Wibo Bourguignon – Erwin Wouterson, Interne Competitie Messemaker, 4 nov 2019
Ik zou graag deze partij aanmelden voor de schoonheidsprijs in het speelseizoen 2019-2020 namens
de zwartspeler. De stelling na de eerste 18 zetten was vrijwel gelijkwaardig. Echter, na een op het
eerste oog onschuldige poging van wit een dameruil aan te bieden kon zwart dit met een onverwachtse
krachtzet direct afstraffen. Zowel Fritz! als Stockfish geven de zet 19...Te1+ maar liefst twee
uitroeptekens (!!)
1. e4 e6
Een poging om een Franse partij te spelen.
2. De2
Interresante poging van mijn tegenspeler om de standaard 2... d5 (tijdelijk) af te wenden.
2…Le7
Wellicht een iets passieve ontwikkeling maar door het blokkeren van de dame kan de standaard Franse
ontwikkeling verder worden uitgevoerd.
3. Pf3 d5 4. g3 dxe4
Hier verkies ik het opgeven van mijn d5 pion voor het ontwikkelen van mijn paard naar f6 met tempo.
5. Dxe4 Pf6 6. De2 c5
Versterken van mijn invloed op het centrum en daarbij de mogelijkheid om mijn paard achter de c5 pion
te plaatsen om de invloed op het centrum verder te vergroten.
7. Lg2 Pc6 8. d3 Ld7
Wellicht een kleine onnauwkeurigheid maar deze loper zal later in de partij een betere diagonaal
opzoeken.
9. Pc3 0-0 10. 0-0 a6 11. Le3 Pd5
Het openen van mijn eigen zwarte loper en tegelijk de zwarte loper van mijn tegenspeler onder druk
zetten.
12. Pxd5 exd5 13. d4 cxd4
13…c4 was mogelijk maar ik verkoos de optie om een aantal stukken af te ruilen en zodoende mijn
lopers meer ruimte te geven.
14. Pxd4 Pxd4 15. Lxd4 Lb5
Door de invloed van de d5 pion op het veld c4 kan deze loper nu effectief de diagonaal f1-a6 bezetten.
16. Dg4 Lf6
De passieve zwarte loper inzetten om de matdreiging op g7 af te wenden.
17. Tfd1 Te8
Activeren van mijn toren zodat bij het afruilen van stukken mijn toren actief
zal zijn in het eindspel.
18. Lxf6 Dxf6 19. Dd4?
Op het eerste oog een onschuldige zet om de b2 pion uit de wind te houden en een dameruil aan te
gaan waarna de toren en loper van wit druk uit kunnen gaan oefenen op de gesioleerde d5-pion.
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19…Te1+!
Wit zal de dekking van de dame op d4 moeten opgeven waarna zwart een plezant eindspel zal spelen.
20. Lf1
Wit hoopt nog op 20…Lxf1?? maar zwart zet door met 20…Txf1
20…Txf1+ 21. Kg2 Dxd4
Wit geeft op. 22.Txd4 wint welliswaar de dame terug maar na 22…Txa1 is het voor wit ondoenlijk om
nog een fatsoenlijk eindspel te krijgen.
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