
Ik ben zeker niet tevreden met mijn remise; ik heb vanaf de 23e zet constant beter tot gewonnen 
gestaan en mijn  tegenstander was waarschijnlijk zelf blij met remise getuige het feit dat hij maar  
liefst 3x remise heeft aangeboden in de partij inclusief dan de remise op de 58e zet toen het ook echt
remise was.  Het feit dat ik op de 51e zet blunder door een paardvork toe te laten waardoor ik een 
kwal verlies doet hier niets aan af. Natuurlijk mag ik dan weer blij zijn dat hij mij vervolgens weer 
laat ontsnappen met remise (toren en pionnen tegen loper en pionnen incl. vrijpion)  en het 
vervolgens 4-4 word, maar ik ervaar deze partij toch als een persoonlijke nederlaag. Ik heb maar 
liefst 4 overduidelijke momenten gehad waar ik de winst heb laten liggen ! Het laatste moment was 
op de 45e zet op het moment dat iedereen (behalve Stokvis !) dacht dat er al niet meer in zat.

Voor de 2 eerste momenten zie onderstaand diagram:

Dit is de stelling na wits 23e zet e4-e5; Ik speelde hier 23...Lc6 en toen vervolgde hij met 24. b3? 
Hier kon ik al toeslaan met simpel 24...Lf3: want ook wits toren op h1 hangt en in alle varianten 
win ik een gezonde pluspion. Ik speelde echter 24...Tc5 en na wit’s 25.ed6: kon ik alsnog met 
25...Lf3: een gezonde pion winnen. Na mijn 25...ed6: bleef ik echter wel voordeel behouden , maar 
al niet meer winnend. 

Dan nu naar het 3e moment dat ik een grote winstkans mis :



Dit is de stelling na wits 33e zet f3-f4: ik speelde hier 33...g3 waarna volgde 34.g5+ hg5: hg5: Ke7 
etc. , maar waarom speelde ik in godsnaam niet 33… Th3+ ?! 

Dan nu naar de allerlaatste en grootste kans om de partij te winnen: 



Dit is de stelling na wits 45.c2-c3 : Als wit overigens geen c3 gespeeld zou hebben dan vervolgt 
zwart simpel met Kc5 en ik zie niet hoe wit dan de stelling  dan kan houden. Na wits 45.c3 
vervolgde ik met 45...Kc5 en na 46.cb4: cb4: 47. Ke3 was het niet meer te winnen . Echter onze 
vriend “Stokvis” geeft aan dat ik na 45...Th2 ! Simpel win; hij geeft zelfs +4 voor zwart! 46.cb4: 
faalt dan op 46...d4 en er is geen verdediging tegen 47...d3 .   4 zetten later speel ik wel Th2, maar 
nu zag ik hem niet. Jammer, want dan was het niet 4-4 geworden, maar dan hadden we gewonnen!
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