
De avonturen van Wijker Toren 2 
 
Zaterdag moest WT2 aantreden tegen Zuid Oost United 1. Wij moesten een uur later starten dan de 
gebruikelijke 1 uur. Er was echter niet bijgezegd dat dat uur eigenlijk voor de extra reistijd bedoeld 
was.  
Het vinden van de schaaklocatie was namelijk de grootste opgave van de middag. 
In twee auto's met elk vier man gingen wij, onze milieubewuste reiskeuze prijzend, op weg naar 
Amsterdam.  
De auto van Arjan besloot eerst een warming up te gaan doen bij voetbalvereniging Zuid-Oost. 
Dennis werd bijgestaan door het duo Rammstein-Spruit, laatstgenoemde navigeerde hem keurig naar 
het vermoedelijke adres van de voorzitter van de schaakvereniging. Nummer 650 was het, maar onze 
schaaklocatie zeker niet.  
 

 
De GPS wordt opnieuw gekalibreerd, invaller Hans ziet het allemaal met lede ogen aan. 
 
Gewapend met een nieuw adres ging ome Google weer voorop. Na drie keer langs de achterkant van 
de speellocatie te zijn gelopen en Dennis bijna kwijt te raken aan een Zumba klasje kwamen we toch 
op het goede pad. 
 
Tien minuten voor de start van de ronde kwam de auto van Arjan ook terug van hun warming up en 
konden de klokken ingedrukt worden. 
 
  
De wedstrijd begon voorspoedig doordat Cas vrij snel de score mocht openen. 
 



 
Door de vroege break in het centrum kwam Cas goed uit de opening. Cas (zwart) kon na g3 met Lh3 
de kwaliteit innen. 
 

 

Even later, na Lxb2+, nog een pion en daarmee de partij. 

 

 

 

 

 

 

 



Dennis kwam ook goed uit de opening: 

 

Met La6 begon Dennis (wit) een gevaarlijke aanval. Alle witte stukken staan klaar om de zwarte 

stelling te infiltreren. 

 

Deze aanval werd fraai afgerond met Pb5 waarna de stelling van wit zo dominant is dat de beste zet: 

Txd7, mat in 7 is. Na het logische Lb7 volgt het zeer subtiele Dd6! gevolgd door lekker achterover 

leunen.De tegenstander van Dennis had dit allemaal gezien en speelde sportief De5 waarna Dennis 

het mat mocht uitvoeren. 

Onze invallers Hans en Berend waren nog zo van slag van de heenreis dat hun partijen daaronder te 

lijden hadden. Dit kan niemand ze natuurlijk kwalijk nemen; alleen doorgewinterde Wijker Toren 2 

spelers zijn tegen dit soort fratsen bestand. 

Zo stond het na vier partijen 2-2 en was de spanning terug in de wedstrijd. 



Paul won zijn partij op zijn kenmerkende solide wijze. 

Zelf geeft hij commentaar:  

 

Spruit - van den Berg, stelling na 14. … Pe4. 
 

Het kritieke moment in de partij. Structureel staat wit prima maar zwart heeft even wat dreigingen. 
Ik heb drie zetten overwogen: 15. Kh2 (zwart kan niet goed op f2 slaan want f7 is zwak), 15. Lf4 
(eenvoudig g3 dekken) maar ik speelde 15. Le3 om de sterke loper op a7 te neutraliseren. Na 15. 
…Lxe3 16. Pxe3 kan zwart op g3 slaan. Ik had de volgende variant in gedachten: 16. … Pxg3 17. Te1 
Pe4 18. Pd5 Lf5 19. Dd4. Wit heeft dan vele dreigingen. Er zit echter een gat in de variant want zwart 
heeft 17. … Pf5! en na bijvoorbeeld 18. Pxf5 Lxf5 19. Txe8 Dxe8 20. Dxd6 is de zwarte zwakte 
opgelost en staat het ongeveer gelijk. Achteraf blijken zowel Kh2 als Lf4 goed voor een prettig 
voordeel voor wit en leidt Le3 na correct spel van zwart tot een ongeveer gelijke stelling. Wellicht dat 
mijn tegenstander ook de terugtocht Pf5 had gemist want hij speelde 17. … Bd7 Nu staat wit prima 
en eenvoudig centraliseren van de stukken is voldoende voor groot voordeel. Het vervolg was 17. 
Qd4 Bc6 18. Rad1 Qg5 19. h4 Qg6 20. Nd5 Rad8 21. Rfe1 f5 22. Re3 Re5 23. Nf4 Qe8 24. b4 Re7 
25. Nd5 Bxd5 Dit kost materiaal maar zwart heeft al geen redelijke zetten meer. 26. Qxd5+ Kh8 
27. Qxf5 Re5 28. Qf4 Nf6 29. Rxe5 dxe5 30. Rxd8 Qxd8 31. Qxe5 Dd1+ 32. Lf1. Wit staat 2 pionnen 
voor en de winst is niet moeilijk meer. Even later was het op zet 42 1-0 
 
Hierna volgde de winst van Arjen 
 
Ook hij geeft zelf commentaar op zijn partij (Tip: kopieer de tekst in je schaakprogramma en klik er 
doorheen): 

Arjan Wijnberg, DWT 2. (2072) - Jelle Wierstra, Zuid Oost United (1467) [A41] 

KNSB klasse 4E bord 1 (4), 14.12.2019 

:1 d4 d6: Tartakower Systeem en Moderne Verdediging Vandaag de wedstrijd tegen de Amsterdamse 
club Zuid-Oost United. 1.d4 d6 Waarschijnlijk weer een leeuw-speler. Ik besloot om niet voor c4 te 
gaan maar te gaan vechten om veld e5. 2.Pf3 Pd7 3.Lf4 Wederom gericht op veld e5 3...c6 4.c3 Pgf6 



5.h3 Wederom op veld e5 gericht. 5...Dc7 6.Pbd2 e5 Zwart kan hem spelen, maar het gevecht is niet 
voorbij. 7.Lh2 Le7 8.e3 h6 Lijkt een overbodige zet of wil hij via g5 gaan aanvallen? 9.Dc2 b5 Zwart 
comprimeert zijn stelling [9...0-0 10.Ld3²] 10.Ld3 0-0 11.0-0 Te8 12.Tac1 [12.a4 exd4 13.cxd4 bxa4 
14.Dxa4 Pb6±] 12...Lb7 13.c4 Eigenlijk weer gericht op e5. Immers na b4 speel ik c5 13...bxc4 
[13...exd4!? Is een nadere analyse waard. 14.exd4 bxc4 15.Pxc4 Pb6±] 14.Pxc4± Veld e5 is nuvier 
maal aangevallen 14...exd4 15.Pxd4 Tac8 16.Pf5 Nu val ik veld d6 ook driemaal aan 16...Pe517.Tfd1 
Jammer dat de toren er al nog niet stond. Dus daarom zet ik hem er alsnog neer. 17...Pxc4? 
[¹17...Tcd8+-] 18.Lxc4 

 

Wit staat geweldig, maar hoe nu verder? [18.Dxc4?! Tcd8 19.Df4 Lc8+-] 18...Ted8 Zwart dekt 
uiteraard d6 19.f3? Had hier natuurlijk de volgende combinatie moeten vinden. Maar zag geen 
overtuigende winst (mat). [¹19.Pxh6+ En wit wint. 19...gxh6 20.Dg6+ Kh8 21.Dxh6+ Ph7 (21...Kg8 
22.Td4) 22.Ld3+-] 19...Lf8 20.Kh1 [20.Df2!? Pe8 21.Dh4 Kh8+-] 20...Td7 21.e4 Doel is weer om voor 
veld e5 te gaan. 21...Dd8 22.Lb3 Pe8 [22...c5 23.Pe3+-] 23.Lf4 [23.Dd3 d5 24.exd5 g6+-] 23...Db6 Raar 
dat zwart nu niet voor d5 gaat. [23...d5!?+-] 24.Dd2 Tcd8 [24...h5 25.De1 g6 26.Ph6+ Lxh6 27.Lxh6+-] 
25.Le3 [25.De1 d5 26.Dg3 Kh7 27.exd5 cxd5+-] 25...Da6? [25...c5 26.Dc3 d5 27.exd5 Lxd5 28.Lxc5 
Lxc5 29.Dxc5 Dxc5 30.Txc5 Lxb3 31.Txd7 Txd7 32.axb3 Pc7²] 26.Df2 c5 27.Lc4 Met wit was ik op zoek 
naar een goed plan. Aanval op de koning was een optie. [27.Dg3!? Kh7 28.Dh4 d5 29.exd5 Lxd5 
30.Txd5 Txd5 31.Pxh6 Df6 (31...gxh6?? 32.Lxd5 Df6 33.Dxf6 Pxf6 34.Lxf7+-) 32.De4+ g6 33.Lxd5 Lxh6 
34.Lxh6 Kxh6 35.Lxf7 Pg7 36.De3+ Kh7+-] 27...Db6± 28.De2 [28.a4 Lc6±] 28...a6 weer geen d5 [28...d5 
29.exd5 Lxd5 30.Dc2=] 29.Tb1 Met wit zoek ik een veilige winst. Het witte stellingsvoordeel is bijna 
volledig verdwenen. [29.Lb3 Pc7±] 29...Pf6 Dit is natuurlijk echt slecht weer geen d5 [¹29...d5!? Is de 
beste kans voor zwart. 30.exd5 Lxd5 31.Lxd5 Txd5 32.Txd5 Txd5=] 30.b4!± Deflectie: c5 30...Dc6? 
[30...cxb4 31.Lxb6 Deflectie Penning;  

…30...-- 31.bxc5 Dreiging 31...dxc5 32.Txb6 Ontdekte aanval] 31.b5+- Dc7 32.bxa6 La8 [32...Lc6 
33.Lf4+-] 33.Lf4 Mooie zet om te spelen. 33...Ph5 34.Lh2 g6 Nu helpt zwart me om de stukken naar 
de goede velden te spelen. 35.Pe3 Dc6? 



 

 

 [35...Pf6+- De beste praktische kans.] 36.Lb5 Toen riep zwart: “Nu trap ik er toch nog in!” en gaf 
sportief op. [36.Lb5 Dc8 37.Lxd7 Dxd7 38.Db5+-]  1-0 

We hadden nu al 4 bordpunten maar de wedstrijd werd er niet minder spannend op. Peter en ik 
waren nog aan het werk om de overwinning over de streep te trekken. 
 
Peter (zwart) won een kwaliteit tegen een pion maar stond minder. In het middenspel werd de 
kwaliteit een stuk en stond Peter erg goed. In de volgende stelling ging Peter in de fout: 
 
 
 

 



Met b4 wordt het paard aangevallen. Het heeft 8 velden waarvan 3 direct verliezen. Bij de 5 andere 

zetten blijft zwart beter staan (waarvan Pb7 de beste was). Peter speelde Pa6, een van de drie 

ongelukkige velden. Gelukkig zag zijn tegenstander de winnende zet niet: (dramatische pauze voor de 

puzzelaars…) Tc6! 

Peter bleef beter staan maar het voordeel verzilveren was nog lastig. 

 

Uiteindelijk werd het remise door zetherhaling en was met 4.5 bordpunten de overwinning binnen.  

 

Zelf was ik als laatste klaar. Na een pionoffer in de opening stond ik (wit) iets minder. 

In wederzijds tijdnood maakte ik de minste fouten en stond ik beter na de tijdcontrole. 



 

Stand na de veertigste zet van zwart. 

De zwarte pionnen zien er imposant uit maar ze gaan nergens heen. Één bij één vielen ze en kon mijn 

koning de stelling binnendringen. 

 

Na Tc8 is het over met mat in twee. Tg4 had wit nog een laatste vraag gesteld maar na die te 

beantwoorden met Te6 hadden de stukken weer in het doosje gekund. 



De einduitslag was hiermee: 

 

De competitiestand na 4 ronde: 

 

 

Nico. 


