
Jesper de Groote – Marc Helder 

Afgelopen zaterdag speelde ik in de wedstrijd Aartswoud – BSG 2 een leuk potje tegen Marc 

Helder. De partij begon nog vrij rustig, maar vloog toen ineens in brand. 
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In deze stelling kwam ik op het idee om 18. Ph4? te spelen, waarmee ik mijn voordeel inlever. 

De tactische rechtvaardigi g as … Pxd  . xd  Lxd  . L  et k aliteits i st. Goed, 
z art krijgt t ee pio e , aar het idee lijkt te kloppe . I  plaats a  … Pxd  ka  z art 
echter ook betere zetten spelen, zoals de saaie ontwikkelingszet … T , waarna wit niet meer 

zo veel blijkt te hebben. Beter as da  ook het logis he . Dh , at … Pg  afd i gt. Na . 
cxd5 Dxd5 20. Lc4 Dd7 21. Pg5 Pd8 22. Lb4 Te8 23. d5! komt de stelling open en wreekt het gat 

op g6 zich. Er volgde echter … g ?!, wat objectief niet goed is, maar wel een hoop tactiek in 

de stelling brengt. 19. Lxg5?! is kansrijk, maar objectief niet zo goed. 19. Pf3 is een prima zet, 

om op de volgende zet wel op g5 te kunnen offeren. Het gespeelde 19. cxd5 was echter ook 

prima. Zwart kan op drie manieren op d5 slaan, maar allemaal hebben ze een groot nadeel en 

a … gxh  . Df  gaat z art er ook af. … Dxd  was de enige mogelijkheid voor zwart om 

nog wat spel te houden, maar na 20. Lxg5 hxg5 21. Dxg5 Tf7 22. Lc4 Dd8 23. Lxe6 had hij het 

kunnen schudden. Ik draaide de zetvolgorde om met 20. Lc4?! en ik werd meteen verrast door 

… Pxd !? 
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Het idee is dat ik niet op d5 kan slaan omdat mijn dame er dan via een paardvorkje met schaak 

af gaat. Ik dacht in 21. Lxg5? de redding te hebben, waarna er opnieuw een doffe dreun volgde: 

… Dxc ! De dame is opnieuw immuun vanwege dat paardvorkje en nu begon ik me wel 

ernstig zorgen te maken. Achteraf bleek 21. Dh3 opnieuw de sleutelzet te zijn geweest. Een 

buitengewoon logische zet natuurlijk. Ik had ook wel overwogen om de dame ergens over de 

derde rij te verplaatsen, maar het veld h3 was daarbij aan mijn aandacht onttrokken. Hoe dan 

ook, ik stond een stuk achter en ik zat hier wanhopig naar een redding te zoeken. Gelukkig zag ik 

die nog: 22. Txd4 Dxd4 23. Lxe7 en hier was ik ineens weer optimistisch over mijn kansen: ik 

dreig een paar kwaliteiten te winnen en zwart staat al bijna mat. Helaas zag ik ook een 

er ele de spel reker: … Dd ! is hier heel sterk. De toren wordt van de c-lijn gejaagd, zodat 

z art …Tg  ka  spele  zo der dat it a Lf + het er ietige de T + heeft. Ik hoopte aar dat 

mijn tegenstander het niet zou zien, want ik vreesde dat het dan weleens einde oefening zou 

zijn. Dat is gelukkig ook niet zo, want 24. Pg6+ Kh7 25. Pxf8+ Txf8 haalt een kwaliteit met schaak 

op, waarna wit met 26. De3 naar een erg remiseachtig eindspel moet afwikkelen. Er volgde 

echter … Tf ?, waarna ik met 24. Lf6+ Txf6 25. exf6 Dxf6 de kwaliteit terugwon. Zwart heeft 

nog wel een pluspion, maar hij beleeft er dankzij zijn onbeschutte totaal geen plezier aan. 
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26. Pg6+ Kg8 27. h4. De stilte voor de storm. Wit moet veld g5 van de dame afpakken. 

Tegelijkertijd worden alle onderste rijproblemen opgelost. Na … Td  . Tc  Le  . Pe + Kf  
30. Pd7+ haalde ik een kwaliteit op en won. Daarmee kwam er een eind aan een erg intense en 

ingewikkelde partij. Dat ik aan de goede kant van de score zat, gaf me natuurlijk veel 

voldoening.  

 

Jesper de Groote 


