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Ter Braake troeft Schwarzman af
Het Boboli Toernooi in Bunschoten mag dan voor oud-wereldkampioen Alexander Schwarzman een tussendoortje zijn, als
hij niet oppast wordt het een
trauma. In de editie 2013 beging
hij een enorme blunder tegen
Andrew Tjon A Ong, die vervolgens het toernooi op zijn naam
schreef. Ditmaal was het opnieuw een titelloze speler met
200 ratingpunten minder die
hem voorbleef. En wederom was
het duel met de directe concurrent de boosdoener.
diagram 1
Alexander Schwarzman-Krijn
ter Braake
(Bunschoten 9 juli 2014, 4de
ronde, na 62...3-25)
De speler van het pas naar de
Ereklasse gepromoveerde 020,
het vroegere Hiltex, is na een
goede aanvalspartij van Schwarzman in een verloren eindspel
beland. Wit kan onmiddellijk

winnen met 63.22-18 waarna de
zwarte dam niet los van de rand
mag parkeren wegens 64.37-31,
terwijl 64...25-3 verliest door
65.18-12 3x17 66.37-31 26x28
67.5x46 21x32 68.46x6. 63.5-10
25-3 64.10-15 3-14(?) 65.15-42??
Schwarzman in de rol van verstrooide professor. Hij rekende
blijkbaar op 64...3-12 of 64...3-25
om dan zijn dam via veld 42
naar 48 te spelen en dan met
22-28 en 37-31 eenvoudig te winnen. Maar de zwarte dam staat
toch echt op 14 en dus volgde
65...26-31! 66.37x17 14x48 en wit
berustte ontgoocheld in remise.
Het humeur van de Rus werd er
niet beter op toen een toeschouwer hem de eenvoudig winst
65.15-10! 14x5 66.22-28! toonde.
Ter Braake won het toernooi niet
alleen dankzij deze meevaller. In
de resterende partijen van het
zeven ronden tellende toernooi
won hij van grootmeester Edu-

ard Autar en Cor Westerveld en
remiseerde met Domchev.
Schwarzman moest in de laatste
ronden remises toestaan aan
Paul Sier en Autar. Achter Ter
Braake en Schwarzman, die 12 en
11 punten scoorden, eindigden
Autar, Sier, Domchev en Kos met
10 punten. Opvallend was de lage
klassering van Jean Marc Ndjofang, die slechts twee partijen
wist te winnen. Ook in het volgende fragment toont Schwarzman zich niet volledig scherp.
Tegelijk is de manier waarop hij
toch wint een lust voor het oog.
diagram 2
Jeroen Kos-Alexander Schwarzman
(Bunschoten 8 juli 2014, na 35.3832)
35...30-34! 36.39x30 24x35
Wit heeft veel last van de gelijktijdige bezetting van randveld 26
en centrumveld 28. Zo verliest
37.43-39 instructief door 37...19-

24! waarna de doorbraakdreiging
24-29 en 17-21 niet is op te heffen
door 38.50-44, zwart geeft dan 35
er bij, noch door 38.39-34 24-29!
met dam.
37.50-44? 19-24(?)
Zwart verzuimt de winnende
combinatie 4-10, 18-23, 19-23,
16x40, maar behoudt groot
voordeel.
38.37-31 24-30
Nu kan nog 39.43-39 30-34
40.39x30 35x24 41.44-40 met
kans op remise. Nauwkeuriger
was 38...13-19! om na 39.43-39
18-23! de winst te forceren.
39.42-38? 13-19! 40.31-27
Na 40.43-39 18-23! is de dreiging
23-29 dodelijk. Nu krijgt eindelijk
schijf 15 een rol. 40...4-10!
41.15x4 30-34 42.4x22 19-23
43.28x19 17x48 44.19-14 34-40!
Wit geeft op.
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