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Ik speelde deze partij tegen Gert van Rij, een van
de oudere spelers van HWP. Door het ratingver-
schil ben ik op papier de favoriet, maar ik kon geen
potten breken vandaag en mag best blij zijn met
mijn halfje.
1.Nf3 c5 2.c4 g6 3.d4 cxd4 4.Qxd4Nf6 5.Nc3
Nc6 6.Qd1Bg7 7.e4 d6

rZblkZ0s
opZ0opap
0Zno0mpZ
Z0Z0Z0Z0
0ZPZPZ0Z
Z0M0ZNZ0
PO0Z0OPO
S0AQJBZR

Niet de meest ambitieuze setup van de witte
kant van een theoretisch perspectief, maar wel een
duidelijke Maroczy structuur. De witspeler was
heel bekend met deze structuur, terwijl ik hier
weinig ervaring mee heb: ik heb vaak tegen de
Maroczy gespeeld, maar dan vanuit een egel setup
(pionnen op e6, d6, b6, a6). Daar kan zwart vaak
voor d5 spelen, wat hier toch lastiger is. Prak-
tisch dus geen hele fijne uitkomst voor mij. 8.Be2
Bg4 Het leek mij slim om een set stukken af te
ruilen omdat ik weinig ruimte heb. De computer
(en meeste meesterpartijen hier) maken zich niet
zo’n zorgen hierover en zetten de loper vaak op
e6. 9.O–O O–O 10.Be3 Nd7! Het paard staat
een beetje misplaatst op f6, dus deze gaat een beter
leven zoeken op de damevleugel. 11.Nd4 Bxe2
12.Ndxe2 Qa5 13.Rc1 Rfd8?! Waarschijnlijk
niet het handigste veld voor de toren. Als ik hem
op c8 zet moet ik op vorkjes letten op e7 en als
ik hem op e8 zet moet ik letten op vorkjes op c7.
Mijn idee was dat ik nu d6 al wat steun geef, voor
het geval dat ik e6 moet spelen.

13...Rfc8 Dit was de suggestie van Se-
bastiaan en waarschijnlijk een beter idee:
de dame kan nu altijd terug naar d8, en
zwart kan spel op de damevleugel gaan
creeëren met bvb. a6 en b5.

14.Qd5Nc5 15.Rfd1

rZ0s0ZkZ
opZ0opap
0Zno0ZpZ
l0mQZ0Z0
0ZPZPZ0Z
Z0M0A0Z0
PO0ZNOPO
Z0SRZ0J0

Hier begon ik aan een zeer twijfelachtige operatie.
In de komende vijf zetten breng ik mijn paard van
c6 naar e5 en mijn dame van a5 naar b4. Het is
niet duidelijk of de dame beter staat op b4 dan op
a5, en het paard kan ook in één zet naar e5. In de
tussentijd dwing ik wit om steeds nuttige zetten te
doen. Grote tijdverspilling dus, waarmee ik mezelf
van een gelijke stelling naar een objectief verloren
stelling speel. 15...Nb4?

15...Ne5!? 16.Bxc5 dxc5 17.Qxb7 e6
Dit pionoffer geeft blijkbaar hele goede
compensatie: de computer vindt dat
zwart hier beter staat. Mij is nog niet di-
rect duidelijk waarom, maar het ziet er
in ieder geval stukken beter uit dan wat
ik in de partij deed.

16.Qd2 Nbd3? Pc6 terug was nog oké geweest,
maar ik was niet van plan om mijn trots in te
slikken. 17.Rb1Qb4 18.b3Ne5

rZ0s0ZkZ
opZ0opap
0Z0o0ZpZ
Z0m0m0Z0
0lPZPZ0Z
ZPM0A0Z0
PZ0LNOPO
ZRZRZ0J0

Als je de stelling vergelijkt met vijf zetten geleden
is het duidelijk dat wit er meer op vooruit is gegaan
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dan zwart. 19.f3?! Beetje traag. Na Dc1! of Dc2!
met ideeën als Pd5, Pb5 en a3, zit zwart in grote
problemen. 19...a5? Ik geef wit nogmaals de kans
om hetzelfde te doen. Mijn plan was om tegenspel
te creeëren met a4, maar ik moet me bezighouden
met de concrete witte dreigingen. 20.Nd5?! Ook
goed, maar een stuk minder erg. Het eindspel is
onprettig maar het gaat wel. 20...Qxd2 21.Rxd2
Kf8 22.Rbd1Rab8 23.Nc7

0s0s0j0Z
ZpM0opap
0Z0o0ZpZ
o0m0m0Z0
0ZPZPZ0Z
ZPZ0APZ0
PZ0SNZPO
Z0ZRZ0J0

Hier bood mijn tegenstander remise aan. Ik was
verbaasd, omdat ik naar mijn idee een stuk min-
der stond. Na een poosje nadenken wist ik mezelf
te overtuigen dat het hier niet zo heel slecht is
(wat ook waar is), en nog eventjes door te spelen,
hopend dat mijn tegenstander de draad kwijt zou
raken richting zet 40. 23...Ned7 24.Nd4Rdc8

24...Bxd4! 25.Rxd4 f6 Het was posi-
tioneel een slim idee om de loper af te
ruilen voor één van de vervelende paar-
den. Ik had hier wel over nagedacht maar
ik was niet zeker genoeg om het ook te
doen.

25.Ncb5 b6 Na de partij was ik heel kritisch op
deze zet, omdat de pion op b6 een doelwit wordt
en veld c6 verzwakt wordt. De computer is er
echter wel fan van. Ik snap niet helemaal waarom.
26.Ne2Ra8 27.Nf4 a4 28.Rb1! axb3 29.axb3
Wit blijft rustig, en ik heb eigenlijk helemaal geen
spel op de a-lijn. 29...Rc6?! Passief.

29...Ra1 30.Rxa1 Bxa1 Was een
speelbaar alternatief.

30.Nd5Nb7?!

rZ0Z0j0Z
ZnZnopap
0oro0ZpZ
ZNZNZ0Z0
0ZPZPZ0Z
ZPZ0APZ0
0Z0S0ZPO
ZRZ0Z0J0

Ik wist niet wat ik hier moest, maar dit was
gewoon passief. Wit heeft hier inmiddels toch weer
een leuk voordeel als hij rustig blijft pushen, maar
wit besloot hier om remise af te dwingen. 31.Nb4
Rcc8 32.Nd5Rc6 33.Nb4Rcc8 34.Nd5Rc6
Geen leuke of goeie partij, maar tenminste een
halfje gepakt. Ik speelde de opening best goed,
tot ik op avontuur ging met mijn paard. Daarna
mocht ik blij zijn dat wit zijn kansen niet benutte
en het langzaam aan weer gelijk werd. Het resul-
terende eindspel heb ik ook niet goed gespeeld,
maar gelukkig was mijn tegenstander gebrand op
remise maken en werd dat dan ook het resultaat.
1/2-1/2
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