
WLC – HWP 2. Verslagje Sebastiaan

Ik mocht op bord 4 aantreden tegen de Vlaamse jeugdspeler Enrico Follesa (2079). Na twee interne 
partijen waarbij ik in grote tijdnood was gekomen had ik de teamleider beloofd vandaag sneller te 
spelen. We vallen er in op zet 13, met nog meer dan 1:30 op de klok. 

Smits – Follesa, KNSB 2.4

Stelling na 13. Pa3

Een tabyia uit de d3-Siciliaan. Hier zijn de invloeden van Theo van den Berkmortel nog steeds 
zichtbaar. En indirect ook van teamgenoot Gerard, die veel modelpartijen gespeeld heeft met deze 
opening en zich zeker wel de andere inspirator mag noemen. Wellicht herkende Gerard deze stelling 
uit zijn correspondentiepartij tegen De Ruiter uit 1996? 

13. … b5

In Welling – De Ruiter, corr 1996 volgde 13. … Tfd8, waarna Gerard snel won in een koningsaanval.

14. Pc2 Lb7 

14. … b4 leek me meer in de spirit van de stelling. Het is zaak dat zwart tegenspel creëert op de 
damevleugel.

15. d4 cxd4 17. cxd4 d5 18. e5

Nu het centrum gesloten is, ga ik mijn pijlen richten op de zwarte koningsstelling.

18. … Dc7 19. Pe3 Da5 20. De2 b4 21. g4

Zoals beloofd.

21. … Db6 22. f5!?

Forcing matters. Na lang nadenken gespeeld. Na 22. Dd2 maakte ik me zorgen over 22. … f6 23. exf6 
Lxf6, maar ook dan blijft wit prima staan.

22. … exf5 23. Gxf5 gxf5 24. Lh3



Opent langzaam de g-lijn voor de torens. De computer suggereert mijn eerste ingeving 24. Ph4!, om 
met een paard op f5 te landen. De pion op d4 blijkt inderdaad taboe, want na 24. … Pxd4 volgt het 
ontnuchterende Dd2 en de diagonaal f2-b6 is dodelijk.

24. … Pd8?! 

De enige zet om in de partij te blijven was 24. … Tc7!, om de loper naar c8 te spelen na 25. Pxf5. 
Hierna staat wit strategisch gewonnen.

24. Kh1 Pe6 25. Pxf5 Pxf5 26. Lxf5 Tc6 27. Tg1 Pf4 28. De3 Pg6

Een poging de g-lijn te blokkeren. Aangezien zwart verder geen tegenspel heeft, besloot ik mijn 
aanval rustig verder op te bouwen.

29. Tg2 Kh8 30. Tag1 Lc8 31. Lxc8 Tcxc8 

32. Pg5



Een ander idee waar ik naar keek om het blokkade-paard te ondermijnen was 32. h4, maar ik kon 
niet helemaal overzien of dit zwart in de verdediging geen aanknopingspunt op tegenspel zou geven. 
Richting de tijdcontrole besloot ik met gezonde zetten de stelling te verbeteren.

32. … Db7 33. Dh3 h6 34. Le3!

De sterkste zet. Het was verleidelijk om op f7 te slaan, maar dit zorgt wederom voor onnodige 
complicaties. Dit blijkt ook winnend te zijn, maar lastiger te beoordelen. De tekstzet haalt het stuk 
weg van de f-lijn (na slaan op f7 relevant), houdt de spanning in de stelling en verhoogt de druk.

34. … Tc6 35.Pf3 Kh7 36. e6

Split het zwarte kamp in tweeën. Slaan is niet mogelijk wegens Txg6 of Pg5+.

36. … De7 37. Pg5+ Kh8 38. Pxf7+ Txf7 39. Txg6

De genadeklap. Zwart kan de vele dreigingen niet tegelijk pareren.

39. … Tf8 40. Txh6+ Lxh6 41. Dxh6+

En zwart gaf op. Een overwinning zoals je ‘m in deze opening graag wilt.


