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Deze ronde de uitwedstrijd in Den Bosch, in het
Vincent van Goghcentrum in Hintham om speci-
fiek te zijn. Ik heb hier namens mijn oude club
Landau vele malen meegedaan aan de jeugdclub-
competitie. Dit was altijd erg gezellig en boven-
dien boekte ik meestal mooie resultaten. Kortom
een plek van goede herinneringen. Deze wedstrijd
hoopte ik er nog een goede herinnering aan toe te
voegen.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 De doorschuifvariant van het
Frans. 3...c5 4.c3Nc6 5.Nf3Bd7 6.a3 f6 7.Bd3
fxe5 8.Nxe5
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De setup hier gaat voor de komende tijd het thema
zijn van de partij. Zwart heeft al f6 gespeeld en
daarmee veld e5 permanent verzwakt. Aan de an-
dere kant kan zwart veel druk zetten op mijn paard
op e5 en pion op d4. Als ik alles kan behouden dan
denk ik dat ik een plusje heb, maar het is de vraag
of dat gaat lukken. 8...Nf6 9.O–OBd6 10.Bf4
Zwart kan de komende zetten een aantal keer de
d4-pion winnen. In sommige gevallen speel ik
Lxh7 en win ik de pion terug, in andere gevallen
is het misschien handiger om gewoon iets als Pc3
en Tc1 te spelen en compensatie te claimen. Ik was
er niet helemaal van overtuigd dat het werkt, maar
mijn tegenstander ging er niet op in. 10...Qc7
11.Re1 O–O–O!? 12.Bg3 Haalt wat trucjes uit
de stelling voor zwart, en dreigt Pf7. 12...Rde8?!
Dit lijkt me niet het goeie veld voor de toren. Hij is
niet actief en blokkeert de Ld7-e8-h5 manoeuver.

13.b4!? c4!? 14.Bc2

0ZkZrZ0s
oplbZ0op
0Znapm0Z
Z0ZpM0Z0
0OpO0Z0Z
O0O0Z0A0
0ZBZ0OPO
SNZQS0J0

Zwart heeft besloten om het centrum te sluiten.
Daarmee heb ik mijn mooie centrum kunnen be-
houden. Zwart beweert nu echter dat hij een
gevaarlijke aanval heeft op de koningsvleugel. Ik
heb daar wat twijfels over, omdat veel van de
zwarte stukken niet mee kunnen doen zolang mijn
paard op e5 alles blokkeert. Aan de andere kant
moet ik mijn paard op b1 nog ontwikkelen en is
mijn aanval op de damevleugel sloom. 14...h5 In
de analyse leek g5 ons misschien slimmer. 15.h4
Ng4 16.Qe2Bxe5 17.dxe5Ref8 18.Nd2Nh6
19.Nf3
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Ik heb tijd gehad om mijn paard op f3 te posten.
g5 is nu niet echt haalbaar voor zwart. Ik denk dat
ik hier daarom beter sta. 19...Nf5 20.a4 Ik kan
langzaam iets gaan opbouwen op de damevleugel.
20...Nce7 21.b5Be8 22.Ng5?! Rh6?! Passief.

22...Nxg3 23.fxg3 Qc5+ 24.Qe3 Hier
moet ik eigenlijk wel dameruil toelaten
om Tf2 te voorkomen. Het eindspel ziet
er nog steeds goed uit voor wit, maar dit
had ik niet hoeven toelaten denk ik.
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23.Kh2
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Hier besluit zwart om de stelling te transformeren.
Logisch, want zijn aanval gaat nergens heen en an-
ders is het moeilijk om een actief plan te verzin-
nen. Wellicht was iets als Ld7 gevolgd door Pg6
een idee geweest, om op h4 te gaan drukken.
23...d4 24.cxd4 Nxd4 25.Qd1 Nxc2 26.Qxc2
Bg6 27.Ne4 Ik wil de loper niet toelaten op d3.
Dxc4 met pionwinst is nu een dreiging. 27...Kb8
28.a5Nd5 29.b6! Tijd om zelf aan te gaan vallen.
Ik denk dat dit pionoffer volledig terecht is, het
is lastig om op nuttige manier verdedigers bij de
aanval te betrekken. 29...axb6 30.axb6 Nxb6
31.Qb2!
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Da2 lijkt misschien een automatische zet, maar
volgens mij doet de dame veel meer op b2. Dat
paard op b6 moet weggeschopt worden en daarna
stort de zwarte verdediging in. 31...Bxe4
Zwart moet dit paard eigenlijk wel elimineren.
32.Rxe4 Rf7?! 33.Bf4 De loper gaat zich
ook in de aanval mengen. 33...Rh8 34.Be3

Qc6?

0j0Z0Z0s
ZpZ0Zro0
0mqZpZ0Z
Z0Z0O0Zp
0ZpZRZ0O
Z0Z0A0Z0
0L0Z0OPJ
S0Z0Z0Z0

Een blunder. Het is hier praktisch sowieso lastig
om te spelen voor zwart en ik denk objectief ook
niet te verdedigen. 35.Qxb6 Zwart gaf op omdat
Dxe4 Ta8+ mat geeft. Daarom is Dxb6 geforceerd
en het resulterende eindspel is hopeloos.
Al met al een ingewikkelde partij waar ik best
tevreden mee ben. Ik weet niet of ik het overal
even slim heb gespeeld, maar ik kan geen grove
fouten aan mijn kant aanwijzen, wat fijn is. Mijn
tegenstander had het af en toe handiger en scherper
kunnen spelen, dan waren zijn strategische doelen
ook beter uit de verf gekomen en dan was het maar
de vraag of mijn stelling zo goed was. In ieder
geval een fijne overwinning!
1-0
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