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Summiere toernooi-kalender 2015

11 Dec 39ste Open Limburgs Ploegensnelschaak
luc.cornet@telenet.be;     0474/99.52.74

Lommel

28 en 29 Dec 11e criteriumtoernooi
http://www.jeugdcriterium.be

Brugge

Uw toernooi/activiteit in de toernooi-kalender ? 
Stuur het naar  vlaanderen.schaakt.digitaal@gmail.com

Europees Landenkampioenschap 2015
zoals je kon lezen in het vorige nummer werd het European Team Country Championship 
gehouden in Reykjavik (IJsland) van 13 tot 22 november.  Een kort overzicht.

In de Open-reeks  namen er in totaal 
178 spelers deel waarvan: 133 GM

  32 IM
  11 FM
    2 zonder titel

Statistisch gezien zag de score er als volgt uit:

wit wint = 209 

      32%

remise = 296   46%

zwart wint =143                  22%

Eindrangschikking (na 9 rondes):
  1. RUSSIA (15/18)
  2. Armenië  (13/18)
  3.Hongarije (13/18) 
  4. Frankrijk (13/18)
        ........
11. Nederland (11/18)        
     ...............
33. België (5/18)   

totaal 36 teams

In de reeks van de Dames namen er in totaal 
146 speelsters deel waarvan: 13 GM

38 WGM
27 IM
26 WIM
21 WFM
21 zonder titel

wit wint = 207
                                           38%
                                                             28%

remise = 150

                                                        34%
zwart wint = 182

Eindrangschikking (na 9 rondes):
  1. RUSSIA  (17/18).
  2. Oekraïne (15/18)
  3. Georgië    (14/18)

      .................
15. Nederland  (9/18)
     .....................
29. België  (4/18)

totaal  30 teams.

      Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie

mailto:luc.cornet@telenet.be
http://www.jeugdcriterium.be/
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De beste Belg was Stef Soors met score van 5/9 en beste Nederlander was Anish Giri  (6/9) die geen 
enkele partij verloor !
De beste Belgische was Iuliia Morozova  met 4/9 en beste Nederlandse waren Anne Haast en Anna-
Maja Kazarian  met 6/9.  Als klein eerbetoon, een partijfragment van elkeen dezer spelers.

Uit het Open: 
XABCDEFGHY
8r+-+rsnk+(
7+pzp-+pzpp'
6-+-zp-+-+&
5+-+P+-+-%
4P+P+-+-+$
3zP-+-zP-+-#
2qvLQ+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Jacobsen (DEN) (2210) -   Soors (2394) (BEL)  
Wit heeft een toren geofferd maar dreigt nu 
Da2 te veroveren met Ta1. Zwart aan zet. 

Is er nog een redding ?

Inderdaad, zwart kon zich redden met 
20...b5! 21.Dc3 f6 22.axb5 Ta4 en wit gaf op.
Merk op dat ook het verrassende 20...Te4 een 
oplossing  geweest  was  omdat  zwart  na 
21.DxTe4 DxLb2 een stuk meer heeft.

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

Giri (2778) (NED)   - Shirov  (2689) (LET)  
Zwart heeft net geblunderd met 30...T7d3?. 

Zie je ook hoe wit nu kan winnen ?

31.Td1 en opgave.
Shirov had hier weer een blunder die hij kon 
gebruiken in zijn volgend schaakboek !.

Bij de Dames:
XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-+-+l+-'
6-+R+-+-+&
5+-+-+N+-%
4-+-+-+-mK$
3tr-+-+-+P#
2-+p+-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Puuska (1967) (FIN)-  Morozova (1995) (BEL)  
Zwart aan zet.

Zwart wil natuurlijk pion c2 verzilveren maar 
dan moet eerst de druk van Tc6 geneutraliseerd 
worden.  Zwart  deed  dit  met   48...Ta4+  ! 
49.Kg5 Tc4! 50.Th6+ Kg8 51.f4 en wit gaf op

In de 6e ronde speelde Anna Haast een knots-
gekke aanvalspartij die leuk is om na te spelen.
Haast (2365) (NED)   - Pavlidou (2235) (GRE)  
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Pxd4 Lc5 5.Le3 Df6 
6.c3  Pge7  7.Lc4  0–0 8.0–0  Lb6  9.Kh1 Dg6  10.Pd2 
Pxd4 11.cxd4 Pc6 12.Pf3 d6 13.b4 Pxb4 14.Pg5 h6 
15.f4 d5 16.f5 Dc6 17.Lb3 dxe4 18.Tc1 De8 19.Dh5 c6 

XABCDEFGHY
8r+l+qtrk+(
7zpp+-+pzp-'
6-vlp+-+-zp&
5+-+-+PsNQ%
4-sn-zPp+-+$
3+L+-vL-+-#
2P+-+-+PzP"
1+-tR-+R+K!
xabcdefghy

Wit aan zet

20.Dg6! hxg5 21.f6!!! en zwart gaf op. MOOI
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Waar zijn de zwakke beestjes ?
Het is een gezonde reflex van naar zwakke beestjes te zoeken en je af te vragen hoe ze te vangen.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zpp+l+nzpp'
6n+-+-+-+&
5+-+P+-+P%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+-zP-#
2P+r+PzPL+"
1+-vL-+RmK-!
xabcdefghy

ZB1: Kies uit: 1...Txe2 of 1...Txa2 of 1...Txc3

XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7+-+-+pmk-'
6p+l+-snp+&
5+-zp-wq-+-%
4-+P+p+P+$
3+P+-zP-+-#
2-+Q+LzP-+"
1+NmK-+-+R!
xabcdefghy

ZB2: Zwart aan zet 

XABCDEFGHY
8-+k+-+r+(
7zpp+-+-+-'
6-+lzp-+R+&
5wq-vl-zpP+p%
4-+-zpP+r+$
3+P+P+-+-#
2PvL-zPQ+-zP"
1+KsNR+-+-!
xabcdefghy

ZB3: Wit aan zet wint een pion op 2 
verschillende manieren. 

Zie je ze, en dewelke lijkt je de beste ?

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

ZB4: Zwart aan zet

XABCDEFGHY
8r+-+k+ntr(
7zppzpn+-zpp'
6-+-+pwq-+&
5+-zp-+-+-%
4-+L+P+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

ZB5: Wit aan zet

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

ZB6: Wit aan zet
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ZB1: Zwart kan hier dus kiezen welke van de 3 zwakke beestjes (pion a2 -c3 of e2) hij 
wil slaan.
Met 1...Txe2! slaat zwart een centrumpion en blijven pion a2 en c3  zwak.
Na 1...Txa2?! kan wit met 2.e4 gevolgd door 3.Lf4 een gevaarlijke 
pionnenopmars organiseren.
Ook na 1...Txc3?! krijgt wit weer met 2.e4 en 3.Lf4 kleine tegenkansen. 

ZB2: Pion g4 is zwak (NV). met 1...Ld7! verhoogt zwart die druk op een 
onaangename wijze. Na 2.Tg1 volgt 2...Dh2 en op 2.Th5 kan zwart kiezen uit 
2...g5 of 2...Dg5, telkens met pionwinst. Wit moet dus kiezen voor 2.Dd1 waarna 
2...Dg5 3.Tg1 Th8 zwart het betere spel geeft.

ZB3: Ik speelde hier 1.TxTg8+   TxTg8 en 2.Dxh5   pionwinst. 
Onze siliconen vriend zag nog een andere wending, 1.DxTg4!!   hxDg4  2.TxTg8+   
en 3.Txg4 wat wit zelfs 2 punten winst oplevert.
Deze laatste wending (1.DxTg4) is iets sterker omdat wit zo 2 torens tegen dame 
op het bord krijgt, en de vuistregel zegt dat in principe zijn 2 torens sterker zijn 
dan een dame. De enige uitzondering op deze vuistregel is wanneer beide torens 
niet verbonden geraken en de dame veel aanvalsdoelen heeft (lees zwakke 
pionnen of veel schaakzetten).

ZB4: Zwart ziet dat pion h4 een bijzonder zwak beestje is.
Met 1...Pg2! wint zwart dan ook een pion.

ZB5: Wit ziet dat pion e6 zwak en Nul Verdedigd is.
Met 1.Dg4! moet zwart kiezen tussen rokade opgeven (1...Ke7) of zuiver 
pionoffer (1...0-0-0) of pionverlies via Combi (1...Pf8 2.Dh5+ en 3.Dxc5) 

ZB6: In deze stelling is pion a7 voorlopig zwak. Wit gaat erop af met 1.Pc3 (idee Pb5) 
Lg6  2.Pb5 a5 (of 2...a6 3.Pc7)  3.Pc3 Le8 (verhindert Pb5)  4.Pd5 b5 5.Pc7 en 
pionwinst.

Wachtebeke Winter Round Robin

Het Wachtebeke Winter Round Robin is een nieuw zesdaags internationaal tornooi op de 
schaakkalender tijdens de krokusvakantie. Het tornooi bestaat uit een Meestertienkamp en open 
tienkampen, een uniek concept in België.

Datum: 06/02/2016-11/02/2016
Locatie: Lyceum, Dorp 21, 9185 Wachtebeke
Concept: groepen van tien spelers waarbij iedereen elkaar 1x treft.

ingedeeld volgens fide-rating,  prijzen voor de eerste 3 in elke groep
Speeltempo: 90 min/40 zetten, daarna 15 min KO +30 sec per zet vanaf de 1e zet

Inschrijfgeld:  60 euro volwassenen, 35 euro -18 jaar (na 27/01/2016 10 euro extra)

Naast de tienkampen staan er ook een rapid- en een blitztornooi op de agenda ter ere 
van het 40-jarige bestaan van Schaakclub De Pluspion Wachtebeke  

(zie www.everyoneweb.com/scwachtebeke)
Voor alle info en inschrijvingen:   www.wwrr.be  

http://www.wwrr.be/
http://www.everyoneweb.com/scwachtebeke
http://www.everyoneweb.com/scwachtebeke
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Positionele stellingen
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-wq-vlpzpp'
6-+p+-+-+&
5+-zp-+P+-%
4-+PzpPzp-+$
3+P+P+N+P#
2P+-+-zP-mK"
1tR-+Q+-tR-!
xabcdefghy
Kies uit 1...Kh8 of 1...Dd6 of 1...a5

Na 1...Dd6?! komt zwart na 2.e5! Dh6  3.f6! 
in grote problemen. Zwart komt dus vooral in 
problemen omdat hij toelaat dat wit met tempo 
speelt (e5 valt Dd6 aan) en aldus een 
belangrijke zet wint.
Vandaar dat 1...Kh8 de veiligste variant is.
ook de variant 1...a5 is speelbaar omdat zwart 
zo probeert tegenspel te krijgen op de D-
vleugel

XABCDEFGHY
8r+lwqkvlntr(
7zpp+-+-zpp'
6-+-zp-zp-+&
5+-zp-sn-+-%
4-+L+PvL-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Kies uit 1.LxPe5 of 1.PxPe5

Vooreerst opmerken dat dit een erg 
dynamische stelling is. Wit heeft een grote 
ontwikkelingsvoorsprong voor 1 pion minder. 
Wit moet nu dus krachtig toeslaan waarbij elk 
tempo van belang is.
Na 1.PxPe5   dxPe5   staat Lf4 aangevallen en 
verliest wit dus een belangrijk tempo om die 
Loper weg te spelen.

Na 1.LxPe5!   dxLe5   staat er geen wit stuk 
aangevallen en heeft wit dus de handen vrij om 
zijn stelling te versterken. Wit heeft aldus een 
belangrijke tempo-verlies kunnen vermijden.
Conclusie: principieel is 1.LxPe5! de betere 
keuze.

XABCDEFGHY
8-trr+-+k+(
7sn-+-zpp+p'
6-zp-zpn+p+&
5zp-+-+-+-%
4-+P+PzP-+$
3+PsN-+KzPP#
2P+-tRL+-+"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy

Kies uit  1.a4 of 1.a3 

Na 1.a4 heeft wit de D-vleugel volledig 
geblokkeerd op de witte velden. Dit is niet zo 
leuk voor zijn "slechte" Le2 en bovendien kan 
wit nu geen spel meer maken op die D-
vleugel. Zwart kan van de zwakke zwarte 
velden profiteren en bijvoorbeeld met Pa7 via 
c6 naar b4 springen.

Na 1.a3! heeft wit meer controle over zwarte 
velden en kan hij eventueel later met b4 
uitpakken en activiteit op de D-vleugel 
ontplooien.

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zppzp-+p+-'
6-+n+-vlp+&
5+-+-+l+-%
4-+-+-+-tR$
3+-sN-+N+P#
2PzP-+-zPP+"
1tR-vL-+-+K!
xabcdefghy

wit aan zet
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Wit speelde hier 1.Tf4?!, maar 1.Lg5 is 
positioneel beter omdat dit een 
stukontwikkeling is en bovendien Lf6 aanvalt 
en mogelijkheden voor Ta1 opent.

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-vlpzp-'
6-+-zp-sn-zp&
5+-zp-zp-vL-%
4-+P+P+-+$
3+-sN-+N+P#
2PzPP+-zPP+"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

Speel je 1.LxPf6 of 1.Le3 en waarom ?

Op basis van de pionstructuur is Lg5 "goed" 
en Le7 "slecht". Verder heeft zwart een 
achtergebleven pion op d6  en een "gat" op d5 
dat wit graag met een paard wil bezetten.

Met 1.LxPf6!   LxLf6 2.Pd5   kan wit zich een 
sterk paard organiseren en de druk op pion d6 
opvoeren (torens op de d-lijn verdubbelen). 
Door Pf6 af te ruilen verdwijnt tevens de druk 
op pion e4 wat wit meer opties geeft.

Na 1.Le3?! bijt Le3 op beton (c5-pion) en kan 
hij de zwakte van pion d6 moeilijk verzilveren 
gezien Le7 die verdedigt. Aangezien Pf6 
bovendien verder pion e4 onder druk zet kan 
wit moeilijk vordering maken. 

XABCDEFGHY
8-trlwqrsnkvl(
7+-+-zpp+p'
6-+p+-snpvL&
5zp-+P+-+-%
4-+LzP-+-+$
3+P+-+N+P#
2N+PwQ-zPP+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

Wat is beter, 1...Pxd5 of 1...cxd5 en waarom ?

De beste zet is 1...cxd5 en er zijn hier 
meerdere argumenten. Het belangrijkste is 
TEMPO-winst. Inderdaad, door 1...cxd5 te 
spelen moet wit iets doen met Lc4 en dit geeft 
zwart tijd om zich beter te organiseren.
Het slaan met 1...cxd5 zorgt er ook voor dat 
zwart geen geïsoleerde pion op c-lijn heeft.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+lwqnvlpzpp'
6Lsn-zp-+-+&
5+-+-zpP+-%
4-+-+P+-+$
3+NsN-+-+-#
2RzPPvLQ+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Kies uit 1.LxLb7 of 1.Tfa1.

Na 1.LxLb7   TxTa2!  2.PxTa2 DxLb7   staat 
Pa2 een beetje buiten spel en kan zwart de a-
lijn mogelijk veroveren. 
Na 1.Tfa1! blijft wit baas over de a-lijn en 
blijft Pc3 centraal staan. Na 1.Tfa1 blijven de 
witte stukken dus actiever staan.

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zppzp-snp+p'
6-vl-+-wq-+&
5+-+-zp-zp-%
4Q+-+P+-+$
3+-zP-+-zP-#
2PzP-sN-zPLzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Kies uit 1.Pc4 of 1.Dd1 of 1.Pf3

Erg verdacht en fout is 1.Dd1? omdat wit 
zichzelf pent en zwart daar met 1...Dd6! mooi 
gebruik van maakt. Stukverlies.
Goed is 1.Pc4 (activatie paard met mogelijke 
optie tot afruilen vervelende Lb6).
Na 1.Pf3?! g4 moet wit weeral vluchten.
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Pionnenvorken

XABCDEFGHY
8N+-+-+-tr(
7zpk+-+pzpp'
6p+-vlpsnl+&
5vL-+-sN-+-%
4-+-zPP+-+$
3+P+-+-+-#
2-zP-+-zPPzP"
1+-+-mKL+R!
xabcdefghy

PV1: Wit aan zet
XABCDEFGHY
8r+-+rvlk+(
7+pwq-+-snp'
6-+pzp-+p+&
5+-+-zpP+-%
4pzPl+P+P+$
3+-+-vL-+P#
2P+-wQN+L+"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

PV2: Wit aan zet
XABCDEFGHY
8r+l+qtrk+(
7zppzpnzppvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-vL-+$
3+-zPLzPN+-#
2PzPQ+-zPPzP"
1tRN+-+RmK-!
xabcdefghy

PV3: Zwart aan zet

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpl+qzppvlp'
6nzpp+-+p+&
5+-+-zP-sN-%
4-+PzP-+-+$
3+-+-vL-+-#
2PzP-+L+PzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

PV4: Wit aan zet
XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zpp+n+pzp-'
6-+pvlpsn-zp&
5+-+-sN-+-%
4-+LzP-+-+$
3+-+-+-sN-#
2PzPP+QzPPzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

PV5: Is 1...PxPe5 speelbaar ?
XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+lzpp+pzpp'
6p+nvl-sn-+&
5+p+-zp-sN-%
4-+-zPP+-+$
3+LzP-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy

PV6: Wit aan zet
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PV1: Wit zou graag e4-e5 spelen maar dan moet hij eerst Pe5 met tempo wegspelen. 
Hij doet dit met 1.PxLg6!   hxPg6  2.e5! Lb8  3.exPf6   en wit wint makkelijk.

PV2: Wit wint met 1.f6!   Pe6  2.f7+!   en materiaalwinst.

PV3: Zwart wint met 1...e5!  en nu verliezen zowel 2.dxe5 dxe5 3.Lg3 e4! als 2.Lg3 
e4! materiaal voor wit.

PV4: Wit slaat toe met 1.Txf7!   TxTf7  2.e6! en 3.exTf7+   en wit heeft een belangrijke 
pion gewonnen. 

PV5: Na 1...PxPe5  2.dxPe5 is zwart blijkbaar slachtoffer van een pionvork, doch ... 
kan hij zich mooi redden met 2...Da5+!    3.Ld2 Dxe5   en wint hij zelfs een 
gezonde pion.
Conclusie: Ja, 1...PxPe5 is speelbaar en levert zelfs pionwinst op.

PV6: Wit wint de pion op e5 met 1.f4!! of anders een stuk voor 2 pionnen na  1...exd4 
2.e5 Lc5  3.exPf6 dxc3+  4.Kh1 enz.

De 100 jarige Eindhovense Schaakvereniging organiseert het 

17e Han Mulder Kerstjeugdtoernooi
Datum: zondag 20 december 2015 

Plaats: Het Augustinianum , Van Wassenhovestraat 26, 5613 LL Eindhoven. 
Aanvang: Alle groepen 10.00 uur; aanmelden van 9.15 uur tot  9.45 uur; 
Inschrijfgeld: € 5,- (Betalen bij binnenkomst) 

                                      € 3,- voor KNSB-leden 
Leeftijd: A/B geboren in 1996 of later 

C geboren in 2002 of later 
D geboren in 2004 of later 
E geboren in 2006 of later 

Speelwijze:  A/B en C 7 ronden 20 min. p.p.p.p. 
D en E 9 ronden 15 min. p.p.p.p. 

 
Inschrijving: Tot zaterdag 19 december 13.00 uur via het inschrijfformulier op 
www.eindhovenseschaakvereniging.nl. Er is plaats voor maximaal 200 deelnemers. 

Hoog bezoek: De Kerstman en Kerstvrouw komen op bezoek, delen mandarijnen uit 
en spelen simultaan. 

Prijsuitreiking: rond 17.15 uur, prijzen voor iedereen 
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Kandidaatzetten (KZ)
Hieronder enkele stellingen uit een zelfde partij. Zoek meerdere KZ en probeer ze volgens  sterkte 
te rangschikken (de beste eerst , de zwakste laatst).

XABCDEFGHY
8rsnl+-trk+(
7zpp+-wqpvl-'
6-+pzp-snpzp&
5+-+-zp-+-%
4-+LzPP+-+$
3+-sN-vLN+P#
2PzPPwQ-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

Bij zwart "hangt" pion h6.
In volgorde van speelsterkte zijn de KZ: 
  - 10...exd4 of 10...b5 (tegenaanval)
  - 10...Kh7 (verdedigt h6 zonder verzwakking)
  - 10...g5 en 10...h5 (met kleine verzwakking)

XABCDEFGHY
8rsnl+-tr-+(
7zp-+-wqpvlk'
6-+pzp-snpzp&
5+p+-zp-+-%
4-zP-zPP+-+$
3+-sNLvLN+P#
2P+PwQ-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Vooreerst moeten we zien dat wit een 
gevaarlijke dreiging heeft. Wit dreigt 13.dxe5 
dxe5  14.Lc5 en kwaliteitswinst.
De KZ in volgorde van speelsterkte:
  - 12...Td8 (activeert Tf8 op de d-lijn zodat 
een eventueel dxe5 wordt ontmoedigd en dit 
ontwijkt het gevaar via Lc5)
  - 12...Pa6 (controleert niet enkel veld c5 maar 
valt ook pion b4 aan).
  - 12...exd4 zodat de pion op d6 kan blijven 

staan en veld c5 niet vrij komt.
  - 12...Pbd7 (controleert veld c5, maar 
belemmert de ontwikkeling van Lc8)
  - 12...Te8 (minder efficiënt dan Td8 omdat dit 
een verloren zet lijkt na 13.dxe5)

XABCDEFGHY
8r+l+-tr-+(
7zp-+nwqpvlk'
6-+pzp-snpzp&
5+p+-zp-+-%
4-zP-zPP+-+$
3+-sNLvLN+P#
2P+PwQ-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Wit is voorlopig sterker op de D-vleugel en 
moet dus snel toeslaan.
Aangezien Pc3 en Ld3 pion b5 Negatief 
Verdedigd zetten komen volgende beide zetten 
als vanzelfsprekend: 
  - 13.a4! verhoogt de druk op de D-vleugel 
waar wit beter gewapend is voor het conflict
  - 13.dxe5 dxe5 14.a4!? Dxb4  15.axb5 zou in 
het voordeel van wit moeten eindigen.
  - zetten zoals 13.Tfe1 of 13.Tad(b)1 zijn 
minder sterk omdat wit te lang wacht met het 
uitlokken van het conflict.

XABCDEFGHY
8r+l+-tr-+(
7zp-+nwqpvlk'
6-+-+-snpzp&
5+-zp-zp-+-%
4RzP-+P+-+$
3+-sNLvLN+P#
2-+PwQ-zPP+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
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Uiteraard zou 16.Pd5? een fout zijn wegens 
16...PxPd5  17.exPd5 e4! en stukverlies
Welke KZ zijn er dan wel ?

- 16.bxc5 Pxc5  17.Ta5! druk op NV-
punt en na 17...PxLd3  18.cxPd3 heeft zwart 
grote problemen met pion e5.

- 16.Tb1 (verdere activatie stukken)
- 16.Pb5 (aanval op pion a7 die NV 

staat)
- 16.b5 zodat wit nadien met beide 

torens op pion a7 kan drukken.
XABCDEFGHY
8-+r+-tr-+(
7+l+nwqpvlk'
6N+-+-snpzp&
5+-zp-zp-+-%
4RzP-+P+-+$
3+-+LvLN+P#
2-+PwQ-zPP+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Aangezien zwart na 19....cxb4 20.Txb4 of 
19...Pxe4 20.LxPe4 LxLe4  21.bxc5 gewoon 
een pion achter blijft moet hij op zoek naar 
andere zetten.
De enige zet die hem in de partij kan houden is 
19...c4!  20.Le2 Pxe4 en zwart heeft gelijk 
spel.

XABCDEFGHY
8-+-+nwQ-+(
7+lwq-+p+k'
6-+-+-+pzp&
5+-+-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+P+-+P#
2-+-+-zPP+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Aangezien 28...Dc3?  29.Dxf7+ voordelig is 

voor wit, moet zwart proberen zijn "2 stukken 
tegen toren voordeel" om te zetten in meer 
activiteit zodat de eventuele pionopmars (d3-
e4) kan geneutraliseerd worden. Verder is het 
een gezonde politiek van de witte 
mogelijkheden te beperken en ... dus Df8 
ingesloten te houden.
Vandaar dat 28...Pd6! hier als enige KZ kan 
genomineerd worden. Hij immobiliseert Df8, 
verdedigt pion f7 en laat dus toe dat zwart 
29...Dc3 dreigt.
Al de andere KZ zijn duidelijk van een lagere 
kwaliteit omdat ze wit teveel bewegings-
vrijheid en dus teveel opties geven.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+lwq-+p+k'
6-+-+-+pzp&
5+-+-zPn+-%
4-+-+-+-+$
3+Q+P+-+P#
2-+-+-zPP+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Zwart is erin geslaagd van zijn stukken 
activiteit te geven en zet de zwakke punten bij 
wit onder druk. De KZ hier zijn:

32... Ph4 met grote druk op pion g2
32...Pd4 met tempo springt dit paard 

   naar voor
- 32...Kg7 wat pion f7 verdedigt en   

   33...Dc6 toelaat
- 32...Dd7 teneinde Ld5 te spelen

Tot slot opmerken dat zwart hier NIET naar 
een Dameruil moet streven omdat zijn Dame 
net erg gevaarlijk is omdat ze door 2 actieve 
stukken kan gesteund worden en het Kg1 dus 
erg lastig maakt. Na een eventuele Dameruil 
zou wit dan ook van alle gevaren verlost zijn.

Ter illustratie meegeven dat FRITZ de stelling 
van hierboven als ongeveer gelijk inschat, 
maar dat hij de stelling na 32...La8  33.Ta1 
Db7?  34.DxDb7! LxDb7 (Dameruil) duidelijk 
beter inschat voor wit (+1,5).   
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Maak geen fouten

XABCDEFGHY
8r+l+-tr-mk(
7zppzp-+-zpp'
6-+-+-+-+&
5+L+-+-wQ-%
4-+-snP+-+$
3sN-sN-+-+-#
2PzPP+-wqPmK"
1tR-vL-+-+-!
xabcdefghy
F1: Kies uit : 1.Le3 of 1.De3 of 1.Le2
XABCDEFGHY
8-+R+-wQ-+(
7+-+-+pmk-'
6-+-zp-+p+&
5+-+P+-+p%
4-+-wq-+-+$
3zpr+-+P+-#
2-+-+-snPmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

F2: Kies uit 1...Kh7 of 1...Kf6 
XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zpp+-zpp+p'
6-+-+-+p+&
5+Lzp-zP-+-%
4-+-+-+n+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvLQmK-sNR!
xabcdefghy

F3: Kies uit 1...Pd7 of  1...Ld7  of 1...Pc6

XABCDEFGHY
8-mk-tr-tr-+(
7zpp+-zp-+p'
6-+pvlP+p+&
5+-+p+-+-%
4Q+-sN-wq-+$
3+-+P+-+P#
2P+-+RzPP+"
1+R+-+K+-!
xabcdefghy

F4: Kies uit: 1...Dh4  of 1...Tc8 of 1...Ka8
XABCDEFGHY
8rsnl+-+-+(
7zpp+-+Rmk-'
6-+p+-+-zp&
5+-+p+p+q%
4-+-zP-+-+$
3+-zPL+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+Q+-mK-!
xabcdefghy

F5: Kies uit 1...KxTf7 of 1...DxTf7
XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7zplzppvlpzpp'
6-zpq+-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+P+-+$
3zP-sNLvLP+-#
2-zPPwQ-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

F6: Kies uit: 1...Tfe8  of 1...d6 of 1...Lc5
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XABCDEFGHY
8rsn-+-trk+(
7zpp+-vlpzpp'
6-+pwqpsn-+&
5+-+-sNl+-%
4-+PzP-+P+$
3+-sN-+-+-#
2PzP-+LzP-zP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

F7: Kies uit: 1...Lg6 of 1...Le4

XABCDEFGHY
8-wQ-+-+k+(
7+-+q+pvlp'
6p+-tr-+p+&
5zP-+L+p+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-zP-zP-#
2-+-+-zP-zP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

F8: Kies uit 1...Lf8 of 1...Dd8

F1: Na 1.Le3? volgt 1...Pf3+ en dameverlies. FATAAL
Na 1.De3? volgt eveneens 1...Pf3+  2.Kh1(3) Dh4#!! FATAAL
Vandaar dat 1.Le2 de beste zet is omdat dit de verdediging is tegen een eventueel 
Pf3+. GOED

F2: Een makkie want 1...Kf6?  2;Dh8+ is dameverlies. FATAAL.
Vandaar dat hier 1...Kh7 GOED is.

F3: Uiteraard is 1...Pd7?? een blunder wegens 2.DxPg4.
Maar ook 1...Ld7? is fout vanwege 2.e6!! want zowel 2...LxLb5  3.exf7+ Kxf7 
4.DxDd8 als 2...fxe6  3.LxLd7+ DxLd7  4.DxPg4 kost materiaal.
De enige goede zet is daarom 1...Pc6.

F4: Na 1...Dh4?? volgt natuurlijk   2.Pxc6+ en 3.DxDh4. FATAAL.
Na 1...Tc8? volgt er eveneens 2.Pxc6+ omdat er op 2...TxPc6 gewoon 3.DxTc6 
volgt. FATAAL.
Na 1...Ka8 kan wit niet op c6 slaan (2.Pxc6 DxDa4) en blijft de zwarte Koning 
voorlopig buiten groot gevaar.  GOEDE zet.

F5: Na 1...KxTf7?? (blunder)  verliest zwart direct met 2.Pe5+ en 3.DxDh5 
damewinst.
Vandaar dat enkel 1...DxTf7 kan gespeeld worden.

F6: Na 1...Tfe8 is er geen tactische weerlegging alhoewel 2.e5!? een vindingrijke 
verdediging (2...Lc5!?) vraagt van zwart.  Aanvaardbaar.
Eigenaardig genoeg is het "logische" 1...d6?? een blunder vanwege 2.Lb5!! en 
damevangst. FOUT.
Met 1...Lc5 kan zwart de "goede Le3" afruilen. GOED.

F7: Fout is 1...Le4? (zet Loper Nul Verdedigd !) want er volgt 2.g5! en stukverlies.
Vandaar dat zwart hier 1...Lg6 moet spelen.

F8: Uiteraard is 1...Dd8? een blunder wegens 2.Tc8 en Dameverlies.
Conclusie: enkel 1...Lf8 is goed.


