(1) Balje,Jan (2197) Salihbegovic,Edim (1937) [D17]
Chess festival compact A (2), 27.12.2018
[Balje,J]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 dxc4 5.a4 ¥f5
6.¤e5 ¤bd7 7.¤xc4 ¤b6 8.¤e5 a5 9.f3 ¤fd7! [

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7+p+nzppzpp'
6-snp+-+-+&
5zp-+-sNl+-%
4P+-zP-+-+$
3+-sN-+P+-#
2-zP-+P+PzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy
De voornaamste zet volgens de theorie, maar
hier was ik al out of book. Ik krijg erg weinig
Slavisch tegen me en ik speel er ook nog
verschillende varianten tegen. Ik heb dus weinig
kans om ervaring op te bouwen.]
10.e4 ¤xe5 11.exf5!? [Nu is de witte structuur
slecht, dat ligt me eigenlijk niet. Wit moet
dynamisch spelen.]
[11.dxe5 bestaat ook en past waarschijnlijk beter
bij mij. Maar zwart is er dan in elk geval in
geslaagd om opsluiting van zijn loper te
voorkomen.]
11...¤ed7 [11...¤ec4?! 12.£b3 ¤d6 13.g4 g6
14.¥f4 ¥g7 15.0–0–0! gxf5 16.¦g1 Met
compensatie. 1–0 (26) Edouard,R (2670)Oleksienko,M (2554) Dubai 2013. Black is up a
pawn but somehow cannot move.]
12.d5!?

[

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7+p+nzppzpp'
6-snp+-+-+&
5zp-+P+P+-%
4P+-+-+-+$
3+-sN-+P+-#
2-zP-+-+PzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy
Dit voelde als een noodgreep om de structuur
nog een beetje te repareren, maar blijkt nog main
line!]
12...g6 [12...cxd5?! 13.¥b5‚; 12...¤f6 blijkt niet
zo slecht voor wit als ik dacht tijdens de partij
13.dxc6 bxc6 (13...£xd1+ 14.¢xd1 bxc6
15.¥d3²) 14.¥g5 g6 (14...h6 15.¥e3) 15.£c2
¥g7 16.¦d1²]
13.dxc6 bxc6 14.fxg6?!= [/=+ Heft de spanning
te vroeg op.]
[14.£d4 ¦g8 (14...¤f6) 15.£e4 should be critical.
15...gxf5 16.£xf5 ¦g6 17.¥d2 e6 18.£c2 ¤c4
19.¥xc4 £h4+ 20.g3 £xc4 21.0–0–0 ¦b8 22.¥f4
¦b4 23.£d2 ¦b7 24.¦he1 £b3 25.£c2 ¥a3
26.¦e2 e5 27.¥e3 f5 28.£xb3 ¦xb3 29.bxa3
¦xc3+ 30.¢b2 1–0 (50) Wang,Y (2702)-Bu,X
(2668) Xinghua 2012]
14...hxg6 15.¥f4?! [15.¥e3 £c7 16.£d4 met een
slimme indirecte dekking van h2.]
15...¥g7 [15...e5 16.¥e3 ¥c5³]
16.¥e2 ¦h4!? [Zwart wil het mooi spelen en
stuurt aan op een correct kwaliteitsoffer.]
17.g3

¤xa4 24.£d7+
22.£g4÷]

[

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-+(
7+-+nzppvl-'
6-snp+-+p+&
5zp-+-+-+-%
4P+-+-vL-tr$
3+-sN-+PzP-#
2-zP-+L+-zP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

21...¤c5

21...£g3+ 22.¢d2? [¹22.¢f1 Deze zet is beter
en was ik eerst ook van plan, maar ik schrok
ergens van terug. 22...¥xc3! moeilijk te spelen
(22...f5 23.£e3 en nu zit wit aan de goede kant
van onduidelijk (23.£xc6? ¥d4 24.¤d1 ¦c8
25.£e6 ¤c4–+) ) 23.bxc3 ¤d5 24.£d4 ¦b8 25.h5
¤f4 26.£f2 ¤xh5 27.¢e1µ deze zou ik niet
gevonden hebben...]
22...£d6+! 23.¢c2?!–+ [

XABCDEFGHY
8r+-+k+-+(
7+-+nzppvl-'
6-snpwq-+p+&
5zp-+-+-+-%
4P+-+Q+-zP$
3+-sN-+P+-#
2-zPK+L+-+"
1tR-+-+-+R!
xabcdefghy

19.£c2?! [19.f5!? wel overwogen, maar niet
goed getaxeerd 19...gxf5 20.£c2 (20.¦g1 ¥xc3+
21.bxc3 ¤f6 22.¦g3 ¦d8÷) 20...£f4 21.¦g1 ¢f8÷]
19...£xf4 20.£e4 £g5 [

[20...£d6 21.¦d1 £c5³; 20...£f6 21.¦d1 (21.0–0–
0? ¤c5 22.£g4 ¦b8–+ (22...¤cxa4 23.¤xa4

)

[21.¦d1 £c5³]

17...¦xf4!? 18.gxf4 £c7° [Dit speelt veel
makkelijker voor zwart dan voor wit.]

]

25.£d8+)

21.h4? [Nu komt de witte koning in gevaar.]

Ik wilde geen Tb4 of Td4 toestaan.]

XABCDEFGHY
8r+-+k+-+(
7+-+nzppvl-'
6-snp+-+p+&
5zp-+-+-wq-%
4P+-+Q+-+$
3+-sN-+P+-#
2-zP-+L+-zP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

¢f8

]
[23.¢e1µ]
23...¤c5 [23...¤f6 24.£e3 ¤fd5–+]
24.£e3 [24.£g4™µ]
24...¥d4 [24...¦b8]
25.£g5 £e6!

[

XABCDEFGHY
8r+-+k+-+(
7+-+-zpp+-'
6-snp+q+p+&
5zp-sn-+-wQ-%
4P+-vl-+-zP$
3+-sN-+P+-#
2-zPK+L+-+"
1tR-+-+-+R!
xabcdefghy

29.¦c2 £d3 [29...£xf3 30.¦e1 0–0–0 (30...¤e6
31.£e5 £d5 32.£h8+ ¤f8) 31.£xe7 ¤d3–+ iets
minder clean]
30.£e5 ¦d8 [30...f6 31.£c7 ¢f7 32.¦e1 ¦e8
33.£xc6 ¦b8–+; 30...¤e6 31.£h8+ ¤f8 32.¦e1
¦b8 33.¢c1 e6 34.¦d1 £e3+ 35.¢b1 £xf3–+]
31.h5 gxh5 [31...£xf3 32.¦e1 ¦d1+–+ clean]
32.¦g1! [

XABCDEFGHY
8-+-trk+-+(
7+-+-zpp+-'
6-+p+-+-+&
5zp-sn-wQ-+p%
4n+-+-+-+$
3+-+q+P+-#
2-zPR+-+-+"
1+K+-+-tR-!
xabcdefghy

Een mooie dubbele aanval die de gebreken van
de witte stelling aantoont.]
26.¦a3 [Wit staat totaal verloren, maar ik had wel
gezien dat de zwarte koning na stukwinst niet
helemaal veilig zou staan. Het is de taak van
zwart om een cleane winst te vinden.]
26...¥xc3 27.¦xc3 £xe2+ 28.¢b1 ¤bxa4?! [

XABCDEFGHY
8r+-+k+-+(
7+-+-zpp+-'
6-+p+-+p+&
5zp-sn-+-wQ-%
4n+-+-+-zP$
3+-tR-+P+-#
2-zP-+q+-+"
1+K+-+-+R!
xabcdefghy
]
[28...¤c4! 29.¦c2 ¤a3+ 30.bxa3 ¦b8+ is wel het
meest clean]

]
[32.¦xh5 £d1+ 33.¦c1 (33.¢a2 £xc2 34.¦h8+
¢d7 35.£d4+ ¢e6 36.¦xd8 £b3+ 37.¢b1 £xf3–
+ maar niet clean) 33...£xc1+ 34.¢xc1 ¤d3+
was de wending die zwart tot gxh5 verleidde.]
32...¦d5? [nu zijn er geen directe winsten meer]
[32...¢d7! 33.¦e1 e6–+; 32...£h7–+; 32...f6
33.£xh5+ ¢d7 34.£h2 ¢c8–+]
33.£b8+ ¢d7 34.£a7+

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-wQp+-'
6-+p+-+-+&
5zp-sn-mk-+p%
4n+-+-+-+$
3+-+q+P+-#
2-zPR+-+-+"
1+K+-+-+-!
xabcdefghy

[

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7wQ-+kzpp+-'
6-+p+-+-+&
5zp-snr+-+p%
4n+-+-+-+$
3+-+q+P+-#
2-zPR+-+-+"
1+K+-+-tR-!
xabcdefghy
]
34...¢d6?! 35.£b8+ ¢d7 [35...¢e6 36.¦e1+
¢d7 (36...¢f5 37.¦xe7–+ , maar niet clean;
36...¢f6? 37.£h8+!= het eerste eeuwig schaak)
37.£a7+ ¢c8 38.£a8+ ¢c7 39.¦xe7+ ¦d7
40.£xa5+ ¢b7 41.¦xd7+ £xd7 42.£b4+ ¢a6
43.£c4+„]
36.£a7+ ¢e6 [

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7wQ-+-zpp+-'
6-+p+k+-+&
5zp-snr+-+p%
4n+-+-+-+$
3+-+q+P+-#
2-zPR+-+-+"
1+K+-+-tR-!
xabcdefghy
]
37.¦e1+ ¦e5 38.¦xe5+ ¢xe5 39.£xe7+ [

]
39...¢f4? [¹39...¤e6 40.£xf7 (40.f4+ ¢xf4
41.£xf7+ £f5 42.£xf5+ ¢xf5 43.¦xc6 ¤ac5
44.¦c8 a4 en het lukt wit niet om beide zwarte
pionnen te elimineren (en de eigen b-pion kwijt
te raken om matvoering met twee paarden te
vermijden!).) 40...¤d4 41.£e7+ ¢f4 42.£f6+
¢g3 43.£g5+ ¢xf3 44.£xh5+ ¢f4 45.£h4+ ¢e5
46.£e7+ ¤e6 47.£a7µ /–+]
40.£xf7+ £f5 [Eerste keuze: 41.Dc4+ of
41.Dc7+ gevolgd door 42.Dxc6. Gelukkig was de
40e zet net geweest dus kon ik nadenken.]
41.£c4+! [

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+p+-+-+&
5zp-sn-+q+p%
4n+Q+-mk-+$
3+-+-+P+-#
2-zPR+-+-+"
1+K+-+-+-!
xabcdefghy
De eerste beslissing is goed.]

[‹41.£c7+ ¢xf3 42.£xc6+ (42.£xa5 £d3
43.£c7 £d1+ 44.¦c1 ¤c3+ 45.bxc3 £b3+
46.¢a1 £a4+ 47.¢b1 (47.¢b2 ¤d3+ 48.¢b1
£b3+ 49.¢a1 £b2#) 47...£b5+ 48.¢a2 £c4+
49.¢b1 ¤d3–+ maar dan moet zwart het
dameeindspel met een pion meer nog wel
winnen) 42...£e4µ 43.£c7? £d3 44.£xa5 £d1+
45.¦c1 £xc1+; 41.£xf5+!? ¢xf5 42.¦c4! Hoe
langer ik er naar kijk, hoe beter me dit bevalt. Als
zwart de paarden wil bevrijden dan moet hij pion
h5 laten gaan.]
41...¢g3 [Nu moest ik kiezen tussen twee zetten
die achteraf beide remise blijken te maken, maar
allebei behoorlijk ingewikkeld.]

Derde beslissing: paard winnen of toren
ontpennen en op jacht naar de zwarte koning?]
44.¢a1? [Ik dacht hier even dat ik nog ging
winnen omdat de zwarte koning nu door beide
zware stukken aangevallen kan worden en de
paarden nog steeds onhandig staan.]
[44.£f1+?! ¢g4 45.£c4+ ¢g5 46.b3 kan ook,
maar is mindere versie van 44.b3; 44.b3! ¤d3
(44...¤e4 45.£f1+ (45.£xa4 ¤c3+; 45.bxa4
¤d2+) 45...¢g4 46.£xf5+ (46.£g1+ ¤g3
47.£d4+) 46...¢xf5 47.bxa4 hier was ik in de
gauwigheid niet helemaal zeker van, maar engine
zegt remise.) 45.£xc6+ ¢e3 46.£e8+=;
44.¢a2?? £d5 is geen goede manier om de
toren te ontpennen]

[41...¢xf3 zie partij 43e zet.]
44...£d3! 45.£f7+ ¢e4!? [
42.£g8+!? [42.b3 was mijn voornaamste
alternatief, maar ik kon na 42...Pd3! niet goed
zien of zwart later na een schaak het paard
ertussen zou kunnen zetten met een
contraschaak. 42...¤d3! 43.£g8+! (43.bxa4
¤e1!! Diep: valt gepende toren aan én dekt veld
g2 na Dg8+) 43...¢xf3 (43...¢f4 44.£c4+ ¢xf3
(44...¢g5? 45.¦g2+; 44...¢g3=) 45.£xc6+ ¢e3
46.£h6+ ¢f3 47.£c6+=) 44.£g2+ ¢f4 45.¦c4+
¢e5 46.£g7+ (46.£g3+! ¤f4+ 47.¢a2! wint een
paard, maar is onmenselijk) 46...¢e6 47.¦xc6+
¢d5 48.£g2+ ¢e5 49.£g7+=]
42...¢f4 [42...¢xf3 43.£g2+ ¢f4 en de engine
vindt hier inderdaad na enig pruttelen een eeuwig
schaak.]
43.£c4+ ¢xf3

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+p+-+-+&
5zp-sn-+q+p%
4n+Q+-+-+$
3+-+-+k+-#
2-zPR+-+-+"
1+K+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+Q+-'
6-+p+-+-+&
5zp-sn-+-+p%
4n+-+k+-+$
3+-+q+-+-#
2-zPR+-+-+"
1mK-+-+-+-!
xabcdefghy
geeft wit een kans, maar dan moest ik met weinig
tijd een goede vinden.]
[45...¢e3 46.£f2+ ¢e4 47.¦e2+ ¢d5 de ellende
is dat je de dame niet kunt winnen met 48.Td2
wegens 48...Pb3+ 48.£f7+ ¢d4 49.¦e8 (49.¦h2)
49...¤c3!! 50.£f6+ ¢c4 51.£xc3+ £xc3 52.bxc3
¢xc3 53.¦e5 ¢b4 54.¦xh5 tablebase zegt
remise, praktisch nog even zweten.]
46.£g6+? [46.£xh5! wint pion h5 en houdt de
koning in het centrum.]
46...¢d5 47.£xh5+ [Nu komt de zwarte koning in
veiligheid, maar h5 mocht niet in leven blijven.]
47...¢d6 48.£h2+ ¢d7 49.¦g2! [

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+k+-+-'
6-+p+-+-+&
5zp-sn-+-+-%
4n+-+-+-+$
3+-+q+-+-#
2-zP-+-+RwQ"
1mK-+-+-+-!
xabcdefghy
De beste praktische kans. De witte toren komt
buiten bereik van de paarden. Wit doet alsof hij
dreiging heeft en zwart heeft nog geen knockout
tegen de witte koning.]
49...£d1+ 50.¢a2 £d5+ 51.¢b1 ¤c3+? [

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+k+-+-'
6-+p+-+-+&
5zp-snq+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-sn-+-+-#
2-zP-+-+RwQ"
1+K+-+-+-!
xabcdefghy
Hier moest zwart nog een laatste rekentour doen
en met de koning nogmaals wandelen.]
[51...¢c8! 52.£h8+ (52.¦g7 ¤d7) 52...¢b7
53.¦g7+ ¢a6! (53...¢b6?? 54.£b8+) 54.¦g1!?
(54.£a8+ ¢b5 55.£b8+ ¤b6 leidt tot niets)
54...¤b6 en zwart gaat dit winnen. Eventueel
doet hij Pc4 en Kb5–a4.]

52.bxc3 £d1+ 53.¢a2 [53.¢b2?! ¤a4+ 54.¢a3
£a1+ 55.¢b3 £xc3+ 56.¢a2 is ook nog remise,
maar ik wilde het zwarte paard natuurlijk niet
dichterbij laten komen.]
53...£b3+ 54.¢a1 £xc3+ 55.¢b1 £d3+ 56.¢a2
£b3+ 57.¢a1 £d1+ 58.¢a2 £d5+ 59.¢b1 £f5+
60.¢a2 £f7+ 61.¢b1 £f5+ 62.¢a2 £d5+
63.¢b1 £b3+ 64.¢a1 £c3+ 65.¢b1 £b3+
½–½

