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Het paard van ‘Solo’ zegt gewoon ‘sla me maar’
Een van de mooiste partijen in het 6e ENCI Limburg
Open tijdens het pinksterweekeinde in Maastricht was die
tussen de grootmeesters Solodovnichenko en Sokolov.

Vooral fraai en leerzaam in het tref-
fen tussen ‘Solo’ - ‘Soko’ was het
paardoffer van de witspeler.
Wit: Yuri Solodovnichenko (2570)
Zwart: Ivan Sokolov (2680)

ZIE DIAGRAM 1, de stelling na
23...g6
Het paard staat aangevallen
24.Kh1
Witspeler Solodovnichenko handelt
niet in de reflex zoals de meeste
schakers waarschijnlijk gedaan

zouden hebben om het aangevallen
paard weg te spelen naar bijvoor-
beeld g3. Hij laat het paard brutaal-
weg staan met het signaal ‘sla me
maar’. Zou zwart slaan, 24...gxf5
25.gxf5 dan volgt bijvoorbeeld 25...f6
26.Tg1+ Kh8 27.Tg2 en dan heeft wit
als compensatie voor het paard een
sterke stelling en kan zwart flinke pro-
blemen krijgen door de open g-lijn
24…Pd3!
Sokolov slaat het paard niet, hij
probeert iets op de andere vleugel

waar kansen liggen
25.fxe5 gxf5
Zwart neemt het paard dan toch nog.
Je zou eerder verwachten 25...Pxe1
26.exd6 Db7 27.Txe1 Dxb2 en dan
staat zwart beduidend beter
26.gxf5 Pxe5
Ook nu was 26...Pxe1 beter, waarna
bijvoorbeeld 27.Txe1 dxe5 28.Tg1+
Kh8 29.Pg4 f6 30.Lh6 en dan staat
zwart beter. Hij staat dan wel onder
druk, maar daar staat het voordeel
van een toren tegenover. Maar moge-
lijk is zwart toch wat benauwd voor
de aanval op zijn koning en speelt hij
daarom 26...Pxe5 om de lijnen naar
de koning af te sluiten; het paard
heeft op e5 natuurlijk ook wel wat
pk’s meer

27.Tg1+ Kh8 28.Ld4 f6 29.Tg2 Tb7
30.Tag1 Df7 31.Ld1 Lg7 32.Pf1
ZIE DIAGRAM 2
Wit voert zijn plan uit zoals hij dat
in gedachten had bij het paardoffer,
hij staat een paard achter maar heeft
aanvalskansen. Hij heeft het paard
even naar f1 teruggetrokken om van
daar uit naar sterke velden te sprin-
gen zoals g3 en h5
32...Pd3 33.Pg3 Pf4 34.Th2 Te7
35.Lf3 Lb7 36.Dd2 Pd3 37.Thg2 Pe5
38.Lh5 Df8 39.Pe2 Pc7 40.Pc3 Td8
41.Lb6 Pd3 42.Lxa5 Tb8 43.Lxc7
Txc7 44.Pb5
ZIE DIAGRAM 3
44...Lxd5?!
Dit is een riskante zet van zwart; een
betere optie was gewoon het wegspe-

len van de aangevallen toren
44...Te7!? en dan bijvoorbeeld
45.Pxd6 Lxd5 46.exd5 Txb2. Wit
heeft het goed gezien dat hij nu ge-
woon kan afwikkelen naar een betere
stelling
45.Pxc7 Lxe4 46.Pe6 Lh6 47.De2
Lxg2+ 48.Txg2 Dc8 49.De4 Db7?
ZIE DIAGRAM 4
49...Db7 is een blunder. Wit kan het
nu vrij eenvoudig uitmaken
50.Dxb7 Txb7 51.Pd8! c3
Indien 51...Tg7, dan 52.Pf7+ Kg8
53.Pxh6+
52.Pf7+
en zwart geeft op. Zwart moet hier
slaan, 52…Txf7 en dan volgt 53.Lxf7
(met matdreiging) 53...Lg5 54.bxc3 en
dan staat wit natuurlijk royaal ge-
wonnen.Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3 Diagram 4
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