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Ik heb gistermiddag misschien wel de meest
bizarre klassieke partij gespeeld van mijn leven.
Na een iets te gezellige avond op vrijdag, had ik
met de nodige moeite al mijn scherpte verzameld
om om 13:00 weer relatief fris achter het bord te
zitten. Mijn tegenstander koos een interessante
opening uit.
1.e4 c5 2.a3!? Een interessante zijvariant tegen het
Siciliaans. Het plan van wit is om b2-b4 te spe-
len, zo de c-pion weg te lokken van het centrum
en vervolgens met d2-d4 het centrum te pakken. Ik
had dit wel eens eerder gezien, en ik wist dat het
logisch is om te antwoorden met g6 en Lg7, om
gelijk gebruik te maken van de verzwakte diago-
naal. 2...g6 3.b4Bg7 4.Nc3 Hier eindigde mijn
kennis wel en ik mocht op zet 4 gaan nadenken.
Het is een originele stelling dus ik had er wel zin
in. 4...d6 5.Rb1!? Een interessante zet en bli-
jkbaar zelfs theorie. Wit haalt zijn toren van de
lange diagonaal, zorgt ervoor dat een loper op b2
later eventueel gedekt is, en houdt een oogje op de
b7-pion. 5...Nc6 6.Nf3 Bg4 Mijn strategie was
om voor het veld d4 te vechten. Op het moment
dragen allebei mijn lopers en mijn paard hier aan
bij. Zolang ik controle over dat veld houd, heb ik
naar mijn idee een prima stelling. 7.bxc5 dxc5
8.Rxb7??
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Hier begaat mijn tegenstander een grote blunder.
De loper weg is van c8 en de pion op b7 is inder-
daad ongedekt. Er is echter een tactische reden dat
wit de pion niet kan pakken. 8...Bxc3 Na deze zet
maakte ik een kleine wandeling door de zaal. Even
later kwam ik terugkijken naar mijn bord, en tot
mijn verbazing was mijn tegenstander de stukken

alweer in de beginopstelling aan het zetten. Hij
had genoeg gezien. De witte stelling is inderdaad
problematisch, hij verliest gewoon materiaal: Na
9. bxc3 Dxd1+ 10. Kxd1 O-O-O+ gaat de toren op
b7 verloren. Wit had nog kunnen proberen om de
boel te compliceren met 9. Lb5, waarna er wel wat
trucjes in zitten met de penning, maar na 9. ...Dd6
gevolgd door Lg4-c8 verliest wit ook grof materi-
aal en is de stelling vrij kansloos.
Voor mij en het team een prettige verrassing: ik
was klaar binnen 8 zetten en 45 minuten. Mijn
tegenstander zat niet al te diep in zijn maag met de
partij: hij vond na afloop van de partij de bierkaart
van de Hoeksteen, waarmee hij zich volgens mij
goed heeft vermaakt.
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