
Pionneke op dreef in landelijke competitie 

In de KNSB-competitie 2019-2020 zijn inmiddels vijf van de negen ronden gespeeld. Tot nu toe bleven 

verslagen uit en waren de prestaties van onze helden op het nationale strijdtoneel in nevelen gehuld. 

Inmiddels is het eerste team bezig aan een glorieuze opmars die niet onvermeld kan blijven. De hoogste 

tijd om terug te blikken op de eerste seizoenshelft van Pionneke 1 in klasse 2D van de landelijke 

competitie.  

 Het is alweer het tweede achtereenvolgende jaar dat ons landelijke team actief is in de tweede 

klasse. Na het zwaarbevochten kampioenschap twee jaar geleden, handhaafden we ons vorig jaar door 

met zeven matchpunten uit negen wedstrijden op de zevende plek van de tien teams te eindigen. 

Gedurende de transferperiode in aanloop naar dit seizoen wist Pionneke een belangrijke versterking 

binnen te halen, door oud- lid Jan van Mechelen te verleiden zich weer bij ons aan te sluiten. De 

geliefde schaakbelg werd uiteraard met open armen binnengehaald.  

Optimisten die voorafgaand aan het seizoen het woord “kampioenschap” durfden te fluisteren werden 

echter hardhandig de mond gesnoerd door teamcaptain Ivan, wiens favoriete gespreksonderwerp het 

ontlopen van degradatie is. En inderdaad, de start van het seizoen was niet echt denderend. Uw 

verslaggever was de eerste twee ronden afwezig wegens een opleiding en een halve marathon en 

moest het dus doen met de uitslagen en geruchten uit de wandelgangen. 

Ronde 1: Eindhoven – Pionneke (28 september 2019) 

Net als vorig jaar werd het seizoen geopend met de uitwedstrijd tegen Eindhoven 1, en ook dit keer 

eindigde deze wedstrijd in een nederlaag (2½ - 5½). Er werd gesproken over een terecht doch enigszins 

geflatteerd verlies. Zo zou Eduard gelet op de tussenstand schaaktechnisch harakiri zou hebben 

gepleegd. Guido redde de eer met een overwinning.  

Ronde 2: Pionneke – Rokado (2 november 2019) 

Vervolgens volgde thuis een 4-4 tegen Rokado 1 (Nieuw Beijerland), waar vorig jaar nog nipt van 

verloren werd. Bij een 3-4 achterstand moest Ger winnen om het gelijkspel veilig te stellen en hij 

slaagde hierin. Eerder hadden Jan en Ivan al punten genoteerd. We stonden op het scorebord, maar 

met één matchpunt uit twee wedstrijden was er nog geen reden voor gejuich. 

Ronde 3: Zuid-Limburg 2 – Pionneke (23 november 2019) 

De derde wedstrijd wachtte de uitwedstrijd tegen Zuid-Limburg 2. Nu hoor ik u zeggen, Zuid-Limburg, 

wat is dat nu weer voor club? Welnu, het is een nieuw samenwerkingsverband. Maar elke twijfel over 

de drijvende kracht hierachter werd weggenomen bij het zien van de wedstrijdleider en het clublogo 

bij de tafelnummers: dit was natuurlijk gewoon een veredelde versie van het gevreesde S.V. 

Voerendaal! Het moge duidelijk zijn dat wij ons niet hadden laten misleiden en dat alle verloven op 

voorhand door de teamcaptain waren ingetrokken. Alleen een overlijdensakte werd als geldige 

afmelding beschouwd.  

Pionneke trad zodoende aan in de op rating sterkst mogelijke opstelling, en zoals wel vaker bij zo’n 

sterrenensemble was het spel niet om aan te zien. Gelukkig wisten Guido en Wolfgang desondanks te 

winnen. Omdat er ook een partij verloren ging, was bij een stand van 4-3 voor ’t Pionneke alleen Eduard 

nog bezig. Het getuigde van grote clubliefde dat uitgerekend onze grootste remisehater zijn principes 

op zij zette en zijn pluspion teruggaf om naar remise af te wikkelen en de 4½-3½ overwinning veilig te 

stellen. Hulde! Die avond klonk er getoeter in de straten van Roermond. 



Ronde 4: Pionneke – Stukkenjagers 2 (14 december 2019) 

De vierde ronde volgde de thuiswedstrijd tegen 

Stukkenjagers 2 (Tilburg). Vorig jaar hadden wij 

verrassend gewonnen van dit team, dat sindsdien flink 

van samenstelling veranderd was. Overwinningen van 

Guido, Ivan en ondergetekende waren ook dit keer 

voldoende voor een 5-3 overwinning. Zelf won ik met een 

aardige wending (zie diagram). 

Wit staat een pion voor, maar zwarts laatste zet, 20… 

Db4-d2 is een driedubbele aanval op pionnen b2, d4 en 

paard g5. Wit antwoordde echter 21. Ph5-f6! en na deze 

zet, die beide witte paarden in de aanbieding doet, gaf 

zwart op. Er dreigt namelijk kwaliteitswinst en op 

21…g7xf6 volgt 22. Dh7xf7 mat, terwijl 21… Dd2xg5 op 

zijn beurt beantwoord wordt door het listige 22. 

Dh7xg8+! Pe7xg8 23. Pf6-h7+ en wit wint de dame met 

rente terug.  

Ronde 5: Pionneke – Krimpen aan den IJssel 2 (1 februari 2020) 

Zo kon het gebeuren dat Pionneke zaterdag met vijf matchpunten uit vier wedstrijden als nummer drie 

in de tussenstand begon aan de vijfde ronde, thuis tegen Krimpen aan den IJssel 2. Een team met de 

nodige jaren ervaring in de gelederen. Leuk om te vermelden dat we de legendarische Harrie Engel als 

toeschouwer mochten verwelkomen! Een mooi weerzien, en nog altijd groot liefhebber van het spel.  

Dankzij overwinningen van Ivan en Guido kwam ‘t Pionneke op een comfortabele 3-1 voorsprong. Tel 

daarbij op dat Paul een dame had gewonnen, en de wedstrijd leek op een makkelijke overwinning uit 

te lopen. De inventieve tegenstander kreeg echter steeds meer materiaal en spel voor de dame en zo 

kon het ongelooflijke gebeuren dat deze partij alsnog verloren ging. Nu was de stand 3-2 en was ineens 

weer alles mogelijk voor Krimpen. Ger stond bedenkelijk in een eindspel met torens en lopers, Eduard 

een fractie beter in een toreneindspel en Narcis had een krankzinnige stelling met de dames nog op 

het bord, die alle kanten op kon. In de analyseruimte werd 4-4 voorspeld.  

Ger kwam vervolgens een kwaliteit achter, terwijl Narcis juist een kwaliteit vóór kwam. Eduard boekte 

progressie en begon in het toreneindspel pionnen te snoepen. Uiteindelijk waren we zeer fortuinlijk 

en viel alles onze kant op. Ger hield remise en Narcis en Eduard wonnen: 5½-2½. Uit piëteit voor Eduard 

en zijn tegenstander zullen we het toreneindspel hier niet laten zien. Het goede nieuws: de derde 

overwinning op rij was een feit! 

Vooruitblik: Campione?! 

Na vijf van de negen speelrondes staat ‘t Pionneke nu met zeven matchpunten trots op de tweede 

plek. Daarmee hebben we nu al evenveel punten als vorig jaar aan het einde van het seizoen. Voorlopig 

is Guido (4 uit 5) de Pionneke topscorer, op de voet gevolgd door Ivan (3½ uit 5). Liefst vier clubs 

achtervolgen ons met zes matchpunten. Overtuigend koploper in klasse 2D is ‘die Mannschaft’ van 

Blerick met de maximale tien matchpunten. We treffen de godenzoon Dirk Bergmans en zijn ‘Blerick 

GmbH’ in ronde acht. Een mooi affiche. Echter voordat het zover is wachten ons eerst De Pion 

(Roosendaal) en De Combinatie (Asten). Op 16 mei sluiten we af tegen Dordrecht.  

 Door: Joost H. - 2 februari 2020 

Wit speelt en wint 


