
Ronde 5 KNSB Competitie ‘t Pionneke - Blerick 
Pionneke doet goede zaken in rare klasse 3H 

 
Op 16 december speelde ’t Pionneke tegen de ratingtopper uit de klasse, Blerick. 
Blerick heeft zich na promotie vorig jaar uit de LISB competitie ontzettend versterkt en was met 
2150+ rating gemiddeld de favoriet in onze klasse. Dit bleek niet uit de stand voor de wedstrijd, 
want met slechts 3MP tegen onze 4MP was het een duel in de middenmoot. Maar dat het een 
zware middag zou worden was duidelijk. 
We misten Eric, maar gelukkig hebben we tegenwoordig een bredere basis en kon Henri spelen. 
 
Joost (wit, bord 2) had zich goed voorbereid op zijn tegenstander en bereikte snel een soepele 
remise. Hoewel menigeen de wenkbrauwen ophaalde bij deze non-partij was het conform het 
plan om te proberen op de hoge borden de schade beperkt te houden en is een remise tegen een 
FM natuurlijk een prima resultaat. Bijkomend voordeel is dat je nog wat aan de middag hebt  
(½ - ½). 
 
Een meevaller was Wolfgang (zwart, bord 7). Hij had het loperpaar veroverd en stond zeker niet 
slechter. Zijn tegenstander die op papier sterker was had zeker kunnen doorspelen, want de 
partij kon nog alle kanten op. Die nam echter het remiseaanbod van Wolfgang aan (1 - 1). 
 
Guido (zwart, bord 1) had de zware taak gekregen om op het topbord een sterke FM, te 
neutraliseren. Guido gaf na de partij aan onder de indruk te zijn geweest van zijn tegenstander 
die volgens Guido gigantisch veel zag, beter rekende en een veel beter stellingsbeoordeling had 
dan hij. 
Het kostte Guido dan ook veel tijd om de stelling bij elkaar te houden. In plaats van een passieve 
verdediging werd gekozen voor het actief spelen en dit werd beloond met een fraaie remise. 

 
Marcel Harff (2384) - Guido Royakkers (2153)  

 
 
Hier speelde Guido 32 …, Lc4!, door Eduard als “zieke zet” bestempeld. 
Marcel had niet beter dan 33. Lxc4 welke met een remiseaanbod werd vergezeld (1½ - 1½). 
 

https://knsb.netstand.nl/players/view/13380


Ivan (zwart, bord 5) was ongewild in een Tarrasch terechtgekomen, waar hij totaal geen 
verstand van heeft. Wanneer passief te blijven of juist actief te worden was voor Ivan totaal 
onduidelijk. Tegenstander speelde thematisch eerst op de geïsoleerde d-pion en later op de 
hangende c en d-pionnen. Hoewel Ivan dacht zich goed te verdedigen bleek in de analyse dat zijn 
tegenstander ergens voordeel had kunnen behalen. Toen dat moment passeerde was remise het 
resultaat (2 – 2). 
 
Een fijne tussenstand met goede stellingen van Ger, Eduard, Paul en Henri. 
 
Henri (wit bord 8) revancheerde zich voor vorige wedstrijd tegen Stukkenjagers met een goede 
partij. Afstand werd gedaan van het loperpaar en in een gesloten stelling werd goed 
gemanoeuvreerd. Na het ondermijnen van de pionnenketen van tegenstander kwam Henri in het 
voordeel en was het sneller dan ik had verwacht gedaan (3 – 2). 
 
Kleine tegenvaller was dat Ger (wit, bord 4) op het enige bord waar we ratingoverwicht hadden 
niet wist te winnen.  Hoewel Ger een voordeeltje had, deze langzaam wist uit te bouwen en zelfs 
een pion wist voor te komen, kon tegenstander de stelling dicht houden. Ger kon niets anders 
doen dan berusten in remise (3½ - 2½). 
 
Op dat moment was al duidelijk dat ’t Pionneke de wedstrijd zou gaan winnen. 
 
Paul (wit, bord 6) werd in de opening compleet weggespeeld. Tegenstander speelde met zoveel 
zelfvertrouwen en had het centrum van Paul dusdanig ondermijnd wat op den duur wel een 
pion zou moeten gaan kosten. Echter misschien was er sprake van iets teveel zelfvertrouwen, 
want met veel meer tijd op de klok werd de pion wel erg snel genomen. De voor de hand 
liggende paardvork van Paul kan niet gemist zijn. Waarschijnlijk wel dat de beoogde reddende 
zet niet werkte. Hoewel de stelling wat tricky bleef, kon Paul zijn onveilige koning beschermen 
en daarbij tevens wat pionnen meenemen. Na de tijdnoodfase gaf tegenstander op (4½ - 2½). 
 
Als laatste zat Eduard (zwart, bord 4) te ploeteren (of was het meer genieten) van een eindspel 
met pluspion. Deze was tot stand gekomen na een zeer gecompliceerde opening en middenspel.  
Eerlijk gezegd durfde ik me pas in het eindspel aan een evaluatie te wagen. Het eindspel leek me 
gewonnen en Eduard liet dit ook overtuigend zien (5½ - 2½). 
 
Een overwinning waar niet heel veel op af te dingen valt. Natuurlijk had Paul wat geluk dat zijn 
tegenstander een stuk wegblunderde, maar verder zat het niet overdreven mee of tegen. 
Een heel mooie overwinning tegen een sterke tegenstander. 
 
Eerste gedachte van mij was dat we daarmee uit degradatiegevaar zijn. Wat schetst mijn 
verbazing toen ik de overige uitslagen in onze klasse zag.  Koploper Voerendaal 2 verloren tegen 
hekkesluiter De Pion 2 en de 2 teams op 6 MP (WLC en Stukkenjagers 3) die niet wonnen. 
Met maar 4 MP tussen de nummer 1 (Stukkenjagers 3) en nummer 10 (De Pion 2) kan het alle 
kanten op in deze klasse en zijn we zeker nog niet veilig. 
Maar gezien deze wedstrijd en de sterkte van ons team denk ik dat we echt niet gaan degraderen 
en acht ik onze kansen op het kampioenschap groter dan op degradatie. 
Na volgende ronde is meer duidelijk en helemaal na ronde 7, waarin Voerendaal 2 op ons wacht. 
Een team waar we nog een appeltje mee te schillen hebben (zie o.a. 
https://www.schaaksite.nl/2016/06/29/voerendaal-zaaknummer-1516-2/). 
 
 
Ivan Utama 
 
 
 

https://www.schaaksite.nl/2016/06/29/voerendaal-zaaknummer-1516-2/


 
 
RSC ’t Pionneke  Blerick Uitslag 
Guido Royakkers (2153)  Marcel Harff (2384) ½ - ½  
Joost Heltzel (2201)  Jürgen Kaufeld (2278) ½ - ½  
Eduard Coenen (2147) Eugen Heinert (2183) 1 - 0  
Ger Janssen (2205)  Heiko Kessler (2053) ½ - ½  
Ivan Utama (2095)  Matias Mrocek (2140) ½ - ½  
Paul Aben (1935)  Dennis Liedmann (2072) 1 - 0  
Wolfgang de Cauter (1962) Dirk Bergmans (2071) ½ - ½  
Henri van den Bersselaar (1863)  Marc Kocur (1870) 1 - 0  
Gemiddelde Rating: 2070 Gemiddelde Rating: 2131 5½-2½  

 

 

 

 
 
 
 

https://knsb.netstand.nl/players/view/13380
https://knsb.netstand.nl/players/view/40719
https://knsb.netstand.nl/players/view/24298
https://knsb.netstand.nl/players/view/36077

