Het vorige week behandelde
topduel Sikko Ros vs. Migchiel
De Jong uit Lasker 1 vs.
Philidor 1, een zeer spannende
halve finale van de FSBbekercompetitie 2019-2020
(!), was spectaculair maar de
uitslag (remise) bracht
uiteraard niet de beslissing.
Ik heb niet de gewoonte om in
deze rubriek eigen
winstpartijen te tonen, maar
omdat me van verschillende
kanten werd gevraagd hoe de
partij verliep, maak ik in dit
geval gretig gebruik van de
toelichting ‘ik kon niet om
mezelf heen’.
Wit: Erik Sparenberg (Philidor
1), Zwart: Dolf Wissmann
(Lasker 1), bord 2 halve finale
FSB-bekercompetitie
2019/2020, Sint
Jacobiparochie, 25 juni 2021.
1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5 b5
4.a4 Da5+ 5.Ld2 b4 6.f3 g6
7.e4 d6 8.Pa3?! Lg7 9.Pc2
0-0 10.Pe3 e6! 11.Pe2

Over hoe de vlag er in
werkelijkheid bij hangt zegt

het meestal weinig, maar ik
was hier niet ontevreden. 11.La6 12.Pg3 h5! Een veiliger
manier om enig voordeel te
behouden zal hier wel 12.exd5! 13.cxd5 Pfd7! zijn.
13.dxe6! In combinatie met
de volgende zet de beste kans
op tegenspel. 13.-fxe6
14.e5! Schept problemen
voor zwart. Wit opent de
diagonaal b1-h7 en sluit h8a1. 14.-dxe5 15.Dc2 e4!
Sluit de diagonaal b1-h7 en
opent h8-a1. 16.Pxe4 Pc6
Om op de gevaarlijkste,
tevens sterkste, zet (17.Pg5!)
te komen met 17.-Tad8!
(18.Pxe6? Pd4!) met voordeel.
17.Pxf6+? Txf6 18.De4 Dc7
De engine beoordeelt de
stelling als verloren voor wit
en de volgende zet maakt het
erger. 19.g4? Lb7 20.0-0-0
Pd4 21.Pd5! Een
noodsprong. 21.-exd5
22.cxd5 Dd6 23.Lc4

Op het feit dat het vanuit deze
stelling nog spannend wordt
ben ik niet heel trots. Een
uitspraak van Jan Hein Donner
nadat hij weer eens binnen 20
zetten verloren had (“Ach, die

dingen die gebeuren”) biedt
mij na dergelijke
gebeurtenissen echter altijd
troost. 23.-Td8? 24.Lg5
Gezien, maar pas nadat ik die
toren op d8 al had losgelaten.
En dan mag je niet terug. 24.Lxd5 25.Lxf6 Lxc4! 26.Lxd8
Dxd8 Na de stukwinst
onbedoeld een dubbele
kwaliteit ingeleverd, maar
‘stockie’ vindt de zwarte
stelling nog altijd prachtig!
27.Dxg6 Lf7! 28.Dd3 Dg5+
29.f4! Want 29.Kb1? Lg6.
29.-Dxf4+ 30.Kb1 Dxg4
31.Thg1 De6! 32.b3
Dxb3+! De veiligste.
33.Dxb3 Lxb3 34.Tde1 Pf3
35.Txg7+ en wit overschreed
de bedenktijd, 0-1.
Voor Lasker compenseerde
deze winstpartij een nederlaag
aan bord 4, uitslag 2-2, en dat
was ook de uitslag van de
snelschaak-barrage die
volgde.
Conform reglement verviel
daarna de uitslag aan bord 4
in de reguliere 2-2 en dat
bracht Lasker de winst.
Achteraf lijkt mij dat ik met de
nederlaag tegen Sparenberg
in de barrage mezelf tot
matchwinnaar heb
gepromoveerd, maar tot op
heden heb ik voor die mening
nog geen medestanders
kunnen vinden.
Opgave 3640 was een
helpmat in 2 met 4
oplossingen van Viktor
Chepizhny (1e prijs
Vladimirov-80 Shakm. komp.
2015).

De zwarte koning blijkt alleen
matgezet te kunnen worden
op d4 of e4. Omdat op beide
velden een zwarte pion staat
en wit die velden dubbel heeft
gedekt, moet zwart beginnen
met een stuk te slaan en moet
wit vervolgens de andere
‘dekker’ offeren:
1.Pxd6 Pxd4 2.Kxd4 Td5#,
1.dxe6 Txd4+ 2.Kxd4
Dxe4#,
1.fxe5 Dxe4+ 2.Kxe4 Pc5#,
1.Txf5 Txe4 2.Kxe4 Txd4#.
Een topprobleem.
Opgave 3644
Arkadij Jaroslavlev
3e EV M.Chigorin MT 1950

Wit begint en geeft mat op de
2e zet. Sleutelzet (3 punten)
+ alle matzetten die wit nodig
heeft (1 punt) voor 5 augustus
naar:
Dolf Wissmann
Dirk Boutsstraat 53-b
8932 CP Leeuwarden
d.wissman@kpnmail.nl

