
Het lot koppelde me deze middag met de witte stukken aan Jeroen van den Bersselaar, een 
goede schaakvriend die deel uitmaakt van een groepje van spelers met wie ik de laatste 
twintig jaar met regelmaat toernooien bezoek. We hadden het allebei liever anders gezien. 
Evenals mijn voorgaande KNSB partij had ik al snel een middenspel zonder dames op het 
bord, maar dat betekent niet dat de strijd uit de stelling is.  In vroeger jaren heb ik wel eens 
een partij van Bronstein bestudeerd met deze methode en de ideëen kwamen hier ook van 
pas.

Welling,Gerard (2258) - van den Bersselaar,Jeroen (2104) [D27]
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Het bleek een lastige opgave accuraat te blijven spelen, en zwart is vrijwel onmerkbaar in 
grote problemen geraakt. Wit had daarvan kunnen profiteren middels 
17.xc5! xc5  ( Na 17...xc5 overzag wit dat 18.b4 xd4 (18...d6 19.f3 xf3 
20.c8+ e7 21.xh8+–) 19.c7!+– winnend is ; 17...bxc5 18.b3 is een vreselijke 
structuur voor zwart ) 18.b4 en wits actieve toren zal zwart heel wat hoofdbrekens 
berokkenen. 
Tot dusverre had ik nauwelijks bedenktijd verbruikt – in een flow gespeeld – en dacht 
daarom hier niet even na, waardoor de kans werd gemist. 
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De stelling is in de tussentijd flink uitgedund. Zwart moet echter nog steeds practische 
problemen oplossen. En wit , die niet het maximale uit de stelling heeft gehaald, speelde 
nog steeds in hoog tempo wat de druk op de ketel hield. Na afloop zei de zwartspeler dat hij 
deze stelling verloor, omdat hij het gevaar niet zag aankomen. 
34...e5 
34...d6 speelt zwart niet graag, 35.fxe6 fxe6 36.h4 a6 37.h5 d6 38.f4 f5 39.f3 en wit 
kan het lang proberen. Aanzienlijk voordeel maar dwingende winst is vooralsnog niet te 
zien.
35.f3 b6 
Indien 35...e4 36.d2 d5 37.xe4 xf5 38.d6
36.d2 d5 37.c6 g7 
De engine komt met een idee, 37...e7! 38.a6 (38.xf6 g7 39.e4 a8 en zwart maakt 
remise.) 38...xf5 39.xf6 e7 40.xh6 g7 41.b6 h8 42.f3 f6 en wit kan proberen 
wat van zijn pluspion te maken.
38.e4 d7 
38...h5 39.h4 d7 40.g3 h6 is een andere verdedigings methode, maar na 41.c8 e7 
42.f8 g7 43.e8 h6 44.f3 c7 45.e4+– heeft zwart te veel problemen op te lossen; 
38...e7 kan opnieuw maar dan is 39.d6 (39.xf6 a8=) 39...xd6 40.xd6 nog niet zo 
makkelijk te verdedigen bijv. 40...f8 41.d3 d5 42.c4 c7 43.b5 e8 44.c5 
e7 45.c6 en zwart wordt teruggedrongen.
39.g3 f8 40.c8+ e7
40...g7 41.h5+ h7 42.f3 a7 43.c5+–
41.h8 c3+ 42.f3 d2 43.xh6 e4+ 44.g2 
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44.xe4 xe4 45.xe4 xf2 leek weinig reële winstkansen te bieden.
44...a2? 
Nu is het pas verloren, alles hangt na 44...d1! 45.xe4 xe3+ 46.f3 maar zwart redt
het na 46...xf5 47.xf6  h4+ 48.g3  (48.g4  d4 49.xh4  xe4+ 50.g5  f8=)
48...d4 en wits pluspion zal onvoldoende zijn voor de winst.]
45.h4 a4 46.g4 
Nu wordt de h-pion een nieuwe troef
46...d6 47.g8 e7 48.h4 a2 49.g4 d1 
49...a4 50.h5
50.xe4+ f8 51.h1 g7 52.f3 c3 53.c4 b5 54.g3 d6 55.c6 1–0


