In de B-poule van de één uurscompetitie heeft Johannes Lotter gestunt met een mooie
titelprolongatie. Hij verloor slechts één keer en de rest van zijn partijen wist hij allemaal te
winnen. Er moet nog een duel gespeeld worden en dat is voor de tweede plaats. Merijn van
Broekhoven en Johanna Brouwer moeten de laatste ronde nog spelen.
Merijn en Johanna waren vooraf wel de gedoodverfde kandidaten voor de titel. Merijn zette in de
beginfase ook een goede stap richting de titel door Johannes te verslaan. Daarna liet hij het
afweten tegen Johanna. In de twee de ontmoeting met Johannes bezweek hij onder de druk en
verloor hij waarmee Johannes er met zijn tweede titel vandoor ging.
Hieronder wat fragmenten van het toernooi.
Johannes had de vorige editie gewonnen en daarmee had Johanna wat goed te maken in de
onderlinge confrontatie. Eens kijken hoe die partij verliep.
Wit: Johanna Brouwer (1325)
Zwart: Johannes Lotter (0)
Één uurscompetitie deel 3, Poule B, derde ronde
1. d4 d5 2. Pf3 Lf5
Niet de meest gebruikelijke variant bij een d4-opening, maar wel weer eens leuk dat er wat anders
dan gebruikelijk wordt gespeeld. Dit betreft de zogeheten Zukertort variant.
3. e3
Prima te spelen al wordt vaker 3. c4 gespeeld.
3. ? a6
Het kan, al vraag ik me af wat deze zet doet behalve b5 afdekken. Zetten als 3. ? e6 of Pf6 zijn
logischer.
4. c4 Pc6? (zie diagram)

Johannes doet hier een wat mindere zet. 4. ? e6 is het beste. Het paard op c6 staat wat raar.
5. a3?
Johanna had voordeel kunnen halen, al is het allemaal nog niet zo heel simpel. Na 5. cxd5 pakt
wit het centrum en kan het gratis haar paard ontwikkelen. Na 5. ? Dxd5 6. Pc3 Dd6 7. d5 Pe5 (7. ?
Pb4 is niet goed, want dan krijg je 8. e4). 8. Pxe5 Dxe5 9. e4 Ld7 (9. ? Lxe4 is niet goed vanwege
10. f4 Df5 11. Da5+ met stukverlies.
5. ? e6 6. Pc3 Pf6 7. g3 Ld6 8. Lg2 dxc4 9. 0-0
Rokade kan, maar zwart heeft net een pionnetje meegesnoept. Dan is het de bedoeling dat wit het
wat actiever speelt. Het pionnetje is misschien nog niet zo erg, maar wellicht moet wit wat in het
centrum doen. Na 9. Pd2 kan zwart wel 9. ? Ld3 doen, maar met 10. b3 kun je de stelling
aantasten. Het nadeel is wel dat je de pion kwijt bent.
9. ? Lg4 10. e4 e5 11. h3? (zie diagram)

Slordig van Johanna. Johannes had al een pion, maar gaat nu verder met nog een extra pion. Na
11. dxe5 staat zwart ook al beter, maar niet zo goed als na h3.
11. ? Lxf3 12. Lxf3 Pxd4 13. Lg2 Dd7
13. ? Pb3 was ook wel erg irritant geweest.
14. Le3 Pb3 15. Tb1 0-0 16. Lg5 De6 17. Lxf6 Dx6 18. Pd5 De6 19. Pe3 b5 20. De2 Lc5 21.
Tbd1 Lxe3 22. Dxe3 Pd4 23. Kh2 Tad8 24. h4 c5 25. Tfe1 (zie diagram)

De witte stelling is al niet best meer, maar Johanna gaat nog een beetje meehelpen de zwarte
stelling nog beter te maken.
25. ? Pc2 26. Txd8 Pxe3 27. Txf8+ Kxf8 28. Txe3 Dd6 29. Te2 b4
Zwart heeft duidelijk de overhand. Een toren en loper tegen een dame is soms nog wel het
proberen waard, maar met de overhand van de pionnen op de damevleugel is het een kwestie van
tijd dat zwart gaat winnen.
30. axb4 cxb4 31. Lf3 b3 32. Te1 Dd2 33. Te2 Dc1 34. Lg4 c3 (zie diagram)

Een mooie breekzet om de partij definitief te winnen.
35. bxc3 Ke7
Ik zou zeggen 35. ? b2. Wit kan niets meer. Mat zit er ook niet in.
36. Lc8 b2 37. Txb2 Dxb2 38. Kg2 a5 39. c4 a4 40. c5 a3 41. c6 Kd6
En Johanna had de beker helemaal leeg gedronken. In de opening had ze een mooie kans op een
prima stelling. Een paar kleine foutjes gooiden roet in het eten.
Dan de confrontatie tussen Johannes en Merijn.
Wit: Johannes Lotter (0)
Zwart: Merijn van Broekhoven (1500)
Één uurscompetitie deel 3, Poule B, vierde ronde

Stelling na 9. La4
9. Lxc6 was het beste. Door met de loper terug te gaan komt de e-pion ongedekt te staan. Daarmee
neemt de zwartspeler de regie in handen.
9. ? b5 10. Lb3 Pxe5 11. Lf4 Ld6 12. Pge2 Pf6 13. 0-0 0-0 14. Lg5 h6 15. Lh4 Pg6
15. ? Pc4 is het beste. Wit moet dan bijna wel op c4 slaan waarmee de c-lijn sterker maakt.
Daarmee wordt c2 indirect zwak. Het krampachtig dekken van de b-pion is natuurlijk ook niet
even fijn. Het paard op c4 staat daar dan prima.
16. Lg3 Pe5 17. Pd4 Lh7 18. Te1 Pc4
Uiteindelijk komt het paard via een klein uitstapje toch op c4.
19. Lh4 g5 20. Lg3 Lxg3 21. fxg3 Pxb2 22. Dc1 Pc4 23. Lxc4 Txc4 24. Pe2 Db6 25. Kh1 e5 26.
Pf3 Txc2 27. Dd1 Pg4 28. Dxd5? (zie diagram)

Dit versnelt het proces naar een mat in 4.
28. ? Td8?
Wat? Merijn ziet de mat niet. Na 28. ? Pf2+ volgt. 29. Kg1 Ph3+ 30. Kh1 Dg1+ 31. Txg1 Pf2#
met een mooi stikmat. Had Merijn de prijs opgeleverd voor de mooiste schaakmat van het
toernooi. Die gaat nu aan z?n neus voorbij.
29. Db3?
En nog een kans!
29. ? Pf2+
Zou Merijn het zien?
30. Kg1 Pd3+?
Jeetje. Weer niet?.

31. Kh1 Pxe1 32. Txe1 Te8 33. Ped4 Tc5 34. g4 e4
En Johannes gaf hier op. Zou wat geweest zijn als Merijn deze partij na het missen van een mooie
stik mat nog verloren had.
Door een nederlaag van Merijn op Johanna gingen Johannes, Johanna en Merijn halverwege
gezamenlijk aan kop.
Johanna kon daarna de titel snel vergeten aangezien ze verloor van Ingel Baaijens en nogmaals
verloor van Johannes. De titel ging dus tussen Merijn en Johannes. Kanttekening is dat Johannes
de partij moet winnen. Bij winst Merijn zou Merijn het toernooi wel op zijn naam schrijven. Bij
remise zou het onderlinge resultaat de doorslag geven. Eens kijken wat er gebeurde.
Wit: Merijn van Broekhoven (1500)
Zwart: Johannes Lotter (0)
Één uurscompetitie deel 3, Poule B, negende ronde

Stelling na 17. De2

Wit heeft al een wat betere stelling met een plus pion en daarmee neemt hij tevens een aandeel op
de titel. Natuurlijk kan er nog van alles gebeuren.
17. ? f6?
Johannes gaat hier lelijk de fout in. Na 17. ? Pc6 was het wellicht nog wel speelbaar geweest.
18. g4
Merijn gaat zorgvuldig te werk en tast de zwarte stelling aan.
18. ? fxe5
Na 18. ? Lg6 volgt natuurlijk 19. Pe6 met een kwal winst.
19. dxe4 Le4 20. Pxe6
Alsnog gaat Merijn een kwal winnen. Zo komt de titel wel heel dichtbij, want zwart heeft
eigenlijk geen compensatie.
20. ? De8 21. Pxf8 Dxf8 22. f4 Lxg2 23. Dxg2 Df7 24. Tc7 Ld8 25. Txa7 De6 26. Kh1 Lb6 27.
Lxb6 Pxb6 28. Td1 Tf8 29. Td4 Dc6 30. Dd2 Pc4 31. Dc3 Db6 32. Td7 (zie diagram)

32. ? Pxe5!
Zwart staat verloren, maar gooit met deze zet nog wel wat verwarring op het bord. Na 33. fxe5
volgt 33. ? Db5 en de kwal wordt teruggewonnen. Als wit niet oplet dan is het mat op f1 met de
dame.
33. T4xd5?
Wit blijft goed staan, maar geeft de kwaliteit terug. 33. Tc7 Pxg4 34. Tc8 haalt de rek er wel uit.
33. ? Pxd7 34. Dc4?
Wat een blunder. Merijn geeft de partij en het kampioenschap weg in een paar zetten. Na 34.
Txd7 heeft zwart niet zoveel meer. Bovendien dreigt er ook nog eens mat op g7. Na bijvoorbeeld
34. ? Dg6 35. h3 h5 36. gxh5 De4+ 37. Kg1 Tf6 38. Td8+ Kh7 39. Dd3 is de angel er wel uit en
zouden de twee witte pionnen op de damevleugel de doorslag moeten geven.
34. ? Db7 35. Kg1 Kh8 36. Dd4 Tf7 37. f5 h6 38. b4 Pf6 39. Td8+ Kh7 40. h3 Te7 41. a3 Te2

(zie diagram)

En Merijn gaf gedesillusioneerd op. Johannes moet nog ergens een fout maken, dan zou het nog
kunnen.
Ik kan je verklappen, Johannes maakte geen fout meer en wist zijn laatste partij tegen Ingel te
winnen. Merijn en Johanna moeten nog strijden om de tweede plaats. Deze partij heeft nog niet
plaatsgenomen.

