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1.e4 Ik mocht deze partij aantreden tegen Egbert
Clevers, een fidemeester en op papier de sterkste
speler van De Combinatie. Het werd een bijzon-
der pittige partij. 1...Nc6 2.Nf3 f5?! Het zoge-
heten Colorado Gambit. ’Meen je dat nou echt?’
was mijn gedachte toen hij dit speelde. Optisch
ziet het er verschrikkelijk uit en de computer is
ook niet bepaald een voorstander. Ik heb n.a.v.
wat online vluggertjes wel eens kort gekeken wat
hier tegen te doen, hierdoor kon ik me nog vaag
herinneren dat het idee is om op veld e5 te gaan
hangen. Dat is ook logisch natuurlijk, aangezien
zwart snel d5 en f5 speelt. Mijn tegenstander bleek
het echter zeer goed te kennen. 3.exf5 d5 4.Bb5
Bxf5 5.Ne5 a6 6.Bxc6+ bxc6 7.O–O e6 8.d4
Bd6 9.Nxc6

rZ0lkZns
Z0o0Z0op
pZNapZ0Z
Z0ZpZbZ0
0Z0O0Z0Z
Z0Z0Z0Z0
POPZ0OPO
SNAQZRJ0

Hier besloot ik bij de derde kans die ik kreeg om
wel de pion op c6 te pakken. Het is duidelijk dat
zwart compensatie heeft, maar het leek me alle-
maal nog wel onder controle. Achteraf gezien was
het misschien beter geweest om de pion met rust te
laten en verder te ontwikkelen. 9...Qh4 10.f4 An-
dere opties waren h3, g3 of Pe5. h3 en g3 leken me
te verzwakkend. f4 houdt een ferme grip op veld
e5 en het blokkeert de loper op d6. Aan de andere
kant is de loper op c1 niet zo blij met deze zet.

10.Ne5!? Bxe5 11.dxe5Qe4 Dit is re-
den dat ik geen Pe5 speelde; zwart heeft
een dubbele aanval op c2 en e5. Het bli-
jkt echter dat zwart hier helemaal geen
tijd voor heeft; Na Pc3 heeft wit een erg
gevaarlijk initiatief.

10...Ne7 11.Ne5 c5 12.c3 Dreigt Da4+. 12...O–O

13.Nd2 cxd4 14.Ndf3Qh6 15.cxd4

15.Nxd4?! Bxe5 16.fxe5 Qg6 Leek
me prettig voor zwart. Daarom besloot
ik met de pion op d4 terug te slaan.

15...Rac8

0ZrZ0skZ
Z0Z0m0op
pZ0apZ0l
Z0ZpMbZ0
0Z0O0O0Z
Z0Z0ZNZ0
PO0Z0ZPO
S0AQZRJ0

Dit was het eerste moment dat mijn tegenstander
moest nadenken; de vorige zetten had hij allemaal
thuis al bekeken met de engine erbij! Dit vond
ik erg bijzonder, aangezien de stelling vanaf zet 7
maar 1 keer voorkomt in mijn database. Het zou
me verbazen als er nog een grotere expert over dit
gambiet rondloopt in Nederland dan mijn tegen-
stander.

Op dit punt had ik nog 45 minuten op mijn klok,
en hij 1 uur en 20 minuten. Gelukkig begon dit
zich geleidelijk recht te trekken in de komende 15
zetten.

Ik had hier een vrij simpel plan: mijn toren op a1
doet niks, dus ik wilde hem afruilen. Daarom was
ik geen groot fan van zijn plan om te verdubbe-
len op de c-lijn. De engine suggereert ook een
plan met Pc6 of Pg6, om het paard op e7 te ac-
tiveren. 16.Rf2 Dekt veld c2. 16...Rc7 17.Be3
Rfc8 18.Rc1Rxc1 19.Bxc1Qh5 De dame deed
vrij weinig op h6. Daarnaast moest zwart elke zet
rekening houden met ideeën als g4 gevolgd door
f5, waarbij de loper op c1 de dame op h6 aan-
valt. Vanaf h5 kan de dame zich via e8 en b5
weer nuttig maken. 20.Be3 Be4 Hier wordt het
concreet. Zwart wilt Pf5 spelen, met activiteit.
Ik besloot dat ik mijn damevleugel genoeg on-
der controle heb om voor wat activiteit te gaan.
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21.Qa4!

0ZrZ0ZkZ
Z0Z0m0op
pZ0apZ0Z
Z0ZpM0Zq
QZ0ObO0Z
Z0Z0ANZ0
PO0Z0SPO
Z0Z0Z0J0

Ik was hier erg blij mee. 21...Nf5 22.Qd7

22.g4?? Lijkt een stuk te winnen, maar
mijn tegenstander had een venijnige truc:
22...Nxe3!! 23. gxh5 Rc1+ Met mat,
oeps.

22...Qe8 Zwart moet nu dames ruilen om alles on-
der controle te houden. Ik had dit in de partij even-
tjes gemist en dacht dat ik straalgewonnen stond,
maar dat bleek dus tegen te vallen. Er was nog
een boel werk te doen in het eindspel. 23.Qxe8+
Rxe8 24.Bd2 Bxf3?! Het is me onduidelijk
waarom zwart hier besluit om zijn actieve loper af
te ruilen. Ik denk dat hij bangwas voor Pg5 ideeën,
maar dit lijkt me onnodig. 25.Nxf3Rb8 26.b3?!

26.g4Nh6 27.Re2Kf7 28.Ng5+ Deze
concrete variant was erg sterk geweest,
met veel activiteit.

26...Rc8? Hier gaat mijn tegenstander in de fout.
Het is belangrijk dat hij h5 speelt, om g4 tegen te
houden. Op deze manier kan hij zijn actieve paard
op f5 behouden en wordt het moeilijk voor mij om
vooruitgang te boeken. 27.g4 Nh6 28.h3 Rc2

29.Be3Rc3 30.Re2

0Z0Z0ZkZ
Z0Z0Z0op
pZ0apZ0m
Z0ZpZ0Z0
0Z0O0OPZ
ZPs0ANZP
PZ0ZRZ0Z
Z0Z0Z0J0

Hier heb ik een truc van mijn tegenstander toege-
laten, waar hij gebruik van besloot te maken. Zwart
kan tijdelijk een pion terugwinnen en afwikke-
len naar een toreneindspel. Vantevoren dacht ik
dat dit eindspel hartstikke gewonnen zou moeten
zijn voor mij. Dit bleek echter nog flink lastig te
zijn. 30...Bxf4! 31.Bxf4 Rxf3 32.Bxh6 gxh6
33.Rxe6 Rxh3 34.Kg2 Rd3 35.Rxa6 Rxd4
36.Kf3

0Z0Z0ZkZ
Z0Z0Z0Zp
RZ0Z0Z0o
Z0ZpZ0Z0
0Z0s0ZPZ
ZPZ0ZKZ0
PZ0Z0Z0Z
Z0Z0Z0Z0

Na deze geforceerde variant zijn we in een
toreneindspel beland. In principe hebben we even-
veel pionnen, maar het is duidelijk dat de win-
stkansen bij wit liggen. De a en b pion kunnen
erg gevaarlijk worden en de witte koning is ac-
tiever. Mijn tegenstander begon ook in tijdnood
te raken. 36...Rd2 37.b4Rd3+! Dit is wel slim,
want de volgende zet is Td4+ met een dubbele aan-
val. Ik dacht in eerste instante dat ik had geblun-
derd, maar daarna besefte ik dat het misschien wel
meevalt; ik kan de g-pion opgeven en gaan ren-
nen met de b-pion. De computer bevestigt dit.
38.Ke2 Rd4 39.b5 Rxg4 40.b6 Kf7? Mijn

2



tegenstander maakte op de 40ste zet een belangri-
jke fout. Tb4 was nodig, om de pionnen te stoppen.
41.Ra3?!

0Z0Z0Z0Z
Z0Z0ZkZp
0O0Z0Z0o
Z0ZpZ0Z0
0Z0Z0ZrZ
S0Z0Z0Z0
PZ0ZKZ0Z
Z0Z0Z0Z0

Ik heb erg lang na zitten denken over deze zet,
ik dacht dat het heel precies was. Het plan is om
de toren achter de pionnen te brengen, zodat ik
de pionnen handig kan pushen. Mijn tegenstander
en ik dachten tijdens de partij dat dit de sleutelzet
was. De engine geeft echter aan dat alle minder
verfijnde aanpakken beter werken; b7, Ta7+ en a4
waren allemaal beter. 41...Rg2+ 42.Kd3?! Dit
was ook weer volledig onnodig. Ik had gezien dat
ik kon promoveren als zwart besluit om mijn toren
te winnen, maar ik was even vergeten dat hij de
pion op a2 dan wint. Toen dacht ik dat ik de toren
makkelijk zou kunnen winnen met schaakjes in dat
eindspel, maar dat bleek ook vies tegen te vallen.
Het was makkelijker geweest om Kd1 te spelen
hier. 42...Rg3+ 43.Kd4 Rxa3 44.b7 Er is geen
manier om de pion tegen te houden. 44...Rxa2

44...Ra4+ 45.Kc3Rc4+ 46.Kb3Rc1
47.Kb2 En nog steeds kan zwart niet
tegenhouden dat ik promoveer.

45.b8=QRe2!

0L0Z0Z0Z
Z0Z0ZkZp
0Z0Z0Z0o
Z0ZpZ0Z0
0Z0J0Z0Z
Z0Z0Z0Z0
0Z0ZrZ0Z
Z0Z0Z0Z0

Dit was een slimme zet; ik kan niet voorkomen
dat de toren bij de koning komt. Hier was het
een technische opgave, die toch soepeler ging dan
gedacht. Het hielp dat mijn tegenstander weer in
tijdsnood zat, maar achteraf gezien heb ik het ook
wel soepeltjes gespeeld. 46.Qf4+ Ke8 47.Qxh6
Re7 48.Kxd5Rd7+ 49.Kc6Rf7 50.Qg5Kf8
51.Kd6Rg7

0Z0Z0j0Z
Z0Z0Z0sp
0Z0J0Z0Z
Z0Z0Z0L0
0Z0Z0Z0Z
Z0Z0Z0Z0
0Z0Z0Z0Z
Z0Z0Z0Z0

Zwart dreigt de toren naar g6 te krijgen, waar
hij gedekt is door de pion op h7. Ik was
bang dat dit misschien een onbreekbare vesting
is. Ik was erg blij om hier een serie schaak-
jes te vinden waarmee ik dit kon voorkomen.
52.Qd8+ Kf7 53.Qe7+ Kg6 54.Qe6+ Kh5
55.Qh3+ Kg5 56.Qg3+ Kf6 57.Qf4+ Kg6
58.Ke6!

0Z0Z0Z0Z
Z0Z0Z0sp
0Z0ZKZkZ
Z0Z0Z0Z0
0Z0Z0L0Z
Z0Z0Z0Z0
0Z0Z0Z0Z
Z0Z0Z0Z0

Zwart is in zetdwang. Daarnaast dreig ik Df6+.
Het is niet meer te houden. 58...Kh5 59.Qh2+
Kg5 60.Qg3+ Kh6 61.Qh4+ En zwart gaf op,
omdat Kg6 Df6+ Kh5 Dxg7 volgt. Ik was heel blij
met deze overwinning; het leek op dat punt ook de
cruciale overwinning te zijn voor het team, omdat
Thomas nog altijd een stuk achterstond. Daarnaast
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was het een bijzonder sterke tegenstander. Na 4 uur
en 50 minuten schaken was ik helemaal gesloopt,
maar wel voor een mooi eindresultaat.
1-0
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