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Jansen houdt
Huissen in
leven
érard Jansen, in 2005 nog
vierde op het wereldkampioenschap in Amsterdam, is de
laatste jaren buiten de schijnwerpers beland. De 47-jarige
grootmeester uit Huissen ontpopte zich al op jonge leeftijd als
een groot talent. In 1987 behaalde hij zijn grootste succes door
de Europese titel weg te kapen
voor de neus van grootheden als
Virni, Valneris en Korenjewski.
In Nederlandse kampioenschappen eindigde hij vaak op
het podium, maar bleef de titel
net buiten bereik.
Gérard Jansen vormt met de iets
oudere Geert van Aalten de vaste kern van het eerste tiental van
landskampioen Huissen. In de
wedstrijd tegen koploper Volendam van afgelopen zaterdag
mocht hij zich met recht de
matchwinnaar noemen. In een
enerverende partij versloeg hij
de eerbiedwaardige eindspelkunstenaar en collega-grootmeester Johan Bastiaannet, terwijl de overige partijen – en dat
mocht een wonder heten – alle
in remise eindigden. Daarmee is
de spanning in de ereklasse toch
weer terug. Volendam staat nog
steeds een wedstrijdpunt voor
op Schiedam en Huissen en
moet de resterende wedstrijden
tegen Hengelo en Culemborg op
papier kunnen winnen. Maar als
Volendam kan verliezen van
Huissen en Huissen 10-10 speelde tegen Hengelo, dan…
In het mooiste scenario, voor de
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onpartijdige liefhebber, speelt
Volendam 10-10 tegen Hengelo.
Dan krijgen we net als in 2009
een barrage om de titel tussen
drie teams.
Gérard Jansen-Johan Bastiaannet
(Volendam-Huissen, 22 jan.
2011)
1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.4540 10-14 4.50-45 5-10 5.29-24
20x29 6.33x24 19x30 7.34x25
In de jaren dat grootmeesters
zich bezig hielden met het onderzoek naar openingsvarianten
op het scherpst van de snede,
werd hier een beetje op neergekeken. Een paar aansprekende
overwinningen van Aleksej
Tsjizjov, onder andere tegen
Schwarzman in 2005, hebben de
oude ruilvariant nieuw leven ingeblazen. Dat ook Jansen zich er
van bedient is geen toeval: hij
bewondert Tsjizjov.
7…13-19 8.38-33 8-13 9.42-38 1520 10.39-34
Wit trekt zoveel mogelijk van
links naar rechts om zwart het
bruggenhoofd 24 te kunnen betwisten.
10…10-15 11.44-39 20-24 12.3429 23x34 13.40x20 15x24 14.3228 2-8 15.47-42 17-22 16.28x17

12x2117.31-27 21x32 18.37x28 712 19.45-40 18-22 20.28x17 11x22
Voorlopig roept Bastiaannet de
stormloop op schijf 24 een halt
toe met de ruil 22-28 en 24-29
(na 40-34). Jansen probeert
zwarts brede front aan te tasten.
21.49-44 4-10 22.41-37 19-23
23.37-31 23-29
Diagram 1
Met deze frivole uitval wordt
een moeilijke spelfase ingeluid
die beide spelers veel bedenktijd
kost. Wit kan met 31-27x27 gevolgd door 33-28 naar gezond
centrumspel streven, maar dan
blijft zwart met 10-15 en 14-20
vrij eenvoudig op de been. Jansen ontwerpt een origineler
plan.
24.46-41 10-15 25.41-37 6-11
26.31-26 1-6 27.37-31 14-20
28.25x14 9x20 29.35-30! 24x35
30.33x24 20x29 31.39-33
Met dit tijdelijke offer verzekert
wit zich van enig voordeel. De
nieuwe verandering van speltype plus de naderende tijdnood
zorgen er voor dat analytische
beschouwingen plaats maken
voor sportieve strijd.
31…12-17 32.33x24 22-28
Opgeruimder oogt 22-27, gevolgd door 16-21. Gaat de zwart-

speler voor eigen kansen?
33.42-37 3-9 34.40-34 13-18
35.43-39 9-14 36.48-42 16-21(?)
Beter was 36…18-23 of 36…8-13,
zonder angst voor 31-27.
37.34-30! 8-13 38.30-25! 11-16
Er is niet anders. Op 18-22 volgt
een koddige zevenklapper.
39.38-32! 18-23(?)
Een moeilijk te vinden remisevariant is 39…35-40 40.32x12
40x49 41.12-8 13x2 42.37-32
49x27 43.31x11 6x17 44.39-33
(ook 36-31 wint niet) 21-27!
45.42-38 (na 45.33-28 16-21
46.28-23 27-32 houdt zwart
stand) 45…17-22! en na 46.26-21
27-31! ontsnapt zwart.
40.42-38
Ook 40.39-34 is een onderzoek
waard.
40…13-18 41.39-34!
Dit is veel kansrijker dan het
verleidelijke 25-20, 24-19.
41…18-22 42.44-39
Diagram 2
42…6-11?
Of dit in alle varianten verliest
weet ik nog niet. Verrassend genoeg kan zwart met de afzichtelijke ruil 42…14-19 43.24x13 2329 44.32x23 29x9 remise bereiken.
43.24-19 23-29 44.34x23 35-40
45.19x10 15x4?
Zwart bezwijkt onder druk van
de klok. Een kleine meerslagfinesse doet hem de das om.
46.39-34!! 40x18 47.32x12 17x8
48.26x6 Zwart geeft op.
Liefhebbers kunnen hun hart
ophalen aan het eindspel na
45…28x19!
46.39-34!
15x4
(40x29?, 38-33! 29x27, 10-4 W+)
47.34x45 19-24 en vroeg of laat
zal de afwikkeling 38-33 22-27
volgen; waarschijnlijk gewonnen voor wit.

