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Een hernieuwde kennismaking met Jan van Mechelen, nadat we ca. 25 jaar geleden in
de Belgische competitie tegen elkaar hebben gespeeld. Toen speelde ik met wit 1.e4 
c5 2.d3.. en won na een zwaar bevochten partij. Ik was in de veronderstelling dat we 
nog een keer hebben gespeeld, een partij waarin ik de zwarte stukken had, teveel 
wilde en uiteindelijk een krappe remise behaald. Na afloop tijdens een praatje aan de 
bar bleek dat niet zo te zijn, dat was een partij tegen Wim Maes. 

De opening, een ouderwets damepionspel, verliep rustig na dat ik werd verrast door
een ongewone zet. Volgens mijn tegenstander ooit door Karpov gespeeld, maar ik heb
het in tientallen partijen nog nooit op het bord gehad. Mijn eerste impuls was een
pion te offeren, maar gezien de staat van mijn rekenkunst de laatste tijd heb ik toch
maar gekozen voor een minder ambitieuze voortzetting die een stabiele stelling met
enig  ruimteoverwicht  gaf.   Ondanks  creatieve  verdediging  van  Jan  leidde  dat  al
spoedig  tot  een  tastbaar  voordeel  –  zwart  moet  dus  toch iets  niet  helemaal  goed
hebben gedaan – maar nog ver verwijderd van winnend voordeel.  

Wit meende nu dat de tijd tot actief handelen was gekomen
19.e5!?..
19.De3 Dc7 20.f3+/-  houdt de stelling vast zonder risico. Wit gaat concreet te werk.
19...dxe5 20.Dxd7 exf4 21.Dd2 
21.Td3 komt misschien in aanmerking
21...f3 22.g3
22.Pe4 fxg2 23.Lxg2 +=   zegt de engine, maar het zijn permanente verzwakkingen
die wit dan op de koop neemt.
22...h5 23.Pe4 Da8 24.Pd6
Wellicht is 24.De3+/- hier al een goede zet
24...Pf6 



Zonder veel nadenken sloeg ik nu op b7 met de bedoeling later f3 makkelijker te 
kunnen winnen. Dat is te schematisch gedacht. Ik stond wellicht nog wel wat beter 
maar Jan wist nu goed te verdedigen door tegenspel tegen de damevleugelpionnen. 
En toen ik de kwaliteit terug gaf om naar een in mijn ogen beter eindspel af te 
wikkelen, bleek hij net op tijd te kunnen consolideren. 
De wat rommelige stelling met kwaliteit tegen pion meer beviel me echter niet, daar 
is een fout snel gemaakt !  Vandaar de afwikkeling die niets op bleek te leveren...
In de diagram-stelling  had ik concreet naar de stelling moeten kijken, en dan was het 
wellicht duidelijk geworden dat 25.De3+- heel erg sterk is, de zwarte damevleugel is 
niet meer te verdedigen. Dat was eigenlijk het enige moment in de gehele partij dat ik
iets met mijn voordeel had kunnen doen. Nu werd het uiteindelijk remise.


