgegeven wordt voor het 

feest. Binnen kijken een paar achtergebleven schaker vooral naar de klok. Die aan de muur, 

niet die naast het bord. Men wil naar huis… Achter het bord twee spelers, al bijna 5 uur 

bezig.  

En daar is dan eindelijk de apotheose. In het bovenstaande diagram speelt zwart 66… 

Kh3 ???????? En na 67 Txg3!!! Kxg3 is het remise!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van weeromstuit schrijf ik per ongeluk 0 – 1 op het wedstrijd formulier. Maar dat was 

gelukkig nog niet getekend.  

  



 
Waalwijk 2 1644 De Baronie 4 1514 5 3 

1. Wim van Wanrooij 1848 Matthijs van Merwijk 1718 0 1 

2. Leon van Gelder  1725 Han Li  1626 1 0 

3. Joost Duquesnoy 1772 Willem van Kooten 1466 1 0 

4. Edgar van Dijk  1618 Hein Groothuis 1537 ½ ½ 

5. Gerard Fedyszyn  1633 Bas Ligtenberg  1590 1 0 

6. Rene van Bijnen  1464 Jan Kleyn  1491 1 0 

7. Ralph Schraven  

 
Jan de Gardeijn  1431 0 1 

8. Peter van Wijk 1446 Sander de Smet  1254 ½ ½ 

 

4 Klasse 2B Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. BSV 2  8 24 
 

     6      6 6½      5½ 

2. Waalwijk 2 8 23      
 

5½ 7           5 5½ 

3. De Kentering 1  4 15 2 2½ 
 

     4½      6      

4. WLC 3  4 14½      1      
 

3½ 4½      5½ 

5. Oisterwijk 1 3 14 2      3½ 4½ 
 

4           

6. De Vughtse Toren 2  3 13½ 1½           3½ 4 
 

4½      

7. De Baronie 4  2 13½      3 2           3½ 
 

5 

8. Dubbelschaak 3  0 10½ 2½ 2½      2½           3 
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