
We komen binnen in de partij direct nadat zwart op de 10e zet a5 heeft gespeeld:

Zoals we zien bestaat er nog al wat spanning tussen de pionnen op de damevleugel. Er volgde: 
11.axb5, cxb5 12.bxa5, bxc4 13.dxc4, dxc4 14.Lb2 (zie 2e diagram):

Zwart speelt nu 14…, Txa5 dat zowel een witte pion verovert als de zwarte e-pion verdedigt. 
Kortom, zwart komt na de slagregen een pion voor te staan. We maken een sprongetje naar de 24e 
zet, waar wit zojuist Dc2 heeft gespeeld:



Zowel ik als mijn tegenstander hadden te veel tijd verbrand over de eerste 20 zetten. Potentieel 
tijdnood gevaar lag op de loer. Ik besloot hier dan ook niet al te lang na te denken en speelde: 24…, 
Td5. Direct nadat ik de zet gespeeld had, zag ik: 25.Lxf8, Txd1, Txd1, (Kxf8, Pd6 en wit wint een 
kwaliteit) of (Txf8, Pe7, Kh8, Pxc8: wit wint een dame en de partij is over). De uitdaging waar ik 
nu voor stond was, dat mijn tegenstander dit ook gezien moet hebben. Want hij speelde inderdaad 
25.Lxf8. En na 25…, Txd1 26.Txd1, Kxf8 27.Pd6 ziet de stelling er als volgt uit:

Vraag aan de betrokken lezer. Is er nog een redding voor zwart? Zwart aan zet. Als je deze vraag 
serieus wilt beantwoorden, dan moet je wat nu volgt even afdekken. Zwart heeft hier 1 reddende 
resource die ik niet zag toen ik 24…, Td5 speelde. Zwart speelde in de partij: 28…, Dh3 en indien 
nu 29.Pxe8?? dan 29…, Pg4 30.e4, Dxh2 31.Kf1, Pe3 en nu valt wits dame na een koningszet of na 
fxe3 valt wits dame wegens Dxc2. Kortom wit verliest zijn dame. En omdat wits toren en paard 
allebei instaan verliest wit ook nog eens de partij. Helaas voor zwart zag wit dit ook. Wit moet hier 
met pijn in het hart de zet 29.f3 hebben gespeeld. En zwart redde zijn toren vervolgens met 29…, 
Td8. We maken weer een sprongetje en zien de volgende stelling na de 35e zet:

Wit speelde 36.Dxd7 en hoopte op 36…, Dxc4 of 36…, Dxe2 gevolgd door …, Dxc4. Maar er 
volgde: 36…, Dxe2 37.Kh3, Df1 (dit tussenschaakje zorgt voor een extra tempo) 38.Kh4, Dxc4 met
schaak. Zwart komt voor de tweede keer in de partij één pion voor te staan. Het lukte zwart niet om 
dit te verzilveren naar een winst. De partij zou nog zo’n 20 zetten duren. Zwart maakte uiteindelijk 
een fout, waarna wit remise kon afdwingen (3x dezelfde stelling). We besloten het punt te delen.


