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Uit de wedstrijd WLC I – Messemaker I , KNSB 2B  Eindhoven , 11.06.2022

De laatste wedstrijd van het seizoen, en bij mijn afwezigheid heeft het eerste zich 
enkele weken geleden in de eerste inhaalwedstrijd definitief gehandhaafd met een 
forse overwinning. De druk is van de ketel, de tweede inhaalwedstrijd ging dus alleen
nog om des keizers baard, en in mijn geval een goede training voor het WK senioren 
voor teams wat ik over een week in Italië ga spelen. 
Dat was ook de reden van mijn keuze voor een heel ondernemende variant van de 
Caro Kann verdediging, in de jaren 80 mijn specialiteit waar ik na een partij Spassky-
Larsen enthousiast over ben geworden. Veertig jaar later pik ik de draad weer op, 
maar speelde vandaag de openingsfase niet helemaal accuraat.  Misschien had ook 
wit wat nauwkeuriger kunnen spelen maar na 17 zetten stond het ongeveer gelijk in 
de volgende diagramstand : 

Zwart heeft tegenspel en zodoende zet wit onmiddelijk zijn actie in gang :
18.b5 cxb5 19.c5 Dc6 
Beide spelers bemerkten dat 19...Dd5 20.Dxb5 Txh4 faalt op 21.c6! Dxb5 22.Txb5
20.Dxb5 
20.Txb5 dan is 20...Txh4!? ( beide spelers hielden zich ook bezig met de gevolgen 
van 20...Thg8 21.Tdb1! Txh4 22.Txb7+ Dxb7 (22...Ka8 23.d5 exd5 24.De7) 
23.Txb7+ Kxb7 24.Db5+ Kc7, na 25.Da5+ Kb7 26.Db5+= kan zwart niet zonder 
levensgevaar aan eeuwig schaak ontsnappen ) 21.d5! exd5 22.gxh4 a6 23.Tb4 Tg8+ 
24.Kh1 Pxc5 een interessant kwaliteitsoffer maar zwart kan natuurlijk ook anders 
spelen
20...Dxb5 21.Txb5 Kc7 22.f3 
Voor de hand ligt 22.d5 wat zwart kan negeren maar interessant is 22.. exd5 23.Txd5 
Kc6! (vork) en in geval van 24.Txd7 Tb8!! en zwart bereikt een gunstig eindspel. 
22...Tg5 23.Tdb1 Tb8 24.f4 Td5 25.Pf3 b6! 26.cxb6+ Txb6 27.Txb6 Pxb6 28.Kf2 
Ta5 29.Tb2 Ta4 30.Pd2?! 
Wit wordt teruggedrongen na bijvoorbeeld 30.Ke2 Kd6 31.Tc2 Pd5 32.Tb2 a5 33.Tb7
Txa2+ 34.Pd2 Pc7 en geeft de pion meteen op in de hoop zijn stukken te activeren.
30...Txd4 31.Tc2+ 
Bijna was 31.Ke3? Txd2! geschied maar de witspeler merkte dit tijdig op.



31...Kd6 32.Ke3 Ta4 
In aanmerking komt 32...e5! 33.Pe4+ Ke6 34.Tc6+ Kd7 35.Tc5 (35.Tc1 Pd5+ 36.Kf3
exf4) 35...Pc4+ 36.Kf3 f5 37.Pf6+ Kd6 maar dit is achter het bord allemaal moeilijk 
te berekenen
33.Pe4+ Ke7 34.Tc7+ Kf8 35.Pxf6 Txa2 
Zwart houdt ook initiatief na 35...Kg7 36.Pe8+ Kg6 (36...Kf8 37.Pf6 met 
zetherhaling) 37.Tc2 Pd5+ 38.Kf3 Ta3+ 39.Ke4 Pb4 maar wenst zijn pion niet zo 
makkelijk op te geven.
36.Pd7+ 
36.f5!? komt zeker in aanmerking, om de koning te activeren.; 36.Pxh5?? kan 
natuurlijk niet wegens 36...Pd5+
36...Pxd7 37.Txd7 a5

Er is een toreneindspel ontstaan wat verdedigbaar is voor de witspeler, maar in de 
praktijk nog een heel karwei.
38.Ta7 Kg7 39.h3 Kg6 40.Kf3 Ta3+ 41.Kf2 f6 42.g4!? 
Wit wikkelt af naar een eindspel waarvan hij weet dat het remise is ondanks twee 
minuspionnen. Maar heeft daarbij de voetangels en klemmen en zijn weg onderschat.
42...Txh3 43.f5+ exf5 44.gxf5+ Kxf5 45.Txa5+ Kg6 46.Kg2 Tb3 47.Tc5 h4 48.Ta5 
f5 49.Ta4 Kg5 50.Tc4 Tg3+ 

51.Kf2 



Hier is bijvoorbeeld 51.Kh1 f4 al verliezend, bijv. 52.Tc7 Kg4 53.Tg7+ Kh3 54.Tf7 
(54.Td7 Te3 55.Kg1 Kg3 56.Tg7+ Kf3 57.Kf1 Tb3 58.Kg1 Tb1+ 59.Kh2 Ke3 60.Te7+
Kf2 61.Kh3 f3 62.Kxh4 Tb8–+) 54...Tg4 en zwart maakt de gewenste progressie
51...Tg4 52.Tc3
Een interessant moment, volgens de Tablebases staat wit nu verloren, maar het is 
lastig te bevatten waarom...
52...Ta4 
De variant verloopt 52...Tf4+ 53.Kg2 Kg4 54.Tc8 h3+ 55.Kh1 Tf1+ 56.Kh2 Tf2+ 
57.Kg1 Tg2+ 58.Kh1 f4 59.Tg8+ Kf3 60.Ta8 Te2 61.Kg1 Ke4 62.Te8+ Kd3 63.Tf8 
Te1+ 64.Kh2 Ke3 65.Tb8 f3 66.Tb3+ Kf4 en ook hier komt zwart verder.
53.Kf3 
Beter is 53.Tc8]
53...h3 
53...Tf4!+ 54.Kg2 Kg4 is in de lijn van de vorige varianten
54.Kg3 Th4 55.Kh2 Th8 56.Tc4 
De eenvoudigste manier om stand te houden lijkt 56.Ta3 Kg4 (56...f4 57.Txh3) 
57.Tg3+ Kf4 58.Td3 maar na uren spelen is het een lastige zaak uit vele 
mogelijkheden de juiste te kiezen.; 56.Txh3 Txh3+ 57.Kxh3 Kf4 daarentegen 
verliest.
56...f4 57.Tc3 Kg4 

58.Kg1?
En nu gaat het definitief mis, wit kan zijn verdediging in stand houden middels 
58.Tc7 Ta8 59.Tg7+ Kf3 60.Tb7
58...f3! 
En hier was het zelfs de zwartspeler duidelijk dat zwart nu wint.
59.Kh2 
59.Tc7 dan volgt 59...f2+ 60.Kxf2 h2 61.Tg7+ Kh3
59...f2 60.Tc1 
Ofwel 60.Tc4+ Kf3 61.Tc3+ Ke4 62.Tc4+ Kd3 63.Tc1 Te8
60...Te8 61.Tf1 Kf3 62.Ta1 Te1 63.Ta3+ Ke4 64.Ta4+ Kd5  Wit geeft op
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