
Bord 2, Charlie:

Ik speelde met zwart tegen Mark Haast. Het speeltempo was anderhalf uur zonder increment plus 
een kwartier na de 40e zet. En hij kwam ruim een kwartier te laat binnen.
We kwamen in een interessante opening terecht.

Op het eerste gezicht staat wit hier een stuk gezonder, maar zwart heeft spel op de koningsvleugel. 
De witte loper op g2 zit tegen massief graniet aan te kijken en zwart heeft eventueel g6-g5 en Ph5, 
het staat gelijk. Na een aantal zetten kwam kreeg ik inderdaad een aanval op de koningsvleugel en 
stond ik iets beter.

Hier heeft wit zojuist de onnauwkeurige Pc1 gespeeld, maar het witte plan is veel te traag. Zwart 
kwam hier met het sterke 31,...,Pf6!, want na 32,gxf5,exf5 33,Lxf5,Pe4+ 34,Kg4,Kh6! Staat zwart 
door de dodelijke penning op de f-lijn gewonnen. Wit speelde hierop Pb3?( de beste zet is 
waarschijnlijk Tf2).



Hier won zwart materiaal. Na 32,...,fxg4 33,hxg4,Pe4+ 34,Kh2,Pf2 35,Le2,Pxg4+ 36,Kg1,Txf1+ 
37,Lxf1,Pxe3 staat zwart gewonnen.

Nu moet je je afvragen hoe zwart hier zijn tegenstander ooit heeft laten ontsnappen. De computer 
gaf hier +4 voor zwart. We zaten weliswaar allebei in zware tijdnood, maar gelukkig werd de 40e 
zet met nog 8 seconden op de klok gehaald. We kregen nu allebei nog een kwartier de tijd om de 
strijd voort te zetten. Op een gegeven moment kwam deze stelling op het bord.



Hier heeft zwart 49,...,Pc2 gespeeld. Nu krijgt wit weer kansen. 50,b5!,Pe3+?( na cxb5 was er niks 
aan de hand) 51,Kf3,Pxf1 52,Pe8+!,Ke7( Pxe8 verliest zelfs na b5-b6) 53,Pxc7 nu is het een stuk 
lastiger voor zwart geworden. In tijdnood begon ik ook nog eens slecht te spelen...

Volgens de ene database is dit nog gewonnen( zelfs mat in drieëndertig, vraag mij niet hoe), maar 
volgens de ander weer remise. Het is in ieder geval erg lastig voor wit. Zwart kon uiteindelijk 
vooruitgang boeken en kwam hierin terecht. (Ik kwam in zware tijdnood, want ik wist niet dat als je
onder de 5 minuten zit niet meer hoefde te noteren. We hadden nu waarschijnlijk nog allebei onder 
de minuut de tijd.)



Hier speelde zwart 72,..,d4!, wit mag niet op e4 slaan wegens 73,Kxe4,d3! 74,Pf4,d2 75,Pd5+,Kb3 
76,Pe3,g2! en hier is het uit. Er kwam 73,Pf4,d3! 74,Pd5+,Kd4. En hier staat zwart +48, ja +48, met
eventueel mat in veertien zetten.

Hier speelde wit Pe3, en ik blunderde hier met g3-g2, waarna het nog wel gewonnen is, maar de 
winst is best lastig te vinden met nog 25 seconden op de klok. Uiteindelijk sloot ik met een paar 
seconden op klok toch maar de vrede.

Bord 3,  Rudy:

Zoals ik al in de inleiding aangaf heb ik op te veel momenten winstvoortzettingen gemist; eigenlijk 
had ik een luxe probleem: ik stond op vele momenten in de partij (en al vroeg na de 13e zet van 



zwart) zo erg goed en had ik zo vele goede voortzettingen dat ik niet kon kiezen; dit kostte mij 
tijd ,die mij later weer de das om deed. Ik verloor tenslotte mede door tijdnood, maar vooral omdat 
ik op vele momenten niet steeds de beste zet koos  (lees niet slagvaardig genoeg was) en mijn 
voordeel zag zakken van +3 naar slechts minder dan +1 en dan is het al niet makkelijk meer. Hier 
enkele partijfragmenten (van de vele waar ik gewonnen stond)

Dit is de stelling na de 13e zet van zwart, t.w. 13...De7
Hier speelde ik 14.Lf4 wat op zich niet slecht is, maar veel beter is hier al 14.Pe4 (ca. +1.00) met 
Lf4 geef ik zwart de kans zijn loper te ruilen voor mijn paard, of 14...e5 maar hij laat dit na met alle 
gevolgen van dien. Er volgde verder 14...Pb6 15.Pe4 Pd5 16,Lh2 Dd7 17.a3  en hier was 17.c3 weer
beter, zie diagram



een mogelijke variant is: 17...Lf8 18. Tf2 c5 19. dc5: Pc6 20. b4 e5 21. Pd6+ Ld6: 22. Dd5:  etc. en 
Stokvis geeft een stellingsbeoordeling van  ca. +3.00  Er zijn natuurlijk nog wel meer aantrekkelijke
mogelijkheden voor wit, maar wat belangrijk is dat ik a3 speelde om daarna c4 te spelen en het 
zwarte paard te verdrijven. Echter, als wit dat paard gewoon zo laat staan en na 17.c3 bv. Tf2, Taf1 
en Kg2 speelt, dan valt vroeg of laat pion f7 en zwart heeft totaal geen tegenspel op bv. Pion d4 of 
ietsdergelijks. In de partij heb ik op meerdere momenten serieus over het plan met triplering over de
f-lijn gedacht inclusief de zet Kg2, maar ik dacht beter te hebben.

Er volgde verder na 17.a3: 17...Lf8 18.c4 Pb6 19.Le5 (beter is hier weer 19.Tf2) 19...c5 20.dc5:?! 
(en hier moet ik natuurlijk weer gewoon 20.Pc5: spelen waarna Stokvis +3.4 geeft) 20...Pc6 



Hier speelde ik 21. Pd6 en na 21...Ld6: 22.Ld6: Pc8 23,Lh2 Pd4 24. De3 Pe7 was het grootste 
voordeel al verdwenen (nog ca. +0,8) en later door tijdnood verloor ik een stuk en de partij. Echter 
in de diagramstelling geeft Stokvis een zet waar ik in de partij op enig moment ook naar had 
gekeken, maar toch niet uitgevoerd omdat ik weer ergens spoken zag in het vervolg van de 
berekening.

 Winnend is hier nog steeds 21. Lg7: !  Lg7: 22. Pd6+ en  na Kf8 wint Pf7: en na 22...Kd8 wint ook 
weer Pf7:+ gevolgd door Ph8: en in beide varianten is het wel fijn dat ook nog het paard op b6 
hangt  Stokvis geeft hier nog +2.00

Al met al waren dit de belangrijkste momenten dat ik de sterkste voortzetting heb gemist, maar er 
zijn nog vele andere varianten waar wit steeds groot voordeel houdt. Teveel om hier allemaal en 
uitgebreid te behandelen. 


