
White: Thomas Kools (2160) KNSB-competitie 21-22 - Klasse 2D (4)
Black: Arjen van Amerongen (2048) Cinecitta, Tilburg

2022.05.11
Result: 1-0

1 e4 En we zijn weg. Een wedstrijd tegen Arjen van
Amerongen staat op het programma, de teamcaptain van
De Stukkenjagers 2, een team wat slechts nog een mathe-
matische kans heeft op handhaving. Ze waren zo sportief
om mij vooruit te laten spelen in Tilburg, waarvoor dank!
Het zou een partij worden met twee gezichten. In de open-
ing en het middenspel wist ik een strategisch voordeel af
te dwingen. Ik pakte echter het resulterende eindspel met
goed paard + toren tegen slechte loper + toren niet goed
aan waardoor ik in het toreneindspel nog alle mogelijke
risico’s moest nemen om nog te winnen..
1. . . g6 2 d4 Bg7 3 Nf3 c6 4 c3 d5 5 eXd5 cXd5 6 Bf4 Een
aardige manier om deze variant van de moderne verdedig-
ing aan te pakken, ik speel nu eigenlijk een geweigerd
damegambiet in de voorhand, waar de loper op g7 op de
verkeerde plek staat wat me wel iets van een voordeel zou
moeten geven.
6. . . Nc6 7 Be2 Nf6 8 O-O O-O 9 Nbd2 Qb6 10 Qb3
QXb3?! Ik denk dat zwart had moeten toegeven dat
Db6 niet zo’n goede zet was, want deze zet geeft wit een
heel duidelijk strategisch voordeel vanwege de mobiele pi-
onnenmeerderheid en de potentiele druk die via de a-lijn
gezet kan worden. Een beter alternatief is om wit op b6
te laten slaan en iets te spelen als
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10. . . h6 om ruimte op de koningsvleugel te gaan pakken
11 aXb3 Nh5 12 Bc7 Ik heb ook Le3 overwogen, maar
ik zag f5 niet zo zitten en het feit dat mijn stukken dan
teruggedrukt zouden wordne, al vindt de computer het
een iets betere optie.
12. . . Re8?! Zwart verwaarloost zijn ontwikkeling en dat
ene tempo komt hem duur te staan, b4-b5 komt nu in
de stelling, waarna het zwarte paard geen fijne terugtocht

heeft. Het forceren van e5 levert ook weinig zinvols op
zoals we zo zullen zien.

8 rZbZrZkZ
7 opA0opap
6 0ZnZ0ZpZ
5 Z0ZpZ0Zn
4 0Z0O0Z0Z
3 ZPO0ZNZ0
2 0O0MBOPO
1 S0Z0ZRJ0

a b c d e f g h

12. . . Bf5f Is noodzakelijk, waarna wit een klein en aan-
houdend voordeeltje heeft zou ik zeggen, maar niets con-
creets
13 b4 e5 14 dXe5 NXe5 15 NXe5 BXe5 16 BXe5 RXe5
17 BXh5 RXh5 18 Rfe1h En zo zijn we bij het eindspel
uitgekomen en wit staat beter, vanwege de zwakke pion
op d5, de toren op h5 die buitenspel staat en de druk op
de a-lijn. Nu is het een kwestie van mijn paard verbeteren
en de druk opvoeren.
18. . . Kf8 Zowel Te7 als Te8+ zouden vervelend zijn ge-
weest
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19 Nb3 Bd7 20 Nd4 a6 21 f3 Re8 22 RXe8+ BXe8 23 Re1
Ik mag de zwarte toren niet van e5 laten komen, want dan
zijn de verdedigkansen voor zwart al een stuk beter.
23. . . Bd7 De toren is hier bijna ingesloten, een gelegen-
heid waarvan ik nu gebruik probeer te maken
24 g4 Rh4 25 Kg2 h5 26 Kg3? Hier begin ik een beetje
te driften in het eindspel, ik weet niet zo goed waarom ik
hier niet koos voor
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26 g5 Sluit de toren in, waarna wit simpelweg op pio-
nnenjacht gaat met zijn eigen toren. Het enige wat ik
bekeek als optie voor zwart was 26. . . f6 27 gXf6 Rf4 28
Re7 Bc8 29 Rc7h dit heb ik niet goed beoordeeld in
mijn berekeningen. De zwarte loper moet op de diago-
naal blijven vanwege de vork en de toren op f4 komt nog
steeds lange tijd niet vrij en de loper gaat hier zelfs ver-
loren. Dit was veel duidelijker, en na het missen hiervan
begin ik mijn voordeel te laten glippen.
26. . . g5 27 h3 hXg4 28 fXg4 f6 29 Rf1?! Een zinloze
zet dit mijn voordeel weer terugbrengt tot vrij weinig, en
voortkomt vanuit een hersenkronkel. In mijn hoofd kon
ik na Ke7-Pf5+-Lxf5-Txf5 de pion op f6 of d5 oppikken,
maar het enige wat ik heb bereikt dan is dat de koning
op e6 staat en ik moet gaan uitkijken dat ik niet minder
sta.
29. . . Ke7 30 Rd1 Rh8 31 Rd2 Rd8 32 Nc2 Be6 33 Ne3
Rd6 34 Rd4 Kd7 Hier moest ik even aan het denken, want
als ik helemaal niks doe loopt de zwarte koning naar b3 en
moet ik nog een beetje gaan uitkijken. Ik besloot daarom
maar af te wikkelen naar een toreneindspel waar ik nog
wat rommelkansen laat te hebben.
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35 Nf5 BXf5 36 gXf5 Kc6j met een remiseaabod, maar-
goed, vanwege het feit dat ik met mn ratingoverwicht
eigenlijk een punt zou moeten binnenslepen en de twee
matchpunten heel hard nodig waren besloot ik nog even
door te spelen en gebruik te maken van de afwezigheid
van de zwarte koning op de koningsvleugel om daar wat
paniek te veroorzaken.
37 h4 gXh4+ 38 KXh4 Rd8 39 Rg4 Kd6 40 Rg7 Rd7??
Verliest op slag, maar met twee minuten op de klok is de
weerlegging eenvoudig te missen.
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40. . . Ke5 41 Kg4j Is nog steeds in balans volgens de
computer, maar het is nog steeds enorm scherp en beide
spelers hebben nog kansen
41 RXd7+ KXd7 42 Kh5 Kd6 43 Kh6! De winnende zet,
waarmee wit aan de goede kant van de tempi blijft.
43. . . b6 44 Kg6 Ke5 45 b5! a5
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45. . . aXb5 46 b4 is hetzelfde
46 b3 En zwart is aan zet en gaat de f6-pion los moeten
laten waarna de rest eenvoudig is. Ik heb gelukkig nooit
minder gestaan, maar de afronding mocht iets strakker.
Hoe dan ook ben ik blij het team op voorsprong heb
kunenn zetten. Fingers crossed voor 21 mei.
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