Merijn van Broekhoven is goed gestart in poule B van de één uurscompetitie. Met twee punten
uit net zoveel duels staat hij alleen aan kop. Nu is natuurlijk wel de vraag of hij deze weelde
aankan. Vorige week won Merijn van Johannes Lotter. Johannes is nog maar net lid bij ons en
daarmee is het des te leuker dat hij ook tijdens de coronatijd met de Souburgse activiteiten
meedoet. Helaas voor hem was Merijn een maatje te groot.
Na de opening stond Johannes meteen verloren door in een simpele aanval op b7 te trappen.
Daarmee leek de partij direct gespeeld. Niets was minder waar. Johannes kwam verrassend nog
terug in de partij. Uiteindelijk bleek de ervaring van Merijn toch de doorslag te geven.
Wit: Merijn van Broekhoven (1500)
Zwart: Johannes Lotter (-)
Éen uurscompetitie deel 2 poule B, eerste ronde
1. c4 d5 2. cxd5 Dxd5 3. Pc3 Dd8 4. g3 Lf5 5. Lg2 Pf6 (zie diagram)

Ai. Johannes gaat al snel de boot in. Met Pf6 krijgt Merijn meteen een kans op een zeer goede
stelling. Na 5. ? Pc6 is het allemaal nog wel redelijk al heeft wit toch al een plus te pakken.

6. Lxb7 Pc6?
Weer een niet zo handige zet. Nu kost het een volle toren in plaats van een kwaliteit.
7. Lxc6+ Ld7 8. Lxa8 Dxa8 9. Pf3 e6 10. d3 Lb4 11. Ld2 Lc6 12. a3 La4 13. Tc1 0-0 14. b4
Lb6 15. a4 a6 16. b5 axb5 17. axb5 Lb7 18. Ta1 Db8 19. 0-0 Pg4 20. h3 Pf6 21. e4 c5 22. bxc6?
Ondanks de weelde waarin Merijn baddert is dit niet de meest handige zet. Zwart had iets aan zijn
achterstand terug kunnen doen.
22. ? Lxc6?
Joahnnes ziet het niet dat hij op g3 kan slaan. Na 22. ? Dxg3+ 23. Kh1 Dxh3+ 24. Ph2 Lc7 25. f4
Lxc6 staat wit natuurlijk nog gewonnen, maar wordt hij wel gewaarschuwd dat hij toch moet
opletten.
23. Tb1?
Merijn zag de dreiging op g3 nog steeds niet. Nu ziet Johannes het wel en is wit opeens zijn
voordeel wel kwijt.
23. ? Dxg3+ (zie diagram)

24. Kh1 Dxh3+ 25. Ph2 Lc7 26. f4 Td8?
Jammer dat zwart nu niet doorpakt. Het bizarre is dat wit een toren meer heeft, maar dat de
pionnen van wit wel zo langzamerhand op raken. De engine van chess.com geeft maar een mager
voordeel aan van +0.76. Het lijkt er op dat zwart toch nog goede kansen had. Na 26. ? Dxd3 27.
Tf3 Dc4 28. Tc1 Pxe4 29. Pxe4 Dxe4 30. Dc2 Dxc2 31. Txc2 Lxf3 was een voortzetting geweest.
Dan is het een stuk tegen drie pionnen en is het een stuk lastiger om te winnen als het al te winnen
is.
27. Df3?
Is ook niet de beste. 27. Tf3 heeft wel de voorkeur. Nu had zwart 27. Txd3 kunnen spelen. Wit
blijft wel goed staan hoor, maar maakt het zichzelf weer moeilijk.
27. ? Dh6 28. Tbd1 La5 29. Tf2 Lxc3 30. Lxc3 Txd3 31. Txd3 Lxe4?
Zwart dacht een leuke grap te hebben en de dame van wit te winnen. Helaas voor hem komt ie
bedrogen uit.

32. Td8+ Pe8 33. Txe8#
Dit was Merijn zijn eerste horde. Na een snelle voorsprong kwam hij eigenlijk toch nog
onverwachts in de problemen.
Wit: Joas Fontijn (-)
Zwart: Merijn van Broekhoven (1500)
Éen uurscompetitie deel 2 poule B, tweede ronde
1. e4 d5 2. Pc3 d4 3. Pb5 a6 4. Pxd4 (zie diagram)

Dit is meteen een stuk dat weggegeven wordt. 4. Pa3 had gespeeld moeten worden. Dat paard
staat daar ook niet lekker, maar na deze zet staat het helemaal niet meer.
4. ? Dxd4 5. De2 Pc6 6. Dc4 Pf6
6. ? Pb4 is het beste. Na 7. Dxd4 volgt 7. ? Pxc2+ en wint de dame terug met een bonuspion.
7. c3 Dxe4 8. Dxe4 Pxe4 9. d3 Pf6 10. Lf4 e5 11. Lg5 Le7 12. Pf3 0-0 13. Le2 le6 14. 0-0

Na een stroef begin doet wit nu allemaal prima zetten. Keurig stukken ontwikkelen en zijn koning
in veiligheid brengen. Alleen jammer van dat ene stuk in de opening.
14. ? Tad8 15. b3 h6 16. Lxf6 Lxf6 17. Tac1 b5 18. c4 bxc4 19. dxc4 Pd4 20. Ld3? (zie
diagram)

Joas gaat nu nog eens flink de fout in helaas.
20. ? Pxf3+ 21. gxf3 Txd3
Een zogeheten aftrekaanval. De partij ging nog wel even door, maar Merijn maakte, in
tegenstelling tot in de eerste ronde, geen fout meer.
Merijn zijn gevaarlijkste tegenstander in deze poule zou Johanna Brouwer moeten zijn. In de
eerste ronde kende ze geen problemen met Joas Fontijn, maar in de tweede ronde ging het dan
toch mis.
Wit: Ingel Baaijens (1135)
Zwart: Johanna Brouwer (1325)

Éen uurscompetitie deel 2 poule B, tweede ronde

Stelling na 12. Lb2
De stelling is nog prima in evenwicht en er kan nog van alles gebeuren.
12. ? Lxc3
Het kan wel en is ook niet verboden, maar over het algemeen moet je de viachetto loper niet ruilen
tegen een paard. Wat wel vaak voor komt is dat de loper van gelijkwaardige kleur wel wordt
afgeruild. Als je deze loper afruilt kan het zo zijn dan de velden van de kleur van de loper zwak
worden en dat levert meestal problemen op.
13. Lxc3 Lxe4?
Johanna heeft een black-out en gaat hier de boot in. Met 13. ? Pf6 kan het nog alle kanten uit al
heeft wit de prettige zwarte velden voorlopig onder controle.
14. Lxh8 Pf6 15. Lxf6 Dxf6

Ook deze partij ging nog verder, maar voor Johanna mocht het niet meer baten. Ingel greep
daarmee de winst.
Waar Ingel hier stiekem toch de winst pakte was de eerste ronde een drama. Tegen Jan Engelen
stond hij een lange tijd goed, maar ging hij uiteindelijk toch de bietenbrug op.
Wit: Jan Engelen (1223)
Zwart: Ingel Baaijens (1135)
Éen uurscompetitie deel 2 poule B, eerste ronde

Stelling na 25. b4
Wit maakt met deze zet een inschattingsfout waarbij zwart wel heel erg goed komt te staan.
25. ? cxb4
Na 25. c4 voert zwart de druk op in het centrum. De d-pion van wit is zwak en 26. dxc4 kan niet
vanwege 26. ? Txd1 met mat.

26. Txc8 Txc8 27. b4 h6
Ingel had hier ?gewoon? op d3 kunnen pakken. De dame kan niet teruggepakt worden omdat Tc1
mat is.
28. h3
Toch maar even een gaatje maken.
28. ? Tc2 29. Da3 Dg6 30. Tg1 Dd6 31. Db3 Kh7? (zie diagram)

Ingel let even niet op en geeft zo zijn toren weg.
32. Dxf7?
Jan ziet het niet en pakt op f7.
32. ? Tc7 33. Df3 Dxb4 34. Df5+ g6 35. Dxe5 Te7

Een interessant eindspel. De computer geeft 0.00 aan, maar ja, dat zegt niets over hoe de spelers
dit eindspel spelen. Eens kijken hoe dit afloopt.
36. Dd5 a5 37. e5 a4 38. d4 Dc4 39. Dd6 De6 40. Dxe6 Txe6
Nu staat zwart iets beter. Dit vanwege de verre vrijpionnen.
41. Te1 Te8 42. d5 a3? (zie diagram)

Een pijnlijke blunder. Zwart stond beter. Zoals ik eerder al zij komt dat door de verre vrijpionnen.
Nu had zwart met zijn koning richting de witte pionnen moeten gaan. De witte koning is nog
mijlen ver weg van de zwarte pionnen.
43. d6
Volgens de chess.com is deze zet briljant. Deze complimenten krijg je niet zo snel van dit medium
en daarmee even de moeite waard om te vermelden.
43. ? Kg7

Nu wel, maar het is nu wel te laat.
44. d7 Td8 45. e6 a2 46. e7 a1D 47. Txa1 Kf7 48. exd8D
En klaar. Ingel had een lange tijd een goede kans op de winst. Aangezien deze heren erg aan
elkaar gewaagd zijn kan de volgende confrontatie weer erg interessant worden.
De tweede ronde moest Jan tegen Johannes. Dit was een partij met een wisselend spelbeeld, waar
Jan al snel een stuk had kunnen winnen en pardoes zelf een stuk weggeeft. Daarna kon Jan nog
een dame insluiten. Uiteindelijk was het Johannes die een zwaarbevochten overwinning
binnensleepte.
Uitslagen eerste ronde
1. Merijn van Broekhoven-Johannes Lotter 1-0
2. Johanna Brouwer-Joas Fontijn 1-0
3. Jan Engelen-Ingel Baaijens 1-0
Uitslagen tweede ronde
1. Joas Fontijn-Merijn van Broekhoven 0-1
2. Ingel Baaijens-Johanna Brouwer 1-0
3. Jan Engelen-Johannes Lotter 0-1
Stand na twee ronden
1. Merijn van Broekhoven 2,0
2. Johanna Brouwer, Jan Engelen, Ingel Baaijens, Johannes Lotter 1,0
6. Joas Fontijn 0,0

Indeling derde ronde
1. Merijn van Broekhoven-Ingel Baaijens
2. Johanna Brouwer-Jan Engelen
3. Johannes Lotter-Joas Fontijn

