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Onbetaalbaar zijn spelers die boven zichzelf uitstijgen als zij hun land 
vertegenwoordigen in teamwedstrijden. Neem bijvoorbeeld de Armeniër Gabriel 
Sargissian. Omdat zijn rating niet hoog genoeg is, wordt hij zelden geïnviteerd voor 
toptoernooien. Toch is het voor een belangrijk deel aan zijn altijd waardevolle 
bijdragen te danken dat Armenië in het recente verleden driemaal de Olympiade won. 

Ook in Nederland kennen we dergelijke steunpilaren. Frans Kuijpers was zo'n veertig 
jaar geleden een sterke speler die in reguliere toernooien zelden exceptionele 
resultaten behaalde. Maar in teamwedstrijden was hij altijd geweldig op dreef. De 
vijfde plaats van Nederland op de Olympiade in Nice in 1974 was vooral zijn 
verdienste. Als tweede reserve scoorde hij 11 uit 13. 

Kuijpers' rol is overgenomen door Erwin l'Ami. Zo middelmatig als zijn prestaties zijn 
in NK-toernooien, zo voortreffelijk zijn zijn resultaten als lid van de nationale ploeg. 
Aan een hoog bord behaalt hij altijd een plusscore en minstens even belangrijk, hij 
verliest zelden. 

In het lopende EK voor landenploegen in Chersonissos begon Nederland voortvarend 
met overwinningen op Montenegro en Oekraïne en een gelijkspel tegen Hongarije. In 
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de vierde ronde volgde een 2,5-1,5 nederlaag tegen Armenië. De eer werd gered door 
L'Ami, die zijn faam als teamspeler waarmaakte door Sergei Movsesian te verslaan. 

L'Ami - Movsesian 

EK Chersonissos 2017 

1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pf3 d5 4. Pc3 Lb4 5. Lg5 h6 6. Lxf6 Dxf6 7. Da4+ Pc6 8. e3 0-0 9. 
Tc1 Dg6 10. Dc2 Dxc2 11. Txc2 Td8 12. a3 Lf8 13. Pb5 Td7 14. h4 

L'Ami in zijn element. Hij houdt van trage manoeuvreergevechten, waarin tactiek een 
ondergeschikte rol speelt. 

14 ... a6 15. Pc3 Td8 16. g4 g6 

Zwarts openingsproblemen zijn niet opgelost als hij de stelling opent voor zijn 
loperpaar met 16 ... dxc4 17. Lxc4 e5 18. Pxe5 Pxe5 19. dxe5 Lxg4 20. Tg1. 

16 ... g6 17. cxd5 exd5 18. Lh3 Pe7 19. Pa4 c6 20. Pc5 Tb8 21. Ke2 Kg7 22. Pd3 Pg8 23. 
g5 h5 24. Pfe5 Pe7 25. Lxc8 Pxc8 26. Th3 Ld6 27. Tf3 Lxe5 28. dxe5 Pe7 29. Tf6 Pg8 

Zie linkerdiagram 

30. f4! 

Een kwaliteitsoffer dat bij optimale verdediging niet toereikend is voor de winst. In 
de praktijk staat zwart met weinig bedenktijd voor een moeilijke taak. 

30 ... Pxf6 31. gxf6+ Kh6 32. Tc1 Tbc8 33. Tg1 Tg8 

Een kans op tegenspel was 33 ... c5. 

34. Pc5 Tc7 35. f5 g5? 

De beslissende fout. Correct was 35 ... Tcc8, waarna 36 ... gxf5 dreigt. Wit heeft 
misschien niet beter dan 36. Pe6 fxe6 37. fxe6 Tge8 39. e7 Txe7 39. fxe7 Te8 met 
remise als waarschijnlijk besluit. 

36. e6 g4 37. e7 



Deze pion verlamt de zwarte stelling. 

37 ... Te8 38. Kf2 b6 39. Pd3 c5 40. Pf4 Td7 41. Td1 d4 

Zie rechterdiagram 

42. e4! Kh7 43. Pd5 Tb8 44. Kg3 

Zwart geeft op. 

 


