
KNSB COMPETITIE RONDE 6 

 

Venlo 1 in zwaar weer 

 

Venlo 1 is er ook in de thuiswedstrijd 

tegen VianenDVP niet in geslaagd om 

punten te pakken. We wisten dat 

VianenDVP zich versterkt had met onder 

andere GM Berelowitsch. Niettemin had 

ik er vertrouwen in dat ons team goed 

opgewassen was tegen de Brabanders. 

Tijdens de wedstrijd bleek dat ook. 

Aanvankelijk zag het er naar uit dat we 

op geen enkel bord een nederlaag zouden 

hoeven lijden. Dat er uiteindelijk zes 

remises genoteerd werden spreekt 

boekdelen. Toch verloren we uiteindelijk 

weer. Maar dat had niets van doen met 

de schaakkwaliteit van de spelers. Het 

was het resultaat van enkele ongelukkige 

momenten. De teams zijn zodanig aan 

elkaar gewaagd, dat je  geluk moet 

hebben dat in de cruciale wedstrijden 

iedereen tegelijkertijd in goeden doen is. 

Daardoor kan een wedstrijd nipt 

gewonnen worden  in plaats van nipt 

verloren. Wat dat betreft zit het ons 

tegen. Alleen tegen Krimpen a/d IJssel en 

Spijkenisse slaagden we erin punten te 

pakken maar die teams staan in de 

competitie dan ook direct naast ons op de 

ranglijst op respectievelijk plaats 8 en 

10.  Tegen de middenmoters komen we 

momenteel steeds net tekort. 

 

Bord 1 

Alexander Berelowitsch - Maarten 

Strijbos  1/2 - 1/2  

 

Maarten kwam goed weg. Hij leek op de 

damevleugel te worden geplet, maar had  

geluk dat zijn sterke opponent te 

voorzichtig reageerde op een dubbele 

aanval dame. 

 

 

 

 

 

Berelowitsch - Strijbos 

 

Eén van de witte paarden dreigt verloren 

te gaan. Maar dat is in deze stelling niet 

relevant, mits je gepland had om toch al 

één van de beestjes te offeren. Hier is 

namelijk 25.Pac5! erg sterk. Na 

bijvoorbeeld 25..,bxc5 26.Pxc5,La8 

27.Pxd7,Txd7 28.b6 is de witte 

pionnenwals de opeengepakte zwarte 

stukken te machtig. Alexander vond een 

manier om zijn paarden te redden maar 

dat leidde slechts tot een gelijke stelling: 

25.Pd4 Nu verliest zwart met 25..,Dxa4 

26.Ta1 de dame als hij niet met 26..,Lxd4 

27.Dxd4,Db3 28.Lc3 in een 

vernietigende aanval wil terecht komen. 

Maarten had echter beter: 25..,exd5 

26.axb6,axb6 27.Pxb6,Pxb6 28.c5,Pc4 

29.Pc2,Da8 30.c6,Lxc6 31.bxc6,Dxc6 

32.Lxf4,Pe6 zie dia. 

 

En zwart was uit de problemen. 

 

Bord 2 

Rudi van Gool - Benjamin Ries 0 - 1 

 

Rudi verloor van zijn eigen fysieke 

conditie. Na een wat moeizame opening 

was hij net begonnen Benjamin langzaam 

weg te spelen in het middenspel, toen bij 



Rudi ineens -letterlijk en figuurlijk- het 

licht uitging. Hij verklaarde later dat de 

verlichting in de zaal voor hem niet 

voldoende was en dat hij daardoor 

waarschijnlijk snel vermoeid was 

geraakt. In elk geval raakte hij na zo’n 

drie uur spelen het spoor bijster, waarop 

een tactische finesse zijn lot bezegelde:  

 

Van Gool - Ries 

 

25.Kf1?,Dh4 26.Db2?!,Pe6 27.Ke1?,c5 

28.Lc3,P6g5 29.Txd7,Txd7 

30.Lxe4,Pxe4 31.Td1 zie dia 

 

31..,Pxf2! en wit gaf op. 

 

Bord 3 

Jermo Kooijmans - Andrei Orlov  

1/2 - 1/2 

 

Met deze paring kreeg Jermo de 

gewenste ontmoeting. Omdat hij wegens 

zijn goede resultaten tot nu toe kans 

maakt op een meesterresultaat in de 

KNSB competitie, had hij nog een 

titeldrager uit het buitenland nodig. GM 

Andrei Orlov was voor hem dus de 

perfecte tegenstander voor dat doel. 

 

Ik hoopte natuurlijk dat Andrei hem een 

lesje zou leren, maar onze GM wist geen 

voordeel op te bouwen vanuit de 

opening.  

 

Slotstelling Kooijmans - Orlov 

 

Ondanks de iets mindere witte 

pionnenstructuur valt er voor zwart 

weinig te halen. Na 24.Pac4 heeft wit 

flinke druk op de zwarte velden in 

Orlov’s stelling. Ta8 staat vast aan de 

dekking van pion a5. Andrei zag niet hoe 

hij hier op voordeel kon spelen en kwam 

daarom remise overeen met Jermo. 

 

Bord 4 

Henk van Gool - Reiner Odendahl 

1/2 - 1/2  

 

Ikzelf slaagde erin een plusje op te 

bouwen in het middenspel, maar had een 

pion moeten offeren om dat plusje vast te 

houden. Onder lichte tijdsdruk besloot ik 

geen risico te nemen en op een 

zetherhaling in te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Van Gool - Odendahl 

 

 

Hier is 26.Ld4!,fxe4 27.Lxg7,Kxg7 

28.Pd4 goed voor wit. Het goede witte 

paard tegenover het slechte zwarte paard, 

gecombineerd met de geëxponeerde staat 

van de zwarte monarch, compenseert de 

pion ruimschoots. Ik koos voor het 

voorzichtige 26.Pd2 waarna 26..,a5 

27.bxa5,Txa5 28.Lf4,Tf8 29.Le3,Te8 

30.Lf4 tot zetherhaling leidde. 

 

Bord 5 

Ulrich Dresen - Joep Nabuurs 1 - 0  

 

Deze partij leek lange tijd op remise uit te 

draaien, totdat Joep een heel ongelukkig 

moment had. 

 

Dresen - Nabuurs 

 

Hier leidt 35..,Lb6 36.Pe4,Dc2 

37.Pf6+,gxf6 38.Dxf7+ tot remise door 

zetherhaling. Joep was kennelijk 

gefixeerd op de dekking van pion f7 want 

hij produceerde 35..,Pe7?? om de 

damerij richting f7 te onderbreken. Dat 

kostte natuurlijk de loper. 

 

 

Bord 6 

Philipp Welzel - Thorsten Werbeck 1 - 0  

 

Een oude bekende ontmoeten we op bord 

zes. Thorsten Werbeck is in een grijs 

verleden al eens voor Venlo 1 

uitgekomen. Nu speelt hij inmiddels al 

weer heel wat jaartjes bij de collega’s in 

Vianen Noord-Brabant. Philipp en hij 

speelden een ietwat onconventionele pot 

schaak, waarbij Philipp in eerste instantie 

de overhand leek te krijgen, maar 

vervolgens Thorsten liet terugkeren in de 

partij door een toren op de 

koningsvleugel buitenspel te zetten. 

Laat het nou net die toren zijn die, na 

enkele ongelukkige manoeuvres van 

Thorsten, weer terug in het spel de 

beslissende klap uitdeelt. 

 

Welzel - Werbeck 

 

Het is duidelijk dat wit de overhand heeft 

op de damevleugel. Philipp maakt nu 

korte metten. 36.Tc4,Txc4 37.dxc4,Ke8 

probeert wanhopig nog een verdediger 

naar de damevleugel te dirigeren. 

38.c5,Kd7 39.cxd6 en opgegeven door 

zwart omdat de dreiging Pc5+ de partij 

beslist. 

 

Bord 7 

Helge Hintze - Thijmen Smith 1/2 - 1/2  

 

Thijmen zal blij zijn geweest met zijn 

halfje. Niet alleen omdat hij een 

moeizaam seizoen doormaakt, maar ook 

omdat hij opnieuw in een mindere 

stelling terecht kwam. Het zat dit keer 

mee. Opponent Helge besloot Thijmen 



van zijn geïsoleerde pion te verlossen, 

waarna een massale ruil van stukken tot 

een remise eindspel leidde.  

 

Hintze - Smith 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.e4 Thijmen moet een gevoel van 

opluchting hebben gehad alsof hij door 

de tandarts van een pijnlijke voortand 

werd verlost.  16..,dxe4 17.Dxd7 als wit 

iets had gewild, had hij de dames op het 

bord moeten houden (bijvoorbeeld 

17.De3,De8 18.Pxe4). Nu stevent de pot 

linea recta op remise af. 17..,Txd7 

18.Txd7,Lxd7 19.Pxe4,Pxe4 20.Lxe4,a5 

en er bleef niets meer over om voor te 

spelen. 

 

Bord 8 

Christian Busch - Dennis Kerstens  

1/2 - 1/2 

 

Christian kwam uitstekend uit de opening 

en was hard op weg zijn derde zege van 

het seizoen te boeken. Hij besloot echter 

zijn prachtige paard op d6 te ruilen voor 

een loper op c8 om daarmee twee 

pionnen te incasseren. De geopende 

lijnen gebruikte Dennis echter om een 

stevige druk te zetten op de witte 

damevleugel. Hierdoor kwamen wits 

stukken wat vast te staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busch - Kerstens 

 

Zoals U ziet staan de toren op a1 en het 

paard op b3 vastgenageld aan hun plek. 

Ze moeten een pion verdedigen. Hierdoor 

is de achterstand van twee pionnen echter 

positioneel zo goed als geneutraliseerd. 

Misschien had wit hier rustig zijn positie 

moeten versterken met bijvoorbeeld 

25.d4 en 26.Td1 om vervolgens de 

koning erbij te halen. Christian besloot de 

zaken te forceren, maar bereikte er niets 

mee. 25.c6,dxc6 26.Pd4,Txb2 

27.Pxc6,Taxa2 28.Pb4 hoopt stiekem 

nog op een onderste rij mat. 28..,Txa1 

29.Txa1,Pc7 30.Tc1,Txb4 31.Txc7,g5 

zie dia 

 

Dit toreneindspel werd nog uitgemolken 

tot de 64e zet. Toen vonden beide spelers 

het welletjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bord 9 

Ornett Stork - Marc van der Lee 1 - 0 

 

Marc kwam in de opening een pion 

achter maar ontwikkelde zoveel spel dat 

Ornett met vrijwel al zijn stukken naar de 

onderste rij werd teruggedrongen. 

Warempel leidde dat tot een serieuze 

winstkans. Dan had Marc wel op de 39e 

zet een stuk moeten offeren. Dat 

ontglipte hem met nog maar zeer weinig 

tijd op de klok. 

 

Stork - Van der Lee 

 

Hier is het stukoffer 39..,Pxd4! zo goed 

als winnend. Na bijvoorbeeld 

40.Pxd4,Txe1! 41.Txe1,Txb4+ 

42.Pb3,Txb3+! 43.axb3,a2+ 

44.Kc2,Dc3+ 45.Kd1,a1D is het uit! In 

plaats van een tweede dame te gaan halen 

offerde Marc echter zijn dame. 

39..,Teb8 40.Td3,Pxc5 41.Dxa3,Pxd3? 

42.Dxa5,Pxe1 43.La6! zie dia 

 

43..,Pxf3 44.Lxb7,Txb7 45.Td1 en wit 

wist zijn materiële voordeel in klinkende 

punt om te zetten. 

 

 

 

Bord 10 

Frans Mertens - Ulrich Perschke 1/2 - 1/2 

Frans miste in de opening een kans op 

groot voordeel. In de symmetrische 

structuur die daarna ontstond, stonden 

zijn stukken op de verkeerde plek. Net 

toen Ulrich ruim in het voordeel was 

besloot hij remise overeen te komen. 

Daar kon Frans de handen mee 

dichtknijpen. 

 

Slotstelling Mertens - Perschke 

 

In deze stelling kan wit alleen maar 

afwachten totdat zwart de tijd rijp acht 

het centrum open te breken.Met 

bijvoorbeeld 24..,Pe5 kan zwart al het 

enige actieve (blokkade) stuk van wit 

afruilen tegen zijn ietwat passieve paard. 

 

Door deze 4-6 nederlaag is Venlo 1 in 

zwaar weer terecht gekomen. In de 

resterende drie ronden moeten er punten 

worden gepakt om degradatie te 

ontlopen. 

Als de competitie tenminste nog wordt 

uitgespeeld. Momenteel houdt het 

Coronavirus Nederland en de rest van de 

wereld in een ijzeren greep. De tijd zal 

het leren of we dit seizoen nog een 

schaakwedstrijd mogen afwerken. 

 

 

 

 
 

 


