Eindspel
Jaap van Velzen – Koen Lambrechts (30-03-2009)
1.c4 Pf6 2.Pc3 c6 3.Pf3 d5 4.cxd5 Pxd5 5.d4 Lg4 6.Pe5 Lh5 7.g3 Pd7 8.Pd3 e6 9.Lg2
Ld6 10.0–0 0–0 11.De1 Pb4 12.Pxb4 Lxb4 13.e3 e5 14.a3
diagram rechts
14....exd4! met deze zet denkt zwart al richting het
eindspel. deze 'truc' wint niet direct materiaal maar
geeft wit wel de slechtere structuur! 15.axb4 als wit de
pion terugslaat blijft hij ook zitten met hele zwakke
pionnen. [15.exd4 Lxc3 16.bxc3 Pb6] 15...dxc3
16.Dxc3 16.bxc3 lijkt logischer maar door de zwakke
witte velden op de damevleugel heeft zwart ook dan
voordeel. [16.bxc3 Pb6] 16...a6! geen agressiefe zet
maar het voorkomt dat wit zijn dubbelpion kan
oplossen met b5. zwart speelt op lange termijn
voordeel en heeft dus niet zoveel haast. 17.b3 Df6
18.Lb2 Dxc3 19.Lxc3 Tfd8 20.f3! dit sluit de
witveldige loper van wit tijdelijk af maar het voorkomt
wel dat zwart de d-lijn zonder slag of stoot in handen krijgt. 20...Pb6
Diagram links
het paard is op weg naar d5 waar het zowel de loper op
c3 als de pionnen op e3 en b4 aanvalt. 21.Tfd1 f6 22.e4
Pd7 het zwarte paard heeft zijn opdracht vervult. hij
kon niet op d5 komen maar veld e5 is nu erg mooi
geworden! 23.Lh3 Pe5 24.Le6+ Lf7 25.Lxf7+ Kxf7
26.Kf2 Ke7 27.Lxe5 fxe5

Diagram rechts
toreneindspellen zijn vaak remise en dat is hier waarschijnlijk ook
zo als wit het heel nauwkeurig speelt, maar het speelt voor zwart
een stuk makkelijker! 28.Ke3 Txd1 29.Txd1 Tf8 30.h4 Tf6 31.Td3
Tg6 32.g4 Th6

Diagram rechts
33.h5 g6! met deze zet legt zwart de koningsvleugel in
zijn voordeel vast. hij kan zich nu gaan concentreren op
de damevleugel waar hij een pion meer heeft. ook blijft
wit op deze manier met een grote zwakte zitten (pion f3)
34.hxg6 hxg6 35.Kd2 g5! het plan van g6. 36.Kc3 Td6

Diagram links
37.Te3 [37.Txd6 Kxd6 dit eindspel is verloren voor wit.
zwart en wit hebben evenveel pionnen maar de
meerderheid van wit is nutteloos omdat de f pion niet
naar voren kan terwijl zwart gewoon een vrij pion kan
gaan maken.] 37...Td1 38.Te2 Tf1 39.Te3 Tf2 40.Td3
Ke8

Diagram rechts
een handig idee in eindspellen! tempodwang. wit wil met
zijn toren graag de d-lijn bewaken zodat de koning niet
naar b5 kan lopen om de zwakke pionnen van wit daar
aan te vallen maar hij moet ook de f-pion blijven
verdedigen. 41.Kc4? Een logische zet maar dit verliest
meteen! 41...Tc2+! Schaak! en de enige zet voor wit is
zijn toren er tussen plaatsen. 42.Tc3 Txc3+ 43.Kxc3
Kd7 44.Kc4 Kd6 45.Kc3 c5 46.Kc4 cxb4 47.Kxb4 b6
laat de koning niet binnen komen. [47...Kc6!? net wat
minder handig. 48.Ka5 Kc7 49.b4 Kc6 50.Ka4 Kb6]
48.Kc4 Kc6 49.b4 a5 50.bxa5 bxa5

Diagram links
en hier gaf wit op. deze stelling is makkelijk gewonnen
voor
zwart
als
je
het
idee
weet!
een
voorbeeldje[50...bxa5 51.Kb3 Kb5 52.Ka3 a4 53.Kb2
Kb4 54.Ka2 a3 55.Kb1 Kc3 dit is de standaard manier,
maar omdat wit een extra pion heeft op de andere vleugel
heeft zwart hier nog een leuke extra optie! (55...Kb3
56.Ka1 a2 zonder de f-pion van wit zou het nu remise
zijn! 57.f4 exf4 58.e5 f3 59.e6 f2 60.e7 f1D#) 56.Ka2
Kd3 57.Kxa3 Ke3 58.Kb3 Kxf3 59.Kc4 Kxe4 en zwart
heeft nu een vrij pion en een koning die op de
sleutelvelden kan komen!] 0–1

