
Waalwijk 2 KAMPIOEN !!! 

 

Na enkele jaren afwezigheid in verband met corona en teruglopend ledenaantal lukte het ons 

om een tweede team, weliswaar een viertal, in te schrijven voor de externe competitie. 

Wel een niveautje lager, namelijk in de NBSB in plaats van de KNSB. 

Uiteraard zouden wij de topfavoriet voor de titel zijn (zie mijn eerste verslag), het was alleen 

zaak om deze favorietenrol ook waar te maken. 

De eerste 4 ronden kenden geen noemenswaardige problemen en werden glansrijk gewonnen. 

De vijfde ronde waren we vrij en werden we bijna kampioen. Staunton stak daar nog een 

stokje voor door ruim te winnen. 

En dus moest het zaterdag 11 maart 2023 maar gebeuren. 

 

Vol goede moed en zéér zelfverzekerd toog het viertal richting Tilburg om daar het derde 

team van SG KING te bestrijden. Zonder slag om stoot wilden zij zich niet naar de slachtbank 

laten leiden (of lijden) en werd er een konijn in de vorm van Carlos Preuter uit de hoge hoed 

getoverd. Qua ELO misschien niet de meest aansprekende maar een zéér gevaarlijke speler 

die het toernooien altijd goed doet in de iets lagere groepen. Robert was dus gewaarschuwd. 

 

Na een Scandinavische opening kwam Robert met wit erg moeilijk te staan totdat Carlos 

besloot om er een kwaliteit tegenaan te gooien. Dat was niet goed en nadat Robert er nog een 

pion bij won was het een kwestie van tijd voordat het eerste punt binnen zou zijn. 

Maar dat was buiten de kwaliteiten en het actieve spel van Carlos gerekend. Beiden stonden 

op het punt te promoveren met één verschil: Carlos had met zijn loper op g2 zowel zijn eigen 

promotieveld h1 alsook het promotieveld van Robert, a8, onder controle. Er restte Robert 

niets anders dan te vluchten in eeuwig schaak, remise dus. 

Helaas laat mijn geheugen me in de steek zodat ik de stelling niet kan reconstrueren. 

 

De tweede tegenvaller kwam op bord 2 van Barry tegen Eric van Dongen (ELO 1798). Mijn 

slechtste partij in jaren, zo beschreef Barry zijn partij. En inderdaad moet ik hem daarin gelijk 

geven. Bij geen enkele zet geeft Fritz een plusje aan Barry. Vandaar dat zijn partij geen 

diagram waard is. Remise. 

 

Ons konijn uit de hoge hoed was Leon. Maar Leon schaakt niet veel meer en dat was te 

merken. Tegen Frank Vennix (1484) kwam ook een Scandinaviër op het bord, met Pf6 i.p.v. 

Dxd5 zoals Carlos speelde. Leon speelt natuurlijk graag op de aanval vandaar dat hij na een 

schaakje op b4 géén c3 speelde maar Pbd2. Dat stelde frank in staat om de pion op c2 mee te 

nemen. De compensatie die Leon dacht te krijgen was echter onvoldoende en op een gegeven 

moment leek er zelfs een 0 voor Leon aan te komen. Zover liet Leon het echter niet komen en 

aangezien frank tevreden was met remise werd de vrede getekend. 1 ½ - 1 ½ tussenstand. 

 

En dan komt het op teamcaptain Hans aan. Remise voor de titel zou wel genoeg zijn (Achteraf 

blijkt dat dus niet zo te zijn geweest omdat Staunton wederom een klinkende zege had 

behaald.), maar met extern 500 en intern 600 ratingpunten meer moet je natuurlijk wel 

winnen. Tegenstandster Kimberley Oostvogels heeft ELO 1289. 

Van dat ratingverschil was weinig te merken en nadat ik remise afgeslagen heb is deze 

stelling na 19. Pde2 ontstaan: 

 



Eindelijk die fout. 

Want e5 gevolgd door e4 levert een stuk op. 

Helaas vergat ik op dat moment verder te 

kijken. 

19. – e5 20. Lf5 (niet gezien) exf4 21. Lxd7 

en dan moet er gerekend worden. 

Is het kwaliteitsoffer goed of niet? 

21. - fxe3 22. Lxc8 Txc8 23. fxe3 Dxe3+ 24. 

Kf1 Pe4 en het blijkt goed te zijn. Ik win er 

een stuk bij of de kwaliteit terug en dan heb 

ik 2 pluspionnen. 

 

De laatste weken heb ik echter één 

probleem: het rekenen gaat me niet meer zo 

goed af en de bovenstaande variant kwam 

dus helemaal niet op het bord. 

In plaats daarvan ruilde ik alles af zodat er een potremise dubbel toreneindspel op het bord 

verscheen. En toen kwamen die 500/600 ELO punten verschil pas tevoorschijn.  

Kimberley speelde het niet actief en ik wel. Na de algehele ruil duurde het nog 5 zetten 

voordat het punt binnen was. 

 

Dus 2 ½ - 1 ½ winst en de titel in NBSB zaterdag 1b. 

 

Zaterdag 1 april volgt er nog een thuiswedstrijd tegen het laag geplaatste derde team van     

SV Dubbelschaak97. Plaats van handeling is wederom De Rank. 

 

 

 NBSB zaterdag 1b  Na de 6e ronde 

  Gespeeld MP BP 

1 Waalwijk 2 5 10 15 

2 SV Staunton 2 5 7 12 

3 OSV 4 5 5 10,5 

4 De Kentering 3 5 5 10 

5 SG King 3 6 4 11,5 

6 SV Dubbelschaak97 3 5 3 6,5 

7 De Stukkenjagers 8 5 2 6,5 
 

 

Hans  

 



 


