
De titelrace is een tweestrijd geworden 

Helaas miste Joost door tijdnood de winnende 
voortzetting 27. – Pxf2. 

We mogen weer. Na anderhalf jaar nagenoeg niet geschaakt te hebben is de 

interne competitie maar ook de externe competitie weer gestart. Op de 

ledenvergadering hebben we afgesproken om het seizoen 2019/2020 af te 

maken (nog 9 ronden), het seizoen 2020/2021 als verloren te beschouwen en 

het seizoen 2021/2022 gelijktijdig te laten starten met de 5e periode van het 

eerstgenoemde seizoen. 

Titel, maar veel spanning om de derde plaats 

De strijd om de eerste twee plaatsen lijkt gestreden. Koploper Sander won van Joost 

en achtervolger Ad won van Hans Remmers (die derde stond). En daarmee lopen ze 

verder weg van de achtervolgers. 

Voor de derde plaats zijn nog 6 spelers in de race. Hans Remmers lijkt de beste 

papieren te hebben, al ziet hij Ron tot op 0.4 punten naderen. Ook Robert, Hans 

Sinnige, Leon en Nico hebben nog volop kans want het verschil tussen nummer 3 en 

nummer 8 is slechts 21½ punt. 

Wanneer u dit leest zijn we inmiddels een ronde verder. Voor de actuele standen kunt 

u een bezoekje brengen op onze site: 

www.svwaalwijk.nl 

De stand aan kop met nog 8 ronden te gaan: 



1. Sander van Dijk 307.2 

2. Ad Kroot 281.0 

3. Hans Remmers 234.0 

Extern wordt een zwaar seizoen 

Zaterdag 18 september jl. is ook het externe clubschaken weer begonnen. 

Wanneer je dan je 3 beste spelers mist, slechts 2 invallers hebt (door corona-

voorzichtigheid), een uitwedstrijd in en tegen Maastricht speelt tegen een 

titelkandidaat... dan weet je dat het heel zwaar zo niet onmogelijk wordt om een 

goed resultaat te behalen. 

Met een 1-0 achterstand beginnen en op alle borden een rating-achterstand, des te 

knapper van Barry en Hans Sinnige dat zij hun partij wisten te winnen. 

Ook Joost had kansen (zie diagram) maar de combinatie vermoeidheid, leeftijd en 

tijdnood nopen hem om met de zwarte stukken voor de remise te gaan met 27… 

Pg4-e5 28. Ld3-b1 Kh8-g8 (?) 29. Dc5-e3 Df4xe3 

Er had echter meer in gezeten. 

Wits laatste zet was 27. Da7-c5? (f2-f3 lijkt de enige redelijke verdediging dus wit 

heeft alle kansen de fout in te gaan) en dat had Joost kunnen afstraffen met 27… 

Pg4xf2 28. Pe4xf2 (Dc5xf2? Df4-b8) Lb2-d4! met dubbele pionwinst, want ook de g-

pion gaat nog vallen. Het eindspel is dan gewonnen al heeft het nog wel de nodige 

aandacht nodig. 

Sander, Nico, Wim en Robert kwamen er niet aan te pas en daardoor werd de 

einduitslag 5 ½ - 2 ½ voor Maastricht. 

De volgende wedstrijd is op zaterdag 9 oktober thuis tegen De Stukkenjagers 4 uit 

Tilburg. 

  


