
White: Thomas Kools (2113) HMC Den Bosch 2 - WLC 1 (6)
Black: Matthijs Dijkstra (1952) ’s Hertogenbosch

2023.02.11
Result: 1/2-1/2

Zo, eindelijk weer eens een zaterdagcompetitiewedstrijd!
Ik trof aan de zwarte kant van het bord Matthijs Di-
jkstra, een speler die ik al eens eerder heb getroffen in
het stukkenjagers open. Toen was het een scherpe partij
met wederzijdse aanvalskansen, maar vandaag moesten
we beiden uit een ander vaatje tappen. Matthijs hanteerde
een openingsvariant waarin zwart vroeg de dames ruilt
maar wit een duurzaam voordeeltje geeft door de beheers-
ing van het centrum en de druk langs de half-open h-lijn.
Lang ontwikkelde de partij zich ook langs dit patroon,
maar in de tijdnood had de partij allebei de kanten in kun-
nen vallen; een mooi stukje vechtschaak en een leerzame
partij voor mij.

8 rZbZka0s
7 opZnopop
6 0ZpZ0Z0Z
5 Z0Z0Z0Z0
4 0Z0Z0Z0Z
3 Z0Z0ZNO0
2 POPOBOPZ
1 S0A0J0ZR

a b c d e f g h

11 a4 omdat zwart een beetje achterstaat in ontwikkeling
heb ik tijd voor deze flankpionzet. Het idee is om zwart
zoveel mogelijk in speelruimte te beknotten, al heeft wit
verschillende redelijke opties, waarvan de meest funda-
menteel andere is:

8 rZbZka0s
7 opZnopop
6 0ZpZ0Z0Z
5 Z0Z0Z0Z0
4 PZ0Z0Z0Z
3 Z0Z0ZNO0
2 0OPOBOPZ
1 S0A0J0ZR

a b c d e f g h

11 b3 Nf6 12 Bb2 Bg4 13 O-O-O e6f Als wit hier al iets
heeft is het voordeel klein.
11. . . g6 12 d4 Nf6 13 Bf4 Bg7 14 Ne5 Be6 15 O-O-O
h5 Haalt de angel uit het witte spel op de koningsvleugel,
desondanks kan wit aanspraak maken op een klein plusje
door zijn ontwikkelingsvoorsprong door de damevleugel
snel aan te vallen.
16 a5 a6!? Ik had tijdens de partij mijn twijfels over deze
zet, ik had de indruk dat de achtergebleven b-pion poten-
tieel een aanvalsdoel voor mij zou zijn, en het permanente
ruimtevoordeel op de damevleugel konden mij wel beko-
ren. De computer knippert niet en geeft de nebuleuze
beoordeling +0.3.
17 Bf3 Ik wilde Pd3-c5 gaan spelen zonder door Lc4 te
worden opgehouden. Een alternatief was:

8 rZ0ZkZ0s
7 ZpZ0opa0
6 pZpZbmpZ
5 O0Z0M0Zp
4 0Z0O0A0Z
3 Z0Z0ZBO0
2 0OPZ0OPZ
1 Z0JRZ0ZR

a b c d e f g h
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17 Nd3 Bc4 18 Be5
17. . . Bd5 18 Nd3 BXf3 19 gXf3 Nd5 20 Be3 Zwart gaat
door met zijn reductiestrategie en ik zet mijn spel op de
damevleugel door.
20. . . O-O-O 21 c4 NXe3

8 0Zks0Z0s
7 ZpZ0opa0
6 pZpZ0ZpZ
5 O0Z0Z0Zp
4 0ZPO0Z0Z
3 Z0ZNmPO0
2 0O0Z0O0Z
1 Z0JRZ0ZR

a b c d e f g h

21. . . Nc7 Ik maakte vanuit het oogpunt van mijn win-
stkansen me hier meer druk over. Zwart staat klaar voor
e5 en zodra de e- en d-lijn openkomen stelt mijn ruimtevo-
ordeel weinig meer voor. 22 Nc5 e5 23 dXe5 BXe5 24
Rhe1 Rhe8j

22 fXe3 e6 23 Kc2 Bf6 24 b4 Rhe8?! Zwart begint hier
aan een verdedigende maneouvre met zijn toren die erg
passief is, ik kan in de komende zetten mijn ruimte vo-
ordeel steeds meer uitbouwen. Beter was om met g5-Th8
h4 tegenspel te zoeken op de koningsvleugel.

8 0ZksrZ0Z
7 ZpZ0ZpZ0
6 pZpZpapZ
5 O0Z0Z0Zp
4 0OPO0Z0Z
3 Z0ZNOPO0
2 0ZKZ0Z0Z
1 Z0ZRZ0ZR

a b c d e f g h

24. . . g5 25 Rd2 h4 26 gXh4 gXh4 27 f4jk Ik vond/vind
het moeilijk te beoordelen wie hier nu beter staat en
waarom, al dacht ik dat mijn ruimtevoordeel toch belan-
grijk moest zijn.
25 f4 Re7 26 Rb1 Rc7 27 Rb3 Be7 28 Rhb1 Kd7 29
Kd2 Ra8 Hier begon ik langzaamaan in tijdnood te raken

omdat tijd-management moeilijk is, en ik iets te veel de
beste zet probeerde te zoeken in niet-kritieke stellingen.
De situatie op de andere borden suggereerde dat ik hier
op de winst moest kunnen blijven spelen. Zwart staat hier
weliswaar passief, maar het is niet duidelijk hoe wit gaat
doorbreken. Ik besloot gebruik te maken van het feit dat
de koning op d7 binnen bereik staat van mijn paard.
30 g4! f6

8 rZ0Z0Z0Z
7 Zpska0Z0
6 pZpZpopZ
5 O0Z0Z0Zp
4 0OPO0OPZ
3 ZRZNO0Z0
2 0Z0J0Z0Z
1 ZRZ0Z0Z0

a b c d e f g h

30. . . hXg4 31 Ne5+ Ke8 32 NXg4h En wit is eerst met
het bezetten van de h-lijn.
31 gXh5?! Ik heb deze uiteindelijk vrij snel gespeeld, maar
ik had goed nog 10 minuten na kunnen denken over de
consequenties van de verschillende manieren om dit eind-
spel te spelen.

8 rZ0Z0Z0Z
7 Zpska0Z0
6 pZpZpopZ
5 O0Z0Z0ZP
4 0OPO0O0Z
3 ZRZNO0Z0
2 0Z0J0Z0Z
1 ZRZ0Z0Z0

a b c d e f g h

31 Rg1! Was een betere poging, gebruik makend van de
verzwakking van g6. Onder druk van de klok en mijn ge-
brek aan schaakkunde wist ik dit van een afstandje niet
op waarde te schatten. 31. . . Rh8 32 g5 fXg5 33 fXg5h

31. . . gXh5 32 Rh1 Rh8 33 b5 c5 34 Kc3 aXb5 35 RXb5
cXd4+ 36 eXd4 Deze liquidatie moet in mijn voordeel zijn,
mijn toren is geactiveerd, maar zwart heeft natuurlijk met
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zijn vrije h-pion iets waar ik wel met enige zorgvuldigheid
omheen moet spelen.
36. . . h4 37 Rb2 De computer wil hier dat ik c5 en a6 ga
spelen en de h-pion negeer, maar een nederlaag was po-
tentieel erg nadelig voor het teamresultaat, en dus ging ik
die risicovolle variant niet in. Niet dat wat ik deed heel
veel beter was..
37. . . Rh5 38 c5 Bd8 39 Kc4 Kc8 De beruchte 40e zet,
waarvoor ik ongeveer 1.5 minuut over had.
40 Kb5?? Hiermee breng ik mezelf in grote problemen,
want zwarts volgende zet was helemaal niet op mijn radar,
waarna ik mij op dun ijs begeef.

8 0Zka0Z0Z
7 Zps0Z0Z0
6 0Z0Zpo0Z
5 OKO0Z0Zr
4 0Z0O0O0o
3 Z0ZNZ0Z0
2 0S0Z0Z0Z
1 Z0Z0Z0ZR

a b c d e f g h

40 f5! RXf5 41 RXh4 Rd7 42 a6 bXa6 43 Re2! Dit eind-
spel kon ik niet goed beoordelen, maar de computer geeft
aan dat wit hier totaal gewonnen staat omdat al zwarts
stukken ongelukkig staan.
40. . . Rd7! Ineens
41 Rb4 h3 42 Nf2 h2 43 Ne4 Kc7 Hetgene waar ik terugk-
ijkend op de partij het meest van baal, is dat ik geen tijd
had om echt goed over dit eindspel na te denken. De com-
puter geeft hier nullen als wit de h-pion gewoon negeert.
Dat is ook meteen de belangrijkste fout in dit eindspel, ik
was te veel bang voor een zwarte toren die via de a-lijn
zou binnenkomen. Daarbij hielp het feit dat een neder-
laag potentieel een matchpunt kon kosten niet mee.
44 Kc4?! Te passief.
44. . . Kc6 45 Rb2?! Te passief. Zwart staat hier al signif-
icant beter.
45. . . Rdh7 46 Rg2 Rh4 47 Kd3? Een beslissende fout, na
de volgende geforceerde variant. De computer wil hier al
een stuk of 10 zetten dat ik mijn toren op a2 zet en a6
speel, waarna mijn vrije c-pion voldoende tegenspel oplev-
ert, blijkbaar, maar ik ga niet doen dat ik dacht achter
het bord voldoende vertrouwen had om het te spelen.
47. . . Rh3+ 48 Ke2 Ra3 49 RhXh2 RXh2 50 RXh2 Ra2+
51 Nd2 BXa5 52 Kd3 Dit had ik achter het bord nog
gezien toen ik deze variant inging, en dacht dat het pi-
onneneindspel remise was. Toen het op het bord kwam

kreeg ik nog een kleine hartverzakking maar het blijkt
daadwerkelijke remise te zijn.
52. . . Kd5?

8 0Z0Z0Z0Z
7 ZpZ0Z0Z0
6 0Z0Zpo0Z
5 a0OkZ0Z0
4 0Z0O0O0Z
3 Z0ZKZ0Z0
2 rZ0M0Z0S
1 Z0Z0Z0Z0

a b c d e f g h

52. . . RXd2+? 53 RXd2 BXd2 54 KXd2 Kd5 55 Ke3!jDe
enige, maar voldoende.
52. . . Ra3+ 53 Kc2 Kd5 En nu komt de koning wel beslis-
send binnen, dit was de laatste kans voor zwart op winst
in deze partij.
53 Rh5+ f5 54 Nc4 Bc7 55 Rh6! Plotseling is het on-
danks het minimale materiaal weer erg gevaarlijk voor
zwart. De zwarte koning wordt naar de andere kant van
het bord gejaagd.
55. . . BXf4 56 Nb6+ Kc6 57 RXe6+ Kb5

8 0Z0Z0Z0Z
7 ZpZ0Z0Z0
6 0M0ZRZ0Z
5 ZkO0ZpZ0
4 0Z0O0a0Z
3 Z0ZKZ0Z0
2 rZ0Z0Z0Z
1 Z0Z0Z0Z0

a b c d e f g h

57. . . Kc7? 58 Nd5+

58 Nc4?! Met drie minuten op de klok had ik van een afs-
tandje hier een remisevariant gezien. Als ik iets beter naar
deze tussenstelling had gekeken had ik de veel sterkere op-
tie waarschijnlijk wel gezien.
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8 0Z0Z0Z0Z
7 ZpZ0Z0Z0
6 0Z0ZRZ0Z
5 ZkO0ZpZ0
4 0ZNO0a0Z
3 Z0ZKZ0Z0
2 rZ0Z0Z0Z
1 Z0Z0Z0Z0

a b c d e f g h

58 Nd5! Ra3+ 59 Nc3+ Ka5 60 Rb6 ZZh

58. . . Bc7 59 Rf6 Ra4 60 Nd6+!? uitroepteken voor de
matchsituatie, want deze zet maakt de partij helemaal
dood en stelde mij in staat het winnende halfje binnen
te halen. Het vraagteken omdat ik hier wonderbaarlijk
genoeg nog één poging gemist om nog wat winstkansjes
te houden.

8 0Z0Z0Z0Z
7 Zpa0Z0Z0
6 0Z0M0S0Z
5 ZkO0ZpZ0
4 rZ0O0Z0Z
3 Z0ZKZ0Z0
2 0Z0Z0Z0Z
1 Z0Z0Z0Z0

a b c d e f g h

60 Rf7! Kc6 61 RXf5
60. . . BXd6 61 cXd6 Ra3+ 62 Kc2 Kc6 63 RXf5 KXd6
Met remiseaanbod. Een partij waar heel veel in zat; en
een buitengewoon interessant eindspel waar ik wel een
klassieke partij aan zou kunnen besteden. Ook compli-
menten voor Matthijs voor het taaie verdedigen in een
compacte stelling. Ik ben uiteindelijk blij het winnende
halfje te hebben kunnen scoren, al geeft de partij genoeg
stof tot verdere studie.

1/2-1/2
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