SGA Cup: ENPS - Fischer Z (uit)

39. Ta1-a3 Kf8-e7 40. Ta3-b3 Tc5-c7

Na de winst in de kwartfinale tegen Volewijckers
wisten we dat in de halve finale ENPS wachtte.
In de reguliere competitie hadden we met 3-5 het
onderspit moeten delven, maar wel individueel
kansen gehad. Deze keer keken we tegen een
ratingverschil van 586 punten aan, oftewel bijna
150 punten per bord gemiddeld.

Weer een verleidelijke keuze, en wederom geeft
Leo thuis. De pionnenruil ingeleid met 40...Txa5 is
niet goed, want na 41. Txb7+ Kf8 42. Ta7 Ta1 43.
Txa6 Txa6 44. Lxa6 is het ongelijke loper eindspel
bepaald niet remise!

Van de bekerstrijders moest Leo tegen het grootste
ratingverschil opboksen – meer dan 200 punten - en
hij had natuurlijk ook de partij van dinsdagavond in
de benen (zie verslag Caissa 6 – Fischer Z 2).
Voeg daarbij dat hij zwart had tegen Aran Köhler –
altijd een lastig te bespelen tegenstander – en de
uitdaging is duidelijk.

De poging om de stelling verder te vereenvoudigen
met 41...d4 faalt op 42. Lf3, maar achteraf bevalt
het plan 41...Ke8 42. Lf3 Ld8 me het beste om de
toren terug te dringen.

Toen deze - op geheel atypische wijze - een
Carlsenvariantje van stal haalde bezag ik de
ontwikkelingen op het bord naast me met enige
zorg. Aanvankelijk geheel onnodig, want Leo
neutraliseerde keurig het witte initiatief en wist ook
dameruil te bewerkstelligen. Enige nadeel: dit
kostte allemaal veel tijd… Aran had nog een
kwartier, Leo nog 7 minuten.
Kijkt u even mee?

41. Tb3-b6 Ke7-f8!?

42. Kc2-d2 Kf8-e7?!
Zwart kiest ervoor om alleen maar heen en weer te
gaan met de koning, maar dat blijkt gevaarlijk te
zijn. Interessant alternatief was om de toren terug te
dringen met 42...Le7 43. Lf3 Lc5 44. Tb3 Td7.
43. Le2-f3
Langzamerhand komen er dreigingen in de stelling:
wit loert op e4 om de lijn naar b7 te openen.
Het directe 43. e4 was nog niet zo duidelijk, men
zie: 43…dxe4 44. Tb4 Lh4 45. Txe4 Lf2 46. Ld3
Td7 47. Ke2 Lc5 en zwart handhaaft zich
betrekkelijk moeiteloos.
Hoe moet zwart zich nu verdedigen?

Köhler – Littel, na 38. Td1-a1
Ongelijk-kleurige lopers, maar ook nog torens op
het bord: een gevaarlijke combinatie. Hier wierp ik
een blik opzij en zag dat onze man geforceerd de
torens van het bord kon krijgen. Was dat echter wel
goed?
38…Kg7-f8!
Bravo, de afwikkeling verliest: 38...Ld8 39. b4
Txc3+? 40. Kxc3 Lf6+ 41. Kc2 Lxa1 42. Lxa6!
bxa6 43. b5 en wint, want zwart kan de vrijpion niet
meer tegenhouden.

Köhler – Littel , na 43. Le2-f3
43…Ke7-d7?
Het is al niet makkelijk meer, maar dit verliest een
pion en: de lijn naar b7 komt open of zwart belandt
in een verloren toreneindspel. De beste verdediging
was 43…Kd8! 44. e4 dxe4 45. Lxe4 Kc8 46. f5
Lg5+ (dit tussenschaak redt zwart) 47. Kd3 exf5 48.
Lxf5+ Kb8 en alle zwaktes zijn gedekt.

44. Lf3xd5! Tc7-c5?!
Relatief het beste was berusten in je lot met
44…Kc8, maar dan moet je wel met een pion
minder verder… Het toreneindspel na 44…exd5 45.
Txf6 is totaal kansloos met twee minuspionnen
nadat de pion op h6 geforceerd verloren gaat.
45. Ld5xb7
Wel zo nauwkeurig: 45. Txb7+ Ke8 46. Lb3 Txa5
wint ook wel, maar na:
45...Tc5xa5 46. Lb7xa6

Interessant was 27...Pxd5 28. exd6 e6, waarna een
soortgelijke stelling als in de partij ontstaat, maar
met het zwarte paard op d5 in plaats van d7. Dat
lijkt me prettig voor zwart.
28. Dg5xe5 Tb8-e8 29. d5-d6 Pf6-d7 30. De5-c3
e7-e6 31. h2-h4!?
Begrijpelijk. Wit wil de zwarte koningsvleugel
verzwakken, maar veiliger was 31. Pe5 Td8
(31…Pxe5 32. Dxe5 Dc6+ 33. Kg1 Td8 34. Td1
Td7 kan ook, maar is voor het oog vervelend) 32.
Pxd7 Dxd7 33. Dxc5 (op 33. Td1?! volgt
33…Dc6+ 34. Df3 Txd6) Dxd6 34. Dxd6 Txd6 en
het toreneindspel is remise.

heeft wit gewoon twee pionnen meer en zwart gaf
op.

31…h7-h5

Dat was een domper, zeker gezien de stand op de
overige borden. Ikzelf had weliswaar enig ruimte
voordeel, maar hoe de stelling open moest komen
was niet te zien.

Ook aantrekkelijk lijkt 31...Dc6 32. h5 Dxd6, maar
wit heeft voldoende compensatie voor de pion na
33. h6 f6 34. Pd2 Dd5+ 35. f3 Kf7 36. Pc4 Td8 37.
Te2 met de idee Td2.

Helaas stond Kees slecht, maar bij Thomas was het
witte openingsvoordeel verdwenen na een aantal
onnauwkeurigheden van de tegenstander.
De contouren van een Wolga zijn nog te herkennen,
maar ook is duidelijk dat zwart zijn pion terugheeft.
Dat betekent meestal problemen voor wit, en zo
ook hier.

32. Pf3-g5 Da4-c6+ 33. Dc3-f3 Dc6xf3+
34. Kg2xf3 Te8-b8 35. Te1-a1
Dames geruild en duidelijk is waar het gevaar
vandaan komt: de vrijpion op d6.
Wat speelt u met zwart?

Hoe gaat u verder met zwart?

Michel – Hauptmann, na 35. Te1-a1
Michel – Hauptmann, na 26. De3-g5

35…Tb8-b7!?

26…Pd7-f6?!

Passieve verdediging, maar niet slecht. Zelf ben ik
meer van de actieve kant, bijvoorbeeld 35...f6 36.
Pxe6 Kf7 37. Pf4 Tb6 38. Ta7 Txd6.
Ook 35…Tb3+ 36. Kg2 Tb6 is niet slecht.

Jammer, na 26...f6! 27. Dd2 Da2 28. Te2 Tb4 had
zwart de touwtjes stevig in handen gehad. Ook
26…Te8 was niet slecht, om de controle over e5 te
behouden. Wit grijpt meteen zijn kans:
27. e4-e5 d6xe5!?

36. Ta1-a2 Tb7-b3+ 37. Kf3-e2!?
Een slim zetje, maar onbewust gezien het vervolg.

37…Tb3-b7?!
Nu was wel een actieve verdediging geboden, met
dezelfde mogelijkheden als op de vorige zet: of f6,
dan wel Tb6.
38. Pg5-e4?!
Het venijnige zetje 38. b3! (je moet er maar op
komen) brengt wit in het voordeel, bijvoorbeeld
38…Tb6 39. Pe4 f5 40. Ta7! en het toreneindspel
na 40…fxe4 41. Txd7 Txb3 (geen schaak!) 42. Te7
zal wel remise worden, maar is niet bepaald prettig.
Net zoals Leo stond Thomas echter achter in tijd –
hier was het 11 minuten (voor wit) tegen 6 minuten
(voor zwart) – en hoewel het nog steeds gelijk staat
ging het in de uitvluggerfase mis voor onze man:
twee-nul achter. Dat betekende dat zowel Kees als
ik moesten winnen…
Je kunt veel van Aran en Tom – de topspelers van
ENPS – zeggen, maar voorbereiden op een van
beide heren is volkomen zinloos. Ik koos voor een
ontspannen aanloop door de buurt weer eens te
verkennen – tenslotte had ik hier vier jaar gewoond
tijdens de eerste jaren van mijn studie.
De rust die op me neerdaalde toen ik vanaf het
Roelof Hart plein de wijk binnenwandelde was
weldadig. Heel veel groen & plantenbakken,
zitbankjes, speelplaatsen en eenrichtingsverkeer.
Dat was in de jaren zeventig nog niet zo!
Tegenover mijn oude slager – inmiddels lang
verdwenen – was de pastorie van de Vredeskerk,
het speellokaal. Aanbellen was noodzakelijk: dat
heb ik lang niet meer meegemaakt…
Afijn, geheel verfrist werd ik geconfronteerd met
een zijvariantje dat wit de keus gaf: of een
koningsaanval over je heen krijgen, of snel de
dames ruilen. U begrijpt wat ik koos…

Dit is een goed moment om de invloed van het
speeltempo eens te bekijken. Negentig minuten is
niet zoveel en dat betekent dat je soms praktische
beslissingen moet nemen. Meer dan dertig zetten
doen in een volle stelling - met bijna alle stukken
op het bord - is niet zo verstandig.
Hier had ik dan ook mijn eerste grote denkpauze:
A. kan ik niet gewoon een pion winnen op
d6?
B. moet ik slaan op c6 en tegen de zwakke
pion op d6 spelen of
C. kan ik zwart toestaan de stelling te sluiten
met c5?
De eerste conclusie was dat variant A zwart
behoorlijke compensatie bood voor de pion: 15. a3
Pc2 16. dxc6 bxc6 17. Txd6 Pd4 18. b3 Te8 (het
directe 18...Lxh3 19. Lxh3 Pxf3+ 20. Kg2 Pd4
werkt niet wegens 21. c5 Pc8 22. Td7 met voordeel
voor wit) 19. Pxd4 exd4 20. Pa4 Pxa4 21. bxa4 c5
22. Tc6 Lf8, al staat wit na 23. Lf4 wel beter.
15. b2-b3!?
Uiteindelijk besloot ik tot variant C, en dat was niet
slecht maar onverstandig. Na 15. dxc6 bxc6 (of ook
15...Pxc6 16. b3) 16. b3 staat wit prima en blijft de
stelling simpel.
Wat ik niet voldoende besefte was dat - met de
dames van het bord - de normale nadelen van slaan
op c6 (meer bewegingsvrijheid voor de zwarte
stukken & de mogelijke opstoot d5) niet zo zwaar
wogen als het voordeel – de zwakke pion op d6.
15...c6-c5
Een alternatief was zeker 15...cxd5 16. cxd5 Ld7,
maar mijn inschatting dat zwart de stelling wel zou
sluiten klopte. Een tiental zetten later stond het zo:

Peewee – Bottema, na 24...Tf8-e8
Peewee – Bottema, na 14…Pd7-b6

Een kritieke stelling, en ik doe het fout…

Zwart heeft meer activiteit gekregen dan verstandig
was, en dat geeft aan dat Tom een beter gevoel voor
positie heeft dan ik. Tijdens de denkpauze had ik de
dreiging gezien om de witte loper op te sluiten met
25…f4 26. exf4 h6 27. Lh4 exf4 gevolgd door g5,
maar was dat bij de zetkeuze even vergeten…
Wit kan natuurlijk de loper terugtrekken naar c1,
maar dan was de partij snel in remise geëindigd na
25…Tf8 26. Lg5 Te8 met zetherhaling.
Beter is anticiperen op de zwarte dreiging met 25.
Tb3! (houdt b4 gedekt, wat cruciaal is in het
vervolg) 25…f4 26. gxf4 h6 27. fxe5! hxg5 28.
exd6 cxb4 29. axb4 Pa6 30. Pb5 en de witte
pionnenmassa in het centrum is amper te stuiten.
Een mogelijk vervolg: 30…g4 31. hxg4 Pe5 32.
Pxe5 Lxe5 33. Tc1! Lxg4 34. f3 Ld7 35. c5 dxc5
36. bxc5 Pxc5 37. Txc5 Lxb5 38. Lxb5 Lxd6 39.
Lxe8 Lxc5 40. Lc6 Td8 41. e5! en de witte
vrijpionnen beslissen.
25. Tb2-c2? h7-h6?
Duidelijk mag zijn dat 25...f4! de aangewezen zet
is. Het stukoffer is veel minder kansrijk: 26. gxf4
h6 27. fxe5 hxg5 28. exd6 (28. e6?! lijkt aardig,
maar zodra zwart de loper terugoffert op e6 worden
de zwarte velden bij wit wel erg zwak) 28...cxb4
29. axb4 Pa6 30. Tb1 (dat is het verschil, het kost
wit een tempo om b4 te dekken) 30...Pe5 31. Pxe5
Lxe5 32. c5 bxc5 33. d7! Lxd7 34. Lxa6 cxb4 35.
Txb4 en wit heeft nog een miniem voordeeltje.

30. f4-f5?!
De tijd was inmiddels krap geworden – ikzelf had
hier nog 10 minuten, en Tom ongeveer 7: niet veel
in zo’n ingewikkelde stelling die op openbarsten
staat. De tekstzet speelde ik zonder nadenken en dat
is bijzonder jammer.
Dankzij trucjes kan wit de stelling openen: 30. fxe5
Lxe5 31. f4! Lxf4 32. Tf1 g5 33. Pe2 Tg8 34. Lxf4
Pxf4+ 35. Pxf4 gxf4+ 36. Kh2 en de zwarte stukken
op de damevleugel staan akelig buitenspel.
30...g6-g5 31. Ph4-g6 Ph5-f4+ 32. Pg6xf4?!
Achteraf gezien is 32. Lxf4 gxf4 (op 32...exf4 volgt
ook 33. Tb1) 33. Tb1 wel zo strak, maar ik vreesde
dat ik het paard op g6 moeilijk weer in het spel zou
kunnen krijgen. Ten onrechte.
32...e5xf4?!
Tom speelt altijd op winst zoals hij na afloop
meldde… Ikzelf had 32...gxf4 verwacht, omdat het
openbreken van de stelling daarna me bijzonder
lastig leek, zeker bij de beperkte bedenktijd.
Dat bleek – thuis in de rust van de studeerkamer –
ook te kloppen.
33. Le3-f2 Lc8-d7 34. Td1-b1 Te8-b8 35. Lf2-e1!

26. Lg5-e3 Pd7-f6 27. Pf3-h4 Kg8-f7 28. f2-f3
f5-f4
De consequentie van het zwarte spel. Na 28...fxe4
29. Lxe4 Pxe4 30. fxe4 g5 31. Tf2+ Kg8 32. Pf5
heeft wit de stelling die hij wil.
29. g3xf4 Pf6-h5

Peewee – Bottema, na 35. Lf2-e1
Die had zwart gemist: wit dekt het paard en staat
klaar om te verdubbelen en daarna de b-lijn te
openen.
35…c5xb4?!

Peewee – Bottema, na 29…Pf6-h5

Gooit de stelling open, terwijl zwarts tijd inmiddels
geslonken was tot het increment van 15 seconden.
Ikzelf had nog 5 minuten over. Verstandiger was
35...Le5 om de stelling gesloten te houden en de bal
bij wit te leggen om wat te bedenken.

36. a3xb4 a7-a5 37. b4-b5! Lg7-d4 38. Pc3-e2
Ld4-c5 39. Le1-c3 Tb8-e8 40. Pe2-d4!?

Je moet wat: dit was ongetwijfeld een schok voor
de zwartspeler. Nemen is uit den boze: 36…Pxb6
37. Dxe6+ Kh8 38. Dxb6 en opeens staat wit beter!

Na een aantal logische zetten weer even tijd om na
te denken. Nu de zwarte loper verdreven is van de
lange diagonaal was het een goed moment naar de
koningsvleugel terug te keren met 40. Th1!
Na 40…Tg8 41. h4 h5 42. hxg5 Txg5+ 43. Kf1
Tag8 44. Ld4! (even op veld g1 letten) Lxd4 45.
Pxd4 Kf6 46. Pe2 Ke5 47. Th4 gaat f4 verloren,
waarna wit eenvoudig kan consolideren.

Wit kan ook gokken met 36. Pg5: niet goed, maar
zwart moet wel 36…De3 37. Pxe6 Le5! vinden
(want na 37…Dxe6 is 38. Ld5 wel zo handig).
Dan heeft wit een ultieme poging met 38. Tg7+
Kh8 39. Txh7+, maar na het prozaïsche 38…Lxg7
39. Dxc4 Lxc3 40. Pxf8+ Kxf8 zal zwart het
eindspel wel winnen met zijn twee pluspionnen.

40...Ta8-c8 41. Tc2-a2 Te8-e7 42. Pd4-b3

35…Le6-f7!?

Tom zat in zijn laatste seconden en ik besloot
zoveel mogelijk nuttige zetten te doen alvorens met
het paard in de gaten te springen.
Dat was overigens wel goed hoor: 42. Pe6 Lxe6 43.
fxe6+ Kf8 (offeren met 44. Lxe6 45. dxe6 Txe6 is
kansloos) 44. h4 en wit breekt binnen op de
koningsvleugel.

Er zit een tactisch grapje in: eerst 35…a4! en pas na
36. Da2 (op 36. Pxa4 volgt Ld5) Lf7 waarna het
witte tegenspel meer is ingeperkt dan na de directe
loperterugtocht.

42...Lc5-e3 43. Lc3-d4
En in deze hopeloze stelling ging zwart door zijn
vlag – al was 43. Pd4 wel zo nauwkeurig geweest.
Daarmee was de achterstand tot één punt
teruggebracht en lag ons lot in handen van Kees.

36. Pc3-e2?
Het taaist was 36. Tb8 De5 37. Txf8+ Lxf8 38.
Db5, maar even duidelijk is dat het dan zwaar
hozen is voor wit. Nu echter heeft zwart 36…Pxb6
37. Pxd4 Lxb3 38. Pxb3 c4 waarna de stukken in de
doos kunnen zou je zeggen.
Laten we onze man even zelf aan het woord:
“Zwart speelde Lf7 waarna ik het iets mindere Pe2
speelde. Ik stond daarna totaal verloren, maar mijn
tegenstander deed op het einde alleen nog maar
onbegrijpelijk slechte zetten waardoor ik
uiteindelijk goed stond met zelfs een pion meer”
Afijn, het werd uiteindelijk remise waardoor we
uitgeschakeld waren, maar bepaald met ere!
Scoreverloop
Leo (z)
Thomas (z)
Peewee (w)
Kees (w)

De Kruif – Hoekstra, na 34…Lf5-e6
Zoals gezegd, Kees stond niet best, maar heeft zijn
stukken toch actief weten te krijgen ondanks de
twee minuspionnen. De bedenktijd van beiden
heren was hier geslonken tot minder dan 2 minuten
– dat kon ik zien op de foto’s die de teamleider van
de tegenstander, Niek Verweij, steeds op het ENPS
twitteraccount plaatste! Dat is natuurlijk veel te
weinig in een stelling met zoveel stukken en
penningen.
35. Tb7xb6!?

0
0
1
½

0
0
1
1½

De maand april bracht tot nu toe alleen kommer en
kwel voor de vlaggendragers van Fischer Z: alle
teams verloren, en nu dus ook het bekerteam.
Wellicht als troost:
“April is the cruellest month, breeding
Lilacs out of the dead land, mixing
Memory and desire, stirring
Dull roots with spring rain.
Winter kept us warm, covering
Earth in forgetful snow, feeding
A little life with dried tubers.”
(The Waste Land, T.S Eliot)

