
Verslag speeldag 1, Online beker competitie 
 
Op zaterdag 3-4-2021 werd er eindelijk weer eens in teamverband geschaakt! Vanwege de huidige 
Corona maatregelen kreeg het de voorkeur om de wedstrijden geheel online te spelen. Er werd 
geschaakt op www.chess.com, dit is een mooie schaaksite. 
Hier kan geschaakt worden tegen een willekeurige tegenstander maar ook in teamverband. Verder 
zijn er talloze opties waaronder het oplossen van schaakpuzzels of het bekijken van trainingsvideo’s. 
 

Er kan ook een online schaakclub aangemaakt worden, voor het Kasteel is Henk Massink de 
superbeheerder. Een account op chess.com aanmaken is gratis. Onze club: 
https://www.chess.com/club/het-kasteel-wijchen heeft op iedere vrijdagavond een activiteit 

Het Kasteel speelde met de volgende spelers: Kaz Haans (KazHaans94), Simon van Dijk (De_Schaker), 
Henk Massink (henkmassink) en Siebe Rossen (menu_B). Het team bestaat eigenlijk uit 5 spelers 
alleen Twan Rutjes was verhinderd. Teamcaptain Maarten Rossen is reserve speler. De opstelling 
gebeurde aan de hand van de chess.com rating. 

Op deze dag speelde het Kasteel 3 matches waarbij in iedere match een partij met wit als met zwart 
gespeeld wordt tegen dezelfde tegenstander. Het speeltempo is 10 minuten + 5 seconde increment 
per zet. In het verslag geven de spelers zelf hun bevindingen. 

 

  

http://www.chess.com
https://www.chess.com/club/het-kasteel-wijchen


Ronde 1, Het Kasteel Wijchen – MuConsult Apeldoorn 
De eerste ronde was MuConsult Apeldoorn 1 de tegenstander. Dit team komt uit in de meesterklasse 
en ze hadden twee IM’s en een FM opgesteld. Uiteindelijk werd er met 7-1 verloren, toch waren er 
hier en daar kleine kansen. 

Kaz (bord 1) 

“In de online KNSB beker mocht ik tegen Apeldoorn meteen tegen een IM spelen op bord 1 die tegen 
GM aanzit.  

Kaz Haans (1864)  -  IM Thomas Beerdsen (2488) (1) 

  
De stelling na 25…Txb3 

Na een Chigorin opening speelde ik best goed. Hier in deze stelling speelde ik 26. Kf2 Maar ik heb hier 
een mooie remisewending 26.T1d4! na 26…Txe3 27. Tf4+ komen mijn beide torens op de zevende rij. 
27…Ke8 28.Txg7 hier kan 28…Te7?? niet, want dan volgt 29. Tg8+ Kd7 30. Td4+ en zwart verliest een 
toren. Op 27…Kg8 volgt 28. Tff7 en over de zevende rij kan ik het remise houden. Er volgde 26…a5 en 
ik maakte een blunder met 27. Td8+? Beter is nog 27.e4 maar dan is het de vraag of ik dit nog kan 
houden.  27…Txd8 28. Txd8+ Ke7 en later 0-1 Jammer, want ik had de kans op remise. 



IM Thomas Beerdsen (2488) - Kaz Haans (1864) (2)

 
De stelling na 26. Dh3 

In een scherpe Siciliaanse Sveshnikov offerde wit op b5 met Lxb5. Uiteindelijk kwam ik de opening en 
de witte aanval goed door. In de bovenstaande stelling stond ik materiaal voor, maar ik had steeds 
problemen met mijn koning. Ik speelde hier 26…Pg6 met het idee het paard naar f4 te brengen, er 
was echter een veel sterker idee hier 26…e4! dit opent de diagonaal voor de sterke loper op g7 en wit 
heeft grote problemen met onder andere de dreigingen 27…Ld4+ en 27…exf3. Ik staat hier nog steeds 
gewonnen en de partij ging verder met 27. Tfc1 Da6 28. Tc2 Pf4 29.Dh4+ Kd7 30. Kh1 Db7 31. Tac1 
Pe6 32. Da4+ Ke7 33. a6 Db6 34. a7? Beter is hier 34. Dh4+ en wit heeft nog goede kansen. 34…Lh6 
Hier laat ik opnieuw een goede kans liggen met 34…Dd4! na 35. Db5 Lh6 36. Ta1 (36. Tg1 Lxf3 37. 
Db8 Dg4 en wit kan niet promoveren en 38…Le3 dreigt.) 36…e4! 37. Db8 Tf8! en ook hier heeft 
promotie geen zin aangezien dit materiaal kost. Want op 38. a8D volgt gewoon 38…Lxa8, want 39. 
Ta7+ faalt op 39…Kf6! en de witte dame hangt en er dreigt mat op d1. Het ging verder met 35. Dh4+ 
Lg5 36. Dxh7+ Tg7 37. Tc7+ Goed bedacht ik kan niet slaan. 37…Kf6 38. Txg7 Pxg7 Nu staat mijn 
koning redelijk veilig op f6, omdat wit geen schaak meer heeft. 39. Ta1 Dxb2 40. Td1 De2? Hier mis ik 
mijn laatste kans na 40…Da2! gaat de a-pion eraf 41. Dh8 (41.Dd3 Le6 en de pion op a7 gaat eraf.) 
41…Dxa7 met goede winstkansen voor zwart. 41. Dd3! Deze zet had ik helemaal gemist. 41…Dxd3 42. 
Txd3 en hier maakte ik met weinig tijd twee blunders 42…Lb7? Nodig was 42…La8 en dan is het 
vanwege de rare materiele verhouding misschien remiseachtig. 43. Txd6+ Kf5? 43…Pe6 44. Td7 1-0 
Jammer, want er zat echt veel meer in.” 

 

Simon (bord 2) 

“Mijn verwachtingen waren hooggespannen: eindelijk weer eens competitie spelen voor Het Kasteel. 
Online weliswaar, maar toch, een zaterdagmiddag schaken voelde weer heerlijk. 
 
Dat fijne gevoel was helaas van korte duur. In de eerste ronde tegen Apeldoorn verloor ik twee keer 
kansloos van IM Merijn van Delft. In de eerste partij ging er een kwaliteit af, in de tweede een stuk in 
een reeds verloren stelling.” 
 



Henk (bord 3) 

“Op bord 3 iedere match 1 winst en 1 verlies. Dat is niet bijzonder, op zich.” 

“Mijn topper was de eerste partij met wit tegen Fide Meester CroissantNeuf, alias Tim Lammens 
2274.  
Gewoon 1. b3 , volgens de chess.com analyse speelde wit alleen maar goede zetten en de beste 
zetten.  Zwart was 3 maal onnauwkeurig en maakte 1 fout. 
Dus gewoon een regelmatige overwinning op de Fide Meester :-). Tijdens de partij voelde dat toch 
niet gewoon aan. 

Op deze link kan je de gehele partij volgen. https://www.chess.com/a/XiaqFLmc2Lj2nIn de tweede 
partij gaf ik al snel een stuk weg en later nog één, dus dat was helemaal niks. 

Hoewel 10 c4 een fout van mijn tegenstander was, ik had Pb4, Dxb7 en Pc6! kunnen spelen. Zag ik 
helaas niet. 
https://www.chess.com/a/tSDpq6GE2Lj2n 

Rondom zet 20 had ik toch ook nog wel kansen, maar ook die miste ik.” 

https://www.chess.com/a/tSDpq6GE2Lj2n 

Siebe (bord 4) 

Mijn (Siebe) 'menu_B' account op chess.com had de laagste rating van een ons team waardoor ik in 
alle zes partijen aan het vierde bord zat.  

Het was, net als waarschijnlijk voor veel andere schakers, afwachten hoe mijn vorm zou zijn na een 
lange periode van weinig (online) schaken.     
Ondanks dit gebrek aan spelritme, begon ik aardig in de eerste partij met zwart tegen 
'schaakkoning12' (Tom Meurs, rating 2230) van MuConsult Apeldoorn.  
Er kwam een variant van de Ruy Lopez op het bord waarbij de zwarte loper op e7 kwam te staan i.p.v. 
het meer gebruikelijke veld c5.  
Nadat er een pion was buitgemaakt kreeg ik een gewonnen stelling. 
Mijn sterke tegenstander begreep dat het over een andere boeg gegooid moest worden en zette alles 
op een (wat dubieuze) koningsaanval.  
In de verdediging op deze aanval maakte ik, mede door de tijdnood, vrijwel direct een beslissende 
fout en verloor de partij.        
De teleurstelling van dit resultaat beïnvloede ook de partij met wit tegen Meurs die direct aansluitend 
begon. 
Deze partij was niet best van mijn kant en na enkele blunders werd ik van het bord gezet. 
 

 

https://www.chess.com/a/XiaqFLmc2Lj2n
https://www.chess.com/a/tSDpq6GE2Lj2n
https://www.chess.com/a/tSDpq6GE2Lj2n


Ronde 2, Schaakmat Westland - Het Kasteel Wijchen  
In de tweede ronde werd er gespeeld tegen Schaakmat Westland. Dit team komt uit in de tweede 
klasse KNSB. Ook in deze ronde waren er kansen, helaas werd er met 5-3 verloren. Met op papier een 
mooi affiche: Simon van Dijk – Timon van Dijk � 

Hierbij de bevindingen van de spelers: 

Kaz: 

“In de eerste partij tegen Henk van Putten speelde ik heel slecht. In de tweede partij ontstond de 
volgende stelling.  

Kaz Haans (1864) - Henk van Putten (2035) (2) 

 
De stelling na 25…Df4 

Na een Konings-Indisch kwam de bovenstaande stelling. Ik probeerde in de aanval alle lijnen naar zijn 
koning te openen. Dus ik speelde hier 26. hxg6 Pxg6 26…Dxd2+ faalt op 27.Pxd2 en ik dreig 28. Th7+ 
en na 27…Pxg6 (27…Kg8? 28. g7! en wint.) volgt 28. Pf5+ met winst. Het ging verder met 27. Pf5+ Kf6 
28.Th6 Tg8 29. Ph4? een blunder die goed uitpakt, maar veel beter is 29.Pxd6 en dan dreig ik 
30.Dxf4+ exf4 31. e5+ met stukwinst. 29…Dxh4?? De redding die ik en hij niet hadden gezien was 
29…Lxe4! en dan heb ik nog wel kansen, maar dan staat ik gewoon 1 pion achter. Nu is het uit 30. 
Txh4 Pxh4 31. Dh6+ Pg6 en het subtiele zetje 32. Tf1 wint, sterker was 32.Dg5+ Kf7 33. Df5+ maar het 
maakt niet echt veel uit. 1-0” 

 

Simon: 

“Tijd voor verbetering in de tweede ronde tegen Westland. Die kwam er: in de eerste pot won ik een 
pion en stond lange tijd beter. Maar ik verprutste het eindspel compleet. Ik baalde zo erg van deze 
partij dat ik in de tweede partij de stelling zo onnodig forceerde dat de stelling onhoudbaar werd. 
Mijn tegenstander maakte het gedecideerd af.” 

  



Henk:  

“De eerste partij sla ik over, verlies. 
De tweede partij had een curieus einde. 
Speel de partij vanaf zet 40 na � 
https://www.chess.com/game/live/11193180725?username=undefined 
Mooi mat” 
 
Siebe: 

Na een extra kop koffie en een half uur pauze begon 'het tweeluik' tegen Micheal Aagaard (account 
'maag69', rating 2030) van schaakmat Westland. 
In de eerste partij waarin ik wit had, kwam de Scheveningen variant van het Siliciaans op het bord.  
De stelling was lang, voor zover je hierover kunt spreken in een rapid partij, gelijkwaardig tot mijn 
tegenstander zowaar de dame verloor waarna ik uiteraard won. 
In de vervolgpartij met zwart kwam weer de Ruy Lopez variant met de loper op e7 op het bord. 
Ook deze partij was ik best tevreden over de opening, echter mijn tegenstander wist in het 
middenspel toch de overhand te krijgen en besliste de partij uiteindelijk in 48 zetten. 
 

 

https://www.chess.com/game/live/11193180725?username=undefined


Ronde 3, Het Kasteel Wijchen – En Passent Texel 
In ronde 3 was En Passent uit Texel de tegenstander. Het Kasteel had deze ronde een rating 
overwicht. Uiteindelijk werd er gewonnen met 5-3. Kaz had in deze ronde “computer problemen” in 
een gewonnen stelling, zelf zegt hij er het volgende over: 

Kaz: 

“In de eerste partij tegen Jon van Dorsten verknoeide ik een winststelling en in de tweede partij 
gebeurde het volgende:  

Jon van Dorsten (1728) – Kaz Haans (1864) (2) 

 
De stelling na 33.Kd2  

Na een Siciliaan won ik 1 pion en kan ik het simpel uitschuiven, maar hier begon mijn laptop al 
vreemd te doen. Ik kon de stukken moeizaam verplaatsen, terwijl mijn verbinding aangaf dat er geen 
verbindingsproblemen waren. Er volgde 33…d4 34. Ta3 dxc3 Nog beter is 34…Kh7 want wit kan niks, 
ik kan hier rustig nog wat pionnen naar voren schuiven. Daarna slaan op c3 en dan wint het simpel. 
35. Taxc3 Txc3 36.Txc3 Txc3 37. Kxc3 Kf8 38.Kd4 En hier zat mijn laptop vast, ik had 38…Ke7 premove 
gedaan, maar zover kwam het niet. Ik kreeg een foutmelding en hij sloot af en startte opnieuw op, 
maar ik verloor dus op tijd. Mijn tegenstander bood nog remise aan en dat hoorde ik wel maar ik kon 
het niet meer zien, want alles zat vast. Gelukkig won het team wel, anders was het extra zuur 
geweest. Deze stelling is natuurlijk simpel gewonnen 38…Ke7 39.Ke5 f6+ 40.Kd4 Kd6 en dit loopt naar 
winst voor zwart. Ik won slechts 1 van de 6 partijen, waardoor het geen goede dag voor mij was. Ik 
had veel meer punten moeten scoren, zeker tegen de laatste tegenstander. Maar op de beslissende 
momenten en een laptop probleem heb ik het laten liggen. Toch was het wel een leuke ervaring tegen 
o.a. twee goede spelers. “ 

 

 



Simon: 

“Een korte adempauze voor de laatste wedstrijd tegen Texel was echt noodzakelijk. Ik perste een 
verse jus en de vitamientjes deden meteen hun werk: in de eerste partij viel mijn dame viel de witte 
koningsstelling binnen en pakte een pionnetje mee, maar het was nog lang niet gewonnen. Gelukkig 
kreeg ik wat hulp van mijn tegenstander: hij vergat het matveld te dekken. Daarvan profiteerde ik 
meteen. 
De laatste partij van de dag was mijn beste, blijkbaar ben ik een dieseltje dat maar langzaam op gang 
komt. Na 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 besloot ik all-in te gaan met het Evans-gambiet (4.b4!), en dat 
werd beloond. Na de pion op b4 offerde ik later in de partij nog een pion op d6. Deze kon zwart op 
drie manieren pakken: met de pion (slecht), met de loper (goed) en met de dame (slecht). Mijn bluf 
werkte: hij koos voor de dame. Een paar zetten later stond zwart stikmat. 
 
 
Een eindscore van twee uit zes en één van de drie wedstrijden gewonnen is niet echt een superscore. 
Gelukkig mogen we over twee weken laten zien dat Het Kasteel nog lang niet klaar is in deze 
competitie” 
 

Henk: 

“Partij 1 dramatisch slecht van mijn kant, partij 2 omgekeerd. 
Een leuke ervaring om weer eens echte partijen te spelen.” 
 

Siebe: 

“Na een korte bespreking van de partijen tegen Westland met Kaz, Simon en Henk via skype speelden 
we de laatste wedstrijd tegen En Passant Texel. 
Hierin moest ik het opnemen tegen account 'covH' van Co van Heerwaarden (1435).  
De eerste partij was snel voorbij nadat ik in een actieve stelling de dame had gewonnen via een 
paardvork. 
De tweede partij had ik het  moeilijker en kwam ik daarbij ook op grote tijdachterstand. 
I.e. mijn tegenstander speelde zeer snel en had na de partij zelfs meer dan de 10 minuten op de klok 
waarmee we begonnen (d.m.v. de 5 seconden increment per zet). 
Ik had klein initiatief en speelde laconiek een torenoffer die er gevaarlijk uitzag (maar dat eigenlijk 
niet was: het was dus een blunder).  
Van Heerwaarden vond de weerlegging echter niet waarna ik meteen mat kon geven. 
 
Al met al een geslaagde schaakmiddag waarbij we als team toch nog 1 overwinning hebben 
gehaald.” 

 

 

 



Dit geeft uiteindelijk de volgende tussenstand: 

 

Op zaterdag 17 April volgen de wedstrijden tegen Almere en Helmond. In totaal zijn er 10 poules, de 
nummers 1,2 en 3 en de beste 2 nummers 4 plaatsen zich voor de knock-out fase.  

U kunt de scores hier bekijken: 

https://knsb.netstand.nl/scores/index/30 

 

Tot slot nog een leuke combinatie uit onze online vrijdagavond competitie. De opkomst is meestal 
aan de lage kant, toch is het best leuk. Vaak wordt er ook een video call gedaan zodat er kan worden 
bij- en nagepraat. We proberen er het beste van te maken. 

Welsenes – DerPawnfresser, zwart aan zet geeft mat in 4, vindt u de oplossing? 

 

De oplossing (partij) vindt u hier: 

https://www.chess.com/analysis/game/live/9316559681 

 

https://knsb.netstand.nl/scores/index/30
https://www.chess.com/analysis/game/live/9316559681

