Sneeuw,Ton (2128) - Welling,Gerard (2231)
KNSB 2D (9.5), WLC I – de Combinatie I , 23.04.2022

Goede voornemens leiden niet altijd vlekkeloos tot het gewenste doel. Na enige
ongelukken eerder dit seizoen in de berekening van ingewikkelde stellingen, speelde
zwart in deze partij daarom eenvoudig positiespel. Stukken op goede velden, streven
naar de juiste ruiltransacties, en tegen zwakke pionnen (en minder goed opgestelde
stukken) spelen. In eerste instantie was dat een succes. De stelling van het eerste
diagram is pas 24 zetten oud maar zwart staat strategisch al volledig gewonnen. Hier
verdiepte ik me in 24...Pd5! , maar overzag in de variant na na 25.Dxh5 (25.Pxc4?
Pb6; 25.Txc4? Pb6 kunnen niet) 25...c3 26.Lxc3 dat 26...Dd3! (alleen slaan op a3 had
mijn aandacht) de partij beslist, bijv. 27.Tb7 Pxc3 28.Txe7 Tf8 29.Txc3 (gedwongen)
Dxc3 30.Pf1 Txa3 en het duurt niet lang meer. Dat had ik wel mogen zien en zou mij
(en het team ) achteraf gezien veel inspanning en stress gescheeld hebben...
De partij ging verder met :
24...Lxa3 25.Lxa3 Txa3 26.Pxc4 Ta2 27.Tc2 Ta1 28.Dd1 Txb1 29.Dxb1 Db5!
30.Dd1 Td8 31.Da1

31.. Db4?
Even vergetend dat 31...Txd4! 32.Dxd4 Db1+ 33.Kg2 Dxc2 met directe winst juist
zwarts bedoeling was, dat werkt natuurlijk ook met de dame op a1.
32.Pe5 Dxd4 33.Dxd4 Txd4 34.Pxc6

Wit was door de optredende problemen in grote tijdnood geraakt, beter was 34.Txc6
Pe8!? en het is voor zwart nog een hele klus de meerderheid in beweging te zetten.
34...Td1+ 35.Kg2 Pd5 36.Pe5 f6 37.Tc8+?!
Tijdnood
37...Kh7
En zwart stond al weer volstrekt gewonnen. De manier waarop ik echter na de 40e zet
mijn winststelling uit handen gaf (op een gegeven moment liet ik nog bijna mat in
één toe) is te treurig om hier weer te geven. Het einde had een voor mij gelukkige
afloop omdat wit deze wedstrijddag ook een moment van onoplettendheid had...

Zwart heeft zojuist een remise aanbod afgeslagen, omdat er nog wat practische
kansen zijn, maar het vervolg kwam toch vrij onverwacht :
52..Tg2+ 53.Kh1 Tc2 53.Txe4??
Na 53.Kg1 Txc6 kan zwart nog even spelen met toren en paard tegen toren, wat
tegenwoordig ook grootmeesters onderling doorspelen (53...Kg4 daarentegen, dan
54.Txe4+ Kf3 55.Pd4+!= wat ik overigens had gemist (55.Txe3+ Kxe3-+ verliest
echter, het paard is afgesneden – en dat had ik dan weer wel gezien)
Het gemakzuchtige 53.h4 Pf5 wint voor zwart, 54.Te5 Kg4 55.Txf5 (55.Txe4+ Kh3
56.Kg1 Pg3) 55...Tc1+ en het is voorbij.
Beter één stapje, 53.h3 Txc6 met wederom toren en paard tegen toren. De remise is
dus niet helemaal triviaal.
53...Tc1# 0-1

