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Commentaar van Peter Scheeren 

Ik dien deze partij in voor de schoonheidsprijs namens de zwartspeler, Kees 

Brinkers. Kees had nl. een aantal fraaie offercombinaties in petto. Helaas voor hem 

liet ik de eerste twee daarvan niet toe, het derde offer nam ik wel aan en dat leverde 

mij uiteindelijk de winst op. 

 

1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Pc3 exd5 5.cxd5 d6 6.Pf3 g6 7.Pd2 Pbd7 8.e4 Lg7 

9.Le2 0-0 10.0-0 Te8 11.Te1 a6 12.a4 Tb8 13.Ta3 h6 14.Dc2 g5 (zie diagram) 

XIIIIIIIIY 
8-trlwqr+k+0 
7+p+n+pvl-0 
6p+-zp-sn-zp0 
5+-zpP+-zp-0 
4P+-+P+-+0 
3tR-sN-+-+-0 
2-zPQsNLzPPzP0 
1+-vL-tR-mK-0 
xabcdefghy 
 

Bedoeld om de opmars f2-f4 tegen te gaan en daarmee veld e5 te behouden, maar 

het nadeel is een verzwakking van veld f5, waarvan wit nu probeert te profiteren door 

daar een paard  naar toe te brengen. 

 

15.Pf1 Pe5 16.Pg3 Ld7 17.a5 Dc8 18.Pa4 Pg6 19.Pb6 Dd8 20.f3 Pf4 21.Lc4 P6h5! 

(zie diagram) 

XIIIIIIIIY 
8-tr-wqr+k+0 
7+p+l+pvl-0 
6psN-zp-+-zp0 
5zP-zpP+-zpn0 
4-+L+Psn-+0 
3tR-+-+PsN-0 
2-zPQ+-+PzP0 
1+-vL-tR-mK-0 
xabcdefghy 



Nu ligt het voor de hand om 22.Pxd7 Dxd7 23.Pf5 te spelen, maar dan komt de 

eerste offercombinatie van zwart: 23...Dxf5! 24.exf5 Txe1+ 25.Kf2 Tbe8 en zwart 

krijgt fraaie  kansen voor het geofferde materiaal. Wit besluit om dit offer uit de weg 

te gaan en speelt het positioneel verder (maar dan wel zonder een paard op f5).  

 

22.Le3 Pxg3 23.hxg3 Ph5 24.g4 Pf4 25.Dd2 Le5 26.g3 Pg6 27.Kg2 Lc8 28.b4 

cxb4 29.Dxb4 Df6 30.Le2 Kg7 31.Tb3 Th8 (zie diagram) 
XIIIIIIIIY 
8-trl+-+-tr0 
7+p+-+pmk-0 
6psN-zp-wqnzp0 
5zP-+Pvl-zp-0 
4-wQ-+P+P+0 
3+R+-vLPzP-0 
2-+-+L+K+0 
1+-+-tR-+-0 
xabcdefghy 
 

Wit heeft de zwarte stukken volledig onder controle en staat duidelijk beter. Het 

veiligst was nu om 32.Th1 te spelen en zodoende de opmars h6-h5 te verhinderen, 

waarna zwart zonder tegenspel zit. Wit deed echter een andere – ook sterk lijkende – 

zet, maar daarop had zwart een verrassing in petto. 

 

32.Tc1?! h5! (zie diagram) 

XIIIIIIIIY 
8-trl+-+-tr0 
7+p+-+pmk-0 
6psN-zp-wqn+0 
5zP-+Pvl-zpp0 
4-wQ-+P+P+0 
3+R+-vLPzP-0 
2-+-+L+K+0 
1+-tR-+-+-0 
xabcdefghy 
 

Deze zet leek wit zojuist verhinderd te hebben, want na 33.gxh5 Txh5 hangt immers 

de loper op c8? Maar op 33.gxh5 zou de volgende fraaie offercombinatie gevolgd 



zijn: 33...Lh3+! 34.Kxh3 Txh5+ 35.Kg2 en nu niet 35...Tbh8? 36.Tg1!, waarna de 

witte koning ontsnapt, maar in plaats daarvan een tweede stukoffer: 35...Pf4+! 

36.gxf4 gxf4 en nu ontkomt de witte koning niet aan de zwarte mataanval. Wit zag 

deze combinatie nog net op tijd en besloot om zwart tot een ander – incorrect – 

stukoffer te dwingen: 

 

33.Dd2 Pf4+ (zie diagram) 

XIIIIIIIIY 
8-trl+-+-tr0 
7+p+-+pmk-0 
6psN-zp-wq-+0 
5zP-+Pvl-zpp0 
4-+-+PsnP+0 
3+R+-vLPzP-0 
2-+-wQL+K+0 
1+-tR-+-+-0 
xabcdefghy 
 

De derde offercombinatie. Dit moet nu wel, want als zwart 34.Lxg5 toelaat stort zijn 

stelling in. 

 

34.gxf4 gxf4 35.Lg1 hxg4 36.Txc8 Tbxc8 37.Pxc8 gxf3+ 

 

Ook na 37...Dh4 38.fxg4 heeft zwart niet beter dan op c8 terug te slaan. De zwarte 

aanval slaat in alle gevallen niet door.  

 

38.Lxf3 Txc8 39.Kf1? Dh4?  

 

In tijdnood worden er wederzijds niet de beste zetten gespeeld. Wit had met 39.Txb7 

straffeloos nog een pion kunnen slaan (op 39...Dg5+ 40.Kf1 Dg3 is dan eenvoudig 

41.Tb3 mogelijk). Zwart had op zijn beurt die pion met 39...De7 kunnen dekken, 

waarna hij met 2 pionnen voor het stuk nog had kunnen doorvechten. Nu gaat de 

pion alsnog verloren zonder dat zwart enige aanval van betekenis heeft. 

 

40.Txb7 Tc3 41.Dg2+ Kf6 42.Tb1 Ta3 43.Lf2 Dh8 44.Dg4  

 

Nu is het wit die de aanval overneemt. Zwart gaf het op. 

 

1-0 



 

 


