Johannes Lotter heeft in Poule B van de één uurscompetitie voor een daverende verrassing
gezorgd. Johanna Brouwer, toch wel een van de kanshebbers op de titel blunderde en verloor.
Merijn van Broekhoven wist met de enige moeite wel te winnen en staat nu één punt los op
Johannes en twee op Johanna. In de vijfde ronde staat de ontmoeting tussen Johanna en Merijn op
het programma.
Merijn speelde de vierde ronde tegen Jan Engelen. Merijn heeft nog niet de juiste vorm te pakken
en ook nu had hij het erg moeilijk. Jan heeft zelfs totaal gewonnen gestaan. We komen er in bij
een blunder van Merijn om maar even met de deur in huis te vallen.
Wit: Jan Engelen (1223)
Zwart: Merijn van Broekhoven (1500)
Één uurscompetitie deel 2 poule B, vierde ronde

Stelling na 18. ? Pd4+
Wit had al een plusje maar door deze zet wordt dit een dikke plus. Eens kijken hoe het verder ging.

19. Pxd4 exd4 20. Pd5
Het witte paard is heer en meester over de zwarte lopers en de witspeler kan zowaar gaan denken
aan een mooie koningsaanval.
20. ? axb5 21. axb5 The8 22. Ta1?
Zonde. Wit laat een mooie kans op een prachtige aanval liggen. Met het gespeelde 22. Ta1 staat
hij nog wel beter, maar niet meer zo fantastisch als eerst. Na 22. Tgc1 gaat het voor de zwartspeler
mis er dreigt Pxc7 of Txc7. 22. ? c6 is dan zo?n beetje verplicht. 23. Lf4! De zwarte velden
komen door c6 ook vrij en wit heeft ook opeens een pracht loper. 23. ? Te5. Moet eigenlijk wel
anders gaat het mis met Ta1 en Ta8+. 24. Ta1 Kb8 25. Pb6 Le8 26. Lxe5 fxe5 27. Ta8+ Kc7 28.
Pd5+ wint de partij. Gemakkelijk was de combinatie niet, maar het was wel erg fraai geweest.
22. ? b6? (zie diagram)

Nog een blunder van de zwartspeler.

23. Lb4?
Hier mist wit toch echt de winst. 23. Tgc1 wint. Nu is het wat duidelijker want de c-pion is niet te
dekken en c6 is na het gespeelde b6 ook geen vonds meer. 23. ? Lxb5 24. Ta8+ Kb7 (24. ? Kd7
geeft 25. Txc7 Kd6 26. Txg7) 25. Txd8 Txd8 26. Txc7+ en alsnog gaat de loper van g7 verloren.
23. ? Lxb5 24. Ta8+ Kb7 25. Txd8 Txd8 26. Le7 Ta8 27. Td1 Ta2+ 28. Td2 Txd2+ 29. Kxd2
gxf5 30. gxf5 c5 31. Lxf6 Lh6+ 32. Ke2 c4 33. Lxd4 cxd3+ 34. Kd1?
Nu zijn de rollen omgedraaid en gaat Jan de boot in. Na 34. Kf2 d2 35. Pc3 La4 36. Ke2 Lc2 is
iets beter voor zwart, maar niet direct gewonnen. Na Kd1 is dat helaas voor de witspeler wel het
geval.
34. ? La4+ 35. Ke1 d2+ 36. Kf2 d1D 37. Pc3 Dxd4+
En Jan vond het mooi geweest. Een partij met twee gezichten.
Wit: Johanna Brouwer (1325)
Zwart: Johannes Lotter (-)
Één uurscompetitie deel 2 poule B, vierde ronde

Stelling na 18. ? Ld3
Johanna heeft een prima stelling opgebouwd. Ze heeft al twee pionnen meer en ook het zwarte
paard lijkt verloren te gaan. Als er afgeruild wordt op d3 dan lijkt het paard rijp voor de slacht.
19. Pxd3 Pxd3 20. Lb4?
Gemiste kans. Na 20. Lb1 Pb2 21. Dc2 g6 (vanwege de matdreiging op h7) 22. Ta2 wint wit het
paard.
20. ? Pxb4 21. axb4 Txb4 22. Lb1 Dd5 23. Dd3 Dh5 24. Lc2 Td8 25. Tfb1 Txb1 26. Txb1 e5
27. Da6
27. Tb5 is beter en ook d5 is een kandidaat zet.
27. ? exd4 28. exd4 Lxd4
Het voordeel van de witspeler is wel helemaal verdwenen en als er geen gekke dingen gebeuren
zal deze partij geen winnaar kennen.

29. De2?? (zie diagram)

Een totale black-out van Johanna. Johannes bedenkt zich geen moment en pakt dit presentje direct
uit.
29. ? Dxe2 30. Tf1 Dxc2
En Johanna houdt het voor gezien.
Een pijnlijke nederlaag die je na een zetje of 18 niet aan zag komen. Eens kijken hoe het tussen
Ingel en Joas ging.
Wit: Ingel Baaijens (1135)
Zwart: Joas Fontijn (-)
Één uurscompetitie deel 2 poule B, vierde ronde

Stelling na 21. ? Pf3+
De partij ging redelijk gelijk op en na 21. ? Tb8 kan zwart nog prima mee. Na het gespeelde Pf3
gaat het de verkeerde kant op voor Joas.
22. Kg2
Zwart heeft een probleem want het paard op f3 staat dubbel aangevallen en zou zijn toren weg
moeten zetten waarna de pion op a6 sneuvelt.
22. ? Tc5
Lijkt handig, maar Joas was vergeten dat de dame het paard kan slaan. Daarmee is de aanval op de
dame ook meteen verdwenen.
23. Dxf3 Dxf3 24. Kxf3 g6 25. Lxa6 f5 26. Kg2 Ta5 27. Lc4+ Kg7 28. a4 Td8 29. b4 Te5 30.
a5 d5 31. Lb3 fxe4 32. dxe4 d3 33. cxd3 dxe4 34. dxe4 Td4 35. f3 Txb4 36. Ld5 Td4 37. a6
Te7 38. a7 Txa7 9. Txa7+

En na nog even doorspelen gaat de zwartspeler mat.
Uitslagen vierde ronde
1. Jan Engelen-Merijn van Broekhoven 0-1
2. Johanna Brouwer-Johannes Lotter 0-1
3. Ingel Baaijens-Joas Fontijn 1-0
Stand na vierde ronde
1. Merijn van Broekhoven 4,0
2. Johannes Lotter 3,0
3. Johanna Brouwer, Ingel Baaijens 2,0
5. Jan Engelen 1,0
6. Joas Fontijn 0,0
Indeling vijfde ronde
1. Merijn van Broekhoven-Johanna Brouwer
2. Joas Fontijn-Jan Engelen
3. Johannes Lotter-Ingel Baaijens

