
De eerste ronde van dit seizoen in de 2e klasse D voorspelde veel goeds. 
Een uitstekende partij – veel beter dan ik ze de laatste tijd gewend ben te 
spelen – combinatoire visie, en alles wees op een mooie comeback. Drie 
partijen later is het een dramatisch seizoen, wat alleen nog ten goede kan 
worden gekeerd door de laatste paar ronden (waarvan ik er nog drie kan 
meespelen) geen materiaal in de aanbieding te doen en wat punten te 
verzamelen. Het team heeft het hard nodig. Vandaag was er sprake van een
ongeloofwaardig moment : 

Welling,G - Bottema,T 
KNSB 2D (7.4), 12.03.2022

Wit heeft agressief gereageerd op de provocatieve opening van de tegenstander en 
omdat ik me goed besefte dat dit een belangrijk moment is trok ik hier behoorlijk wat
tijd uit. In eerste instantie dacht ik dat het eenvoudige 14.h3 Lxf3 15.Dxf3 Pxb3 
16.axb3 Lxc3 17.bxc3 Dxd5 18.Dxd5 Pxd5 19.c4 goed is voor enig eindspelvoordeel,
na 19..Pf6 20.Lxf6 exf6 21.Txe8+ Txe8 22.Txa7. Maar bij nadere controle viel mijn 
oog op de tussenzet 19..f6 en hoewel 20.cxd5 fxg5 21.Te5 goed speelbaar is, is dat 
absoluut geen winstpoging voor wit.
Verder beschikt wit over tactische motieven gebaseerd op de penning van pion e7 en 
interessant lijkt 14.d6!? Dxd6 15.Lxf7+! Kxf7 16.Txe7+ Dxe7 17.Lxe7 Kxe7 
(gedwongen want 17...Txe7? 18.Pg5+ Kg8 19.Dxg4 kost een stuk) en de stelling oogt
chaotisch. Materieel staat zwart er niet slecht voor, maar zijn koning is geëxponeerd. 
Dit leek me zeker een poging waard en ik had het wellicht ook gespeeld als mijn oog 
niet op een andere tactische wending was gevallen. Nadat ik mijn berekening nog een
keer had gecontroleerd voerde ik de volgende combinatie uit : 



14.Txe7? Txe7 15.d6 Lxf3 
Hier werd eigenlijk min of meer al gerekend met 15...Te1+ 16.Dxe1 Dxd6 en dan 
staat wit zo actief dat het niet verbaast dat 17.Pb5 direct wint. Na 15...Pxb3 heeft wit 
de tussenzet 16.Lxe7..  Tot mijn verbazing speelde zwart een zet waarvan ik dacht dat
hij verliezend is.
16.dxe7 
Natuurlijk hier niet 16.gxf3 Te1+ (nu wel) 17.Dxe1 Dxg5+ en zwart wint
16...Dxd1+ 17.Lxd1 Lc6
En pas hier toen ik zocht naar wegen om profijt te trekken van mijn sterke pion op e7 
viel me plots op dat ik een stuk achter sta. Bij de berekening de stukken niet goed 
geteld   :-(  
Opgeven kan altijd nog, en zodoende speelde ik nog door, op een tweetal kleine 
vallen...
18.Tc1 h6 
Zoals verwacht en omdat wit toch niets meer te verliezen heeft nu maar ...
19.b4!? hxg5 20.bxa5 Lxc3 
Na 20..Pd5? , zou wit nog soepel remise maken met 21.Pxd5 Lxd5 22.La4 Lc6 
23.Txc6! bxc6 24.Lxc6 en e8D...
21.axb6 Lf6 

De laatste truc blijkt nu niet te werken. Op het eerste gezicht is 22.Txc6 bxc6 23.Lf3 
nog een mogelijkheid met de dubbele dreiging Lxc6.. en e8D... of  bxa7.. wat zwart 
een toren lijkt te kosten en tot remise zou leiden. Helaas, de onderste rij gooit roet in 
het eten na 23..Lxe7 24.Lxc6 Td8 25.bxa7 Td1#
0–1


