
White: Ruzhansky, Elias WLC extern (5.1)
Black: Bollen, Guus

Opening ECO: B90 2022.12.17
Result: 1 – 0

Ik mocht op het eerste bord aantreden tegen een jeugd-
speler. Je weet van tevoren nooit in hoeverre jeugdspelers
underrated zijn, maar dat ze vaak underrated zijn is een
feit. In dit geval leek dat inderdaad zo te zijn. Zowel op
het bord als in de analyse na de partij liet hij zien dat hij
een heel goed begrip had van het stellingstype.

We bekijken het moment waarop het allemaal mis be-
gon te gaan voor mij.

1 0JRS0Z0Z
2 OPO0M0OP
3 0ZQA0O0Z
4 Z0ZPZ0Z0
5 0Z0o0ZpZ
6 opm0o0Zp
7 0Zpa0ZqZ
8 s0j0Z0Zr

h g f e d c b a

18. . . d5? Ik koos het slechtst mogelijke moment voor deze
thematische breekzet. Sterker nog, het is de vraag of ik
er überhaupt nog voor moet gaan. Het was veel beter om
rustig mijn ontwikkeling af te maken, met gelijke kansen.
19 Bc5

1 0JRS0Z0Z
2 OPO0M0OP
3 0ZQZ0O0Z
4 Z0ZPZ0Z0
5 0Z0opApZ
6 opm0Z0Zp
7 0Zpa0ZqZ
8 s0j0Z0Zr

h g f e d c b a

Deze zet zag ik pas nadat ik mijn d-pion had losgelaten.
Het lijkt een goede zet. Nog beter was echter: 19 Qg3
Bd6 20 f4c. De stelling gaat open, en mijn koning is er
nog niet klaar voor.

19. . . NXe4 Ik had gemist dat ik mijn pion terugwon na
19. . . Kg7 20 BXe7 QXe7 21 eXd5 Rad8 22 c4 bXc4 23
NXc4 RXd5j

20 NXe4 dXe4 21 Qf6 De pointe en uiterst vervelend.

1 0JRS0Z0Z
2 OPO0Z0OP
3 0Z0Z0O0Z
4 Z0ZpZ0Z0
5 0Z0o0ApZ
6 opL0Z0Zp
7 0Zpa0ZqZ
8 s0j0Z0Zr

h g f e d c b a

21. . . Rh7 22 QXe5 BXc5 23 QXc5+ Kg8

1 0JRS0Z0Z
2 OPO0Z0OP
3 0Z0Z0O0Z
4 Z0ZpZ0Z0
5 0Z0Z0LpZ
6 opZ0Z0Zp
7 rZpZ0ZqZ
8 ZkZ0Z0Zr

h g f e d c b a

Ik heb mijn stelling min of meer bij elkaar weten te hou-
den, maar daar is alles mee gezegd. Mijn h-toren staat
opgesloten in het kasteel, dus ik zal een keer f5 moeten
spelen en hopen dat mijn koning niet te veel verzwakt
wordt. Of ik moet mijn toren via de achterste rij weer in
het spel brengen, wat erg langzaam is. 24 Rd1 Wit zag
een opening voor zijn torens, die moeiteloos mijn stelling
binnendrongen over de d-lijn. Ik had inmiddels te weinig
tijd om nauwkeurige verdedigingszetten te blijven doen,
dus de partij heeft niet lang meer geduurd.

1 – 0
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