
OKK 2004  Roger Hunen (2040)  — Andy Nelissen (1888) 0-1 (ronde 5) [commentaar: Nelissen,, Andy]  layout: J.S. 

 
1.d4   f5  
2.c4   e6  
3.Pc3   Pf6  
4.g3   Le7  
5.Lg2   0–0  
6.Db3  
 
Een gevaarlijke zet die ik niet had 
voorbereid omdat ik pas sinds een week 
de intentie had om Hollands te 
spelen.Dit analoog aan mijn plan om 
een Rastafarimuts te breien in de 
kleuren van de Nederlandse vlag en niet 
die van Jamaica!  
 

6...Pc6  
7.d5   Pb4?! 

XABCDEFGHY 
8r+lwq-trk+( 
7zppzppvl-zpp' 
6-+-+psn-+& 
5+-+P+p+-% 
4-snP+-+-+$ 
3+QsN-+-zP-# 
2PzP-+PzPLzP" 
1tR-vL-mK-sNR! 
xabcdefghy 
Euwe raadt Pe5 aan.Op Pb4 kan 
a3,Pa6,Dc2! volgen en zwart krijgt na 
Pc5, b4 niet meer de kans om a5 te 
spelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.Lg5?  

XABCDEFGHY 
8r+lwq-trk+( 
7zppzppvl-zpp' 
6-+-+psn-+& 
5+-+P+pvL-% 
4-snP+-+-+$ 
3+QsN-+-zP-# 
2PzP-+PzPLzP" 
1tR-+-mK-sNR! 
xabcdefghy 

...a5  
9.0–0–0?  

XABCDEFGHY 
8r+lwq-trk+( 
7+pzppvl-zpp' 
6-+-+psn-+& 
5zp-+P+pvL-% 
4-snP+-+-+$ 
3+QsN-+-zP-# 
2PzP-+PzPLzP" 
1+-mKR+-sNR! 
xabcdefghy 
Wit had de gende combinatie wel 
gezien,maar dacht dat de resulterende 
pion op e6 een doorn in de stelling van 
zwart zou zijn die zou helpen bij een 
koningsaanval en eventueel in een 
eindspel een stevig gedekte vrijpion kon 
vormen.  

9...Pfxd5!  
10.cxd5  Lxg5+  
11.f4   Le7  

 
12.dxe6  d6  
13.e4   Pa6!  

XABCDEFGHY 
8r+lwq-trk+( 
7+pzp-vl-zpp' 
6n+-zpP+-+& 
5zp-+-+p+-% 
4-+-+PzP-+$ 
3+QsN-+-zP-# 
2PzP-+-+LzP" 
1+-mKR+-sNR! 
xabcdefghy 
Dit paard hoort op c5.  
14.exf5  Txf5  
15.Lh3  Tc5!  
Na Tf8 volgt f5 en wit staat goed.Nu 
dreigt vernietigend b5.Zwart heeft het 
heft nu in handen.  
16.Kb1  b5!  

XABCDEFGHY 
8r+lwq-+k+( 
7+-zp-vl-zpp' 
6n+-zpP+-+& 
5zpptr-+-+-% 
4-+-+-zP-+$ 
3+QsN-+-zPL# 
2PzP-+-+-zP" 
1+K+R+-sNR! 
xabcdefghy 
Het is nu al voorbij,op Pb5: volgt 
Tb8,a4,c6 met stukwinst.  
17.Pe4  Tc4  
18.Dxb5  Tb4  

 
Niet Te4: wegens Dc6.  
19.Dd3  Lb7  
20.Lf5  
Nog een slimme poging om met een 
remise te ontsnappen.Indien 
nl:g6??,Lg6:,hg6:,Pf6+,Lf6:,Dg6: + 
eeuwig schaak.  

20...Kh8  
21.Pf3  Txe4  
Door mijn enthousiaste 
adrenalinegehalte reageer ik atempo 
met de verkeerde inslag.Gelukkig wint 
dit ook nog.Le4: wint uiteraard een stuk 
en deze zet slechts een kleine kwaliteit. 
Gelukkig voor mij staan mijnstukken 
heel actief en ze spelen zo harmonieus 
samen dat wit het eindspel niet meer 
bereikt.  
22.Lxe4  Pc5  
23.De3  Lxe4+  
24.Kc1  
Indien Ka1 dan a4 dreigende Pb3+  

...De8  
25.Thf1??  

XABCDEFGHY 
8r+-+q+-mk( 
7+-zp-vl-zpp' 
6-+-zpP+-+& 
5zp-sn-+-+-% 
4-+-+lzP-+$ 
3+-+-wQNzP-# 
2PzP-+-+-zP" 
1+-mKR+R+-! 
xabcdefghy 
Nee,nee,ik wilde niet naar h5!  
 

...Da4  

0-1 



 


