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Joost: Voor deze partij had ik in de interne competitie meer dan tien jaar niet verloren. Natuurlijk 

speel ik meestal lang niet alle ronden mee en heb ik tegen verschillende clubgenoten meer dan eens 

verloren gestaan, maar telkens gebeurde er dan weer iets ongelooflijks waardoor ik kon ontsnappen 

naar remise of zelfs nog won.  Echter, met alle talenten en vedettes die er bij ‘t Pionneke rondlopen, 

was het duidelijk dat mijn geluk niet eeuwig zou aanhouden. 

1. e4 c5 2. Pf3  

Robin: Normaal wil ik wel eens Smith-Morra antwoorden (2. d4 cxd4 3. c3 dxc3 4. Pxc3 …), maar ik 

heb er weinig vertrouwen in dat dit gambiet tegen Joost gaat werken. Toch maar voor een ‘normale 

variant’ gekozen. 

2…Pc6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 

Robin: Hier had ik de “Versnelde Draak” (4... g6) verwacht. Dan had ik met c4 voor een afwijkende 

variant kunnen kiezen. 

5. Pc3 d6  

Joost: Enigszins verrassend spelen we de klassieke variant van het Siliciaans, voor zowel Robin als mij 

normaal gesproken niet de eerste keuze in ons repertoire.  

6. f3 e6 7. Le3  

Robin: Kan toch niet fout zijn. Ik ben al uit de theorie en zal moeten vertrouwen op mijn eigen 

inzicht. 

7…a6 8. Dd2 Dc7 

Joost: Tot zover was de stelling nog bekend uit  meerdere grootmeesterpartijen, onder andere 

Ivanchuk – Polgar, Buenos Aires 1994, waarin wit nu lang rocheerde. Wits volgende zet daarentegen 

is minder vaak gespeeld. 

9. a3  

Robin: Misschien zie ik wel spoken, maar ik wil uitsluiten dat het zwarte paard ongehinderd naar b4 

kan. 

9…Le7 

Robin: Joost blijft maar zetten a tempo spelen  Toch maar eens de balans opmaken. Er lijkt nog 

weinig aan de hand. Beide kanten moeten nog rocheren. Mijn stukken staan redelijk met 

uitzondering van de witte loper. Na Lc4 zal ongetwijfeld b5 gespeeld worden met tempowinst. Na 

Lb7 komt zwarts ontwikkeling dan in een stroomversnelling. Zit ik niet echt op te wachten. Ld3 of Le2 

lijken ook geen opties. Zwart zal vroeg of laat een aanval inzetten op de damevleugel. Dan ligt het 

voor de hand dat wit dat probeert op de koningsvleugel. d5 lijkt (op termijn) een noodzakelijk zet 

voor zwart om het centrum open te breken. Maar hiervoor dienen nog verschillende zetten als 

voorbereiding gedaan te worden (b.v. b5, Lb7, Td8 en Tc8) 

10. g4  

Robin: De knoop doorgehakt. Het spel zal moeten bestaan uit aan koningsaanval. Eens kijken wat zijn 

reactie is. 

10…Pe5  

Robin: Schrik … In eerste instantie lijkt de zet behoorlijk dreigend. Het paard staat nu goed in het 



centrum en kan zo naar c4; en daarbij wordt de zet ook nog eens a tempo uitgevoerd! Rubbish! 

(Aldus Jeremy Silman in zijn fantastische boek “How to reassess your chess”) De zwarte stukken 

staan helemaal nog niet gereed voor de aanval. Daarbij is het heel gebruikelijk om de loper op c4 te 

ruilen tegen het zwarte paard. Als dat in één zet kan vanaf f1 is dat helemaal prachtig. 

11. 0-0-0  

Robin: Vroeg of laat moet deze zet toch. 

11…0-0?! 

Robin: Joost denkt er blijkbaar hetzelfde over. 

Joost: Tegenovergestelde rochades, een gewaagde keuze en bovendien een theoretisch nieuwtje. In 

Milov – Ginsburg, Neurenburg 2010, koos zwart voor 11…Pc4. Na de partijzet wordt het een race 

wiens koningsaanval als eerste komt. In dit soort gevallen worden de pionnen door beide partijen 

vaak als stormram gebruikt. Robin besluit geen tijd te verspillen.  

 

 

Diagram 1: partijstelling na 11…0-0 

12. g5  

Robin: Wie a zegt …. 

12…Pfd7 13. f4  

Robin: Dwingt het paard tot een verklaring. 

13…Pc4 14. Lxc4  

Robin: Deze loper was een paar zetten geleden nog een probleemgeval. Ben blij dat ik er zo afscheid 

van kan nemen.  

14…Dxc4  

Robin: Een eenzame dame op c4 maakt geen indruk.  

15. f5  

Robin: Voert de druk op de koningstelling aardig op. Slaan op f5 lijkt niet goed uit te pakken voor 

zwart. 

Joost: De pion op e6 staat weliswaar twee keer aangevallen en twee keer verdedigd, maar zwart 

moet rekening houden met uitschakeling van de dame als verdediger door b2-b3. De bedreigde pion 

doorschuiven met e6-e5 is geen aantrekkelijke optie omdat het wit dan een supersterk veld voor zijn 



paard krijgt op d5. Daarom besloot ik de pion een keer extra te dekken met mijn loper op c8. 

15…Pe5 

 

 

Diagram 2: partijstelling na 15…Pe5 

Robin: Alweer een paard op e5. En wederom ben ik niet onder de indruk. Het heeft hier geen goede 

velden. c4 is immers nog bezet. Geen aandacht aan schenken en doorgaan waar je mee bezig was. 

Joost: Zwart heeft het loperpaar veroverd, een mooi veld voor zijn paard en een eenvoudig plan: b7-

b5-b4, gevolgd door Dc4xb4 en Pe5-c4 met damewinst of mat. Daarom kan wit hier niet te lang 

treuzelen.  

16. f6! 

Robin: Het schiet al aardig op. Natuurlijk kan zwart slaan op f6 maar na 16… gxf6 17. gxf6 Lxf6 is de g-

lijn geopend en hebben de witte stukken vrij spel. 

Joost: Een thematisch en sterk pionoffer. Over het algemeen is het een goed idee als de speler met 

de ontwikkelingsvoorsprong –wit in dit geval- de stelling opent.  Het accepteren van het pionoffer 

leek mij erg gevaarlijk aangezien wit allemaal open lijnen en diagonalen richting de zwarte koning 

krijgt. 

16…Ld8 17. Pb3  

Robin: Draagt niet direct bij aan de aanval, maar houdt zwart toch even bezig. De velden a5 en b6 

zijn nu niet meer beschikbaar voor de zwarte loper en ook wordt er druk opgebouwd op de pion d6 

17…Lc7  

Robin: Zwart kiest er voor de pion te dekken. Ik zou echter niet op d6 genomen hebben. In deze voor 

zwart benauwende stelling kan je de pion beter kwijt dan rijk zijn. 

18. h4  

Robin: Verder op de koningsvleugel. 

18…b5  

Robin: Joost heeft lang nagedacht (eindelijk). Ik vermoed dat hij hier geen passende verdediging ziet 

tegen het dreigende witte geweld. Zwart probeert tegenspel op mijn koningsvleugel te verkrijgen. 

19. Dg2  

Robin: De dame gaat zich rechtstreeks met de aanval bemoeien terwijl zwart nauwelijks iets aan de 



verdediging kan toevoegen. 

Joost: Bereidt een toekomstig g5-g6 voor en maakt de d-lijn open voor de toren, zodat wit b5-b4 kan 

beantwoorden met de tussenzet Td1-d4. Niettemin leken de laatste twee zetten van wit mij een 

beetje langzaam, waar ik wel blij mee was. Ik dacht hier: “veel plezier op de koningsvleugel, ik 

lanceer mijn eigen aanval op de damevleugel en als het nog lang duurt met die aanval van je, dan zet 

ik je zelf mat.”  Bovendien had ik hier iets van 40 minuten meer bedenktijd dan Robin; hij had hier 

nog iets van 30 minuten tegen 1 uur 10 voor mij. Het enige wat mij zorgen baarde was dat Robin 

gelijktijdig met mij zijn eerste pilsje had besteld. Normaal gesproken als ik een pilsje bestel dan zakt 

de tegenstander de moed in de schoenen, echter Robin is een onverschrokken aanvalsspeler en leek 

zowaar te genieten van deze scherpe stelling. En als er iets is dat je moet zien te voorkomen als 

schaker, is het natuurlijk dat je tegenstander plezier beleeft aan het spel.   

19…a5  

Robin: Direct met b4 het paard van c3 verdrijven gaat niet wegens Td4. 

20. fxg7  

Robin: Nu moet er iets opengebroken worden. 

20…Kxg7? 

Robin: Deze zag ik niet aankomen. Ik verwachtte eigenlijk alleen maar Td8. Maar ook dan blijft de 

witte aanval sterk. 

Joost: Achteraf heb ik mijn ernstige twijfels bij deze zet. Dit zou wel eens de beslissende fout kunnen 

zijn. Wellicht was het verstandiger geweest Tf8-e8 te spelen en de witte pion als schild te gebruiken.  

 

 

Diagram 3: partijstelling na 20…Kxg7 

21. g6! 

Robin: Nu direct doordrukken. 

Joost: Wederom een model pionoffer. Hier heb ik een minuut of 20 nagedacht, en langzaam begon 

het mij te dagen dat in alle varianten die ik berekende, zwart mat ging of grote materiële verliezen 

leed. Ok, dacht ik, ik sta dus objectief verloren. Echter na zijn zet had Robin nog slechts 10 minuten 

bedenktijd. Dus mijn hoop en vertrouwen was nu volledig gericht op een goddelijke interventie door 



een blunder van mijn tegenstander in tijdnood. Aangezien het niet voor het eerst zou zijn dat ik in 

zo’n situatie ontsnap, was ik mij hier al op aan het verheugen.  

21…fxg6  

Robin: Het maakt allemaal niet veel uit hoe er terug geslagen wordt. 

22. h5  

Robin: Alle lijnen open biedt de beste kans. 

22…b4  

Robin: Too little too late. 

23. hxg6 

Robin: De witte aanval is nu niet meer te stoppen. We laten ons niet afleiden door de zwarte 

dreiging (bxc3). Die stelt niets voor.   

Joost: Wit blijft gewoon goede zetten doen en negeert ijskoud zwarts wanhoopsactie om chaos te 

creëren. Wat zwart nu ook doet, b4xc3, Pe5xg6 of h7xg6, in alle gevallen wordt hij compleet onder 

de voet gelopen. Het is nu nog slechts een kwestie van smaak.  

23…hxg6 24. Dg5  

Robin: De dame dreigt nu beslissend op h6 binnen te komen. 

24…Pf7 

Robin: Dekt h6. 

25. De7  

Robin: Nu staat het paard gepend en dreigt er Lh6+ met stukwinst op f8. 

25…Lb7  

Robin: Hiermee staat de toren op f8 gedekt, maar ik ben uit op groter wild. 

26. Lh6+ Kg8 27. Df6! 

Robin: Het is uit. 

Joost: Met drie minuten op de klok uitstekend gezien. Zwart gaat geforceerd mat: 27…Pxh6 28. 

Dxg6+Kh8 29. Txh6#. Een hele mooie aanvalsoverwinning van Robin. Van harte gefeliciteerd! 

Zwart geeft het op 

Robin: Al met al een leuke partij. Het lijkt er op dat Joost een aantal openingsideeën door elkaar 

heeft gehaald. Door een te passieve, gedrongen opstelling kreeg wit volop de gelegenheid de 

geboden voorsprong uit te bouwen, aan te vallen en uiteindelijk de partij om te zetten in winst. En 

het ziet er ook allemaal zo makkelijk uit. Ik zal er nog wel eens aan terug denken als ik weer tegen 

een achterstand sta aan te boksen, want dat zal de komende 10 jaar wel weer het geval zijn  


