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Ik mocht deze keer tegen Sam Baselmans spelen.
Vorig jaar verloor ik tegen zijn broer Luuk in de
bekercompetitie en tussendoor heb ik ook nog een
keer van Sam verloren op het WLC toernooi, dus
ik wilde graag winnen deze keer.

Ik speelde vlug een scherpe openingsvariant, waar
Sam ook snel bleef reageren op mijn zetten. Hij
kende de theorie echter helemaal niet en stond bin-
nen een half uur uit de opening verloren. We
komen de partij binnen op zet 12, waar Stockfish
het witte voordeel al beoordeelt op +8 (!). Ik sta
een pion achter, maar ik heb daar waanzinnige aan-
valskansen voor terug.

12...Nxf3+ 13.gxf3 f5 Zwart moet iets om niet mat
te lopen, maar de pion op g6 wordt nu heel kwets-
baar. 14.Qh7+Kf7 15.Rg1Qb6 16.Bc4+Ke8
17.Rxg6Bxc3+ 18.bxc3Qc5 19.Bg5

19.Rg8 Was ook erg sterk hier

19...Nc6
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20.Bf7+?! Nog steeds een winnende zet, maar
niet de beste. De tactische onderbouwing is dat de
toren op f7 altijd terug kan worden gewonnen met
Tg8+ en Dg6+, als zwart besluit de loper te pakken.

20.O–O–O! Was nog sterker geweest.
Ik had hier naar gekeken tijdens de par-
tij maar ik was niet overtuigd, van-
wege 20...Qxc4 21.Rxc6 Zwart kan
niet terugslaan vanwege de matdreig-
ing op e7 21...Qf7 22.Qh6 Zwart kan
de toren niet slaan vanwege Dxc6+ met
mat in twee 22...Bd7 23.Rc7 Rd8
24.Rxb7
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Van een afstandje zag dit er wel goed uit,
maar toch ook onduidelijk. Als ik er nu
opnieuw naar kijk ziet her helemaal niet
zo onduidelijk uit. De computer kondigt
hier zelfs mat in 10 aan. Een mooie voor-
beeldvariant volgt 24...Qxa2 25.Qg6+
Qf7 26.Rdxd7! Rxd7 27.Rb8+Rd8
28.Qc6# Achteraf gezien dus beter hier-
voor gegaan.
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20...Rxf7 21.Rg8+ Rf8 22.O–O–O? Dit was
niet mijn originele plan, maar ik kreeg het idee dat
er geen ontsnapping is voor zwart. Na een kwartier
rekenen zag ik niet hoe zwart grof materiaalver-
lies of mat voorkomt. Sam had echter een geniale
verdediging in petto.

22.Qg6+ Kd7 23.O–O–O+ Kc7 Dit
was mijn oorspronkelijke plan en het
beste idee.

22...Qa3+ 23.Kb1
Qxa2+!!
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Een zeer fraaie verdediging. Zwart offert zijn
dame op zodat hij met Le6+ de toren kan terugwin-
nen. De materiaalverhouding is gelijk in het resul-
terende eindspel: ik heb een dame tegen een paard,
toren en een pion. Gelukkig blijven mijn stukken
erg actief en is de zwarte koning heel zwak, wat
mij nog steeds een mooi voordeel geeft. Het wordt
echter allemaal een stuk lastiger dan nodig was.
24.Kxa2Be6+ 25.Kb2Rxg8 Vanaf dit moment
begon ik gelukkig goed te spelen. Sam had daar-
entegen volgens mij het idee dat het ergste over
was en speelde een paar minder accurate zetten.
26.Bh4Rd8 27.Re1! Ik moet stukken behouden
om dreigingen te blijven creeëren. 27...Kd7?! Een
stap in de verkeerde richting. Zwart wil zijn pion
op f5 behouden, maar hij kan deze beter opgeven
en de tijd nemen om zijn stukken te coordineren.
28.Qh6 Bf7 29.Qf4 Bg6? De loper dekt de
pion maar staat erg ongelukkig. 30.Qc4! Nu
kan de koning niet weglopen naar de c-lijn we-
gens Txe7, en niet naar e8 wegens Dxg8. Verder
dreigt eventueel ook De6+ en Lxe7. 30...Rg7

31.Qe6+
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Hier valt het definitief uit elkaar. Ke8 wordt
beantwoord met Df6, waarna de dreigingen tegen
g7, e7 en g6 te veel worden. Na Kc7 volgt
Lg3+, en de koning overleeft niet lang als hij
naar b6 loopt. Zwart is dus geforceerd een
kwaliteit op te geven met Td6 en dan is het
witte voordeel te groot. De partij ging nog een
stukje door. 31...Kc7 32.Bg3+ Rd6 33.Bxd6+
exd6 34.Rg1 Ne5 35.f4 Ng4 Zwart kan nog
net de concrete dreigingen dekken, maar nu
staat het paard helemaal buitenspel. 36.Rd1
b6 37.Rxd6 Be8 38.Rd4 Bd7 39.Qd6+ Kb7
40.Rc4 Bb5 41.Qd5+ Ka6 42.Rb4 Bd7
43.Rb3Ba4 44.Ra3 b5 45.Qc6+Ka5 46.c4 a6
47.Rxa4+

0Z0Z0Z0Z
Z0Z0Z0s0
pZQZ0Z0Z
jpZ0ZpZ0
RZPZ0OnZ
Z0Z0Z0Z0
0JPZ0Z0Z
Z0Z0Z0Z0

Na beide manieren van slaan op a4 volgt er een
snelle mat, dus Sam gaf op. Een partij waar ik gi-
gantisch in het zadel ben geholpen door het feit dat
mijn tegenstander de opening niet kende, maar ver-
volgens heb ik wel een paar keer grote delen van
mijn voordeel heb laten glippen. Gelukkig bleef
er genoeg voordeel over om een vol punt over de
streep te trekken.

2



1-0

3


