
De schoonheid van de zijvariant, editie 2012 
 
Voor het derde jaar op rij wil ik u omstreeks de jaarwisseling de mooiste analyse presenteren die 
ik het afgelopen kalenderjaar voor mijn trainingen heb vervaardigd. Twee jaar geleden voerde ik 
u mee in het diepgaande onderzoek dat ik had verricht naar de fantastische 
(analyse)mogelijkheden in de partij Sijbrands-Boom (Nationale competitie 1977)- een 
beschouwing die maar liefst vier bijdragen besloeg, terwijl vorig jaar bij de bespreking van de 
partij Tingas-Lubauskus ruim voldeed. De esthetische waarde van deze partijen waren niet 
zozeer gelegen in het partijverloop, maar in de verfijnde tactische en technische mogelijkheden 
die de zijvarianten herbergen. De analyse van dit jaar is derhalve op twee manieren bijzonder. 
Ten eerste betreft het een analyse van een laat-middenspelpostie waarbij ik zelf een hoofdrol 
vervul, namelijk de kritische fase van mijn zwaarbevochten overwinning tegen de Wit-Rus 
Eugeni Watoetin. Ten tweede denk ik dat de schoonheid van de partijvariant absoluut niet onder 
doet voor de esthetiek van de zijvariaties!  
 
Evgueni Watoetin - Rik Keurentjes, KNDB-Ereklasse 2012. 
Door een onnauwkeurige voortzetting van zwart in het vroege middenspel heeft wit tot dusverre 
steeds op licht initiatief kunnen bogen. In de diagramstand zijn de witte schijven vrijwel 
optimaal ontwikkeld en heeft wit de centrumvelden 
(inclusief veld 27) onder controle. Zwart kampt met een 
gedeplaceerde schijf op veld 10, maar heeft verder geen 
grote structurele zwaktes. Bij correct spel van beiden is het 
kortom zwart die zich adequaat moet verdedigen. In de 
partij voert Watoetin echter een verkeerd plan uit: 01.31-
26? Wit kan simpel op het centrum spelen met 01.34-29 en 
zwart moet goed spelen om niet in problemen te komen. De 
partijzet is in zoverre verkeerd dat wit zich in het vervolg 
teveel zal concentreren op de bezetting van veld 28 en de 
mogelijkheid om op te stoten naar veld 23. Het is echter 
zwart die twee belangrijke velden onder controle zal 
krijgen: veld 27 en veld 24. Wit mag in dergelijke standen 
niet toestaan dat de zwarte halve staart 16-21 een actieve rol gaat spelen. Partijverloop: 01...14-
19! 02.26x17 12x21 03.33-28? (een zwakke zet: hier is bijvoorbeeld 03.36-31 aanmerkelijk beter 
omdat 03…21-27 dan niet gaat) 19-23! 04.28x19 13x24 05.32-28 10-14 06.45-40 08-13 07.38-
32(?). 

Wit besloot na lang nadenken om niet met 07.28-23 18x29 08.34x23 een centrumaanval 
in te nemen. Na 08…21-27! (zie diagram 2) lijkt het inderdaad vooral wit die op moet passen. Zo 
kan een aanval op de witte schijf op 24 niet door de beugel: 
09.38-33 16-21 10.39-34? 03-09!! en zwart heeft 
onoverkomelijke problemen, aangezien 11.40-35 24-29! 
12.33x24 13-19 13.24x13 09x40 14.35x44 21-26!! tot een 
kansloos afspel leidt. Ook na 09.39-33? 24-30! heeft wit 
een minderwaardige stelling vanwege de nadelige oppositie 
40-30. Wit kan na 09.38-33 16-21 echter helder remise 
forceren met 10.33-28 21-26 11.39-33, aangezien de 
standaardwending 11…13-18(!!!) 12.23x12 03-08 
13.12x03 27-32 14.03x29 32x45 zwart geen winstkansen 
biedt na het attente15.37-32! Met de partijzet hoopt wit na 
07…13-19? alsnog naar veld 23 op te kunnen stoten. Nu 
wit echter een contactschijf heeft geplaatst op veld 32, 
besluit zwart te wachten: 07...03-08! 08.40-35.  



Nu zou 08.28-23? 18x29 09.34x23 na 09…21-27! 
10.32x21 16x27 tot een hopeloze stelling hebben voor wit. 
Men ga dit na! Om de witte stellingsproblemen verder te 
illustreren, is het leerzaam om de gevolgen nader te 
bekijken van het gevaarlijke 08.39-33(?). Hier kom ik in 
een volgende bijdrage verder op terug. Na het gespeelde 
08.40-35 stuurt zwart met succes aan op het partijverloop. 
Waarschijnlijk dacht wit dat op dit moment alles in orde 
was met zijn stelling:  08...14-19!! (zie diagram 3) 09.34-
30(?). Deze zet verdient eigenlijk geen vraagteken, 
aangezien wit in het verloop nog een ingewikkelde 
remisemogelijkheid zal versmaden. Uit praktisch oogpunt 
had Watoetin hier echter op de rem moeten trappen met 
09.37-31 om veld 27 nog onder controle te krijgen- zij het met een achtergebleven schijf op 26. 
Ik zal u volgende week laten zien dat de witte verdediging dan vele malen eenvoudiger was 
geweest dan in de partij.  



Een zware mentale tik voor Watoetin 
 
Uiteraard vervolg ik deze week met de bespreking van mijn eigen winstpartij tegen 
internationaal grootmeester Evgueni Watoetin. Zoals ik vorige week reeds aangaf, had Watoetin 
in de stelling van het eerste diagram het beste kunnen 
aansturen op nadelig klassiek met 09.37-31. Er zou dan 
zijn gevolgd: 09…18-23! 10.31-27 (de enige: na 10.34-
30 forceert zwart schijfwinst via 09…23-29!, terwijl wit 
na 10.32-27 23x32 11.27x38 21-26! wordt opgezadeld 
met een vijandelijke voorpost op veld 37) 10…24-29! 
en nu moet wit nog wel op zijn hoede zijn. Zo leidt 
11.28-22? 29x40 12.35x44 tot een nauwelijks 
verdedigbare stelling voor wit. Men zie: 12…21-26! 
13.22-17 13-18 14.39-33 26-31 en nu heeft wit 
weliswaar de belangrijke manoeuvre 15.17-11 16x07 
16.27-21, maar na 16…31-37! 17.32x41 08-13! staat 
wit een loodzware verdediging te wachten. Wit kan 
zich echter prima handhaven via 11.27-22! 29x40 
12.35x44. De clou van deze variant is dat wit na 12...08-12 kan reageren met 13.39-33! 12-18 en 
nu bijvoorbeeld 14.15-10 18x29 15.10-05 23x32 16.05x37 met remise.  

Na de witte partijzet 09.34-30(?) kreeg Watoetin een zware mentale tik te verwerken. Ik 
ben ervan overtuigd dat hij volledig werd verrast door het tijdelijke offer van zwart: 09...21-27! 
10.32x21 16x27 11.28-22 24-29!! (zou Watoetin alleen naar het kansloze 11.27-32 hebben 
gekeken?) 12.22x31 29-34! Zwart richt plotseling zijn pijlen op de verzwakte witte korte 
vleugel, terwijl wit nog ver van een doorbraak is. Watoetin spendeerde van de twee minuten die 
hem nog resteerden voor de tijdcontrole nu anderhalve minuut en zette toen kordaat voort met 
13.39-33 34x25 (zie diagram 2) 14.33-28?  

De beslissende fout. Ik had echter niet verwacht dat Watoetin onder tijdsdruk een andere 
zet zou spelen. Het is immers volstrekt logisch dat wit de ruil 15.28-22 aan de orde wil stellen 
om zelf op een doorbraak op de vijandelijke korte vleugel aan te sturen. In feite kan zwart juist 
na de partijzet de witte doorbraak vertragen en door zelf snel dam te halen de witte schijf op 28 
winnen. Wit had zich moeten verdedigen met 14.31-27! 
Na de logische variant 14…25-30 15.35x24 19x30 
16.33-28 (nu pas!) 30-35 17.28-22 35-40 18.22-17 40-
44 19.17-11 44-50 20.11-06 50-45 kan wit weliswaar 
geen damhalen, maar kan hij met zijn andere stukken 
op de zwarte korte vleugel spelen. Zwart kan zijn 
vangstellingen dan niet effectief handhaven: men ga dit 
na!  

Na de witte partijzet leidt de logische zwarte ruil 
14…25-30 tot een vrijwel gelijkwaardig afspel 
vanwege de snelle doorbraak van wit. Zwart kan echter 
nu een belangrijk tempo winnen door de aanval op de 
witte centrumschijf: 14...18-23! 15.28-22 23-29! Wit 
heeft geen keuze, maar moet nu met schijf 31 om zijn kerkhofschijf heen lopen: 16.31-27 29-33! 
17.27-21 33-39 18.21-17 39-44 19.17-11 44-50 20.11-06. De witte schijf sneuveld op het 
kerkhof. Het alternatief 20.22-17 is uiteraard volslagen kansloos na 20…08-12 21.17x08 13x02 
22.11-06 50-45 23.37-32 45-01! (het verschil met de bovenstaande remisevariant) 24.32-28 19-
24 25.36-31 24-29 en zwart wint moeiteloos door overmacht. Partij: 20...50x17 21.06-01 (zie 
diagram 3).  



Deze positie ontstond een zet na de tijdcontrole. 
Uiteraard ben ik hier ruim twintig minuten gaan zitten 
en rekenen om een goed beeld te krijgen van dit 
eindspel. Al snel begreep ik dat het zeer lastig zou 
worden om de schijf voorsprong op zuiver strategische 
wijze in winst om te zetten. Het valt namelijk 
bijvoorbeeld niet mee om na 21...17-50 22.35-30 25x34 
23.01x45 zowel de diagonaal 01-45 te gaan controleren 
(en daarmee zijn schijven naar dam te laten gaan) als de 
witte schijven van dam te houden. Om dit eindspel in 
winst om te zetten, moet zwart strategische noties 
combineren met tactische manoeuvres. De belangrijkste 
ideeën zijn simpel: het vangen van de vijandelijke dam 
of het winnen van de vijandelijke handlangers. Hoe ik in de partij inderdaad een effectief plan 
vond om de witte dam dermate te beperken dat Watoetin moest gaan offeren, laat ik u in mijn 
bijdrage van volgende week zien.   
 



Het einde voor Watoetin  
 
Deze week rond ik mijn uitvoerige bespreking van mijn mijn partij tegen Evgueni Watoetin 
(Ereklasse KNDB 2012-2013) af met de behandeling van het overmachteindspel dat na 21.06-01 
op het bord prijkte. Maar eerst voer ik u even terug naar een ander analysemoment, dat na de 
volgende zetten op het bord kwam: 01.31-26? 14-19! 
02.26x17 12x21 03.33-28? 19-23! 04.28x19 13x24 05.32-
28 10-14 06.45-40 08-13 07.38-32 03-08! (zie diagram 1) 
en nu volgde in de partij 08.40-35. Om de witte 
stellingsproblemen verder te illustreren, is het leerzaam om 
de gevolgen nader te bekijken van het gevaarlijke 08.39-
33(?). Hoewel wit de remisegrenzen hier niet mee 
overschrijdt, moet hij zich nu uiterst exact verdedigen na de 
zwarte krachtzet 08…14-19!! Zo zou het volslagen normale 
09.34-29? kansloos verliezen na 09…24-30! 10.40-35 (wat 
anders?) 08-12! 11.35x24 19x30 en nu de aardige variant 
12.29-24(!) 30x19 13.33-29 21-27!!! 14.32x21 16x27 
15.37-31 27-32!! 16.28x37 19-23 17.29-24 23-28 en zwart 
loopt gratis door naar dam.  

Wit moet zich daarom verdedigen met 09.28-22(!) 18x29 10.34x14, maar na  10…13-19 
11.14x23 21-27! 12.40-35* 08-12! (zie diagram 2) moet hij nu een moeilijke keuze maken. Zo 
zou 13.35-30? 24x35 14.23-19 na 14…35-40 15.19-14 40-44 tot een verloren eindspel leiden, 
zoals in de belangrijke variant 16.15-10 (16.14-09? 16.14-
10?) 04x15 17.14-09 44-50 18.09-04(?) (wit moet maar 
vechten in het eindspel 18.09-03 50-17!!) 18…27-32!! 
19.37x28 50x17!! Dit eindspel zou remise zijn als wit zijn 
handlanger op veld 36 succesvol kan activeren met 36-31. 
Na het logische 20.36-31 kan zwart de witte handlanger 
echter succesvol opjagen- ook omdat de witte dam op veld 
4 uitermate beperkt staat opgesteld: 20...17-26! 21.31-27 
26-21!! 22.27-22 21-38 en de witte handlanger valt.   

In de tweede diagramstand kan wit echter remise maken 
met 13.37-31! 27-32 en nu 14.31-27! 32x21 15.36-31! 
Schijf 12 wordt nu uit het centrum getrokken, waarna wit 
succesvol kan doorbreken in het centrum. Echter: de enige 
manier voor wit om ‘veilig’ remise te maken is door via de opmars van 23 naar veld 9 de zwarte 
losse stukken aan te vallen. Dat is een erg belangrijk remise-idee in deze eindspelen. Ter 
illustratie de volgende remisevariant: 15…12-17 16.31-26 21-27 17.23-18 27-32 18.18-13 32-38 
en nu 19.13-09! 04x13 20.15-10 en wit valt eerst de zwarte schijf op 17 aan om vervolgens de 
zwarte schijven op 13 en 24 onder vuur te nemen. Zelfs als zwart deze stukken kan verdedigen, 
dan is de de zwarte dam niet in staat om tegelijkertijd te helpen zijn schijven te promoveren.  



Terug naar het partijverloop: 08...14-19!! 09.34-
30(?) 21-27! 10.32x21 16x27 11.28-22 24-29!! 12.22x31 
29-34! 13.39-33 34x25 14.33-28? 18-23! 15.28-22 23-29! 
16.31-27 29-33! 17.27-21 33-39 18.21-17 39-44 19.17-11 
44-50 20.11-06 50x17 21.06-01 (zie diagram 3). Zoals ik 
vorige week schreef, moet zwart dit eindspel in winst 
omzetten door strategische noties te combineren met 
tactische manoeuvres. In de partij vond ik de volgende 
sluitende winstgang: 21…19-24! 22.01-06. Gedwongen: 
zwart dreigt de witte dam te vangen, terwijl 22.01-12 op de 
meerslagwending 22…13-18 Z+. In de partij volgde de 
aanval op het witte stuk op 37 via 22…17-26! 23.37-32. Na 
23.36-31 gaat wit op termijn schijven verliezen. 
Bijvoorbeeld: 23…13-18! (24.06-39 faalt op de grappige wending 24...04-10!) 24.06-44 08-12 
25.44-49 18-23 26.49-16 23-28 en wit moet offeren met 27.37-32. In de partij wordt de witte 
dam volledig ingekapseld: 23...26-21! 24.32-28 13-18!!. Zwart maakt bewust een knoop om de 
stelling op slot te gooien. Er volgde 25.06-11 21-16! 26.11-06 (26.11-17 08-12! 27.17x30 
25x34) en nu temporiseert zwart met zijn dam tot wit met zijn laatste schijf is uitgespeeld: 
26…16-02! 27.36-31 02-16! 28.31-26 08-12! Wit kan opgeven. Na het offer 29.28-23 18x29 
30.06-01 volgt simpel 30…29-33. In de partij probeerde Watoetin nog 29.35-30, maar na 
29...25x34! (29...24x35?? 30.06-01! 30.06-01 16-11 31.28-23 18x29 32.01x18 24-30 gaf hij zich 
gewonnen.  
 


