
We komen de partij binnen op de 18e zet, en wel na 18.Db3+.

Er volgde: 18…, Df7, 19.Dxf7, Txf7 20.Pd5, Lxd5 21.exd5, b4 met remise aanbod van mijn kant in
de volgende stelling:

Mijn tegenstander verwierp mijn aanbod in een ongeveer gelijke stelling. Er volgde:
22.cxb4, axb4 23.a5, e4 24.Lb5, Lf6 25.Tfb1, Tc7 met de volgende stelling:



Hier speelde mijn tegenstander 26.a6. Een belangrijke beslissing. Wit speelt voor zijn troef, zijn 
vrije a-pion. Met de zet laat wit 26…, Tc2 toe. Zwart krijgt een toren op de 2e rij. Met na 27.Lc6, 
Ta7 de  volgende cruciale stelling:

Het is misschien niet te verwachten, maar de engines geven hier al voordeel voor zwart. Volgens de 
engine had wit met 28.La4 op een remise moeten mikken. In plaats daarvan speelde mijn 
tegenstander 28.Lb7? De beslissende fout. Zwarts a-toren wordt buiten spel gezet. Maar voorlopig 
heeft wit geen spel met zijn vrije a-pion. Belangrijker nog, zwart krijgt veel tegen spel met 28…, 
Ld4:

Nu staan ineens 2 witte pionnen aangevallen en wits vrije a-pion is nog steviger geblokkeerd. Er 
volgde: 29.Tf1, Lxb2 20.Tab1, Kf7 en…



…, zwart is met de uitvoering van zijn plan begonnen. D.w.z. de zwarte koning maakt een tocht 
over de lange diagonaal naar de inmiddels vrije b-pion toe. Om deze te helpen promoveren. Dit 
betekent dat de 2 witte passieve torens het op moeten gaan nemen tegen een koning, toren loper en 
minimaal 1 pion. Het zal blijken dat dit te veel gevraagd is van de witte verdediging. 31.Tfd1, Kf6 
32.Kf1, f4? In tijdnood fase maakt zwart een slippertje. Beter was 32…, Ke5 of 32…, Lc3 dat het 
genoemde plan consistent zou uitvoeren. Nu wordt het onduidelijk na 33.Te1:

Dit zet zwarts ongedekte e-pion onder druk. Tevens dreigt er 34.Te2. Wat nu? Toch maar doorgaan 
met de opmars v.d. koning: 33…, Ke5 34.Te2, Tc1 het enige wat nog perspectief houdt op winst. 
35.Txc1, Lxc1 36.Te1 (Tc2 was misschien beter), Ld2:

En zwart heeft weer de weg naar boven gevonden. Om het dit keer in de afronding geen grote 
fouten meer te maken. De eerste fase om de winst te verzilveren is het promoveren v.d. b-pion na:
37.Tb1, Kd4 38.Ke2, Lc3 39.h3, g5 40.Td1, Kc4 41.Tb1, b3 42.f3 (niet goed, maar wit heeft niet 
beter), e3 43.Tc1, b2 44.Td1, Ld2 45.Tb1, Kb3 46.Kd1, Ka2 47.Kc2, Lc1 (nu is ook wits toren 
opgesloten) 48.Txc1 (er is niets beters), bxc1D+ 49.Kxc1:



Fase 2. Zwarts koning gaat naar wits loper om wits loper en vrije a-pion te ruilen voor de zwarte 
toren. Het resulterende pionnen eindspel met een verbonden vrije e-pion is gewonnen: 49…, Kb3 
50.Kd1, Kc4 51.Ke2, h6 52.g3, Kc5 53.h4, Kb6 54.gxf4, gxf4 55.Lc8, Txa6. En opgave van mijn 
tegenstander:


