Johannes Lotter is verrassend winnaar geworden van poule B van de één uurscompetitie. Met 8,5
punt was hij de grote favoriet Merijn van Broekhoven een half puntje de baas. Johanna Brouwer
werd met 6,5 punt derde.
We gaan eens kijken hoe de spelers het er vanaf brachten in deze alles beslissende ronde
Wit: Johanna Brouwer (1325)
Zwart: Merijn van Broekhoven (1500)
Één uurscompetitie deel 2 poule B, tiende ronde
In het begin van de partij had Johanna vanuit een redelijk tamme opening een klein plusje
gekregen. Her en der hadden de beide spelers wel af en toe een iets betere zet kunnen doen, maar
al met al was de stelling toch wel lang in evenwicht. De beide schakers hadden niet echt een grote
kans op voordeel gemist. Nadat er in het middenspel wat stukken werden afgeruild kwam er een
interessant eindspel op het bord. Johanna had een paard tegen een loper van Merijn. Dat zijn vaak
lastige eindspelen want wat is er beter het paard of de loper?
Het hangt vaak af van diverse factoren. Kan het paard overal doorheen springen bijvoorbeeld of
kijkt de loper tegen de eigen pionnen aan. Dat soort zaken spelen mee, maar andersom kan ook.
Kan het paard wel ergens heen, is er veel ruimte op het bord. We gaan eens kijken na de 34e zet
van Merijn.

Stelling na 34. ? h4
Het lijkt er op dat Merijn een iets beter eindspel heeft overgehouden na de grootscheepse afruil.
Zijn pionnen kunnen moeilijk aangevallen worden en de zwarte koning staat ook wat beter. Het
paard van Johanna is nog niet zo actief. Wellicht kan het via c1 naar d3 om de zwarte koning naar
een minder veld te jagen. Dan zou deze partij zomaar eens remise kunnen worden.
35. Kf3?
Met deze zet kan Merijn wellicht nog wel de volle buit pakken. 35. Pc1 Kf6 36. Pd3 zal naar alle
waarschijnlijkheid remise zijn.
35. ? Kf6?
Ook Merijn speelt het niet helemaal nauwkeurig. Na 35. ? Le8 staat zwart duidelijk beter. Een
mogelijke voortzetting is 36. Ke3 Lg6 37. Pc3 Lh7 38. Kd3 g5 39. hxg5 Kf4 40. Pe2+ Kxg4 41.
Ke3 Lg6 42. Pf4 Le8 43. Pe2. Wit moet hier alle zeilen bijzetten om niet te verliezen. De zwarte
koning wil graag naar g3 om de g-pion te grijpen en wit moet dat zien te voorkomen. Hier zal het

een kwestie van tempodwang moeten worden wellicht.
36. Ke3?
Wederom een iets mindere zet. Zwart kan weer voordeel halen. 36. Pg1 had zwart een klein plusje
gegeven, maar dan zou de partij hoogstwaarschijnlijk nog in remise eindigen.
36. ? Ke5?
?Een gemiste winst kans?, zoals chess.com dit aangeeft. Na 36. ? g4 zou zwart moeten winnen.
Nou is dat nog allemaal niet zo eenvoudig en ook als je aan de kant staat heb je makkelijk praten.
Na 37. Pf4 Kg5 38. hxg4 Kxg4 39. Pg6 Kg3 ziet het er erg rooskleurig uit voor de zwartspeler.
Het paard kan nog wel geofferd worden voor de h-pion, maar dan houdt zwart een gewonnen
stelling over. Wellicht kan wit nog een vrije d-pion creëren, maar dan zal de loper tegen die pion
geofferd worden, waarna de zwarte koning de witte pionnen op de damevleugel op gaat snoepen.
37. Kf3
We blijven bezig en weer is de witspeler niet nauwkeurig.
37. ? Kf6 38. Ke3?
Nog een keer de kans op beter voor de zwartspeler.
38. ?e6?
Weer had 38. ? g4 goed geweest.
39. Pc3 Ke5 40. dxe6 Lxe6 41. Pd5 Lxd5 42. exd5 a5 43. Kf3 (zie diagram)

Dat a5 van Merijn was wel een handig tempo. Wellicht valt er daarmee nog wel wat te halen.
43. ? Kf5?
43. ? Kd4 geeft de zwartspeler nog aardige mogelijkheden voor de winst. Na bijvoorbeeld 44.
Kg4 Kc3 45. Kf5 (geen 45. Kxg5 want de witte d-pion is verder dan wat er op de koningsvleugel
staat). 45. ? Kxb3 46. Ke6 Kxc4 47. Kxd6 Kb5 48. Kc6 c4 49. d6 c3 50. d7 c2 51. d8D c1D+ 52.
Kxb6 Dc5+ en zwart staat beter, al is het allemaal niet eenvoudig. Wit mag dan hopen op remise.
44. g3 hxg3 45. Kxg3
En de vrede werd getekend. Een interessant, maar wel moeilijk eindspel. Als Merijn de goede
voortzetting gezien had dan was hij de winnaar geworden van dit toernooitje. Nu gaat Johannes er
vandoor met de knikkers. Eens kijken hoe Johannes het de laatste ronde tegen Ingel het er vanaf
bracht.
Wit: Ingel Baaijens (1135)
Zwart: Johannes Lotter (-)

Één uurscompetitie deel 2 poule B, tiende ronde

Stelling na 19. ? d5
Zwart staat al wat beter vanuit de opening en het viel op dat de spelers in het begin aardig aan
elkaar gewaagd waren. De volgende zet van de witspeler geeft de aanleiding tot een winstpartij
voor de zwartspeler.
20. Dxd5?
20. a4 is het beste. 20. ? Lc4 21. h3 dxe4 22. hxg4 exf3 23. Dxd8 Tfxd8 24. gxf3 is een optie met
een betere stelling voor zwart, al moet hij de partij nog maar even zien binnen te halen. De
zwartspeler gaat vervolgens erg secuur te werk om de overwinning binnen te halen.
20. ? Db6
Mooie zet. Valt f2 aan en zorgt ervoor dat er een toren naar d8 kan.
21. Le3 Pxe3 22. fxe3 Dxe3+ 23. Kh1 Tad8

23. ? Lxe2 is een optie. Op dit niveau ook een meer logische zet. Na 24. Pg1 Tfd8 25. Db7 Ta7
26. Db3 Tc7 is het ook zwart die prima staat.
24. Dxe5 Lf6 25. Ped4
Zwart staat al beter, maar dit gaat de witspeler nog een kwaliteit kosten.
25. ? Dxc3 26. Pxb5 Lxe5 27. Pxc3 Lxc3 (zie diagram)

28. e5 Lxa1 29. Txa1 f6 30. e6 Tfe8 31. Te1 Td6 32. e7 Td3 33. Ph4 Txe7
En Ingel zag dat verder spelen geen zin meer had. Door deze overwinning en een remise bij de
partij van Merijn mag Johannes zich de verrassende kampioen noemen van de B-poule. Van harte
gefeliciteerd Johannes! Knap gedaan.
Uitslagen tiende (en laatste ronde)
1. Johanna Brouwer-Merijn van Broekhoven remise
2. Jan Engelen-Joas Fontijn 1-0

3. Ingel Baaijens-Johannes Lotter 0-1
Eindstand na tiende ronde
1. Johannes Lotter 8,5
2. Merijn van Broekhoven 8,0
3. Johanna Brouwer 6,5
4. Ingel Baaijens 4,0
5. Jan Engelen 2,5
6. Joas Fontijn 0,5

