
Hoofdsponsor Bruls Prefab Beton 

kwam met een speciaal cadeautje 

voor de organisatie van deze 14e 

editie: een match tussen Jorden 

van Foreest en Alexei Shirov. 

Matches tussen ervaren spelers en 

jonge talentvolle schakers zien 

we wel meer, maar mensen die 

schaakwereld niet nauwgezet 

volgen zullen zich vooraf 

misschien hebben afgevraagd of 

dit wel de juiste keuze was. 

Jorden van Foreest is na zijn over-

winning in het Tata-toernooi van 

2021 doorgedrongen tot laten 

we zeggen de subtop van de 

wereld met een rating van boven 

de 2700. Zou hij genoeg uitda-

ging hebben over vier partijen 

tegen Alexei Shirov? 

De Spaans-Letse grootmeester 

wordt dit jaar immers al 50 jaar, 

hij stond in 1994 even nummer 2 

van de wereld, en versloeg 4 jaar 

later Vladimir Kramnik in een 

match waarmee hij recht verwierf 

om wereldkampioen Kasparov 

uit te dagen – een match die er 

tragisch genoeg nooit kwam. Al 

in 1995 publiceerde Shirov zijn 

prachtige boek Fire on Board: 

waarbij de titel alles zegt over 
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VUUR OP HET BORD:  
JORDEN TEGEN SHIROV
Het Limburg Open werd gespeeld in een lang pinksterweekend (3 t/m 6 juni) en was 

succesvol op meerdere vlakken. Het toernooi zat eind april al vol qua deelnemers, het 

was prima bezet met diverse grootmeesters, meesters, buitenlandse toppers en 

talenten, en het kende een Nederlandse winnaar in Lucas van Foreest!

hoe hij ons schaakspel speelt, 

namelijk op het scherpst van de 

snede. Maar dat boek is dus al 

meer dan 25 jaar geleden 

geschreven! Nederlanders met 

een goed geheugen weten ook 

nog dat Anish Giri in 2014 een 

match speelde in Hoogeveen 

tegen dezelfde Shirov en hem 

helemaal zoekspeelde met een 

eindscore van 4,5-1,5. Kortom is 

Shirov niet gewoon te oud? 

De organisatie had echter uitste-

kend opgelet en gezien dat 

Shirov recentelijk aan zijn tweede 

of misschien wel derde jeugd 

begonnen is. Begin dit jaar kon 

Shirov weer bogen op een rating 

van boven de 2700. Bij aanvang 

van de match waren de spelers 

dan ook qua rating redelijk aan 

elkaar gewaagd. Niettemin zal 

Jorden optimistisch zijn geweest 

en hij kleunde er op zijn 

vertrouwde manier in (een goede 

reden voor toernooiorganisaties 

zou ik zeggen om Jorden altijd 

uit te nodigen). Daarbij zocht hij 

Shirov met wit op in zijn speciali-

teit: de scherpe Botwinnik Variant 

van het Slavisch en de variatie 

erop, het Anti-Moskou Gambiet.

Van Foreest - Shirov, 
partij 1
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pf3 Pf6 4.

Pc3 e6 5.Lg5 h6 6.Lh4 

Hier is 6.Lxf6 Dxf6 de zoge-

naamde Moskou-variant en dat 

verklaart waarom we nu in het 

Anti-Moskou Gambiet terecht-

komen. Wit offert met de loper-

zet immers een pion.

6...dxc4 7.e4 g5 8.Lg3 b5 

9.Le2 Lb7 10.0–0 Pbd7 11.Pe5 

r+-wqkvl-tr
zpl+n+p+-
-+p+psn-zp
+p+-sN-zp-
-+pzPP+-+
+-sN-+-vL-
PzP-+LzPPzP
tR-+Q+RmK-

Dit is allemaal overbekend en 

na het fianchetto van de loper 

11...Lg7 speelt wit nu het beste 

12.Pxd7, maar het spectaculaire 

stukoffer 12.Pxf7!? Kxf7 13.e5 

Pd5 14.Pe4 wordt ook gespeeld, 

en dat geeft al aan hoe scherp

de strijd is in deze variant.

11…h5 

Na 11...h5 dreigt zwart 12...h4 

en daarom gaat iedereen nu 

verder met

12.Pxd7 Dxd7 13.Le5 

13.Le5 Th6 

Een beetje vreemd misschien 

om het paard zo te dekken, 

maar het is de beste zet omdat 

de toren meteen uit de penning 

gaat.

14.Dc1

Het aggressieve 14.f4 levert niks 

op na 14...g4 15.f5?! exf5! 

waarna 16.Txf5? wordt beant-

woord met 16...Pxe4!.

14...Tg6 

Zwart kan ook meteen 14...Pg4 

spelen om een pion terug te 

geven met 15.Lxg4 hxg4 16.

Dxg5 Tg6 met een spannende 

stelling. Shirov bewaart de 

paardmanoeuvre nog even.

15.Td1 Pg4! 

Nu wel, maar we zitten nog 

steeds op bekend terrein.

16.Lg3 

Zwart kwam snel uitstekend te 

staan in E. l’Ami-Erenburg, 

Amsterdam 2006, na 16.a4 a6 

17.Lxg4 hxg4 18.De3 f6 19.Lg3 

Kf7 Wit heeft geen echte aanval 

en zwart omsingelt de witte 

stelling als het ware met zijn 

pionnen.

16...f5 17.h3 

Na 17.f3 is 17...Pe3! een belang-

rijke pointe. Zwart krijgt een 

mooie aanval na 18.Dxe3 f4 

19.Lxf4?! gxf4 20.Dxf4 0–0–0. De 

zwartveldige loper is erg sterk.

17...0–0–0! 

Een stukoffer dat helemaal 

correct is. Dit is misschien de 

allerbeste zet, maar ook 17...f4 

18.hxg4 hxg4 19.Lxg4 Dh7! 20.

Lxf4 gxf4 21.Dxf4 0–0–0 is in 

diverse correspondentiepartijen 

gespeeld. Daarin bleek dat 

zwart geen problemen kent na 

22.d5 Ld6 23.Lxe6+ Kb8. 

Wat er precies mis is gegaan 

met de openingsvoorbereiding 

van Jorden is niet helemaal 

duidelijk. Je zou verwachten dat 

je je alleen op deze theoretische 

strijd inlaat wanneer je een 

sterk nieuwtje achter de hand 

hebt.

18.hxg4 hxg4 

-+ktr-vl-+
zpl+q+-+-
-+p+p+r+
+p+-+pzp-
-+pzPP+p+
+-sN-+-vL-
PzP-+LzPP+
tR-wQR+-mK-
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19.d5 

Tja, dit is dan de eerste nieuwe 

zet, maar de engine is er niet 

erg enthousiast over. In corres-

pondentiepartijen was al geble-

ken dat 19.Le5 Dh7 20.exf5 Th6 

21.f3 g3! 22.Lxg3 exf5 23.f4 

Th1+ 24.Kf2 Txd1 25.Lxd1 Txd4 

tot een scherpe, maar gelijke, 

stelling leidt.

19...cxd5 20.exf5 exf5 

Zwart heeft drie pionnen voor 

zijn geofferde paard en dreigt 

sterk ...f4. De zwarte lopers zijn 

veel sterker dan de witte en de 

open h-lijn voorspelt niet veel 

goeds voor de witte koning.

21.Dc2? 

Na deze zet staat wit zeker 

verloren: hij wordt ge-h-lijnd.

21...Th6! 22.Pxb5! 

Nog een fraaie manier om 22...

Dh7 te verhinderen.

-+ktr-vl-+
zpl+q+-+-
-+-+-+-tr
+N+p+pzp-
-+p+-+p+
+-+-+-vL-
PzPQ+LzPP+
tR-+R+-mK-

22...Lc5!! 

Maar Shirov laat zich niet aflei-

den van zijn doel: de witte 

koning.

De pointe was 22...Dh7? 23.

Dxc4+! Lc6! (23...dxc4 24.Pxa7 

mat!) 24.Pxa7+ Dxa7 25.Dc2! en 

wit doet weer helemaal mee. 

Dat geldt helemaal voor 22...

Dxb5? 23.Dxf5+ Dd7 24.Lxg4! en

wit wint!

23.Pxa7+ 

Niks helpt meer: 23...Dh7 is niet 

meer op een fatsoenlijke manier 

te verhinderen.

23...Lxa7 24.Lxc4 Tdh8! 

25.Lxd5+ Lc6 

en Jorden gaf op vanwege 26.

Kf1 Th1+ 27.Ke2 Te8+ en het is 

voorbij.

0–1

Een werkelijk uitstekende partij 

van Shirov! In de tweede match-

partij ontglipte Jorden een 

onnauwkeurigheid in het 

vroege middenspel.

Shirov - Van Foreest, 
partij 2

r+l+-trk+
vlp+-+-+p
p+nzp-zp-+
+-+-+-zp-
-+-+-+-+
+-zP-+N+-
PzPLsN-zPPzP
tR-+-+RmK-

Deze stelling is bekend uit een 

partij van Carlsen, de  wereld-

kampioen speelde hier 15...g4 

16.Ph4 d5 en na 17.Pf5?! (ster-

ker is 17.Tad1) 17...d4!? 18.Pc4 

Lxf5 19.Lxf5 h5 20.Tad1 Tfd8 

stond het gelijk in  Vallejo Pons-

Carlsen, Karlsruhe/Baden Baden 

2019. Carlsen won na een lang  

eindspel. 

Nog nauwkeuriger is waar-

schijnlijk meteen 15...d5 waarna 

het  eindspel helemaal 

gelijkstaat. Zwart heeft het 

loperpaar als compensatie voor  

zijn geisoleerde pion. Het is 

belangrijk om ...d5 te spelen 

zodat het witte paard niet naar 

c4 kan springen.

Jorden speelde echter

15...Kg7?! 

en dat lijkt wat minder nauw-

keurig na

16.Tad1! g4?! 17.Ph4 f5 18.

Pc4 

Dit is het grote verschil met de 

partij van Carlsen. Het witte 

paard kan nu wel naar c4 omdat 

Jorden een zet verloren heeft 

met 15...Kg7.

18...d5 19.Pd6 

Veel sterker dan 19.Txd5? en wit 

verliest materiaal na 19...Le6 

20.Pxf5+ Kh8!.

19...Pe7 

Zwart moet zich al in bochten 

wringen om niet meteen een 

pion te verliezen.

20.Tfe1 Kf6 21.Te2 

Shirov bereidt verdubbeling op 

de e-lijn voor. De zwarte stelling 

is al bijna onspeelbaar en het is 

niet vreemd dat onder deze 

zware druk Jorden nu ook nog 

een truukje overziet.

21...Lc5?

r+l+-tr-+
+p+-sn-+p
p+-sN-mk-+
+-vlp+p+-
-+-+-+psN
+-zP-+-+-
PzPL+RzPPzP
+-+R+-mK-

22.Pdxf5! 

Een winnende combinatie - aan 

het eind hangt de zwarte loper 

op c5.

22...Pxf5 23.Pxf5 Le6 

Het probleem is 23...Lxf5 24.Lxf5 

Kxf5 25.Txd5+.

24.Pd4 Lg8 25.Tde1 Tac8? 

26.Lf5 en Jorden gaf op, hij 

komt zonder compensatie twee 

pionnen achter.

1–0

Met 2-0 achter is het lastig 

spelen, maar Jorden bleef er vol 

voor gaan en dat leverde hem 

een kansrijke stelling op in de 

derde partij.

Van Foreest - Shirov, 
partij 3

-+ktr-+-+
zp-+-+p+-
-+q+pzP-tr
+psn-+-+-
-+p+-+-+
+-sN-+PzP-
PzP-+Q+KzP
tR-+-+R+-

Stelling na 19…Txh6

20.Tad1 

Niet slecht, maar scherper en 

beter was 20.a4! b4 21.Pb5 Kb7 

en pas nu 22.Tad1! en zwart is in 

grote problemen. Het logische 

22...Pd3 faalt op de dubbele 

aanval 23.De3!. Slechts eeuwig 

schaak is trouwens 22.Dxc4? 

Td2+ 23.Tf2 Txh2+ 24.Kxh2 

Txf2+ 25.Kh3 Dxf3 26.Dxc5 

Dg2+.

20...Txf6!? 21.Txd8+ Kxd8 

22.Td1+ 

Goede alternatieven zijn 22.a4 

en 22.b3 om nog meer lijnen te 

openen tegen de zwarte koning.

22...Ke8 23.Pxb5? 

Hier is rustig 23.De3 het best, 

maar ook 23.a4 en 23.b3 zijn nog 

steeds goed. Jorden dacht echter 

toe te slaan met een combinatie 

en zag daarbij een duivelse 

tussenzet over het hoofd.

23...Dxb5 24.De5 

-+-+k+-+
zp-+-+p+-
-+-+ptr-+
+qsn-wQ-+-
-+p+-+-+
+-+-+PzP-
PzP-+-+KzP
+-+R+-+-

Nu hangt de zwarte toren en 

24...Th6 faalt op 25.Dg5 dreigt 

mat en torenwinst, na 25...

Dxb2+ 26.Td2 kan zwart opge-

ven. Verder staat het paard 

gepend zodat 24...Pd7 ook niet 

gaat. Toch heeft zwart een zet 

die niet alleen redding brengt, 

maar ook meteen de partij wint.

24...c3! 

Nu falen 25.Dxc3, 25.Dxf6 en 

25.Dd4 allemaal op 25...De2+.

25.bxc3 Db2+! 26.Kg1 Th6! 

Niet 26...Pd7? 27.Txd7!.

27.h4 

Zwart wint na 27.Dxc5? Dxh2+ 

28.Kf1 Dh1+.

27...Pd7 

en nu staat zwart materiaal 

voor. Shirov liet niet meer los en 

bracht de stand op 3–0.

De laatste partij was een ‘saaie 

remise’ in de Berlijnse variant 

van het Spaans waarmee de 

eindstand kwam op 3,5-0,5. Een 

waardevolle les voor Jorden!

Start van partij 2 Shirov-Van Foreest
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