
Een MEGA overwinning !!!!!!!!!!! 
 

Gardé – Waalwijk      ½ - 7 ½  

 

Ja, wat valt hier nog aan toe te voegen. 

Ben eens diep in mijn geheugen gaan graven, maar zo’n overwinning kan ik me niet 

herinneren. 

En dat tegen, vooraf, één van onze grootste concurrenten. 

Vooraf kreeg ik het verzoek om één partij vooruit te spelen en na wat heen en weer gemail 

bleek het om één van hun zwakkere broeders te gaan, dus die kans maar aangrijpen om er 

zodoende voor te zorgen dat ie niet vervangen zou worden door een ( op papier ) veel betere 

speler. 

Zij spelen namelijk met twee teams in de 1e klasse, dus voor hetzelfde geld hevelen ze een 

goede speler van hun tweede naar het eerste. 

Maar ja, wie dan vooruit te laten spelen? Dan doe ik dat zelf maar, met zwart moet dat toch te 
doen zijn tegen een speler met 1707 ELO.  

Maar ja, net als intern lukte het ook nu niet om een goede pot neer te zetten. 
Om niet te zeggen een supersaaie pot, hetgeen me deed besluiten na een uurtje of 2 maar 

remise aan te bieden. Het was toen 9 uur en Dick was al klaar ( In 8 zetten geveegd door Hans 
S. ), én ik was vrijdag vrij dus dan al naar de kroeg, daar was niets mis mee. Hij weigerde 

want dan voelde hij zich voor niets vanuit Eindhoven met het openbaar vervoer naar 
Waalwijk toe gekomen. Wie mij kent weet dat ik er dan voor ga zitten. 

De kleine foutjes kwamen maar de remisemarge werd niet overschreden. 

 

Tot aan de volgende stelling:                                                                      

 

Ik had me al verzoend met remise en dacht 

nog één ding te proberen. 

Namelijk 45. ---  f4 

Er is niets aan de hand, want hij kan 

gewoon slaan of een koningszet doen en 

dan is het nog steeds potremise. 

 

Maar wat doet ie ???????????? 

 
46. g4 ?????????????? 

 
Toen was het gewonnen, hetgeen op de 63e 

zet geschiedde. 
 

Dus 1-0 voor ons, en met een lekker gevoel 
op zaterdag naar Soerendonk.  

 

 

Wit: Martijn Cox ( ELO 1707 ) 

Zwart: Hans Remmers ( ELO 1857 ) 

 

Zaterdag 14 oktober het vervolg. 

Om 11.45 uur afgesproken in het hotel voor een teambespreking.waarna we om 12.00 uur op 

weg gingen naar Soerendonk. 

Ingedeeld in Brabant Oost heeft misschien voordelen, maar zeker ook nadelen, want onze 

uitwedstrijden zijn wel wat verder weg dan gewend. 



Mooi op tijd aangekomen in ontmoetingscentrum Den Donck te Soerendonk begonnen we 

iets over enen aan de wedstrijd. 

Normaal gesproken kun je in zo’n verslag de spanning opbouwen, maar met deze uitslag valt 

dat natuurlijk niet mee. 

Dus dan maar op volgorde van scoren.  

 

Het tweede punt werd gescoord door Sander aan bord 5. 

Met wit 1. e2-e4 en toen kwam er een Franse opening op het bord. ( ruilvariant ) 

Was weinig aan de hand, eigenlijk net zo’n saaie pot als die van mij afgelopen donderdag. 

 

Tot aan de volgende stelling:  

 
Sander heeft zo juist een paard geruild op 

f6 en besluit dat het nu tijd is voor c4. 
Een goeie zet, want op slaan volgt schaak 

en de koning naar de h-lijn is erg listig dan 
kan bijvoorbeeld Te3 en Th3 volgen. 

Dus dan moet de toren ertussen, maar dan 
volgt Te6 en Tae1 en wit staat duidelijk 

beter. 

Wat zwart doet is echter nog slechter: 

Hij speelt c6 waarna het punt met c5 

binnenwas. ( verliest de loper ) 

 

2-0 voor Waalwijk. 

 

 

 

 

 

Voor de 3-0 zorgde Nico. 

Met zwart een Scandinaviër, dat ligt hem 
wel. Zijn tegenstander duidelijk minder, 

want die gebruikte enorm veel tijd om dan 
nog met nietszeggende zetten op de 

proppen te komen. 
 

Na 17. Dc2 volgt vernietigend 17. – b5 
En het is uit. 

 

Indien wit een pion wil winnen op b5 dan  

volgt Db6 en wat wit doet kost hem een  

pion: 18. b4 
 

Dat Nico later een stuk krijgt doet niet 
meer ter zake, want het punt was in 

hogere zin al binnen. 
 

3-0 voor Waalwijk. 

                                                                      

Wit: Sander van Dijk ( ELO 1923 ) 

Zwart: Albert Jan Blank ( ELO 1879 ) 
 

 
 

 

Wit: Coen Winters ( ELO 1818 ) 
Zwart: Nico Pol ( ELO 1901 ) 

 

 



Dan de 4-0 !!!!!  

Nou, die kwam niet zonder slag of stoot. 

Donderdag Dirk er nog in 8 zetten afgemept, vandaag was hij hetzelfde van plan met zijn 

jeugdige tegenstander. 

Koningsgambiet wat door zwart niet helemaal behandeld werd zoals het hoort, tenminste ik 

ken die variant niet, en Hans had ook zeker op iets anders gerekend. 

Kan niet goed zijn dacht hij, en met 8. d4  9. e5  en 10. Pg5 ( want dat voelde gewoon goed 

aan, zei hij. ) kwam hij toch reeds wat minder te staan. 

Na 23. --, Pe4 had Hans zijn hoop gevestigd op 24. De2 waarna 24. – Pg3 volgens hem niet 

zou kunnen in verband met 25. Dxe6. 

Toch was dit voor zwart winnend. 

Na 24. – Dg6 is het Hans die ineens winnend voordeel heeft. 
 

Nog even de partij met slotstelling. 
 

Wit: Hans Sinnige ( ELO 1819 ) 
Zwart: Wessel Veerbeek ( ELO 1684 ) 

 
1.e4 e5 2.f4 d6 3.Nf3 Bg4 4.Bc4 Nf6 5.h3 Be6 6.Bxe6 fxe6 7.0–0 Nc6 8.d4 exd4 9.e5 Nd7 

10.Ng5 Qe7 11.exd6 Qxd6 12.Qh5+ g6 13.Qg4 Nc5 14.Na3 Be7 15.b3 h6 16.Nf3 0–0–0 

17.Bb2 h5 18.Qg3 g5 19.Nxg5 Bxg5 20.Qxg5 Rdg8 21.Nb5 Qf8 22.Qh4 Qg7 23.Qf2 Ne4 

24.Qe2 Qg6 25.Rfe1 Nc5 26.Nxd4 Rh7 27.Nxc6 bxc6 28.Bd4 Nd7 29.Qf3 c5 30.Qa8+ Nb8 

31.Bxc5 c6 32.Re2 Qg3 33.Bd6 Rb7 34.Bxb8 Rxb8 35.Qxc6+ Kd8 36.Rd1+ Ke7 37.Qxe6+ 

Kf8 1–0 
 

                                          
 
 

Het winnende halfje kwam op naam van Wilbert. Of was het toch Toine die een fractie eerder 

voor de 5-0 zorgde ? Ik weet het niet, maar in tijdnood stond ik bij Wilbert te kijken, want ik 

dacht dat dat helemaal verkeerd zou aflopen.  

De partij werd door Wilbert rustig en solide opgezet, maar 17. h4 was toch iets minder. 

Ook zwart pakt het daarna niet helemaal zorgvuldig aan waarna de stelling weer enigszins in 

evenwicht kwam. 
Met 22. Lf3 kwam wit weer in het nadeel en wel in beslissend nadeel, want met twee 

dubbelpionnen op de e- lijn en de g- lijn ziet het er niet al te rooskleurig uit voor Wilbert. 
 



Wit: Wilbert Schreurs ( ELO 2067 ) 

Zwart: Alexander Al ( ELO 2050 ) 

 

 

Na 32 zetten ontstaat de volgende stelling: 

Het staat natuurlijk gigantisch verloren, 

maar de tijdnood begint en Wilbert begint 

wat te rommelen. 

        

33. exf5 kost natuurlijk gewoon een stuk, 

hetgeen geschiedde na 33. – Txf4 34. Txf4 

Dxg3 schaak 35. Dg2 en 35. – Dxf4 
 

 
 

 
 

 
 

 

Maar na 36. Da8 +, Kf7 37. fxe6+, Ke7 

38. Dc8, Dxe5 ????????????????????????? 

( 38. --, Dd4+ en 39. --, Dd8 is meteen 

winnend ) 

39. Dd7+, Kf6 40.Df7+, Kg5 41. e7, De1+       

42.Kg2, De2+ 43. Kg1, Lh2+ 44. Kh1 

ontstaat dan de volgende stelling. 

 

 

Wit besluit om met 44. --, De4+ 45. Kxh2 

de remise te pakken, maar wederom laat 

hij de winst liggen. 
 

44. --, Le5 en volgens mijn Fritz mat in 21. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
De winst is binnen, het is 4 ½ - ½ en luttele seconden later ( of toch eerder ) staat  
het  5 ½ - ½ voor ons. 

Invaller Toine ( Peter was verhinderd ) had er zin in. 

Na deze partij moet je eigenlijk concluderen dat we hem niet kunnen missen. 

Hij schaakt niet veel, maar als ie er voor gaat zitten, dan komen de scherpste varianten op het 

bord. Zo ook vandaag, zomaar op een zaterdagmiddag in Soerendonk, na eerst een reis vanuit 

Delft naar Waalwijk 

Ik had hem toch nog maar even gebeld om te melden dat de A59 afgesloten was, maar 

achteraf was dat niet nodig omdat hij niet over Den Bosch rijdt. 

Maar wat een gedoe om hem te bereiken zeg. Woensdag tot 23.30 uur geprobeerd maar ja, hij 

was weer aan het stappen, of bridgen of whatever.    



Ben toen zelf met m’n maatje gaan stappen maar was redelijk op tijd weer thuis, dus dacht 

nou vooruit nog maar een keer proberen. En toen kreeg ik hem te pakken, alleen belde ik hem 

toen uit zijn bed om 02.30 uur op donderdagochtend. 

 

Dan de partij: 

 

Van deze partij zou ik eigenlijk na bijna iedere zet een diagram moeten maken, maar ik weet 

niet of René daar zo blij mee is, want dan worden de kosten voor het clubblad wel erg hoog. 

 

Wit: Har van Himbergen ( ELO 2038 ) 

Zwart: T. Prangers ( ELO 2032 )  

 
Zo’n beetje de scherpste variant van de Siciliaan: De Sveshnikov. 

 
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 e5 6.Ndb5 d6 7.Bg5 a6 8.Na3 b5 9.Bxf6 gxf6 

10.Nd5 f5 11.Bxb5 axb5 12.Nxb5 Ra4 13.c4 Qa5+ 14.b4 Nxb4 15.Nbc7+ Kd8 16.0–0 Nxd5 
17.Nxd5 Rxc4 18.Qh5 Be6 19.Qg5+ Kc8 20.Rfc1 Rc5 21.Rab1 f4 22.Rxc5+ Qxc5 23.Nb6+ 

Kc7 24.Na8+ Kd7 25.Nb6+ Ke8 26.Nd5 Bxd5 27.Rb8+ Kd7 28.Qd8+ Ke6 29.exd5+ Qxd5 
30.Qc8+ Kf6 31.g4 fxg3 32.Qd8+ Kg6 33.Rb3 gxf2+ 34.Kxf2 Qd2+ 35.Kg1 Qe1+ 36.Kg2 

Qe4+ 37.Kg1 h6 38.Rg3+ Kh7 39.Qf6 Rg8 40.Qxf7+ Bg7 0–1 

 

Stelling na de 10
e
 zet van zwart.                              Stelling na de 14

e
 zet van wit. 

                         
 
 

 

Stelling na de 20
e
 zet van wit.                                 Stelling na de 24

e
 zet van wit. 

                     



En de slotstelling:                                   0-1 

 

Voor de 6 ½ - ½ zorgde Feike. 

Ik had hem nog gevraagd of hij voorkeur voor wit of zwart had, maar dat maakte hem niet uit, 

alhoewel een lichte voorkeur voor wit omdat hij dan 1. Pc3 kan openen. 

Dus topbord voor Feike met wit. 

 
Met verwisseling van zetten komt er dan een Philidor op het bord. 

Op de 11
e
 zet f4 is iets minder, want de zwartveldige loper van wit wordt geruild, maar 

uiteraard blijft wit toch ruimteoverwicht houden. 

 
 

Wit heeft zojuist 25. e5 gespeeld en dan 

ontstaat de volgende stelling: 

 

                                         
Als zwart hier voortzet met 

Dg6 of Dh6 dan kan hij nog vechten 
alhoewel hij toch behoorlijk minder staat. 

 
Met 25. – dxe5 slaat hij de plank echter 

volledig mis. 
 

Na 26. Pxe5, Tb6 27. Pxf7, Txf7 
28. Dxe7 geeft hij op. 

 

 

 

 

 

 

 
Het laatste punt kwam van Richard. 

In hevige tijdnood ging zijn tegenstander 

in verloren stelling door zijn vlag. 

Nog even reconstrueren maar 

de 7 ½ - ½ was binnen. 

 

 
Wit: Feike Liefrink ( ELO 1954 ) 

Zwart: Jan Broekhuis ( ELO 1850 ) 

 

 
 

 

 

Wit: Geert Gabriëls ( ELO 1868 ) 

Zwart: Richard Waeterschoodt  

           (ELO 1909) 

 
Partij helaas niet ontvangen. 

 



 
Rest mij alleen nog alle spelers de complimenten te geven voor hun fantastische prestatie. 

Als we deze vorm vasthouden, dan worden we zeker kampioen. 

                                 
Uitslagen en standen: 

 

1
e
 Ronde 14 – 10 – 2006 

Gardé  Waalwijk  ½  7 ½  

Checkmate  Triple-Pion 6 2 

Kemppion Stukkenjagers 4 3 ½  4 ½  

Vianen DVP 2 HMC Calder 4 2 ½  5 ½  

 

De stand: 

1 Waalwijk  2 7 ½  

2 Checkmate  2 6 

3 HMC Calder 4 2 5 ½  

4 Stukkenjagers 4 2 4 ½  

5 Kemppion  0 3 ½  

6 Vianen DVP 2 0 2 ½  

7 Triple-Pion 0 2 

8 Gardé  0 ½  

 

Volgende wedstrijd: zaterdag 11 november thuis tegen HMC Calder 4. 

Wederom een zéér belangrijke wedstrijd. 

Vorig seizoen wisten we met 5-3 te winnen, maar ook zij zullen het idee hebben dat het in 

Brabant Oost misschien iets gemakkelijker is om kampioen te worden.  

 

De overige complete partijen: 
 

Bord 1: Wilbert  ( wit ) 
1.Nf3 f5 2.b3 Nf6 3.Bb2 e6 4.c4 c6 5.e3 d5 6.Be2 Bd6 7.0-0 Qe7 8.Ne5 0-0 9.f4 Nfd7 10.Qe1 b6 
11.Qg3 a5 12.d3 Bb7 13.a3 Na6 14.Nd2 Nac5 15.Rad1 Nxe5 16.fxe5 Bc7 17.h4 dxc4 18.dxc4 Rfd8 
19.Bd4 Nd7 20.a4 c5 21.Bb2 Qe8 22.Bf3 Bxf3 23.Nxf3 Nf6 24.Qe1 Ne4 25.Ng5 Nxg5 26.hxg5 
Rxd1 27.Qxd1 Rd8 28.Qc2 Qh5 29.e4 Qxg5 30.Bc1 Qh4 31.Bf4 Rd4 32.g3 Qg4 33.exf5 Rxf4 
34.Rxf4 Qxg3+ 35.Qg2 Qxf4 36.Qa8+ Kf7 37.fxe6+ Ke7 38.Qc8 Qxe5 39.Qd7+ Kf6 40.Qf7+ Kg5 
41.e7 Qe1+ 42.Kg2 Qe2+ 43.Kg1 Bh2+ 44.Kh1 Qe4+ 45.Kxh2 Qe2+ 46.Kg1 Qe1+ ½-½ 
 

Bord 2: Toine  ( zwart )  zie verslag. 
 

Bord 3: Feike  ( wit ) 
1.Nc3 Nf6 2.e4 e5 3.Nf3 d6 4.d4 exd4 5.Nxd4 Be7 6.Bc4 0-0 7.0-0 a6 8.a4 c6 9.Be3 Qa5 10.Qd2 
Qh5 11.f4 Ng4 12.Nf3 Nxe3 13.Qxe3 Nd7 14.Kh1 Nf6 15.Rad1 b5 16.Bb3 b4 17.Ne2 c5 18.Ng3 
Ng4 19.Qd2 Qh6 20.Bd5 Rb8 21.Kg1 Nf6 22.Bc4 Nh5 23.Nxh5 Qxh5 24.Qe3 a5 25.e5 dxe5 
26.Nxe5 Rb6 27.Nxf7 Rxf7 28.Qxe7 1-0 
 

Bord 4: Richard  ( zwart ) partij helaas niet mogen ontvangen. 

 

Bord 5: Sander  ( wit ) 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.Nf3 Bd6 5.Bd3 Ne7 6.0-0 Nbc6 7.c3 0-0 8.Re1 Bf5 9.b4 Bxd3 
10.Qxd3 Ng6 11.Na3 a6 12.Nc2 Qd7 13.Bd2 Nce7 14.Ne5 Qc8 15.f4 f6 16.Nxg6 hxg6 17.c4 c6 1-0 
 
 



 

Bord 6: Nico  ( zwart ) 
1.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qa5 4.Bc4 Nf6 5.Nge2 Bg4 6.d3 c6 7.Bd2 Qc7 8.a4 Nbd7 9.f3 Bf5 
10.Bf4 e5 11.Be3 Bb4 12.0-0 0-0 13.Ne4 Bxe4 14.dxe4 Rad8 15.c3 Bc5 16.Bxc5 Nxc5 17.Qc2 b5 
18.axb5 cxb5 19.b4 bxc4 20.bxc5 Qxc5+ 21.Kh1 Rd7 22.Rad1 Rfd8 23.Rxd7 Rxd7 24.Rd1 g6 
25.Rxd7 Nxd7 26.Qd2 Qc7 27.f4 exf4 28.Nxf4 Nf6 29.Qd4 Qxf4 0-1 
 

Bord 7: Hans S.  ( wit ) zie verslag. 

 

Bord 8: Hans R.  ( zwart ) 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Bf5 5.Ng3 Bg6 6.Nf3 Nd7 7.Bd3 Bxd3 8.Qxd3 Ngf6 9.0-0 e6 
10.Re1 Be7 11.Bd2 0-0 12.Rad1 c5 13.dxc5 Nxc5 14.Qxd8 Rfxd8 15.Be3 Nd5 16.Bd4 Nb4 17.Rd2 
Nc6 18.Red1 Nxd4 19.Rxd4 Rxd4 20.Rxd4 Rd8 21.Rxd8+ Bxd8 22.b4 Na6 23.c3 Kf8 24.Ne4 Be7 
25.Kf1 Nc7 26.Ne5 Nd5 27.a3 f5 28.Nc5 Bxc5 29.bxc5 Nxc3 30.c6 bxc6 31.Nxc6 Nb1 32.a4 Nc3 
33.Nxa7 Nxa4 34.Ke2 Nc5 35.Nc6 Kf7 36.f4 Nd7 37.h3 Kf6 38.Kf2 e5 39.fxe5+ Nxe5 40.Nd4 g5 
41.g3 Ng6 42.Nf3 h5 43.Kg2 Ne5 44.Nd4 Nd3 45.Nf3 f4 46.g4 hxg4 47.hxg4 Ne5 48.Nh2 Ke6 
49.Kh3 Kd5 50.Nf1 Kd4 51.Nd2 Kd3 52.Nb3 Ke3 53.Na1 Kd2 54.Nb3+ Ke1 55.Nd4 f3 56.Nc2+ Kd2 
57.Nd4 Kd3 58.Nf5 f2 59.Kg2 Nxg4 60.Ng3 Ke3 61.Nf5+ Ke2 62.Nd4+ Kd3 63.Ne6 Ke3 0-1 
 
 

Opstelling en bijzonderheden zullen tijdig bekend gemaakt worden. 

 

Gegroet, Uw zéééééééééér tevreden teamcaptain en collega schaker. 

 

PS: Donderdag 9 november zullen wij eerst nog een bekerwedstrijd spelen tegen de externe 

kampioen van vorig jaar, DSC uit Dongen. 

 

Om de pagina nog even op te vullen zijn hier nog twee problemen: 
 

 

              
 

 

Wit geeft mat in 3 !!                                                Wit zet mat, maar…………………… 

                                                                 

                                                                                 Alleen de LAATSTE zet mag een torenzet              

                                                                                 zijn. ( Goeie training voor Hans S. ) 


