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KNSB 2D (6.2), 11.02.2023 

Mensen die het dichtstbij wonen zijn er vaak het laatst. Dat ging vandaag ook weer op. Toen ik na 

een fietstocht van een kwartier de speelzaal binnenkwam, waren de klokken al aangezet. Frits Obers 

was mijn tegenstander. Hij had de zet 1.g3 al uitgevoerd. Na 9 zetten bereikten we een Botwinnik-

structuur die ik goed ken uit mijn witpartijen wanneer de gesloten Siciliaan op het bord komt.  

 

Bovenstaande stelling, met mijn tegenstander aan zet, heb ik met omgekeerde kleuren, en dus een 

tempo meer, al vaak bereikt met mijn pion op c7 (c2) en wits koning nog op e1 (e8). Interessant idee 

in die stelling is f5-f4 (f4-f5 vanuit wit), gevolgd door de manoeuvre in de partij. Ik verwachtte hier 

dan ook iets als 9. exf5 Lxf5 10. d4. Mijn tegenstander speelde echter… 

9. h3 

Nu kon ik het bekende plan alsnog uitvoeren, waarbij het eerder in mijn voordeel is dat de pion op h3 

staat in plaats van h2. 

9. … f4 10. gxf4 Ph5 11. f3?! 

Dit is in zekere zin al verliezend. Mijn tegenstander vertelde me achteraf dat dit type stellingen al 

jaren speelt en er sterk van baalde dat hij 9. … f4 toegelaten had, terwijl hij dit idee al kende. Dit 

zorgde ervoor dat hij wat te negatief tegen zijn stelling aankeek. Beter is het teruggeven van de pion 

met 11. f5 gxf5 12. Pg3. 

11. … exf4 12. d4 Pg3 

 



Gespeeld met het idee dat wit na 12. … Dh4 13. Kh2 Pg3 14. Tg1 altijd Dd1-e1 heeft. Deze volgorde 

leek me subtiel, omdat de toren naar f2 of e1 moet als wit geen kwaliteit wil geven. De computer is 

het echter niet met me eens en wil graag dat de loper naar e6 komt. 

13. Lxf4 

Wit besluit de kwaliteit te geven in de hoop dat zijn stukken daarna wat meer tot leven komen. De 

computer suggereert hier tot mijn verrassing het toelaten van een zwarte pion op g3 en verdedigt 

met het koelbloedige 13. Pxg3 fxg3 14. f4 Dh4 15. f5 gxf5 16. Tf4! Die laatste zet had ik gemist. 

13. … Pxf1 14. Lxf1 g5 

 

 

Wint de pion f3. Zwart staat nu een kwaliteit voor met behoud van aanval. 

15. Lg3 Txf3 16. Lg2 Tf8 17. Dd2 Pa6 18. Kh2 h5! 

Nu de witte koning het veld h2 inneemt, leek het me een goed moment de loper op te jagen en de 

stelling verder te openen. 

19. Tf1 Txf1 20. Lxf1 h4 21. Lf2 Df6 22. Kg1 Ld7 23. Le3 Tf8  

 

Alle zwarte stukken doen mee. Ik had hier nog relatief weinig tijd, dus het was zaak te simplificeren 

en te converteren. 

24. Lg2 g4 25. hxg4 Lxg4 26. Pf4 Lh6 27. Pce2 h3 



 

Simplificeren. 

28. Pxh3 Lxe3+ 29. Dxe3 Lxe2 30. Dxe2 Dxd4+ 31. Kh1 Pc5 

 

 

Converteren. Een ideaal veld voor het paard, dat ook het veld e6 covert. Wits koning staat nog steeds 

onveilig en na elke dameruil is het eindspel eenvoudig gewonnen 

32. Dg4+ Dg7 33. Pg5 Tf6 34. Dg8+ Tf8 35. Dg4 Tf6 36. Dg8+ Df8 37. Dg4 Tg6 

 

Dreigt o.a. 38. … Dh6+. Wit voorkomt dit, maar dit verliest ook direct. 

38. Kg1 Dd8 

En het paard op g5 gaat verloren. Wit gaf op. 
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