
SV Waalwijk – Gardé, 1-4-2017

Ooit, zo is mij in de wandelgangen van Hotel Waalwijk verteld, wonnen we in de eerste 
klasse van Gardé met 7 1/2-1/2. Maar dat is voorbij. Of wij zwakker geworden zijn of zij 
sterker, weet ik niet . Maar op ons sterkst waren we niet. Want we moesten Sander 
missen. Het gerucht ging dat hier geld in het spel had en dat hij een fotoshoot had met 
Doutzen Kroes - er zijn slechtere smoezen denkbaar. 

Fotografie is kunst. Schaken niet.  Het is een spelletje, en dat maakt het bij vlagen 
spannend en onvoorspelbaar. Dat bleek bij deze wedstrijd ook weer eens. Er waren een 
paar partijen bij met een enigszins wonderlijk verloop. Zokwam Joost voortreffelijk uit 
de opening. Hij kreeg met wit een Budapester tegen, en dat betekende: een pion kado. 
Wat wil een mens nog meer? In de stelling hieronder ziet het er nog heel redelijk uit 
voor Joost.

Maar de rake klap die Leon de donderdag daarvoor had uitgedeeld, leek nog na te 
dreunen. Joost liet zijn loper op g3 insnoeren door een pionnenpaar op e5 en f5. Er leek 
nog een ontsnapping mogelijk, maar dat zette weinig zoden aan de dijk. Kortom 0-1



Edgar kwam in een eindspel terecht met een pion minder, maar hield stand en mocht 
een remise aantekenen.

Nico had - zoals volgens mij de laatste keren wel vaker het geval is geweest - een van de 
qua rating sterkste tegenstanders, en dat bleek ook wel uit de uitslag: een 0.

Feike was op het eerste bord beland en kreeg daar Geert tegenover zich. Hij kreeg een 
opening tegen die hem niet onbekend is (1.Pc3) en na een tijdje zag het er vuurwerk-
achtig uit. Wit rokeerde lang en zwart maakte zich op om over de b-lijn vervelende 
dingen te doen. Maar Geert had het goed uitgekiend en bood remise aan, en daar was 
niks mis mee.



Hans had met wit een jonge tegenstander tegen, en dat ging hem niet best af (schijnt ie 
vaker last van te hebben). Na tegengestelde rokades was de aanval niet, zoals Hans 
altijd hoopt, voor hem, maar voor Wessel. Die laatste is in de onderstaande stelling aan 
zet. Kortom, een dikke vette 0.

Robert leek met zwart er wat moeilijk voor te staan. Met zijn koning in het midden leek 
wit gevaarlijk. Maar ineens was het voorbij: 0-1.



Remco speelde tegen Henk Dissel. Altijd strak in het pak die Henk.  Zou toch wel mooi 
zijn als alle schakers zich zo netjes zouden kleden. Al was Henk's spel wat minder 
voorbeeldig: Remco liet hem alle hoeken van het bord zien. In de stelling hieronder kan 
wit (met een stuk minder) nog één schaakje geven op e7 (en dat deed ie ook). En dan is 
het dag met het handje.



Daarmee was de tussenstand als volgt:

En dat betekende dat er nog één partij te gaan was. In het middenspel had ik het laten 
liggen, en ik kwam in een eindspel met allebei evenveel pionnen en loper tegen paard. 
Maar... met een witte pion aan de rand en die was niet te stuiten. Achteraf had zwart 
nog wel kunnen aansturen op een eindspel waarin wit loper heeft met randpion van de 
verkeerde kleur. Gelukkig maakte Jan het mij niet zo lastig, en zo waren we weer een 
middagje van de straat en konden we 4-4 noteren. [Tekst Wilbert Schreurs, foto's 
Godfried Couwenbergh]


