Hoe ik van Baljakin had kunnen winnen
Afgelopen zaterdag vond in het kader van het 100-jarig bestaan van de KNDB een open
jubileum-viertallentoernooi plaats te Utrecht. Het toernooi was opgezet in zes poules van zes
teams van min of meer gelijke sterkte qua rating. In elke groep werd een rondtoernooi afgewerkt
met een speeltempo van 20 minuten plus 5 seconden per zet.
In de hoofdgroep was VBI Huissen 1 met vier grootmeesters (Baljakin, Meurs, Krajenbrink en
Van Aalten) duidelijk een maatje te groot voor de naaste concurrenten RDC Rijnsburg (zilver) en
DEZ Culemborg (brons). Het tweede team van VBI (met Keurentjes, Hoogteijling, De Koning en
Hoek) werd eveneens sterk genoeg bevonden om in de hoofdgroep uit te komen, maar moest
deze eer bekopen met een zesde en laatste plaats.
Zelf zal deze dag mij bijblijven als de dag dat ik twee sterke grootmeesters aan de zegekar had
kunnen binden. Als kopman van de VBI-reserves liet ik na een originele doorbaakcombinatie
Jeroen van den Akker nog eenvoudig ontsnappen. In de ronde daarvoor liet ik een gouden
winstkans liggen tegen supergrootmeester Alexander Baljakin (zie diagram 1).
Alexander Baljakin – Rik Keurentjes, Jubileum-viertallentoernooi KNDB 10-09-2011.
In deze klassieke stelling speelde Baljakin onzorgvuldig 18.50-44? Wit had er beter aan gedaan
de stelling met 18.34-29 open te breken, al houdt zwart dan eveneens het beste van het spel. Na
de partijzet kan zwart met een ijzersterke kerkhofaanval
profiteren van het geïsoleerde Tsjizjow-kanon en de hangende
schijf op 44: 18…24-29!! 19.33x24 20x29 20.35-30(?) Baljakin
besluit niet een wederzijdse kerkhofaanval op te zetten met 20.4136(!) 07-11 21.27-22 18x27 22.31x22, maar de aangeboden
offervariant te accepteren. Dit zal leiden tot een spectaculair
partijverloop: 20...07-11! 21.41-36. Wit kan eveneens
onmiddellijk de aanval openen op schijf 29: 21.39-33 12-17!
22.33x24 17-22! 23.28x17 11x22, maar dit leidt gedwongen tot
de partijvariant. Indien wit wil afwijken met het tijdelijk offer
24.44-39 08-12 25.30-25!?? 19x30 26.34-29? 23x34 27.40x29,
dan wordt het open veld 36 hem fataal: 27…22-28! 28.25x34 18-22!! 29.27x07 02x11 30.32x23
13-18 31.23x12 11-17 32.12x21 16x47 Z+
Partijverloop: 21...09-14! 22.39-33 12-17! 23.33x24 17-22!! 24.28x17 11x22 25.44-39. Het
opbouwplan 25.43-29 08-12 26.48-43 stuit op een eenvoudige damcombinatie: 26…02-07!
27.30-25 19x30 28.34-29 23x34 29.40x29 15-20! 30.25x34 22-28 31.32x23 20-24 32.29x09
18x49 Z+. Ook na de partijzet verhindert zwart dat wit de stelling openbreekt: 25...08-12! 26.4035? Het tijdelijke offer 26.30-25? 19x30 27.34-29 23x34 28.40x29 faalt op de verrassende (maar
uiteraard door beide spelers gesignaleerde)doorbraakcombinatie 28…22-28! 29.32x23 18-22!
30.27x20 15x44 31.25x34 44-49 met winst voor zwart. Wit had op dit moment moeten afhaken
met 26.39-33 23-29(!) 27.34x23 19x39 28.43x34 22-28 29.32x23 18x20 30.30-25 20-24 met een
slechte stelling. Baljakin besluit echter twee wachtzetten te spelen: 26...04-09! 27.45-40? 22-28!!

Met deze sterke inval verzekert zwart zich bij goed spel van grote
winstkansen. Zo moet wit na 28.30-25 19x30 29.35x24 14-20!
30.25x14 09x29 31.40-35 29x40 32.35x44 15-20! 33.44-40 20-24
nu of later met 34.39-33 28x39 35.43x34 de centrumschijf
afruilen. Steeds kan zwart dan met de uitval 23-29x29 een
kansrijke vleugelaanval organiseren. In de partij verkiest Baljakin
een buitengewoon creatieve oplossing die hem bij correct spel
duur had komen te staan: 28.39-33(?)28x39 29.27-22 18x27
30.31x22 (zie diagram 2) 12-17? 31.22x11 16x07. Gekweld door
tijdproblemen vergooi ik met deze zwakke afruil mijn
winstkansen en na 32.32-27 14-20? 33.27-22 20x29 34.22-18
23x12 35.34x14 09x20 36.43x34 zou Alexander de partij zelfs nog in overtuigende aanvalsstijl
winnen. Dit verloop, hoe interssant of leerzaam het ook moge zijn, zal ik u en mijzelf besparen.
In plaats van 30…12-17? had ik met een lange forcing een zeer kansrijk eindspel kunnen
forceren. Men zie: 30...12-18! 31.32-27 06-11! 32.37-31 (wat anders?) 26x37 33.42x31 03-08!!
34.31-26 08-12 35.27-21. Gedwongen: na zowel 35.26-21 als 35.36-31 had zwart met de
wachtzet 35…02-07!! schijf en partijwinst geforceerd via kleine tactische middelen. Men ga dit
na! Na 35.27-21 wordt wit eveneens met behulp van allerlei
tactische middelen weggeforceerd: 35…16x27!! 36.22x31 11-16!
37.31-27 02-07! 38.26-21 (wat anders?) 07-11 39.27-22 16x27!
40.22x31 18-22!! Aangezien 41.31-27 geen optie is vanwege
41…22-27 met positionele catastrofe, moet wit zich
noodgedwongen inlaten met het eindspel 41.31-27 22x31
42.36x27 12-17 (misschien is 42…11-16 nog beter) 43.38-32 1520! 44.24x15 23-29 45.34x23 19x37 46.43x34 37-41 met riante
winstkansen voor zwart. Het logische alternatief 41.38-32? faalt
immers op een erg on-partijachtige, maar desalniettemin uiterst
effectieve opmars: 41…22-28!! 42.32-27 28-33!! 43.31-26. De
clou van deze opmars is dat zowel 43.27-22 als 43. 27-21 falen op de tempozetcombinatie
43…33-38! 44.43x32 12-18 (of 12-17) 45.34x43 18x49 (of 16x49). Na 43.31-26 bedient wit zich
van gelijksoortige tactische middelen: 43...11-16! 44.26-21 (44.36-31 12-17 Z+) en nu 44...3338! 45.43x32 12-18! 46.34x43 18-22 47.27x29 16x49 met winst voor zwart.
Tegen Van den Akker was de winst beduidend eenvoudiger
binnen te slepen (zie diagram 4). In deze gezonde centrumstelling
besluit ik een kleine tactische gok te wagen met de onorthodoxe
zet 1.48-42?!? Thans is 1…12-17 niet aantrekkelijk vanwege de
2-om-2 2.28-23 en 3.27-22, terwijl na 1…14-19 wit eveneens kan
reorganiseren met 2.27-22 en 3.28-23 met een goede stand. Na de
aangewezen voortzetting 1…03-08! moet wit echter adequaat
reageren. De logische opmars 2.45-40(?) 3.08-13! 4.40-34? faalt
immers op de actieve tegenzet 4…12-17! De clou van deze zet is
dat wit niet kan vervolgen met 5.34-30? vanwege de Coup
Phillippe 5…24-29! 6.33x24 35-40 7.44x35 18-22 8.27x18 13x44
Z+. Na 1…03-08 moet wit aldus onmiddellijk 2.39-34 spelen met een erg interessante strijd.

In de partij waren bij Van den Akker na de opmerkelijke witte beginzet de alarmbellen
onvoldoende gaan rinkelen en na kort nadenken volgde het logische 1…09-13?? Hier was het mij
uiteraard om te doen! Ik sloeg toe met de verraderlijke damgeef-meerslagcombinatie 2.37-31!
26x48 2.47-42!! 48x22 3.28x10!! Maar helaas, in het verloop zou ik de winst op verschillende
momenten laten lopen en moest ik uiteindelijk in een teleurstellende remise berusten. Ik kan mij
er nog steeds niet toe zetten om u dit foutenfestival voor te schotelen…

