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Shirov en Van Foreest zagen elkaar vandaag voor de tweede keer. Deze keer met Shirov achter de 

witte stukken en Van Foreest achter de zwarte. Shirov koos voor de Spaanse verdediging en ging Lc5 

de Archangel-variant. Lang werd de partij Vallejo-Carlsen gevolgd. Die partij werd gewonnen door 

Carlsen. 

Met 17. … f5 ging het waarschijnlijk al fout voor Van Foreest. De pion op f5 blijkt een zwakte die van 

vele kanten aangevallen kan worden. Shirov speelde Pc4 d5. Pd6! Niet Txd5 want dan staat zwart 

ineens gewonnen na Le6. 

 

Stelling na 17. … f5.  

Het passieve 19. … Pe7 was geboden en werd ook gespeeld door Van Foreest. Na 20. Te1 Kf6 en 21. 

Te2, had zwart misschien nog een kans met 21. … f4. De stand ziet er onprettig uit na 22. Pxc8 Txc8 

23. Tde1, maar je kunt nog even door vechten. 

Er volgde Lc5. En wit sloeg de pion op f5. Daarna kukelde de stelling van wit vrij snel in elkaar. Shirov 

kwam op 2-0 voor in de match. Hopelijk kan Van Foreest in de derde partij iets terug doen.  

Helaas vielen de liveborden uit in Maastricht. En daardoor had de reporter weer ouderwets werk. 

Zetten invoeren van de partijen en kijken of je er nog wat van kan maken.  

Allereerst Lucas van Foreest tegen Daniel Fisher. We komen er in in onderstaande stelling. We zien 

de contouren van een Catalaanse opening.  



 

Wits laatste zet: 21. Tc1. Zwart kan hier een dame voor 2 torens krijgen. Maar hoe goed is dat? Ik 

zou het vrij redelijk inschatten. De stelling van zwart heeft enkele zwaktes, op e6 bijvoorbeeld, maar 

twee verbonden torens zijn niet makkelijk uit elkaar te spelen. Lucas speelde vrij strak vanaf dit 

moment. En won met zijn dame de ene na de andere pion. Tot Daniel Fisher opgaf. Met 3 uit 3 heeft 

Lucas een mooie uitgangspositie voor morgen.   

Gurevich won ook. Komt ook op 3 uit 3. Warmerdam en Ernst speelden een hangpartij. Waarbij 

Warmerdam de hele vierde rij van het bord probeerde te bezetten, maar uiteindelijk niet verder 

kwam dan remise. 

Dan op bord 4 nog twee Duitsers tegen elkaar Kopylev en Donchenko. We komen er in in 

onderstaande stelling. 

 

De kenner of liefhebber herkent de Najdorf met e5. En zal waarschijnlijk gelijk de zet voorstellen die 

zwart ook speelden. 22. … Txc4! Na 23. Txc4 speel je dan 23. … Pc5! 24. Dh3 Pxe4 die kwaliteit WIL je 

offeren in de Najdorf. En Donchenko weet dat. Je krijgt het centrum er voor terug en al je stukken 

worden bevrijd. Toch blijft het volgende de computer nog lang gelijk en grijpt Kopylov pas mis in 

onderstaande stelling.  

 



 

Stelling  

Toren maal c2 is speelbaar! Ik had dat ook niet gedacht, maar na bxc2 Dxb2 Tc1 heb je geen directe 

winst. Wel denk ik dat je nog steeds in de problemen zit en dat zwart meer dan 50% van de partijen 

in die stelling wint.  

Kopylov speelde 37. Tc1 en na Dd4 is het uit. De truc is dat zwart niet zo gemakkelijk op c2 kan slaan 

vanwege een schaakje op d1.   

  


