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Schaakactualiteit

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu 
is het officieel. 
De Schaakpil CAPA is beschikbaar.

De naam verwijst naar de legendarische 
wereldkampioen Capablanca en deze pil is een 
product van de Amerikaanse pharmaceutische 
sector. 
Als eenmalige reclamestunt kan ik 64 pillen 
beschikbaar stellen.

Deze pillen zouden een sterk effect hebben op 
concentratie en visualisatie vaardigheden. 
Vandaar dat ze ideaal zijn in de schaaksport.

Reageer blitzsnel om deze Schaakpil te 
proberen want de voorraad is beperkt.

Vandaag 01 April is de beslissing gevallen in 
het Kandidaten Toernooi 2013 in London.  

Zie pagina 13 !!
XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+K+-+-+P"
3-zPP+NzP-+#
4zp-+P+P+-$
5-zp-+-vl-wQ%
6+-+n+ptR-&
7-tr-+-+-+'
8+ktr-+-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet 
speelde hier 33....LxTb6 en verloor enkele 
zetten later de partij. Enig idee hoe hij de 
partij had kunnen redden ? 

Een lekkere kluif voor de tactici onder ons.....
Oplossing zie pagina 13

Jan Gooris

schaaktraining.met.jan@gmail.com

De trainingsnummers verschijnen in 2013 op:
De 1e en 15e van de maand (dus 2 per maand), 
behalve één enkel nummer in juli en augustus (telkens de 1e)

Capa
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Zet eens een valletje op 
Hierbij een nieuwe aflevering waar we proberen de tegenstander in een valletje te lokken.
Nog eens herhalen dat het aangeraden is dit te doen als je zelf slecht staat of wanneer het geen groot 
nadeel is als hij er niet intrapt. Hieronder enkele opgaven waar je gevraagd wordt een valletje te 
bedenken. Een mogelijk antwoord staat in de betreffende voetnoot.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-mkl+-+&
5+-zp-vl-+-%
4-+-+-+-+$
3tR-zP-+-zP-#
2-+-+-+K+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Val 1 : Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8-+ktr-vl-tr(
7zppzp-zppzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+q+-+$
3+-+P+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQ+K+R!
xabcdefghy

Val 2: Wit aan zet stelt zich de vraag 
wat zwart mogelijk als volgende zet in 

petto heeft en denkt dat zwart met 
1....e6 wil verder zetten teneinde Lf8 te 
ontwikkelen. Op basis hiervan kwam hij 

op een ideetje om een val te stellen ...

XHGFEDCBAY
1-+-+-+R+!
2mK-zP-+-+r"
3-+-+Pzp-+#
4+PwQL+-+-$
5-+-+-+-+%
6zPp+l+-+-&
7p+p+-+-+'
8+kwq-+-+-(
xhgfedcbay

Val 3: Zwart aan zet
Zwart ziet dat op het "logische" 1...-

Tb2  het "logische" 2.Tc1 een fout is. 
Zie jij ook waarom ?

XHGFEDCBAY
1-mK-tR-+-tR!
2zPPzP-+PzP-"
3-+-+L+-+#
4+-+-zp-+-$
5-wq-+-zp-zP%
6+-+l+-sn-&
7pzpp+-+Qzp'
8tr-+k+-+r(
xhgfedcbay

Val 4: Zwart aan zet
Op 1...-De7 volgt 2.Dc6+ Dd7  3.Lb5 

met klein voordeel voor wit. Zwart 
zocht dus iets anders....en zag dat na 

1...-0-0!? 2.axb5 fout is. 
Zie jij ook waarom ? 
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Oplossingen:
Val 1: 
Wit moet knokken voor remise en moet het zwart zo moeilijk mogelijk maken. Het 
zwarte plan is ongetwijfeld Kd5 en Kc4... Toen ging er mij een lichtje op en ik 
speelde 1.Ta6+  en indien zwart nu zijn plan doorzet en 1....Kd5? speelt volgt er 
pardoes 2.c4+! en 3.TxLe6. Zwart trapte er echter niet in en speelde 1...Ke7! waarna 
de partij enkele zetten later remise werd.

Val 2:
Vooreerst wil ik opmerken dat wit zou kunnen ingaan op 1.dxDe4 TxDd1 doch dat 
brengt wit geen belangrijk voordeel omdat Dd1 ongedekt staat.
Het valletje dat wit kan opstellen is 1.a3(4)!? of 1.h3(4)!? en als zwart nu 1...e6? 
speelt volgt er 2.Lg5! met dubbelaanval. Wit valt immers Td8 aan en dreigt ook 
2.dxDe4 met groot voordeel te spelen.
Persoonlijk zou ik dit valletje enkel spelen als de witte stelling erg slecht is, maar dit 
is nog niet echt het geval.

Val 3:
In de partij trapte ik in de val en speelde na 1...-Tb2 inderdaad 2.Tc1?. Omdat de 
partij al lang bezig was zat ik niet meer zo fris en toen ik gezet had speelde zwart na 
enkele seconden 2...-Txf2+  en omdat 3.DxTf2 Dxh6+ en 4..-DxTc1 zwart een glad 
gewonnen stelling geeft met 2 pionnen meer, gaf ik meteen op.

Val 4:
Een moeilijke. Na 1...-0-0! 2.axb5 speelt zwart namelijk 2...-Ld5! en wit mag 
inpakken omdat er damewinst dreigt en tevens mat op g2.

Voorstellingsvermogen
In deze rubriek trainen we op het visualiseren van de zetten. Je hebt deze visualisatie nodig bij het 
vooruitberekenen van tactische stellingen.
De volgende stellingen komen uit eenzelfde partij en ik geef je de (mogelijke) denkpistes van wit. 

Verbeter deze denkpistes daar waar nodig.....

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zpp+n+pvl-'
6-+-+p+-+&
5+-+pzP-zpp%
4-+-wQ-+-+$
3+-sN-+-vL-#
2PzPP+LzPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet rekent 1.f4 h4 2.Lf2 en dit is OK 
voor wit. 

Akkoord ?1

1 Neen, dit is niet OK voor wit want er volgt 
dan 2....gxf4!    3.Dxf4 Lxe5   en pion winst 
voor zwart
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XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7+p+n+p+-'
6p+-+p+-+&
5+-+pvl-+p%
4-+-wQ-+-vL$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+LzPP+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet bekijkt enkele kandidaatzetten  

- 1.Db4 Db6  en stelt zich de vraag of 
hij dan de dames moet ruilen of er nog iets 
anders is2

- 1.DxLe5  PxDe5  2.LxDd8 KxLd8 
3.Pxd5!? exPd5  4.Txd5+ en 4.TxPe5 en wit 
heeft 2 pionnen gewonnen. Correct ?3

- 1.Da4 doch 1....b5 schrikt wit af. 
Akkoord ?4

2 Op 1.Db4 Db6??? geeft wit gewoon mat 
met 2.De7#. Indien je dit niet gezien hebt 
moet je meer aandacht hebben aan het 
VOLLEDIGE schaakbord en vooral kijken 
naar de zwakke punten (velden incluis).

3 Je moet altijd voorzichtig zijn met zulke 
lange zetberekeningen want dan kan er snel 
iets fout lopen. Hier zit de fout er in dat 
zwart na 4.Txd5+ zich verstandig kan 
verdedigen met 4....Pd7! en voorlopig kan 
zwart zijn stuk meer behouden tegenover 2 
pionnen. Voor een objectieve schaker is 
3.Pxd5 dus (  ?!)  , maar omdat wit er echter in 
de aanval blijft is het stukoffer 3.Pxd5(!?) 
voor optimisten.

4 Na 1....b5? kan wit sterk uitpakken met 
2.Pxb5! (of 2.Lxb5) omdat Ta8 ongedekt 
staat.

XABCDEFGHY
8r+lmk-+-+(
7+p+n+p+-'
6p+-+p+P+&
5+-+p+-+-%
4-+-tR-+Ltr$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zP-zp"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy

Wit rekent .....1.Pxd5 - exPd5  2.LxPd7 - 
TxTd4 en wat nu ?5

XABCDEFGHY
8r+l+-+-+(
7+p+-mkpzP-'
6p+-+psn-+&
5+-+p+-+-%
4-+-+-tRLtr$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zP-zp"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy
Wit heeft een pion minder, maar in een 

tactische stelling is dit niet zo belangrijk. 
Wit rekent : 1.Lxe6 - TxTf4  2.Pxd5+! KxLe6 

3.PxPf6 en zwart kan promotie op g8 niet 
meer verhinderen.   Correct ?6

Welk materiaal voordeel levert dit op ?

5 Wit wint met 3.g7! en zwart kan promotie 
niet meer verhinderen (3....-Tg4  4.LxTg4)

6 De variant oogt zeer mooi maar ....zwart 
kan met 3....Ld7! veld g8 gewoon afdekken 
zodat zwart na 4.g8D - TxDg8  5.PxTg8 
Th4! positioneel het betere spel behoudt 
want Pg8 zit nu opgesloten !!
De hele variant levert wit wel 1 pion op 
zoals je kan na rekenen: wit heeft "L+T+p" 
afgegeven voor "2p + P + T" maar .... Pg8 
zit hopeloos gevangen.
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Maak geen fouten
Als je tegenstander een combinatie kan uitvoeren betekent dit dat je voordien een tactische fout 
maakte. De kunst is dus deze "tactische fout" niet te spelen, en hierbij heb ik enkele oefeningen 
verzameld die dit onderwerp bespelen.

Je krijgt telkens per oefening enkele opties waaruit je een keuze moet maken. 
Eentje daarvan is fataal en verliest door een combinatie.

Ik nodig je ook uit om per voorgestelde zet telkens een quotering  "goed" - "aanvaardbaar" of 
"fataal" te geven. Je kan dit dan nadien vergelijken met mijn appreciatie.

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+-vL-+-+P"
3-mKP+-+P+#
4+Psn-+P+-$
5-+Pzp-+-+%
6zp-zp-mk-+p&
7-zp-+q+p+'
8+-wQ-+-+-(
xhgfedcbay

Opgave 1: Zwart aan zet
Kies uit: 1...-Kc6       1...-Kc7    1...-De7

XHGFEDCBAY
1-mK-+RvL-tR!
2zPPzP-+PzPP"
3-+-+-sN-+#
4+-+-+-+-$
5-+-+-+-+%
6+-snp+-+-&
7pzpp+k+pzp'
8tr-vl-+-+r(
xhgfedcbay

Opgave 2: Zwart aan zet
Kies uit: 1...-Ke7   1...-Kc6   1...-Ld6   

XABCDEFGHY
8-mk-+r+-+(
7+-zp-+-+p'
6-zpPsn-wQ-+&
5+-+P+-zp-%
4-+-+-+-+$
3+-+-tr-+-#
2-+-+-+PzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Opgave 3: Wit aan zet
Kies uit: 1.Ta1       1.h3     1.Dxg5

XABCDEFGHY
8lsn-+-trk+(
7+-+-+p+-'
6p+-zpp+-zp&
5+-+-+-zp-%
4-+-+-+-+$
3tRLzP-+PzP-#
2-zP-+-wqP+"
1+-+QtR-+K!
xabcdefghy

Opgave 4: Wit aan zet
Kies uit: 1.Kh2     1.g4     1.Txe6
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Oplossing:
Opgave 1: 

1...-Kc6? is FATAAL wegens 2.Dc5 mat
1...-Kc7 is een goede zet die geen tactische weerlegging heeft
1...-De7? is FATAAL wegens 2.Lc5+! en dameverlies

Opgave 2:
1....-Ke7 een beetje anti-positioneel omdat Lf8 nu niet kan spelen. De zet heeft echter geen 

tactische nadelen. AANVAARDBAAR dus.
1....-Kc6 de BESTE zet omdat de koning hier de verdere ontwikkeling van zijn stukken 

(Lf8) en torens niet in de weg staat. Het feit dat hij daar "open en bloot" staat is hier niet relevant 
want er zijn nog nauwelijks stukken op het bord die hem kunnen belagen en bovendien is er ook 
geen witvelderige loper meer op het bord die Kc6 kan belagen.

1...-Ld6? is FATAAL want je pent een stuk waarvan wit goed gebruik van kan maken met 
2.Lf4 (gepend stuk moet je aanvallen) - Pd5  3.PxPd5 - LxLf4 (exPd5  4.Txd5 en 5.TxLd6) 
4.PxLf4+ en stukwinst

Opgave 3:
Eentje waar ikzelf in trapte.....

1.Ta1? is FATAAL wegens 1...-Te1+  2.TxTe1 - TxTe1+   3.Kf2 - Pe4+ en na 4.KxTe1 - 
PxDf6 heeft zwart een stuk gewonnen.

1.h3 is GOED want nu kan na 1...-Te1+ 2.TxTe1 - TxTe1+  3.Kh2 volgen zonder tactische 
gevolgen.

1.Dxg5 (wat ik speelde) is ook FATAAL wegens 1..-Te1+  2.TxTe1 - TxTe1  3.Kf2 - Pe4+ en 
weer komt zwart een stuk voor.
TE ONTHOUDEN: ALTIJD eerst de schaakzetten onderzoeken.

Opgave 4:
1.Kh2? is FATAAL wegens 1...-Lxf3! en wit moet 2.DxLf3 - DxTe1 toelaten waarna zwart 

beter staat.
1.g4 zondigt tegen het principe van geen "nieuwe" verzwakkingen, maar er is geen tactische 

weerlegging en er is ook geen direct gevaar voor eeuwig schaak. GOEDE zet dus;
1.Txe6?! is een erg wilde zet die "alles op alles" zet en mogelijk de winst weg geeft. Ik zou 

die zet enkel spelen als er geen andere aanvaardbare verdedigingszetten zijn. Een bijna 
aanvaardbare zet dus.

Partij-analyse
Hierbij een zelf gespeelde partij met enige 
uitleg. Zoals ze zal merken bereken ik in deze 
partij niet altijd diepe varianten omdat er veel 
positionele en strategische overwegingen aan 
te pas komen.

Jan Gooris - X X

1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.Lb5+ Ld7 4.De2 Pc6 5.c3 
Pf6  6.0–0  a6  7.Lc4  b5  8.Lb3  c4  9.Lc2  e5 
Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7+-+l+pzpp'
6p+nzp-sn-+&
5+p+-zp-+-%
4-+p+P+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzPLzPQzPPzP"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Wat is je "plan" ?
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Wit heeft geen groot openingsvoordeel kunnen 
halen en zwart heeft bovendien ruimtevoordeel 
op  de  damevleugel  opgebouwd.  De  witte 
koning  staat  wel  veilig  terwijl  Ke8  nog  een 
tijdje  centraal  staat.  Wat  te  doen  met  wit?
Indien  wit  uit  deze  tijdelijke  situatie  zijn 
voordeel  wil  doen  moet  hij  SNEL  het 
CONFLICT opzoeken, en dit kan hij het best 
op de damevleugel waar de zwarte pionnen ver 
zijn  opgerukt.  Vandaar  dat  zetten  zoals  a4 
(aanval op b5) of d3 of b3 (aanval op c4) de 
logica zelf zijn. 
10.b3!  Le7  Zwart  kiest  voor  een  actieve 
variant waar hij een pion offert om niet teveel 
in  ontwikkelingsachterstand  te  komen.  Een 
rustigere  variant  was  10....cxb3   11.axb3 
geweest  maar  hier  blijft  de  zwarte 
damevleugel onder sterke druk staan. 

11.bxc4 Db6 12.cxb5 axb5 13.Lb3 
Hier was  13.Pa3 de meest logische zet omdat 
het een ontwikkelingszet is die bovendien een 
zwak  punt  (pion  b5)  onder  drukt  zet.  Ik 
vertrouwde  echter  de  reactie  13...-b4!? niet 
omdat zwart voor zijn pionachterstand zal azen 
op compensatie en wit teveel zwaktes heeft op 
de D-vleugel (Lc2 - pion a2 - Pa3 - Ta1). Een 
andere optie was 13.d3 doch dan verdwijnt de 
druk op pion b5 of kan er 13...-Le6 volgen met 
druk  op  pion  a2.  Aangezien  zwart  een  pion 
geofferd  heeft  en  naar  compensatie  zoekt, 
bestond  mijn strategie erin om het spel rustig 
te houden om dan later mijn pionvoordeel te 
verzilveren. Vandaar dat ik voor 13.Lb3 koos 
om in een rustig spel te blijven. 

13...Pa5  Deze  zet  dreigt  eenvoudig 
14....PxLb3 en stukwinst omdat Ta1 ongedekt 
staat wegens mijn ontwikkelingsachterstand op 
de D-vleugel. 

 14.Pa3  Ik verkoos deze zet i.p.v.  14.La3 of 
14.Lb2  omdat  ik  de  druk  uitoefen  op  b5. 
14...Pxb3 15.axb3 Dc6  Nu is  15...-b4?! veel 
minder  sterk  wegens  16.Pc4  Db7  17.Txa8+ 
Dxa8 18.Te1 bxc3 19.dxc3 en  wit  heeft  een 
sterke  b3-vrijpion  die  wit  veruit  het  beste 
eindspel geeft  
16.Te1 0–0 17.Lb2 

Oef, de witte ontwikkeling is bijna beëindigd 
en  wit  kan  nu  langzaam  werken  aan  het 
middenspel. 17...Tfb8 Diagram 

XABCDEFGHY
8rtr-+-+k+(
7+-+lvlpzpp'
6-+qzp-sn-+&
5+p+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3sNPzP-+N+-#
2-vL-zPQzPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet

Hier stelde ik me de vraag wat het zwarte plan 
wel  kan  zijn.  Ik  kwam tot  de  conclusie  dat 
zwart  wil  aanvallen waar hij  sterker  staat  en 
met 18...-b4 mijn pionnen op de D-vleugel wil 
verzwakken.  Een  eerste  gedachte  was  van 
18.Pc2  te  spelen,  het  verhindert  18...b4  en 
dreigt  19.Pb4  te  spelen  doch  18...TxTa1 
19.TxTa1?!  beviel  me  niet  omdat  zwart  dan 
pion  e4  kan  slaan.  Uiteindelijk  koos  ik  dan 
maar voor 18.b4!? alhoewel dit positioneel de 
witte  velden  verwaarloost.  Het  voordeel  van 
deze zet is wel dat wit nu ook de zwakke pion 
b5 vast legt, en een zwakte die vast ligt is een 
blijvend probleem. Vandaar dus: 18.b4 [FRITZ 
berekende hier  een iets  betere variant  18.d4! 
b4 19.cxb4 Txb4 20.Pc4 Txb3 21.dxe5 dxe5 
22.Pfxe5 Txa1 23.Pxc6]  18...Lg4 19.h3  Weg 
met die vervelende penning. Bovendien is het 
duidelijk  dat  deze  zet  geen  belangrijke 
verzwakking is voor Kg1 omdat de actie in het 
centrum en D-vleugel ligt. 19...Lh5 

XABCDEFGHY
8rtr-+-+k+(
7+-+-vlpzpp'
6-+qzp-sn-+&
5+p+-zp-+l%
4-zP-+P+-+$
3sN-zP-+N+P#
2-vL-zPQzPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet
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20.g4!? Een belangrijke strategische keuze van 
wit. Met 20.g4!? probeer ik Lh5 een passieve 
rol te geven. Na 20...Lg6 zal ik 21.d3 spelen 
en  zo  Lg6  "gevangen"  houden  ver  van  het 
toekomstige actie-terrein (D-vleugel). Met wit 
wil ik immers op termijn vorderingen maken 
op de D-vleugel  omdat  ik  daar  een pluspion 
heb. Het is ook mijn inschatting dat gezien de 
GESLOTEN  centrumstelling  zwart  zijn 
aanvalsspel  niet  gemakkelijk  zal  kunnen 
verleggen naar de K-vleugel.  20...Lg6 21.d3 
[Fritz zag hier ook het valletje 21.Ph4 Lxe4?! 
22.g5!  met  materiaalvoordeel  voor  wit] 
21...Pd7 Diagram 

XABCDEFGHY
8rtr-+-+k+(
7+-+nvlpzpp'
6-+qzp-+l+&
5+p+-zp-+-%
4-zP-+P+P+$
3sN-zPP+N+P#
2-vL-+QzP-+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet

Ik stelde me hier de vraag wat het zwarte plan 
zou zijn. Ik veronderstelde dat hij met 22...d5 
zou  willen  uitpakken  om  het  centrum  te 
openen  en  dan  te  profiteren  van  zijn  beide 
lopers  en  mijn  verzwakte  K-stelling. 
Anderzijds had Pf6 nu wel tijdelijk de druk op 
pion  e4  verminderd.....  22.d4?!  Met  wit 
probeer  ik  het  centrum vast  te  leggen  zodat 
beide zwarte lopers weinig ruimte krijgen. Wit 
heeft  geen  angst  voor  22...exd4?  omdat 
23.cxd4 hem dan een positioneel overheersend 
centrum geeft of nog beter 23.Pxd4! hem pion 
b5 oplevert. 
22...Db7?!  Zodat  er  na  23...Pf6  geen  24.d5 
met  tempo  kan  volgen  23.d5?!  Aangezien 
zwart  het  loperpaar  heeft,  probeer  ik  de 
stelling  gesloten  te  houden  en 
STEUNPUNTEN  voor  mijn  paarden  te 
organiseren.  In  een verre  toekomst  droom ik 
nu van een paard op c6..... 

 23...Pf6 24.Pd2 h6 Diagram 

XABCDEFGHY
8rtr-+-+k+(
7+q+-vlpzp-'
6-+-zp-snlzp&
5+p+Pzp-+-%
4-zP-+P+P+$
3sN-zP-+-+P#
2-vL-sNQzP-+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet
De belangrijkste strategische zet in de partij 

volgt nu. Enig idee ?

Met 25.f3!? maak ik nu een grote strategische 
keuze.  Ik  probeer  Lg6  voor  lange  tijd  af  te 
snijden van de D-vleugel zodat ik daar dan met 
een  stuk  meer  voordeel  kan  doen.  De  witte 
paarden moeten dus nu in de gaatjes springen 
en ideale steunpunten opzoeken. Je zal zien dat 
Pf3 met enig geluk binnen enkele zetten op c6 
staat.  Amazing!  Het  is  verder  ook  mijn 
inschatting dat zwart niet kan profiteren van al 
de zwarte velden rond Kg1. Hopelijk vergis ik 
me niet.   
25...Pd7 26.Pb3 Lh4 27.Ted1 

XHGFEDCBAY
1-mK-+R+-tR!
2+-+Q+-vL-"
3P+P+-zPNsN#
4vlP+P+-zP-$
5-+-zpP+p+%
6zpl+-zp-+-&
7-zpp+n+q+'
8+k+-+-trr(
xhgfedcbay

Zwart aan zet

27...Db6+?  een STRATEGISCHE fout omdat 
wit nu met Pb3 via a5 naar c6 kan waar het 
een SUPERpaard is dat de zwarte damevleugel 
immobiliseert.  Vandaar  dat  zwart  nu  27....-
Ld8! had moeten spelen zodat Pa5 verhinderd 
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wordt.  28.Kg2  Lg5  29.Pa5  De3  Niet  echt 
logisch  maar  door  het  secure  spel  van  wit 
krijgt  zwart  geen  compensatie  voor  zijn 
materiaal achterstand 30.Dxe3 Lxe3 
31.Pc6 SURPRISE ! Ik kom van f3 en ben nu 
een SUPERPAARD geworden. 
31...Tb7 32.Pc2 Txa1 33.Txa1 Lg5 Wit staat 
strategisch  gewonnen  want  zwart  kan  niets 
doen  en  wit  moet  nu  vakkundig  op  de  D-
vleugel triomferen. 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+r+n+pzp-'
6-+Nzp-+lzp&
5+p+Pzp-vl-%
4-zP-+P+P+$
3+-zP-+P+P#
2-vLN+-+K+"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Ik stelde me de vraag waar de zwarte zwaktes 
zijn en ik zag dat pion b5 wel een leuk hapje 
zou zijn. Met het "plan" Ta5 en Pa3 is die pion 
b5 een verloren beestje. Vandaar ...
34.Ta5 h5 35.Pa3 hxg4 36.hxg4 Pb6 37.Txb5 
Natuurlijk geen 37.Pxb5? wegens 37...Pc4 en 
wit verliest mogelijk materiaal. Aangezien wit 
beter  staat  is  de  JUISTE  TECHNIEK  geen 
onnodige verwikkelingen te  zoeken en rustig 
de klus te klaren. 
37...Le3 38.Ta5 Het idee Pc2 gevolgd door c4 
is  nog  veel  sterker,  maar  alles  wint  in  deze 
positie 
38...f6 39.Kf1 wit neemt zijn tijd en gaat eerst 
Kg2 beter opstellen in het eindspel naar veld 
e2  of  d3  .  Dit  verjaagt  dan  ook  de  goed 
opgestelde Le3. Het CONCEPT is eenvoudig: 
de eigen stukken (koning incluis) moeten meer 
grip krijgen op het spel terwijl we proberen de 
invloed van de zwarte stukken af te bouwen. 
39...Le8  40.Ke2  Lf4  41.Kd3  De  witte 
monarch versterkt de D-vleugel zodat de witte 
opmars goed ondersteund wordt.  
41...Ld7 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+r+l+-zp-'
6-snNzp-zp-+&
5tR-+Pzp-+-%
4-zP-+PvlP+$
3sN-zPK+P+-#
2-vL-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet

Nu  de  witte  stukken  (incluis  Kd3)  optimaal 
staan kan de pionnenopmars opgestart worden 
en  kan zwart de Tsunami niet meer stoppen.
Dit  is  de  juiste  techniek.  Indien  wit  vroeger 
zou gestart zijn met deze opmars kreeg zwart 
kleine  tegenkansjes   42.c4  Pc8  43.Pb5  Tb6 
44.Ta8  Kh7!  Uiteraard  geen  Kf7?  wegens 
45.TxPc8 - LxTc8  46.Pxd6+ enz. 

XABCDEFGHY
8R+n+-+-+(
7+-+l+-zpk'
6-trNzp-zp-+&
5+N+Pzp-+-%
4-zPP+PvlP+$
3+-+K+P+-#
2-vL-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet

45.Txc8  Ik kon niet alle varianten berekenen 
maar  de  witte  overmacht  aan  stukken  en 
pionnen  op de  D-vleugel  is  zo  groot  dat  dit 
beslissend moest zijn. 45...Txb5 46.cxb5?! De 
zet  46.Tc7!  was  logischer 46...Lxc8  47.Lc3 
Met het idee het enige "slechte" witte stuk te 
activeren  47...g6  48.Le1  f5  49.gxf5  gxf5 
50.Lh4  Zo,  dit  stuk  heeft  nu  ook  mooie 
perspectieven. Hij kan o.a. naar e7 lopen om 
pion d6 te slaan. 50...fxe4+ 51.fxe4 Lh3 52.b6 
Lc8 53.b5 en opgave want er volgt nu 54.Pd8 
en 55.b7 met stukwinst of promotie. 1–0
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Waarom niet ?
Hierbij een reeks oefeningen waar de voorgestelde zet een fout is. Kan je ook zien waarom dit 
telkens een fout is?

XHGFEDCBAY
1-mK-wQ-+-tR!
2zPPzP-+-+P"
3-+N+-zP-+#
4+n+-+L+-$
5-+-+-+-+%
6+-+-vLn+-&
7pzpp+-+pzp'
8+k+-wql+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet mag Ld6 niet slaan. 
Waarom niet ?7

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-tr-+-+p'
6-zp-+k+p+&
5+-+lzp-+-%
4-+-+K+-+$
3zP-zP-+P+-#
2-vL-tR-+PzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet kan toch 1.TxLd5 spelen of niet ?8

7   Omdat op 1....-DxLd6??   2.De8+ - Df8 
3.Lxf7+! - Kh8  4.DxDf8 mat volgt.

8   Indien wit 1.TxLd5? speelt volgt er 
1...-Tc4+ 2.Kd3-KxTd5 en zwart heeft een 
kwaliteit  gewonnen.

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpl+-+pzpp'
6-zp-+psn-+&
5sn-+-sN-+-%
4-+pzP-+-+$
3zP-zP-zP-+-#
2L+Q+-zPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Wat denk je van 1.Lxc4 ?    9

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+-+KtR-vL-"
3P+P+-zP-zP#
4zpPtr-+-+-$
5-zp-zpl+-+%
6+-+-mk-zp-&
7-+-+-+-zp'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet.
Kan hij geen pion winnen met 1...-Txf3 ?10

9    Op 1...-Lxc4? volgt  2.PxLc4 - PxPc4 
3.Dd5!  met dubbelaanval op g2 en Pc4 en dit 
levert dus stukwinst op voor zwart.

10    De zet 1...-Txf3? is een fout omdat er dan 
2.TxLd5+  (uitschakeling van de verdediging 
van Tf3) - KxTd5  3.KxTf3 en wit heeft een 
stuk gewonnen. 
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Eindspel

XABCDEFGHY
8-+-+-vl-+(
7+-+-+p+-'
6-+l+-zp-+&
5+k+p+N+p%
4p+pzP-+-zP$
3+-zP-sN-zP-#
2PzP-+KzP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eindspel 1: Wit aan zet
Zwart heeft zonet a4 gespeeld. Wat is zijn plan 

en hoe kunnen we dit dwarsbomen ?

XABCDEFGHY
8-+-+-vl-+(
7+-+-+p+-'
6-+k+lzp-+&
5+-+p+N+p%
4p+pzP-mK-zP$
3zP-zP-sN-zP-#
2-zP-+-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eindspel 2: Wit aan zet
Maak eerst een korte analyse van de stelling en 

verzin dan een plan dat wit de zege zal 
opleveren.

XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7+-+-+p+-'
6-zpk+-zPp+&
5zp-vlp+-+-%
4-+-+-+Pzp$
3+-tRRvL-+P#
2P+-+-zP-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Eindspel 3: Wit aan zet
Doet wit er goed aan van 1.LxLc5 te spelen of 

is 1.Kf1 meer aangewezen ?

XHGFEDCBAY
1-tR-+-+-+!
2+R+-+-+-"
3-+P+-+K+#
4+-snP+-zP-$
5p+-+-+-+%
6+P+-zp-zp-&
7k+pzp-+-+'
8+r+-+-+-(
xhgfedcbay

Eindspel 4: Zwart aan zet. 
Hoe slaat hij terug op g6 en waarom?

Oplossing:
Eindspel 1:
Het zwarte plan is van a3 te spelen en zo een bres te slaan in de damevleugel zodat Kb5 kan binnen 
dringen.
Wit kan dit plan dwarsbomen door 1.a3 te spelen en zo de damevleugel op slot te houden zodat wit 
nu iets kan forceren op de koningsvleugel.
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Eindspel 2:
Vooreerst de korte analyse:
Koning  :   beide koningen staan behoorlijk centraal opgesteld wat een goede zaak is in het eindspel.
Stukken  :   - wit heeft 2 paarden waarvan Pf5 enorm sterk staat opgesteld op een schitterende 
voorpost. Vanaf deze voorpost wordt Lf8 bijna verlamd.

   - zwart heeft het loperpaar. Zolang de stelling "gesloten" blijft zal zwart dit voordeel echter 
niet kunnen uitspelen.
Pionnenstructuur  :    - Wit heeft een pion meer en hij heeft ook een veel gezonder pionstructuur. Hij 
heeft nauwelijks een zwakte. De enige zwaktes zijn pion b2 en f2 doch die zijn nog niet direct 
kwetsbaar omdat zwart er geen toegang toe heeft.

        - Zwart heeft een reeks belangrijke zwaktes op a4 -d5 - f6- f7 en h5.

Conclusie: wit staat beter.

Met welk plan kan wit nu winnen ?
Wit kan proberen bepaalde zwaktes bijkomend aan te vallen, maar zal daarvoor zijn Pf5 of Pe3 
moeten wegspelen waardoor hij ideaal opgestelde stukken aantast.
Een veel eenvoudiger plan is van te promoveren met de h4-pion. Hiervoor moet gewoon pion h5 
opgeruimd worden.
Wit doet dit met 37.g4! zodat 37...hxg4 gedwongen is en wit heeft een reuze sterke vrijpion op de h-
lijn die naar voor kan stormen. Deze vrijpion zal de winst opleveren in combinatie met de sterke 
voorpost op Pf5. 
In de partij volgde er  38.Pxg4 Lc8 39.Pge3 (zodat wit de zekerheid heeft over de voorpost op f5) 
Lxf5 40.Pxf5 (de ene voorpost is afgeruild, maar het andere paard neemt onmiddellijk zijn plaats in) 
Kc7 41.h5 Kd7 42.h6 Lxh6+ 43.Pxh6 Ke6 44.Pf5 en opgave.

Eindspel 3:
Na een korte beoordeling van de stelling zie je dat wit een toren meer heeft, en dat zwart daar maar 
weinig compensatie voor heeft. Zwart heeft een meer centrale koning en een vrijpion op d5, maar 
dit is alles.
Indien men materiaal voor staat is de vuistregel dat men best stukken ruilt, maar dit moet natuurlijk 
met niet teveel toegevingen gepaard gaan. Als wit hier nu 1.LxLc5?! speelt volgt er 1....bxLc5 en 
plots krijgt zwart een sterk pionnenpaar dat wit nog enkele moeilijke momenten kan bezorgen. 
In deze stelling is de stukkenruil LxLc5 dus minder goed omdat zwart er teveel compensatie voor 
krijgt.  Wit blijft beter staan, maar maakt het zichzelf dus moeilijk.
Een betere zet voor wit is daarom 1.Kf1 (koning centraliseren in het eindspel is nooit slecht).

Eindspel 4:
Hier sloeg ik (in tijdnood) terug met 1...Txg6?! en verloor na 2.TxTg6 - fxTg6 omdat er 3.Kc4 enz. 
volgde en pion b6 verloren ging.
Er zijn meerdere argumenten waarom 1...fxg6! sterker is dan 1...Txg6?! in deze stelling. 
Ik som ze even op:

1. er is de algemene VUISTREGEL dat indien je 2 torens hebt tegen 1 toren +stuk(ken) je er 
voordeel aan doet 1 toren te ruilen zodat je de enige bent met een toren. Door met zwart die 
torenruil zelf op te zoeken zondig je dus tegen dit principe omdat je wit helpt.

2. Zwart heeft een belangrijke zwakte met pion b6 die hij niet achteloos mag aan zijn lot 
overlaten. Vandaar is het goed om Tg8 op het bord te houden zodat die desnoods pion b6 kan 
ondersteunen.

3. Een laatste niet onbelangrijk argument is dat zwart een tempo wint als hij met fxg6 slaat 
omdat wit zich dan moet bekommeren om Tg2 die aangevallen staat door Pf4. Door wit toe te laten 
die toren met tempo op g6 te ruilen kan wit sneller aanvallen met Kc4 enz. (Ter herinnering, FRITZ 
evalueert een tempowinst gemiddeld als 0,3).
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Kandidatentoernooi 2013 te London
Het Kandidatentoernooi 2013, waarvan de winnaar de huidige wereldkampioen 
Vishy Anand mag uitdagen, kende vandaag 01 april een ongelofelijk spannende 
ontknoping.  Zowel Kramnik als Carlsen stonden bovenaan met 8,5 op 13 maar 
beiden verloren vandaag hun laatste partij. Op basis van het scheidingssysteem 
is Magnus Carlsen de winnaar en mag hij dus Anand uitdagen.
Je kan de partijen naspelen op http://london2013.fide.com/ .

-----------------------------------------
En bij de (probleem)stelling van pagina 1.
Het betreft een stelling van Radjabov - 
Ivanchuk (ronde 2) waar zwart 33....LxTb6 
speelde en enkele zetten later de partij verloor. 

Zwart aan zet  
Enig idee hoe hij de partij te redden is ? 

Om deze vraag te beantwoorden heb ik de hulp 
van FRITZ moeten inroepen.
Ik geef je hierbij zijn rekenwerk om te tonen 
hoe mooi schaken kan zijn....

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+K+-+-+P"
3-zPP+NzP-+#
4zp-+P+P+-$
5-zp-+-vl-wQ%
6+-+n+ptR-&
7-tr-+-+-+'
8+ktr-+-+-(
xhgfedcbay

De magische zet is 33...g4!!  en nu heeft wit 3 grote keuzes die ik hieronder weergeef.

Keuze 1: "slechte"   34.Pxc5? 
XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+-+-tr-'
6-tRp+n+-+&
5wQ-sN-+-+-%
4-+P+P+pzp$
3+-zP-+PzP-#
2P+-+-+K+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

34...gxf3+ 35.Kf1 hxg3 36.Pxe6 
g2+ en zwart wint 
XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+-+-tr-'
6-tRp+N+-+&
5wQ-+-+-+-%
4-+P+P+-+$
3+-zP-+p+-#
2P+-+-+p+"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

Keuze 2: "dynamische" 34.f4 
XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+-+-tr-'
6-tRp+n+-+&
5wQ-vl-+-+-%
4-+P+PzPpzp$
3+-zPN+-zP-#
2P+-+-+K+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

34...h3+ 35.Kf1 Th7! 36.Pf2 h2 
37.Kg2 Lxf2 38.Tb1 Lg1
XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+-+-+r'
6-+p+n+-+&
5wQ-+-+-+-%
4-+P+PzPp+$
3+-zP-+-zP-#
2P+-+-+Kzp"
1+R+-+-vl-!
xabcdefghy

39.Txg1 hxg1D+ 40.Kxg1 Th3 
41.De5  met  een  dynamische 
"remise stelling" 

Keuze 3  :   "remise"  34.fxg4 
XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+-+-tr-'
6-tRp+n+-+&
5wQ-vl-+-+-%
4-+P+P+Pzp$
3+-zPN+-zP-#
2P+-+-+K+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

34..Txg4 35Txc6 Txg3+  36Kh2 
Lg1+ 37.Kh1 Le3 38.Dd5
XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+-+-+-'
6-+R+n+-+&
5+-+Q+-+-%
4-+P+P+-zp$
3+-zPNvl-tr-#
2P+-+-+-+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

38...Tf1+ 39.Kh2 Lg1+ 40.Kh1 
Ld4+  41.Kh2  Lg1+  42.Kh1 
Ld4+


