
Pionneke na harde strijd kampioen 
 

Zaterdag 21 april zou het moeten gebeuren. Kon ’t Pionneke na degradatie uit de 2e 
klasse in het seizoen 2008-2009 en het laatste kampioenschap in 2000-2001 weer een 
keer kampioen worden en terugkeren naar de 2e klasse. 
 
Het harde werk was gedaan met overwinningen tegen sterke teams als Blerick, 
Voerendaal 2 en HSC, maar een misstap tegen de enige overgebleven concurrent 
Stukkenjagers 3 zorgde toch voor wat spanning. Aan de andere kant zou het met een 
marge van 2 matchpunten en 3 bordpunten toch niet kunnen misgaan? 
 
We speelden uit tegen het sympathieke team De Drie Torens uit Tilburg waar vorig jaar 
nog tegen werd verloren.  Ivan nam geen risico en had het basis achttal opgesteld en 
wederom Joost, Ger en Paul hun favoriete kleur wit gegeven.  
 
De Drie Torens had bord 1 min of meer opgeofferd door hun op papier zwakste speler 
tegen Joost (wit) in te zetten. Joost speelde snel, geconcentreerd en bouwde een sterke 
koningsaanval op. Hoewel tegenstander nog dacht en dacht, was er geen redding 
mogelijk en was het eerste punt een feit (0 - 1). 
 
Een serie van remises volgde, waarbij vaak te horen was dat deze in het belang van het 
team was gezien de stand. Geef maar gewoon toe dat het de zenuwen waren mannen. 
Guido (zwart, bord 2) leek goed te staan na het dichtschuiven van het centrum. Hij leek 
aan beide kanten van het bord spel te hebben, maar in praktijk viel het tegen en 
ontstond een dynamische stelling, waarbij geen van de partijen risico wilde nemen  
(0.5 – 1.5).  
 
Ger (wit, bord 3) volgde vlak daarna. Tegen de gevaarlijke Wilbert Kocken ontstond een 
ingewikkeld middenspel, waarbij het leek of Ger iets beter stond. Echter zoals Ger zelf 
aangaf zag hij het op den duur niet meer en durfde geen risico’s te nemen (1 -2). In de 
analyses achteraf won wit keer op keer. Maar goed, dat had misschien ook met de 
genuttigde alcohol te maken. 
 
Blij was ik dat Paul (wit, bord 7) ook remise overeen kwam. Een ongebruikelijke aanpak 
in de opening, had zijn tegenstander een wat prettigere stelling opgeleverd en Pauls 
dame was op a1 de pion op a2 aan het verdedigen. Er was zeker van alles mogelijk, maar 
ook hier werd echter wat voorbarig tot remise besloten  
(1.5 – 2.5). 
 
Met betere stellingen voor Eduard, Ivan en Eric en een iets slechtere voor Wolfgang, op 
zich geen slechte uitgangspositie. 
 
Eduard (zwart, bord 4) speelde weer eens met vuur op het bord.  Hoewel hij erg goed 
stond, kon er in een knotsgekke stelling van alles gebeuren. Eduard offerde een 
kwaliteit, welke in eerste instantie werd geweigerd via gevaarlijke tegenaanval. Eduard 
offerde de niet-aangenomen toren alsnog om de vijandelijke koning het open veld in te 
jagen, waarna een serie van schaakjes de tegenstander tot opgave dwong (1.5 – 3.5). 
Prachtige pot! 
 



Wolfgang (zwart, bord 8) had constant een nadeeltje, maar naar eigen zeggen nooit echt 
substantieel. Hoewel Ivan daar twijfels over had, wist Wolfgang de remise, nodig voor 
minimaal een gelijkspel en het kampioenschap, binnen te halen (2 – 4). Pionneke 
kampioen!! 
 
Eric (zwart, bord 5) speelde een goede opening en leek een groot deel van de partij in 
het voordeel te zijn. Echter toen hij toeliet dat zijn tegenstander de pionnenmeerderheid 
op de dame-vleugel in beweging bracht, keerden de kansen. Een paardvork werd gemist 
wat een kwaliteit kostte en in een verloren stelling werd er nog een stuk verloren (3 – 
4). 
 
Ivan (wit, bord 4) had de hele partij een voordeeltje. Gezien de stand had hij op den duur 
afgewikkeld naar een toren en ongelijke lopereindspel met een pion meer, welke in 
ieder geval niet meer te verliezen zou zijn. Helaas ook erg moeilijk te winnen en met het 
kampioenschap op zak had Ivan ook geen zin meer dit tot het uiterste te proberen (3.5 – 
4.5). 
 
De Drie Torens  ‘t Pionneke Uitslag 
Berry Brand (1828) Joost Heltzel (2205)  0 - 1 
Joost van den Bighelaar (2013) Guido Royakkers (2094) ½ - ½  
Wilbert Kocken (2099) Ger Janssen (2203) 0 - 1 
Huub Leemans (2025) Eduard Coenen (2141) ½ - ½  
Ad Feelders (1992) Ivan Utama (2098)  ½ - ½  
Bert-Jan Panjoel (1972) Eric Schouten (1984) 1 - 0 
Arnoud Jansen (1964) Paul Aben (1945) ½ - ½  
Jaap Weel (1862) Wolfgang de Cauter (1966) ½ - ½  
Gemiddelde Rating:  1969 Gemiddelde Rating:  2080 3½ - 4½  

 
Een krappe overwinning, alhoewel deze zeker verdiend was. Gelukkig ook dat we bij de 
les waren, want Stukkenjagers 3 won met maar liefst 6-2 tegen D4 en volgens het 
verslag van Stukkenjagers had dit ook zomaar 7-1 kunnen zijn. Als Eduard zich dan had 
laten beetnemen, dan had het zomaar nog mis kunnen gaan… 
 
Onze tegenstanders feliciteerden ons zeer sportief en er werd ook aangegeven dat het 
ons wel gegund was na hetgeen er twee jaar geleden gebeurd was en waarbij De Drie 
Torens zogezegd met 7-1 zou hebben verloren.  
 
Helemaal sportief aangezien ze zelf degradeerden doordat hun concurrent Giessen en 
Linge onverwacht won tegen een ernstig verzwakt Blerick. Hoewel daar vast goede 
redenen voor waren, is het wel erg zuur dat in deze belangrijke laatste ronde Blerick in 
verreweg de zwakste opstelling van het seizoen optrad en dat de Drie Torens daar de 
dupe van werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
Eindstand 3e klasse H 
1   RSC 't Pionneke             14  41½ K  
2   De Stukkenjagers 3          12  39½  
3   Voerendaal 2                10  38½  
4   Blerick                      9  40½  
5   WLC                           9  35½  
6   D4                            9  35   
7   HSC Helmond                  8  36½  
8   De Giessen en Linge         8  34   
9   De Drie Torens               7  31  D  
10  De Pion 2                    4  28  D 
 
Tijd voor een korte terugblik op het rare seizoen. Voor het eerst sinds jaren zaten we 
ruim in de spelers door de komst van Eric en het beschikbaar zijn van Henri. Samen met 
Narcis en Gerard hadden we maar liefst 11 basisspelers.  Teamcaptain Ivan had van 
tevoren aangegeven te zullen rouleren mits de stand het zou toelaten in verband met 
degradatie of juist promotie. Van dit rouleren is niet veel gekomen… 
 
Ronde 1 waren we zelf ernstig verzwakt tegen WLC vanwege diverse vakanties. 
Eigenlijk had Ivan ook niet kunnen spelen, maar WLC vond iemand bereid om vooruit te 
spelen. Hoewel Ivan deze partij won, werd de wedstrijd met 3-5 verloren. Na dit slechte 
begin volgden reguliere overwinningen tegen Giessen en Linge en D4.  
Echter na een terechte nederlaag tegen Stukkenjagers 3 stonden we na 4 ronden weer 
op 50% en met alle teams die punten pakken en wedstrijden tegen ratingfavorieten 
Blerick, Voerendaal 2 en HSC voor de boeg zag Ivan nog spookbeelden van degradatie. 
 
Ronde 5 was een zeer belangrijke. De wedstrijd tegen de grote favoriet in de klasse 
Blerick werd gewonnen met maar liefst 5.5 – 2.5, waarbij vooral bleek dat iedereen in 
behoorlijke vorm stak. Vooral de manier waarop Guido remise maakte tegen de 
topscoorder uit de klasse (Marcel Harf, 7 uit 8) was indrukwekkend. 
Ronde 6 werd tegen rode lantarendrager De Pion 2 ook ruim gewonnen en door 2 
onverwachte nederlagen van Voerendaal 2 in rondes 5 en 6 was ook de strijd om de 
eerste plaats weer open. 
 
In ronde 7 werd de wedstrijd tegen Voerendaal 2 nipt gewonnen, waarbij de partij van 
Ger uiteindelijk beslissend bleek. Deze partij had ook de andere kant op kunnen vallen 
In ronde 8 werd eveneens nipt gewonnen van directe concurrent HSC uit Helmond met 
als hoogtepunten de overwinning van Joost op de zeer sterke Ruben Venis (7 uit 9) en 
het sportieve gebaar van Hugo Faber door remise aan te nemen tegen Ger die dringend 
weg moest. 
 
Daarmee zijn we aangekomen bij de 9e ronde waarvan het verslag hierboven te vinden 
is en die uiteindelijk resulteerde in het kampioenschap van ’t Pionneke. 
 
Wat valt er over de spelers te zeggen: 
Joost speelde een erg degelijk seizoen met 5.5 uit 8 en een TPR van 2228, waarbij zoals 
gezegd zijn overwinning tegen Ruben Venis in de wedstrijd tegen HSC Helmond zeer 



belangrijk was. Zijn inbreng tijdens het etentje na deze wedstrijd was ook zeer groot met 
een speech die zo lang duurde dat niemand anders meer iets kon/durfde te zeggen. 
Ger speelde een behoorlijk seizoen en bleef ongeslagen met 5 uit 8 en een TPR van 2192. 
Zijn overwinning tegen Marcel Frenken in de wedstrijd tegen Voerendaal was zeer 
belangrijk. 
Guido is al jaren niet te verslaan in de KNSB competitie en zo ook dit jaar niet. 5.5 uit 8 
en een TPR van 2221 zijn wederom goede rapportcijfers. Vooral voor iemand die 
eigenlijk al jarenlang “invaller” is. Wat ook prettig is dat Guido het geen probleem vindt 
om wat meer met zwart te spelen, waardoor Ger en Joost wat vaker wit konden krijgen. 
Eduard had een wat zwaarder seizoen. Stellingen na de opening waren allemaal okee en 
zeer spannend, maar volgens eigen zeggen werd vaak concentratie verloren en gingen er 
dan zaken mis. Maar met 4 uit 7, een TPR van 2081 en een overwinning tegen Huub 
Leemans in de laatste ronde zeker belangrijk. Ook Eduard nam vaak zwart in het 
teambelang. 
Ivan had na wat mindere jaren een keer de wind in de zeilen en werd topscoorder met 
een ongeslagen 6 uit 8 en een TPR van 2206. Solide, weinig opvallende partijen, maar 
het resultaat mag er zijn. 
De nieuw man Eric bracht direct nieuw elan. Een groepchat in Whats’App, delen van 
trainingsmaterialen, opstokende taal maar milde verslagen en het altijd willen spelen 
met zwart; goed dat je bij ’t Pionneke bent gekomen Eric. Ook nog 7 partijen ongeslagen 
totdat hij de laatste ronde verloor, maar met 4 uit 8 en een TPR van 2007 ook qua 
resultaten een aanwinst voor ’t Pionneke. 
Ook Paul scoorde 4 uit 8 en had een TPR van 1966. Geen briljant seizoen, ook aangezien 
Paul 7 maal met wit mocht spelen. Aan de andere kant een TPR boven de eigen rating en 
belangrijke remises in de nipt gewonnen wedstrijden in rondes 8 en 9 zijn zeker niet 
slecht. 
 
Wolfgang scoorde met 3.5 uit 7 en een TPR van 1965 conform verwachting. Partijen zijn 
vaak niet begrijpelijk, maar resultaten dus volgens verwachting. Daarnaast is Wolfgang 
vaak de chauffeur van het team en pikt hij iedereen op en zorgt hij voor 
schaakmaterialen in de noodgevallen dat deze ineens niet voorhanden zijn. Top! 
 
Henri heeft duidelijk de smaak van het schaken te pakken en we konden hem ineens 
volgen in een toernooi in IJsland. Blij dat hij ook zijn kunsten in het eerste team weer 
vertoont en met 3.5 uit 5 en een TPR van 2027 prima gedaan. 
 
Narcis had een lastige start van het seizoen met nederlagen in de door ’t Pionneke 
verloren wedstrijden in rondes 1 en 4. Vooral de nederlaag tegen Stukkenjagers 3 deed 
Narcis en het team erg pijn, aangezien hij na goed terugvechten remise binnen bereik 
had. De remise in ronde 8 tegen HSC Helmond maakte Narcis echter matchwinnaar en 
zorgde voor de goede uitgangspositie in ronde 9.  Volgend jaar krijg je zeker wat meer 
partijen Narcis. 
 
Gerard heeft helaas de interesse in het schaken wat verloren en gaf na ronde 1 aan in 
principe niet meer opgesteld te willen worden. Wel zou hij beschikbaar zijn indien 
nodig. Altijd fijn zo’n speler achter de hand te hebben en ik hoop dat je spoedig het 
plezier in het schaakspel hervindt Gerard. 
 



Robin heeft in het verleden vaak ingevallen in het eerste team en ook belangrijke 
resultaten behaald. We zouden hem dit jaar eigenlijk niet meer nodig moeten hebben, 
maar moesten in ronde 1 toch een beroep op hem doen. Ondanks een nederlaag, 
bedankt voor je invalbeurt. 
 
Een zeer solide performance van het hele team en een verdiend kampioenschap. 
Volgend jaar zal het in de 2e klasse een stuk zwaarder zijn.  
Hoewel we een behoorlijke basis hebben, zou het fijn zijn als we 1 of 2 versterkingen 
zouden krijgen.  
Ideaal profiel: 2200+, titelhouder en Pionneke verleden. 
 
We zullen zien wat volgend jaar brengt. 
 
Ivan Utama 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


