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VOORWOORD
Beste NBC-leden,
De zomer zit er weer op, het mooie weer
is over, tijd om ons weer op het
correspondentieschaak
te
richten!
Afgelopen zomer vond in het Poolse
Krakow het congres van de ICCF plaats.
Arjen Oudheusden heeft de belangrijkste
besluiten die daar genomen zijn op een
rijtje gezet. Onze wereldkampioen Ron
Langeveld was bij het congres aanwezig
en heeft zijn impressies aan het papier
toevertrouwd. Verder in deze Nieuwsbrief
aandacht voor een aantal nieuwe
toernooien,
waaronder
het
NBC
promotietoernooi, een update van Joop
Jansen over de stand van zaken in de
vriendschappelijke
wedstrijden
en
uiteraard weer een paar geannoteerde
partijen. Deze keer komen die van de
hand van Ronald Ritsema en Johan
Engelen, die hun partijen tegen res. de
Spanjaard Cerrato en de Pool Pietrzak
onder de loep nemen.
Veel leesplezier toegewenst!
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1. Van de voorzitter
Beste leden,
Ik weet niet hoe het u de afgelopen maanden vergaan is, maar bij mij nodigde het
mooie weer niet uit tot de analyse van partijen. Nu nadert de zomer haar eind en het
correspondentieschaak seizoen gaat weer volop van start. Via de website en email
heeft u hopelijk al kennis genomen van nieuwe toernooi aankondigingen, maar ik wil
toch even uw bijzondere aandacht vestigen op het NBC promotietoernooi dat dit
najaar van start gaat. Joop Jansen heeft veel tijd en energie gestoken in de
voorbereiding en de doelstelling is om nieuwe leden te werven en kennis te laten
maken met het correspondentieschaak. We hebben hiervoor een aantrekkelijke pot
met prijzengeld beschikbaar gesteld en bestaande leden worden ook van harte
uitgenodigd om mee te doen. Verder mogen we ons de laatste tijd verheugen in veel
aandacht voor het correspondentieschaak. In Schaakmagazine een prachtig artikel
over Ron Langeveld, die tijdens het ICCF congres afgelopen zomer zijn wereldtitel in
ontvangst nam. Verder bericht Twan Burg regelmatig over de resultaten van het
Nederlandse Olympiadeteam op Schaaksite met fraaie partijanalyses. Kortom, we
zijn er weer klaar voor en ik wens u een mooi en succesvol nieuw schaakseizoen!
Met vriendelijke groet,
Arjen Oudheusden

2. Hessel Visser
Helaas zijn gezondheidsproblemen aanleiding voor Hessel Visser om zijn taken als
bestuurslid neer te leggen. Hessel was ons langst zittende bestuurslid en hij heeft
zich vele jaren voor de NBC ingezet. Wij zijn Hessel zeer erkentelijk voor het vele
werk dat hij voor de NBC heeft gedaan en wensen hem sterkte met zijn gezondheid.
Tijdens de ALV zullen we op gepaste wijze afscheid nemen van Hessel als
bestuurslid. Albert Hebels zal de (leden) secretariaats taken nu volledig op zich
nemen.
Arjen Oudheusden
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3. Giel Massy Kampioen K47 (post)
Door het verlies van Peter Groot tegen Gerard Hooykaas in de laatste open staande
partij was het niet meer mogelijk voor Peter om naast Giel Massy te komen. Giel
Massy pakt dus de winst in K47, Gerard Hooykaas legde beslag op de tweede plaats
en voor Peter Groot resteerde de derde stek. De felicitaties zijn voor Giel Massy!
Nederlands Kampioenschap K47

TD Doorn, Jos P. M. van
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Jos van Doorn

4. ICCF congres 2013
Het ICCF congres werd afgelopen zomer in Krakow
georganiseerd door de Poolse correspondentieschaak
vereniging. Ron Langeveld vertegenwoordigde de
NBC ter ere van het behalen van zijn wereldtitel en om
persoonlijk zijn prijs in ontvangst te nemen (zie foto,
CCF
president
Eric
Ruch
overhandigt
de
wereldkampioens medaille aan Ron Langeveld). Een
kort verslag van zijn hand is hieronder geplaatst. Voor
impressies van het congres en de belangrijkste
besluiten kunt u op de uitstekende website van de
Poolse vereniging terecht: http://kszgk.com/iccfcongress2013/.
De belangrijkste veranderingen, welke per 1 januari 2014 ingaan, zijn:
 Er komt een aparte rating voor Chess 960.
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Speciaal verlof komt te vervallen, in plaats daarvan wordt het aantal
verlofdagen verhoogd tot 45 dagen per jaar.
Tablebases worden geintroduceerd; remise kan worden geclaimd op basis
van het bereiken van een remisestelling volgens tablebases.
De code of conduct wordt aangepast om maatregelen te kunnen nemen tegen
spelers die evident en herhaaldelijk tijd rekken in duidelijk verloren positie. Dit
wordt gezien als ongepast gedrag.

Arjen Oudheusden

5. Korte impressie ICCF-congres
Ron Langeveld vertegenwoordigde de NBC op het ICCFcongres in het Poolse Krakow en nam daar ook de
medaille en oorkonde in ontvangst die horen bij het door
hem behaalde wereldkampioenschap. Tevens ging hij op
de foto met zijn "Great Predecessors (en Successors)".
Op de foto ziet u van links naar rechts de
wereldkampioenen Ron Langeveld, Marjan Šemrl,Horst
Rittner, Fritz Baumbach, Fabio Finocchiaro en Pertti
Lehikoinen.
Hieronder een kort verslag van de hand van Ron over
zijn ervaringen in Krakow.

Dit jaar deed het ICCF congres voor de vierde keer Polen aan. Na Warschau (’73),
Poznan (’83), en Gdansk (’93) werd het nu Krakau. De terugkeer naar Polen met een
regelmaat van 10 jaar is natuurlijk niet helemaal toevallig : in 2013 bestaat de Poolse
correspondentieschaakbond 80 jaar. Het gebeurt bij mij wel vaker dat ik pas na een
eerste bezoek aan een plaats buiten Nederland bij thuiskomst wat
wetenswaardigheden van de stad opzoek. Ook dit keer wist ik vooraf amper wat me
te wachten stond, los van de congresvergaderingen dan. Bij het schrijven van deze
korte impressie ligt het congres al weer 46 dagen achter me, en een vlugge blik op
Wikipedia leert me dat Krakau tot 1609 de hoofdstad van Polen was. Niet
verwonderlijk dus om daar al rondlopend veel oudheid aan te treffen. Verder lezend :
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“Krakau is een van de belangrijkste cultuursteden van Midden-Europa. Het wordt
daarom wel het "Florence van Polen" genoemd, en is volgens velen een van de
mooiste steden van Europa. De stad kwam als een van de weinige steden in Polen
bovendien ongeschonden de Tweede wereldoorlog door”. Deze korte typering klopt
heel aardig met hoe ik de stad daar zelf heb ervaren, waarbij ik moet opmerken dat
er pas na de eerste drie dagen vergaderen gelegenheid is geweest om op ‘excursie’
te gaan. Op de laatste dag heb ik vrij in de stad kunnen rondwandelen, en inderdaad,
het centrum ademt nog steeds een vooroorlogse schoonheid uit. De regio biedt meer
dan alleen dit perspectief. Op de voorlaatste dag koos ik voor een bezoek aan
Auswitsch in het achterland op minder dan 1,5 uur van Krakau. In een korter
tijdsbestek dan de duur van een film rijdt je met de bus naar een andere wereld waar
het wemelt van de ‘toeristen’ maar waar ook, niet onverwacht, de kakofonie
ontbreekt en de gidsen de drommen mensen schuifelend rondleiden op plekken waar
het spreken je snel vergaat. Voor iemand die geraakt wordt door het kijken naar
Schindler’s List is een bezoek aan Auswitsch-Birkenau een bewuste keuze en die
paar uur daar hebben een blijvende indruk gemaakt. In Krakau zelf is het mogelijk
om de fabriek van Schindler te bezichtigen, iets wat ik hoop nog een keer te doen op
een volgend bezoek aan deze stad en dan zal ik ook niet vergeten om een camera
mee te nemen.
De onderwerpen die tijdens het congres besproken zijn en de voorstellen die het wel
of niet gehaald hebben komen in een volgende nieuwsbrief nog aan bod als de
officiële notulen later dit jaar beschikbaar zijn. Mijn persoonlijke mening over
sommige beslissingen en over het congres als geheel is na mijn derde bezoek aan
een ICCF congres wat milder dan in voorgaande jaren. Deels komt dit doordat ik dit
jaar Arjen Oudheusden als gedelegeerde mocht vervangen en het eigen belang
minder sterk voelde nu ik niet meer in het geweer hoefde te komen tegen initiatieven
die de afgelopen jaren al een behoorlijke impact hebben gehad op bijvoorbeeld de
WK cyclus, waar ik toen ook nog midden in zat. Ten opzichte van mijn vorige bezoek
(Leeds, 2009) is de aanpak tijdens de congressen ook anders : alleen (ruim) vooraf
ingediende schriftelijke voorstellen komen in aanmerking voor een stemming en dat
maakt de discussies toch merkbaar anders. Uiteindelijk heeft dit ook invloed op wat
er uiteindelijk wordt besloten, wat ook bleek bij één van de controversiële
onderwerpen : het schrappen van speciaal verlof. Om speciaal verlof te kunnen
aanvragen moet er een goede reden met het verzoek worden meegestuurd. De
regels hieromtrent waren afgelopen jaren al aangescherpt door expliciet redenen uit
te sluiten en door TD bingo te elimineren door het instellen van een centraal loket
voor het goedkeuren van speciaal verlof. Jaarlijks kwamen hier honderden
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verzoeken binnen met soms de meest “fantastische” redenen. Bij een bloemlezing
hieruit is het vaak echt moeilijk om niet spontaan in lachen uit te barsten, hoe serieus
het onderwerp ook is bedoeld. Bij de spelers die over gingen tot het indienen van
minder originele verzoeken bestond er vaak gerede twijfel of het wel waar was. Door
het overleggen van bijv. een doktersverklaring zou dit ondervangen kunnen worden
maar het is niet verwonderlijk dat ICCF niet serieus overweegt om bewijslast in te
voeren. Los van de extra inspanningen die hiermee gemoeid zijn tref je hiermee niet
alleen de sjoemelaars maar ook de spelers met legitieme verzoeken tot speciaal
verlof. Dat er wat moest veranderen was echter evident, en er was uiteindelijk een
meerderheid voor het enige officiële voorstel dat er lag, namelijk het verruimen van
normaal verlof en het schrappen van speciaal verlof. Pluspunt is dat de ICCF in klap
van alle speciale verzoeken af is, maar uiteraard heeft deze ‘oplossing’ ook als
consequentie dat er meer verlof zal worden opgenomen door spelers onder
omstandigheden waaronder ze normaal geen speciaal verlof zouden hebben
aangevraagd. Dit heeft uiteraard impact op de duur van partijen en op de lengte van
de cyclus bij WK rondes en de Champions League. Tijdens de sessie heb ik nog een
voor de hand liggende verbetering voorgesteld dat helaas niet ter stemming kwam
vanwege de eerder genoemde regel dat zoiets ruim vooraf moet worden ingediend
(ter bestudering), maar ik heb er alle vertrouwen in dat dit volgend jaar alsnog zal
gebeuren omdat de reacties op het idee veelal positief waren. Voor volgend jaar zal
ik het voorstel uitwerken en via de NBC laten indienen. Het basis idee van het
voorstel is dat elke speler een speciaal verlof tegoed krijgt van een x-aantal dagen
voor een periode van een aantal jaar. Bijvoorbeeld 90 dagen voor 5 jaar. Er hoeft
geen reden voor het verlof te worden opgegeven en vanaf de eerste ‘opname’ begint
de periode van 5 jaar. Maakt een speler de 90 dagen in zijn eerste jaar op en moet
voor het einde van die 5 jaar periode onverhoopt voor 2 weken naar het ziekenhuis
dan zal die speler moeten accepteren dat er alleen nog maar regulier verlof over is,
mits dat niet ook al is verbruikt. Het 90 dagen tegoed is in die zin dan ook alleen
bedoeld voor noodsituaties en de verwachting is dat spelers die reserve daarvoor
achter de hand houden en niet opmaken als zijnde normaal verlof. Het mag wel,
maar dan is dat een eigen keus en een bewust genomen risico.
Ron Langeveld
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6. Nieuwe Toernooien
Dit najaar starten weer een aantal toernooien vanuit de NBC en de ICCF.
NBC toernooien
NBC Promotie toernooi
Om nieuwe spelers te laten kennismaken met
het correspondentieschaak organiseert de
NBC een kennismakingstoernooi met mooie
prijzen. Uiteraard is dit toernooi ook
toegankelijk voor leden. Start van het toernooi
is op 1 November en aanmelding dient voor 1
Oktober te geschieden bij Joop Jansen.

2e No PC toernooi
Zoals de titel al zegt nemen de deelnemers nadrukkelijk afstand van het gebruik van
schaakprogramma's en databases om de zetten te vinden. Alle leden van de NBC
kunnen deelnemen aan dit toernooi. De officieel start data zal zijn op 15
september 2013 en zal volgens het Post regelement van de NBC gespeeld worden.
De bedenktijd zal 30 dagen zijn voor 10 zetten. 30 dagen vakantie verlof mogelijk. De
inschrijvingen kunnen bij Jos van Doorn ingediend worden tot 30 augustus 2013. Dit
kan per post of E mail met graag U gegevens. De zetten worden in principe per post
verstuurd maar E mail is ook mogelijk als beide spelers het hier over eens zijn. Let
op: het postreglement blijft van kracht! Indien er spelers zijn die graag via de
webserver spelen graag aangegeven want als het mogelijk is kunnen we webserver
groepen maken al is dit niet de eerste opzet van het toernooi. Hier zal het webserver
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reglement van kracht zijn. De indeling zal afhankelijk van het aantal deelnemers
nader worden bepaald. Dit kan met voorrondes zijn met dan een finale groep of
alleen maar een finale groep. Alle uitslagen met bijbehorende partijnotaties, als ook
eventuele andere correspondentie betreffende deze groep dienen rechtstreeks aan
Jos van Doorn gezonden te worden.
ICCF toernooien
20e ICCF Worldcup
De Russische correspondentieschaak vereniging organiseert namens de ICCF de
20e ICCF Worldcup. Het toernooi start op 30 November 2013. Aanmelding voor 1
November bij de NBC (Jos van Doorn of Joop Jansen) of op de website van de
ICCF. Meer informatie vindt u op de ICCF website.
10e European Team Championship Semi Finals
Dit is een zeer sterk toernooi waar de beste spelers aan meedoen en natuurlijk wil
Nederland ook een team opstellen. Hebt U interesse in een deelname meldt u dan
aan bij Jos van Doorn onder vermelding van uw gegevens. De plaatsings commisie
van de NBC zal zich buigen over de kandidaten en een advies uit brengen aan het
bestuur waarna het team zal worden vastgesteld.
Post Olympiade
De Post Olympiade staat gepland voor najaar van 2013. We zoeken spelers die mee
willen doen aan de post olympiade voor Nederland. Aantal partijen zijn niet bekend
aangezien nog niet duidelijk is hoeveel landen een team inschrijven. Aanmelding
graag bij Jos van Doorn onder vermelding van uw gegevens.
Rudolf Ševeček Memorial
Ter nagedachtenis van de Tsjechische speler Rudolf Ševeček organiseert de
Tsjechische correspondentieschaak vereniging een invitatie toernooi. Gespeeld
wordt in drie categorieeen, voor spelers met een minimale rating van respectievelijk:
> 2526 voor het A tournament, > 2401 voor het B tournament, > 2351 voor het C
tournament. Nederland is uitgenodigd een speler voor elke categorie voor te dragen.
Meer informatie vindt u hier. Aanmelding bij Jos van Doorn. Bij meerdere geschikte
kandidaten zal de plaatsingscommissie een voordracht doen aan het bestuur.
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7. Viendschappelijke Wedstrijden
POLEN
Binnenkort start de vriendschappelijke wedstrijd tegen Polen. De wedstrijd wordt
gespeeld via de webserver. U kunt zich voor deze vriendschappelijke
landenwedstriijd vanaf heden aanmelden bij Joop Jansen. Graag een mailtje naar:
jannesnelleke@home.nl
AUSTRALIE/NIEUW-ZEELAND
Een landenwedstrijd van meer dan 50 borden is altijd leuk voor zo'n klein landje. Als
je dan ook nog voordat je goed en wel begonnen bent op bord 1 een vol punt scoort
is dat natuurlijk mooi meegenomen. Twan won zijn eerste partij van een GM. Zie
hier onder:
Twan Burg-Mark Noble
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bg5 Nbd7 7.Bc4 Qb6 8.Bb3 e6
9.Qd2 Be7 10.0–0–0 Nc5 11.Rhe1 0–0 12.Kb1 Qc7 13.f4 Nxb3 14.axb3 h6 15.h4 b5
16.g4 Nxg4 17.Rg1 h5 18.f5 (diagram).
En hier hield zwart het voor gezien. Na 15 zetten schreef
Twan me al hoe hij dacht dat zwart in de problemen gebracht
kon worden. Twan, onze eerste bordspeler in de Olympiade,
is natuurlijk een bijzonder goede bordschaker. Maar
correspondentieschaak is soms wat anders. Je moet ook
“leren” op je handen te gaan zitten. Een duidelijk betere
stelling tegen een Japanner, die Twan over een tijdje als hij
het in de vingers heeft zeker binnenhaalt, liet hij nu glippen.
Dit is natuurlijk wel een bijzonder grote opsteker. Zijn eerste GM die hij weet te
verslaan!! Voor commentaar bij deze prachtige partij zie Twan’s artikelen op
Schaaksite. Een uitgebreide partij-analyse met enkele andere partijen van deze
opening is te vinden via de volgende link: http://schaaksite.nl/page.php?al=winst-bijcorrespondentieschaken&highlight=NOBLE. Bij het schrijven van dit verslag staan
we al op een dikke voorsprong. Dus mogelijk kunnen we de revanche mooi keepen,
en ook deze wedstrijd zien te winnen! Dat zou mooi zijn. Wel zijn er enkele
deelnemers, aan beide zijden overigens, al door de tijd gegaan. Altijd jammer, zeker
in een vriendschappelijke wedstrijd! Wiebe Stoelwinder, Hans Eshuis, Bernard
Holtrop en Gerard Lonnee wisten al twee uit twee te scoren. Dat tikt natuurlijk wel
fors aan! Ga zo door mannen (en Vrouw!).
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VERENIGDE STATEN
Ook in deze wedstrijd staan we op een redelijke voorsprong! Altijd leuk. Ook in deze
wedsrijd zijn onze staartborden meer op dreef dan de rest; Ron van Neyhof, Rob
Bes, Willem van der Linden, Rick Weggen, Hans Eshuis en Jaap Niewold hebben
hier al 2 uit twee gescoord. Een mooie prestatie.
CANADA
Tegen de Canadezen spelen we nog eens ouderwets twee matchen, zowel per
webserver als per post. In de webservermatch staan we heel dik voor. Maar er zijn
nog vele partijen gaande! We zullen dus nog even flink aan de bak moeten! Een
groot lichtpunt in deze match waren weer eens twee volle punten door ons
bestuurslid Gert Legemaat! Hij was daar hard aan toe. Maar…hij heeft me toegezegd
dat zijn dieptepunt is geweest, dus tegenstanders…..bereid U maar voor….! Gert is
er klaar voor! In de Postwedstrijd is nog geen enkele wedstrijd beslist. Tenslotte moet
de kaart wel even de plas over. 9 Borden is niet slecht voor een Postwedstrijd!
ARGENTINIË
De wedstrijd tegen Argentinië hebben we gewonnen. Er zijn nog twee partijen bezig,
beiden van Wim Velker. Misschien op dit moment wel de fanatiekste
“vriendschappelijke wedstrijden-man”. Wim gebruikt altijd ruim zijn bedenktijd, gaat
overigens nooit door zijn vlag en haalt er uit wat er in zit. De wedstrijdpunten kunnen
ons niet meer ontgaan! We winnen dik! Ook hier vooral door de staart én niet te
vergeten door twee winstpartijen van Louk Tazelaar op bord 3. Een goede prestatie!
BRAZILIË
De match tegen Brazilië is kortgeleden gestart. Zij wilden heel graag een revanche
en afgaand op de ELO’s krijgen we het écht zwaar. Zij hebben meer elopunten in de
melk te brokkelen dan wij….maar Twan Burg op bord één en GM Michiel Plomp op
twee ….dat is toch ook niet slecht!
BULGARIJE
Normaal scoren we vaak veel punten op de lagere borden echter niet tegen de
Bulgaren! Op de top en subtopborden vallen veel remises, maar onderin zijn de
Bulgaren heer en meester. Het moet wel heel gek lopen willen we deze match niet
verliezen.
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ROEMENIË
Ja vreemd. Zoals zojuist al geschreven moeten wij het vaak hebben van de midden
dan wel lagere borden. Zo ook hier. We staan dik op voorsprong tegen de
Roemenen. Alan de Geus, Jan de Rijk, Ron Neijhof (wederom), Rick Weggen,
Gerard Lonnee en Jaap Niewold (beiden wederom), haalden al twee uit twee. We
staan op een comfortabele voorsprong, maar of dit genoeg is voor de
eindoverwinning….
DUITSLAND
Duitsland blijft een lastig te bespelen land: we gaan deze wedstrijd verliezen. Eén
partij staat nog open: Jan Bart van Daatselaar probeert de stand nog een klein beetje
dragelijk te maken. Dat zal echter wel moeilijk worden in de zware stelling die hij op
het bord heeft. De grootste landenwedstrijd sinds lange tijd komt daarmee dan
teneinde. 80 borden is een zeer groot aantal natuurlijk!
BELGIË
Tegen België speelden we twee matches, een e-mail-match (aan één bord werd op
verzoek van de Belgen per email gespeeld!) en een webserver-match. De emailmatch is al beëindigd en hebben we dank zij Henk van Dijk gewonnen! De webserver
match gaat goed gelijk op. Bij het schrijven van dit verslag staan we één punt achter.
We hebben dus nog alles in eigen hand. Onze voorzitter is en blijft levensgevaarlijk
met wit. Hij gaf de Belgische praeses geen kans. Mooie partij weer van Arjen! Ook
aan Marcel Schellekens zal het niet liggen; hij haalde al twee uit twee! De degene die
nog bezig zijn: punten wil ik zien! We laten ons toch niet kisten door de Belgen! KOM
OP MANNEN!
ITALIË
Ook in deze wedstrijd staan we op achterstand en die lijken
we niet meer goed te kunnen maken. Aan Frans Weseman,
Peter Paul Geluk, Jelle van der Braak, Paul Prieckaerts,
Marcel Schellens en Nilufer Karayilan heeft het zeker niet
gelegen. Zij scoorden allen 2 uit 2. Maar in een match over
44 borden gebeuren er ook wel forse ongelukken! Nilufer,
onze enige Dame in het gezelschap had na 26 zetjes de
Italiaan gevild. Na haar laatste zet, Tc6xe6 (zie diagram), gaf
haar tegenstander maar eens op!
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WALES
Dan hebben we nog de landenwedstrijd tegen Wales; die gaan we wel heel dik
winnen. Vele winstpartijen en een tussenstand van 23-9, liegen er niet om!
JAPAN
De Postpartij tegen Japan van Wim Velker loopt nog steeds! Toi toi toi Wim!
Amici Sumus
Joop Jansen

8. Thematoernooien
Er zitten weer een aantal thematoernooien aan te komen waar u zich voor kunt
inschrijven.
Webserver:

Nr. 6 Nimzo-indian Rubinstein System E 53-9
1.d4 Pf6, 2.c4 e6, 3.Pc3 Lb4, 4.e3 0-0, 5.Ld3 d5, 6.Pf3 c5, 70-0
Uiterste inschrijfdatum 08-10

Nr. 7 Siciliaans Portsmouth Gambit
1.e4 c5, 2.Pf3 Pc6, 3.b4
Uiterste inschrijfdatum 20-11

POST:
Nr. 5 Chigorin Defence
1. d4 d5, 2.c4 Pc6
Uiterste inschrijfdatum 01-11
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9. Partij: Ritsema - Cerrato
Ritsema,Ronald J. E. (2374) - Cerrato,Roberto (2426) [D30]
9th European Team Championship - Semifi ICCF, 15.07.2011
[Ritsema,Ronald]
In de halve finale van het 9de Europees teamkampioenschap speelde een relatief
zwak Nederlands team mee. Dit kwam omdat met dit toernooi de
plaatsingscommissie brak met het beleid om actief topspelers te benaderen en
daardoor de mogelijkheid gaf aan gemotiveerde spelers om gemakkelijker in het
Nederlandse team te komen. Ieder teamlid speelde boven zijn normale kunnen wat
leidde tot de volgende prachtige cijfers: bord 1: Raijmaekers, René C. H. 6/10; Bord
2: Hebels, Albert 5/10; Bord 3: Tienhoven, Richard M. van 5.5/10; Bord 4: Willigen,
Jan Willem van 7/10 (SIM norm); Bord 5: Ritsema, Ronald J. E. 6/10; Bord 6:
Leemans, Robert 5.5/10; Bord 7: Cijs, Peter J. G. 6.5/10; Bord 8: Daatselaar, Jan
Bart van 5/10. We gaan eindigen als derde. Officieus zijn we daarmee geplaatst voor
de finale!
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nf3 c6 4.e3 Nf6 5.b3 Nbd7 6.Bb2 Ne4 7.Bd3 f5 8.0–0 Be7 Te
passief. 8...Bd6 is de meest gespeelde zet. De loper staat hier veel actiever: veld e5
wordt bestreken en hij kijkt met een schuin oog naar h2. 9.Nc3 0–0 10.Ne2 Qe8
11.Qc1 Rf6 Zwart probeert een koningsaanval op te zetten, maar met 12.Ba3 kan wit
het belangrijkste aanvalsstuk ruilen of verdrijven naar een minder gunstig veld.
12...b6?! b6 + Lb7 kan wel in de Stonewall structuur maar dan zet zwart zijn torens
op c8 en d8. Een damevleugel zet terwijl je met een koningsvleugelaanval bezig bent
gaat niet echt samen. 13.Bxe7 Qxe7 14.a4 Met b6 heeft zwart een aanknopingspunt
gegeven dus probeer ik de stelling daar te openen.14...a5 15.Qa3 c5 Dameruil is
geen optie omdat dan de mogelijke aanval weg is. De toren op f6 is verdwaald. En
wit kan de c-lijn openen op een gunstig moment en de zwarte stelling binnen
dringen.16.cxd5 exd5 17.Qb2 Bb7 18.Rac1 Rh6 19.Bb5 Rf8 20.Rfd1 Ndf6 21.Nf4
(diagram)
Het is duidelijk dat wit de opening heeft gewonnen. Alle
stukken staan optimaal. De toren op h6 is nog steeds
verdwaald. Zwart heeft een duidelijk zwakte op d5. Zwarts
koningsaanval is nog ver weg. 21...Nh5 22.Rc2 Nxf4 23.exf4
Rc8 24.Rdc1 Bc6 25.Ba6 Rd8 26.g3 Ontneemt veld h4 voor
de zwarte dame. Wit verhoogt steeds meer de druk om zwart
te dwingen op d4 te slaan waarna de zwakke pion op de d5
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onder vuur kan worden genomen of om via de c-lijn de zwarte stelling binnen te
dringen.26...Be8 27.Bd3 Rc6 Eindelijk doet de zwarte toren weer mee maar het is al
te laat om materiaal verlies te vermijden. 28.Ne5 Rcc8 29.f3 De witte koning komt
iets meer op de tocht te staan maar omdat zwart geen mogelijkheid heeft om binnen
te komen is het geen probleem. 29...Nd6 30.Kg2 Met het plan om te tripleren op de
c-lijn. Na slaan heeft zwart 3 zwaktes: b6, d5 en f5. 30...h5 Probeert wanhopig
tegenspel te krijgen tegen de witte koning. 31.Rc3 h4 32.Qf2 (diagram).
Nu is de druk tegen c5 optimaal. De zwarte stelling staan op
instorten.32...c4 33.bxc4 dxc4 34.Bxc4+ Nxc4 35.Rxc4
hxg3 36.hxg3 Rxc4 37.Rxc4 Tijd om de balans op te maken.
Wit heeft een prachtig paard op e5. Een vrijpion op d4. De
open c-lijn is voor wit. Zwart heeft zwaktes op b6 en e5. De
witte koning staat vrij veilig. Door het paard op e5 staat de
zwarte koning onveiliger.37...Qa3 38.Qc2 Qe3 39.Rc3!
(diagram).
Mijn oog viel op de tweede keus van het toen net uitgekomen
Deep HIARCS 14 WCSC. De zwarte dame is bijna gevangen.
Voormalig wereldkampioen Gert Timmerman memoreerde
ooit dat hij zijn tegenstander het liefst in een voortrazende
trein wil meenemen waar uitstappen niet mogelijk is. Het is
tijd om de stoomtrein te nemen met zowaar een
tussenstop.Bijna alle top engines van 2012 wilden hier
39.Qa2 Kh7 40.Qf2 Qxf2+ 41.Kxf2 spelen maar na 41...b5
staat wit nog wel gewonnen maar is het nog niet gemakkelijk. 39...Qe1 40.Rc7 Rxd4
41.Qxf5 De witte koning kan altijd vluchten naar g4. De pionnen driehoek bied goede
bescherming. Het enige mat dat mogelijk dreigt is dan Dh5.41...Rd6 42.Rc8 Qd2+
43.Kh3 Rd8 44.Qe6+ Kf8 45.Rc6 Qd5 46.Qf5+ Kg8 Zwart leeft nog net door een
reeks enige zetten te doen.47.Re6! (diagram).
Tijd voor een waterstop voor onze stoomtrein. Gek genoeg is
de stop midden in de woestijn. Zwart heeft geen goede
alternatieven. Als de zwarte dame de a2–g8 diagonaal
verlaat volgt Txe8 en Df7+. Ook dreigt wit Te7. Dus uit de
trein kan wel maar dan rest de uitdrogingsdood. 47...Bd7
48.Qf7+ Nu blijkt de pointe van Te6. 48...Kh8 49.Nxd7 Qxd7
50.Qxd7 Rxd7 51.Rxb6 Rd4 52.Ra6 Rxa4 De geforceerde
afruil heeft een simpel gewonnen eindspel op het bord
gebracht. 53.f5 Kg8 54.g4 Deep Rybka 4.1 x64 meldt al mat in 22. 1–0
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10. Partij: Pietrzak – Engelen
Pietrzak,Janusz (2327) - Engelen,Johan (2327) [B01]
Wytold's friends-ROW, 2012
[Engelen,Johan]
1.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qa5 4.d4 Nf6 4...c6. Dit is de standaardzet in de Wahlsbijbel, maar dan kun je geforceerd in de Kupreichik-variant komen. Daarom lijkt het
me beter om met 4...Pf6 een andere zetvolgorde te volgen, zoals Bauer adviseert.
5.Nf3 Bf5 6.Bc4 e6 7.Bd2 c6 De basisstelling. Van hieruit heeft wit diverse plannen.
8.Nd5 Qd8 9.Nxf6+ Qxf6 In een vorige partij heb ik gxf6 geprobeerd, de huidige
hoofdvariant. Ik vond dat ik daar geen enkele mogelijkheid kreeg om actief te
worden, en moest vechten voor een remise. Daarom dit keer de oude variant.10.Qe2
Bg4 11.d5 Bxf3 12.gxf3 cxd5 13.Bxd5 Nd7 13...Qxb2!? Een zeer gedurfd
alternatief, maar m.i. onvoldoende. 14.0–0–0 0–0–0 14...Ba3 15.c3 0–0 15.Be4
(Prié), (diagram); Dit is de kritieke stelling in de variant met
10. ... Lg4. Het loperpaar en de zwakke zwarte koningspositie
geven wit een tijdelijk initiatief. Zwart heeft goede langetermijn kansen als hij de zwarte lopers kan ruilen. De zwakke
witte pionnenstelling kan dan relevant worden. Al met al heeft
wit toch de betere kansen, en dit lijkt te worden bevestigd in
deze partij. 15...Nc5 15...Qe5 16.Bc3 Qc7 17.Kb1 f6 18.Rhg1
Nc5 19.Rxd8+ Qxd8. 16.Bc3 Qg5+ 17.Kb1 17.Bd2 Qf6
17...Rxd1+ 18.Rxd1 Be7 19.b4 Nxe4 19...Na4?! 20.Be5 Rd8 21.Qc4+ Bc5 22.Bxb7+
Kxb7 23.Qb5+ Nb6 24.Rxd8 Qxd8 25.bxc5 Qd1+ 26.Kb2 Qd5 27.Bxg7 Qxc5
28.Qxc5 Na4+ 29.Kb3 Nxc5+ 30.Kc4 Kc6 31.Bd4 Nd7±. 20.fxe4 20.Qxe4 Rd8
21.Qc4+ Kb8 22.Rxd8+ Bxd8 23.f4 Qg1+ 24.Kb2 Bf6 25.Bxf6 gxf6 26.Qd3 (26.Qd4
a6=) 26...Qg8 Met een onduidelijke stelling. 27.Qd6+ Ka8 28.Qe7 f5 Wit heeft zijn
dame erg goed gepositioneerd en kan nu gaan bouwen aan iets wat tot een
voordeeltje zou kunnen leiden. De zwarte dame is gebonden aan f7 en kan daardoor
weinig ondernemen. 29.a4 Kb8 30.Kb3. 20...Bf6 20...Kb8 21.Qf3 Rf8 (21...Bf6 22.e5
Bxe5 23.Rd7 Qg1+ 24.Kb2 Bxc3+ 25.Qxc3 Qxh2 26.Qxg7 Rc8 27.Rxf7 Ka8;
21...Rc8) 22.Kb2 21.f4! (diagram).
Deze zet kwam niet voor in de betere zetten van mijn
engines, en daardoor werd ik er volledig door verrast. Het
idee is om met een (tijdelijk) pionoffer de dame de terugweg
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naar de eigen koning af te sluiten, en daarmee buitenspel te zetten. Het pionoffer
moet worden aangenomen en daarna lijken de vooruitzichten voor wit beter te zijn.
21...Qxf4 22.e5 Bg5 22...Be7!? 23.Rf1 Qg5 (23...Qh4 24.Rxf7 Rd8 25.Rxg7 Bf8
26.Rg4 Qe7 27.Qf3 Bg7 28.Kb2±) 24.Rxf7 (24.Qc4+ Kb8 25.Rxf7 a5 (25...Rc8)
26.a3 Rd8 27.bxa5 Rd1+ 28.Ka2 Qg6 29.Rf2 Qg1 (29...Rd7? 30.Bd4!+– (30.a6 bxa6
31.Qxa6 Ra7 32.Qb5++–) ) 30.Rf3 (30.Qe2+–) 30...Qc5 (30...Qxh2 31.Bb2±) 31.Qb3
Qc6 32.Rf7±) 24...Rd8 25.Kb2 Rd5 (25...Kb8 26.Qe4 h5 27.Bd4 Qh4 28.Qxh4 Bxh4
29.Bc5 Rg8 30.Bf8 a6 (30...Kc8?! 31.Bd6+–) 31.Kb3+–) 26.Qf2 b6 27.a4 Kd8
28.Qg3 Qxg3 29.hxg3 Rd7 30.Rxg7 Bf8 31.Rxd7+ Kxd7 en hier kan zwart nog hopen
op een remise. 23.Rf1 23.Kb2?! Rf8 24.Qb5 Kb8 25.Rd7 Qc1+ 26.Kb3 Qh1 27.Rxf7
Rc8 28.Bb2 Qe4 29.Qd3 Qxd3+ 30.cxd3 Rc7 23...Qe3 24.Qc4+ 24.Qxe3 Bxe3
25.Rxf7 g5= 24...Kb8 25.Bd4 Qa3!? 25...Qd2 26.Qc5 b6 27.Qd6+ Ka8 28.Qc6+ Kb8
29.Bc3 Qd5 (29...Qe3 30.Qd6+ Kc8 (30...Ka8 31.Qc7 Qe4 32.Rxf7 Qh1+ 33.Kb2
Bc1+ 34.Kb3 Qd5+ 35.Qc4 Qxc4+ 36.Kxc4 g5 37.Kb5±) 31.Kb2 Bf4 32.Rd1 Qf3
33.Rd3 (33.Rd4 Bc1+ 34.Kb3 Bg5 35.h4 Be3 (35...Bh6 36.b5+–) 36.Rd3 (36.Rc4+
Kb7 37.Rc7+ Ka8 38.Qd3 Qd5+ 39.Qxd5+ exd5 40.Rxf7 Re8±) 36...Qb7 37.a4 Qe4
(37...Bc1 38.Bb2+–) 38.Bb2+–) 33...Qh1 34.Bd2 Bxd2 35.Rxd2 Qb7 (35...h5 36.Rd3
Qe4) 36.Rd3 Qe4 37.Ra3 Qd5 38.Qxd5 exd5 39.Rxa7 Re8 40.Ra8+ Kd7 41.Rxe8
Kxe8 42.Kc3 Kd7 (42...Ke7) 43.Kd4±) 30.Qxd5 exd5 31.Rxf7 Rc8
a) 31...g6 32.b5 Bd8 33.Bb4 (33.Kb2² Re8 34.Bb4 Bc7 35.Bd6 Bxd6 36.exd6 Rd8)
33...Bc7 34.e6 Re8 35.e7 Kc8 36.Rxh7 Kd7 37.Rg7+–;
b) 31...Re8 32.Rxg7 h6 33.Rf7 Re7 34.Rxe7 Bxe7 35.Kb2 Kc7 36.Kb3+–;
32.Kb2 Rc4 33.Rxg7 h6 34.Rd7 Rh4 35.Rxd5 Rxh2 36.Rd7 Re2 37.b5 Re4 38.Kb3
Bf4 39.Rh7+– 26.Bc5 f6 26...a6 27.Bd6+ Ka8 (27...Ka7 28.Qg4 Bh6 29.Qg1+ Ka8
30.Rxf7 Be3 31.Qh1 Rb8 32.Rf3 Rc8 33.Qf1 g5 34.b5 Qa4 35.Rxe3 Qxc2+ 36.Ka1
Qd2 37.Bc5 Qd5 38.Rc3 Qxe5 39.Qd3 axb5 40.Bd4+–) 28.b5 axb5 29.Qxb5 Qa7
30.Rxf7 Rc8 (30...Qg1+ 31.Rf1 Qa7 32.Qb3 Qa5 33.Kb2 Rc8 34.Rf7 Qa7 35.Rxg7±)
31.Bc5 Qa6 32.Qxa6+ bxa6 33.Bd6± (33.Rxg7 Rxc5 34.Rxg5±) ;
26...f5 27.Qxe6 g6 28.Rg1 Bh6 29.Qd6+ Ka8 30.e6+–; 26...Re8!? 27.Bd6+ Ka8
28.h4 Bh6 29.Qc7 (29.Qd3 Qxd3 30.cxd3 f5 31.exf6 gxf6 32.Rxf6 Be3 33.Rf7 a6
34.Rxh7 Rd8 35.Bc5 Bxc5 36.bxc5 Rxd3 37.h5) 29...Qh3 30.Qxf7 Rc8 31.Qf8 Qc3
32.Bc5 Rb8 33.Qd6 Qh3 34.Qd3 Qxd3 35.cxd3 b6 36.Bd6 Rg8 37.d4 g5 38.hxg5
Bxg5 39.Kc2±
27.Qxe6 Qa6 28.Qxa6 bxa6 29.Bd4 29.Be7 a5 (29...Kb7 30.exf6 Bxf6 31.Bxf6 Rf8
Zie 29.Ld4) 30.exf6 Bxf6 31.Bxf6 gxf6 32.Rxf6 axb4; 29.Rg1 h6 (29...Re8 30.h4 Bh6
31.exf6 gxf6 32.Rf1) 30.h4 Bxh4 31.Rxg7 fxe5 32.Bd6+ Ka8 33.Bxe5 Bf2 34.Rf7
(34.Rxa7+ Kxa7 35.Bxh8=) 34...Re8 35.Rf5; 29.c4 29...Kb7 30.Kb2 30.exf6 Bxf6
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31.Bxf6 Rf8 32.Kb2 gxf6 (32...a5 33.Rf5 gxf6 (33...Rxf6 34.Rxf6 gxf6) ) 33.Rf5 a5
34.Rb5+
a) 34.Rxa5;
b) 34.bxa5 Deze stelling leidt tot remise! 34...Kc6 35.c4 Kd6 36.Kc3 Ke6 (36...Rf7÷)
37.Rb5 f5 38.a6 (38.Rb7 f4 39.Kd2 Rf5 40.Rb5 Rf6 41.Rh5 f3 42.Ke1 h6 43.Kf2 Kd6)
38...f4 39.Kd2 Rc8= 40.Rb7 Rxc4 41.Rxh7 Ra4 42.Rxa7 Rxa2+ 43.Kd3= f3 44.Ra8
Kf5 45.Ke3 f2 46.Rf8+ Kg5 47.Rxf2 Rxa6;
34...Kc6 35.Rxa5 f5 36.Kc3 (36.Rxa7 f4 37.Rg7 f3 38.Rg1 f2 39.Rf1) 36...f4
(36...Kb6) 37.Kd2 f3 38.Ke1 Re8+ 39.Kf2 Re2+ 40.Kxf3 30...a5 30...Re8 31.exf6 gxf6
32.h3 (32.Bxf6?? Rf8–+) 32...h5 31.bxa5 Kc6 31...Re8 32.exf6 Bxf6 (32...gxf6 33.h3)
33.Bxf6 Rf8 34.Rf5 gxf6 35.c4 Kc6 (35...Rf7 36.Kc3 Kc7 (36...Kc6) 37.h4 Kc6 38.Kb4
Rb7+ 39.Kc3 Rf7 40.h5 Rf8 41.a6 (41.c5 Rf7 42.Kd4 Rd7+ 43.Ke4 Re7+ 44.Kd4
Rd7+ 45.Kc4 Rf7 46.Rd5 Kc7 47.Rd6 f5 48.Kd3 f4 49.Ke2 Rf5 50.Rh6 f3+ 51.Kf2
Rf7 52.c6) 41...Kb6 42.Kd4 Kxa6 (42...Kc6 43.Ke4±) 43.Kd5 Kb6 44.Ke6 Rg8
45.Kxf6 Rg2 46.a4) 36.h4 (36.Kc3 Kd6 Zwart heeft hier een tempo minder dan in de
'remisevariant', en dat geeft net de doorslag. (36...Rf7) ) 36...Kd6 37.Kc3 Ke6 38.Rb5
f5 (38...Rf7 39.a6) 39.Rb7 f4 40.Kd2; 31...Ka6 32.exf6 Bxf6 33.Bxf6 Rf8 34.Kb3 gxf6
(34...Rxf6 35.Rxf6+ gxf6 36.Kc4 Kxa5 37.Kd5 f5 38.a3 Kb5 39.h4+–) 35.Rf5 32.Rf3!
32.Bxa7 fxe5 33.Rf7 e4; 32.exf6 Bxf6 33.Bxf6 Rf8 34.c4 gxf6 35.Rf5; 32.Kc3 fxe5
33.Bxe5 Re8 (33...Bd8 34.Bxg7 Bxa5+ 35.Kc4 Rc8 36.Be5 h5 37.Rf7) 34.Bxg7 Re3+
35.Kc4 (35.Kb2 Rh3 36.Be5) 35...Re2 36.c3 Rxh2 (36...Rxa2 37.Rf5 Bd8 38.Bd4
Rxa5 39.Rxa5 Bxa5 40.Bxa7) 37.a3 a6 (37...Bd8 38.Rf5 (38.a6 Rh5) 38...Rh4+
39.Bd4 a6) 32...Rb8+ En eindelijk wordt de zwarte toren betrokken in het spel.
32...Kd5 33.Bxa7 fxe5 34.Bb6 Bf4
a) 34...Bf6 35.Kb3 e4 36.Rf5+ Ke6;
b) 34...h6 35.Rd3+ Kc6 36.Rc3+ Kd6 37.Rc4 Kd5 38.Rc5+ Kd6 39.Kc3 e4 40.Kc4 e3
41.Rd5+ Ke6 (41...Kc6 42.Re5) 42.Rd4 Kf5 43.Kd3 Re8 44.Ke2 Rc8 45.c4 Bf6
46.Rd3 Rxc4 47.a6+–; 35.h4 h6 36.h5 Bg5 37.Rd3+ Kc6 38.Rc3+ Kd6 39.Rc4
(39.Rd3+ Kc6) 39...Kd5 40.Kc3 e4 41.Rc5+ Kd6 42.Kc4 Re8 (42...e3 43.Rd5+ Ke6
44.Rd1) 43.Bc7+ Kd7 44.Bg3 e3 45.a6 e2 46.Rc7+ Ke6 47.Be1 Ra8 48.Kb5 Be3
49.Rxg7 Rc8 50.c3 Rc5+ 51.Ka4 Kf5 52.Re7+–;
32...Kb5 33.exf6 Bxf6 34.Bxf6 gxf6 35.Rxf6 Kxa5 36.Rf7 a6 37.h4 Rb8+ 38.Kc1 h6
39.Rf6 Rh8 40.h5 Kb5 41.Kb2 a5 42.Kb3 a4+ 43.Kb2 Rh7 44.a3 Rh8 45.Rf5+ Kc4
46.Rf4+ Kb5 47.Rb4+ Ka5 48.c4+– 33.Rb3 Ra8 33...Re8 34.Bxa7 Rxe5 35.Bb6 f5
36.a6 Re8 (36...Bf6 37.Bd4+–) 37.Bg1 Bf4 38.Kc3 Bc7 39.a4 (39.Kc4) 39...f4 40.Kc4
h6 41.a7 g5 42.a5+– 34.exf6 34.a6 fxe5 35.Bxe5 g6 36.Rb7 (36.Bd4 Bd8 37.Rb7
Bc7 38.h3 h5 39.c4 g5 40.Rb5 Rb8 41.a4 g4 42.Bxa7 Ra8 43.Bg1 gxh3 44.Rxh5
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Rh8 45.a7 Kb7 46.a8Q+ Rxa8 47.Rxh3 Rxa4=) 36...Be3 37.Kb3 Bb6 38.a4 Re8
39.Bg3 h5 40.a5 Bxa5 41.Rxa7 Re3+ 42.Ka4 Bb6 43.Rg7 Re4+ 44.Kb3 Kb5 45.a7
Rb4+ 46.Kc3 Rc4+ 47.Kd2 Rd4+ 48.Ke2 Re4+ 49.Kf1 Ra4 50.Bf2 Bxf2 51.Kxf2 h4
52.Kf3 Kb6 53.Rh7 (53.a8Q? Rxa8 54.Rxg6+ Kc5 55.Kg4 Ra4+ 56.Kh5 Rc4) 53...g5
54.h3 Kc6 55.Re7 Kd6 56.Rg7 Ke6 57.c4 Kf6 58.Rb7 Ke5 34...Bxf6 (diagram)
Zie Dvoretsky's Endgame Manual blz. 153 e.v. en Silman blz.
223 e.v.. Aan Houdini enz. heb je helemaal niets in deze
stelling. Theoretische eindspelen zijn er alleen voor 5 stukken
of minder, en ik blijf met 6 stukken op het bord spelen.
34...gxf6 35.a6 Bf4 36.h4 Be5 37.Bxe5 fxe5 38.Rb7 e4
39.Kc1 e3 40.Re7 Rf8 41.Rxe3 Rf4 42.Re6+ Kb5 43.Rh6
Rf1+ 44.Kd2 Rf7 35.Bxf6 gxf6 36.a6 Rf8 Hier had ik een
stelling voor ogen waarin wit 2 meerpionnen heeft (a- en h-pion, maar toch niet kan
winnen. Er bleek echter een klein lek in mijn gedachtengang te zitten. 36...f5 37.Rb7;
36...Kd5 37.Rb7 f5 38.Kc3 Ke4 39.Re7+ Kf3 40.Kd4 h5 (40...Rd8+ 41.Kc5 Rc8+
42.Kb5 Rxc2 43.a4 Rb2+ 44.Ka5 Re2 45.Rxh7 Re5+ 46.Kb4 Re4+ 47.Kb5 Re5+
48.Kc6) 41.c4 f4 42.Rf7 Rd8+ 43.Kc5 Rc8+ 44.Kb5 Rb8+ 45.Ka5 Ra8 46.c5 Ke4
47.c6 37.Rb7 f5 Hierna werden de zetten à tempo gespeeld tot zet 44 van wit. Het
denkwerk was gedaan, en nu volgt de uitvoering. 37...h5 38.Rxa7 Kb6 39.Rh7 Kxa6
40.Rxh5 (40.Kc1 f5 41.Rxh5 f4 (41...Kb6 42.Kd2 Rd8+ 43.Ke3) 42.Kd2 f3 43.Ke1 f2+
44.Kf1 Rc8) 40...f5 41.Kc3 (41.Rh3 f4 42.Rf3 Kb5 43.Kc3 Kc5 44.Kd3 (44.Rd3 Rh8
45.Rf3 Rf8) 44...Kd5 45.a4 Ke5 46.a5 Rh8 47.Rf1 Rh3+ 48.Kc4 Rxh2 49.Kc3) 41...f4
42.Kd2 f3 43.Ke1 Rc8 44.Kf2 (44.h4 Rxc2) 44...Rxc2+ 45.Kxf3 Deze stelling is
volgens Dvoretsky's Endgame Manual (blz 157) remise! De witte toren is gebonden
aan de h-pion. Zodra de koning naar de pion toegaat, geeft de zwarte toren
horizontale schaakjes, en wit komt niet verder. De a-pion is niet belangrijk. De zwarte
koning moet op de a-lijn blijven staan. Als wit zijn h-pion offert, is het remise.
45...Rxa2 46.h4+– Rh2 (46...Kb7; 46...Ra4 47.Kg3 Kb6 48.Rd5 Kc6) 47.Kg4 Kb6
48.Rd5 38.Rxa7 Kb6 39.Rxh7 Kxa6 40.Kc3 of Kc1, zoals in de partij gespeeld.
40.Rh3 f4 41.Rf3 Kb5 42.Kc3 Kc5; 40.Kc1 f4 41.Kd2 Zie 40.Kc3 f4 41.Kd2 40...f4
41.Kd2 f3 42.Ke1 Rc8! 42...f2+ 43.Kf1 Rc8 44.Rf7! (44.Kxf2 Rxc2+ Met remise.)
44...Rxc2 45.Rxf2 Rc3 (45...Rc1+ 46.Kg2 Ka7 47.h4 (47.h3 Rc3 48.Kh2 Rd3 49.Rf1
Rd2+ 50.Kg3 Rd3+ 51.Kg4 Rd4+ 52.Rf4 Rd1) 47...Rc4 48.Kg3 Rc3+ 49.Kg4 Rc4+
50.Rf4 Rc2 51.Rf3) 43.Kf2 43.Rf7 Rxc2 44.h3 Rxa2 43...Rxc2+ 44.Kxf3 Ik dacht nu
een Vancura Positie bereikt te hebben, die remise garandeerd. Ik blijf met mijn toren
op de f-lijn de h-pion aanvallen, zodat de witte toren niet kan spelen. Als de koning
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de h-pion dekt, geef ik horizontale schaakjes, totdat de koning de dekking van de
pion loslaat. Daarna val ik de h-pion weer aan. Als de koning naar de zwarte toren
toeloopt, kan ik altijd naar de b-lijn, en wit komt niet verder. De extra a-pion is niet
belangrijk. Mocht wit zijn h-pion opgeven, ontstaat wederom een theoretische
remisestelling, omdat de a-pion nooit kan promoveren. Het verschil met de Vancura
Positie is echter dat de h-pion nog op h2 staat. Als de pion op h4 of verder had
gestaan, was het inderdaad remise geweest. Verder kwam ik er later pas achter dat
deze positie past in de Nalimov eindspel theorie, en als verloren te boek staat.44.Kg3
Rg2+ 45.Kxf3 (45.Kh3) 45...Rc2 44...Kb6 45.a3 45.a4 Ka6 46.a5 Rc3+ 47.Ke4 Rc2
48.Kd5 Kxa5 49.Ra7+ Kb6 50.Rh7; 45.Kg3; 45.h4 Rc4 46.h5 Rc5 47.h6 Rc6 48.Rh8
Kb7 49.h7 Rh6 remise 45...Ka6 45...Rc3+ 46.Kf4 Rc4+ 47.Ke5 Rc5+ 48.Kd4 Rc2
49.h4 Rh2 50.h5 Rh1 51.h6 Ka6 52.Ke5 Re1+ 53.Kd5 Rd1+ 54.Ke6 Re1+ 55.Kd7
Rd1+ 56.Ke8 Rd6 46.Rh4 46.Rh6+ Ka7 47.Rh4 Rc3+ (47...Ka6 48.Ra4+ Kb5
49.Rb4+ Ka5 50.h4 met winst voor wit 46...Rc3+ 46...Ka5 47.Rh8 (47.h3 Rc3+
48.Kg4 Rc4+ 49.Kg5 Rc3 50.Rh5 Ka6 51.h4 Rc5+ 52.Kg6 Rc4; 47.Kg3 Rc3+ 48.Kg4
Rc2 49.Rh8 Ka6 50.h4 Rc4+ 51.Kg5 Rc5+ 52.Kg6 Rc4 53.h5 Rc6+ 54.Kg7 Rc5
55.h6 Rc7+ 56.Kg6 Rc6+ 57.Kf7 Kb7) 47...Ka6? 48.h4 Rc4 (48...Rc3+ 49.Kg4 Rc4+
50.Kg5 Rc5+ 51.Kg6 Rc6+ 52.Kf7 Rc4 53.h5 Rc5 54.h6 Rc6 55.h7 Rc7+ 56.Ke6 Ra7
(56...Ka7 57.Ra8+ met winst (57.Kd6 Rg7) ) 57.Kd6 Ka5 58.Kd5 (58.Kc6 Ka6)
58...Ka4 59.Kc5 Kxa3 (59...Ka5 60.Rc8) 60.Kb6) 49.h5 Rc5 50.h6 Rh5 (50...Rc6
51.h7 Rc7 52.Ra8+ Kb7 53.h8Q met winst) 51.Kg4 (51.h7 Ka7 52.Kg4 Rh1 53.Kg5
met remise) 51...Rh1 52.Kg5 Rg1+ 53.Kf6 Ka7 54.Rf8; 46...Ka7? 47.Ra4+ Kb6 48.h4
47.Kg4 (diagram)
Hier gaf Janusz me de link (http://xn--80aaa5asd7agcy5a.xn-p1ai/index/tablicy_nalimova/0–104) van een eindspel site
waarop te zien is dat wit moet winnen. Jammer! Daarom partij
opgegeven. 47.Ke4 Rc2 (47...Rxa3 48.Rh8) 48.Kd3 (48.Rh8
Kb7 49.h4 Rc4+ 50.Kd5 Rg4 51.h5 Rg5+ 52.Ke4 Ka7 53.h6
Rg6 54.Kf5 Rc6 55.Kg5 Rc5+ 56.Kg6 Rc6+ 57.Kf7 Kb7
58.Kg7 Rc7+ 59.Kg6 Rc6+ 60.Kg5 Rc5+ 61.Kf4 Rc6 met
remise) 48...Ra2 49.Ra4+ Kb5 50.Rb4+ Ka5 51.h4 Rxa3+
52.Kc4 Rf3 53.Rb5+ Ka6 54.Rd5 (54.Rh5 Rf4+ met remise) 54...Kb7 met remise
55.h5 Kc6; 47.Ke2 Rxa3 (47...Rc2+ 48.Kd3 Ra2 (48...Rg2 49.Ra4+ Kb5 50.Rb4+
Ka5 51.h4 Rh2 52.Ke3 Rh3+ 53.Kf2 Rxa3 54.Rd4 met winst) 49.Kc4 Rxa3 (49...Kb7
50.Kb3) 50.Rd4 Rh3 51.Rd2) 48.Rh8 (48.Rg4 Ra2+ met remise; 48.Rd4 Rh3 met
remise) 48...Kb7 (48...Rc3 49.Ra8+ Kb7 50.Ra2 Rh3 51.Kf1) 49.h4 Ra4 50.h5 Ra5
51.h6 Ra6 (51...Rh5) 52.h7 Rh6 Met remise; 47.Kf2 Rc2+ (47...Rxa3 48.Rc4 Kb5
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9.Rc1) 48.Ke3 Rc3+ 49.Kd4 Rc2 50.Kd3 Ra2 (50...Rg2 51.Ra4+ Kb5 52.Rb4+ Ka5
53.h4 Rg3+ 54.Ke4 Rxa3 55.Rd4 Rh3 56.Kf5) 51.Ra4+ (51.Rh8 Kb7 52.h4 Rxa3+
53.Ke2 Ra4) 51...Kb5 52.Rb4+ Ka5 53.h4 Rxa3+ 54.Kc4 Rf3 55.Rb5+ Ka6 47...Rc2
48.Rh8 48.Rh6+ Ka7 49.h4 Rc4+ 50.Kf5 48...Ka7 49.h4 Hier hield ik het maar voor
gezien. De rest is techniek en Nalimov helpt prima daarbij. 1–0
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