
White: Thomas Kools (2086) KNSB Beker (2)
Black: Herman Grooten (2268) Eindhoven

2022.11.22
Result: 1-0

De tweede editie van Kools-Grooten, de eerste keer vijf
jaar geleden kon ik winnen omdat Herman iets te frivool
speelde (voor de geÏnteresseerden verwijs ik naar de web-
site van EGS). Dit keer verwachtte ik weinig van dat soort
tafrelen, dus ik kon mijn borst natmaken.

1 e4 c5 2 Nc3 a6 3 g3 b5 4 Bg2 Bb7 5 d3 d6 6 Nh3
Het nadeel van het spelen van het gesloten Siciliaans

zoals ik hier doe is dat Zwart vele manieren heeft om
zich op te stellen zonder dat hij objectief problemen heeft.
Mijn laatste zet ontwikkelt het paard en maakt ruimte
voor f4 f5 en rommelkansen.
6. . . g6 7 O-O Bg7 8 f4 h6

Ik kon me tijdens de partij niet aan onttrekken dat
deze zet een beetje langzaam voorkwam. Ik heb even
zitten rekenen over of ik f5-g5-f6 kon maken, maar zeker
na Lxf6 kwam ik tot de conclusie dat het allemaal niet
werkte. Toch zijn de varianten na Pxf6 wel aardig.
9 Be3

8 rm0lkZns
7 ZbZ0opa0
6 pZ0o0Zpo
5 Zpo0Z0Z0
4 0Z0ZPO0Z
3 Z0MPA0ON
2 POPZ0ZBO
1 S0ZQZRJ0

a b c d e f g h

9 f5 g5 10 f6?! NXf6?! 11 e5 BXg2 12 eXf6 BXh3 13 fXg7
Rg8 14 Re1 Nc6 15 Qh5k Dit was allemaal nog heel
spannend geweest, en de pion op g7 is een mooie graat in
zwarts keel. Gelukkig bleek ik achteraf goed beoordeeld
te hebben dat deze hele exercitie me na Lxf6 me weinig
op zou leveren.
9. . . b4 10 Ne2 Nf6

Vrij snel gespeeld, ik denk niet Herman tijd wilde steken
in het overzien van de gevolgen van het pakken van de pion
op b2.

8 rm0lkZ0s
7 ZbZ0opa0
6 pZ0o0mpo
5 Z0o0Z0Z0
4 0o0ZPO0Z
3 Z0ZPA0ON
2 POPZNZBO
1 S0ZQZRJ0

a b c d e f g h

10. . . BXb2 11 Rb1 Bg7 12 d4 Qc7 13 c3k Mijn taxatie
was dat dit mij goede kansen moet geven vanwege mijn
enorme ontwikkelingsvoorsprong, maar het is allemaal erg
scherp en onduidelijk.
11 Nf2

Even Pg4 voorkomen, en g3-g4 voorbereiden. Het moge
duidelijk zijn dat het zwarte spel zich op de damevleugel
gaat afspelen en dat van mij op de koningsvleugel.
11. . . Qc7 12 g4 Nbd7 13 a3 a5 14 Ng3 Nb6 15 c4!?

Ik denk dat deze zet hier belangrijk is. Zwart stond
klaar om met c4 en/of d5 mijn centrum aan te vallen.
Met deze zet neem ik een hoop aanvalsdoelen weg op de
damesvleugel. Wat zwarts koningsaanval bemoeilijkt.
15. . . bXc3 16 bXc3 h5 17 g5

Thematisch voor deze partij, f5 is dadelijk niet meer
tegen te houden, en zwart moet gaan uitkijken om de
balans te houden in de stelling. De computer komt met
de volgende interessante structuurverandering.
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8 rZ0ZkZ0s
7 Zbl0opa0
6 0m0o0mpZ
5 o0o0Z0Op
4 0Z0ZPO0Z
3 O0OPA0M0
2 0Z0Z0MBO
1 S0ZQZRJ0

a b c d e f g h

17 gXh5 NXh5 18 NXh5 gXh5 19 Rc1f

17. . . Nfd7 18 Rb1 Bc6
Bereidt een uittocht naar a4 voor voor een van de stukken.

8 rZ0ZkZ0s
7 Z0lnopa0
6 0mbo0ZpZ
5 o0o0Z0Op
4 0Z0ZPO0Z
3 O0OPA0M0
2 0Z0Z0MBO
1 ZRZQZRJ0

a b c d e f g h

18. . . BXc3?! 19 Qb3 Bg7 20 f5 a4 21 Qa2 Be5 22 fXg6
fXg6 23 Nh3 d5 24 Nf4 BXf4 25 BXf4 e5 26 Be3f Dit
zou te gulzig zijn, hoewel wit niet meteen materiaal wint,
doet de pion in deze stelling niet ter zake. Wit gaat Ph3,
f5, fxg6, Pf4 spelen en zwart wordt totaal opgesloten. en
vanwege de loper op c3 heeft wit nog eens een bonustempo
op wat er in de partij gebeurt. Zwart verliest niet meteen,
maar het is niet wat de zwarte stelling nu nodig heeft.
19 Qc2 Rb8 20 f5 Be5?!

Dit moet te langzaam zijn, want ik moet weliswaar
een pion gaan offeren, maar ik kan dadelijk met een stuk
terugslaan op f5, en dat maakt alle verschil. Beter is

8 0s0ZkZ0s
7 Z0lnopZ0
6 0mbo0ZpZ
5 o0o0aPOp
4 0Z0ZPZ0Z
3 O0OPA0M0
2 0ZQZ0MBO
1 ZRZ0ZRJ0

a b c d e f g h

20. . . h4 21 Ne2 gXf5 22 eXf5k

21 Nh3! h4 22 Ne2 gXf5 23 RXf5 e6 24 Rf3?!
Tijdens de partij voelde deze zet al artificieel aan. Ik

wilde de optie behouden om op de f-lijn te verdubbelen,
maar ik had beter moeten inschatten dat de kracht van
mijn spel op de witte velden na g6 veel belangrijker is dan
een eventuele aanval op f7, veel beter is daarom.

8 0s0ZkZ0s
7 Z0lnZpZ0
6 0mbopZ0Z
5 o0o0a0O0
4 0Z0ZPZ0o
3 O0OPARZN
2 0ZQZNZBO
1 ZRZ0Z0J0

a b c d e f g h

24 Rff1cMet vergelijkbaar spel als in de partij, maar een
minder kwetsbare toren.
24. . . d5 25 g6 BXh2+

Deze pion interesseert met verder niks, maar zwart ver-
liest er ook niks aan.
26 Kh1 Ne5?

Deze zet luidt verrassend genoeg het begin van het
einde in voor zwart. Het wordt nu heel scherp, maar de
zwakte op de witte velden, en het gebrek aan beschutting
van de zwarte koning breekt Herman hier op.
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8 0s0ZkZ0s
7 Z0l0ZpZ0
6 0mbZpZPZ
5 o0opm0Z0
4 0Z0ZPZ0o
3 O0OPARZN
2 0ZQZNZBa
1 ZRZ0Z0ZK

a b c d e f g h

26. . . fXg6 27 Qa2kAls iemand mij kan vertellen waarom
de computer hier 0.00 aangeeft mogen ze mij bellen, wit
staat twee pionnen achter, maar het is een totale puinzooi.
en wit heeft fantastisch stukkenspel in ruil voor de pion.
Een fantastische stelling, maar niet te overzien.
27 gXf7+ Kd7

8 0s0Z0Z0s
7 Z0lkZPZ0
6 0mbZpZ0Z
5 o0opm0Z0
4 0Z0ZPZ0o
3 O0OPARZN
2 0ZQZNZBa
1 ZRZ0Z0ZK

a b c d e f g h

27. . . NXf7 28 Rf6hk Dit is nauwelijks beter. Wit heeft
zulke actieve stukken, en Txe6+ is een concrete dreiging
in deze stelling. Om te illustreren hoe precair het allemaal
is de volgende variantjes.
28 Bf4 BXf4 29 RXf4 Rbf8 30 d4!

Wit breekt het centrum helemaal open, waarna de zwarte
koning wordt uitgerookt en alle complicaties in wits vo-
ordeel werken. Het slot van de partij doet voor zwart een
beetje aan als het orkest van de titanic wat al spelende in
het water van noordelijke Atlantische Oceaan verdwijnt.
30. . . Ba4 31 Qa2 Nd3 32 eXd5!

Voor het spelen van dit soort zetten kom ik naar de
schaakclub :).
32. . . NXf4 33 NeXf4 e5

8 0Z0Z0s0s
7 Z0lkZPZ0
6 0m0Z0Z0Z
5 o0oPo0Z0
4 bZ0O0M0o
3 O0O0Z0ZN
2 QZ0Z0ZBZ
1 ZRZ0Z0ZK

a b c d e f g h

33. . . eXd5 34 NXd5 NXd5 35 QXd5+ Kc8 36 Rb7h

34 Ne6 Qa7 35 dXc5 Nc8 36 Rb7+!
En nu komt het zware materiaal binnen, wit wint het

hele huis. In de laatste paar zetten is het even omzetten,
maar de winst komt niet meer in gevaar.

8 0ZnZ0s0s
7 lRZkZPZ0
6 0Z0ZNZ0Z
5 o0OPo0Z0
4 bZ0Z0Z0o
3 O0O0Z0ZN
2 QZ0Z0ZBZ
1 Z0Z0Z0ZK

a b c d e f g h

36. . . QXb7 37 c6+ Ke7 38 cXb7 Nd6 39 NXf8 RXf8 40
Qf2

Wit heeft twee dreigingen: Dxh4+ met loperwinst, en
Da7 met promotie op de volgende zet.
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8 0Z0Z0s0Z
7 ZPZ0jPZ0
6 0Z0m0Z0Z
5 o0ZPo0Z0
4 bZ0Z0Z0o
3 O0O0Z0ZN
2 0Z0Z0LBZ
1 Z0Z0Z0ZK

a b c d e f g h

40. . . Rb8 41 f8Q+ RXf8 42 QXf8+
1-0
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