Sterktes en zwaktes – 10 december 2018
Ter afsluiting volgt een toets: we willen natuurlijk
graag weten of we er wat van opgestoken hebben!

Smyslov – Kasparov, na 20…Tf8-f6
Wat speelt u met wit?

Kramnik - Shirov, na 25. Dc7-e7
25…b5-b4!



a3, zwart dreigt helemaal niets, dus ik ga
lekker breken op de damevleugel
dxc5, en later Dd3. Mijn dame hoort op
wit om mijn zwakke velden te verdedigen

Een andere verdediging is 26...Lf6 27. Db7
(gedwongen) Dxb7 28. Lxb7 Tb8 29. Lxa6 Tb6 30.
Lc8 en dan pas b4.

Zalig zijn de onnozelen, zo wordt wel eens gezegd.
Maar de harde praktijk leert ons dat het goed is
aandacht te schenken aan de plannen van de mens
aan de overkant. Zo ook hier:

Zwart kan dan echter slechts hopen op een zeer
moeizame remise.

21. a2-a3?

27. De7xb4 Db8-c7! 28. Db4-b7
Weggaan van de b-lijn loopt slecht af:
28. Kc1? Pxb2 29. Dxb2 Lxc3 30. Db7 Lxe1+ 31.
Dxc7 Txc7+ 32. Lc2 Lb4 33. Td8+ Lf8 34. Ta8
Tc6 en zwart heeft een tijdelijk ongemak maar ook
twee pionnen meer!
Nu forceert zwart remise.
28...Pc4-a3+ 29. Kb1-c1
Na 29. Ka1 Pc2+ is het meteen remise.
29…Le5-f4+! 30. g3xf4 Dc7xf4+ 31. Td1-d2
Tc8-d8 32. Te1-d1

Dit is de kat op het spek binden! Zwart heeft
absolute controle over de witte velden en zonder
witveldige loper is de witte koningsstelling
gatenkaas.
Er waren twee betere ideeën:
 21. dxc5 bxc5 22. Dd3 (controleert de
witte velden) e5 23. h4 (houdt de zwarte
dame weg van h3) en het staat ongeveer
gelijk;
 21. Td3 (de inleiding tot een afwikkeling)
De8 22. dxc5 Dh5 23. h4 bxc5 24. e4!
Lxe4 (en nu de loper wegruilen) 25. Tde3
Dg4 26. Txe4 fxe4 27. De3 Tf3 28. Dxe4
Dxe4 29. Txe4 Kf7 30. Kf1 gevolgd door
Ke2 en het staat weer ongeveer gelijk.
Na de tekstzet niet meer…
21...Dc8-e8! 22. d4xc5 De8-h5

Een aardige poging is 32. Lh7+ Kh8 (op Kxh7 heeft
wit De4+ en wint) 33. Ld3 en nu is Pc4 goed voor
remise, maar 33…Pb1! wint.

Waarom zou je direct terugslaan als je eerst
diagonale dreigingen tegen de witte koning hebt?

32…Td8xd2 33. Td1xd2

23. h2-h4 Dh5-g4 24. Kg1-h2 b6xc5 (nu pas) 25.
Te1-h1 Tf6-g6 26. Kh2-g1 Le7xh4 27. Dc3-a5

En remise gegeven vanwege Df4-f1+ met eeuwig
schaak.

Op 27…Lxg3 heeft wit nog 28. Dd8+ met eeuwig
schaak, maar na 27…h7-h6 had wit genoeg gezien.

Polgar – Tiviakov, na 22…Tf8-d8

Smirin – Grishuk, na 29…Dd5-c5

23. De3-c3! Pf6-e8?

Becommentarieer het partijverloop:

Zeker niet de beste verdediging.

30. Td4-d1?!

Veel taaier is 23...De6 24. Pf4 De8 25. Txa6 Tc8, al
houdt wit na 26. Dd2 duidelijk voordeel.

Beter was 30. Td2 Td8 31. Pe4 Txd2 32. Dxd2 (de
dame op d2 en toren op e1 is beter dan de dame op
b2 en de toren op d1…) De5 33. Dxh6 Ld5 34. De3
met een gezonde pluspion voor wit.

24. Ld4xg7 Pe8xg7 25. Pe2-f4!
Een directe overval lijkt net niet te lukken:

30...Te8-d8 31. Pg3-e4 Td8xd1 32. Te1xd1
Dc5-c7 33. h3-h4 h6-h5?!

25. Txd6!? Txd6 26. Dc8+ Pe8 27. Dxe8+ Kg7 28.
De5+ Tf6 29. Pf4 Dc4! 30. Pd5 Dc5+ 31. Kh1
Dc1+ 32. Kh2 Dc6 en de toren is nog net gedekt.

Geeft wit weer kansen die hij na 33...Td8 34. Tc1
Db6 35. h5 Dd4 niet had gehad.

Wit heeft overigens nog voordeel na 33. Dd4 a5 als
hij tenminste 34. Kg3!! vindt… Dat zou mij niet
gelukt zijn, denk ik zo!

Er zit ook een komische tactische verdediging in:
33…Pd5 34. h5 Lf5! Ik denk niet dat ik daar als
mens was opgekomen…

25…Pg7-e6?!

34. Pe4-g5?!

Verdedigen is lastig: hier had b4 – om de dame van
de diagonaal en lijn af te leiden – wit voor meer
problemen gesteld.

Het lijkt na 34. Pf6+ Kf8 niet meteen verder te gaan
voor wit, maar dat is schijn:

26. Dc3-f6 Td8-e8 27. Pf4-d5 a6-a5 28. Tc6xd6!?
28. Kh2 (denk aan Kasparov’s stille koningszetten)
Db3 en nu 29. Txd6 had sneller gewonnen, maar
daar let alleen een kniesoor op.

35. Dd2! Kg7 36. Dg5 (dreigt Pxh5) Th8 37. Tc1
Pc6 en nu een tikkie terug: 38. Pe4! Td8 39. Df6+
Kg8 en naar voren met de mannen: 40. g4! hxg4
(op 40...Lxg4 volgt 41. Txc6) 41. h5 De5 42. h6!
(vooral niet Txc6 vanwege Td1+ en Dxh5 en zwart
zet mat) en aangezien nu wel Txc6 komt verliest
zwart een stuk.

28...Da2-c4 29. Td6-d7 Dc4-c5+ 30. Kg1-h2
34...Le6-f5?
En 1-0, want na Df8 wint Pe7+ een kwaliteit en een
stelling…

De laatste, maar ook enige echte fout. Met 34...Td8
35. Te1 Lc8! kan zwart zich goed verdedigen. Nu
verliest hij een pion en dat bleek beslissend:
35. Db2-f6 Pe7-d5 36. Df6xa6
En wit won op de 45e zet.

