
Ik speelde deze middag met zwart tegen Piet van Eijndhoven. Na de opening kregen we de 
volgende stelling op het bord, na 16.Pd2:

Ik was blij met deze stelling, maar ik had niet door dat het nog niet zo eenvoudig is hier een plan te 
bedenken voor zwart. Zwarts komende zetten waren sub optimaal en mijn tegenstander speelde de 
komende fase v.d. partij beter. Ik speelde hier 16…, a5 terwijl 16…, Pc5 beter zou zijn geweest. Er 
volgde: 17.Tc1, a4 18.Dc2, a3 19.La1, Tec8 20.Tb1, Pb6 21.Lh3, Te8 22.Db3, Ta6. Zwart heeft zich
laten verrassen door de onaangename druk die wit op de b-lijn heeft ontwikkeld. 23.Tec1, Lc5 
24.Db5, Te7 25.Pb3, Pa4 26.Pxc5, Pxc5. Wit heeft het loperpaar tegen 2 paarden. 27.Lc3, Pfe4. Het 
volgende fragment is na 28.Lb4:

Hier maakt zwart een cruciale fout. Juist was 28…, Tb6, Da5, Ta6, Dxc7, Txc7 en zwart leeft nog. 
Er volgde echter: 28…, b6? (dit verzwakt c6 onherstelbaar). 29.Lg2, Pd6 30.Dc6, Pbd7 31.Td1, h6?
Dit is niet goed wegens 32.d6 (zie volgend diagram), maar er dreigde ook problemen met zwarts 
achterste rij nu beide torens de achterste rij niet dekken.



Afwikkeling volgde met 32…, Dxc6 33.Lxc6, Td7 (Ik accepteerde dat ik een kwaliteit zou 
verliezen en hoopte op het beste. De d-pion laten door lopen was geen optie) 34.Lxc5, Pxc5 
35.Lxd7, Pxd7.

Normaal gesproken is het gedaan. Maar beide spelers hadden onevenredig veel tijd verbruikt. En de
eerste tijdscontrole begon te dringen. Dit zou in elk geval een verklaring kunnen zijn voor een 
aantal onnauwkeurige zetten aan wits kant. Gelukkig voor zwart speelde wit niet 36.c5 maar in 
plaats daarvan 36.Td5. Er volgende verder: 36…, Ta7 37.Tb3, f6 38.Te3, Kf7 39.Tb5, Ke6 40.Td3, 
Ta4. En zwarts voor uitzichten op een remise zijn door de laatste 5 zetten flink toegenomen. Er 
volgde: 41.Tb1, Txc4 42.Txa3, Td4 43.Kf1, Txd6 (zie volgend diagram) en zwart heeft een cruciale
pion herwonnen. Zwart heeft nu duidelijk compensatie voor zijn kwaliteit.

Een stuk v.d. partij sla ik nu over. Een set torens verdween van het bord evenals de a- en b-pionnen.
Onderstaande diagram toont de stelling van de 63e zet van wit met Ke5. Zwart speelde hier 63…, f3
met een totaal gelijke stelling volgens de engine.

Er volgde: 64.Tc7, Kg6 65.Tc6, Kg7 66.Tc7, Kg6 67.Tc6, Kg7. En na deze zetherhaling kwamen de
spelers remise overeen.


