woensdag, 15 april 2009

Grootmeesters in ‘Limburg Open’ Maastricht
Er hebben zich al zeven grootmeesters aangemeld voor het
3e ‘ENCI Limburg Open’ in het pinksterweekeinde in
Maastricht (tevens het 80e Kampioenschap van Limburg).

wege een prachtig offer dat dan mogelijk is: 35...Txd3! 36.Txd3 Dc4 en de
aanval van zwart is niet te stoppen
35...Ta3 36.Dd1 a1D 37.Dxa1 Txa1
38.Txa1 Db4 (0-1).

O

쐌 Een verbazingwekkend staaltje
van overlevingskunst liet Solodovnichenko zien in een partij tegen
de Rus Filippov in 1999.
Solodovnichenko - Filippov
ZIE DIAGRAM 3
31.Te1!?
In deze slechte stelling vond Solodovnichenko iets om het vege lijf te redden, maar zou er wel de 'hulp' van
zijn tegenstander bij nodig hebben
31...Lxa2?! 32.b3!! Lxb3 33.c4!
En de derde pion op rij die zichzelf

wegcijfert voor het algemeen belang
33...Lxc4?
Zwart loopt in de val.
Er waren enkele betere zetten moge-

쐌 Zondag vindt in de Jo Gerris-hal
in Roermond het slotstuk plaats
van de Limburgse schaakcompetitie voor clubteams, aanvang 13.00
uur. Zo’n 350 schakers nemen die
middag plaats achter de borden. In
de meeste klassen moet nog de beslissing vallen over kampioenschap
en degradatie.

DIAGRAM 1

DIAGRAM 2

DIAGRAM 3

nder hen IGM Yuri Solodovnichenko (Oekraine), rating 2564. Solodovnichenko won in februari het 69e Daniel Noteboomtoernoooi in Leiden met 5,5 uit 6.
Ook IGM Nijboer behaalde zoveel
punten. Maar de wisselbeker was
voor Solodovnichenko die een hogere TPR scoorde en meer weerstands- en SB-punten vergaarde.
Solodovnichenko verontschuldigde
zich bij de organisatie dat hij het
toernooi gewonnen had…! Hij
moest kort na afloop van zijn partij
uit de laatste ronde de laatste trein
naar Polen halen. Daardoor moest
de prijsuitreiking voor hem op stel
en sprong georganiseerd worden.
De Oekrainse grootmeester stelde
zijn toernooizege veilig door een
overwinning in de zesde ronde op
Erik van den Doel (rating 2574).
Van Den Doel - Solodovnichenko
(Commentaar: Solodovnichenko)
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4 4.Pxd4
Pc6 5.Pc3 d6 6.Le3 Pf6 7.f3 Le7
8.Dd2 0-0 9.0-0-0 a6 10.g4 Pd7

11.h4 Pde5 12.Dg2 Pxd4 13.Lxd4 Ld7
14.g5 b5 15.f4 Pc6 16.Le3 b4 17.Pa4
Tb8 18.b3 Dc7 19.Df2 Pa5!?
ZIE DIAGRAM 1
Een gek offer dat eruitziet als een
blunder!
20.Lb6 Db7 21.Lxa5 Lxa4 22.bxa4
Tfc8
Dreigt Tc5. Zwart lijkt te weinig compensatie te hebben voor het stuk.
Maar wit moet heel precies spelen om
dat te bewijzen.
23.Th3!
23.De2 zou niet goed zijn geweest vanwege 23...Dc6
23...Dc6 24.Ld3?
Zwart heeft nu voldoende compensatie en gemakkelijker spel dan wit.
24...Dxa4 25.Da7?! Da3+?!
Sterker voor zwart was 25...Dxa5
26.Dxe7 Dxa2 27.Kd2 b3
26.Kd2 Dxa5 27.Dxe7 b3+ 28.Ke2
bxa2 29.Thh1! Dc5
Dreigt Tc7. De rest van de partij werd
in tijdnood gespeeld.
30.Dd7 d5 31.e5 Tb2 32.Kf3? Txc2
33.Thf1 Tc3 34.Td2 g6 35.Da4?!
ZIE DIAGRAM 2
35.Ke2 zou niet goed zijn geweest van-

Door
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lijk voor zwart, zoals bv. 33...Tf8
34.Ld5+!
Pas nu heeft zwart, een grootmeester
van boven de 2600, de bedoeling van
de pionnenoffers in de gaten. Maar
nu is het te laat.
34...Lxd5 35.Te8+ Txe8 36.Dxe8+
Df8 37.Dxf8+ Kxf8 en het is… pat!!
(½-½)

