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DENKSPORT
SCHAKEN

Topper of
eendagsvlieg?
DOOR HENK VAN GOOL

Tijdens het 11e BPB Limburg
Open, begin deze maand in
Maastricht, baarde de
onbekende Edwyn Mesman
opzien door tussen alle
topspelers in op de zesde
plaats te eindigen. Was zijn
prestatie toeval, of hebben we
hier de geboorte aanschouwd
van een nieuwe landelijke
topper?
In de nationale ranking van actieve
spelers staat hij 956e. Zijn rating is
bescheiden: 2034. Edwyn Mesman
(18) van schaakvereniging Kennemer Combinatie uit Haarlem neemt
binnen de schaakwereld een vrij
anonieme positie in. Bij aanvang

van het BPB Limburg Open was hij
een van de laagst gerate spelers in
groep A. Niettemin eindigde hij in
de top van het klassement. Mesman
had maar een half punt minder dan
toernooiwinnaar Roeland Pruijssers. Zijn enige puntverlies was tegen de Franse GM Christian Bauer.
Voor de rest speelde hij een geweldig toernooi, met onder andere een
overwinning op FM Dirk van Dooren en een plusremise tegen IM Thomas Beerdsen.
Is tijdens het Limburgse toernooi
een supertalent opgestaan? Iemand
die het spel opeens volkomen lijkt te
begrijpen en klaar staat om door te
stoten naar de landelijke top? Op
zoek naar resultaten van hem in andere recente wedstrijden, stuit ik op
een eerste plaats in groep 3C van de
tienkampen van het Tata Steel

Diagram 1
Chess in Wijk aan Zee. Mesman
leed er geen enkele nederlaag. Hij
startte met vier zeges en speelde de
overige partijen remise, alsof hij het
na vier ronden wel welletjes vond en
besloot ook van andere aspecten bij
Tata Steel te gaan genieten. In de interne competitie van zijn vereniging Kennemer Combinatie speelt
hij sporadisch een partij mee. Hij
heeft ze nog allemaal gewonnen. In
het open kampioenschap van zijn
club staat hij gedeeld tweede.
Edwyn Mesman blijkt een moeilijk
te kloppen schaker.
Hoe zien zijn partijen er dan uit? Hij
lijkt een positionele stijl te hebben.
Iemand die net zo lang met zijn
stukken laveert totdat hij een tactische kans krijgt. Zie diagram 1

Diagram 2
Mesman – Beerdsen Door zorgvuldig positiespel heeft Mesman met wit
een voordelige stelling bereikt. Hij ziet
nu zijn kans schoon en breekt bij zwart
in. 31.La6,Te8 32.bxc5,bxc5 Op
32..,dxc5 volgt 33.Lf4 met winst van
een
kwaliteit.
33.Tb7,Txb7
34.Txb7,Dd8 35.Txf7 Mesman heeft
een pion veroverd en zijn toren domineert de 7e rij. Hij staat veel beter. Toch
werd nu remise gegeven. Was hij in
tijdnood of had hij nog teveel respect
voor zijn tegenstander, die immers Internationaal Meester is?
Ook tegen FM Dirk van Dooren
brengt hij een positioneel voordeel
tactisch tot gelding. Die partij wint
hij wél. Zie diagram 2 Mesman –
van Dooren 16.d5!,Pe5 17.c5!,Tfd8
18.cxd6,Dxd6
19.dxe6,Dxe6

Diagram 3
20.Pd4,Dg6 21.Lxb7 en wit heeft een
belangrijke pion gewonnen.
Mesman durft ook risico’s te nemen. Hij schroomt niet materiaal te
offeren in ruil voor een ziedende koningsaanval. Zie diagram 3 Nguyen – Mesman. Hier offert hij een kwaliteit om controle te krijgen over de
zwarte velden. Hij hoopt op een mataanval via de 2e rij en de diagonaal
b8-h2. 25..,Txc5!? 26.Dxc5,Tc8
27.Dd6? 27.Dxa7! was sterker, nu
komt de zwarte loper met tempo op de
gewenste
diagonaal.
27..,Le5
28.Dd7,Dxc2 29.Dxc8 Dit dameoffer houdt het mat nog even tegen,
maar niet voor lang. 29..,Lxc8
30.Lg2,Lb7 31.Tg1,Dxd3 (0-1)
Ongetwijfeld gaan we nog van hem
horen.

