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Met Bas heb ik in het verleden heel wat memorabele duels uitgevochten.  Een principieel en 
gevaarlijk speler die om twee voorbeelden te noemen ooit het Open NK in Dieren heeft gewonnen, 
en uit vier partijen op een positieve score tegen Jan Timman kan bogen.  In stellingen met het 
initiatief speelt hij bijzonder goed, maar zijn streven onder alle omstandigheden optimale zetten te 
blijven doen heeft hem niet alleen fraaie partijen opgeleverd, maar ook vaak dramatische tijdnood. 
En dat is zijn belangrijkste zwakke plek naar mijn inschatting (veel meer zijn er niet.)   Zodoende 
koos ik met zwart voor een solide Orthodox Damegambiet om hem te laten piekeren hoe tegen de 
dergelijk solide opening actief spel te genereren valt.  Het plan kwam niet helemaal uit de verf want 
Bas speelde de opening goed, en ik was zelf degene met minder tijd op de klok. 

 In de diagramstelling staat zwart op het eerste gezicht solide, maar heeft wat minder ruimte en kan 
zich niet zo makkelijk bevrijden, ook in verband met het vis-a-vis van de toren op d1 en de dame op
d8.  Zwart moet rekening houden met  de ruil cxd5.. en La6!.. hetgeen in de stelling is gekomen en 
dit noopt  tot actie.
12...dxc4 13.Lxc4 b5 14.Ld3 b4 15.Pb1.. 
Het alternatief is 15.Pe4 Pxe4 16.Lxe4 Pf6 bijvoorbeeld 17.Lb1 Da5 met voldoende tegenspel, ook 
omdat ..La6 in de stelling komt, en na 18.Pe5 c5 19.Pc4 Da4! 
15...Da5 16.Pbd2 Dh5! 
Direct 16...c5 17.Pc4 is daarentegen te riskant, bijvoorbeeld 17..Lxf3 18.Dxf3 Da4 19.e4! gevolgd 
door e5...  Nu komt ..c5 wel aan de orde en de dame staat niet meer in de weg noch geëxponeerd. 
De damevleugel lijkt er nu echter wat verloren bij te staan ...
17.Tc1 
 Na 17.La6 Lxa6  18.Dxa6 zagen we echter beiden  18...Db5! 19.Dxb5 cxb5 20.Tc1 Pd5 21.Lg3 
P5b6 en ondanks zijn iets betere structuur staat wit niet beter, Bas prefereerde zwart.  Indien 17.Pb3
c5.
Ook moet een directe aanvalspoging worden afgeweerd maar dat leek me na 17.e4 c5 18.e5 
( 18.Pc4 cxd4 19.Ld6 Tce8  houdt de stelling keurig bijeen) 18...Pd5 19.De4 g6 geen probleem, 
20.Lg3 cxd4 is prima voor zwart.
17...c5! 
Zwart had nog steeds minder tijd, maar heeft goed ingeschat dat deze tegenactie de stelling 
neutraliseert. 
18.La6…
Wit hoopt hiermee in het voordeel te komen maar deze zet was voorzien
18...Dd5! 



Tijdige centralisatie, en geen tijdverlies omdat wit ook herhaald met zijn stuk speelt, hiermee is de 
damevleugel verdedigd. Verder is e4… niet mogelijk. 
19.Lc4 Dh5 
En zwart heeft zonder nadeel zijn tegenspel in gang kunnen zetten en gelijke kansen. Wit dacht nu 
lang na over alternatieven maar vond ze niet terwijl hij zijn voorsprong in tijd helemaal kwijtraakte.
20.La6 Dd5 21.Lc4 Dh5 
Wit claimt remise met 22.La6.. en driemaal dezelfde stelling want veel tijd heeft hij ook niet meer 
( 14 om 34 minuten )
1/2-1/2
Geen partij voor het publiek maar wel een voorbeeld van accurate verdediging vanuit een iets of 
wat mindere stelling.


