
White: Thomas Kools (2153) KNSB Competitie, Klasse 2D (9)
Black: Raimund van Alphen (2026) Eindhoven

2022.04.22
Result: 1-0

1 e4 Op zaterdag 23 april speelden we tegen De Combi-
natie uit Asten en daar trof ik een oude relatief-bekende in
Raimund van Alphen. In een duister verleden (te weten:
12 december 2016) speelde het vlaggenschip van de Eerste
Goirlese schaakvereniging tegen Checkmate uit Weert, en
op bord 5 luidde het affiche - u raadt het al -: Thomas
Kools - Raimund van Alphen. Hij speelde alleen een
andere opening dan toen, dus ik had weinig aan mijn
beperkte voorkennis. De partij van vandaag was er een
van overleven van mij, na een compleet fiasco in de open-
ing.
1. . . c6 2 Nc3 d5 3 Nf3 dXe4 4 NXe4 Nf6 5 Qe2 NXe4 6
QXe4 Nd7 7 Bc4 Nf6 8 Ne5 e6

8 rZblka0s
7 opZ0Zpop
6 0ZpZpm0Z
5 Z0Z0M0Z0
4 0ZBZQZ0Z
3 Z0Z0Z0Z0
2 POPO0OPO
1 S0A0J0ZR

a b c d e f g h

8. . . NXe4?? mag natuurlijk niet vanwege. 9 BXf7#
9 Qe2 b5 Een suggestie van de computer zo bleek achteraf.
Ik heb hier een kwartier zitten kijken wat er gebeurt als
ik de pion sla, en zag het vooruitzicht van een middenspel
met 3 verbonden vrijpionnen op de damevleugel wel zit-
ten, dus ik speelde.
10 NXc6? Qc7 11 BXb5 a6 12 Ba4 Bd7 13 Qc4 Nd5!i
Maar deze tussenzet heb ik in mijn berekningen totaal
over het hoofd gezien, en dat is een erg koude douche.
Zwart dreigt Pb6 en het witte paard kan niet naar a5 of
e5 om de dame te dekken zonder verloren te gaan. Ineens
heb ik en geen stuk, en geen verbonden vrijpionnen op de
damevleugel. Ik had rekening gehouden met:

8 rZ0Zka0s
7 Z0lbZpop
6 pZNZpZ0Z
5 Z0ZnZ0Z0
4 BZQZ0Z0Z
3 Z0Z0Z0Z0
2 POPO0OPO
1 S0A0J0ZR

a b c d e f g h

13. . . Rc8 14 QXa6 BXc6 15 BXc6+ QXc6 16 QXc6+
RXc6k Waarin ik mijn winstkansen, die gezien het be-
lang van de match erg belangrijk was, hoog inschatte, al
zal het objectief allemaal wel in balans zijn.
14 Na5 Een zet van ellende
14. . . QXa5 15 BXd7+ KXd7 Ja en daar zit je dan, ik was
een beetje aan het rondlopen en zag dat het op de andere
borden nog allemaal redelijk in balans was. Ik kon zeker
niet meteen opgeven, maar ik was ook weinig optimistisch
over mijn winstkansen. Ik bleef daarom maar zetjes doen
in de hoop dat Raimund nog wat ruimte voor tegenspel
zou geven.
16 O-O Rc8 17 Qe4 Bd6 18 c3 Nf6 19 Qd4 Rhd8 20 d3
Qe5 21 Qa4+ Dameruil zou gezien mijn slechte ontwikke-
ling vrij desastreus zijn. Enerzijds omdat ik dan mijn
enige actieve stuk kwijt ben, anderzijds omdat de zwarte
pion op a6 een kwetsbare en belangrijk bruggenhoofd is
om op lange termijn mijn twee pionnen "compensatie" op
afstand te houden.
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8 0Zrs0Z0Z
7 Z0ZkZpop
6 pZ0apm0Z
5 Z0Z0l0Z0
4 QZ0Z0Z0Z
3 Z0OPZ0Z0
2 PO0Z0OPO
1 S0A0ZRJ0

a b c d e f g h

21 QXe5 BXe5 22 d4 Bb8i IsWXYZ)
21. . . Qb5 22 Qd1 Qh5 23 Qa4+ Ke7 24 h3 Qe5 25

g3 Qf5?! De computer vindt het allemaal nog wel prima,
maar uiteindelijk is zwarts beste recept waarschijnlijk om
wit geen tegenspel te geven. Het ruilen van de a- voor
de h-pion kan vanuit praktisch oogpunt alleen in mijn vo-
ordeel werken.
26 QXa6 QXh3 27 Qb7+ Rc7 28 Qf3 Rc5 29 a4 Rh5 30
Re1? Gespeeld met weinig tijd op de klok (voor beide
spelers), maar objectief een blunder.
30. . . Qh2+? maar dit is niet waarom het een blunder is,
en dit is waar ik rekening mee hield. De computer komt
met het onwaarschijnlijke

8 0Z0s0Z0Z
7 Z0Z0jpop
6 0Z0apm0Z
5 Z0Z0Z0Zr
4 PZ0Z0Z0Z
3 Z0OPZQO0
2 0O0Z0O0l
1 S0A0S0J0

a b c d e f g h

30. . . BXg3! 31 fXg3 RXd3!! 32 QXd3 Qh1+ de enige,
want de koning moet van de tweede rij worden afgesneden
met de toren. 33 Kf2 Rh2+ 34 Ke3 Ng4+ 35 Kf4 Rf2+
36 KXg4 f5+ 37 Kg5 Qh6#
31 Kf1 Qh1+ 32 QXh1 RXh1+ 33 Ke2 Hier begon ik
weer hoop te krijgen. Het goed tegenhouden van de witte
damevleguelpionnen is niet eenvoudig met weinig tijd en
ik wordt niet meer matgezet zonder de dames op het bord.
33. . . Rh2 34 Kf3 Rh5 35 b4 Vooruit met de geit! met de

eerste tijdcontrole stond zwart hier voor een paar moeil-
ijke keuzes. Welke stukken houd je en welke ruil je. En
hoe zet je je stukken effectief neer om de pionnen tegen te
houden? Dit pakt Raimund over het algemeen goed aan.
35. . . Rf5+

8 0Z0s0Z0Z
7 Z0Z0jpop
6 0Z0apm0Z
5 Z0Z0ZrZ0
4 PO0Z0Z0Z
3 Z0OPZKO0
2 0Z0Z0O0Z
1 S0A0S0Z0

a b c d e f g h

36 Ke2 Ng4 37 Be3 NXe3 38 KXe3 Re5+ 39 Kd2 RXe1
40 RXe1

8 0Z0s0Z0Z
7 Z0Z0jpop
6 0Z0apZ0Z
5 Z0Z0Z0Z0
4 PO0Z0Z0Z
3 Z0OPZ0O0
2 0Z0J0O0Z
1 Z0Z0S0Z0

a b c d e f g h

40 KXe1k Ik denk dat dit weinig uitmaakt, de witte kon-
ing en toren zijn toch op de damevleugel nodig, dus ik
moet sowieso een zet besteden om de een of de andere
terug te halen.
40. . . Ra8 41 a5 Kd7 42 Kc2 h5 43 Kb3 g5 Uitstekend
gespeeld, zwart moet zo snel mogelijk tegenspel maken,
anders is de kans groot dat hij op de damevleugel wordt
overlopen door mijn pionnenwals.
44 Rh1 Rh8 45 c4 h4 46 gXh4 gXh4 47 Rh3j Ik mag ab-
soluut de zwarte pion niet naar h2 laten komen, want dan
is mijn toren voor de rest van de partij aan de onderste rij
gekluisterd. en kan de zwarte toren achter mijn pionnen
aan.
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8 0Z0Z0Z0s
7 Z0ZkZpZ0
6 0Z0apZ0Z
5 O0Z0Z0Z0
4 0OPZ0Z0o
3 ZKZPZ0ZR
2 0Z0Z0O0Z
1 Z0Z0Z0Z0

a b c d e f g h

Bijvoorbeeld: 47 b5 h3 48 b6 h2i

47. . . Be7 48 Ka4 Rb8 49 b5?

8 0s0Z0Z0Z
7 Z0ZkapZ0
6 0Z0ZpZ0Z
5 OPZ0Z0Z0
4 KZPZ0Z0o
3 Z0ZPZ0ZR
2 0Z0Z0O0Z
1 Z0Z0Z0Z0

a b c d e f g h

49 c5 is beter omdat het de zwartveldige loper niet de
kans geeft op de belangrijke a7-g1 diagonaal terecht te
komen.
49. . . Rh8 50 Kb3 Bc5 51 f4 Bf2 52 Kb4 Be1+ 53 Ka4
Bg3 54 f5!? Hiermee probeer ik de 5de rij af te sluiten
om niet met Th5 geconfronteerd te worden wanneer ik
mijn c-pion ga opspelen, en om de d-pion te kunnen laten
helpen met de opmars.
54. . . eXf5 55 c5 f4 56 a6 Kc7? Te traag zo blijkt, zwart
moet zo snel mogelijk promoveren. In de tussentijd houdt
de toren op h8 de 8-e rij in de gaten.

8 0Z0Z0Z0s
7 Z0j0ZpZ0
6 PZ0Z0Z0Z
5 ZPO0Z0Z0
4 KZ0Z0o0o
3 Z0ZPZ0aR
2 0Z0Z0Z0Z
1 Z0Z0Z0Z0

a b c d e f g h

56. . . f3!
57 b6+ Kc6 58 b7? Ja hier spelen we allebei op incre-

ment, maar in de huidige configuratie van pionnen kan
zwart precies alles tegenhouden met de koning op c6 en
een tijdige verdedigende actie van de toren. Gelijk is:

8 0Z0Z0Z0s
7 ZPZ0ZpZ0
6 PZkZ0Z0Z
5 Z0O0Z0Z0
4 KZ0Z0o0o
3 Z0ZPZ0aR
2 0Z0Z0Z0Z
1 Z0Z0Z0Z0

a b c d e f g h

58 a7 maar het blijkt niet eenvoudig voor zwart om de
balans te houden als de koning eenmaal op c4 komt voor
wit. Zeker in tijdnood waren hier mijn winstkansen goed
geweest.
58. . . f3 59 d4 f2 60 Rh1 h3 61 d5+ Kc7 62 Kb5 h2
Gespeeld met 10 seconden op de klok, maar op slag ver-
liezend, mijn pionnen zijn niet meer te stoppen. De enige
zet was Th5, waarna de pionnen zijn geblokkeerd en zwart
wint.
63 d6+! Hier ging Raimund door zijn tijd. Idealiter was
de partij zo geÏndigd:
63. . . Kb8 64 Kb6 f1Q 65 a7# Ja, wat kan ik over deze
partij zeggen. De opening was een totaal fiasco, en ik heb
met het volledige punt eigenlijk te veel gekregen voor het
vertoonde spel. Toch ben ik blij dat ik in staat ben ge-
weest om de partij in leven te houden en kansen te creëren
zonder obscene blunders te begaan. Gelukkig hebben we
als team ook gewonnen, en hebben we handhaven in eigen
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hand; te beginnen met de match tegen de hekkensluiter
Stukkenjagers 2. Tot dan! 1-0
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