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1.e4 Ik mocht aantreden tegen fidemeester Peter
Ypma. Een resultaat tegen hem zou een mooie afs-
luiting zijn van een seizoen waar ik sowieso wel
tevreden over ben. 1...g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 c5
4.Nf3 4. dxc5 is de kritieke zet, maar ik heb geen
idee hoe dat verder allemaal gaat. Ik had geen zin
om erachter te komen wat mijn tegenstander daar
allemaal voor me klaar had staan. Ik besloot om
over te gaan in de versnelde draak, wat een vari-
ant is die ik redelijk goed ken en vertrouwd aan-
voelt. 4...cxd4 5.Nxd4 Nc6 6.Be3 Nf6 7.Bc4
O–O 8.Bb3 Dit is allemaal hoofdvariant 8...Ng4
Dit is een zijvariant, waarmee zwart de ruil van wat
stukken forceert. Ik wist hier gelukkig nog wat
ik moest doen. 9.Qxg4 Nxd4 10.Qd1 Nxb3
11.axb3
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Tot zover was ik in boek. Volgens de theorie heb
ik hier een klein plusje en dat leek me ook wel
waar. Zwart heeft misschien het loperpaar, maar
de witveldige loper wordt sterk beperkt door mijn
pionnen. Daarnaast heb ik een mooie open a-lijn
en een klein ruimtevoordeel. 11...a6 12.Nd5 d6
13.Bd4

13.Bb6Qd7 14.Bd4 Schijnt de theorie
te zijn: bijna hetzelfde maar de zwarte
dame wordt naar d7 gelokt. Ik was er
nog niet zo zeker van dat de dame daar
slechter staat dan op d8, maar waarschi-
jnlijk is dat wel zo.

13...Bxd4 14.Qxd4 e5! Goeie zet. Ik had deze
niet echt op mijn radar staan omdat het veld d5
permanent verzwakt, maar zwart wint wel ruimte
en tijd. De pion op d6 is prima onder controle te

houden. 15.Qb6 Een eindspel leek me voordelig
voor mij, zodat ik veilig op de zwakte op d6 kan
drukken zonder me veel zorgen te maken over een
aanval met f5. 15...Rb8

15...Qg5? Ik dacht zelf dat zoiets
wel interessant zou zijn voor zwart, om
achter de pionnen op de koingsvleugel
aan te gaan. De computer geeft echter
aan dat dat grote onzin is. 16.h4 Qxg2
17.O–O–O Met een gevaarlijk initatief.

16.O–O?! Dit is niet accuraat. Ik hou niet genoeg
initiatief om de druk vast te houden

16.Qb4! Is beter, om de druk vast te
houden.

16.O–O–O Is ook sterker, met direct
druk op de d-pion.

16...Be6 17.Qxd8 Rfxd8
18.Rfd1
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Dit eindspel is hartstikke droog. Ik heb wel
kleine kansjes om voor de winst te spelen, omdat
de pion op d6 zwak is en ik eventueel met b3-
b4-b5 op de damevleugel druk kan zetten. Het
is echter allemaal heel weinig. De volgende
fase is niet zo interessant. 18...Kf8 19.c3
Bxd5 20.Rxd5Ke7 21.Kf1Rbc8 22.Ke2Rc5
23.Ra5 Rxd5 24.Rxd5 Ke6 25.Ke3 f5 26.g3
Rf8 27.f3?! Deze was niet accuraat, maar dat
is omdat mijn idee eracher niet al te best was.
Er is echter nog steeds geen probleem 27...fxe4
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28.Kxe4??
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Hier blunder ik een hele degelijke partij tegen
sterke oppositie in één zet weg. 28...Rxf3 Natu-
urliijk. Ik had deze helemaal gemist. Opeens sta
ik compleet verloren. Ik kan nu proberen om het
toreneindspel een pion achter te verdedigen, maar
dat ziet er wel heel grim uit. Ik besloot om voor het
pionneneindspel te gaan met gelijk materiaal, maar
met zwart die een gevaarlijke e-pion heeft. Deze
bleek niet te stoppen. 29.Rxd6+ Kxd6 30.Kxf3
Kd5 31.g4 h5 32.gxh5 gxh5 33.Ke3 h4 Ik zal jul-
lie de rest besparen, maar dit eindspel heb ik niet
gehouden.
0-1
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