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1.e4 Ik mocht aantreden tegen Fidemeester Luuk
Baselmans. Dit is een leeftijdsgenoot van me, die
ik door de jaren heen vaak bij allerlei jeugdto-
ernooien ben tegengekomen. De precieze stand
tussen ons twee zou ik niet weten, maar we hebben
allebei wel een paar keer van elkaar gewonnen.
Onze meest recente partij geleden was net voor
corona, waar hij me overtuigend had verslagen
met de c3-siciliaan. 1...c5 2.Nf3 e6 3.d4 Tot
mijn verbazing kreeg ik het open siciliaans tegen.
Achteraf vertelde hij me dat dit zo’n beetje zijn
eerste partij was in het open siciliaans. Blijk-
baar was hij bang dat ik me had voorbereid op
zijn c3-siciliaan, wat ik helemaal niet had gedaan.
Het was in ieder geval een aangename verrass-
ing. 3...cxd4 4.Nxd4 a6 5.c4 Na deze zet volgt
zwart meestal met een Egel opstelling. Hierover
heb ik laatst een boek gekocht, maar nog niet
gelezen. De schrijver van dit boek zat grappig
genoeg schuin tegenover me tegen Guus te spe-
len. 5...Nf6 6.Nc3Qc7 7.a3 b6 8.Be2Bb7 9.f3
d6 10.Be3 Nbd7 11.O–O Be7 12.Rc1 O–O
13.Qd2Rac8 14.Rfd1Rfe8 Tot zover is dit alle-
maal zeer standaard. 15.Bf1Qb8 16.Qf2Bd8
17.b4Bc7 18.g3?!
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Dit is de eerste zet die niet standaard is in deze
structuren, naar mijn weten. Wit probeert de bat-
tererij van mijn loper en dame te blokkeren, maar
dit verzwakt aan de andere kant ook weer veld f3.
Handiger was misschien 18. Kh1, waarmee de
koningsstelling in tact blijft. 18...h5 Het leek me
logisch om in te haken op het nieuwe doelwit op
g3. 19.Nb3Rcd8?! Ik zocht een wachtzetje, om
even te kijken wat wit van plan was. Ik had moeite

om een goede wachtzet te vinden, maar dit was
hem waarschijnlijk niet. Herman Grooten vertelde
me na de wedstrijd ook dat ik de toren beter op
c8 had gehouden. 19. ...Pe5 was beter geweest.
20.a4!? Meestal speelt wit voor de c5 break, maar
hier gaat hij duidelijk voor a4-a5. 20...Ne5 21.a5
bxa5 22.Nxa5?
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Hoewel het er heel logisch uitzag, geeft de engine
hier -1.5. Ik had het gevoel dat wit moest oppassen
met zijn spel op de damevleugel, omdat ik altijd
spel op de koningsvleugel kan starten, maar ik had
niet het idee dat ik al veel beter stond. 22...Ba8

22...Bxe4? Werkt net niet, hoewel ik
er wel lang op heb zitten rekenen. Het
idee is dat het paard op a5 in de prob-
lemen is na Dxb4. 23.Nxe4 Nxe4
24.fxe4 Qxb4 ( 24...Ng4 25.Qe1
Nxe3 26.Qxe3 Qxb4 27.Nc6 Bb6
28.c5 Bxc5 29.Rxc5 Qxc5 30.Qxc5
dxc5 31.Rxd8 En wit wint. ) 25.Bd2
Qa4 26.Ra1 En zwart wint het stuk niet
terug.

23.Rb1 h4 24.Be2 Qc8? Hier laat ik het na
om het moment te pakken. Na 24. ...d5! had
wit grote problemen gehad. Ik heb deze break
al vaak te vroeg gespeeld en probeerde mezelf
daarom in te houden. Ik besloot om het nog even
verder voor te bereiden, maar het is ook elemaal
niet zo duidelijk of Dc8 mijn stelling beter maakt.
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25.g4?
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Dit geeft me nog een kans om d5 te spelen, die ik
weer niet pak. De engine geeft hier na 25. ...d5
-4! De witte stelling stort helemaal in. Ik maakte
hier een paniekerige beslissing waarmee ik al mijn
voordeel weggaf. 25...Bxa5?? 26.bxa5 Nxc4
Hier geef ik al mijn voordeel op in ruil voor een
vrij onbelangrijke pion, jammer. 27.Rdc1 Nxe3
28.Qxe3 d5??
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Nog een grote blunder, na 28. ...Dc7 sta ik
ongeveer gelijk. Ik was hier geen fan van vanwege
29. Tb6 of Db6, maar dat blijkt niet zo erg te zijn.
Ik had na 28. ...d5 een boel varianten uitgerekend
die vrij goed werkten, maar mijn tegenstander vond
hier de winnende zet.

28...Qc7 29.Qb6 ( 29.Rb6 Rc8
30.Bxa6 Qc5 = ) 29...Qe7 30.Bxa6
d5 ∞

29.Nb5! Dit is een groot probleem. Dd7 Tc7
verliest op slag. De dame offeren is ook weinig
overtuigend. Ik besloot om de dame naar de b-
lijn te spelen, maar dit was ook snel afgelopen.

29...Qb7 30.Nc7 d4 31.Qf2Nxe4 32.fxe4Qxe4
33.Nxa8 Qxa8 34.Rc7 Hier had ik genoeg
gezien. Na Tf8 Lf3 verlies ik nog meer materiaal.
Erg zonde hoe deze partij is gelopen: ik had een
goeie kans om hier een zeer sterke speler omver
te schoppen. In ieder geval wel weer leerzaam,
hopelijk time ik de d5-break volgende keer wel
goed!
1-0
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