
Hoe moet je deze stelling met zwart winnen?( de witte pionnen lopen naar beneden)

Tijdens de partij wist ik het niet en bood ik remise. Ik wist dat het potremise was, maar 
ik had nog niet op de andere borden gekeken. Mijn tegenstander sloeg het gelukkig na 
een tijdje nadenken af. Vervolgens ben ik even gaan rondkijken op de andere borden. 
Tot mijn schrik stonden we achter en de situatie op de overige twee borden was ook 
niet veel beter. Remise mag ik niet meer aanbieden, maar winnen is niet mogelijk 
zonder een fout of een blunder. 
In tegenstelling tot wat ik dacht tijdens de partij, heb ik de gehele partij nergens slechter 
gestaan. Ik had mijn eigen stelling steeds onderschat en zijn stelling overschat. Maar 
ook deze partij zat vol met enorme blunders en gemiste kansen. Na een zet of dertig 
was de volgende stelling ontstaan.



Hier hadden we allebei al flink wat zitten klungelen en ik had groot voordeel laten 
verdampen. Deze stelling is gelijk, maar hier blundert wit met 31,Th1??. Je zou denken 
dat er niets mis mee is, want het dreigt mat in een. Niets is minder waar, de zwarte 
aanval is nu niet meer te stoppen. Correct was 31,Ld4! en na een lange en 
ingewikkelde variant zou het gelijk zijn. De details worden jullie bespaard. Ik speelde 
31,..., Te8 en wit speelde 32,Lxg6. Wit kon niet meer terug en alle andere zetten 
verliezen ook.



Er volgde 32,...,fxg6??, want ik was duidelijk aan het slapen. In tegenstelling tot 
dammen hoef je in schaken niet altijd terug te slaan. Als je hier even goed naar de 
stelling kijkt zie je dat 32,...,Dc3!! 33,Lxf7+,Kf8 leidt tot mat of enorme materiaalverlies. 
Ik zag het niet en verdiende het daardoor eigenlijk ook niet om deze partij nog te 
winnen. Na mijn blunder werden de dames al snel geruild was het resulterende eindspel
potremise.



Wit heeft hier zojuist de nare zet Tg1 gedaan. De zwartspeler moet nu niet te 
enthousiast worden en Tb2 schaak geven want dat verliest. Na Kc1 speelt wit op de 
volgende zet Ld4 en het eindspel is verloren. Dit zag ik gelukkig nog wel en ik speelde 
36,...,Kf8. Na zet eenenveertig werd de eerste stelling bereikt. Ik probeerde nog wel wat
plannen uit te voeren, maar wit moet makkelijk remise kunnen houden. Ik zag wel dat 
zijn tijd op de klok steeds minder werd. Op een gegeven moment had hij nog maar drie 
minuten en ik nog ruim twintig. Toen gebeurde er dit:



Wit had zijn koning niet zo handig neergezet en speelde vervolgens 47, Lf2??. Ik hou 
het kort. Er kwam 47,...,Th2 en na nog een tiental zetten gaf wit op. En weer heb ik een 
lekkere knoeipartij weten te winnen. Ik klaag er niet om, maar het gebeurt de laatste tijd 
wel echt veel te vaak.


