Timman,Jan-Hein - Zink,Rob
Roermond Watersnoodsimultaan, maandag 6 februari 1995
1.c2-c4 Het is 19.00 uur. Timman begint aan zijn rondjes, 33 tegenstanders. Links naast mij
mijn secondant Jan van Mechelen uit Roermond, die in België speelt voor De Lustige
Vrijpion Leuven in het team van mijn neefjes Pieter en Jeroen Claesen. 1...Pg8-f6 2.Pb1-c3
g7-g6 3.e2-e4 d7-d6 4.d2-d4 Lf8-g7 5.f2-f3 0-0 De Sämisch-variant vam het KoningsIndisch. 6.Lc1-e3 e7-e5 7.Pg1-e2 Pb8-c6 8.d4-d5 Pc6-e7 9.Dd1-d2 Pf6-e8 10.g2-g4 Mijn
Konings-Indisch wordt weerlegt met simpele middelen. Standaardplan van zwart is nu f7f5, maar is dat hier wel goed? 10...f7-f5 11.g4xf5 g6xf5 De zwarte koning komt een heel
klein beetje op de tocht te staan. 12.0-0-0 Kg8-h8 13.Kc1-b1 Timman brengt eerst zijn
koning in veiligheid voor hij aan gaat vallen. 13...f5-f4 Maakt wel de loper op g7 een stuk
slechter. Maar aan de andere kant controleert zwart na veld g3, waar langs een paard
dreigde binnen te komen.

14.Le3-f2 Lg7-f6 15.h2-h4 Pe7-g8 16.Lf1-h3 Wit ruilt zijn slechte loper en zwart blijft met
zijn slechte loper zitten. 16...Pg8-h6 17.Lh3xc8 Ta8xc8 18.c4-c5 a7-a6 Om dadelijk niet in
de problemen te komen als wit c5-c6 speelt en pion a7 hangt na ruilen op c6. Toch is ruilen
op d6 in deze stelling de bedoeling. 19.Td1-c1 Tf8-g8 20.Dd2-d1 Om 20 ... Tg2 met 21 Df1
te beantwoorden. 20...b7-b5 Inleiding tot een pionoffer om tegenspel op de damevleugel te
bekomen. Als zwart afwacht zal het vroeg of laat fout gaan, dus dan maar zelf het initiatief
gegrepen.

21.c5xb6 c7xb6 22.a2-a4 Je zou zoiets als 22 Da4 verwachten, maar Timman wil 22 ... b5
verhinderen. Op 22 Da4 zou 22 ... a5 misschien goed zijn? Dan 23 Pb5? 22...b6-b5 Om de
verdediging rond de witte koning open te breken offert zwart een pion. Ongetwijfeld staat
wit nu gewonnen. 23.a4xb5 a6xb5 24.Pc3xb5 Tc8xc1+ 25.Dd1xc1 Dd8-a5 26.Pe2-c3 26 Dc6
lijkt aktiever, maar Timman wil zijn paarden op de damevleugel houden. En natuurlijk 26 ...
Dd2 verhinderen. 26...Lf6-d8 Deze slechte loper moet geruild worden op b6 tegen zijn
collega op f2. 27.Th1-g1 Ld8-b6 28.Tg1xg8+

Timman hoopte nu op 28 ... Kxg8 29 Dg1+ met loperwinst, maar daar trappen we niet in,
dus ..... 28...Ph6xg8 29.Dc1-g1 Lb6xf2 Weg met die lopers, de zwarte stelling is al een tikje
beter dan toenstraks. 30.Dg1xf2 Da5-d8 31.Pb5-a7 Pg8-f6 32.Pa7-c6 Dd8-d7 Zwart wil wel
op h3 met de dame gaan staan om schaakjes te gaan geven, maar Timman verhindert dat
met ..... 33.Df2-g2 Pe8-g7 34.b2-b4 Pg7-h5 35.b4-b5 Ph5-g3 Zo, nu staan de beide zwarte
ponnys goed om later op e4 te offeren. Laat Timman dat toe? We zullen zien.

36.Kb1-b2 Een profylactische zet van Timman. Hoeveel ply kijkt hij diep? 36...Dd7-b7
37.Dg2-f2 Timman wil met 38 Da7 de dames ruilen. Nu is dus haast geboden en dus: (Wat is
37 Dc2 en dan 38 Da4 en 39 Da6? Dan houdt Timman veldje e4 2x gedekt!!!) 37...Pg3xe4
Daar gaat paard nummer 1 in de aanbieding. Timman twijfelt niet en ramt het beest eraf:
38.f3xe4 Pf6xe4 En daar offert nummer 2 zich op: Als wit nu 39 Pxe3 speelt komt 39 ...
Dxb5+ 40 Kc3 Dxd5 en zwart heeft grote remisekansen met 3 pionnen tegen 2 paarden,
maar met een zeer centraal opgestelde en dus actieve dame. 39.Df2-a7 Timman gaat
onverstoorbaar door met zijn dameruiltaktiek. 39 ... Dc8 gaat niet wegens 40 Pxe4, dus .....
39...Db7xa7 40.Pc6xa7 Pe4-c5 Om de b-pion in toom te houden. Zwart wil nu met zij e- en fpionnen naar voren. 41.b5-b6? Waarschijnlijk geeft Timman hier de winst weg, hij verliest
nu al zijn pionnen!!! 41...f4-f3 Oei! Wit moet gedwongen zetten gaan doen!

42.Pc3-d1 Pc5-a4+ Nu haalt zwart met een familieschaak boer b6 op. 43.Kb2-c2 Pa4xb6
Hier bood ik voor het eerst remise aan. Timman schaakte onverstoorbaar door. 44.Pa7-b5
Pb6xd5 45.Pb5xd6 h7-h5 En hier bood ik voor de 2e maal remise aan. Mijn plan is duidelijk:
Pionboer h4 word eraf geslagen door het laatste zwarte paard, waarna de 2 paarden van
Timman geen mat kunnen fabriceren. Duidelijk toch? Toch is 45 ... Kg7 beter. 46.Pd6-f7+
Kh8-g7 47.Pf7xe5

47….f3-f2 Om veld e3 voor het paard te krijgen en daarna naar g2 of f5 te gaan, en dan het
diep strategische plan te voltooien met Pxh4. Enkele omstanders begonnen nu te
begrijpen wat ik van plan was en dachten dat de remise binnen was. Maar ....... 48.Pd1xf2
Pd5-e3+ 49.Kc2-d3 Pe3-f5 50.Pe5-f3 Pf5xh4 Hier bood ik voor de 3e keer remise aan, en ik
hoopte dat Timman nu doorkreeg dat ik het voor mekaar gekregen had! Timman
antwoordde a-tempo: 51.Pf3xh4

Gefluister om me heen: "Waarom speelt Timman eigenlijk door? Dit is toch potremise? Ja
toch?" Een omstander verspreidde het gerucht dat in Rusland iemand schijnt ontdekt te
hebben dat 2 paarden toch van een koning kunnen winnen. Het zal toch niet waar zijn???
51...Kg7-f6 52.Pf2-h3 Kf6-e5 53.Kd3-e3 Ke5-d5 54.Ph3-f4+ Kd5-e5 55.Pf4-g6+ Ke5-d5
56.Ke3-d3 Kd5-c5 57.Pg6-f4 Kc5-d6 58.Kd3-d4 Kd6-c6 59.Kd4-e5 Kc6-c5 60.Pf4-e6+
Kc5-c4

Op dit moment bleek Timman van de 33 partijen er 26 gewonnen te hebben, 4 remises
afgegeven en slechts 2 verloren. Dat betekende dat ..........ik als laatste over gebleven was
en ik niet lang meer mocht denken over mijn zetten. 61.Pe6-d4 Kc4-d3 62.Pd4-e6 Kd3-c4
63.Pe6-f4 Kc4-c5 64.Pf4-d3+ Kc5-c4 65.Ke5-e4 Kc4-c3 66.Pd3-e5 Kc3-d2 67.Ke4-d4 Kd2c2 68.Pe5-c4 Kc2-b3 69.Pc4-e3 Kb3-b2 70.Kd4-d3

Het is 22.20 uur en Timman moet om 22.30 uur weg om de intercitytrein terug naar
Amsterdam te halen. 70...Kb2-b3 En hier bood Timman remise aan. Jan van Mechelen: "In
het boek van C. Spirkhoven/Hans Bouwmeester getiteld <<De Magische Schaakfiguren>>
hoofdstuk Troitzky staat vermeld hoe je zo'n eindspel moet winnen!" ½-½
Uw razende reporter en salon-remise-simultaan-speler uit het verre Roermond
(bij speeltuin de Kitskensberg), Robbie van Zinkenburg

