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Bilbao Masters Tournament  (14 -20 sep)

In het Spaanse (Baskische) Bilbao zaten 4 topspelers tegenover elkaar in een dubbelrondig toernooi.
De Spaanse super GM Vallejo-Pons nam het op tegen Anand (gewezen Wereldkampioen), Aronian 
en Ponomariov. Bijzonder was dat ze, net zoals in voetbal, 3 punten kregen per overwinning. 

De uitslag:  Viswanathan Anand      (2785)   11 punten  (3 winst, 1 verlies en 2 remise)
Levon Aronian              (2793)   10 punten  (2 winst, 0 verlies en 4 remise)
Francisco Vallejo-Pons (2716)    5 punten   (1 winst, 3 verlies en 2 remise)
Rusian Ponomariov      (2717)    5 punten   (1 winst, 3 verlies en 2 remise)

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+P+-sNpmk&
5+-+QzP-sn-%
4P+-+-+-+$
3vLP+-+-+-#
2K+-+-+-zp"
1+-+-wq-+-!
xabcdefghy

Guggenheim Museum in Bilbao                                          Anand (2785) - Ponomariov (2717)
Zwart aan zet speelde hier 57...De2+. 

Is het niet veel sterker van 57...h1D! te spelen ?

Dit was een kleine valstrik, 
want op 57...h1D?? volgt 58.Lf8# (ongewoon, maar mooi)

Jan Gooris 
Er verschijnen 20 trainingsnummers in 2014 op:                    
De 1e en 15e van de maand , behalve 15 juli en 15 augustus
Individueel abonnement 20 Euro - Clubabonnement 80 of 120 Euro
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Problemen zijn er om opgelost te worden
Onderzoek wat het probleem is, en zoek daarna naar een oplossing voor dit "probleem".

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+p+-zpp+p'
6-+-+l+p+&
5+-+-+-sN-%
4-+-+-+-+$
3zP-vlP+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+RvLQ+R+K!
xabcdefghy

Zwart aan zet. Probleem ? Oplossing ?

Zwart heeft een dubbel probleem, enerzijds 
dreigt wit met 2.Txb7 een pion te winnen en 
anderzijds dreigt hij met 2.PxLe6 de zwarte 
pionstructuur te verzwakken.
Met 1...Ld5 lost zwart beide problemen 
eenvoudig op. Met 1...Lc8?! ook, maar dit 
deactiveert de zwarte stukken.

XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7+p+-vlpzpp'
6pwqlzp-sn-+&
5+-zp-+-+-%
4P+L+PvLP+$
3+-sNQ+P+P#
2-zPP+-+-+"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Probleem ? Oplossing ?

Het probleem is dat zwart 2 dreigingen heeft.
Zwart dreigt 1...Dxb2 (pionwinst) en eveneens 
het geniepige 1...-d5!? 2.Pxd5 Pxd5  3.exPd5 
Lxd5!  4.Lxd5? c4+  5.Dd3 Lc5! en damewinst 
Alhoewel de zet 1...d5 geen zuiver tactische 
dreiging is, zou hij wel zwart ten goede 

komen. Het is een positionele dreiging.
Na enig onderzoek blijkt dat de eerste dreiging 
1...Dxb2 een valstrik is, want er volgt dan 
2.Tdb1! en zwart verliest dan zijn dame.
De eerste dreiging is dus geen echt probleem !
De dreiging 1...-d5 is wel een deftige dreiging 
en dus stellen we ons de vraag hoe we dit 
kunnen ontkrachten. Alles is gebaseerd op het 
feit dat zwart 4...-c4+(schaak) kan spelen.
Het probleem is dus gesteld. De oplossing is 
dus Kg1 weg te spelen. De zet 1.Kg2 lijkt 
daarom de meest logische omdat hij pionnen 
h3 en f3 een bijkomende steun geeft en dus 
vooral de dreiging 1...d5 ontkracht.  

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+pzP-+-%
4-vl-zP-+l+$
3+-+L+N+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet. Probleem ? Oplossing ?

Het probleem is dat zwart dreigt met 1...Pxd4 
een belangrijke pion te winnen. 
Hoe dit verhinderen is de vraag.

Op 1.0-0 volgt mogelijk 1...LxPd2  2.DxLd2 
LxPf3 3.gxLf3 Pxd4 enz. met voordeel voor 
zwart.
Indien wit kiest voor 1.Da4 (verhindert een 
direct 1...Pxd4) volgt er 1...LxPf3 en Ke1 heeft 
geen veilig onderkomen meer wat vervelend is 
gezien het groot aantal stukken die nog op het 
bord staan.
Ik koos daarom voor 1.Lb5!? wat direct 
1...Pxd4 verhindert en wat mogelijk met 
2.LxPc6 bxLc6 bij zwart een belangrijke 
verzwakking op de half-open c-lijn dreigt. Een 
verzwakking die wit daarna makkelijk kan 
bestoken met Tc1 enz.
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Waarom niet ?
Ze zijn makkelijk, maar je moet wel alert zijn.

XABCDEFGHY
8-+-+-vl-tr(
7wQlzpp+-mkp'
6-+q+-+p+&
5zPp+-+n+-%
4-zP-zpP+-+$
3+-+P+-+-#
2-+P+-zPPzP"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1.exPf5 ?  1

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7zppzpkzpp+-'
6-+-zp-sn-tr&
5+-+Psn-+-%
4-+P+P+-zp$
3+-+L+P+P#
2PzP-+N+-+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

Waarom niet 1.f4? 2

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+-zp-'
6-zp-+p+q+&
5zpP+-+-+p%
4N+p+-+-+$
3zP-+n+-+-#
2-vLQ+-+-+"
1+K+-+-+-!
xabcdefghy

Waarom niet 1.Pxb6? 3

1 Wegens 1...Dxg2# . Dit was een opwarmer. 

2 Pionverlies na 1...PxLd3+  2.TxPd3 Pxe4!

3 Wegens  1...Dg1+ en 2....DxPb6.

XABCDEFGHY
8r+lmk-+-tr(
7+pzp-+pzpp'
6p+qzp-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+P+P+-sN-#
2PvL-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Lg4? 4

XABCDEFGHY
8rsnl+k+ntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-zP-vL-%
4-vl-+p+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1+-mKR+LsNR!
xabcdefghy

Waarom niet 1...LxPc3? 5

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zp-+nzppvl-'
6-+pzp-snp+&
5wqp+-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-sN-vL-+-#
2PzPPsNLzPP+"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

Waarom niet 1.Lg5? 6

4 Wegens 2.LxPf6+ en 3.DxLg4.

5 Wegens 2.Td8#

6 Wegens 1...b4! dubbelaanval op Pc3 en Lg5
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Positionele stellingen
De waarderingsfactoren die men gebruikt in het positiespel zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de 
stand der stukken en de pionnenstructuur.

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpl+nzppvlp'
6-+pzp-snp+&
5+p+-+-+-%
4-+-+PzP-+$
3zP-sNPvLN+-#
2-zPP+L+PzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

De belangrijkste vijand van de zwarte 
fianchetto-opstelling is Le3. Het toeval wil dat 
zwart die nu met 1...Pg4! kan afruilen 
aangezien 2.Ld2 tactisch wordt afgestraft met 
2...Db6+  3.Kh1 Pf2+ enz.
Na 2...PxLe3 (afruil van Le3) loopt Lg7 geen 
gevaar meer en is de zwarte rokadestelling een 
sterkere vesting geworden. 

XABCDEFGHY
8r+lwqntrk+(
7zppzpn+pvl-'
6-+-zp-+p+&
5+-+Pzp-zPp%
4-zPP+P+-+$
3+-+L+N+P#
2P+-+-zP-+"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet wil graag Pc5 spelen maar door 
pion b4 gaat dit natuurlijk niet.
Wat speel je dus met zwart ?

Zwart speelt nu gewoon 1...a5! en pion b4 
moet wijken aangezien 2.a3? axb4  3.axb4?? 
uit den boze is wegens 3...TxTa1. Wit kan dus 
kiezen uit 2.bxa5 of 2.b5 of 2.Ld2 (axb4 
3.Lxb4) waarna zwart ten gepaste tijde kan 
uitpakken met Pc5.

XABCDEFGHY
8r+-+-vl-tr(
7zpp+k+pzpl'
6-+p+p+-zp&
5+-+n+-+-%
4-+-+-vL-+$
3sN-+P+L+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wat denk je van 1.LxPd5 ?

Een minder sterke zet omdat wit vrijwillig zijn 
loper afgeeft voor een paard dat nog niet zo 
gevaarlijk staat opgesteld. Iets beter is daarom 
1.Ld2 zodat wit eventueel met het manoeuvre 
Pc4-Pa5 of Pc4-Pe5 zijn stelling kan 
verbeteren. 

XABCDEFGHY
8r+-+-vl-tr(
7zpp+k+pzpl'
6-+p+-+-zp&
5+-+p+-+-%
4-+-+-vL-+$
3sN-+P+-+-#
2PzPP+RzPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wat denk je van 1...LxPa3 ? 
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Na 1...LxPa3 geeft zwart vrijwillig zijn 
"voordeel loperpaar" af.
Hij elimineert er Pa3 dat niets stond te doen en 
ook weinig toekomstperspectieven had 
aangezien b5 en c4 niet beschikbaar zijn.
De pionzwakte die je wit geeft na 2.bxLa3 is 
verwaarloosbaar omdat zwart ze niet kan 
aanvallen. Het is daarentegen bijna wit die zal 
genieten van de half-open b-lijn.
Conclusie:  1...LxPa3 is niet bijzonder sterk.

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zp-+nzppvlp'
6-+pzp-snp+&
5wq-+-+-vL-%
4Nzp-zPP+P+$
3+P+-+P+-#
2P+PwQN+-zP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Wit heeft zonet 1.g4 gespeeld, doch hierdoor 
zet hij niet enkel pion g4 op NV, maar geeft hij 
ook aan zwart de gelegenheid om pion g4 
zonder veel risico aan te vallen.
Met 1...h5!? komt wit iets beter te staan omdat 
2.h3? hxg4  3. fxg4 (3.hxg3?? TxTh1) Pxe4 
voordelig is voor zwart.
Het enige goede antwoord van wit is dan ook 
2.gxh5 Txh5 en zwart is baas op de h-lijn.

XABCDEFGHY
8r+-+rsnk+(
7zpp+l+pzp-'
6-+pvlpwq-zp&
5+-+-+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-vL-+N+-#
2PzPL+-zPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

Wit denkt aan 1.c5 maar verliest hierdoor de 
controle over het veld d5. Is dit een probleem ?

De zet 1.c5 is met tempo, en dat is een eerste 
goede zaak. Verder staat Lc3 tegenover Df6 
wat wit mogelijk kan uitbuiten indien hij 
voldoende agressief speelt (o.a. d5!? ten 
gepaste tijde). Tot slot is het opgeven van veld 
d5 geen probleem want zwart heeft geen stuk 
dat er snel kan plaats vatten.
Conclusie: 1.c5!? is een interessante zet die 
zwart wel problemen stelt

XABCDEFGHY
8-tr-+rvlk+(
7+pzpl+-+p'
6p+n+-wqp+&
5+-+-zpp+-%
4-sNPzp-+-+$
3+Q+P+-zP-#
2PzP-vLPzPLzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. Wat is je aanbeveling ?

Wit dreigt met 2.Pd5 een SUPERpaard te 
verkrijgen en zwart doet er dus best aan dit 
paard tijdig af te ruilen met 1...PxPb4!  (of 
1...LxPb4) in analogie met het motto "beter 
voorkomen dan genezen".

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7+p+n+-vlp'
6p+-+pzp-+&
5+-zp-+-zpl%
4P+N+PvL-+$
3+-zP-+P+-#
2-zP-+LzP-zP"
1+-+RmK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet. Speel je 1.Lg3 of 1.Le3 ?

Na 1.Lg3 lijkt de loper erg actief te staan, maar 
na 1...e5! zit hij levenslang opgesloten. 
Conclusie: wit moet kiezen voor 1.Le3. 
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Operatie redding
Soms zit je in een moeilijk parket en dan is het de kunst van nog te ontsnappen.  

Niet makkelijk ! Eerder (behoorlijk) moeilijk
XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zp-+-vlp+p'
6-+-zp-zp-vL&
5+-zpP+PzpN%
4-+-+-+n+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+-+PzP"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

Oef 1: Wit aan zet heeft een levensgroot 
probleem met Lh6 en gaf dan maar op (blitz-
partij). Was er nog een redding ?

XABCDEFGHY
8r+lwq-tr-mk(
7zp-+-+pzpL'
6-zpp+-+-+&
5+n+-+-sNQ%
4-+-zP-+-+$
3+P+-+-+-#
2P+-+-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Oef 2: Zwart aan zet zit in een matnet.
Wat dreigt er, en is er nog redding ?
XHGFEDCBAY
1-+-+-+R+!
2mKP+Q+P+-"
3P+-+Pwq-+#
4+-+PzP-+R$
5-zp-+p+Pzp%
6zp-+-+-+-&
7-+p+-zpp+'
8tr-+-tr-mk-(
xhgfedcbay

Oef 3: Zwart aan zet.
Wat dreigt er ? en hoe nog ontsnappen ? 

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+p+rwqpvlp'
6-+-+lsnp+&
5zpN+pzp-+-%
4Psn-+-+-+$
3+N+-zPP+-#
2-zPPvL-+PzP"
1+-tRLwQRmK-!
xabcdefghy

Oef 4: Wit speelt 1.Pxa5! en denkt een pion te 
winnen want 1....TxPa5?  2.LxPb4 enz is 
winnend. Zie je een redding voor zwart ?

XABCDEFGHY
8-+-+-+QmK(
7+-+-wq-+-'
6-+-+-+-mk&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Oef 5: Wit aan zet zit in slechte papieren. 
Is er nog een redding?

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+p+&
5+-+-+p+-%
4-+-+pmk-+$
3wQ-+-+-+P#
2-+-+-+PmK"
1+-+-wq-+-!
xabcdefghy

Oef 6: Wit aan zet heeft een verloren 
eindspel ... of zie je nog iets ?
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Oplossing
Oef 1:
Ja, met het eenvoudige 1.Lg7! verliest wit geen stuk en komt pion f6 onder druk te staan.

Oef 2:
Er dreigt 2.Lg6+ en 3.Dh7#
Uiteraard is 1...g6? geen oplossing wegens 2.Lxg6+ en 3.Dh7#
Zwart kan wel stand houden met 1...Dxd4+   2.Kh1  Dg4!   en de witte aanval is afgeslagen.  
Altijd de schaak- en slagzetten goed onderzoeken blijft de boodschap.

Oef 3
Er dreigt 2.Tb3 en damevangst
Ontsnappen doet zwart met 1...dxe4    2.Tb3 exd3!   (tegenaanval)  en zwart is gered.

Oef 4:
Ik zag de redding niet , maar met 1...Lf8!!  (dreigt nu 2....TxPa5)  2.Pb3 Txa4 heeft zwart geen pion 
verloren.

Oef 5:
Na een gewone damezet zoals 1.Da8 of 1.Dg1 of 1.Da2 volgt er 1...Dh7#.
Zwart kan echter nog net remise halen met 1.De6+!!    DxDe6   en wit staat pat !! 

Oef 6:
Met 1.g3+   Ke5  2.Dc5+   kon ik remise afdwingen door eeuwig schaak omdat De1 geen hulp kan 
bieden aan de zwarte Koning. Ook 1...Kg5  resulteert in eeuwig schaak via 2.De7+ enz.

--------------------------------------------------------------

Partij-analyse
Een correspondentiepartij die ik op Internet speelde.

Elo 2150 - Elo 1700
1.e4  c5  2.Pf3  d6  3.b3 een  zijspoor  dat  als 
belangrijkste verdienste heeft dat zwart uit zijn 
theorie  is  gehaald.  3...Pf6  4.Pc3  e5 dit 
verhindert vrijwel definitief een eventueel d4. 
5.Lc4 Le7 6.0–0 0–0 Diagram 
XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zpp+-vlpzpp'
6-+-zp-sn-+&
5+-zp-zp-+-%
4-+L+P+-+$
3+PsN-+N+-#
2P+PzP-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet

Op basis  van de pionstructuur,  met  name de 
zwarte  centrumpionnen  op  zwart  en  die  van 
wit  (na  d2-d3)  op  wit,  kwam  ik  tot  de 
conclusie dat zwart zwak is op de witte velden 
en wit zwak op de zwarte velden en dat er dus 
ook  sterke  en  zwakke  lopers  konden  uit 
afgeleid worden. Verder kon een mogelijk plan 
van zwart erin bestaan Pb8-Pc6-Pd4 te spelen, 
na voorbereiding van een tijdige penning van 
Pf3 door Lg4. Om dit "strategisch" manoeuvre 
te vermijden speel ik nu h3.  
7.h3 a6 8.a4 Ik wil zwart geen ruimte op de D-
vleugel  geven. 8...Pc6 9.d3 Dit  verzwakt  de 
positie van Pc3, maar aangezien de c-lijn niet 
(of  niet  direct)  zal  geopend  worden  is  dit 
gevaar verwaarloosbaar. Door d3 te spelen is 
Lc4 wel gedegradeerd tot een dikke pion, maar 
anderzijds kan zijn tegenspeler,  Lc8,  nergens 
kwaad aanrichten.   9...Ld7 10.Lg5 Ik wil Pf6 
uitschakelen  zodat  ik  met  een  zeker  comfort 
Pd5 kan spelen. 10...Pa5 11.Lxf6 Lxf6 
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Geen 11...PxLc4?  wegens   12.LxLe7  en  wit 
wint  een  vol  stuk  12.Ld5 Misschien  was 
12.Pd5  iets  consequenter  geweest  12...Lc6 
Deze loperzet heeft wel als nadeel dat Pa5 nu 
geen  veld  heeft.  Ik  onderzocht  of  ik  nu 
mogelijk het spel op de K-vleugel zou kunnen 
verleggen (ver weg van Pa5) doch ik zag niets. 
13.Dd2 een afwachtende zet die beide torens 
verbindt. Bovendien blijft Dd8 gebonden aan 
Pa5 en wordt ook Lg5 verhinderd. 
13...Tb8 14.Lxc6 Diagram 
XABCDEFGHY
8-tr-wq-trk+(
7+p+-+pzpp'
6p+Lzp-vl-+&
5sn-zp-zp-+-%
4P+-+P+-+$
3+PsNP+N+P#
2-+PwQ-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.
Kies je voor 14...bxc6 of 14...Pxc6 ?

14...Pxc6?! Een kleine onnauwkeurigheid 
want veld d5 wordt nu beschikbaar voor wit. 
Na 14...bxc6 blijft veld d5 ontoegankelijk, 
maar staat Pa5 dan weer werkloos. Zwart moet 
inderdaad moeilijke keuzes maken. 
15.Pd5 h6 Diagram 
XABCDEFGHY
8-tr-wq-trk+(
7+p+-+pzp-'
6p+nzp-vl-zp&
5+-zpNzp-+-%
4P+-+P+-+$
3+P+P+N+P#
2-+PwQ-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Ik kon hier niet direct met een strategisch plan 
uitpakken maar ik had het gevoel dat ik mijn 
stelling  verbeterde  indien  ik  nu  de  zwarte 
pionnen  op de  D-vleugel  zou blokkeren  met 
16.a5 wat me ook de optie van Pb6 zou geven. 
Het enige nadeel aan 16.a5 is dat die pion daar 
voorlopig zwak staat.  
16.a5!?  Te8  17.c3 dit verdedigt  veld  d4  en 
bereidt b4 voor.  Ik moest wel  controleren of 
zwart geen 17..Pxa5 kon spelen.   Diagram 
XABCDEFGHY
8-tr-wqr+k+(
7+p+-+pzp-'
6p+nzp-vl-zp&
5zP-zpNzp-+-%
4-+-+P+-+$
3+PzPP+N+P#
2-+-wQ-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 
 Wat te denken van 17...Pxa5 en pionwinst ?

Dit  zou  een  vergiftigde  pionwinst  zijn  want 
17...Pxa5?   18.PxLf6+  gxPf6  (DxPf6?? 
19.TxPa5)  19.Dxh6 (wit recupereert zijn pion 
aan  de  andere  kant  van  het  bord)  en  heeft 
vreselijke  dreigingen  met  20.Ph4  en  21.Pf5. 
Eventueel  kan  wit  deze  aanvalsvariant  nog 
kruiden met tussenin TxPa5 wat Dd8 weglokt 
van de bedreigde K-vleugel. 
Besluit: 17...Pxa5 is een FOUT.  
17...Te6  18.b4  cxb4  19.cxb4  Pe7 Zwart  wil 
het vervelende Pd5 afruilen. Na die ruil heeft 
zwart  echter  nog  enkel  een  slechte  loper, 
terwijl wit zijn Pf3 naar veld d5 zal (proberen) 
te loodsen.  20.Da2 Pxd5 21.Dxd5 Natuurlijk 
neem ik met de Dame en niet met e4-pion. Ik 
wil  veld  d5  immers  vrijhouden  voor  Pf3. 
21...Te7 22.Pd2 op weg naar de betere velden 
(d5 of b6)  22...Tc7 zwart neemt de open c-
lijn,  maar  heeft  er  niet  lang  plezier  aan 
want ....23.Pc4 gedaan met die open c-lijn. Wit 
zal die c-lijn wel terug openen wanneer wit het 
wil. Bovendien druk ik nu met Pc4 en Dd5 op 
pion d6. 
23...Le7 24.Tab1 Ik had hier geen direct plan 
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om verder voordeel te halen, en dus probeer ik 
mijn  stukken  daar  te  zetten  waar  ze  in  de 
toekomst nuttig kunnen zijn. Met Tab1 kan ik 
eventueel  bouwen  aan  de  opstoot  b4-b5. 
24...Tbc8?! Diagram 
XABCDEFGHY
8-+rwq-+k+(
7+ptr-vlpzp-'
6p+-zp-+-zp&
5zP-+Qzp-+-%
4-zPN+P+-+$
3+-+P+-+P#
2-+-+-zPP+"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Zwart beging net met 24...Tbc8 een 2e kleine 

onnauwkeurigheid. Waarom ? 

25.Pb6! Met  tempo  kom  ik  naar  veld  b6. 
Vanwaar  dit  paard  het  zwarte  spel  verlamt 
omdat wit veld c8 onder controle heeft . 
25...Tb8 26.Db3 Ik  weet  ook niet  goed wat 
spelen en ruim alvast veld d5 voor Pb6. Verder 
kan de dame op b3 misschien meewerken aan 
het veroveren van de c-lijn. FRITZ rekent dat 
26.Tfc1!?  sterker  is  met  als  variant  26...Lg5 
27.Txc7  Dxc7  28.Pc4  Td8  29.b5!  axb5 
30.Dxb5.            Terug naar de partij. 
26...Tc6 27.Tfc1 Dc7 Diagram 
XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7+pwq-vlpzp-'
6psNrzp-+-zp&
5zP-+-zp-+-%
4-zP-+P+-+$
3+Q+P+-+P#
2-+-+-zPP+"
1+RtR-+-mK-!
xabcdefghy

  Wit aan zet 

28.Tc4!? sterker dan TxTc6. Met deze "toren-
lift"  dreig  ik  Tbc1 wat  zwart  in  bijkomende 
moeilijkheden zal brengen.  28...Ld8 29.Tbc1 
Txc4 30.dxc4  Ook 30.Txc4 is goed speelbaar. 
Wit  heeft  een  luxe-probleem.  Ik  koos  voor 
30.dxc4  omdat  ik  zo  mogelijk  een 
pionnenopmars op de D-vleugel kan opstarten 
en ook omdat ik zo makkelijk pion d6 onder 
druk  kan  zetten.   30...Dc6 dreigt  niet  enkel 
Dxe4 maar  ook LxPb6. Vandaar  zonder  veel 
nadenken .... 31.Pd5 Kh8 Deze zet begreep ik 
niet zo goed. Anderzijds is het wel een typisch 
voorbeeld voor een speler die onder druk staat 
en geen tegenspel kan organiseren. Aangezien 
hij  "moet"  zetten  speelt  hij  af  en  toe  een 
mindere  zet,  wat  zijn  stelling  alleen  maar 
moeilijker maakt.   Ik herinner me ook dat ik 
hier  naar  een tactische wending zocht omdat 
Kh8  nu  de  verdediging  van  pion  f7  had 
opgegeven en Db3 die in haar vizier heeft. Ik 
zag niets, en dus ...   32.Tc3 dit verdedigt de 
witte toren (op c1 stond hij immers kwetsbaar) 
en laat toe dat wit eventueel b4-b5 zou spelen 
(van zodra Ld8 pion a5 niet  kan slaan).  Een 
ander  voordeel is  dat  wit  eventueel  snel zijn 
aandacht  naar  de  K-vleugel  kan  verplaatsen, 
wat  minder  makkelijk  is  voor  Dc6  en  Tb8. 
32...Dd7 33.Dd1 Wit staat beter maar er zijn 
weinig concrete aanknopingspunten om dit te 
verzilveren. Daarom "dreig" ik een beetje links 
en  rechts  en  wacht  ik  tot  zwart  een  verdere 
misstap doet. En ...... die komt snel.
 33...f5 Diagram 
XABCDEFGHY
8-tr-vl-+-mk(
7+p+q+-zp-'
6p+-zp-+-zp&
5zP-+Nzpp+-%
4-zPP+P+-+$
3+-tR-+-+P#
2-+-+-zPP+"
1+-+Q+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Hoe beoordeel je de gespeelde zet 33...f5 ? 

Hoe zet je verder met wit ?
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Zwart is ongeduldig en geeft wit de kans om 
de stelling te openen op de K-vleugel terwijl 
de zwarte stukken erg passief opgesteld staan. 
Die van wit staan echter klaar om snel in de 
openingen te springen. De zwarte stelling gaat 
nu snel bergaf omdat er een groot verschil in 
activiteit is tussen de witte en zwarte stukken 
op de K-vleugel.  Besluit: 33...f5 is SLECHT.
34.exf5! openen van de stelling aangezien de 
witte stukken actiever staan, is de boodschap 
34...Dxf5  35.Tf3 met  tempo  wordt  de  f-lijn 
veroverd. 
35...De4 36.Tf8+ Kh7 Diagram 
XABCDEFGHY
8-tr-vl-tR-+(
7+p+-+-zpk'
6p+-zp-+-zp&
5zP-+Nzp-+-%
4-zPP+q+-+$
3+-+-+-+P#
2-+-+-zPP+"
1+-+Q+-mK-!
xabcdefghy

  Wit aan zet

Ik  zag  hier  vrij  snel  een  spectaculaire  zet 
(Pf6+) omdat  het  een schaakzet  is  en omdat 
het  zwart  geen  keuze  op  antwoord  geeft 
wegens het familieschaak.  
Het vraagt natuurlijk verder wat rekenwerk om 
die  zet  als  gunstig  te  beoordelen,  maar  het 
belangrijkste  is  dat  je  hem  als  kandidaatzet 
herkent en in overweging neemt. Vergeet niet, 
altijd de schaakzetten onderzoeken.   

Na  enig  denkwerk  oordeelde  ik  dat  de  zet 
goed genoeg was.

37.Pf6+!!  

Aangezien  wit  na  37...LxLf6   37.TxTb8 
zonder enig risico een gewonnen stelling heeft, 
speelt zwart  37...gxf6    Diagram 

XABCDEFGHY
8-tr-vl-tR-+(
7+p+-+-+k'
6p+-zp-zp-zp&
5zP-+-zp-+-%
4-zPP+q+-+$
3+-+-+-+P#
2-+-+-zPP+"
1+-+Q+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Kies uit 38.Dh5 of 38.Dxd6. 
Eentje is winnend, het andere is enkel remise. 

38.Dh5!  dit  dreigt  gewoon  mat  op  f7 en  is 
makkelijk berekenbaar ! Minder duidelijk (en 
minder sterk) is  38.Dxd6?!. Dit bedreigt Tb8 
doch  geeft  zwart  enige  tegenkansen.  FRITZ 
rekent 38...Db1+! (moeilijk te vinden) 39.Kh2 
Df5  40.Txd8  Df4+  41.Kg1  Txd8  42.Dxd8 
Dc1+ 43.Kh2 Df4+ en eeuwig schaak. 
De partij  ging verder met   38...Dg6 39.Tf7+ 
Dxf7 40.Dxf7+ Kh8 Diagram 
XABCDEFGHY
8-tr-vl-+-mk(
7+p+-+Q+-'
6p+-zp-zp-zp&
5zP-+-zp-+-%
4-zPP+-+-+$
3+-+-+-+P#
2-+-+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet wint veel materiaal. Hoe ?

41.Df8+!  Kh7  42.Dxd6!  met  beslissende 
aanval op Tb8.  Zwart gaf op want torenverlies 
na: zowel  42...Ta8  43.Dd7+ Kg8 44.Dxb7 

als 42...Tc8 43.Dd7+ Kg8 44.Dxc8



schaaktraining.met.jan Nr 15          01-10-2014                                                               pagina  11

Doe het beter dan de oude meesters uit 1883
Enkele voorbeelden waar oude (groot)meesters "makkelijke" winst-voortzettingen laten liggen. 
Blijkbaar waren ze dus ook maar gewone stervelingen ....Ze staan van makkelijk naar moeilijk(er).

XHGFEDCBAY
1-tR-+-tR-+!
2+-mK-+-+-"
3-+-zP-+-+#
4+QzPp+-+-$
5-+-+pzP-wq%
6+-tr-+l+p&
7-+-+-+p+'
8+-sN-+-mk-(
xhgfedcbay

Mackenzie - Mortimer 1883

Wit heeft zopas 38.PxTf8 gespeeld en zwart 
speelde nu machinaal 38....TxPf8?! .
Er is echter (veel) sterker voor zwart.7

XHGFEDCBAY
1-mKR+-vL-tR!
2+PzP-+PzP-"
3P+-+-+-+#
4+-+-+-+P$
5-+p+nvlN+%
6sN-+Q+pwql&
7kzp-+-+-zp'
8+-tr-+-+r(
xhgfedcbay

Bird -Chigorin 1883.

Zwart aan zet speelde hier
 20....Tf6?!  21.De5 c4 enz.  en won 

uiteindelijk de partij.
Hoe ging het echter veel sneller ?8

7 Zwart kan het slaan van Pf8 uitstellen en 
met 38...Dd2+! veel materiaal winnen. Op 
39.Kg3 volgt immers 39...Dxe3+ enz. en op 
39.De2? verrassend 39...Txf4+!! 40.exTf4 
e3+ 41.Kf1 Lb5+ of 41.Kf3 d4+.

8 Met 20....Tae8!   21.Dd7 Te7!   had zwart de 
witte dame kunnen vangen. 

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7+-+-+p+-'
6-+-vllsn-zp&
5+p+-zP-zp-%
4-+-zp-+-+$
3+-+n+-vLP#
2-zPPsN-zPP+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Mason - Rosenthal 1883

Wit aan zet staat 2 stukken achter, maar hij kan 
3 stukken slaan (volg je nog !?) en hij speelde 
hier 24.exf6? en bleef  na 24....Pf4 domweg 
een stuk achter. Kan jij het beter ?9

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zplwq-+pzpp'
6-zp-+psn-+&
5+-vl-+-sN-%
4-+-+-+-zP$
3+-zPL+-sN-#
2PzPQ+-zPP+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Mortimer -Englisch  1883

Zwart aan zet speelde 15...h6?! . Hij had echter 
met een erg verrassende zet snel een sterke 

aanval kunnen krijgen. 
Enig idee ? (Het is niet 15...Lxg2). 10

9 Met 24.cxPd3! had wit de partij kunnen 
redden want hij recupereert nog een stuk 
met de pionvork op e5

10 Wit heeft maar weinig zwaktes. Naast pion 
g2 staat enkel Pg3 op NV. Zwart pakt uit 
met   15...Lxf2+    16.D(K)xLf2 Pg4+   en 
zwart kan nadien DxPg3 slaan. 


