
Op herhaling met de LVO

Een aantal weken geleden besprak ik op deze plaats mijn boeiende opsluitingspartij tegen
Alexander Baljakin in het Jubileumviertallentoernooi van de KNDB. Nu wil het geval dat ik
afgelopen zaterdag in de wedstrijd DES Lunteren-VBI Huissen wederom een lange-vleugel-
opsluiting (LVO) in de praktijk mocht brengen. Ditmaal bleek het echter aanzienlijk minder
lastig om mijn stellingsvoordeel uit te buiten. Ongetwijfeld had dit mede te maken met het
verschil in de speelkracht van mijn tegenstander (Baljakin: 1557, Bos: 1064), maar ook met
het feit dat ik deze keer geen schijf hoefde te investeren om de opsluiting in te nemen.

A. Bos – R. Keurentjes, derde ronde Nationale Competitie 2011-2012.

01.32-28 20-25 02.37-32 15-20 03.41-37 10-15 04.31-27 05-10 05.37-31 19-23 06.28x19
14x23 07.34-30 25x34 08.39x30 13-19 09.44-39 10-14 10.50-44 20-24 11.33-28 08-13 12.39-
33 02-08 13.43-39? (zie diagram 1).

Met deze positionele blunder verklaarde wit na de partij een
evenwichtige schijvenverdeling na te streven. Door de
partijzet blijft de schijf op 44 buitenspel staan, terwijl wit zich
niet kan permitteren schijf 49 op te spelen vanwege een
onspeelbare korte vleugel. Aangezien wit derhalve veld 43
niet mag bezetten, kan zwart in het verloop het aanstaande
Tsjizjow-kanon opsluiten. Van eminent belang hierbij is de
ongelukkige binding 36-47 die ontstaat wanneer wit zijn
schijf naar 37 ontwikkelt.

Derhalve had wit moeten kiezen voor een verloop als 13.44-39 14-20 14.30-25 09-14 15.46-
41 04-09 (voor 15…17-21, zie onder) 16.41-37 17-22 17.28x17 11x22 18.31-26 22x31
19.36x27 12-17 (19...07-11? 20.27-22 18x27 21.32x21 16x27 22.33-29 24x44 23.43-39
44x33 24.38x16) 20.27-21 16x27 21.32x12 08x17 met enig initiatief voor zwart.

Partij: 13...14-20! 14.30-25 09-14! 15.46-41

In situaties waarbij wit de steunschijf op 49 mist, kan zwart in dergelijke standen sterk
voortzetten met 15…17-21! De clou van deze zet is dat het aangewezen 16.31-26 dan
verhinderd is door het Rotterdammetje 16…23-29! 17.26x17 11x31 18.36x27 16-21 19.27x16
18-22 20.28x17 12x21 21.16x27 24-30 22.25x23 19x46. In de huidige situatie kan wit echter
met 23.40-34 de dam altijd voor gelijke stukken afnemen. Men ga dit na!

De partijzet biedt evenwel groot voordeel: 15…17-22! 16.28x17 12x21!

Met deze ruil verhindert zwart dat wit zijn vleugel ontwikkelt met 17.31-26 en profiteert
daarmee ten volle van het open veld 43. Terwijl zwart het witte Tsjizjow-kanon thans kan
opsluiten fungeert het eigen Tsjizjow-kanon als ondersteuning om de witte aansluiting naar
het centrum te verstoren. In de partij volgde het logische 17.33-28. Het logische 17.49-43 was
minstens zo onaantrekkelijk vanwege de standaarduitval 17…23-29!! Men ga dit na!

Partij: 21-26 18.41-37 07-12 19.38-33. Wit moet een oplossing verzinnen om de positionele
dreiging 19…12-17-22! tegen te gaan. Na de partijzet zou 19…12-17 20.42-38 17-22
21.28x17 11x22 22.47-42 inderdaad zwart weinig kansen bieden, daar stoten via 29 niet veel



oplevert na 24.39-33 en wit derhalve via de ruil 23.33-28x28
het centrum weer kan bezetten. Wit staat echter dermate slecht
opgesteld, dat zwart ook andere middelen ter beschikking
staan: 19...11-17! 20.42-38 06-11! 21.40-34 (zie diagram 2).

Na het logische 21.49-43 (idee: de stelling openen via 22.47-
42, 23.27-22x22 en 24.33-29) kan zwart winst forceren door
wit te laten vastlopen. Men zie: 21…17-21!! 22.27-22 18x27
23.31x22 12-17! 24.47-42 24-29!! 25.33x24 20x29 en wit heeft
geen speelbare zet meer.

Ook na de partijvoortzetting kan zwart waarschijnlijk al op beslissend voordeel bogen:
21...01-06!! (nog beter dan 21…24-29) 22.34-30 17-22 23.28x17 11x22 24.44-40.

Op 24.48-42 had wit een grappige combinatie voorbereid: 24…23-28 25.32x23 19x28
26.30x10 28-32 27.37x17 12x34 28.25x14 26x48 en de dubbele dreiging 29….15-20/ 34-40
wordt wit fataal.

Na de partijzet komt het zwarte kanon eindelijk in actie: 24...24-29! 25.33x24 20x29 26.40-34
29x40 27.35x44? (zie diagram 3).

Aangewezen was 27.45x34 met een afschuwelijke positie. Wit
hoopt uiteraard met de terugruil de staart 44-39-33 weer te
formeren, maar zwart forceert op thematische wijze
schijfwinst: 27...23-28!! 28.32x23 19x28 29.38-32 (wat
anders?) 13-19 30.32x23 19x28 31.37-32 (gedwongen) 28x37!
32.31x42 22x31 33.36x27 12-17!

Wit kan zijn schijf op 27 niet meer beschermen. Na 34.47-41
17-22 35.41-36 22x31 36.36x27 08-12! 37.39-33 12-17 38.42-
37 17-22 39.44-39 22x42 40.48x37 had zwart definitief een
schijf gewonnen. Het duurde echter nog 15 wederzijdse zetten
tot Bos zich definitief gewonnen gaf.


