
We liggen op schema. 
 

Teamleiders, raar soort volk. Blijken het bij ons ook nog eens twee Hanzen te zijn. 

Na het debacle in de NBSB-beker zou die ene Hans het nu toch wel beter geregeld hebben? 

Zou je denken, immers een ezel/Hans stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen, toch? 

Ai ai ai, helaas, de andere speellocatie was niet doorgekomen bij 2 van zijn spelers (die waren 

naar De Slagen) en een twintigtal telefoontjes later besloot die ene Hans ze maar te gaan halen 

want waar was die nieuwe locatie (De Rank)? 

Dus begonnen 3 spelers met een klein halfuurtje minder op de klok aan hun partij. 

Bewonderingswaardig dat 2 ven hen toch nog wisten te winnen, alleen Joost verloor. 

Remco won van Nico Schouten, ooit Europees kampioen bij de veteranen, waarbij de zet Dh4 

schaak hem bijna achterover van zijn stoel deed vallen. Hilarisch. Hans de TL en 

ophaalchauffeur won ook, maar ja dat was tegen (waarschijnlijk) een invaller met een rating 

waarbij die beter tegen ons tweede mee had kunnen spelen. 

Tip van Hans: stuur ze de volgende keer allemaal naar het verkeerde adres! 

 

Gelukkig was er ook een tweede Hans. Die had zijn zaakjes beter voor elkaar. Er waren in 

eerste instantie wat spelerscapaciteitsproblemen maar Hans besloot nog tijdig om het nieuwe 

schaaktalent Lars lid te maken van de bond. Punt verzekerd? Gezien het spel en de uitslagen 

intern (5 uit 5) wel. 

 

Het achtste team van De Stukkenjagers was de tegenstander. 

Een jong team dat zeker niet onderschat mocht worden. Daar kwam Hans als non playing 

captain al snel achter want bij René ging het al snel mis. 

 

René heeft zich met de witte stukken laten 

verleiden tot de vreselijke zet b3 in de 

doorschuifvariant van het Frans. 

In hogere zin staat wit hier al verloren maar René 

wist er nog een spannende strijd van te maken 

waarbij ik op een gegeven moment het gevoel 

kreeg dat hij de aanval over zou nemen. Helaas 

blunderde René een stuk weg. Dame ruil gevolgd 

door een geniepig familieschaakje.  

Zijn jonge tegenstander ( Fong You Yee, rating 

1056) bouwde er een matnet in en de 0-1 was een 

feit. 

 

 

Gelukkig is het tweede een ijzersterk team en zag het er op de overige borden een stuk beter 

uit. Alleen Wim op bord 1 had zijn twijfels. Tegen Max Mutter (hun teamleider met rating 

1466) kwam hij al snel bij Hans vragen of hij remise mocht maken. Tja, die 24 bordpunten uit 

het vorige verslag waren toch al niet meer te behalen maar enige druk van Hans (Wimpie, je 

kunt met 300 ELO punten meer toch wel winnen?) gaf voor Wim de boost om door te spelen. 

 



Ondertussen had Ron, met rollator en voet in het gips, zijn tegenstander Yoran Viveen (1177) 

helemaal zoek gespeeld. Enige minpuntje is dat 

Ron op de 11e zet de winnende combinatie mist. 

 

11. Lxf6 Lxf6  12. exd5 Lxd5 13. Pxd5 Dxd5 14. 

Pe5 en de stukken kunnen in de doos. 

 

Toen Ron later een kwaliteit ging winnen kon 

zwart het iets beter voortzetten maar dat zag hij 

gelukkig niet. 

 

 

 

 

 

Lars had intussen een pion gewonnen en voerde de druk tegen Gijs Walker (net als Lars heeft 

hij ook nog geen rating) langzaam op. Waar menig speler zijn dame uit de aftrekaanval had 

gehaald deed Lars dat niet.  

Maar was dat verstandig? 

 

Het antwoord is NEE. 

Wits laatste zet was 17. Te1 waarmee hij Pxe5 

dreigt. Winnend voor Lars is dan 17. – e4 18. Pg1 

f5 en de stelling speelt zichzelf. Fritz beoordeelt de 

stelling met +3.20 voor zwart. 

Maar Lars speelde 17. – Lf6 en nu had wit met 18. 

Pxe5 Db5 19. Pxc6 bxc6 20. Ta2 de stelling 

compleet in evenwicht kunnen brengen. 

 

Gelukkig zag hij dat niet en langzaamaan kwamen 

Lars zijn stukken steeds beter te staan en na het 

winnen van eerst een tweede pion en daarna nog 

een toren was ook dat punt binnen en stond het 2-1 

voor ons.   

 

Op dat moment besloot Hans met zijn hand over zijn hart te strijken en zonder ook maar een 

seconde naar de stelling te kijken mocht Wim remise aanbieden als hij dat, ondanks die 

surplus van 300 ELO punten, zou willen. Net op dat moment ging Wim echter een vol stuk 

winnen tegen nul compensatie. Tja, dat is voer voor Wim want dan wordt Hans natuurlijk in 

de mangel genomen. Moet ik nou remise aanbieden? Of niet? Wil ik wel doen hoor!! Lachen, 

gieren, brullen, maar hij besloot toch maar door te spelen. En uiteraard met het gewenste 

resultaat, een vol punt en 3-1 voor ons. 

 

Er was in die partij nog één kritiek punt, maar die stelling staat me niet helemaal meer voor de 

geest. Wim dacht namelijk een pion te gaan verliezen maar ’s avonds onder het genot van het 

gele vocht (geen pis) kwamen we er in de analyse achter dat Wim meer dan voldoende 

compensatie zou hebben gehad.  



 

De volgende ronde spelen we op zaterdag 26 november uit tegen SV Staunton 2.  

 

De stand: 

 

 
NBSB zaterdag 1b  Na de 2e ronde 

  Gespeeld MP BP 

1 Waalwijk 2 2 4 6,5 

2 SV Staunton 2 2 3 5 

3 SG King 3 2 2 4,5 

4 SV Dubbelschaak97 3 1 2 2,5 

5 De Kentering 3 2 1 3 

6 De Stukkenjagers 8 2 0 2 

7 OSV 4 1 0 0,5 
 

Groet, 

TL Hans, die tweede. 


