
White: Rene Moonen (2035) KNSB competitie - Klasse 2D (3)
Black: Thomas Kools (2109) Eindhoven

2022.11.05
Result: 0-1

1 Nf3
De Reti opening, een opening voor mensen die niet

weten wat ze willen maar wel een uitstekende zet willen
maken op zet 1. Uiteindelijk komen we met zetverwissel-
ing in het Catalaans terecht. Ik kies een andere opstelling
als ik normaal pleeg te doen om eens te varieren.
1. . . d5 2 c4 e6 3 g3 Nf6 4 b3 Be7 5 Bg2 O-O 6 O-O Nbd7
7 Nc3

Of het allemaal wat uitmaakt weet ik niet, maar deze
paardzet verraste mij een beetje, ik dacht dat wit in dit
soort varianten het paard naar d2 wilde spelen, maar dat
kan ook niet kloppen (Na opzoeken blijkt die inschatting
niet te kloppen).

8 rZbl0skZ
7 oponapop
6 0Z0Zpm0Z
5 Z0ZpZ0Z0
4 0ZPZ0Z0Z
3 ZPM0ZNO0
2 PZ0OPOBO
1 S0AQZRJ0

a b c d e f g h

7. . . c6 8 Bb2 b6 9 Qc2 Bb7 10 d4
En zo komen we vertraagd in het gesloten Catalaans,

maar ik dacht dat dit een iets betere versie is voor zwart
omdat de ontwikkeling van de damevleugelstukken niet
goed matchen. Met het paard op d2 was het volgens mij
een hele grote hoofdvariant, maar ook hier zijn er nog
enkele honderden partijen in de (Lichess-)database met
matige resultaten voor zwart.

8 rZ0l0skZ
7 obZnapop
6 0opZpm0Z
5 Z0ZpZ0Z0
4 0ZPO0Z0Z
3 ZPM0ZNO0
2 PAQZPOBO
1 S0Z0ZRJ0

a b c d e f g h

10. . . Rc8 11 Rad1 Qc7 12 e4
Het lijkt hier alsof wit hier alles heeft bereikt wat zijn

hartje begeert. Zwart heeft weinig ruimte, wit heeft een
prachtig centrum, al zijn stukken ontwikkeld en geen zwak-
tes. Desondanks is het allemaal niet vreselijk voor zwart,
al moet hij wel weten wat zijn troeven zijn. Zwart wil in
ieder geval hier niet de spanning in het centrum oplossen.
Ik ga hier mijn d5-punt verder verdedigen en c5 voorberei-
den.
12. . . Qb8 13 Rfe1 Rfd8 14 Qb1 Qa8 15 e5

Zwart stond klaar om met c5 het centrum open te
breken met al zijn stukken op de optimale positie, waarmee
de batterij op de lange diagonaal druk kan zetten op de
witte stelling. Wit moest ene keuze maken, en gaat voor
het dichtschuiven van het centrum en de ruimtewinst op
de koningsvleugel.
15. . . Ne8k

Aan het eind van de middag liet een speler die ik niet bij
naam zal noemen (;)) me weten dat hij mijn stelling hier
nogal aangekrant vond, en opzich is dat een begrijpelijk
sentiment. Zwart staat vel teruggedrukt, heeft nauweli-
jks ruimte, en de dame en loper zijn in de huidige stelling
dikke pionnen. Desondanks is dit stellingsconcept bekend,
en heeft de Armeense grootmeester Lputian verschillende
partijen gespeeld en gewonnen. Een van de vereleidelijke
dingen voor wit is om op de koningsvleugel te gaan aan-
vallen. Het grote probleem is echter dat de witte stukken
daar eigenlijk helemaal nite goed voor staan. Beide lop-
ers doen nog helemaal niets en zwarts structuur rond de
koning is heel stabiel, zeker als er een paard op f8 verschi-
jnt. Zwarts kansen liggen grotendeels op de damevleugel,
waar hij zijn stukken heen zal dirigeren. Zoals zal blijken
is de stelling erg verradelijk
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8 qZrsnZkZ
7 obZnapop
6 0opZpZ0Z
5 Z0ZpO0Z0
4 0ZPO0Z0Z
3 ZPM0ZNO0
2 PA0Z0OBO
1 ZQZRS0J0

a b c d e f g h

16 cXd5 cXd5 17 h4
Opzich thematisch, wit wil Pg5 gaan spelen en een be-

gin maken met een aanval. Misschien gevolgd door dingen
als f4 f5 en het omspelen van het andere paard.
17. . . Nc7 18 Ne2 a5

Bereidt het ontwikkelen van de loper voor, pakt ruimte
op de damevleugel, en brengt veld a6 stevig onder zwarts
controle voor een latere paard- of loperexit.
19 Bc1?!

Hier begon ik al twijfels te krijgen over het witte spel,
wit heeft straks 5 tempo’s besteed aan de zwartveldige
loper, terwijl voor mij de ruil van de zwartveldige loper
niet zo’n probleem is. In al die tijd krijg ik al mijn stukken
op mooie velden, terwijl wits aanval niet bijna snel genoeg
aankomt. Ik denk dat wit hier moet schakelen naar de
koningsvleugel met

8 qZrs0ZkZ
7 Zbmnapop
6 0o0ZpZ0Z
5 o0ZpO0Z0
4 0Z0O0Z0O
3 ZPZ0ZNO0
2 PZ0ZNOBZ
1 ZQARS0J0

a b c d e f g h

19. . . Ba6 20 Bg5
Consequent, maar zoals ik al aangaf, vermoedelijk niet

het juiste plan. Overigens is het goed om op te merken dat
er een klein trucje aan de horizon lag als wit een langzame
zet had gespeeld.
20. . . BXg5 21 NXg5 Nf8 22 a4

Voorkomt Lxe2-Txe2 Pb5, maar geeft veld b4 op, dus
vandaar de volgende zetten.
22. . . BXe2 23 RXe2 Na6g

Ik denk dat zwart al beter begint te staan hier, Het
paard op b4 gaat een monster zijn, zwart heeft de c-lijn
onder controle en de loper op g2 doet nog steeds niet veel
nuttigs. Wit blijft denk ik het verkeerde plan volgen, want
het wordt hier duidelijk dat ik nooit mat ga op de kon-
ingsvluegel, en met nog iets meer zetten kom ik binnen
op de damevleugel.

8 qZrs0mkZ
7 Z0Z0Zpop
6 no0ZpZ0Z
5 o0ZpO0M0
4 PZ0O0Z0O
3 ZPZ0Z0O0
2 0Z0ZROBZ
1 ZQZRZ0J0

a b c d e f g h

24 Re3 Nb4 25 Rf3 Rd7 26 h5 h6 27 Nh3 Rdc7 28 g4?!

8 qZrZ0mkZ
7 Z0s0Zpo0
6 0o0ZpZ0o
5 o0ZpO0ZP
4 Pm0O0ZPZ
3 ZPZ0ZRZN
2 0Z0Z0OBZ
1 ZQZRZ0J0

a b c d e f g h

Zwarts stelling valt nu definitie in het ravijn, want mijn
torens komen nu binnen en zwart krijgt nooit meer de
controle over de stelling terug.

28. . . Rc3 29 g5 RXf3 30 BXf3 Rc3 31 Kg2 hXg5 32 Rc1
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8 qZ0Z0mkZ
7 Z0Z0Zpo0
6 0o0ZpZ0Z
5 o0ZpO0oP
4 Pm0O0Z0Z
3 ZPs0ZBZN
2 0Z0Z0OKZ
1 ZQS0Z0Z0

a b c d e f g h

32 NXg5? Qd8 33 Nh3 Qh4i

32. . . Qc8 33 RXc3 QXc3
En nu is het helemaal gedaan, het hele witte centrum

wordt opgeveegd en ik heb nog steeds mijn gezonde stelling.
34 NXg5 QXd4 35 Qc1 QXe5 36 h6 gXh6 37 Nh3 Nd3!

Maakt aan alle illusies een einde, Dd1 is verplicht, maar
de resulterende stelling met drie pionnen minder is hopeloos,
dus gaf mijn tegenstander hier op. Uiteindelijk best een
goede partij van mijn kant denk ik, waarin wit eigenlijk
vroeg in de partij inzette op het verkeerde plan met de
manier waarop zijn stukken ontwikkeld waren. Tegen de
tijd dat hij zijn damevleugel veilig stelde was het kwaad
al geschied. Daarnaast een goede 5.5-2.5 overwinning van
de team, en het was een goede zaterdagmiddag.

8 0Z0Z0mkZ
7 Z0Z0ZpZ0
6 0o0ZpZ0o
5 o0Zpl0Z0
4 PZ0Z0Z0Z
3 ZPZnZBZN
2 0Z0Z0OKZ
1 Z0L0Z0Z0

a b c d e f g h

0-1
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