
Drukke schaakweek 

1.  

De kritieke stelling. Ron vindt de enige goede zet 
e5. De juiste verdediging (volgens computer Fritz) is a5. Robert slaat echter op e5 en moet even later een 

stuk inleveren. 

Weer eens een ouderwets druk schaak-weekje. De eerste ronde van de KNSB 

bekercompetitie stond op het programma. Evenals de tweede ronde van de 

externe zaterdagse KNSB competitie. 

En natuurlijk werd op donderdagavond ook de interne competitie gespeeld. 

Met daarin nog 5 ronden te gaan blijft het ongemeen spannend. 

KNSB bekercompetitie 

Donderdag 7 oktober speelde het verzwakte Waalwijkse viertal tegen het veel 

sterkere Maastricht. Jawel, dezelfde tegenstander als waar in de eerste ronde van de 

KNSB zaterdagcompetitie ook al kansloos van werd verloren. Joost Hoogendoorn was 

verhinderd en Remco Sprangers speelt dit seizoen niet mee. Tja, dan mis je een 

2300+- en een 2200+-speler. 

Na één ronde zit het bekeravontuur er dus alweer op. 

Tussen haakjes staat de ELO – rating van de spelers. 

WAALWIJK MAASTRICHT 

Wilbert Schreurs (2148) - Jelmer Veltman (2190) 0,5-0,5 



Nico Pol (1807) - Michal Bodicky (2123) 0-1 

Hans Sinnige (1832) - Maarten van Laatum (2020) 0-1 

Joost Duquesnoy (1777) - Helmer Wieringa (1932) 0-1 

KNSB zaterdagcompetitie 

Zaterdag 9 oktober werd de tweede ronde gespeeld. Het op papier zwakkere De 

Stukkenjagers 4 uit Tilburg moest verslagen worden om niet in de (degradatie) 

problemen te komen. En met een beetje geluk zou je zelfs nog om promotie kunnen 

spelen. Maar dat is te optimistisch op de zaken vooruitlopen. 

Het werd inderdaad een simpele overwinning. Alleen invaller Ron moest de eer aan 

zijn tegenstander laten. De overige spelers scoorden er lustig op los. Ad en Robert 

kwamen dan wel niet verder dan remise maar met overwinningen van Wilbert, Feike, 

Sander, Nico en Hans kwam er een 6-2 eindstand op het bord. Een voorlopige 

tweede plaats achter het ongenaakbare Maastricht. Het vertekent echter enorm want 

de volgende twee ronden zijn we vrij. De volgende wedstrijd is op 18 december, uit 

tegen WLC 2 uit Woensel. 

Interne competitie 

De afwezigheid van de bekerspelers en een aantal afzeggingen zorgden voor een 

rustig (qua aantal spelers) avondje. Dat kon over de partijen niet gezegd worden. 

Vorige week wist Barry de spanning in het kampioenschap terug te brengen door van 

Sander te winnen. Omtrent sportiviteit besloot Barry ook afgelopen donderdag mee 

te spelen, en wel tegen Ad. Dat werd een enerverend potje schaak waarin het er lang 

op leek dat er niet zoveel aan de hand was. Maar één mindere zet (d5) gecombineerd 

met verkeerd terug slaan deed de partij in het voordeel van Barry kantelen. 

Aangezien Sander afwezig was blijft het ongemeen spannend. Het verschil is slechts 

0.3 punt en morgen (vanavond) staat het duel Sander – Ad op het programma. Komt 

er een winnaar, dan is diegene favoriet voor het kampioenschap. Bij remise wordt het 

rekenwerk en kan het zomaar op de allerlaatste speeldag beslist worden. 

Voor de derde plaats komen nog steeds 6 spelers in aanmerking. Hans Sinnige en 

Nico verloren in Maastricht en scoorden dus een 0 voor de interne competitie. Hans 

Remmers kwam niet voor het eerst slechts tot een remise tegen Wim en Leon 

scoorde 2/3 want hij was oneven. Robert had goede zaken kunnen doen bij winst op 

Ron. Maar het liep een beetje anders (zie stelling). 

De kritieke stelling waarin Ron met wit aan zet is. Het lijkt een comfortabele stelling 

voor wit, maar het is allemaal nog niet zo duidelijk. Met name die ongedekte loper op 

e3 is een zorgenkindje. Maar Ron weet de enige goede zet te vinden, namelijk e5! 



Zwart mag niet op e5 slaan want dan komt het tussenzetje Lc5 in de stelling. Laat dat 

nou net de zet zijn die Robert gemist heeft. Na 1. e5 dxe5 2. g5 exf4 3. Lc5 met aanval 

op de dame en loper verliest zwart een stuk. En dat weet Ron prima uit te spelen al 

moet gezegd worden dat Robert iets te vroeg op gaf. 

En nu heeft Ron dus de beste papieren om de derde plek voor zich op te eisen. 

De stand aan kop met nog 5 ronden te gaan: 

1. Sander van Dijk 316.3 

2. Ad Kroot 316.0 

3. Ron Verhoofstad 265.6 

Alle uitslagen en de complete stand vindt u op onze site: 

www.svwaalwijk.nl 


