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Grootmeesters !!
Sinds het laatste FIDE-congres (1 april 2014) hebben België en Nederland elk een nieuwe 
Grootmeester. Voor Nederland is dit Benjamin Bok (°1995) en voor België Bart Michiels (°1986).

Om beide GM te eren, een recente combi van elk:
XABCDEFGHY
8-+-+-tR-+(
7+l+-+-tr-'
6pzp-+p+k+&
5+-+-zp-+-%
4-+q+-+-+$
3+-sN-+-+Q#
2PzP-+-+PzP"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

Benjamin Bok (2560) - Yangyi Yu (2677)
Tata-Steel 2014

Wit aan zet.

Met Dc4 kan zwart nog net alles verdedigen. 
Vandaar dat Benjamin Bok hier "simpel" 
34.b3!!! speelde en na 34...Dd4  25.Dxe6+ 
Kh5  26.Df5 kon zwart opgeven.

XABCDEFGHY
8-+-vl-+r+(
7zpk+-snP+-'
6-+-+p+-+&
5+-+pzPn+-%
4-zP-zP-+-+$
3+-+-vL-+r#
2-+N+-zPN+"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

Filip Pancevski (2478) - Bart Michiels (2506)
European Team Championship 2013

Zwart aan zet

Er dreigt 31...fxTg8D maar de Belg weet dat 
mat de partij beëindigd en speelt dus 
31....Ph4!!  en wit was erg sportief  want er 
volgde 32.fxTg8D Pf3 mat

Jan Gooris

Er verschijnen 20 trainingsnummers in 2014 op:
De 1e en 15e van de maand (dus 2 per maand), behalve 15 juli en 15 augustus
Individueel abonnement 20 Euro - Clubabonnement 80 of 120 Euro
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Wat denk je van ?

XABCDEFGHY
8rsnl+-trk+(
7zpp+-+pvlp'
6-wqpzp-snp+&
5+-+-zp-+-%
4-+-zPP+-+$
3+PsNL+P+-#
2PvLP+N+PzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

Wat denk je van 1.d5 ? 1

XABCDEFGHY
8rsnl+-trk+(
7zpp+-+p+p'
6-wq-zp-snpvl&
5+-+Pzp-+-%
4-+-+-+-+$
3+PsNL+P+-#
2PvLP+N+PzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

Wat denk je van 1.f4 ? 2

1 Na 1.d5   cxd5!   2.exd5 (Pxd5 PxPd5   
3.exPd5) heeft zwart een gezonde 
pionstructuur omdat zijn "achtergebleven" 
d6 pion nu afgeschermd is door een witte 
pion op d5 en heeft zwart nu ook veld c5 ter 
beschikking voor Pb8 (via d7) en kan 
desnoods het plan f7-f5 uitvoeren.
Bovendien verhindert Db6 nu ook dat wit 
kan kort rokeren.
Zwart staat dus iets beter.

2 Na 1.f4?! is plotseling veld g4 verzwakt. 
Zwart kan nu met 1...Pg4! voor grote 
problemen zorgen. (2.Tf1 Pe3)

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7zpp+n+-+p'
6-wq-zp-zppvl&
5+-+P+-+-%
4-+-+LzP-+$
3+PwQ-+-+-#
2PvLP+N+PzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Wat denk je van 1.Pg3 ? 3

XABCDEFGHY
8-+k+-+r+(
7+pzp-vlq+p'
6p+-+p+-+&
5+-+pvLp+-%
4-+-zP-+r+$
3+-zP-+-+Q#
2PzP-+RzPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wat denk je van 1.f3 of verkies je 1.f4 ? 4

3 Na 1.Pg3?! staat Le4 absoluut gepend en 
staat plotseling pion f4 niet meer verdedigd. 
Zwart kan dus makkelijk met 1...Lxf4 
voordeel doen. 
Uiteraard mag zwart geen 1...f5?? spelen 
wegens 2.Dh8+ en verliest.

4 In een blitz speelde ik hier 1.f3? en kon 
opgeven na 1...Th4!. 
Vandaar dat 1.f4 beter is omdat er nu een 
vluchtveld voor Dh3 wordt gemaakt.
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Voorstellingsvermogen
Ik geef je per diagram de gespeelde zetten en jij berekent het slot.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-mk-+-+&
5+pzp-zp-+-%
4-zP-+p+RzP$
3zP-+pzP-zP-#
2-+-mK-+-tr"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Hoe gaat het verder als wit nu 1.Kc3 speelt ? 5

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+-+-+KvL-"
3-+-+R+P+#
4zP-+-zpP+-$
5-zPq+-+-+%
6+p+-wQ-+-&
7pvlp+-+-+'
8+k+-+-tr-(
xhgfedcbay

Men speelt : 1...Te8
a. 2.La3 en zwart wint met ....6

b. 2.Lxd4 Te2+  3.Kc3 en hoe loopt het mat ?7

5 Er volgt mat in 2 met   1...Tc2+    2.Kb3 c4#  

6 Met 2...Lf8! wint zwart materiaal omdat er 
op 3.Dc6 of 3.Da6 telkens vernietigend 
3....Te2+ volgt.

7 In de partij kon ik hier mooi mat geven met 
3...Da5+    4.Db4 Da1 mat (of 4.b4 Da3   
mat). Een eigenaardig stikmat.

XABCDEFGHY
8-tr-snksn-tr(
7+-+-vlp+p'
6p+p+-+-vL&
5+pwqpzPQ+-%
4-+-+-+-+$
3+L+-+-+P#
2PzP-sN-+P+"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

Men speelt 1.Pe4! dxPe4  2.Tac1 Db6  3.Tcd1 
Pfe6 en hoe loopt het nu mat ? 8

XHGFEDCBAY
1-+-mK-+-+!
2zP-+-+-wQ-"
3-vL-+-+-zP#
4+n+l+PzPp$
5-wq-+-+-+%
6+-+-zP-+-&
7p+k+-+p+'
8+-+-+-sN-(
xhgfedcbay

Zwart rekent : 1...De3+ 2.Kf1 Ld3+  3.Kg2 
Le2  4.DxLe2 DxDe2+  en nu:

5.Kg1 en hoe geeft zwart mat in 2 ? 9

of 5.Kh3 en hoe geeft zwart nu mat in 2 ?10

8 Na 4.LxPe6   fxLe6 (PxLe6  5.Dxf7 mat)   
5.Dh5+ Pf7  6.DxPf7 mat.
Zwart kan het mat enkele zetten uitstellen 
met 4...Dg1+ maar het blijft mat lopen.

9 Met 5...Pe3! is het onvermijdelijk mat met 
6....Dg2 of 6....Df1

10 Met 5...Pe3! en 6...Dg4  is het schaakmat
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Aanvallen, hoe doe je dat ?
De techniek om een aanval op te zetten is hoofdzakelijk gebaseerd op het zoeken naar de zwakke 
punten en het opstellen van dreigingen. 

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zpp+n+-zpp'
6-+p+-zpq+&
5+-+-zpn+-%
4L+-+-+l+$
3+-sNPvLNzP-#
2PzPP+QzP-zP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit heeft zonet een beetje onvoorzichtig 
1.g2-g3 gespeeld.   Zwart aan zet.11

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpp+lsn-zp-'
6-wq-vlp+-zp&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+-sN$
3+-+L+-zP-#
2PzP-+NzPP+"
1+QtR-tR-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.12

11 Zwart wint mooi met 1...Dh5 (aanval op 
nul-verdedigd stuk)  2.Kg2 (het enige om 
stukverlies te vermijden) Dh3+  3.Kg1 (of 
h1)  Ph4!! (met weer aanval op nul-
verdedigd Pf3 en ook matdreiging op g2) 
4.PxPh4 (of gxPh4 LxPf3  5.Df1 Dg4+ en 
mat volgt) LxDe2 en zwart heeft materiaal 
gewonnen.

12 We zoeken eerst naar de AP bij wit. 
Zwart ziet dat o.a. pion f2 en d4 op NV 
staan.... en pakt uit met 1...e5! en de witte 
stelling stort in elkaar (2.dxe5 Dxf2+)

XABCDEFGHY
8-+l+-trk+(
7zpp+-+-zp-'
6-wq-vl-+Lzp&
5+-+p+-+-%
4-+-zPp+-+$
3+-+-+-zP-#
2PzPQ+NzPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Dezelfde partij, enkele zetten later.
Zwart aan zet.13

XABCDEFGHY
8-tr-snk+-tr(
7+-+-vlp+p'
6p+pzp-snpvL&
5+pwq-+-+-%
4-+-+PzP-+$
3+LwQ-+-+P#
2PzP-sN-+P+"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

Zwart speelde zonet Dc5. Wit aan zet.  14

13 Zwart ziet dat er bij wit weeral heel wat op 
NV staat. Zo staan Te1 en Lg6 op NV .
Met 1...Lb4! (dubbelaanval) straft wit deze 
onvoorzichtigheid netjes af.

14 De Ke8 zit gevangen in het centrum en dus 
wil zwart dameruil om de aanval af te 
zwakken. Wit wil liever geen dameruil doch 
waarheen met Dc3? Zowel 1.Da5 (Db6! 
2.Dc3 Dc5) als 1.Df3?! (Dh5!?) lijken 
zwak. Vandaar dus dat wit beter voor 1.Dd3 
of 1.Dg3 kiest zodat de aanval blijft.
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Pionneneindspel 
Enkele oefeningen rond pionpromotie

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

Eind 1:  Wit aan zet. 
Hoe beoordeel je deze stelling ?
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+p+&
5+K+-+k+-%
4p+P+-+-+$
3zP-+-+-+-#
2-zP-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 2:  Zwart aan zet. 
Kies je voor 1...g5 of voor 1...Ke6 ?
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+K+k+-+&
5+-zP-+-+-%
4p+-+-+p+$
3zP-+-+-+-#
2-zP-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

enkele zetten later. 
Eind 3:  Wit aan zet. 

Kies je voor 1.Kb6 of voor 1.Kb7 ?

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

Eind 4:  Zwart aan zet. 
Hoe beoordeel je deze stelling ?
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+-+-'
6-+-+-+P+&
5+-mk-+-+P%
4p+p+-+-+$
3+-+-+-mK-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 5:  Zwart aan zet. 
Kies je voor 1...a3 of voor 1...c3 ?
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+K+-+-+-'
6-+p+-+-+&
5zP-+-+-+-%
4-zP-zp-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+k+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 6:  Wit aan zet.
Zwart heeft net 1...d4 gespeeld en biedt 

remise.Aannemen of niet ?
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Oplossingen:
Eind 1:  
Beide spelers gaan voor een promotie. Wit heeft daar 5 zetten voor nodig (koningszet en 4 
pionzetten) en zwart heeft daar eveneens 5 zetten voor nodig. Zwart zal pion h3 veroveren. 
Mogelijk kan wit pion g7 eraf slaan.
Conclusie: er ontstaat een dame-eindspel waarin zwart minstens de h6-pion meer heeft (en 
misschien zelfs ook pion g7). Zwart heeft dus duidelijk de betere kansen.

Eind 2:  
Zwart heeft 5 zetten nodig om te promoveren, terwijl wit er slechts 4 nodig heeft. Wit promoveert 
bovendien met schaak en wint zo een belangrijk tempo!
Inderdaad, na 1...g5 2.c5 enz. zal er dus na 4....g2  5.c8D+  en 6.Dg8 volgen waardoor de promotie 
van de g2-pion wordt ontkracht.  Wit wint probleemloos.
Is 1...Ke6 dan beter ? 
Ja, want met 1...Ke6 gaat zwart de promotie van pion c4 afremmen (stoppen ?) terwijl pion g6 pas 
later wordt opgespeeld.
Na bijvoorbeeld 1...Ke6    2.c5? Kd7!   is het zwart die met zijn g-pion dreigt te promoveren. De witte 
Kb5 staat nog wel in het "vierkant" (g6-g1-b1-b6) maar van zodra Kb5 de D-vleugel moet verlaten 
om de g-pion te stoppen zal Kd7 de witte schaapjes (c5 - b2 en a3) oppeuzelen. 
Na 1...Ke6 moet wit daarom 2.Kc6! spelen (2.Kb6? Kd7 en remise) wat hem mogelijk (moeilijk te 
berekenen) nog winst kan op leveren.
Conclusie: 1...g5? verliest met zekerheid, terwijl 1...Ke6!? wit nog voor moeilijkheden zet.

Eind 3:  
Na 1.Kb6? promoveert de g-pion op g1 met schaak ! Een tempo-zet die zwart zelfs de winst zal 
opleveren.
Na 1.Kb7! promoveert de g-pion niet met schaak waardoor zwart dus geen tempo wint.
Conclusie: 1.Kb6?? en 1.Kb7!.

Eind 4:  
Beide spelers gaan voor een promotie. Zwart heeft daar 4 zetten voor nodig en wit eveneens. Het 
geluk is echter met zwart want als die met 4...a1D promoveert, is dit onmiddellijk met schaak !! 
(Kg7). Dus kan wit zijn pion f7 niet promoveren maar moet hij eerst het schaak opheffen. Na 5.Kg8 
volgt 5....Dg1 en na 6.f8D Dxg2+ is een remise-stelling ontstaan.
Conclusie: remise.

Eind 5:  
Na 1...a3 2.g7 a2  3.g8D a1D hangt er eeuwig schaak in de lucht en is de partij nog niet beslist.

Na 1...c3 2.g7 c2 3.g8D c1D volgt er gewoon 4.Dc8+ en 5.DxDc1 en wit wint.
Conclusie: de enige juiste keuze is 1...a3! omdat 1...c3? onmiddellijk verliest.

Eind 6:  
Na 2.a6 d3  3.a7 d2  4.a8D d1D   5.Da4+!   Kd2  6.DxDd1+ KxDd1  7.Kxc6   (de pointe) wint wit.
Deze stelling werd overigens in een vorig nummer ook besproken, maar dergelijke pointes herhalen 
is belangrijk zodat je ze niet zou vergeten.

Te onthouden:
Promoveren met schaak is tempo-winst !  (Eind 2 en Eind 3)

Kies nooit voor een duidelijk verloren variant. (Eind 2)
Opgelet voor tactische pointes  (Eind 5 en Eind 6)
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Morphy in actie
Morphy - Isouard  (1858)
1.e4 e5 2.Pf3 d6 3.d4 Lg4?! Diagram 
XABCDEFGHY
8rsn-wqkvlntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-zp-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-zPP+l+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmKL+R!
xabcdefghy

Wit aan zet

4.dxe5  wit  dreigt  nu  een  pion  te  winnen  na 
4...dxe5  5.DxDd8+ en 6.Pxe5 
4...Lxf3 5.Dxf3 dxe5 6.Lc4 Pf6 Diagram 
XABCDEFGHY
8rsn-wqkvl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+L+P+-+$
3+-+-+Q+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 

Morphy onderzoekt de stelling op NV, ziet dat 
pion  b7  (Niet  Verdedigd)   en  pion  f7  (Nul 
Verdedigd) staan en speelt ... 

7.Db3  met aanval op beide zwakke punten. 
7...De7  met het idee dat er na 8.Dxb7 Db4+ 
kan volgen maar ook dan blijft zwart minder 
staan. 

8.Pc3  karakteristiek  voor  Morphy.  Hij  geeft 
voorrang  aan  stukontwikkeling  i.p.v.  aan 
materiaalwinst  via  8.Lxf7+!?  wat  ook 
voordelig  is  voor  wit  8...Dxf7  9.Dxb7  Dc4 
10.Dxa8 
8...c6 9.Lg5 b5 Diagram 
XABCDEFGHY
8rsn-+kvl-tr(
7zp-+-wqpzpp'
6-+p+-sn-+&
5+p+-zp-vL-%
4-+L+P+-+$
3+QsN-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

 Wit aan zet 

10.Pxb5  Dit  stukoffer  vraagt  natuurlijk  een 
beetje  uitleg.  In  een  gesloten  stelling  zou 
zoiets  waarschijnlijk  onvoldoende  zijn,  maar 
in  een  open  stelling waar  zwart  zoveel 
achterstand  in  ontwikkeling  heeft,  en  wit 
zoveel  aanvalslijnen lijkt  Ke8 wel een vogel 
voor de kat.
10....cxb5 11.Lxb5+ Pbd7 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zp-+nwqpzpp'
6-+-+-sn-+&
5+L+-zp-vL-%
4-+-+P+-+$
3+Q+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

 Wit aan zet 
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12.0–0–0 een vanzelfsprekende zet. Wit brengt 
bijkomende druk op het gepende Pd7. Merk op 
dat  wit  zijn  ontwikkeling  voor  99%  heeft 
afgewerkt  (enkel  nog  Th1  activeren)  terwijl 
zwart nog meerdere zetten nodig heeft om Ke8 
in veiligheid te brengen. Wit heeft zeker veel 
(morele)  compensatie  voor  het  paardoffer 
versus  2  pionnen.  De  kunst  is  nu  die 
ontwikkelingsvoorsprong  te  verzilveren. 
Aangezien  het  hier  een  open  stelling  betreft 
met tal van aanvalslijnen is dit voor Morphy 
een koud kunstje.          12...Td8 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-trkvl-tr(
7zp-+nwqpzpp'
6-+-+-sn-+&
5+L+-zp-vL-%
4-+-+P+-+$
3+Q+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

  Wit aan zet. 

13.Txd7! Txd7 14.Td1 met blijvende druk op 
een  gepend  stuk  en  uiteindelijk  is  Th1  ook 
"ontwikkeld geraakt" denkt Morphy. 
14...De6 gaat uit de penning van Lg5 en dreigt 
vooral  dameruil  waarna  de  witte  aanval  aan 
kracht zal verliezen.  Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+kvl-tr(
7zp-+r+pzpp'
6-+-+qsn-+&
5+L+-zp-vL-%
4-+-+P+-+$
3+Q+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy

 Wit aan zet 

15.Lxd7+  Pxd7  16.Db8+  Pxb8  17.Td8# 
Diagram 
XABCDEFGHY
8-sn-tRkvl-tr(
7zp-+-+pzpp'
6-+-+q+-+&
5+-+-zp-vL-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy

 een fameuze eindstelling !! 

-----------------------------
Positioneel spel

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpp+nvlpzpp'
6-+p+psn-+&
5+-+-+l+-%
4-+LzP-+-sN$
3zP-sN-zP-+P#
2-zP-+-zPP+"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Zwart kiest tussen 1...Lg6 en 1...Le4. 
Wat is je aanbeveling ?

Na 1...Lg6  2.PxLg6 hxPg6  3.e4! heeft wit 
een sterk centrum.
Na 1...Le4  2.PxLe4 PxPe4 is het voor wit veel 
moeilijker om de opmars e3-e4 door te 
drukken. Merk ook op dat het witte Ph4 daar 
nu zinloos aan de rand staat.
Conclusie: voorkeur = 1...Le4
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XABCDEFGHY
8-+ktr-+-+(
7zpp+-vlp+-'
6-+-+l+-zp&
5zP-zp-sn-+-%
4R+p+N+-+$
3+-zP-+-zP-#
2-zP-sN-+P+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet
Een erg dynamische stelling met behoorlijk 

veel positionele overwegingen.
Wit kiest tussen 1.Taa1   1.Pf2 of 1.Te2

De zet 1.Taa1?! lost de spanning op 
rond pion c4 en geeft zwart dus meer vrijheid. 
Zwart zal dan ongetwijfeld met 1...Pd3 
voortzetten en zijn stelling verbeteren.

In de partij geschiedde 1.Pf2?! (aanval 
op sterke Pe5) doch na 1....TxPd2   2.TxPe5 
Txb2 had zwart een pion gewonnen en een 
toren op de 2e rij. Vandaar dat ook de zet 1.Pf2 
weinig voldoening gaf.

Het beste is 1.Te2!? omdat zo de 
zwarte toren niet op de 2e rij geraakt en wit 
tijdelijk een sterk paard op e4 kan behouden

XABCDEFGHY
8-+q+-trk+(
7zp-+-+pzpp'
6-zp-+-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+QzPnvL-+$
3+-+-+N+-#
2P+-+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Speel je 1.DxDc8 of 1.Db3 of 1.Tc1 ?

De sleutel om de keuze te maken ligt hem in 
de pionstructuur van wit. 
Wit heeft namelijk een geïsoleerde 
centrumpion en dit is een klein voordeel in het 
middenspel maar een (klein) nadeel in het 
eindspel.
Na zowel 1.DxDc8 als 1.Tc1 DxDc4! zitten 
we in een eindspel wat dus een goede zaak is 
voor zwart.
Vandaar dat de beste keuze voor wit hier 
1.Db3 is waardoor de stelling meer 
middenspelallures kan behouden. 

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpp+nvlpzpp'
6-+p+p+-+&
5+-+p+-vL-%
4-+PzPl+-+$
3zP-+-zPN+-#
2-zP-+LzPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet. Kies je voor 1.LxLe7 of voor 
1.Lf4 ?

Om die vraag te beantwoorden bekijken we 
eerst de pionstructuur. Omdat bij zwart de 
centrumpionnen op wit staan (c6-d5-e6) is Le7 
een "goede" belangrijke loper. 
Bij wit is dan weer Lg5 "slecht" en minder 
belangrijk omdat de witte centrumpionnen op 
zwart staan (d4-e3).
Conclusie: Wit kan hier dus best 1.LxLe7 
spelen waardoor hij zijn "slechte" loper ruilt 
tegen de "goede" loper van zwart.
(Fritz evalueert dit verschil tussen 1.LxLe7 en 
1.Lf4 op 0,5 punten)
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XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7zp-+q+pzpp'
6-+pvllsn-+&
5+p+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zPN+QsNP#
2PzP-+-zPP+"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet wil Lc1 ontwikkelen. 
Wat speel je ?

Op basis van de pionstructuur is Lc1 "slecht" 
en is Ld6 "goed".
Vandaar dat 1.Lf4! positioneel de juiste keuze 
is. Na de loperruil blijft zwart met de "slechte" 
Le6 zitten en is zwart zwak op de zwarte 
velden.

Enkele zetten later krijgen we deze stelling:
XABCDEFGHY
8-+q+rtrk+(
7zp-+-+-zpp'
6-+p+l+-+&
5+p+psNp+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zP-+PwQP#
2PzP-+-+P+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
 Zwart heeft een slechte Le6 en wit een 

Superpaard. Zwart aan zet

Met 1...f4! geeft zwart Le6 terug meer ruimte, 
neemt hij enkele zwarte velden onder controle 
en vergroot hij de actieradius van Tf8.

XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-+(
7+pzp-+pzpk'
6Pvl-+-+nzp&
5+-+-+-+-%
4P+-+PzP-+$
3+-zpP+P+P#
2-+L+-+Q+"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

Hoe sla je pion a6 eraf ? 
Met 1...Txa6 of met 1...bxa6 ?

Indien zwart met 1...Txa6 slaat heeft hij een 
actieve toren, zet hij een geïsoleerde a-pion 
onder druk en behoudt zwart zelf een gezonde 
pionstructuur.
Na 1...bxa6?! blijft Ta8 "passief" staan, en 
heeft zwart een versplinterde pionstructuur.
Conclusie: 1...Txa6! is duidelijk beter.

XABCDEFGHY
8r+lwqk+ntr(
7zp-zpp+pzpp'
6-vLp+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRN+QmKL+R!
xabcdefghy

Verkies je 1....cxLb6 of 1...axLb6 ?

Voor Fritz is 1...axLb6! een vol punt beter.
De reden daarvoor is dat na 1...axLb6: 

- Ta8 geactiveerd staat
- zwart veld d6 niet prijs geeft, wat na 

1...cxLb6 wel het geval is.
- dat zwart nu mogelijk La6 kan spelen
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Waar kan zwart sterker spelen ?
Dit is een oefening kritisch onderzoek.  In beide partijtjes kon zwart sterker spelen. Waar ?
Je kan de partijen naspelen op een bord, of ook als training vooruitberekenen doen door de zetten 
uit je hoofd te spelen en enkel te steunen op de diagramma's.

Partij 1
1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Ld3 e5 Diagram 
XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-zp-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+L+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmK-sNR!
xabcdefghy

4.dxe5 dxe5 5.Lg5 Lc5 6.Pf3 0–0 Diagram 
XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-vl-zp-vL-%
4-+-+P+-+$
3+-+L+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRN+QmK-+R!
xabcdefghy

7.Pxe5 Te8 8.Pf3 Pxe4 9.Lxd8 Pc3+ Diagram 
XABCDEFGHY
8rsnlvLr+k+(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-vl-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-snL+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRN+QmK-+R!
xabcdefghy

10.Kd2 Pxd1 en remise.

Partij 2
1.e4 Pc6 2.Lc4 Pf6 3.Df3 e5 4.g4  Diagram 
XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+L+P+P+$
3+-+-+Q+-#
2PzPPzP-zP-zP"
1tRNvL-mK-sNR!
xabcdefghy

4...d6  5.g5 Pd7 6.Dxf7# 1–0

Oplossing: 
In Partij 1 kon zwart met 7...Dd4! een stuk 
winnen aangezien hij Pe5 en pion f2 (dreigt 
mat) aan valt. Zwart kon die zet makkelijk 
vinden indien hij systematisch de NV in kaart 
brengt.

In Partij 2 kon zwart met 5...Pd4! 
(tegenaanval i.p.v. Pf6 te verzetten) makkelijk 
de partij in evenwicht houden. Niet vergeten 
een belangrijke verdedigingstechniek is deze 
van de tegenaanval.
Merk op dat het verleidelijke 5...Lg4? na 
6.Dg3 materiaal verliest (Pf6 of Lg4).


