Van dik hout zaagt men planken
Tegen Gerard Kuijs is het altijd een feest om te spelen. Hij is niet bang en valt aan waar het
maar kan en ook waar het niet kan. Meestal verlies ik van deze houwdegen. Dit keer ging ik
het anders aanpakken. Ik ging die Hollandse Stonewall van hem opblazen. En een kuil graven.
Alleen uitkijken dat ik daar zelf niet in viel.
1. d2-d4 d7-d5 2. c2-c4 e7-e6 3. Pb1-c3 f7-f5 4. e2-e3 Pg8-f6 5. Lf1-d3 c7-c6 6. Pg1-e2
Lf8-d6 7. f2-f3 0-0 8. 0-0 Dd8-e8 9. Lc1-d2 g7-g5

Dat heeft hij eerder gedaan. De val kan worden gezet.
10. e3-e4
Dit valt pion g5 aan en dreigt e4-e5. Als hij het al niet van plan was, dan is hij het nu:
loperoffer op h2!
10. … d5xe4 (jammer, hij slaat met de goede pion, anders zou hij in het vervolg met Tf1xf8+
te maken hebben gekregen) 11. f3xe4 Ld6xh2+ Daar is ie dan. Op Gerard kan je rekenen.
De volgende zes zetten zijn nu min of meer gedwongen. Zwart dendert met paard en dame
door de witte koningsstelling en wit moet op zijn tellen passen.
12. Kg1xh2 De8-h5+ 13. Kh2-g1 Pf6-g4 14. Tf1-f3 Dh5-h2+ 15. Kg1-f1 Dh2-h1+
16. Pe2-g1 Pg4-h2+ 17. Kf1-f2

Hier aangekomen schrok ik me een hoedje. Zwart lijkt nu remise te maken met Ph2-g4+. Stik!
Tenzij ik met mijn koning op de vlucht sla: 17. ..Pg4+ 18.Ke1 Dxg1+ 19. Tf1 Dxg2 20. Lxg5
Ph2 21. Dh5 Pxf1 22.Lxf1 Dat moet dan maar, dacht ik, had ik niet zien aankomen, benieuwd
hoe dat afloopt. Gelukkig píekerde Gerard hier niet over. Hij rook bloed.
17. … Ph2xf3 18. Pg1xf3 Dh1xd1 19. Ta1xd1 g5-g4

In de euforie dat het me gelukt was (dit ging ik winnen) maakte ik het even te ingewikkeld:
20. Td1-g1
Bluf, beweerden de kiebitzers na afloop. Dat is niet helemaal waar, want ook na 20… gxf3
21.gxf3+ zou ik geweldig hebben gestaan, maar eenvoudiger was 20. exf5 gxf3 en nu pas
21.Tg1 geweest. Gerard echter hielp mij weer een handje.
20. … Pb8-a6?
Hij dacht waarschijnlijk: ik moet eindelijk eens wat aan de ontwikkeling van mijn
damevleugel gaan doen, maar dit was niet de oplossing.
21. e4xf5 e6xf5 (ja nu helpt 21...gxf3 ook niet meer : 22.gxf3+ Kf7 23.f5) 22. Pf3-e5

En hoewel Gerard nog lang en moedig door speelde, zou hij dit toch verliezen.

ES/19/05/2019

