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Subtiel en leerzaam: een achteruitzetje

SCHAKEN

Door

Frank Clevers

E

We laten nog wat mooie momenten zien uit het 8e BPB

Limburg Open (pinksterweekeinde, Maastricht). Kijk bij-

voorbeeld ’ns naar die achteruitzet van grootmeester Fier.

E
en van de mooiste partijen
van het toernooi was die
tussen Thomas Beerdsen
(wit) en Noud Lentjes.

ZIE DIAGRAM 1, de stelling na
19...e5
Wit speelt nu sterk 20.Pe6! waarna
volgt: 20...fxe6 21.Dh6 Lf8
22.Dxe6+ Kh8 23.Dh3+ Kg8
24.Lg6 Txd4
(de zwartspeler laat zich mat zetten,
misschien wil hij er maar meteen van-
af zijn want hij zou sowieso binnen 5

zetten mat zijn gegaan, bv. 24...La3
25.Dh7+ Kf8 26.Dh8+ Ke7 27.Lc5+
bxc5 28.Dxg7+ Ke6 29.Dxf7 mat)
25.Dh7 mat.

Martijn Dambacher en Patrick
Driessens, twee matadoren van het
schaken in Limburg, kwamen in de
voorlaatste ronde tegenover elkaar
te zitten. ZIE DIAGRAM 2, de stel-
ling na 29…Pe7
30.h5!
Witspeler Martijn Dambacher maakt

gebruik van de zwakke pion van
zwart op g6.
30...gxh5
Het was beter geweest om de dame
naar de koningsvleugel te brengen
om te assisteren bij de verdediging:
30...Dc8 31. hxg6+ Pxg6
31.Dh3 Wit heeft nu mooi zijn dame
bij de aanval weten te betrekken.
31...Txa3 32.Dxh5+ Kf8 33.bxa3
Dc8
Daar is de zwarte dame alsnog, maar
nu is het aan de late kant om bij de
verdediging te komen. Wit staat ijzer-
sterk en heeft hier eigenlijk al bijna
beslissend voordeel. De witte stukken
komen stuk voor stuk op bezoek in de
buurt van de vijandelijke monarch.
ZIE DIAGRAM 3

34.exf6 gxf6 35.Dh6+ Kf7 36.g5
Dg8 37.Dxf6+ Ke8 38.Lh5+ Kd8
39.g6 Pd7 40.Pxc6+ (1-0) en het is
afgelopen, want als de koning naar
e8 gaat volgt mat op e7 en als de ko-
ning naar c8 gaat volgt Pxe7+ en is
het natuurlijk ook totaal verloren
voor zwart.

In DIAGRAM 4 laten we iets zien
dat geen spectaculaire bominslag is
met als gevolg het einde van de par-
tij, maar een subtiele leerzame zet.
De dames zijn van het bord en je
zou zeggen dat er niets aan de
hand is voor zwart. Maar de vin-
dingrijke Braziliaanse GM Alexan-
der Fier verrast zijn tegenstander
met een achteruitzetje:

17.La3!
met een matdreiging op d8.
17...Pd5
17...Lxa3 en zwart verliest de kwaliteit
na 18. Td8+ Ke7 19. Txh8
18. Pxd5 exd5 19. Txd5 Le6 20.
Lxe7+ Kxe7 21. Txg5
Zo staat wit een pion voor na een
mooie tactische wending. Fier won
de partijen na 59 zetten.

Partijen en analyses met gebruik-
making van commentaar op
www.schaaksite.nl, Maarten van
Laatum (dagbulletins Limburg
Open) en Fritz13.
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