De derde editie van de één uurscompetitie is niet alleen voor Poule A begonnen, maar ook voor
Poule B. Zo baarde Johannes Lotter opzien door de tweede editie van de één uurscompetitie op
zijn naam te schrijven. Zou hij in de derde editie dit huzarenstukje kunnen evenaren? We gaan het
de komende weken zien.
In de eerste ronde werd door de favorieten geen fout gemaakt. Merijn van Broekhoven, Johanna
Brouwer en Johannes Lotter wisten alle drie het volle punt te pakken. Of alles ook daadwerkelijk
soepel ging zullen we bij de partijanalyses hieronder zien.
Wit: Merijn van Broekhoven (1500)
Zwart: Joas Fontijn (0)
Één uurscompetitie deel 3, Poule B, eerste ronde

Stelling na 9. ? Lg6
Wit heeft de opening aardig doorstaan en heeft al een licht plusje.
10. d4

De witspeler probeert het in het centrum te doen. Eens kijken hoe zwart daarop reageert.
10. ? exd4 11. exd4 Lxd4?
Na 11. ? Lb6 staat wit ook beter. Na 12. f4 h6 13. f5 wordt de witte loper van zwart veroordeeld
tot toekijken. De zwarte loper van zwart wordt ook al tegengehouden door d4 waarmee wit lekker
spel heeft. Door de gespeelde Lxd4 is het probleem van de zwarte loper in ieder geval opgelost.
Maar ja, dat kost wel een stuk.
12. Pxd4 d5 13. cxd4 Pxd5 14. Pxc6 bxc6 15. Pxd5 cxd5 16. Lxd5 (zie diagram)

Wit ruilt na het binnenhalen van het stuk wat meer stukken af. Bovendien is de losse
pionnenstructuur op de zwarte damevleugel ook niet meer wat het geweest is waarmee de witte
loper van de witspeler wel erg prettige zaken kan doen.
16. ? c6 17. Lxc6 Dxd1 18. Txd1 Tac8 19. Lg2 Tfd8 20. Le3 Te8 21. Lxa7
Wat is de witspeler materialistisch aangelegd. Moet je nu echt heel de damevleugel leegplukken?

21. ? Te7 22. Le3 Tc2? (zie diagram)

Zwart ziet niet dat ie hier lelijk de fout in gaat. De witspeler hoeft nu niet verder meer te plukken
en maakt het resoluut af.
23. Td8+ Te8 24. Txe8#
Merijn had in de eerste ronde mede door wat hulp van Joas een korte partij. Eens kijken of de
andere kanshebbers het net zo makkelijk hadden.
Wit: Johanna Brouwer (1325)
Zwart: Ingel Baaijens (1135)
Één uurscompetitie deel 3, Poule B, eerste ronde
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. d3
Wellicht een voorbereidde variant, maar d3 lijkt me niet de voorkeur. Lc4 of Lb5 of een zet als d4
zijn wat normaler. De zet d3 is niet fout, maar wellicht iets passief.
3. ? d6 4. Pc3 Le6 5. Le2 a6 6. a3 d5 7. exd5 Lxd5 8. Pxd5 Dxd5 9. c4 Dd7 10. b4 Pd4 11. Pe5

(zie diagram)

Johanna staat al erg lekker met een pion meer en het loperpaar. Lange rokade gaat zwart niet
verder helpen. Ja, het helpt hem in de nesten.
13. Pxd4
Met de dreiging Lg4 en damewinst.
13. ? Txd4 14. Le3
Als de toren van de vierde rij af gaat volgt altijd Lg4 en daarmee is Le3 een erg irritante zet voor
de zwart speler.
14. ? Th4
Zwart wilt op de vierde rij blijven. Eigenlijk had hij hier voor een kwaliteitsverlies moeten kiezen
om de schade te beperken. Na 14. ? De5 kan 15. Lxd4 Dxd4 heeft wit een kwaliteit meer en dat
zou wel genoeg moeten zijn om te winnen. De engine geeft zelfs aan de kwal niet te pakken, maar

om 15. 0-0 te spelen. De zwarte loper is natuurlijk ook wel een sterk stuk tegen de toren van zwart
die eigenlijk maar weinig doet.
15. g3
Een vervelende zet voor de zwartspeler. Als de toren nar bijvoorbeeld h3 gaat volgt Lg4 en als de
dame van de diagonaal met de koning gaat verdwijnt de toren van het bord. Ingel zag ook wel in
dat doorspelen geen zin meer had. Zo hadden de beide spelers ook nog wat aan hun avond.
Dan de verrassende winnaar van de vorige editie. Kan Johannes zijn goede niveau van de vorige
keer vasthouden of zijn de andere spelers extra gebrand om revanche te nemen?
Wit: Johannes Lotter (0)
Zwart: Jan Engelen (1223)
Één uurscompetitie deel 3, Poule B, eerste ronde

Stelling na 14. Pge2
Wit staat hier erg goed. Het is duidelijk wat het plan is, namelijk de arme koning van onder vuur

nemen. Een open g-lijn kan daar wel mogelijkheden voor bieden. Voorlopig heeft Jan nog niet
veel tegenkansen op de damevleugel. De witte loper is nog niet ontwikkeld en ook een
pionnenstorm richting de witte koning staat nog op een laag pitje. Het ziet er naar uit dat zwart
moet proberen zijn koning goed te verdedigen.
14. ? Pxh5
Erg gevaarlijk om wit nog een extra open lijn te geven op de koning. Een wat veiliger idee was
14. ? Tf7. Er kan dan volgen: 15. Tg1 Le6 met een plus voor wit. De witspeler moet het dan nog
wel even afmaken.
15. Tdg1
De witspeler gaat secuur te werk en dat gaat zwart opbreken.
15. ? g6
15. ? Lf6 is nog het ?beste?, maar ook dan gaat het mis. Na 16. Lg5 Lxg5 (16. ? Df7 17. Txh5
Dxh5 18. Lxf6 en wit wint) 17. Dxg5 Dg6 18. Txh5 Dxg5 19. Txg5 geeft wit een gewonnen
stelling met een stuk meer.
16. Txh5
Dat zat er wel in. Je kunt niet terugnemen met de pion van g6 omdat deze gepend staat. Het kost
een stuk, maar daarmee is de problematiek rondom de zwarte koning nog niet opgelost.
16. ? Tf6 17. Thh1 Dd8 18. Dh2 De8? (zie diagram)

Deze zet is natuurlijk de snel klaar variant, maar ook na 18. ? Kf8 zal het snel gedaan zijn met de
partij.
19. Dxh7
En na 19. ? Kf8 20. Lh6# is het klaar. Jan gaf na de 19e zet op. Ook deze spelers hadden na deze
partij nog wat aan hun avond.
Uitslagen eerste ronde
1. Merijn van Broekhoven-Joas Fontijn 1-0
2. Johanna Brouwer-Ingel Baaijens 1-0
3. Johannes Lotter-Jan Engelen 1-0
Indeling tweede ronde
1. Ingel Baaijens-Merijn van Broekhoven
2. Jan Engelen-Johanna Brouwer
3. Johannes Lotter-Joas Fontijn

