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1.e4 Mijn eerste partij dit seizoen was niet bepaald
soepel. Afgelopen zomer heb ik geen toer-
nooien gespeeld en het was weer even wennen aan
klassieke partijen. Toch heb ik mijn tegenstander
wonder boven wonder op remise weten te houden.
1...c5 2.c3 De Alapin variant van het siciliaans,
niet mijn favoriet. Het leidt vaak tot vrij droge
stellingen, maar dat was vandaag gelukkig niet het
geval. 2...Nf6 3.e5 Nd5 4.Nf3 Nc6 5.Bc4 De
hoofdvariant is 5. d4, maar deze variant bestaat
ook. Ik heb hier een jaar of vijf geleden vrij aan-
dachtig naar gekeken en ik kon me de ideeën nog
ongeveer herinneren. 5...Nb6 6.Bb3 c4 7.Bc2 d6
8.exd6Qxd6 9.O–OBg4 10.Re1 O–O–O 11.b3
Qf6!

0Zks0a0s
opZ0opop
0mnZ0l0Z
Z0Z0Z0Z0
0ZpZ0ZbZ
ZPO0ZNZ0
PZBO0OPO
SNAQS0J0

Dit is wat mij betreft mijn beste momentje van de
partij. Het lijkt misschien niet de eerste prioriteit
om de dame naar f6 te zetten wanneer de loper op
f8 nog niet ontwikkeld is. Het heeft echter redelijk
was voordelen: er komt extra druk op het paard op
f3, de toren op d8 houdt nu een oogje op de witte
dame, en bovendien houdt de dame ook een oogje
op de toren op a1.
Deze stelling is strategisch riskant voor beide kan-
ten: zwart heeft voor het moment veel ruimte en
activiteit en als wit niet voorzichtig is kan zijn
stelling instorten. De pion op c4 is echter wel
zwak, en als wit deze wint kan hij een groot cen-
trum opbouwen. Als zwart op b3 pakt dan wordt de
toren op a1 geactiveerd dus dat is ook niet ideaal.
Bovendien moet zwart de loper op f8 nog activ-
eren. 12.Na3Nb4?! Ik probeerde op deze manier
gebruik te maken van de zwarte activiteit. Wits
witveldige loper is potentieel een heel sterk stuk,

dus wit wil deze niet laten worden afgeruild. Het
is allemaal interessant maar ook riskant: zwarts
stelling hangt aan een zijden draadje

12...Nd5! Was beter geweest, zoals
twee keer gespeeld door Maxime
Vachier-Lagrave. Dit dreigt Pxc3,
gebruikmakend van de penning, en na
13.Bb2 Bxf3 14.Qxf3 Qxf3 15.gxf3
cxb3 16.axb3 e6 = staat zwart prima.

13.Be4

13.cxb4! Qxa1 14.bxc4 Dit kwaliteit-
soffer was zeer interessant geweest, en
de computer bevestigt dat het ook zeer
sterk was geweest. Ik kon de com-
plicaties niet overzien in de partij en
vertrouwde erop dat ik de witte aanval
wel kan pareren hier, maar dat blijkt dus
tegen te vallen.

13...Nd3 14.Re3

14.Nxc4 Nxe1 15.Qxe1 Was ook hier
een interessant kwaliteitsoffer geweest,
goedgekeurd door de computer. Mijn
tegenstander spendeerde veel tijd om te
denken over beide offers, maar besloot
er beide keren niet voor te gaan. Wat hij
deed was echter ook helemaal niet gek.

14...Nc5 15.Qc2 cxb3? Dit was een strategisch
verkeerde inschatting. Ik wilde de pion op c4 niet
opgeven, maar hiermee activeer ik de witte toren
op a1, wat veel vervelender is. 16.axb3 Nxe4
17.Qxe4
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Ik heb de witveldige loper nu eindelijk gewon-
nen, maar het heeft veel tijd gekost (Pc6-b4-d3-c5-
e4). Wit is nog niet volledig ontwikkeld, maar zijn
stukken beginnen gevaarlijk dicht bij mijn koning
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te komen, terwijl mijn loper op f8 en toren op
h8 nog niet meespelen. Ik besloot daarom aan
te sturen op een dameruil. 17...Bf5 18.Qe5
Rd5 19.Qxf6 exf6?! Het was lastig om te kiezen
hoe ik hier terug moest pakken. exf6 houdt mijn
structuur beter in tact en activeert de loper, maar
het betekent nu wel dat de witte d-pion een vrij-
pion is. Daarom was ik beter voor gxf6 gegaan.
20.Nc4
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Dit is een kritiek moment. De zwarte stelling
kraakt: de pion op a7 hangt, de witte toren kan naar
e8, en Pxc4 heeft het probleem dat bxc4 de toren
op d5 aanvalt en dus met tempo komt. Ik maakte
hier een grote blunder door wits ontzettend logis-
che antwoord te missen. 20...Bc5?? Dit lijkt alles
te dekken voor een moment, maar wit heeft natu-
urlijk het ontzettend simpele 21.d4 Waarna ik de
loper weer moet verplaatsen. Ik geef wit praktisch
twee tempi terwijl mijn stelling al kraakte. In de
volgende zetten weet ik te overleven zonder grof
materiaal te verliezen, maar daar is ook alles mee
gezegd. 21...Bd6 22.Rxa7 Nxc4 23.bxc4 Bb8
24.Rxb7Kxb7 25.cxd5Rc8
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De schade is gedaan: ik sta twee pionnen achter,

wit heeft drie verbonden vrijpionnen en mijn lop-
erpaar is niet indrukwekkend. Compleet verloren
natuurlijk. Het enige positieve was dat mijn tegen-
stander in tijdsnood onder de 5 minuten op de
klok had en we pas op zet 25 zijn. Ik besloot
om tot de tijdscontrole te proberen om trucjes op
te zetten in de hoop dat mijn tegenstander er een
miste. 26.g3 Bg6 27.Nd2 Ba7 28.Ba3 Rd8
29.Re7+Ka6 30.d6Bb8 31.d7Ba7 32.g4Kb5
33.Bb4??
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Hier blundert wit in tijdsnood en geeft hij een
groot deel van zijn voordeel op. 33...Bxd4
34.Nf3? Een blunder komt zelden alleen. Na 34.
cxd4 had wit een kleiner maar nog steeds winnend
voordeel behouden.

34.cxd4Kxb4 Hier heeft wit nog steeds
hele grote winstkansen, omdat de toren
op d8 en de loper op g6 allebei volledig
gebonden zijn aan hun post.

34...Bb6 35.g5Bh5 36.Kg2

36.gxf6 Bxf3 37.fxg7 Rg8 Is prima
voor zwart: de g-pion gaat niet promov-
eren en in het ergste geval geef je de
zwartveldige loper op voor de d-pion.

36...Kc6 37.Re8 Bxf3+ 38.Kxf3 fxg5 39.Be7
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Rxd7 40.Bxg5
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Mijn tegenstander heeft zet 40 gehaald, maar in
het proces heeft hij al zijn voordeel verspeeld. Dit
is natuurlijk hartstikke remise. 40...Bc7 41.h3 h6
42.Be3Kd5 43.Bd4 f6 44.Ke3Be5 Hier bood
ik na toestemming van teamleider Thomas remise
aan, wat direct geaccepteerd werd. Een gammele
eerste partij van het seizoen, maar zeer fijn om er
toch een half punt uit te slepen.
1/2-1/2
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