Drie keer Van Foreest op de liveborden deze avond! Lucas op bord 1, Jorden op bord 3 en Machteld
op bord 10. Gelukkig niet tegen elkaar, zodat een 100% score er voor de familie in zit deze avond.
Machteld, de jongste van de drie, speelde tegen Max Warmerdam die veel sterker is op papier. Maar
goed, papier wint geen partijen, dus waarom zou Machteld niet kunnen winnen? Ze speelde een
Spaanse opening waar wit het in onderstaande stelling niet aan durfde g4 te spelen.

De stelling vervlakte snel en er kwam een toreneindspel op het bord. Hier hield Machteld het helaas
niet droog. Max won en schaart zich bij de toppers voor de laatste dag.
Op bord 1 speelde Lucas met zwart tegen Bok. Ze kregen een variant op het bord die ik ook vaak met
zwart speel. Engels met op het moment dat iedereen verwacht dat wit d4 gaat doen, om het
centrum te bezetten, geen d4 van wit. Zie onderstaande stelling.

Hier speelde Bok b3. Een niet zo interessante stelling was het gevolg, symmetrisch, beide kleuren
dezelfde stukken en geen zwaktes om tegen te spelen. Heel veel zetten verder:

Wit heeft inmiddels de overhand, zijn stukken zijn actiever en de zwakte op a7 wordt nu onder vuur
genomen. Steeds is het opletten voor het tegenspel van zwart. Uiteindelijk pakte Benjamin de pion
en kwam in een eindspel met een pion meer. Dat werd vakkundig 1-0.
Jorden speelde op bord 3 tegen Gurevich, die zich in de opening niet zo bemoeid met wits zetten en
gewoon g6, d6 Pf6 Lg7 0-0 en dat soort dingen doet. Dan krijg je als wit een hele hoop ruimte
cadeau. Jorden besloot daar gebruik van te maken door zijn koningspionnen naar voren te spelen
maar overspeelde daarmee zijn hand. In onderstaande stelling speelt Gurevich d5. Daarmee pakt hij
ruimte in het centrum en opent de diagonaal voor zijn dame.

Met d5 greep Gurevich het initiatief. Het dreigt direct d4 en maakt ook de diagonaal van b8 naar h2
vrij. Er volgde nog fxg6 hxg6 Df2 d4 Le4. Nu wint zwart een stuk met dxe3. En Jorden heeft te weinig
compensatie, die geeft al snel de pijp aan Maarten. Een slechte ronde als je van Foreest heet.
Op het tweede bord een waar spektakelstuk tussen Nasuta en Alexander Donchenko. Nasuta offerde
een paard op e6, Alexander verdedigde zich door een kwaliteit terug te geven maar Nasuta had
andere plannen. In onderstaande stelling speelde hij c3-c4!

Wilde complicaties waren het gevolg. Er volgde c4 Lc8 Nxf8 Dc5+ Kh1 dxc4 Lc2 Lxf8.

In deze stelling heeft wit toren en een pion tegen twee stukken. Met een geweldig moeilijke partij die
volgde. Uiteindelijk wist wit de partij naar zich toe te trekken.
Loek van Wely en Miguoel Admiraal speelden een lange partij, met veel maneuvreren. De vraag was
had zwart echt iets tastbaars of was het slechts een klein voordeeltje dat niet groter kon worden
omdat wit een goede grip op de positie had. In onderstaande positie maakte Admiraal waarschijnlijk
de verkeerde beslissing door a4 te spelen. Die zwakte kwam hij niet meer te boven.

