Ronde 7: Fischer Z – Aartswoud (thuis)
Voor de aanvang van deze ronde stonden we alleen
op de derde plaats en was het zaak te blijven
winnen en te hopen op een misstap van de
koplopers. Die moesten nog tegen elkaar en zelf
zouden ZSG krijgen in de laatste ronde.

En wit had een stond veel beter. Maar niet getreurd,
gewoon doorspelen en stukken proberen te ruilen.
Tien zetten later stond het zo: wit heeft een vrijpion
meer maar hoe verder? Wit miste nu een tactisch
grapje, waarna het meteen remise was.
Kunt u het beter doen?

Met Aartswoud als tegenstander en een gemiddeld
Elovoordeel per bord van 100 punten leken
voldoende kansen aanwezig. Er was echter een
kleine complicatie: zij vochten tegen degradatie en
dat wil nog wel eens onvoorziene krachten
losmaken…
De eerste uitslag viel op het eerste bord. Casper had
van te voren met mij de Tarrasch ingevluggerd.
Helaas kreeg hij een zijvariant voor de kiezen en
die hadden we niet speciaal bekeken. Dat wit
inmiddels beter staat mag duidelijk zijn, maar de
krachtzet waar wit mee voor de dag kwam zal niet
iedereen meteen zien.
Wat speelde wit?

Van der Gracht – Blaauw, na 13…Te4-e5
29. Dc5-c7?
Laat een afwikkeling naar remise toe.
Er waren twee betere zetten:
• 29.Kg2 (geen schaak op e1) en nu gaat
29…Pxd5 niet vanwege 30.Td1 en zwart
staat aan alle kanten gepend, of ook
• 29.Dc6 (dame staat gedekt) De7 30.Dxb5
Te1+ 31.Txe1 Dxe1+ 32.Df1! (gemist
door wit?) Dd2 en nu dwingt wit met
33.Dc4 Pe4 34.Dc7+ Kh6 35.Df4+ dame
ruil af.
29...Te5-e1+!
Van der Gracht – Blaauw, na 13…Ph5-f6
De dame staat ongedekt op c7…
14. Pb1-c3!
30. Kg1-g2 Te1xc1 31. Dc7xc1 Pf6xd5
Legt de vinger op de zere plek. Na 14…a6 wordt
veld b6 ernstig verzwakt en daar profiteert wit van
met 15.Pxc6 bxc6 16.c5 Le7 17.Pa4.
Casper zoekt een tactische uitweg:
14… Pc6xd4 15. Pc3xd5 e6xd5 16. Lb2xd4 Ld6c5?!
Ook met 16…Pe4 houdt zwart het niet droog, maar
dat was toch beter geweest.
17. Ld4xc5 Dc7xc5 18. c4xd5

En nu de pluspion verdwenen was besloten de
heren tot remise. Dat was duidelijk een meevaller.
De volgende uitslag was van onze rots in de
branding, Frans. Verantwoorde openingen, gedegen
middelspel en hard verdedigen indien nodig: zo
kennen we onze interne wedstrijdleider.
Helaas was vandaag duidelijk een offday want ik
kon nauwelijks de ogen droog houden wanneer ik
bij zijn bord kwam kijken. Het einde kwam snel…

Dat legde de lat voor de anderen meteen een stuk
hoger. De reactie was adequaat. De eerste die dat
tot uitdrukking bracht was Niels.

25…Pd7-f6 26. Tf1-f3 Pf6xe4 27. g3-g4 Dh5-h4
Een pion meer, alle zwarte stukken op de koning
gericht…
28. Da4-d1 Tb5xb2 29. Kg1-h1 Ld4xe3
en 0-1. Zo stonden we weer gelijk.
Rein bracht ons daarna op voorsprong. Keurig
positioneel de partij opzetten en langzaam de druk
verhogen. Toen het water zwart inmiddels aan de
lippen stond waagde deze een bevrijdingsslag.
Waar ik - vanaf de zijlijn - allemaal offers aan het
doorrekenen was, wikkelde Rein nuchter af.
Incasseerde een pion, toen een tweede en na wat
stukkenruil telde zwart zijn wereldse bezittingen
eens en gaf vervolgens op.

Laan - Bouton, na 17…Pb6-d7
Een prettige stelling voor zwart, zoveel is duidelijk.
En ook een simpel plan: naar voren met de
damevleugel! Op die manier krijgt de zwarte loper
op g7 wat werk te doen.
Plan uitgevoerd, en met zijn laatste zet wit de dame
ook nog buitenspel. Dat is teveel gevraagd van de
witte stelling en Niels hakt er nu dwars doorheen:

Met de gunstige stellingen van Jos en Robbert, de
mindere stelling van Herman en de gelijke stelling
van Maarten leek een kleine overwinning in het
verschiet te liggen.
Jos was inmiddels aan het 30-seconden ritme
overgeleverd. Dat is in de eerste plaats bedoeld om
te voorkomen dat je door de vlag gejaagd wordt in
remisestand. Wat het natuurlijk ook beïnvloedt is
het vinden van de winst…
Probeert u eens in 30 seconden te beslissen hoe en
of de witte c-pion gestopt moet worden!

Van Ingen – Teeuwen, na 29. Pb6-a8
Laan - Bouton, na 24. Db3-a4

29…Pd8xc6?

24...Lg7-d4+! 25. Pc4-e3

De verkeerde: na 29...Pe6! 30.Lc4 (na 30.Lxe6 fxe6
31.c7 Lxc7 32.Pxc7 h4-h3 loopt de zwarte h-pion
naar dame) 30...Kf8 31.Lf1 Ke7 en weliswaar heeft
wit de h-pion onder controle, maar zwart ook de c–
pion en ook nog steeds een pluspion.

25.Kh1 Pf6 26.Dd1 Dxd1 27.Txd1 Pxe4 doe je ook
niet voor je lol.

30. Ld5xc6 Lh2-f4 31. Lc6-b5! h4-h3 32.Lb5-f1
h3-h2 33. Lf1-g2
En de h-pion was gestopt…
Dat zwart ampele compensatie heeft is eveneens
duidelijk en nadat beiden er een half uur bij hadden
gekregen stond zwart op de 44e zet voor een
cruciale keuze. Moest de zwarte loper naar e5 of
naar b8? Jos koos e5 (centraal) en wie zou hem dat
niet nagedaan hebben?

Dat leidde tot de onderstaande stelling. Je kijkt het
eerste naar terugwinnen van de pion met Dxa5
Dxa5 en Lxa5, maar dan maakt zwart simpel remise
met Kd7 & g5 en zwart heeft een vesting.
Wat speelt u?

Even later stond het zo en wit moest kiezen tussen
Pa7 of Pa3+. Welke kiest u?

Van ´t Kaar – Bakker, na 38…Kf7-e6
39. b5-b6!

Van Ingen – Teeuwen, na 44. Pc3-b5
47. Pb5-a7?
Mist de winst, die met 47.Pa3+! te bereiken was.
Lijkt volkomen waanzin, want daardoor wordt de
zwarte koning toch juist naar de a-pion toe gelokt?
De loper op e5 is echter een tactische zwakte:
• 47…Kc3 48.Lg2! Lg7 (want na Kb2 komt
Pc4+ en Pxe5) 49.Pb5+ Kb2 50.a3 Lf8
51.Lf1 Lxa3 52.Pxa3 Kxa3 53.Ld3 g5
54.Lb5 Kb4 55.Lxa4 Kxa4 56.Kh3 en wit
wint het pionneneindspel
• 47…Kb4 48.Pb1! en de doortocht van de
zwarte koning is voorlopig verhinderd
47...Kc4-c3 48. Lh1-g2 Kc3-b2 49. Lg2-f1
Kb2xa2 50. Kh2-g2 Ka2-b2 51. Pa7-b5 a4-a3 52.
Pb5xa3
En remise overeengekomen.
Afijn, weliswaar eerst de winst gemist maar daarna
ook ontsnapt, dus dan mag je niet klagen. Wie wel
mocht klagen was Robbert. Met een klein
voordeeltje begonnen had hij het langzaam
uitgebouwd – weliswaar met een minuspion maar
ruime positionele compensatie.

Moedig, zo op de 39e zet met de wegtikkende
seconden! Daar had ikzelf ook aan zitten rekenen,
maar ik zag de winst niet na de beste verdediging
van zwart.
Een rustig alternatief was 39.h4, waarmee wit altijd
een zwakte (h6 of g7) op de zwarte koningsvleugel
kan afdwingen.
39...Da7-b7?
En zwart blundert meteen… De beste verdediging
is 39...Da8 40.Dxa5 Dxa5 41.Lxa5 Pc6 42.b7 Kd7
en hier zag ik niet hoe verder. Na lang zoeken vond
ik thuis de winst via een winnende wandelkoning
naar a8: 43.Kg3 g5 44.h4! Pb8 45.h5 Pa6 46.Kf2
Pb8 47.Ke2 Pa6 48.Kd2 Pb8 49.Kc2 Pa6 50.Kb3
Pb8 51.Ka4 Pa6 52.Kb5 Pb8 53.Kb6 Pc6
54.Le1 Pb8 55.Ka7 Pc6+ 56.Ka8 en eindelijk
promoveert de b-pion!
40. Da4xa5?!
Verliest nog niet, maar mist de directe winst! Na
40.De8+! De7 41.Dg8+ Df7 42.Dxf7+ Kxf7
43.Lxd4 loopt de b-pion door! Iets minder sterk is
41.Dc8+, al wint dat nog wel na 41…Dd7 42.b7
Pc6 43.Dxc6 en de b-pion wordt een nieuwe dame.
40...Pd4-c6 41.Da5-b5 g7-g5

Na stevig keepwerk lijkt Herman een verdediging
opgeworpen te hebben. Zwart verzonk hier in zwaar
gepeins en de minuten tikten weg. Het logische idee
1...Tc1 wint niet: met 2.Te4+ Kg5 3.Pe2 Ta1
4.Pxg3 a4 5.Pe2 a3 6.Ta4 haalt wit de remise
binnen.
1...Tc6-h6! 2. Te8-g8
De prachtige (voor de zwartspeler dan) pointe komt
niet op het bord. Na 2.Txe1 Kg4+ 3.Kg2 Th2+
4.Kf1 is Tf2 mat!
2...a5-a4
En zwart won. Waarna Maarten moest winnen om
de stand nog gelijk te trekken. Qua stelling was dat
te veel gevraagd, maar er is ook nog een
tegenstander…
Van ´t Kaar – Bakker, na 41…g7-g5
42. Kf2-e3?
Ik geeft toe: de remise was bijzonder moeilijk te
vinden. Na lang zoeken vond ik: 42.Kg2! Kd7
43.Le1! (koning afschermen met Lf2) Kc8 44.Da4
Dxb6 45.Da8+ Pb8 46.Dd5 en de dominerende
positie van de witte dame verzekert de remise. Nu
echter slaagt zwart erin een fraaie taakwissel uit te
voeren (koning stopt pion in plaats van dame) en de
dame is vrij om binnen te vallen in de witte stelling.
42...Ke6-d7 43. Ke3-d3 Kd7-c8 44. Kd3-c2 Db7a8 45. Kc2-d3 Kc8-b7 46. Db5-b1 Da8-a6
En zwart won. Met als resultaat dat we weer gelijk
stonden, maar de vooruitzichten waren aanzienlijk
slechter geworden. Maarten stond ongeveer gelijk
en Herman nog steeds minder...
Holscher – Veldt, na 48…Pc8-e7
49. Pd3-c5?
Eens te meer blijkt het bijzonder lastig om in een al
eeuwen rustige stelling een tactisch grapje op te
merken. Na het correcte 49.Pb4 Pxb4 50.Kxb4
Pc6+ 51.Kc3 was de stelling in evenwicht
gebleven. Maar zwart heeft natuurlijk hetzelfde
probleem.
Toevallig stond ik hier net even te kijken – met een
Duits biertje aan de mond, zou dat toch af en toe
helpen? En ik zag: 49...Pxd4! 50.Kxd4 Pc6+
51.Kd3 Kxc5 met een gezonde pluspion voor zwart.
49...Le6-c8?

Neufeglise – Lie, na de laatste witte zet, Te8

Helaas, Maarten blijft in het ritme van de partij.
Wanneer echter ook spelers als Kasparov en
Kramnik hier last van hebben mag je dat niemand
kwalijk nemen.

Zwart heeft een pluspion, maar om verder te komen
moeten de b-pionnen geruild worden.
76.Ke3 Ke5 77.Pe7 Pa2 78.Pc6+ Kd6 79.Pd4 Pxb4
80.Pxb5+ Ke5 81.Pd4 Pa6
en zwart heeft nog steeds kansen op winst, al zal het
objectief wel remise zijn.
Helaas een 7-stukken eindspel, dus we hebben op
dit moment nog geen absolute zekerheid…
72. Pb6-c8
En de heren besloten tot remise.
Aartswoud meteen veilig, en daarmee was de
laatste kans op het kampioenschap weg en konden
we uit gaan bollen.
Holscher – Veldt, na 71. Pd7-b6
Scoreverloop
We zitten inmiddels diep in de 30-seconden fase en
paardeindspelen beoordeel je meestal als
pionneneindspelen. Bijzonder lastig dus!
71…Pc6xb4?!
Berust in de remise. Zwart had nog een poging
kunnen wagen met 71...Ke6! 72.Pc8 Pxd4 73.Pa7
Kf5 74.Pc8 Pe2+ 75.Kf2 Pc3.

Casper (z)
Frans (w)
Niels (z)
Rein (w)
Jos (z)
Robbert (w)
Herman (w)
Maarten (z)

½
0
1
1
½
0
0
½

½
½
1½
2½
3
3
3
3½

