
Analyse partij Gert-Jan Ris (sc Leek) - Bert Steenhuizen (DAC)


NOSBO 1e klasse A seizoen 2021-2022	 	 	 	 	          Door: Gert-Jan Ris


Wedstrijd: Leek 2 - DAC 1 (2-4)	 	 	 	 	 	 

Gespeeld op: 4 feb. 2022


Tegen het, op papier, sterkere DAC uit Delfzijl had ons team het lastig in onze tweede wedstrijd 
van de NOSBO-competitie. DAC heeft een paar sterke spelers die het ook lieten zien. 


Zelf speelde ik met wit (bord 2) tegen Bert Steenhuizen, een speler met een huidige rating van 
1711. Bert had in april 2000 zelfs een rating van 1955. Zelf heb ik momenteel een rating van 1609.

Een lastige opgave dus. Zoals ik altijd doe analyseer ik mijn partijen met het schaakprogramma 
Hiarcs. Ik wist dat ik goed gespeeld had, maar dat HIarcs zo weinig ‘fouten’ of zelfs mindere 
zetten kon ontdekken, had ik niet natuurlijk verwacht. 


Ik kan wel zeggen dat dit een van mijn beste wedstrijden is geweest en dan ook nog tegen een 
sterkere tegenstander. Pas op de 17e zet van zwart plaatste Hiarcs zijn eerste vraagteken, maar ik 
loop de eerste zetten uiteraard ook even bij langs.


1.d4 Nf6 2.Bf4 d6 

Het zgn. London systeem is een van mijn favoriete openingen. Een zeer uitgebreid, en goed 
leesbaar, stuk hierover is te vinden op schaaksite.nl  2…d6 kom ik niet vaak tegen. Meestal speelt 
zwart als tweede zet 2…Pf6 of 2…d5.


Er zijn vele mogelijkheden voor zowel wit als voor zwart om deze opening te spelen. En dat maakt 
het aantrekkelijk en zeker niet saai, ook al speel je het vaak. Dit laatste is ook nodig om de 
opening te leren begrijpen en door te krijgen waar de mogelijkheden liggen. Zelf speel ik geregeld 
in het begin van de partij h4 wanneer zwart kort gerokeerd heeft (en ik zelf nog niet). Is niet in 
deze partij gebeurd.


3.e3 g6 4.Nd2 Bg7 5.c3 O-O 6.Be2  
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https://www.schaaksite.nl/2021/02/23/begrijp-wat-u-doet-72-het-londen-systeem/


Zwart kiest voor de zgn. Pirc-opstelling met d6, Pf6, g6, Lg7 en 0-0. Ik speel normaal gesproken  
mijn witte loper naar d3, maar in deze (Pirc-)opstelling is het beter om naar e2 te gaan (zie 
diagram hieronder).


6…c5 7.Ngf3 Nc6 8.Nb3 cxd4 9.exd4 Nh5 10.Bg5 a5 11.a4 Qc7  

Bij deze zettenserie van zwart had ik tijdens de partij steeds het idee dat mijn tegenstander maar 
al te graag wilde dat ik op zijn zetten ‘inging’. Bijv. na 9…Ph5 de loper terug zou trekken naar e3 
of d2. Maar met de gespeelde zet 10.Lg5 probeerde ik juist 10…h6 of 10…f6 ‘uit te lokken’. Zwart  
ging daar niet in mee en speelt terecht de goede zet 10.a5 (en ik daarop het enig juiste, 11.a4). En 
zo was het de gehele partij.


Het middenspel wordt gekenmerkt door mijn sterke paarden op de damevleugel en een degelijke 
pionnenstructuur op b2, c3 en d4. 


12.Nfd2 Nf6 13.Nc4 Bf5 14.Ne3 Bd7  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We zijn beland in een lastige fase. Wat wordt je plan. Ik koos er voor om het loperpaar op te geven 
en gebruik te maken van mijn paarden. Bovendien is natuurlijk d5 een mooi veld. Dus ruilen op f6 
en dan het paard naar d5. Wanneer zwart kiest om met de loper te slaan, dan gaat de zwarte 
loper eraf (15.Lxf6 Lxf6 16.Pd5 Dd8 17.Pxf6+ exf6 18.0-0). In beide gevallen krijgt zwart een 
geïsoleerde pion op d6 en een dubbelpion op de f-lijn. Ik zag dat wel zitten. 


15.Bxf6 exf6 16.Nd5 Qd8 17.O-O  

17…Rc8? { +1.03/21 } 


Wat kan zwart nog doen, best een belangrijk moment. Zwart speelt 17…Tc8 om de halfopen 

c-lijn onder controle te krijgen. En zoals eerder aangegeven, nu dus pas het eerste vraagteken van 
Hiarcs. Het beste voor zwart is hier om, misschien wel noodgedwongen, de paarden te ruilen en  
dus 17…Pe7 te spelen. Zie analyse hieronder. 


	 ( 17...Ne7 { +0.73/23 } 18.Nxe7+ Qxe7 19.Bf3 Bc6 20.d5 Bd7 21.Re1 Qd8 22.Nd2 Qc7 	 	
	 23.Qb3 f5 24.Be2 b6 25.Bb5 Bxb5 26.Qxb5 Rfc8 27.Nb3 ) 


18.Nd2 { +0.75/23 } Om later het paard naar óf f3 dan wel naar c4 te kunnen spelen. 18.Lf3 komt 
ook in aanmerking, maar ik wilde eerst onderzoeken wat mijn mogelijkheden waren met mijn 
paarden op de damevleugel. Achteraf een juiste beslissing.


18...Be6 19.Nf4 Bf5 20.Bd3 Qd7? { +1.51/24 } 


Zwart speelt de dame naar d7 om ruimte te maken voor de toren op c8 en de loper op f5 te 
dekken. Een hele logische zet, maar het is eigenlijk allemaal te traag en te laat. En (achteraf) een 
beoordelingsfout van zwart. Mijn paard gaat naar het mooie veld c4, met als eindstation b6, waar 
het ijzersterk komt te staan (zet 24).


21.Nc4 Bxd3 22.Qxd3 Qg4? { +2.14/24 } 


Tja, wat is het beste veld voor zwarts dame? Door naar g4 te gaan kan en zal, de dame verder 
opgejaagd worden en komt wit steeds beter te staan. Zie diagram op de volgende pagina. 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Stelling na 22…Dg4


23.Nd5 Qe6 { +2.53/25 } Ook 23…Tb8 is geen oplossing, zie analyse: 


	 ( 23...Rb8 { +2.22/22 } 24.Ncb6 Rfd8 25.Qb5 h5 26.Rae1 Qf5 27.Nc4 ) 


24.Ncb6  Wat een mooie plek voor mijn paard. Dekt c8 en d7 af en zwart kan ook d5 niet spelen. 


24…Rcd8 25.Rae1 Qg4 26.Re4 Qh5 27.Rfe1   

En ook nog eens de e-lijn, hoe mooi kun je het krijgen. 

Zwart speelt nog 27…f5, maar geeft na 28.T4e3 terecht op.


1-0 

Pag.  van 4 5



Tot slot.


Mooie partij, zonder grote fouten of blunders en natuurlijk, ook voor het team, met een prima 
resultaat. Zeer tevreden. Levert vast ook wel wat elo-punten op, altijd mooi meegenomen.


De partij (zonder analyses en commentaar):


[Event "NOSBO 1e klasse A, Leek 2 - DAC 1”]

[Date "2022.02.04"]

[Round "2"]

[White "Gert-Jan Ris"]

[Black "Bert Steenhuizen"]

[Result "1-0"]

[ECO “A45" - Queen’s Pawn game]


1.d4 Nf6 2.Bf4 d6 3.e3 g6 4.Nd2 Bg7 5.c3 O-O 6.Be2 c5 7.Ngf3 Nc6 8.Nb3 cxd4 9.exd4 Nh5 
10.Bg5 a5 11.a4 Qc7 12.Nfd2 Nf6 13.Nc4 Bf5 14.Ne3 Bd7 15.Bxf6 exf6 16.Nd5 Qd8 17.O-O Rc8 
18.Nd2 Be6 19.Nf4 Bf5 20.Bd3 Qd7 21.Nc4 Bxd3 22.Qxd3 Qg4 23.Nd5 Qe6 24.Ncb6 Rcd8 
25.Rae1 Qg4 26.Re4 Qh5 27.Rfe1 f5 28.R4e3 1-0


Slotstelling:


De partij is geanalyseerd door Hiarcs Chess Explorer en door ondergetekende van commentaar 
voorzien. De analyses zijn ook mijn gedachten en ideeën tijdens de partij en achteraf.


Uiteraard heb ik dit document met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt. Wanneer je toch 
iets ziet wat niet klopt of als je vragen of verbeteringen hebt, meldt mij dat dan even als je wilt. 
Het liefst via de mail. Dan kan ik het aanpassen of toevoegen aan het document. Bij voorbaat 
dank.


Veel leesplezier.


Gert-Jan Ris

06 - 54 210 765  |  gjr.ris@home.nl
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