
Wijker Toren 2 nog op titelkoers 

(Paul Spruit) 

Voor veel  teamleden van de Wijker Toren 2 was het na Tata Steel  Chess druk met 

bondswedstrijden: direct op maandag na Tata het eerste NHSB team , dan op donderdag de NHSB 

beker en tenslotte op zaterdag de KNSB wedstrijd waar dit verslag over gaat. Sommigen(Arjan, Peter, 

Berend)  hebben dat nodig om in een ritme te komen en spelen dan alleen maar beter. Bij anderen 

(Wim, Dennis) lijkt wat schaakmoeheid toe te slaan en worden onkarakteristieke fouten gemaakt. 

Dat laatste kunnen we niet gebruiken. We zijn namelijk in een race om de titel verwikkeld met 

Amsterdam West 1 die we in de laatste ronde van het seizoen gaan treffen.  In de aanloop naar die 

wedstrijd is elk puntje dus van belang. Op naar de partijfragmenten. 

 

Bord 1 David van der Mast – Arjan Wijnberg 

 

Stelling na 15. La5-d8. Wit dreigde eenvoudig met Lg5 een dame in te sluiten en Arjan heeft daar iets 

tegen gedaan. Wit staat veel beter ontwikkeld en heeft diverse manieren om de stelling voor het 

loperpaar te openen met groot voordeel. Hij kiest er echter voor om op avontuur te gaan en een 

kwaliteit te offeren voor een handvol pionnen. Creatief gespeeld maar het helpt uiteindelijk alleen 

zwart maar om zijn stukken in het spel te brengen.  16.Txb5?! cxb5 17.Le4 Pc6 18.Lxc6 Tc8 19.Lxb5 

Lc7 Zwart doet weer helemaal mee, de stelling is ongeveer gelijk. 20 Dg4 e5 21.d5 Dd6 22.Lc6 f5 

23.Db4 Wit wil opmarcheren met de damevleugelpionnen. Objectief het beste is nu 23. … Tb8 en na 

dameruil heeft zwart voldoende activiteit op de damevleugel om de pionnen in bedwang te houden. 

Zwart besluit echter op aanval te spelen. Het is dan de vraag wie eerder komt. 23. … Dg6 24.c4 f4 

25.Ld7 f3 26.Le6+ Kh8 27.g3 Lb6 28.Kh2 Lc5 29.Dc3 Tb8 30.Dxe5 Lxa3 31.Le3 Dxc2 32.Ld4 Tb7 



 

Het antwoord op de vraag wie eerder is gekomen is nu duidelijk: de zwarte aanval is afgestopt en wit 

heeft een eenvoudige dreiging: de d-pion naar d7 spelen. Die pion is dan bijna aan de overkant  en 

onderbreekt ook nog eens de verdediging van Tb7 naar g7. Wit staat dan heel goed. 33.c5? De  

verkeerde pion wordt opgespeeld.  Deze wordt eenvoudig geslagen en hierna wordt het voor wit ook 

nog eens een stuk lastiger de d-pion op te spelen. Zwart staat nu een volle kwaliteit voor en de 

zwarte a-pion loopt snel. 33. … Lxc5 34.Lxc5 Dxc5 35.De4 Tb2 36.Kg1 Td2 37.De5 a5 38.Dg5 Te2 

39.h4 a4 40.Dc1 Tc2 41.Db1 a3 42.d6 Te2 43.Lf5 Tb2 44.De4 Dxf5 0-1 

 

Bord 2 Paul Spruit – Dik van der Pluijm 

 

Stelling na 11.Lc1-e3. In mijn (soms misplaatste) pogingen dit seizoen wat avontuurlijker te spelen, 

had ik een pionoffer bedacht. Het idee is dat na 11. … Pxf3+ 12.Lxf3 Lxh3 13.Te1 wit 14.Pg5 wil spelen 

met diverse dreigingen. Ten eerste eenvoudig Lxb7 maar ook Ld5+ en na Kh8 opvolgen met Pf7+ met 

kwaliteitswinst. Als zwart dit met 13. … h6 wil tegenhouden dan is eenvoudig 15.Lxh5 gxh5 16.Dxh5 



met dubbele aanval op h3 en h6 sterk. Stockfish toont echter(zoals wel vaker)  aan dat er een gat in 

de berekening zit want die speelt koeltjes 13. … e5 14.Pg5 Lc8! om even b7 te dekken.  Nu kan zwart 

de geofferde pion terugwinnen met  15.Lxh5 gxh5 16.Dxh5 maar na 16. … Lf5 is er geen aanval meer 

en staat zwart eenvoudig beter met het loperpaar. Maar hoe zit het dan met bovengenoemde 

kwaliteitswinst? Dan volgt 15.Ld5+ Kh8 16.Pf7+ Txf7 17.Lxf7 c6! De loper op f7 blijkt niet meer terug 

te kunnen en zwart heeft rustig de tijd om dat stuk op te gaan halen. Ik had dit gemist en mijn 

tegenstander waarschijnlijk ook want die besloot na een flinke denkpauze tot 11. … e5. Dat leidt 

echter tot een goede stelling voor wit die ook nog eens eenvoudig te spelen is. 12.Pxd4 exd4 13.Lg5 

Dd7 14.Dd2 Pf6 15.Tae1 c6 16.Pxf6 Lxf6 17.Lxf6 Txf6 18.Te4 Df7 19.Tfe1! Wit kan al een gratis pion 

slaan op d4 maar op initiatief spelen is nog beter.  19. …  Le6?! De penning waar zwart nu vrijwillig in 

gaat staan leidt tot grote problemen maar goede alternatieven zijn er al niet meer. 20.De2 Te8 21.h4 

Dd7 22.Lh3 Kf7 Alle zwarte stukken zijn gebonden aan de dekking van Le6. 23.f4 d5 24.cxd5 Dxd5 

 

25.f5?! Een logische zet: zwart moet met de pion nemen waarna de koningsstelling open komt. 

Zonder al te veel te rekenen ga je er dan van uit dat het wel ergens moet winnen. Er is echter een 

eenvoudiger oplossing. Na 25.g4 gevolgd door g5 wordt Tf6 in de problemen gebracht en dit kost 

zwart direct al materiaal. 25. …gxf5 26.Te5 Dxa2? De dame is nodig in de verdediging. Na 26. … Dd7 

staat wit nog steeds erg goed maar moeten nog wel wat nauwkeurige zetten gedaan worden.  Na de 

gespeelde zet het eenvoudig. Zwart probeert nog weg te lopen met de koning maar het is te laat. 

27. Dh5+ Ke7 28.Lxf5 Kd7 29.g4 Te7 30.Dg5 Zwart kan niet zowel Tf6 redden als Le6 voldoende 

blijven dekken. Materiaalverlies is niet meer te voorkomen, en  na nog drie zetten was het 1-0.  



Bord 3 John la Gordt Dillie - Nico Kok 

 

Stelling na 30. … Dxa4 Nico had gezien dat 31.Txc5 bxc5 32.Pxg4 niet werkt voor wit want dan volgt 

32. … Da1+ Kf2 33.Da2+ en dameverlies is niet te voorkomen. Wat volgt is een tijdnoodduel. 

31.h3 Ld7 32.Kh2? Nu kan zwart eenvoudig met Lxe3 en Dxa6 een stuk winnen. 32. … Tf8? 33.Pf1 Tf6 

34.Lc4 Kg7 35.Dg3 Ondanks de gemiste stukwinst staat zwart een pion voor en na 35 . … a5 staat 

zwart prima. Wit kan e5 niet nemen wegens Ld6. Nog steeds in tijdnood wilde Nico vereenvoudigen 

en naar een eindspel afwikkelen maar dat kost een pion. 35. … Da3 36.Dxa3 Lxa3 37.Ta1 en a7 valt. 

De stelling is ongeveer gelijk.  

 

Het tweede partijfragment is de stelling na 56.Pe3. Zwart heeft veel weten te bereiken en na 

56. … Th2 heeft wit bijna geen zetten meer.  Als het paard speelt dan is het mat op c2 en als de toren 

speelt dan wint Te2 (bijvoorbeeld 57.Ta1 Te2 58.Txa4 Txe3+ en na 59. … Txe4 en h4 valt ook).  In de 

tweede tijdoodfase wist Nico dit echter niet helemaal goed uit te spelen en de stelling verzandde in 

remise. ½-½ 



Bord 4 Peter Uylings – Cees van Oosterom 

 

Stand na 17. … Td7. Ik laat Peter zelf aan het woord: 

Zwart heeft na lang nadenken agressief op d4 geslagen. Met de goede zetvolgorde had hem 

dit een pion opgeleverd, maar krijgt hij ook een heftige koningsaanval over zich heen.  

Nu is hij een stuk kwijt, maar kan door de penningen over de d-lijn nog wat hoop koesteren.  

17. … Td7 Helaas voor zwart gaat 17. … f5 niet: 18.exf6 e5 19.Txe5 Lxd4+ 20.Pxd4 Txd4 

21.Lf5+!  

18.Kf1! Na 18.Kh1 gaat de manoeuvre 19.Pb3 niet meer op wegens mat op de onderste rij 

na twee keer slaan op d3. 18...Thd8 19.Pb3! Pa4!? 20.Pec1 Lf8 21.Te2 Lg7 22.Tdd2 Lf8?! 

23.Lxh7 Txd2 24.Txd2 Txd2 25.Pxd2 Pxb2 26.Pd3  

Met de torens is zwart ook zijn compensatie kwijt: 1–0 
 

Bord 5 Theo van der Sluis – Dragan Skrobic 

Dragan wist in zijn kenmerkende snelle speelstijl wat pionnetjes op te pikken. Het snelle spel  leidde 

echter ook tot plotseling stukverlies. Op dat moment waren de gewonnen pionnen net ver genoeg 

opgeschoven om met een combinatie van promotie en onderste rij matdreigingen de partij alsnog te 

winnen. 0-1 

  



Bord 6 Wim Rakhorst – Franka van Vlokhoven 

 

De tegenstander van Wim speelde 19....e5!, waarna wit de (in de eigen woorden van Wim) 

catastrofale fout 20.Lxe5?? produceerde. Na 20.Lc3 was wit in het voordeel gebleven, bijvoorbeeld 

20. ...Dxc5 21.Dxe4 Dxb6 22.Dxe5). Nu volgde 20. ...Td2 21.Db1 Lxe3! Overigens is ook 21...Pxf2! een 

ijzersterk stukoffer, na 22.Txf2 Lxe3  23.Lg3 Tfd8 kan wit geen vin verroeren en er dreigt afruil op f2, 

gevolgd door Td2+.  22.Lg3 Lxc5?! Sterker is 22. ...Tfd8!  23.Tc2 Txc2 24.Dxc2 Lxc5 en het paard op b6 

gaat verloren.  23.b4 Pxf2 24.Txf2 Txf2 25.Lxf2 Lxf2+ 26.Kxf2 Dxb6+ Na volkomen verloren te 

hebben gestaan, is het wit gelukt te vluchten naar een eindspel met alleen zware stukken en een 

pion minder. Mede door de onveilige witte koningsstelling is dit nog steeds zeer gunstig voor zwart. 

Wim wist echter dames en de damevleugelpionnen te ruilen en keepte daarna het toreneindspel met 

een pion minder vakkundig. ½-½ 

 

Bord 7 Frans Frishert  - Berend van Maassen 

 



Stelling na 25. … Kh8 Na een rustige ruilvariant van het Slavisch is toch nog een flinke strijd ontbrand. 

Wit staat structureel wat beter maar er kan nog van alles gebeuren. 26.Tc7? Maar nu is het plotseling 

afgelopen. 26. … f4! Wit verliest materiaal en geeft 5 zetten later op. 0-1 

 

Bord 8 Dennis Bruyn – Remy Rutjes 

Dennis kreeg groot voordeel in het vroege middenspel en wist af te wikkelen naar een stelling met 

Dame, Toren en 4 pionnen tegen 2 torens, loper en 2 pionnen. Op de schaal van Euwe is dat 3 punten 

voorsprong.  Te snel spelen en de eigen koningsveiligheid niet in de gaten houden leidde er echter  

tot plotseling torenverlies en daarmee partijverlies. 0-1  

 

Als u meegeteld heeft dan weet u dat de uitslag 6-2 is geworden. Dat lijkt een comfortabele 

overwinning maar zoals u hierboven heeft gezien, zouden een paar momenten van oplettendheid 

van de tegenstanders voldoende geweest voor een heel ander resultaat. Dat wordt dus nog een hele 

klus voor teamleider Dennis om iedereen de komende wedstrijden weer scherp achter het bord te 

krijgen. Voorlopig staan we er goed voor: 

Stand bovenaan klasse 4E na de 5e speelronde: 

1. De Wijker Toren 2  10  (30.5 bordpunten) 

2. Amsterdam West 1 9 (28.5) 

3. Caissa 4   5 (21.5) 

Eerstvolgende wedstrijd: 7 maart uit tegen Caissa 4. 


