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De nieuwe wereldkampioen heet
Alexander Schwarzman. De 50jarige Moskoviet, die al driemaal
eerder de hoogste titel veroverde,
sloeg in de laatste twee ronden zijn
grote slag door Ivanov en Van
IJzendoorn te kloppen. Daarmee
passeerde Schwarzman koploper
Valneris en bleef hij ook Tsjizjov
één punt vóór. Dit laatste was hard
nodig: bij gelijke aankomst zou juist
Tsjizjov, die eerder in het toernooi
Georgiev (!) had verslagen en op
de slotdag van Virni won,
toernooiwinnaar zijn geweest.
Schwarzman sprong in Tallinn
economisch met zijn krachten om.
Tegen collega-grootmeesters
ondernam hij vaak niet de geringste
winstpoging. Mede daardoor teerde
hij na negen ronden nog steeds op
die ene overwinning die hij op de
eerste finaledag op Wouter Wolff
had geboekt. Maar Schwarzman
had wonderbaarlijk goed voorvoeld
dat hij al zijn energie nog in de
slotfase zou moeten aanspreken.
Zo vergde het veelbewogen duel
met Ivanov niet minder dan
zeventig (!) zetten. En in zijn
slotpartij tegen Martijn van
IJzendoorn had hij de vis pas na 72
zetten op het droge!
Hieronder een tweedelige
bespreking van dat
allesbeslissende gevecht met de
Nederlandse kampioen.
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Met zijn laatste twee zetten brengt
Van IJzendoorn een zeer riskant
speltype op het bord. Maar
onspeelbaar hoeft het samengaan
van een hekstelling met een
rechtervleugelopsluiting niet te zijn,
zoals Evert Bronstring mij een
halve eeuw geleden uitlegde en ik
nog altijd bereid ben te geloven.
Bovendien: Jan de Koning, naar
verluidt Van IJzendoorns eerste
leermeester, heeft liefst 34 partijen
(-7, +15, =12) met dit systeem op
zijn naam staan! De Koning placht
het systeem echter met zwart toe te
passen, nooit met wit. Het verschil
zal straks onbarmhartig aan het
licht komen...

38 11-17 23.27-21 16x27 24.32x21
14-19! 25.40-35 19x30 26.35x24
13-19! 27.24x13 8x19 28.38-33*
22-27!! 29.31x24* 17-22! 30.29x27
20x29 met positionele vernietiging.
Met die constatering is strategisch
bezien het doek gevallen voor
althans déze versie van het
'Westlandse systeem'...

8...15-20 9.40-35 10-15 10.44-40 611 11.41-36?! 4-10 12.49-44? 2024! 13.29x20 15x24 14.47-41 14-20
15.39-33 10-15 16.44-39 1-6 17.5044 9-14
Diagram
Idealiter zou wit nu 18.33-29 24x33
19.38x29 moeten kunnen spelen.
Met verwisselde kleuren en schijf 3
al op veld 9 is die stelling
daadwerkelijk voorgekomen, niet
alleen in elf partijen van Jan de
Koning maar óók in vier partijen
van Hans Bentvelzen, een andere
Westlandse hoofdklasser.
In die situatie heeft 'wit' niets te
duchten van 22-28?, omdat na 3024x24 de aanval 14-19??
permanent verhinderd is (34-30 +)
en 'zwart' spoedig vastloopt. Maar
vanuit de diagramstand zou die
opstoot (18.33-29 24x33
19.38x29?) 19...22-28!! niets
minder dan de doodssteek voor de
witte stelling betekenen. Na 20.3024 19x30 21.35x24 kan zwart zelfs
op meerdere manieren winnen; één
enkel voorbeeld: 21...17-22 22.42zaterdag 21 oktober 2017
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