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Observatie  .....Zoek de aangevallen punten ....

Het kan wel eens gebeuren dat een minder ervaren speler materiaal verliest omdat hij eenvoudigweg 
niet gezien had dat er iets aangevallen stond.

Hierbij enkele OBSERVATIE-oefeningen om dit te vermijden voor de toekomst. Deze oefeningen 
zijn dus vooral geschikt voor de minder ervaren schaker die af en toe wel eens een aanval 
overziet....

Probeer telkens zowel voor wit als voor zwart te ontdekken wat er allemaal aangevallen staat.
Duid ook aan wat "nul-verdedigd" staat (ttz evenveel keer aangevallen als verdedigd) en wat 
"negatief verdedigd" staat (ttz meer aangevallen dan verdedigd). 

Wedden dat je ze niet allemaal kan vinden !?

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-zp-wqpzpp'
6lzpNsn-+-+&
5zp-+P+-+-%
4P+P+P+-zP$
3+P+-sN-zP-#
2-+Q+-tR-+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Oefening 1

XABCDEFGHY
8rsn-+k+-tr(
7zplzpp+p+-'
6-zp-+p+-zp&
5+-+-sN-wq-%
4-+PzPn+Q+$
3+-+LzP-vL-#
2PzP-vl-zPPzP"
1tR-+K+-+R!
xabcdefghy

Oefening 2

XABCDEFGHY
8-trl+r+k+(
7+-wqnzppvlp'
6-+-+-+p+&
5+-+psN-+-%
4-sn-zPP+-+$
3+L+-vLN+P#
2-+-+-zPP+"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

Oefening 3

XABCDEFGHY
8-+k+-tr-+(
7+p+-tr-+R'
6p+l+p+p+&
5+-zppzP-zP-%
4-wQ-+qvLP+$
3+-zPnzP-mK-#
2PzP-+-+-zP"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

Oefening 4
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Oplossingen:  (en ik hoop dat ik mezelf niet vergist heb, want het is vreselijk moeilijk !!)
Oefening 1: 

- wit valt 3 punten aan: a5 - De7 - f7 . Daarvan is De7 "negatief" en a5 "nul" verdedigd
- zwart valt 3 punten aan: c4 (2 keer) e4 (2 keer) h4. Daarvan is pion e4 "negatief" en pion 

h4 "nul" verdedigd.

Oefening 2:
- wit valt 6 punten aan: d7 - Ld2 - Pe4 - e6 - f7 - Dg5. Daarvan zijn Pe4 "negatief" en  pion 

f7 en Ld2 "nul" verdedigd.
- zwart valt 5 punten aan: e3(2 keer) - Pe5 - f2 - Lg3 - Dg4. Daarvan zijn pion e3 "negatief" 

en pion f2 en Dg4 "nul" verdedigd.

Oefening 3:
- wit valt  4 punten aan: d5 (2 keer) - Pd7 - f7 -g6. Daarvan zijn pion d5 en pion f7 "nul" 

verdedigd. 
- zwart valt 2  punten aan. Pe5 en pion e4, die beiden "negatief" verdedigd zijn.

Oefening 4:
- wit valt 4 punten aan: b7 - c5 - De4 - Te7. Daarvan is Te7 "negatief" en c5 "nul" verdedigd.
- zwart valt 7 punten aan: Db4 (3 keer) -b2 - Te1- e3 - Lf4 (3 keer) -e5 (2 keer) - Th7. 

Daarvan zijn Db4 - Te1 - e5 - Th7 "negatief" en b2 - Lf4 "nul" verdedigd.
-----------------------------------------------------------------------

Oplossing van het HUISWERK Nr 5

In deze stelling vroeg ik je te zoeken naar 
meerdere manieren om met wit de partij te 
winnen.
Je hebt er ongetwijfeld wel 1 of 2 gevonden, 
maar heb je ze alle 3 gevonden ?

Ikzelf had er nogal werk aan om ze te vinden, en 
het is dan ook onze vriend FRITZ die me een 
handje toestak.

Ik geef ze je hierbij alle drie:

Optie EEN: (de voor mij gemakkelijkste) 
1.Lf7 - Kxf7  (Kh7?  2.De4 - g6  3.Dh4 mat) 
2.Pxd8+ - Txd8  3.Dd2 met duidelijk materiaal 
voordeel voor wit (Dd8 voor Pe6 en Lg6). 

Optie TWEE: (meer riskantere)
1.Pxd8 - Pxe3  2.Lxe7 - Ld5 en nu is het minder duidelijk hoe Pd8 ooit terug in het spel komt. Een 
niet zo duidelijk winst dus.

Optie DRIE: (de beste)
1. De5 (speelt met tempo (matdreiging!) de dame weg zodat Dd8 aangevallen blijft staan) - Lf6 
2.Pxd8 - Lxe5  3.dxe5 en wit blijft een stuk voor en dreigt nog meer materiaal te winnen (Lb7 of 
Pd5 of  kwaliteitswinst via Pf7)

Conclusie:
Optie DRIE levert het meeste materiaalvoordeel op, doch persoonlijk vond ik optie EEN (ttz 1.Lf7) 
de gemakkelijkste om uit te rekenen met het minste risico op fouten.
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Partij-analyse
Deze keer een volledige partij met enkele vragen. De antwoorden staan achteraan het artikel.

1. e4 c6 2. d4 d5 
(= Caro-Kann. Deze opening heeft de reputatie 
zeer degelijk te zijn op grootmeesterniveau. Wit 
heeft hier meerdere hoofdsystemen waarmee hij 
kan verder zetten. Dit zijn 3.exd5 (ruilvariant) 
of 3.e5 (doorschuif) of het hier gespeelde 3.Pc3 
(moderne varaint) ) 
3. Pc3 dxe4 4. Pxe4 

hier kan zwart met 4....Pd7 eventueel zwaar in 
de fout gaan als wit een "grapje" probeert met 
5.De2?!  en zwart hierop blundert met 
5...Pgf6?? .. zie diagram . 
XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+nzppzpp'
6-+p+-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPN+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+QzPPzP"
1tR-vL-mKLsNR!
xabcdefghy
Vraag 1: Waarom is dit een blunder ?

OK, terug naar de partij, waar zwart geen 
4...Pd7 speelt, maar wel 

Pf6 5.Pxf6+ exf6 6. Le3 Lf5 7. Lc4 Ld6 8. g4 
(diagram)
XABCDEFGHY
8rsn-wqk+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+pvl-zp-+&
5+-+-+l+-%
4-+LzP-+P+$
3+-+-vL-+-#
2PzPP+-zP-zP"
1tR-+QmK-sNR!
xabcdefghy

Vraag 2:     Wat vind je van de zopas gespeelde 
zet 8.g4 ?

Le4 9. f3 Lg6 10. Dd2 b5 11. Lb3 a5 (diagram)

XABCDEFGHY
8rsn-wqk+-tr(
7+-+-+pzpp'
6-+pvl-zpl+&
5zpp+-+-+-%
4-+-zP-+P+$
3+L+-vLP+-#
2PzPPwQ-+-zP"
1tR-+-mK-sNR!
xabcdefghy

Vraag 3 : Hoe moet wit verder zetten ? Met 
12.a4 of 12.a3 of 12.c3 en waarom ?

12.a4! O-O 13. O-O-O Dc7 (diagram)
XABCDEFGHY
8rsn-+-trk+(
7+-wq-+pzpp'
6-+pvl-zpl+&
5zpp+-+-+-%
4P+-zP-+P+$
3+L+-vLP+-#
2-zPPwQ-+-zP"
1+-mKR+-sNR!
xabcdefghy

Vraag 4: wat moet het plan zijn van wit in deze 
stelling ? Hoe moet hij dus spelen ?

14. h4 h5 15. Ph3 Te8 (diagram)
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XABCDEFGHY
8rsn-+r+k+(
7+-wq-+pzp-'
6-+pvl-zpl+&
5zpp+-+-+p%
4P+-zP-+PzP$
3+L+-vLP+N#
2-zPPwQ-+-+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

Vraag 5: wat denk je van 16.Pf2  of 16.Pf4 ?

16. Lf4 hxg4 17. Lxd6 Dxd6 18. Pf4
Lh7 19. Tdg1 Pd7 (diagram)
XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+-+n+pzpl'
6-+pwq-zp-+&
5zpp+-+-+-%
4P+-zP-sNpzP$
3+L+-+P+-#
2-zPPwQ-+-+"
1+-mK-+-tRR!
xabcdefghy

Vraag 6: hoe moet wit op g4 nemen?  waarom ?

 20. Txg4 Pf8 (diagram)
XABCDEFGHY
8r+-+rsnk+(
7+-+-+pzpl'
6-+pwq-zp-+&
5zpp+-+-+-%
4P+-zP-sNRzP$
3+L+-+P+-#
2-zPPwQ-+-+"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy

wit aan zet

HUISWERK Nr6:

Wat zou jij spelen met wit in het laatste diagram 
na 20....-Pf8?         Motiveer je antwoord         . 

Antwoorden op de vragen:

Antwoord 1:  Er volgt dan namelijk 6.Pd6 mat !

Antwoord 2:  De zet 8.g4 brengt NIETS bij tot 
de ontwikkeling. Hij verzwakt enkel de 
koningsvleugel en wit zal nu dus moeten groot 
rokeren. Conclusie: 8.g4 is niet zo sterk.

Antwoord 3: De minst goede van de 3 opties is 
12.c3?! omdat na 12...a4!  13.Ld1 (of Lc2?! - 
LxLc2 en wit heeft veel zwaktes) zwart nu ten 
gepaste tijde a4-a3 kan spelen om bijkomende 
zwaktes uit te lokken bij wit. Wit heeft ook een 
probleem van RUIMTE.
Beter is daarom 12.a3 omdat die de witte 
loperruil ontwijkt en ook de zwarte a-pion 
afstopt.
De beste (meest aktieve) is evenwel 12.a4!? 
omdat hij ruimte behoudt.   Oh ja, op het 
mogelijk daarop volgend grapje  12....Lxc2 
nemen we dan natuurlijk niet met 13.LxLc2 
(want Lb4!! en dameverlies) maar wel met 
13.DxLc2 en stukwinst.

Antwoord 4: Dit is een stelling met 
tegengestelde rokades !! (0-0-0 tegen 0-0). In 
zulke gevallen is het bijna altijd van 
levensbelang om snel ten aanval te trekken. De 
pionnen moeten als rammen gebruikt worden 
om de vijandelijke koningsstelling te openen. 
Het is dan ook logisch dat wit verder zet met 
14.h4!

Antwoord 5:  
- 16.Pf2 zou een blunder zijn met 

stukverlies wegens 16...TxLe3 (17.DxTe3? - 
Lf4)

- 16.Pf4 is ook fout maar minder 
vanzelfsprekend. Als zwart goed rekent kan hij 
met 16...TxLe3  17.PxLg6 - TxLb3!!  18.bxTb3 
-fxPg6 materiaal winnen. 

Antwoord 6: een makkie. Aangezien wit zijn 
torens klaar gezet heeft op de g- en h-lijn is het 
de bedoeling dat die "zicht" op de vijandelijke 
koningsstelling krijgen. Het is dan ook logisch 
20.Txg4 te spelen.
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Combinaties van een Wereldkampioen:
 Willem Steinitz

Vanaf heden zal ik in de trainingsnummers een reeks combinaties 
voorstellen van een gewezen wereldkampioen, alsook een korte 
beschrijving van deze legendarische schaker geven. 
Ik start met de 1e officiële wereldkampioen, genaamd Willem Steinitz 
(1836-1900). Voordien waren er ook sterke schakers, zoals Anderssen en 
Morphy, doch deze hebben het statuut van niet-officiële wereldkampioen.

Steinitz (geboren in Praag) die wiskunde studeerde, werd een professionele schaker vanaf 1862 en 
verbleef toen hoofdzakelijk in London. Vanaf 1883 verhuisde hij naar New-York tot het einde van 
zijn leven. Hij was de man die basis legde voor het positionele spel. 
Na een match in 1886 in de USA tegen Zukertort werd hij aanzien als de 1e wereldkampioen. Hij 
verdedigde nadien 4 keer zijn titel met succes, doch in1894 verloor hij de wereldtitel aan Emanuel 
Lasker. In de reeks combinaties hieronder is Steinitz steeds aan zet.  (Tips zie pagina  9)
Ze zijn niet altijd gemakkelijk, maar de bedenktijd is onbegrensd (☺)

XHGFEDCBAY
1-+R+-tR-+!
2zPP+-wq-+P"
3-+-+-sN-+#
4+-+K+-+-$
5-+-zP-+p+%
6zp-zP-+p+p&
7-zp-+-+-+'
8+-+-trk+-(
xhgfedcbay

1.Noa - Steinitz  ☺☺☺
(London 1883)

XABCDEFGHY
8-+ktr-vl-tr(
7zppzp-sn-zpp'
6-+-zp-sn-+&
5+-+P+-sNq%
4-+-+-vL-+$
3+-+-+Q+-#
2PzPPmK-+PzP"
1tR-+-+L+R!
xabcdefghy

2.Steinitz - Winauwer ☺☺
(London 1883) 

XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7zp-zp-+-mkp'
6Pzp-+-+-+&
5+-vl-+RzP-%
4-+-tr-+-+$
3+-+-+-vL-#
2-zP-+-+PzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

3.Steinitz - Zukertort ☺☺
(1e Wereldkampioenschap 1886)

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+p+k'
6-+Q+-zP-zp&
5+-+-zp-zpP%
4p+-+-+P+$
3wq-+-+P+-#
2-+-+-vL-+"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

4.Steinitz - Zukertort ☺☺
(1e Wereldkampioenschap 1886)
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XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-+qsnpvl-'
6-zp-+-+-+&
5zp-+-+PzPQ%
4-+-+p+-zP$
3zP-vL-+-+-#
2LzP-+-+-+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

5.Steinitz - Zukertort ☺☺ 
(1e Wereldkampioenschap 1886)  (analyse)

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zppzplvl-zpp'
6-+-+-zp-sn&
5+-+P+-+-%
4-+-+N+q+$
3+-+L+NzP-#
2PzPP+-+K+"
1tR-+-wQ-+R!
xabcdefghy

6. Steinitz - Zukertort ☺☺
(1e Wereldkampioenschap 1886)

XABCDEFGHY
8rtr-+-+-+(
7+-+l+k+-'
6q+pzP-+-zp&
5zp-vl-vLLzp-%
4-+-+-snQsN$
3zP-+-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

7. Steinitz - Chigorin ☺☺
(2e Wereldkampioenschap 1889)

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7zp-+-+-zp-'
6-+-wq-+n+&
5+pzp-+pwQp%
4-+-zp-zP-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-vL-+LzP"
1mK-+R+-tR-!
xabcdefghy

8. Steinitz - Chigorin ☺☺
(2e Wereldkampioenschap 1889)

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

9. Steinitz - Gunsberg ☺☺
(3e Wereldkampioenschap 1890)

XABCDEFGHY
8-+-+rtr-mk(
7+pzpl+-+p'
6-+q+-+p+&
5zp-+-+-+-%
4-+-sn-+-+$
3+LzP-vL-+-#
2PzP-+-zPP+"
1+-mK-+Q+R!
xabcdefghy

10. Steinitz - Chigorin ☺☺☺
(4e Wereldkampioenschap 1892)
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XABCDEFGHY
8-+-tr-tr-+(
7zp-wq-+-vlk'
6-+p+-zpl+&
5+psn-+-+p%
4-+-+P+-zP$
3+-zP-+Q+-#
2PzPL+-sN-+"
1tR-vL-mK-tR-!
xabcdefghy

11.S Steinitz - Lasker ☺☺
(5e Wereldkampioenschap 1896)

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-+-wq-'
6-+pvlpsn-zp&
5+-+-sNp+l%
4-+PzP-+p+$
3+-vL-wQ-+-#
2PzPL+-zPPzP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

12. Steinitz - Lasker☺☺
(5e Wereldkampioenschap 1896)

XABCDEFGHY
8r+r+k+-+(
7zpp+qsn-+p'
6-+-+-zpp+&
5+-+p+-sN-%
4-+-+-+Q+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy
13. Steinitz - Von Barbeleben  ☺☺☺

(Hastings 1895)

XHGFEDCBAY
1R+-sN-vL-tR!
2zPP+K+-+-"
3-+P+-zPN+#
4+-+P+-zP-$
5-+-zp-+p+%
6+-snp+nvl-&
7pzpr+-zp-+'
8+-+ktr-+-(
xhgfedcbay

14.Lasker - Steinitz  ☺☺
(6e Wereldkampioenschap 1896)

XHGFEDCBAY
1-+R+-+-+!
2+K+Q+LwqP"
3-zP-zP-zP-+#
4+N+P+-+-$
5-vlP+-+-+%
6+-sn-tRp+p&
7pzpptr-+p+'
8+ktr-+-+-(
xhgfedcbay

15.Cohn - Steinitz ☺
(London 1899)

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpp+l+-zp-'
6-+-+p+-zp&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3zPN+-sn-+-#
2-zP-+RwqPsN"
1tRL+Q+-+K!
xabcdefghy

16. Steinitz - Tinsley ☺☺☺
(London 1899)
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Tips ivm de combinaties:

1  Vermoeden 2 (V2), ttz schaakzetten
2  uitschakelen verdediging
3  V2
4  Vermoeden 1 (V1), ttz "nul-verdedigd"
5  V2
6  stukwinst
7  V2
8  V1

9   weglokken van Dd8
10  V2
11  V1 en V2
12  V1
13  V2
14  V1
15  V1
16  V1

Hoe bestudeer ik een opening ?

Ik kreeg van een lezer de interessante vraag "hoe een opening leren ?"  Iedereen heeft daar mogelijk 
zo zijn eigen mening over, en hieronder geef ik mijn persoonlijk aanpak.
In dit artikeltje ga ik het niet hebben over hoe je een eigen openingsrepertoire moet uitbouwen, 
maar wel hoe je een bepaalde opening beter in de vingers krijgt door ze gericht te bestuderen.

1. Een "rustige " of "dynamische" variant ?
Ideaal moet je openingskennis aangepast zijn aan je speelstijl en je spelvaardigheid. Mogelijk ben je 
een aanvallende speler die risico durft nemen en zich thuis voelt in het complexe middenspel, of 
opteer je meer voor zekerheid en rustig spel en voel je je beter in het eindspel.
Algemeen kan men stellen dat er openingen zijn die meer dan anderen neigen naar "zekerheid" of 
"risico", maar in bijna elke opening zijn er varianten te vinden die "rustig" of "aanvallend" te 
catalogeren zijn.
Zo kan je opteren voor rustige evenwichtige openingsvarianten met een grote remisemarge, of 
daarentegen gaan voor onevenwichtige meer aanvallende openingsvarianten waar de kans op winst 
of verlies groter is. 
Een evenwichtige openingsvariant is meestal symmetrisch1  met weinig pionzwaktes en goed 
opgestelde stukken. Een onevenwichtige openingsvariant kan asymmetrisch2 zijn met pionzwaktes 
voor beide partijen en gaat meer gepaard met dynamiek en taktiek.

2. De uitwerking van de openingsvariant
Veronderstellen we nu dat we een opening willen bestuderen.  Als informatiebron kan je ofwel een 
boek of een database gebruiken, maar ook het openingsboek van het schaakprogramma FRITZ leent 
zich daar toe. 
In elke opening heb je meestal een grote varianten-boom. Persoonlijk bestudeer ik nooit alle 
varianten die in de opening voorkomen. Ik maak wel eerst een kort overzicht van de mogelijke 
varianten en zoek dan een variant die behoorlijk goed scoort en die een beetje in mijn spelpatroon 
past. Ik probeer ook een variant te vinden waar de tegenstander niet zo veel goede keuzes heeft, 
want dan moet ik zelf minder antwoordzetten bestuderen en onthouden.
Dit proces is natuurlijk zoekwerk en vraagt wat inspanning.
Je kan dit proces omzeilen door een boek te kopen dat een eigen openingsrepertoire heeft 
uitgewerkt. Dit impliceert dan mogelijk wel dat je veel van je huidige openingskennis overboord 
moet gooien want je zal daar mogelijk andere openingsvarianten in vinden dan wat je kent.

Eens mijn variantenkeuze gemaakt maak ik een tabel waarop ik die gekozen variant met zijn 
belangrijkste zijvarianten en beste tegen-antwoorden uitschrijf.
Ik doe dit zo voor een 5-à 10 zetten. Meer heeft meestal geen zin.

1 Symmetrisch wil hier zeggen dat er evenveel pionnen tegenover elkaar staan op beide vleugels.
2 Assymmetrische wil hier zeggen dat wit op één vleugel een overwicht aan pionnen heeft, en zwart een overwicht op 

de andere vleugel.
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3. De studie:
Deze tabel bestudeer ik dan regelmatig (in het begin veel, na verloop minder veel) totdat ik weet 
welke antwoordzetten ik moet spelen in deze bepaalde openingsvariant.
Ik probeer dit aan te vullen met enkele partijen van (groot)meesters waarin deze variant wordt 
gespeeld. Ik probeer deze partijen ook af en toe eens na te spelen zodat ik beter zie hoe het 
middenspel er aan toe gaat. 

4. De controle of de terugkoppeling
Als ik in een partij deze openingsvariant zelf gespeeld heb noteer ik dit in een apart 
"openingsboekje" en controleer ik mijn opening op fouten en noteer ik deze fouten in het boekje.
Achteraf herlees ik af en toe in dit openingsboekje mijn "gemaakte fouten" zodat ik die in een 
volgende partij hopelijk niet meer zal maken.
Het concept is, "zorg dat je fouten maar één keer maakt".

5. Rendement ?
Je kan natuurlijk niet alles onthouden en dus moet je selectief zijn in dat wat je zeker wil onthouden 
en dat wat eventueel mag vervagen.
Mijn tip is hier dat je bij voorkeur veel energie (herhalingstijd) steekt in de varianten die je denkt 
veel tegen te krijgen.
Als je vast stelt dat je veel verliest met je openingsvariant moet je hem niet te snel over boord 
gooien want dan is al je studiewerk verloren. Aangezien je een behoorlijk goede variant gekozen 
hebt ligt de oorzaak van verlies niet in de opening, maar meer in je middenspel- of eindspelkennis.

In de praktijk:
Veronderstellen we dat ik met wit mijn repertoire tegen de Philidor-verdediging wil in kaart 
brengen. 
De eerste zetten zijn dus 1.e4 e5  2.Pf3 d6 (= Philidor-verdediging). 
Nu ga ik stelselmatig zetten voor wit kiezen die goed zijn en die (ideaal) weinig goede opties aan 
zwart laten. Hierdoor moet ik als wit dus minder onthouden.

Ik kies 3.d4  en ik werk nu de hoofdvarianten uit voor zwart:

3.....exd4 4.Pxd4  en nu:
- Pf6  5.Pc3 Le7  6.Lf4 0-0  7.Dd2 en na 8.0-0-0 start de aanval op Kg8
- g6    5.Pc3 Lg7   6.Le3

3.....Pf6  4.Pc3 Pbd7 (exd4 zie vorige variant) 5.Lc4 Le7  en hier heb je 2 keuzes:
- ofwel het "gezonde" 6.0-0  0-0  7.Te1 c6 8.a4 (tegen een mogelijk b5 gericht)
- ofwel het riskantere  6.Pg5 0-0  7.Lxf7!?  TxLf7 8.Pe6 De8  9.Pc7 Dd8  10.PxTa8 met een 

onduidelijke stelling

3......Pd7 4.Pc3 Pf6 en we zijn in variant "3....Pf6" terecht gekomen.

Ik merk ook op dat er vandaag door zwart soms een andere zetvolgorde wordt gebruikt. Deze is als 
volgt: 1.e4 - d6  2.d4 - Pf6  3.Pc3 - Pbd7  4.Pf3 - e5  5.Lc4 en we zitten dus in variant 3....Pf6.

Tot zover mijn synthese-tabel. Nu nog enkele recente (groot)meesterpartijen zoeken waarin dit 
gespeeld werd zodat ik wat meer background heb voor het middenspel.

 Firman,Nazar (2526) - Degraeve,Jean Marc (2546) [C41]   (2008)
 1.e4 e5 2.Pf3 d6 3.d4 exd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 Le7 6.Lf4 0–0 7.Dd2 a6 8.0–0–0 b5 9.Le2 c6 10.Lf3 
Ta7 11.e5 dxe5 12.Lxe5 Ld7 13.The1 Te8 14.Dg5 Ph5 15.Dxh5 Lg5+ 16.Kb1 g6 17.Lxb8 Txe1 
18.Txe1 Ta8 19.Lc7 1–0
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Shirov,Alexei (2745) - Vorobiov,Evgeny E (2596) [C41]  (2009)
 1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 e5 4.Pf3 Pbd7 5.Lc4 Le7 6.0–0 0–0 7.Te1 c6 8.a4 b6 9.La2 a6 10.Ph4 
Pxe4 11.Pxe4 Lxh4 12.dxe5 dxe5 13.Dh5 Le7 14.Lg5 Pf6 15.Dh4 h6 16.Lxh6 gxh6 17.Tad1 Pg4 
18.Dh5 De8 19.h3 Kh7 20.hxg4 f5 21.Dxe8 Txe8 22.Pd6 Lxd6 23.Txd6 fxg4 24.Txc6 Lf5 25.Txb6 
Lxc2 26.Tc1 Tec8 27.Le6 1–0

Rasulov,Vugar (2392) - Bagaturov,Giorgi (2482) [C41]  (2008)
 1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 e5 4.Pf3 Pbd7 5.Lc4 Le7 6.Pg5 0–0 7.Lxf7+ Txf7 8.Pe6 De8 9.Pxc7 Dd8 
10.Pxa8 b6 11.dxe5 dxe5 12.Pd5 Lc5 13.Pxf6+ Dxf6 14.0–0 La6 15.Pc7 Lxf1 16.Dxf1 Dh4 17.Kh1 
Lxf2 18.Dd1 Pc5 19.Dd5 Pxe4 20.h3 Pg3+ 21.Kh2 Lg1+ 0–1

Oplossingen combinaties Steinitz:
Opgave Score Oplossing
1 3 1....Dd3+ 2.Kf4 - Td4  en wit gaf op.
2 2 1.DxDh5 - PxDh5  2.Pf7 en kwaliteitswinst
3 2 1.TxLc5! - TxTe1  2.LxTe1 -bxTc5  3.Lc3  en wit heeft het betere 

eindspel  
4 2 1.De8 en zwart gaat onherroepelijk mat
5 2 1.Dxf7 - Kh8  2.Dxg7 mat
6 2 1.TxPh6 - gxTh6  2.Pf6 en damewinst
7 2 1.Lg6 - Kf8  2.DxLd7 en wint
8 2 1.Lh3 met een dubbele aanval op Pg6 en pion f5. Na 1....Tb6 kwam 

2.Lxf5 met pionwinst en vernietigende aanval
9 3 Steinitz won hier met 1.DxTa8 - DxDa8  2.Tc8 - Tg8  3.TxDa8 - TxTa8 

4.e6 en promotie volgt. Het schaakprogramma FRITZ doet evenwel nog 
beter met het schitterende 1.Le7 en na 1....DxLe7 2.DxTa8 - Tg8  3.Tc8 
is wit dood.

10 2 1.Txh7!! - KxTh7  2.Dh1 - Kg7  3.Lh6-Kf6  4.Dh4 en zwart gaat mat.
11 2 1.TxLg6 - KxTg6  2.Df5 - Kf7  3.Dxh5 - Kg8  4.DxPc5
12 2 1.Pxc6! - Lxh2 (bxPc6  2.Dxe6 en 3.DxLd6 met dubbele pion winst) 

2.KxLh2 - bxPc6  3.Dxe6 en pionwinst
13 3 1.TxPe7 - Kf8! (DxTe7  2.TxTc8 enz)  2.Tf7!! - Kg8  3.Tg7!!! - Kh8 

(Kf8 4.Ph7) 4.Txh7 en 1-0
14 2 1....Pxe4!  en wit kan geen 2.fxPe4 spelen wegens Tf2 mat
15 1 1....-Pxg4  en op 2.Dxg4 volgt  DxLc2 met stukwinst.
16 3 1.Dd3 en wit wint een stuk (Er is immers geen mat op f1 want er staat 

een paard op h2)

Totaal score ...........

Bij een score van:
meer dan 25 zit je zeker boven de 2000 Elo
tussen 15 en 25 zit je ergens rond 1800 Elo
tussen 10 en 15 rond de 1500 Elo


