Als Johanna Brouwer nog kans had willen maken op de titel dan had ze van Johannes Lotter
moeten winnen. Dan zou de onderlinge confrontatie tussen haar en Merijn van Broekhoven
hebben uitgemaakt wie de titel zou veroveren. Johannes Lotter stak een stokje voor de snode
plannen van Johanna en won toch wel verrassend. Johannes heeft door zijn overwinning nog wel
kansen op de titel. Dan moet Merijn wel een keer verliezen en zelf moet Johannes wel winnen de
laatste ronde. Merijn moet nog twee partijen spelen.
Wit: Johannes Lotter (-)
Zwart: Johanna Brouwer (1325)
Één uurscompetitie deel 2 poule B, negende ronde
1. d4 e6 2. Lf4 Pf6 3. Pc3 a6 4. e4 Lb4 5. Ld2 Lxc3 6. Lxc3 (zie diagram)

6. ? Pxe4
Hier denkt Johanna een pion te winnen, maar dat valt in de praktijk tegen. Na 7. Dg4 Pxc3 8.
Dxg7 Ke7 9. bxc3 Dg8 staat wit een tikkeltje beter.

7. Ld3?
Nu heeft zwart wel wat het gedacht had en dat is de pion winst.
7. ? Pxc3 8. bxc3 0-0
8. ? Df6 is een alternatief. Waarom zou je direct rokeren als dat nog niet nodig is.
9. Dh5
Wit gaat voor de matgrappen nadat hij het pionnetje kwijt was geraakt.
9. ? g6
9. ? f5 heeft hier toch wel de voorkeur. Het houdt de koningsstelling in tact en richt zich ook nog
eens op het centrum. 10. g4 haalt niet zoveel uit na 10. ? d6.
10. Dd1?
10. Dh6 is duidelijk beter. Het plan is dan h4 en h5 te spelen om een koningsaanval op te zetten.
Als zwart dan 10. ? Df6 speelt is er ook weinig aan de hand, maar ja, dat moet je wel net zien te
vinden.
10. ? d5 11. Pf3 Pd7 12. 0-0 c6 (zie diagram)

Het kan wel, maar 12. ? c5 had hier toch duidelijk de voorkeur. Dat is veel actiever. Na 13. ? c4 is
de witte loper inactief. Okay, de witte loper van zwart is ook nog een beetje een Cees Rouw-loper,
maar wellicht kan dat ding actief worden door het centrum open te breken.
13. Dd2 Kg7
13. ? c5 was hier natuurlijk wederom een goede optie.
14. h4 Pf6
In zulke situaties is het niet gek om ook zo?n zet te spelen. In dit geval gewoon 14. ? h5.
15. Tfb1
Wit gaat het op de damevleugel proberen.
15. ? b5
Ook hier was 15. ? c5 de beste zet. Die witte loper moet geblokkeerd worden om daarna wellicht

een keer b5 te spelen. Ondanks de pion minder staat het zo?n beetje weer gelijk volgens de
computer.
16. a4 Ld7 17. Df4
Ondanks de pion achterstand gaat wit wel het initiatief overnemen van de zwartspeler.
17. ?Ph5 18. De5+ f6
Is natuurlijk wel gevaarlijk met een paard die wellicht straks geen vluchtvelden heeft.
19. Dd6 Dc8? (zie diagram)

Johanna raakt langzaam het spoor bijster. Voor het eerst in de partij staat wit beter.
20. axb5
20. g4 is te vroeg. Na 20. ? e5 21. gxh5 e4 krijgt zwart ook een stuk.

20. ? cxb5
20. ? axb5 is natuurlijk niet goed vanwege 21. Txa8 Dxa8 22. Dxd7+ met stukverlies.
21. g4 e5 22. gxh5 Lh3?
Dit is zonde en waarschijnlijk de beslissing in de partij. Na 22. ? e5 krijgt zwart haar stuk terug al
staat wit nog wel beter. Nu kan wit zijn stuk redden. Er dreigt natuurlijk wel 23. ? Dg4+!
23. Ph2
Het paard dekt het veld g4 en de vork op e4 is ook verdwenen. Misschien toch iets te snel
gespeeld door de zwartspeler.
23. ? Td8 24. De7+ Kg8 25. dxe5 Te8 26. Dxf6 Ta7 27. hxg6 hxg6 28. Db6 (zie diagram)

Stiekem had Johanna gehoopt dat Johannes op g6 geslagen had. Helaas trapte hij daar niet in. Na
28. Dxg6+ volgt natuurlijk 28. ? Tg7!

28. ? Tae7 29. Dxa6
Ouwe snoeper. Nog maar even een pionnetje meepakken als het kan.
29. ? Dc3 30. Pf3 Tf8 31. Pg5 Ld7 32. Dxg6+
Nu kan het wel omdat het paard op g5 tussen koning en dame is gaan staan.
32. ? Tg7 33. Dh6 Dxe5 34. Lh7+ Kh8 35. Lf5+ Kg8 36. Lxd7 Df4?
De stelling is al niets meer, maar dit is helaas voor Johanna de beslissende fout. Na 36. ? Txd7 is
37. Ta6 ook dodelijk.
37. Le6+ Tf7 38. Ta8+
En opgave. Een gemiste kans voor Johanna om nog wat van haar toernooi te maken. Wel erg knap
van Johannes dat hij de concentratie er bij hield en daarmee alsnog won.
Merijn heeft alles nog in eigen hand. Dan moet hij de partij tegen Jan Engelen winnen en in de
laatste ronde moet hij de ontmoeting met Johanna tot een goed einde brengen.
Uitslagen achtste ronde
1. Ingel Baaijens-Merijn van Broekhoven 0-1
2. Jan Engelen-Johanna Brouwer 0-1
3. Joas Fontijn-Johannes Lotter 0-1
Uitslagen negende ronde
1. Merijn van Broekhoven-Jan Engelen
2. Johannes Lotter-Johanna Brouwer 1-0
3. Joas Fontijn-Ingel Baaijens 0-1
Voorlopige stand na negende ronde
1. Johannes Lotter 7,5
2. Merijn van Broekhoven 6,5 (uit 8)
3. Johanna Brouwer 6,0
4. Ingel Baaijens 4,0
5. Jan Engelen 1,5 (uit 8)

6. Joas Fontijn 0,5
Indeling tiende (en laatste ronde)
1. Johanna Brouwer-Merijn van Broekhoven
2. Jan Engelen-Joas Fontijn
3. Ingel Baaijens-Johannes Lotter

