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Van Foreest met
Werle aan de leiding
Tijdens de zesde dag van het Schaakfestival Groningen leek
Jorden van Foreest de enige koploper te worden. Daar dacht
Jan Werle echter anders over.
BART BEIJER

De grootmeester uit Gro-
ningen had het lange tijd
moeilijk tegen Sergey
Kasparov, de Wit-Rus die

vanaf de eerste zet fel van leer trok.
Kasparov offerde namelijk eerst

een toren en snel daarna een paard.
Werle had in die fase kunnen win-
nen, maar hield een stuk over tegen
twee verbonden vrijpionnen voor
Kasparov. De partij stevende daar-
door af op een gelijkspel. Na een mo-
ment van onachtzaamheid beland-
de Kasparov echter op de 82e zet in
een matnet en was het volle punt
toch nog voor Werle.

Dat punt was voor Werle voldoen-
de voor de gedeelde koppositie. Wer-
le en Jorden van Foreest, afkomstig
uit Utrecht, worden op een half punt
gevolgd door het duo Sundar Shyam
en Migchiel de Jong. Laatstgenoem-
de deed goede zaken door Roeland
Pruijssers te verslaan.

Dat de twee lijstaanvoerders van
het Open Toernooi aan elkaar ge-
waagd zijn, werd op Tweede Kerst-
dag duidelijk. Toen stond immers de
onderlinge partij tussen Van Foreest
en Werle op het programma. Voor de
eerste keer kwam Van Foreest in eni-
ge moeilijkheden. Het voordeel van
Werle was echter klein en van korte
duur – en dus was een remise een lo-
gisch gevolg.

Van Foreest speelde gisteren met
wit tegen de Georgiër David Lobzha-
nidze. Na de opening had zwart een
wat moeilijke pionnenstelling. Zon-
der echt slechte zetten van zwart
bouwde van Foreest het witte voor-
deeltje verder uit, om met een ele-
gante combinatie het punt binnen te
halen.

In de University Challenge twee-
kamp sloeg Sipke Ernst hard toe. De
Dokkumer heeft nu een 3-1 voor-
sprong genomen op zijn naaste bela-
ger Lucas van Foreest.

In de derde partij van de twee-

kamp zette Ernst met een paardoffer
de stelling op scherp. Hij kreeg er
drie pionnen voor, die Lucas van Fo-
reest uiteindelijk niet konden tegen-
houden. De vierde partij kende giste-
ren een rustige openingsfase. Ernst
behaalde daarin een klein voordeel
en hield dat tot in het eindspel.

Lucas van Foreest probeerde actief
tegen te spelen, maar ging op de 45e
zet in de fout. Ernst had in het res-
tant van de partij vervolgens weinig
moeite om het punt te scoren. Hij
heeft nu nog één remise nodig om
de wedstrijd te winnen.

UITSLAGEN

Belangrijkste resultaten Schaakfestival Gronin-
gen. Open Toernooi, 6e ronde:1. J. van Foreest –
Lobzhanidze 1-0; 2. Kasparov – Werle 0-1,5; 3. Bo-
ruchovsky – Petrov 0,5-0,5; 4. Soors – Shyam 0-1; 5.
Pruijssers – de Jong 0-1.
Stand:1. J.van Foreest, Jan Werle 5; 3. M.de Jong,
Shyam 4,5.
Tweekamp: 3e partij L.van Foreest – S. Ernst 0-1;
4e partij Ernst – L.van Foreest 0,5-0,5.
Stand: S. Ernst – L. van Foreest 2,5-1,5

Een geconcentreerde Jan Werle tijdens zijn duel met Sergey Kasparov. FOTO JAN KANNING


