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Ook L'Ami ontdekt dat
Reykjavik echt bestaat
GERT LIGTERINK

Erwin L'Ami zei onlangs dat toernooiorganisatoren vooral in zijn deelname
zijn geïnteresseerd als zijn echtgenote meekomt. L'Ami is getrouwd met de
Roemeense Alina Motoc, die niet alleen een schaakster van meesterniveau
is maar ook een gewaardeerd medewerkster van de populaire website
Chessbase. Dankzij haar fraaie foto's en altijd positieve verhalen zijn
toernooien verzekerd van de publiciteit die zij wensen.
Deze week schreef L'Ami zelf het positieve verhaal. Meer dan dat, kort voor
zijn 30ste verjaardag speelde hij in het sterk bezette Reykjavik Open een
droomtoernooi. Verwijzend naar een befaamd verhaal van Hein Donner
sms'te hij 'Bestaat Reykjavik?', nadat hij met een serie van 8,5 uit 9 de
ongedeelde hoofdprijs een ronde voor het einde had veilig gesteld. L'Ami
kan gerust zijn, in de slotronde zorgde een hardhandige nederlaag tegen de
Oekraïner Eljanov ervoor dat hij tijdig terugkeerde op aarde.
Dit hoogtepunt in zijn carrière is een verdiende beloning voor L'Ami's
toewijding en vastberadenheid. Naast zijn leeftijdgenoten Daniël Stellwagen

en Jan Smeets behoort hij tot de drie musketiers aan wie tien jaar geleden de
opvolging van Jan Timman en Loek van Wely werd toevertrouwd.
Stellwagen en Smeets kozen na een voorzichtige verkenning van het circuit
voor een maatschappelijke
schaakprofessional te worden.
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Van die beslissing heeft hij nooit spijt gehad. Hij won alle Nederlandse open
toernooien minstens eenmaal en vorig jaar bereikte hij voor het eerst de
tophonderd van de wereldranglijst. Het succes in Reykjavik kwam op een
goed moment, want de laatste tijd liep het wat minder en dreigde zijn rating
zelfs onder de belangrijke grens van 2.600 punten te zakken. Dat gevaar is
na de forse Elo-winst in Reykjavik verdwenen.
De sterkste tegenstander die L'Ami in Reykjavik trof, was de
Azerbeidzjaanse wereldtopper Sjachriar Mamedjarov. De partij duurde
slechts 21 zetten:
L'Ami - Mamedjarov
Reykjavik 2015
1. d4 d6 2. c4 e5 3. Pc3 exd4 4. Dxd4 Pc6 5. Dd2 g6 6. b3 Lg7 7. Lb2 Pf6
8. g3 0-0 9. Lg2 Te8 10. Pf3 Lf5 11. Ph4 Ld7 12. 0-0 Dc8 13. Tfe1 Lh3 14.
Lh1 Dg4 15. Pg2 Dd4 16. Tad1 Pe4
Een misrekening. Na 16 ... Dxd2 zou wit nauwelijks voordeel hebben.
17. Dxd4 Lxd4
Zie linkerdiagram
18. Txd4! Pxd4 19. Pf4 Pg5?
Geïrriteerd omdat hij wits kwaliteitsoffer niet op waarde had geschat, maakt
Mamedjarov nog een fout. Na 19 ... Pxc3 20. Lxc3 g5! 21. Lxd4 (na 21.
Pxh3? Pxe2+ 22. Txe2 Txe2 staat zwart beter.) 21 ... gxf4 22. Lxb7 Tad8
heeft wit meer dan voldoende compensatie voor de kwaliteit, maar de winst
is nog ver weg.
20. Pxh3 Pxh3+ 21. Kf1

Inmiddels was Mamedjarovs ergernis zo gestegen dat hij de partij opgaf. Te
vroeg natuurlijk, al zou zwart op den duur kansloos zijn geweest na 21 ... c6
22. Pe4 Txe4 23. Lxe4 Pg5 24. Lg2.
Tegen de Peruaan Julio Granda zat het mee:
Zie rechterdiagram
Zo stond het in Granda - L'Ami na de 37ste zet van wit. Lang stond zwart
slecht, maar in deze stand zijn de problemen voorbij. Omdat na 37 ... Lxb7
38. Txb7 niets meer te beleven valt, waagde L'Ami een laatste poging.
37 ... g5! 38. fxg5 fxg5 39. Lxb3?
En hij wordt zowaar beloond. Na 39. f3 kan wit niets gebeuren.
39 ... g4+ 40. Kh4 Pg6+ 41. Kg5 Pxe7 42. Lxd5+ Pxd5
Met stukwinst. L'Ami won het resterende eindspel bij de 81ste zet.

