
(2314) IsaVulpes (2289) - Balje,Jan (2295) [D15] 
Lichess Series #14 M lichess.org (7), 15.06.2021 
[bajw] 
 
[Speeltempo bij Lichess Series is 90 + 30', dus een volwaardige partij.] 
 
1.c4 c6 2.d4 d5 3. c3 f6 4.e3 a6 5. f3 f5 6. b3 a7 [Dit lijkt misschien vreemd, maar is een hele 
normale zet in dit systeem. Je zou haast kunnen zeggen dat het een van de pointes is van ...a6.] 
 
7. h4 g6 [7... c8 is ook mogelijk, maar ik was in de stemming om het simpel te houden. Little did I 
know...] 
 
8. xg6 hxg6 9.cxd5 [9.g3 is gebruikelijker, dat lost het probleem van de open h-lijn beter op dan in de 
partij.] 
 
9...cxd5 10. d3 c6 11.h3?! [Nu kan wit moeilijk kort rokeren omdat zwart dan een batterij Dd6+Lc7 
bouwt.] 
 
11...e6 12.a3 d6 13. d2 g5?! [Het leek me dat ik zou moeten profiteren van de 'hook' h3, maar het kost 
eigenlijk meer tijd dan dat het echt wat oplevert.] 
 
[13...b5 wilde ik graag spelen, maar ik zag geen verdediging tegen Pxb5. Die blijkt er wel te zijn: 14. xb5 
axb5 15. xb5 a8! 16. c1 a6! (16... c7 17. a4 xa4 18. xa4 d7 19. a5 cc8 20. e2 g8 21. c2 

ge7 22. hc1 is een grappige positionele remise) 17.0–0 0–0 18. xa6 xa6 met een moeilijke stelling die 
de engine ondanks de verbonden vrijpionnen taxeert als ietsje beter voor zwart.; 13...0–0 14.0–0 b5] 
 
14. c2 g4 15.0–0–0 gxh3 16. xh3 xh3 17.gxh3 e7?! [ 
 

XABCDEFGHY 
8-+-wq-+-+( 
7trp+-mkpzp-' 
6p+nvlpsn-+& 
5+-+p+-+-% 
4-+-zP-+-+$ 
3zP-sNLzP-+P# 
2-zPQvL-zP-+" 
1+-mKR+-+-! 
xabcdefghy 

 
 Dit biedt zwart mogelijkheden op beide vleugels, maar hij komt gewoon een aantal tempi tekort. Beter het 
bescheiden 17...Kf8.] 
 
[17...b5? 18. xb5] 
 
18. b1! [Haalt weer de zet ...b5 uit de stelling. Dus dan maar de toren verbeteren via a8.] 
 
18... a8 19.f3 c8 20. a4! [Haalt ...b5 er nog steeds uit en dekt d4 waardoor e3–e4 mogelijk wordt.] 
 



20... b6 [valt d4 aan om e4 te verhinderen] 
 
[20... f8 is ook nog wel speelbaar voor zwart 21.e4 dxe4 22.fxe4 e5 23.d5 d4] 
 
21. e2 [vernieuwt de dreiging e4] 
 
21... h8 22. h1 [Ik dacht hier lang na over hoe ik op e4 zou moeten reageren. De engine ziet de partij nog 
steeds in evenwicht, maar het voelde alsof ik meer moest oppassen. Als het centrum open gaat dan gaan 
wits lopers en mijn koning wel tellen.] 
 
[22.e4 dxe4 23.fxe4 xh3 24. g5 (24.e5? xd3 25.exd6+ d7–+) 24...e5 25. xf6+ gxf6 26. c3 f8 
27. d5 d8 is spannend, engine geeft 0.00 overal (27... xd4 28. c2 is gevaarlijk, met Pxf6 of Dg2–Tg1 
in aantocht) ] 
 
22... h5 [22...g6 23.e4 e8!=; 22... f8 23.e4 e5!? (23...dxe4 24.fxe4 is alleen maar in wits voordeel) 
24.exd5 xd4 25. c1 e7 26. g3 Om te laten zien wat de gevaren zijn: 26... xh3? (26... xd5 met een 
spannende stelling waarin wit compensatie heeft) 27. a5 a7 28. f5+ xf5 29. xf5 xf3 30. c8 xf5 
31. d8+ f8 32. xf6#] 
 
23.e4?! [Nu kan zwart zijn paard afruilen] 
 
[23. g1 leek me logischer 23...g6 24.e4 f8] 
 
23... g3 24. xg3 [24.e5? xh1 25.exd6+ d7–+] 
 
24... xg3 25. c3 [25. e3 dxe4 26.fxe4 d8 en d4 is zwak] 
 
25... f2! [ 
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-tr( 
7+p+-mkpzp-' 
6pwqn+p+-+& 
5+-+p+-+-% 
4Q+-zPP+-+$ 
3zP-vLL+P+P# 
2-zP-+-vl-+" 
1+K+-+-+R! 
xabcdefghy 

 
 Ik had het gevoel dat de partij hier kantelde. Pion d4 is niet meer te dekken en wit moet maar zien dat hij 
compensatie tegen de koning kan aantonen. Volgens de engine is die compensatie er wel overigens.] 
 
26.exd5 exd5 [26... xd4 een interessante zet die ik helemaal niet gezien had 27. xd4 (of 27.dxc6 xc3 
28. c2! d4 29.cxb7 xb7 30. xa6! xa6 31. c7+=; 27. c2 transpo naar partij) 27... xd4 28. b3 a5 
29. c2 xd5 30. e4 e5 31.f4! xf4 32. c5+ e8 33. c8+ e7 34. c5+ f6 35. d4+ e7 36. c5+=] 
 



27. c2 xd4 28. e1+ f6? [Ik was te ambitieus. Ik zag geen dreigingen en na ...g6 kan de zwarte koning 
wegglippen als het nodig is. Wit staat al een pion achter en h3 is ook nog zwak.] 
 
[28... f8?? 29. b4+ is mat 29... xb4 (29... g8 30. e8#) 30. c8+; 28... d8 was de meest logische zet 
29. xd4 xd4 (29... xd4 30. xa6!) 30. g2 f6 31.f4 c7 32. xd5 d8 met gelijke kansen] 
 
29. g6 [ 
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-tr( 
7+p+-+pzp-' 
6pwqn+-mkL+& 
5+-+p+-+-% 
4-+-vl-+-+$ 
3zP-vL-+P+P# 
2-zPQ+-+-+" 
1+K+-tR-+-! 
xabcdefghy 

 
 Deze kwam als een grote verrassing. Wat voor leestekens hang je nou aan zo'n zet? Hij geeft voordeel uit 
handen en zwart kan winnen (??), hij is heel verrassend (!?) en fraai (!!), hij bereikt langs dubieuze weg 
een winnende stelling (?!).] 
 
[Beter was 29. h2! g6 (29... xc3 30. f4#) 30. d6+ g7 31. e7! Deze had ik wel mogen zien voordat ik 
Kf6 speelde. 31... g8 (31... xc3 32. xg6+) 32. f4! xe7 33. xd4 e6 34. b8+ c8 35. xh8 xh8 
36. xb7 g7 37. xa6 b6 ] 
 
29... e7?? [29...fxg6 30. e2 Hier vond ik geen verdediging tegen de dreiging van De6+, bijvoorbeeld 
(30. h2 deze had ik dus niet op mijn radar 30... f7! de enige zet, maar die wint) 30... xc3 (maar die was 
er wel: 30... e5!–+) 31. e6+ g5 32. g4+ f6 (32... h6 33. h4#) 33. f4#] 
  



 
30. f2!! [ 
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-tr( 
7+p+-snpzp-' 
6pwq-+-mkL+& 
5+-+p+-+-% 
4-+-vl-+-+$ 
3zP-vL-+P+P# 
2-zP-+-wQ-+" 
1+K+-tR-+-! 
xabcdefghy 

 
 Deze kruispenning was de tweede mokerslag.] 
 
30... c6 31. c2?! [De logische zet, wit brengt de dreiging Td1 in de stelling. Maar wit mist de kans om 
onsterfelijk te worden.] 
 
[31. g1!!  
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-tr( 
7+p+-+pzp-' 
6pwqn+-mkL+& 
5+-+p+-+-% 
4-+-vl-+-+$ 
3zP-vL-+P+P# 
2-zP-+-+-+" 
1+K+-tR-wQ-! 
xabcdefghy 

 
31...fxg6 32. e3!!+– twee fantastische 'co-linear moves' die alleen de computer kan vinden.] 
 
31... a7 [Hier staat de dame buitenspel, maar het leek me de enige om de kruispenning te breken.] 
 
[31... c5!? een snode zet die een desperado in de stelling brengt 32. g3! (32. d1?? xc3 is het idee) 
32...g6 (32... xc3 33. f4#) 33. f4+ g7 34. xg6! opent de zevende rij waarna Pc6 overbelast is. 34...fxg6 
35. xd4+ xd4 (35... xd4 36. e7+) 36. e5+ h7 37. c1; 31...g5 (met het idee Th4) 32.f4 is dodelijk] 
 



32. g3 [dreigt weer Df4 mat] 
 
32...g6 33. f4+ g7 34. e7?! [Een derde mokerslag, maar er is inmiddels al het nog sterkere 34.Lxg6! 
+–] 
 
34... f8 35. xg6? [ 
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-tr-+( 
7wqp+-tRpmk-' 
6p+n+-+L+& 
5+-+p+-+-% 
4-+-vl-wQ-+$ 
3zP-vL-+P+P# 
2-zP-+-+-+" 
1+K+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
] 
 
[35. g4! en de dreiging Dxg6+ is te sterk 35... f6 36. d7 xc3 (36... e8 37. f4+) 37. d6+ e5 38. g3+ 

d4 39. xc6 bxc6 40. g1++–] 
 
35... xg6?? [inmiddels hadden we beide nog 1 minuut, plus 30 seconden increment per zet.] 
 
[35... xc3 ik kon me niet voorstellen dat ik dit zou overleven, maar met wat meer tijd blijkt het mee te vallen 
36. xf7+ xf7 37. xf7+ h6 38. h7+ (38.f4?? g1+) 38... g5 en als wit de zwarte dame niet in het spel 
wil laten dan is 39. h5+ f6 40. f5+ g7 41. f7+= een aardig 'rondje om de toren'] 
 
36. g4+ f6 37. h4+ [37. e2!+– wint hier al] 
 
37... g6 38. g4+ f6 [ook Kh6 of Kh7 verliezen] 
 
39. e2! [Wit vermijdt terecht de zetherhaling, hoewel we dat hier beide nog niet wisten.] 
 
39... h8 [39... b8 40. xd4+ xd4 41. xd4++–] 
 
40. f4+ [40.f4! zwart is kaput] 
 
40... g7 41. g5+? [Nog steeds winnend, maar er was veel makkelijker.] 
 
[41. xd4+ xd4 42. g2+ f8 43. d6+ e8 44. e2++–; of: 41. g2+ f8 42. d6+ e8 43. e2+ e5 
44. xe5+ xe5 45. xe5+] 
 
41... f8 42. b4+ c5 [En nu kreeg wit de kans om nogmaals van een kruispenning te profiteren:] 
 
43. c3?? [Nu staat zwart eventjes op winst.] 
 



[43. e3!!  
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-mk-tr( 
7wqp+-+p+-' 
6p+n+-+-+& 
5+-vlp+-+-% 
4-vL-+-+-+$ 
3zP-+-wQP+P# 
2-zP-+R+-+" 
1+K+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
43... xb4 44. e8+ g7 45. g2+ f6 46. xh8+ e7 47.axb4+–] 
 
43...d4 44. f6 h7?? [Maar na deze onhandige zet niet meer. Th5 of Txh3 zijn winnend.] 
 
45. d2 e7 46. h6+?? [46. f5 g7 47. c8+ d8 48. b4! g1+ 49. a2 xb4 50. xd8+ g7 51.axb4 
en de strijd gaat door] 
 
46... e8 47. g5 c5–+ [De enige, maar afdoende] 
 
48. f4 d3 [De overname] 
 
49. xe7 dxe2 [49... g1+] 
 
50. xc5 e1 + 51. a2 e6+ 52. b1 [Een beetje sneu voor wit, maar tijdens de partij hadden we beide 
niet precies door hoe gewonnen hij had gestaan.Hierna deden we nog een uitgebreide analyse met 
voicechat via Discord. Het voelde bijna als een normale over-the-board partij.] 
 
0–1 
 
 

 


