Eerste grote zege voor Van Foreest
De verliezer van vorige week is een broer van de winnaar van deze week. We hebben het dan
natuurlijk opnieuw over de familie Van Foreest. En het gaat over het grote evenement in hun
woonplaats Groningen, waar al sinds 1963 een kerstfestival plaatsvindt. Dat is na Hoogovens
het oudste grote schaaktoernooi in Nederland. Oorspronkelijk een jeugdtoernooi voor spelers
uit Nederland en omringende landen. Zelfs opgezet omdat Groningers nauwelijks
mogelijkheden hadden om in de Randstad te schaken! Het topschaak werd dus een keer per
jaar naar Groningen gehaald. In 1972 werd het officieel het Europees jeugdkampioenschap en
later kwam er een groot open toernooi voor volwassenen bij. Het festival had nog diverse
nevenevenementen en niet de minste; in 1997 werd in Groningen tegelijk met het open
toernooi zelfs het wereldkampioenschap van de FIDE gespeeld.
Terug naar de afgelopen kerst. Het vinden van sponsors wordt steeds moeilijker, de bezetting
was niet groots. Van eigen (Groningse) bodem kwamen de grootmeesters Jorden van Foreest
en Jan Werle, uit het buitenland de grootmeesters Sundar Shyam (India), Avital Boruchovski
(Israël) en Sergei Kasparov (Wit-Rusland). De organisatoren waren verrukt toen Van Foreest
en Werle beiden begonnen met vier overwinningen. In de vijfde ronde speelden ze remise
tegen elkaar. Zouden zij een nek-aan-nekrace voeren om de toernooizege? Dat zou mooi zijn,
maar Werle won nog slechts één partij en verloor toen drie keer. Van Foreest ging wel vlot
verder, uit zijn laatste vier partijen behaalde hij drie punten. Samen met Shyam eindigde hij
daardoor bovenaan met de mooie score van zeven en een half uit negen. Omdat hij Shyam in
de vierde ronde had verslagen, werd hij tot toernooiwinnaar uitgeroepen. Voor de
zestienjarige Jorden van Foreest zijn eerste grote toernooizege in Nederland.
Van Foreest-Shyam
Schaakfestival Groningen 2015 Open A
1.d4 Pf6 2.Pf3 d5 3.Lf4 c5 4.e3 Pc6 5.Pbd2 cxd4 6.exd4 g6 7.c3 Lg7 8.Ld3 Lf5 9.Lxf5
gxf5 10.Pf1 e6 11.Pe3 Db6 12.De2 Da6 13.Dxa6 bxa6
De dubbelpion is niet zo’n probleem voor zwart. Hij krijgt er een open lijn voor terug en als
wit op de damevleugel verder wil, wordt die dubbelpion wel opgelost.
14.h3 Ph5 15.Lh2 f4 16.Pc2 Tb8 17.0-0-0 Tg8 18.Thg1 Lh6 19.Pce1 Ke7 20.Kc2 Tb6
21.Pd3 Tc8 22.Tde1 Pb4+ 23.Pxb4 Txb4 24.Te5 Pf6 25.g3 Pe4 26.gxf4 Ta4
Een rare zit in prima stelling. Na 26…f5 staat wits loper op non-actief en moet hij onder
omstandigheden oppassen voor Lg7. Wit speelt nu een bevrijdende zet om zijn loper te
activeren.
27.f5 Txa2 28.Kb3

28…Pxc3
Hier loerde zwart op. Na 29.bxc3 Txf2 wint hij zijn stuk terug. Na wits antwoord wordt het
heel scherp.
29.fxe6 Tb8+ 30.Kxc3 Taxb2 31.exf7+
Juist. Na 31…Kxf7 32.Tf5+ Ke6 33.Lxb8 blijft wit een toren voor.
31…Kf6 32.Tf5+ Kxf5 33.Lxb8 Txb8 34.Tg8 Tf8

Na 34…Lf8 was het voor wit nog een hele klus geweest. Nu heeft wit echter een fraaie zet.
35.Pg5
Met het paard erbij, dat hier niet geslagen mag worden, is de winst snel binnen. Na het
alternatief 35.Pe5 blijft de zwarte h-pion op het bord.
35…Kf6 36.Txf8 Lxf8 37.Pxh7+ Kxf7 38.Pxf8 Kxf8 39.Kb4 Ke7 40.h4 Kf6 41.f4
Zwart geeft het op. Hij kan namelijk nooit een van de witte pionnen slaan na bijvoorbeeld
41…Kf5 42.h5 Kf6 43.Ka5 Kg7 44.f5 Kh6 45.f6.
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