Maurice Swinkels (2163) – Sebastiaan Smits (2138)
KNSB 2D (9.7), 23.04.2022
Een thuiswedstrijd tegen De Combinatie met een hoop bekende namen uit het Brabantse circuit. De
kans is dan aanwezig dat je een Swinkels tegenover je krijgt. Met Robin en Jos had ik al vaker de
degens gekruist, maar tegen Maurice had ik nog nooit gespeeld! Het was een partij die ontplofte in
wederzijdse tijdnood, en een beetje een anticlimax kende (voor mij althans). We komen er in op zet
16, na een witte off-beat Siciliaan.

Stelling na 16. … Lb6
Ik heb zojuist mijn loper omgespeeld van e7 naar b6, om pion a7 te dekken, druk uit te oefenen op
d4 en het idee mijn paard op a6 vervolgens te activeren.
17. Lg5 Tfe8
Dreigt een aantal zaken, en uiteraard kan wit niet rokeren.
18. Kd2 Lxd4
Ik neem een pion mee en kom in een eindspel terecht met versplinterde pionnenstructuur, waarbij
wit een sterk paard over houdt dat zeker zorgt voor ruimte compensatie. Achteraf had ik bij mijn
eerste ingeving 18. … Te6 moeten blijven, met prima stelling.
19. Pxd4 Txe5 20. Lxf6 gxf6 21. g4
Legt veld f5 vast. Iets waar ik de hele partij rekening mee moest houden.
21. … Tae8 22. Thf1 b6
Met het idee om Pc5 voor te bereiden als wit niet actief wordt. Ook hier had ik weer mijn eerste
ingeving moeten volgen. Mijn originele plan was het activeren van mijn paard via 22. … Pb4 naar c6
om het sterke paard op d4 zo snel mogelijk te verjagen. Ik was echter bang voor 23. Tc7, maar dan
volgt direct 23. … Te3!
23. Tc6 Pb4 24. Txf6 Te3

Op deze stelling had ik aangestuurd. Het wordt nu heel scherp, terwijl beide spelers nog minder dan
5 minuten hadden tot de 40e zet. En met zo weinig tijd op de klok was het lastiger om de speler te
zijn met het initiatief! Ik moest namelijk elke zet kiezen uit 3 veelbelovende varianten, terwijl mijn
tegenstander vaak de enige zet moest doen. Prettiger in tijdnood.
25. Pf5 Te2+
De andere mogelijkheid was 25. … Td3+ 26. Kc1 Te2 en na 27. Td6 moet ik 27. … h6! spelen om een
luchtgaatje te maken en actief spel te houden. De stelling blijft dan in dynamisch evenwicht en kan
alle kanten op vallen in wederzijdse tijdnood.
26. Kc3 a5 27. a3?
De computer geeft aan dat dit direct verliest. 27. Txb6 houdt de stelling gelijk.
27. … Tc8+ 28. Kb3 Pb3 29. Tb1

29. … Pc1+?
Gespeeld met nog minder dan 2 minuten. Sterker is 29. … b5! met de dreiging 30 … Txb2+ 31. Txb2
Pc1#. De dreiging Txb2 had ik wel gezien, maar deze fraaie voorbereidende miste ik in de scramble.

Een mooi vervolg is dan 30. Ka1 Tc3!! (zie analysediagram). De toren mag niet genomen worden
wegens mat op a3, en er dreigt 31. … Txa3+. Wit moet dan zijn toren geven tegen het paard op c1,
waarna een gewonnen stelling voor zwart overblijft.

Analysediagram.
30. Ka4 Tc4+ 31. Kb5 Pb3
Onverrichter zaken huiswaarts.
32. Td6!
En wit staat inmiddels beter. Met de vlag op vallen dacht ik op het laatste moment nog even met een
schaakje pion d5 te dekken. Even vergeten dat mijn stuk op b3 blijft hangen…
32. … Tc5+?? 33. Ka4

Een simpele dubbele aanval. De tijdcontrole werd gehaald, en de rest is met een stuk meer niet
moeilijk meer.
33. … h5 34. Kxb3 hxg4 35. Tg1 Tb5+ 36. Kc3 d4+ 37. Pxd4 Tc5+ 38. Kd3 Txb2 39. Txg4+ Kf8 40. Tf4
Kg8 41. Td8+ Kg7 42. Td7 Kg6 43. Tdxf7 Txh2 44. T4f6+ Kh5 45. Pe6
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