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In een mooie overwinning van ons team heb ik het
individueel helaas wat minder gedaan. Jeroen heeft
goed gebruik gemaakt van een aantal fouten van
mijn kant en het vakkundig afgemaakt, ondanks de
complicaties die ik op wist te werpen.
1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 We hebben
een open siciliaan, leuk. 5.Bd3Bc5 6.Nb3Ba7
Dit is een scherp systeem dat ik graag speel. Ob-
jectief heeft het wat problemen maar je krijgt er
originele stellingen mee, en veel witspelers raken
ervan in de war. Het idee is vaak om de pionnen
op d6 en e5 te zetten, waarbij de loper op a7 al
buiten de pionnenketen staat. 7.Qe2 Nc6 8.Nc3
d6 9.Be3 Logisch, wit ruilt de lopers af. Dit is the-
oretisch een van de betere manieren om te spelen
voor wit. 9...Nge7 10.O–O
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We komen aan bij de eerste kritieke stelling van de
partij, waar ik een fout maak. Wit maakt zich klaar
om met f4 op te stomen, om later te breken met f5
of e5. Ik besloot om de witveldige loper van wit af
te ruilen, omdat deze breaks toch wat minder eng
zijn zonder die loper. Het is objectief gezien echter
gewoon te traag en ik heb niet genoeg tijd om mijn
stukken goed neer te zetten. 10...Ne5?

10...e5 Is de meest populaire zet. Ik heb
dit niet gedaan omdat ik veld d5 nog niet
zo wilde opgeven hier, maar het is toch
een beter idee. Dat gezegd hebbende
heeft wit hier nog steeds wel kansen om
voor een voordeel te spelen en blijkt de
stelling interessant.

11.Bxa7Rxa7 12.f4Nxd3?! Op dit moment had
ik nog terug kunnen krabbelen en met mijn paard

terug te gaan naar c6 om de schade te beperken.
Ik had echter nog niet door dat het allemaal een
beetje tegenviel. 13.Qxd3 Nu is de d6 pion
een probleem 13...b5 Bereidt Td7 voor om de pion
te dekken, maar er is een ander probleem mee.
14.Qd4!
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Simpelweg een dubbele aanval. Ik kan a7 en g7
niet beiden verdedigen. 14...Rd7? Verrassend
genoeg was Tc7 een stukken betere verdediging
volgens de engine. Het punt is dat ik in veel vari-
anten b4 kan spelen en met de toren binnen kan
komen op c2. Dit geeft een stuk meer tegen-
spel dan ik in de partij kreeg. De stelling na
Tc7 is rond de +1.5 terwijl het na Td7 al rond de
+3.5 is. 15.Qxg7 Rg8 16.Qxh7 Ik sta twee pi-
onnen achter, mijn koning staat vast in het cen-
trum en mijn stukken zijn niet fantastisch. Flink
balen. Ik heb nog wel doorgespeeld in de hoop
wat tegenspel tegen de witte koning te organ-
iseren. We spoelen even door naar 10 zetten
verder. 16...Qb6+ 17.Kh1 b4 18.Ne2 Bb7
19.Ng3 Rd8 20.Nh5 Rg6 21.Rae1 f5 22.Ng3
fxe4 23.Nxe4 Kd7 24.f5 exf5 25.Rxf5 Rdg8
26.Rf7Rxg2
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Opeens ziet de stelling er toch wel erg ingewikkeld
uit: ik heb reële dreigingen tegen de wite koning.
Mijn koning is echter ook alles behalve veilig en
mijn tegenstander blijft rustig rekenen. 27.Rxe7+
Kc6

27...Kd8 28.Re8+! Leek mij de mok-
erslag, maar achteraf gezien valt dit nog
redelijk mee. 28...Rxe8 29.Kxg2
Qc7! 30.Qxc7+ Kxc7 31.Kf3 d5
32.h4 dxe4+ 33.Ke3 Met een eindspel
een pion achter is toch een stuk meer
hoopvol dan de partij, hoewel dit ook
verloren moet zijn. Dat gezegd hebbende
was Te8+ ook niet geforceerd en leek
Pd4 een beter alternatief.

28.Nbc5! Dit sluit mijn tegenspel helemaal af en
hier eindigt het. 28...Ba8 29.Ra7Kb5 30.Rxa8
R2g7 31.Qf5
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Hier besloot ik de handdoek in de ring te gooien.
Een matige partij van mijn kant, waar ik een
slecht plan koos in de opening. Mijn tegenstander
reageerde er sterk op en ik heb niet op tijd gere-
aliseerd dat ik in de problemen zat, wat resulteerde
in een verloren stelling. Ik ben wel tevreden over
hoe ik hier toch nog een ingewikkeld verhaal van
heb kunnen maken, maar het was helaas niet ge-
noeg. Volgende keer beter!
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