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In dit bulletin vindt u een verslag van de thuiswedstrijd van het tweede team tegen
Promotie 3. Na een onderbreking van één jaar kon het clubkampioenschap snelschaken
weer plaatsvinden. De competitieleider van de Haagse Schaakbond heeft een rooster
gemaakt voor de competitiewedstrijden die nog gespeeld moeten worden. Jullie hebben
gehoor gegeven aan mijn oproep om interessante partijen in te leveren. Maar liefst vier
partijen treffen jullie aan in de rubriek partijen. Ons erelid Fred van der Holst overleed op 2
februari. Enkele leden bezochten de crematieplechtigheid.

Afscheid Fred van der Holst
Op 2 februari overleed ons erelid Fred van der Holst. De crematieplechtigheid vond plaats
op dinsdag 8 februari in het crematorium Ockenburgh. Wegens de coronamaatregelen
konden slechts enkele leden hierbij aanwezig zijn. Fred komt uit een groot gezin en omdat
hij onlangs met pensioen is gegaan waren er ook nog behoorlijk wat ex-collega’s
aanwezig. De grote aula was daardoor toch goed gevuld. Uit de toespraken van zijn broers
en kinderen werd duidelijk dat Fred een echte familieman was. We zullen hem missen.

Agenda
Ma 21 februari
Ma 28 februari
Do 3 maart
Ma 7 maart
Ma 14 maart
Do 17 maart
Ma 21 maart

Vijftiende ronde interne competitie
HSV 1 – Promotie 2
Zestiende ronde interne competitie
DD – HSV (HSB-beker)
Zeventiende ronde interne competitie
HSV 1 – Schaakhuis 1
Zaal dicht (Verkiezingen)
Botwinnik 3 – HSV 2
Ronde 18
HSV 2 – Haeghe Ooievaar
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Competitieschema HSB
Op 7 februari is de HSB-competitie herstart. De competitieleider heeft nieuwe data
vastgesteld voor de wedstrijden die nog gespeeld moeten worden. Hieronder volgen de
data voor HSV 1 en HSV 2.
HSV 1
Ma 21 februari
Ma 7 maart
Ma 25 april
Di 17 mei

HSV 1 – Promotie 2
HSV 1 – Schaakhuis 1
HSV 1 – DSC 2
Rijswijk 2 – HSV 1

HSV 2
Do 17 maart
Ma 21 maart
Ma 4 april

Botwinnik 3 – HSV 2
HSV 2 – Haeghe Ooievaar 2
HSV 2 – Voorburg 1

We boffen met het grote aantal thuiswedstrijden. Een minpuntje is dat het eerste team de
laatste wedstrijd pas op 17 mei speelt. Het tweede team speelt in een periode van enkele
dagen twee wedstrijden. Op 17 maart uit tegen Botwinnik en op 21 maart thuis tegen
Haeghe Ooievaar.

Interne door Bert Gerritsma
Op 7 februari speelde het tweede team thuis tegen Promotie 3. Ton Bodaan was bij deze
wedstrijd wedstrijdleider. Lex van der Lubbe speelde enkele vriendschappelijke partijtjes
tegen een potentieel nieuw lid. Dat verklaart dat er in ronde 14 slechts vijf partijen werden
gespeeld. Ranglijstaanvoerder Nadeem Taverne leed zijn tweede achtereenvolgende
nederlaag. In ronde 13 was Eric Alvares te sterk en een ronde later wilde Thomas Alvares
niet voor zijn vader onderdoen en bracht ook hij Nadeem een nederlaag toe. Aad
Mittertreiner slaagde er na twee nullen op een rij in om weer eens te winnen. Niels
Okkema was het slachtoffer. Na twee achtereenvolgende overwinningen mocht Vlad
Svarnovics het opnemen tegen Eric Alvares. Vlad leek mij wat beter te staan, maar na een
heftig tijdnoodduel was het Eric die aan het langste eind trok. Hieronder vindt u de
uitslagen:
Ben van Ham – Ruud van Dijk
1-0 Nadeem Taverne – Thomas Alvares
0-1
Kuaw Moe – Haagse Harry
1-0 Eric Alvares – Vlad Svarnovics
1-0
Niels Okkema – Aad Mittertreiner 0-1

HSV-beker
Op 7 februari werd de laatste partij in de kwartfinale gespeeld. Evert Roeleveld en Hans de
Haan speelden hun reguliere partij remise. In de armageddon ging Evert volgens eigen
zeggen in de opening in de fout en verloor. Alle halvefinalisten zijn nu bekend, namelijk
Jan Verheijen, Hans de Haan, Ton Bodaan en Bert Corneth.
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HSV 2 bijt zich stuk op Promotie 3 door Bert Gerritsma
Het tweede team mocht het op maandag 7 februari thuis opnemen tegen Promotie 3.
Nadat in de eerste ronde met 5½-2½ werd verloren van het sterke team van DSC 6 waren
nu ook de routiniers van Promotie 3 te sterk.
Het had nogal wat voeten in de aarde om met een compleet team aan de start te
verschijnen. Na enkele coronagerelateerde afmeldingen leek het er even op dat we slechts
zeven spelers hadden. Reddende engel was Willem Hessels. Willem was gekomen vanwege
de een minuut stilte ter herdenking aan de onlangs overleden Fred van der Holst. Na enige
zachte aandrang kon Willem overgehaald worden om aan bord vijf plaats te nemen, zodat
we toch met acht spelers de strijd konden aangaan.
Het eerste punt kwam op naam van debutant David Poka. Aan bord acht had hij slechts 18
zetten nodig om zijn tegenstander mat te zetten! Zo zien we dat graag, David. Deze partij
treft u aan in de rubriek ‘partijen’. Daarna volgden er nederlagen van Selahattin Ciftci aan
bord zeven en Sjaak van As aan bord twee. Willem Hessels speelde aan bord vijf remise
tegen de sterke Frits Martens. “Een leuke partij”, volgens wedstrijdleider Ton Bodaan.
Hans Coenders kon het aan bord drie niet bolwerken. Geen schande, want tegenstander
Bas van de Graaf heeft een hoge rating (1707). Bovendien moest Hans tussendoor de
indeling van de interne competitie voor zijn rekening nemen (wedstrijdsecretaris Wouter
Remmerswaal is geveld door corona). Henk Bouma hield aan bord zes zijn aanzienlijk
hoger gerate tegenstander op remise.
Door deze resultaten was de tussenstand 4-2 in het voordeel van Promotie. HSV moest de
resterende twee partijen winnen om een gelijkspel af te dwingen. Dat zat er niet echt in.
Jacques de Wit speelde aan het topbord tegen de ijzersterke John Tan. John speelde het
Schots gambiet, maar daarmee verraste hij Jacques niet (dat rijmt). Jacques wist zich
voldoende van de theorie van het Schots te herinneren om niet al in de opening onder de
voet te worden gelopen. Een welverdiende remise was zijn resultaat. Bert Gerritsma was
aan bord vier met voordeel uit de opening gekomen. Hij slaagde er echter niet in om de
beste voortzettingen te vinden. De zet 20.d5? was foutief en kostte hem een pion. Na een
afwikkeling naar een toreneindspel met een pion minder was Bert op keepen aangewezen.
Dankzij de eindspellessen van Ton Bodaan slaagde hij glansrijk voor deze taak en bereikte
hij de veilige remisehaven.
Zo werd de eindstand bepaald op 5-3 voor Promotie. Na twee wedstrijden staat het
tweede team nog met lege handen. Maar niet getreurd. De volgende tegenstander is
Botwinnik 3 op donderdag 17 maart in Zoetermeer. Die gaan we zeker pakken!
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Ton Bodaan clubkampioen snelschaken door Bert Gerritsma
Op maandag 14 februari werd Ton Bodaan de nieuwe clubkampioen snelschaken door in
de finale Vlad Svarnovics met 2-1 te verslaan. Ton volgt hiermee Olaf van Leeuwen op, die
in 2020 het snelschaakkampioenschap won. In 2021 werd dit kampioenschap niet
gehouden.
Aan de titelstrijd namen 18 leden deel. Wedstrijdleider van dienst Nadeem Taverne had de
schakers in twee gelijkwaardige groepen van negen spelers ingedeeld. Uit iedere groep
plaatsten de nummers een en twee zich voor de kruisfinales.
In groep een was het lange tijd spannend, maar uiteindelijk kwam Hans de Haan
bovendrijven. Na acht ronden snelschaken met een bedenktijd van drie minuten + twee
seconden increment had Hans 6½ punten verzameld. Hij moest slechts één nederlaag
incasseren tegen runner up Jan Verheijen, die met 6 punten beslag legde op de tweede
plaats. Hans en Jan plaatsten zich hiermee voor de kruisfinales. De derde plaats werd met
vijf punten gedeeld door Ben van Ham, Sjors Bruggink en Bert Gerritsma. Titelkandidaat
Nadeem Taverne had een complete offday en kwam niet verder dan 3½ punten.
In groep twee heerste Ton Bodaan met harde hand. Met 8 uit 8 was hij ongenaakbaar. Vlad
Svarnovics legde met 6 uit 8 beslag op de tweede plaats. Hij verloor van Ton en ook van
Kuaw Moe Thu. Tegen Thu ging hij door zijn vlag. Er was een knappe derde plaats voor
Niels Okkema met 5 uit 8. De geduchte snelschaker Lex van der Lubbe had een nog ergere
offday dan Nadeem Taverne in groep een. Lex kwam niet verder dan 3 uit 8.
In de kruisfinales verloor Hans de Haan met 2-0 van Vlad Svarnovics. In de eerste partij
blunderde Hans een stuk weg en ging daarna in een mataanval ten onder. In de tweede
partij verwisselde Hans twee zetten en moest kort daarna capituleren.

Hans redde het niet tegen Vlad
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Ton Bodaan had moeite om zich Jan Verheijen van het lijf te houden. Jan won de eerste
partij, maar werd in de tweede partij door Ton mat gezet. In de beslissende
armageddonpartij slaagde Ton er opnieuw in Jan mat te zetten en hij plaatste zich
hierdoor voor de finale tegen Vlad.

Jan kwam ver, maar niet ver genoeg

In de finale viel het op dat Ton zeer snel speelde en nauwelijks bedenktijd verbruikte. Hij
won vlotjes de eerste partij. Ook in de tweede partij speelde Ton zeer snel. Vlad slaagde
erin het materiële evenwicht te handhaven, maar vanwege de ongelijke lopers leek remise
het hoogst haalbare resultaat. Vlad bleek echter ondanks hevige tijdnood sterke zetten
produceren en verraste Ton met een pionnendoorbraak, waarna promotie niet meer te
voorkomen was. De stand was 1-1 en een armageddonpartij moest beslissen over het
clubkampioenschap. Ton moest met wit spelend en met één minuut bedenktijd meer (Ton
6 minuten, Vlad 5 minuten) winnen om kampioen te worden. Ton kreeg opnieuw een grote
voorsprong in tijd en ditmaal slaagde hij er wel in om Vlad op de knieën te dwingen.
Hieronder volgen de cijfertjes:
Groep 1
Hans de Haan
Jan Verheijen
Bert Gerritsma
Ben van Ham
Sjors Bruggink
Nadeem Taverne
Ruud van Dijk
Hans Coenders
Selahattin Ciftci

6½ uit 8
6 uit 8
5 uit 8
5 uit 8
5 uit 8
3½ uit 8
3 uit 8
1 uit 8
1 uit 8

Groep 2
Ton Bodaan
Vlad Svarnovics
Niels Okkema
Sjaak van As
Kuaw Moe Thu
Lex van der Lubbe
Evert Roeleveld
David Poka
Eric Alvares

8 uit 8
6 uit 8
5 uit 8
4½ uit 8
4 uit 8
3 uit 8
3 uit 8
1½ uit 8
1 uit 8
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Kruisfinales
Vlad Svarnovics – Hans de Haan 2-0
Ton Bodaan – Jan Verheijen
2-1
Finale
Ton Bodaan – Vlad Svarnovics

2-1

Kwalificatietoernooi NK ABC
Op zaterdag 12 en zondag 13 februari werd in Eindhoven het tweede kwalificatietoernooi
gespeeld voor het Nederlands Kampioenschap ABC (jeugd). Er werden in totaal zes
partijen gespeeld met een bedenktijd van 55 minuten pppp. + 10 seconden increment
vanaf zet een. Thomas Alvares deed mee bij de B-jeugd en scoorde 3½ uit 6. Dit resultaat
was niet voldoende om zich te plaatsen voor het NK

KNSB-competitie
Enkele HSV-leden kwamen op zaterdag 5 februari in actie tijdens de KNSB-competitie. In
klasse 3F speelde Bert Corneth met Voorschoten 2 in een uitwedstrijd tegen Overschie 1.
Voorschoten won met 5-3. Bert speelde aan bord acht met zwart remise. In klasse 4F
speelde Frans Hoogeveen voor SHTV 2 in de thuiswedstrijd tegen Amsterdam West 2.
SHTV verloor met 4½-3½. Frans verloor met zwart zijn partij aan bord zeven. In klasse 4G
speelden Thomas Alvares en Ton Bodaan in het team van SHTV 1. De thuiswedstrijd tegen
Krimpen a/d IJssel 3 eindigde in een 4-4 gelijkspel. Thomas verloor met zwart aan bord vijf.
Ton speelde aan bord zes met wit remise. Paul Koks speelde met LSG 6 in de uitwedstrijd
tegen Caïssa 4. Caïssa won met 5-3, maar Paul slaagde er aan bord acht in om met zwart
zijn partij te winnen. In dezelfde klasse kwamen Evert Roeleveld en Ruud van Dijk in actie
voor Schaakhuis 2. De thuiswedstrijd tegen Voorschoten 3 werd met 5-3 gewonnen. Evert
verloor met zwart zijn partij aan bord drie. Ook Ruud moest met de zwarte stukken een
nederlaag incasseren aan bord zeven.

Partijen
Maar liefst vier leden leverden hun partij in. De eerste partij werd gespeeld in de
kwartfinale van de HSV-beker door Jacques de Wit en Bert Corneth. Het commentaar is
van Bert Corneth.
HSV-beker kwartfinale, 24 januari 2022
Wit: Jacques de Wit
Zwart: Bert Corneth
Aljechin-verdediging
Allebei hadden we ons goed voorbereid. Ik ging ervan uit dat Jacques net als in onze
vorige ontmoetingen met e4 zou openen, en Jacques rekende er op dat ik dan de Aljechin
zou spelen.
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In onze laatste twee partijen kwam de volgende variant op het bord: 1.e2-e4, Pg8-f6 2.e4e5, Pf6-d5 3.d2-d4, d7-d6 4.f2-f4, d6xe5 5.f4xe5, c7-c5 maar Jacques had voor deze partij
een andere opzet bekeken.
1.e2-e4, Pg8-f6 2.e4-e5, Pf6-d5 3.d2-d4, d7-d6 4.Pg1-f3.
De zogenaamde ‘Moderne variant’. Mijn voorbereiding kon de prullenbak in.
4…, d6xe5 5.Pf3xe5, c7-c6.
Naar mijn mening de meest degelijke zet. Jacques had gehoopt op het veel gespeelde
Pd7 en dan is het offer Pxf7 erg sterk.
6.Lf1-e2.
Niet de meest gespeelde maar wel de sterkste zet. Het was duidelijk dat Jacques zich
serieus had voorbereid.
6…, Lc8-f5 7.c2-c3, e7-e6 8.g2-g4!? Lf5xb1.
Pas na enige bedenktijd gespeeld. De gedachte erachter was dat ik weliswaar het
loperpaar afgeef, maar de lange rokade is nu onmogelijk geworden, terwijl de korte rokade
zo zijn bezwaren heeft gegeven de al vooruitgeschoven g-pion. Het wordt dus lastiger om
voor de witte koning een veilige plek te vinden.
9.Ta1xb1, Pb8-d7 10.Pe5-f3.
De juiste beslissing! Zoals meestal in de Aljechin-verdediging heeft zwart minder ruimte
en heeft er daarom baat bij een paar stukken te ruilen. Wit verhindert dat.
10…, Dd8-c7 11.Dd1-d2, Lf8-d6 12.Dd2-g5, Th8-g8.
Zwart is vrijwel gedwongen om zijn korte rokade op te geven, maar erg is dat niet.
13.Le2-d3
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Stelling na 13.Ld3

13…h7-h6.
Zwarts vorige zetten waren uitstekend, maar dit is niet meer de beste. Sterker was hier
Ld6-f4 geweest, met als mogelijk vervolg 14.Lxf4, Pxf4 15.Kd2, f6 16.Dh4, 0-0-0 17.Dg3, c5
en zwart staat duidelijk beter.
14.Dg5-h4, Ld6-f4 15.0-0, Lf4xc1.
Zwart mist de kans op een gevaarlijke aanval: 15…, g5! 16.Dxh6, Lxc1 17.Tbxc1, 0-0-0
18.Tfe1, Th8 19.Dxg5, Tdg8 20.Dd2, Txg4+ 21.Kf1, Tf4 en wit heeft onoverkomelijke
problemen.
16.Tb1xc1, Pd5-f4 17.Tc1-d1, Pf4xd3?
Weer te voorzichtig, g7-g5 was nog steeds sterk geweest.
18.Td1xd3, Pd7-f6 19.Pf3-e5, 0-0-0 20.Td3-d1.
Afwachtend gespeeld. Gegeven dat zwart het grootste deel van zijn tijd al had verbruikt
zonder noemenswaardig voordeel te hebben bereikt laat wit het zich terecht bewijzen.
20…, Tg8-h8 21.Tf1-e1, g7-g5!? 22.Dh4-g3 Zie Diagram volgende bladzijde 22…Pf6d5.
Weer te langzaam: h5 was noodzakelijk om de vaart erin te houden, bijvoorbeeld 23.Df3,
De7 en zwart blijft dreigend.
23.Dg3-f3, Pd5-f4 24.Pe5-d3(!)
Wit haalt de angel uit de zwarte aanval.
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24…, Pf4xd3 25.Td1xd3, h6-h5 26.g4xh5, g5-g4 27.Te1-e5??
Wit vergeet heel even zijn dame. Een dramatisch einde van de partij. Jacques gaf op nog
voordat ik zijn dame kon nemen. Ik had gerekend op Df3-g3, maar na het geplande
Th8xh5 staat zwart niet noemenswaardig beter.

Stelling na 22.Dg3

David Poka maakte een succesvol debuut in het tweede team. In de thuiswedstrijd tegen
Promotie 3 slaagde hij er als enige in zijn partij te winnen. Slechts 18 zetten had hij nodig
om zijn tegenstander mat te zetten. Het commentaar is van Stockfish/Deep Bert.
David Poka - Dolf Strikwerda [D02]
HSV 2 - Promotie 3 Den Haag 07.02.2022
1.d4 d5 2.Lf4 Pc6 3.e3 Pf6 4.Pf3 e6 5.Pbd2 h6 6.Ld3 Ld6 7.Pe5 Lxe5 8.dxe5 Pd7 9.Pf3
0–0 10.h3
Stockfish geeft de voorkeur aan 10.c3 f6 11.exf6 met voordeel voor wit
10…a6?
Veel sterker was 10. Pc5 met gelijk spel.
11.g4?!
Dit is veel te agressief. Alsnog 11.c3 verdiende de voorkeur.
11…Pc5?
Dit had zwart op de 10e zet moet spelen. Nu is de tekstzet foutief. Noodzakelijk was 11…f6
om wits volgende zet te voorkomen.
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12.g5!
Sterk gespeeld. Stockfish geeft de zet een uitroepteken.
12…h5 13.g6!
Opnieuw vindt David de beste zet.
13…f6 14.Pg5!

Stelling na 14.Pg5!

Een volkomen correct stukoffer. David is niet bang uitgevallen.
13… fxg5 15.Dxh5 Te8 16.Dh7+ Kf8 17.Dh8+ Ke7 18.Dxg7# 1-0

Stelling na 18.Dxg7#

Een beter debuut is nauwelijks denkbaar!
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Eric Alvares slaagde er in de interne competitie in om ranglijstaanvoerder Nadeem Taverne
diens eerste nederlaag toe te brengen. Het commentaar is van Ton Bodaan.
Nadeem Taverne (1737) - Eric Alvares (1565) [E94]
HSV Intern Den Haag, 31.01.2022
[TonBo]
1.Pg1-f3
Een echte koningsindische vechtpartij met vooral veel strategie op de lange termijn. Gelijk
tot aan het eindspel. Eerst krijgt wit wat kleine kansen maar opeens slaat de blunderduivel
toe. Overgangen van toreneindspelen naar een pionneneindspel kunnen voor lelijke
verrassingen zorgen.
1...Pg8-f6 2.d2-d4 g7-g6 3.c2-c4 Lf8-g7 4.Pb1-c3 0-0 5.e2-e4 d7-d6 6.Lf1-e2 e7-e5
7.0-0 Pb8-a6 8.d4-d5 Pf6-h5 9.Pf3-e1 Ph5-f4 10.Le2-f3 f7-f5 11.Pe1-d3 Pf4xd3
12.Dd1xd3 Dd8-e7
Echte koningsindische stelling. Centrum stabiel. Wit speelt op de damevleugel, zwart op de
koningsvleugel.
13.a2-a3 Pa6-c5 14.Dd3-c2 a7-a5 15.Lc1-e3 b7-b6 [15...f5-f4 16.Le3xc5 d6xc5]
16.b2-b4 f5xe4 [16...Pc5-b7]
17.Pc3xe4 Pc5xe4 18.Lf3xe4 Lc8-f5 19.f2-f3
Timing is een lastig onderwerp : c5 moet gebeuren om verder te komen maar wat is het
beste moment ? [19.c4-c5 a5-a4]
19...De7-h4 20.g2-g3?!
Verzwakt de koningspositie 20.c4-c5 was nu gevraagd maar ook dan staat wit maar iets
beter. 20...a5xb4 21.a3xb4 b6xc5 22.b4xc5 Lg7-h6 23.Le3xh6 Dh4xh6 24.Le4xf5 g6xf5
25.Ta1xa8 Tf8xa8.
20...Dh4-h3 21.c4-c5
Nog steeds een goede zet maar te laat.
21...b6xc5 22.b4xc5 Lg7-h6 23.Dc2-d2 Lh6xe3+ 24.Dd2xe3 Tf8-f6 25.Tf1-c1 [25.Ra1b1] 25...Ta8-f8 26.c5xd6 c7xd6 27.Tc1-c3 h7-h5 [27...Tf8-b8] 28.Ta1-c1 Lf5xe4
29.De3xe4 Dh3-f5 30.De4xf5 Tf6xf5 31.Kg1-g2
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Stelling na 31.Kg2

Nieuwe fase in de partij : een dubbel toreneindspel, duivelsmoeilijke materie.
31...g6-g5 32.Tc1-c2 g5-g4?
Lost het probleem van wit (de zwakke f3 pion) op.
33.f3xg4 h5xg4 34.Tc3-c8
Waar gaat het om : zwakke pionnen, actieve toren, veilige koning. 34.Tc3-c6 valt een
zwakte aan. 34...Tf8-f6 35.Tc6-c4 (35.Tc2-c4?? Tf5-f2+ 36.Kg2-g1 Tf2f1+ 37.Kg1-g2 Tf6f2#

Stelling na 37...Tf6-f2# (analyse)

34...e5-e4 35.Tc8xf8+ Kg8xf8 36.Tc2-f2 Tf5-f7
36...Tf5xf2+? 37.Kg2xf2 Kf8-f7 38.Kf2-e3 Kf7-f6 en wit wint het pionneneindspel.
37.Kg2-f1?
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[37.Tf2-f4! e4-e3 (37...Tf7xf4 38.g3xf4 Kf8-g7 39.Kg2-f2!! Kg7-f6 40.Kf2-e3 Kf6-f5 41.a3-a4

Stelling na 41.a4 (analyse)

Zetdwang !) 38.Tf4xg4 (38.Kg2-f1 Kf8-e7 39.Kf1-e2 Tf7-h7 40.Tf4xg4
Th7xh2+ 41.Ke2xe3 en wit kan het nog een tijdje proberen.) ]
37...Kf8e7!

Stelling na 37...Ke7!

Nu kan zwart zijn koningspositie verbeteren en plots wint hij het pionneneindspel.
[37...Tf7xf2+?]
38.Kf1-e2
[38.Tf2xf7+ Ke7xf7 39.Kf1-e2 Kf7-f6 40.Ke2-e3 Kf6-e5 41.a3-a4 Ke5xd5]
38...Tf7xf2+ 39.Ke2xf2 Ke7-f6 40.Kf2-g2 Kf6-e5 41.h2-h4 Ke5xd5 42.Kg2-f2 Kd5-e5
43.Kf2-e3 d6-d5 44.a3-a4 d5-d4+ 45.Ke3-d2 e4-e3+ 46.Kd2-d3 Ke5-f5 47.Kd3-e2
Kf5-e4 48.Ke2-e1 d4-d3 49.Ke1-d1 Ke4-f3 50.h4-h5 Kf3-f2 0-1
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De laatste partij werd gespeeld in de KNSB-competitie. Paul Koks speelde met zijn team
LSG 6 uit tegen Caïssa 4. Paul geeft zelf commentaar. Incidenteel laat ook DeepBert van
zich horen.
Erik Fokke - Paul Koks [D35]
Caïssa 4 - LSG 6 Amsterdam, 05.02.2022
We spelen tegen Caïssa 4. Een team waarvan ik Jule Cordes tegenover me trof in de zesde
ronde van het Science Park Chess Tournament te Amsterdam 2019. Die partij eindigde in
remise.
In de Meevaart mag ik het opnemen tegen een enigszins grieperige Erik Fokke. Er komt
een geweigerd damegambiet op het bord. De zet 15.f4 leidt tot een leuke, gecompliceerde
stelling.
1.d4 e6 2.c4 d5 3.Pc3 Pf6 4.Lg5 Le7 5.Pf3 0–0 6.e3 Pbd7 7.cxd5 exd5 8.Tc1 c6 9.Ld3 h6
10.Lh4 Te8 11.0–0 Pe4 12.Lxe7 Dxe7 13.Te1 Pdf6 14.Pe5 Pd7 15.f4

Stelling na 15.f4

Ik kies voor een voortzetting die me een pion kost, maar die wel het in handen krijgen van
een open lijn oplevert.
15…Dh4 16.Pxe4 Pxe5 17.dxe5 dxe4 18.Lxe4 Le6 19.Dc2 Ted8
Zie diagram volgende bladzijde.
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Stelling na 19...Ted8

20.Ted1 De7 21.a3 Kf8 22.Kf2 Dh4+ 23.Kg1 De7 24.g3 a5

Stelling na 24...a5

Tijdens de analyse zijn we het er allebei over eens dat zwart het initiatief krijgt met de zet
24…a5. In het vervolg krijg ik een pionnenmeerderheid op de damevleugel, waar mijn kansen
liggen.
25.Kf2 a4 26.Txd8+ Txd8 27.Dxa4 Td2+ 28.Kf3 Txb2 29.Da8+ De8 30.Dxe8+ Kxe8
31.Tc2 Tb3 32.f5 Ld7 33.Ta2 c5 34.Ld5 Tb6 35.e4 Ke7 36.h4 Lc6 37.Kf4 Ta6 38.g4 b5
39.g5 Lxd5 40.exd5 Ta4+
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Stelling na 40...Ta4+

Ik besef achter het bord ook wel dat het met de witte pionnenopmars een kwestie van
techniek is om mijn koning lam te leggen, maar ik blijf me concentreren op mijn eigen
mogelijkheden. De dreiging die daarmee gepaard gaat mist zijn effect niet bij een
tegenstander die daardoor ook een paar keer een betere voortzetting mist.
In deze fase is wit volgens Komodo ‘duidelijk aan het winnen’.
DeepBert: Na de tekstzet taxeert Stockfish het witte voordeel op 5.42.
41.Kg3 hxg5 42.hxg5 b4 43.Tc2 Txa3+ 44.Kf4 Tc3 45.Ta2 Ta3 46.Tc2 Ta5 47.f6+ gxf6
48.gxf6+ Kd7 49.Kf5 b3 50.e6+ fxe6+ 51.dxe6+ Ke8 52.Th2 c4+ 53.Kg6 Kd8 54.Th8+
Kc7 55.f7 b2

Stelling na 55...b2
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56.f8D??
DeepBert: Wit stond huizenhoog gewonnen, maar deze blunder bederft alles. Hij had aan
zijn verdediging moeten denken. Stockfish geeft de volgende variant: 56.Th1 Ta1 57.f8D
b1D+ 58.Txb1 Txb1 59.Df4+ Kd8 60.Dxc4 Tb6 61.Kf7 Tb7+ 62.Kf8 Tb8 63.Dc5 Tb7 64.e7+ en
wit wint. Nu is het zwart die aan het langste eind trekt.
56…b1D+ 57.Kh6 Dc1+ 58.Kg6 Dg5+ 59.Kf7 Tf5+ 60.Ke8 Dd8# 0-1
Hiermee wordt een leuke, complexe partij afgesloten. Een partij met volop leermomenten
voor beide formaties.

Stelling na 60.Dd8#
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