
schaaktraining.met.jan Nr 5          01-04-2014                                                               pagina  1

Inhoud trainingsnummer 5

Wat denk je van ?    =>  pagina 2

Organiseer zelf een dreiging   =>  pagina 3

Morphy in actie   =>   pagina 4

Pionneneindspel     =>  pagina 6

Middenspel: activiteit van je stukken   =>  pagina 9

Wat is de dreiging ?  => pagina 11

Kandidatentoernooi 2014: Anand uitdager van Carlsen

Van 13 tot 31 maart werd in Rusland het 
Kandidatentoernooi 2014 gehouden.
De winnaar van dit toernooi mag de 
huidige wereldkampioen Carlsen 
uitdagen in November 2014.
Voor dit toernooi hadden zich 8 
topspelers geplaatst en ze waren wel 
degelijk aan elkaar gewaagd. 

Anand won met 8,5 op 14, gevolgd 
door Karjakin met 7,5 op 14. Anand 
bleef als enige ongeslagen en dit gaf 
blijkbaar de doorslag.

Hiernaast de eindstelling van zijn eerste 
partij tegen Aronian.
Wit (Aronian) heeft zopas 31.Kh1 
gespeeld (zie diagram) en gaf dan 
spontaan op. Waarom ?

XABCDEFGHY
8-+r+-+-mk(
7+p+-+-zp-'
6-+-+-+-zp&
5zp-vL-+-+q%
4P+-+-zPn+$
3+-+-+-zP-#
2-zPQ+-+-zP"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy

Wit gaf op, niet omwille van :
- 31....DxLc5?? 32.Td8+! TxTd8 

33.DxDc5, 
- en ook niet omwille van 31...TxLc5?? 

32.Td8+ en mat volgt, 
maar wel vanwege 31...Pf2+! 32.DxPf2 
DxTd1+.

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 ....
Even kijken of je het mogelijke gevaar tijdig kan opmerken.

XABCDEFGHY
8-+-+l+-+(
7+-mkr+-wqp'
6p+p+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-zp-+$
3+-zPQ+-+-#
2P+P+-zPPzP"
1+-+RmK-+R!
xabcdefghy

Wit denkt aan 1.Dxa6.
Goed genoeg of niet ? 1

XABCDEFGHY
8r+-+-+-tr(
7zpl+k+pzp-'
6-zp-zppvl-zp&
5sn-+P+-+-%
4-+P+-+-+$
3+-sN-+-zP-#
2PzP-+NzPLzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

Wat denk je van 1...Pxc4 ? 2

1  Een ramp want na 1...Dxc3+  2.Ke2 Lh5+ 
3.f3 De3+ 4.Kf1 TxTd1 is het mat 

2 Dit is tactisch nogal riskant vanwege 
2.dxe6+! Kc8 (fxe6?  3.LxLb7)  3.Tc1 en de 
zwarte stelling staat toch onder druk. Er is 
evenwel geen directe tactische afstraffing.

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zpp+-+-vlp'
6-+p+-zpp+&
5wq-+-+-vL-%
4-sn-+LzP-+$
3+-wQ-+-+-#
2PzPP+N+PzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Wat denk je van 1.Lxf6? 3

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

Zwart denkt aan 1....Txc5 zodat er na 2.TxTc5 
DxTc5 een gelijk eindspel op het bord komt. 

Goed genoeg ? 4

3 Na 1.Lxf6 LxLf6  2.DxLf6 volgt er 
vernietigend 2...Pd5+ en wit verliest de dame

4  Na 1...Txc5 plaatst zwart vrijwillig een stuk 
op NV (nul-verdedigd). ALTIJD opletten in 
dergelijke gevallen. Met 2.Db4!! pent wit de 
zwakke toren en wint hij met 3.DxTc5+ een 
volle toren.
Conclusie: 1...Txc5 is een ramp.
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Organiseer zelf een dreiging
XABCDEFGHY
8-+r+-tr-mk(
7+-+-+p+-'
6p+-zp-zPpzp&
5+pzp-+-+-%
4-zP-+P+-wq$
3+-zPP+-tR-#
2PwQ-+-+K+"
1+-+-+R+-!
xabcdefghy

Dreig 1: Wit aan zet 5

XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7+pzp-+pzpk'
6rvl-+-+nzp&
5+-+-+-+-%
4P+-wqNzPQ+$
3+-zpP+P+P#
2-+L+-+-+"
1tR-vLK+-+R!
xabcdefghy

Dreig 2: Wit aan zet 6

XHGFEDCBAY
1-mK-+-vL-tR!
2zPP+Q+LzPP"
3R+-+-zP-+#
4+-zP-sN-+-$
5-+-zP-vl-+%
6+p+p+qzp-&
7p+psnp+lzp'
8+ktr-+-+r(
xhgfedcbay

Dreig 3: Zwart aan zet 7

5  Na 1.Dd2! dreigt 2.Th1 (2.Th3) damewinst
 

6  Met 1.Te1!  dreigt er nu 2.Pg5+ en 3.TxTe8

7 Na 1...Tac8 dreigt 2...LxPd4+ 3.cxLd4 
DxLc2 en stukwinst

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+pzp-+p+-'
6p+-zp-+-zp&
5+-+-+-zp-%
4-+-+P+-+$
3+P+PzP-+P#
2-wqP+-wQPmK"
1tR-+-+R+-!
xabcdefghy

Dreig 4: Wit aan zet 8

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpl+psnp+p'
6-zpq+p+p+&
5+-vl-zP-+-%
4-+-sN-zP-+$
3+-zP-+-+R#
2PzPL+Q+PzP"
1tR-vL-+-mK-!
xabcdefghy

Dreig 5: Wit aan zet 9

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

Dreig 6: Wit aan zet 10

8 Na 1.d4! dreigt 2.Dd2 en 3.Tfb1 damewinst. 

9 Na 1.Le3! dreigt 2.PxDc6 .
.
10 Na 1.Tb2 dreigt 2.Tb8 TxTb8  3.Ld6+! 
KxLd6  4.axTb8D+ en wint.
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Morphy in actie
Het belang van actieve stukken komt 

mooi naar voor in partijen van Morphy. 

In deze partij zijn het zijn lopers die een 
hoofdrol spelen.

 Paulsen,Louis - Morphy,Paul   (1857)

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 Pf6 4.Lb5 Lc5 5.0–0 
0–0 6.Pxe5 Te8  Ik vermoed dat Morphy niet 
wou  ingaan  op  6...Pxe5   7.d4  Ld6  omdat 
hierdoor  zijn  loper  minder  actief  staat.  Hij 
verkiest  liever  Te8  omdat  hij  zo  een  stuk 
activeert  en  er  op  rekent  pion  e4  terug  te 
veroveren. 
7.Pxc6 dxc6  dit  opent  de  weg voor  Dd8 en 
Lc8  (=activiteit  stukken).  Het  alternatief 
7...bxPc6  zou  meer  het  centrum  versterken. 
8.Lc4 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7zppzp-+pzpp'
6-+p+-sn-+&
5+-vl-+-+-%
4-+L+P+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

  Kies uit 8...Pxe4 of 8...b5. 

Na 8...Pxe4?! en nu:
-  9.  PxPe4  TxPe4  10.Lxf7+  KxLf7? 

11.Df3+ en 12.DxTe4 
-  of  mogelijk  ook  9.Lxf7+  Kxf7 

10.Pxe4 staat wit beter. 
Vandaar dat Morphy kiest voor .... 

8...b5 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7zp-zp-+pzpp'
6-+p+-sn-+&
5+pvl-+-+-%
4-+L+P+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Kies je voor 9.Le2 of 9.Lb3 ? 

Er lijkt nog niets aan de hand, maar wit moet 
opletten  want  na  9.Lb3?! volgt  9...Lg4! 
10.De1 (het  enige)  b4!  en wit  geraakt  in  de 
problemen.  Wit speelt dus ...

9.Le2 Pxe4 Het alternatief 9...b4  10.Pa4 Pxe4 
11.PxLc5 PxPc5 vond Morphy uiteraard maar 
niets want hij ruilt niet graag zijn sterke Lc5 af 
omdat die Kf1 onder druk zet. 10.Pxe4 Txe4 
XABCDEFGHY
8r+lwq-+k+(
7zp-zp-+pzpp'
6-+p+-+-+&
5+pvl-+-+-%
4-+-+r+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzPLzPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy
Kies je nu voor 11.Lf3 of voor 11.Ld3 ?

De  witspeler  was  voldoende  alert  want  op 
11.Ld3? volgt 11...Lg4!! (tegenaanval) en wit 
verliest materiaal.
11.Lf3 Te6 12.c3 Diagram 
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XABCDEFGHY
8r+lwq-+k+(
7zp-zp-+pzpp'
6-+p+r+-+&
5+pvl-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+L+-#
2PzP-zP-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.
Wit plant 13.d4 en Lc5 (Morphy) verliest veel 

van zijn invloed. Suggestie ?

 12...Dd3!? zwart probeert de witte 
ontwikkeling te hinderen door pion d2 te 
blokkeren
13.b4 Lb6 14.a4 bxa4 15.Dxa4 met het idee 
van druk uit te oefenen op pion c6 en tevens 
om een eventueel La6 te verhinderen. 15...Ld7 
16.Ta2 Tae8 17.Da6 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zp-zpl+pzpp'
6Qvlp+r+-+&
5+-+-+-+-%
4-zP-+-+-+$
3+-zPq+L+-#
2R+-zP-zPPzP"
1+-vL-+RmK-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet.  
Is 17...DxLf3 voldoende voor remise of niet ? 

Inderdaad,  na  17...DxLf3   18.gxDf3  Tg6+ 
19.Kh1  Lh3! kan  wit  niet  aan  remise 
ontsnappen. (20.Dd3 f5!) Mogelijk zit er meer 
in voor zwart maar dit lijkt nu wel moeilijk om 
nu  reeds  te  berekenen.  Laten  we  het  er  dan 
maar op wagen dacht Morphy en hij speelde ...

17...Dxf3! Morphy speelde dit dame-offer dus 
met in zijn achterhoofd dat hij reeds minstens 
remise  had.  In  dergelijke  gevallen  zijn 
spectaculaire  dame-offers  natuurlijk 
makkelijker  te  spelen.  18.gxf3 Tg6+ 19.Kh1 
Lh3  20.Td1  Lg2+  21.Kg1  Lxf3+  22.Kf1 
Lg2+ 23.Kg1 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zp-zp-+pzpp'
6Qvlp+-+r+&
5+-+-+-+-%
4-zP-+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2R+-zP-zPlzP"
1+-vLR+-mK-!
xabcdefghy

Morphy (zwart) liet hier nu een mat in 4 
liggen. Ik kon het (ook) niet vinden. 

Kan jij beter ?    (tip: de held is Lg2)  11

23...Lh3+  24.Kh1 Lxf2 25.Df1 Lxf1 26.Txf1 
Te2 27.Ta1 Th6 28.d4 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-zp-+pzpp'
6-+p+-+-tr&
5+-+-+-+-%
4-zP-zP-+-+$
3+-zP-+-+-#
2-+-+rvl-zP"
1tR-vL-+R+K!
xabcdefghy

 Een makkie voor Morphy. Zwart aan zet.

 28...Le3!  en  wit  kan  enkel  aan  het  mat 
ontsnappen met Tf2 (torenoffer) wat natuurlijk 
ook verliest. 0–1

11  Na 23...Le4+ 24.Kf1 Lf5 25.De2 Lh3+ 
26.Ke1 Tg1# is het mat.
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Pionneneindspel
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-+-'
6-zp-+-+k+&
5+-+-zP-zpp%
4-zP-+-+-+$
3zP-+-+-mK-#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eindspel 1: Wit aan zet. Zwart heeft zopas 
remise aangeboden. Aannemen of niet ?

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+Rzpk'
6-+-+-+-zp&
5+-+r+P+K%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eindspel 2: Zwart aan zet. Doet hij er goed 
aan om met 1.....Txf5+  2.TxTf5 g6+ uit te 
pakken ? of verkies je 1...Kg8 ? of 1...Ta5 ?
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+k+-+-'
6-zP-zp-+-+&
5+-+K+p+p%
4p+-+-zP-+$
3+-+-+-zP-#
2-zP-+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eindspel 3: Wit aan zet.

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

Eindspel 4: Wit aan zet. Hoe beoordeel je dit 
eindspel en welk zet stel je voor ?

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

Eindspel 5: Wit aan zet.
Met welke zet breekt hij alle weerstand ?

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

Eindspel 6: Wit aan zet. Waar liggen de 
kansen van wit ? Hoe die correct invullen ?
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Oplossingen:

Eindspel 1: 
Het is natuurlijk onmogelijk alle varianten te berekenen, daarom gebruiken we argumenten om de 
stelling te evalueren.
Materiaal gezien staat alles (nog) gelijk maar pion e5 is toch wel in groot gevaar (Kf6 dreigt 
immers). Vandaar dat wit nu enkel 1.f4 kan spelen om direct materiaal verlies te vermijden. Na 
1...gxf4+  2.Kxf4 heeft zwart echter de verste vrijpion (op de h-lijn). Dit is een zeer belangrijk 
voordeel omdat de witte koning eerst naar de h-lijn moet en zwart dan het eerst op de D-vleugel zal 
zijn en daar dus pionnen a3 en b4 zal veroveren.
Conclusie: de kans is zeer groot dat zwart gewonnen staat en daarom zou ik als witspeler het 
remise-voorstel met beide handen aanvaarden.

De partij zou kunnen verder gaan als volgt:
1.f4  Kf5  2.fxg5  Kxg5  3.a4  Kf5  4.a5  Kxe5 
5.axb6 axb6 6.Kh4 Kd5 7.Kxh5 

Diagram

7...Kc4  8.b5  Kxb5  9.Kg4  Kc4  10.Kf3  Kd3 
11.Kf2 b5 12.Ke1 Kc2 0–1

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

Eindspel 2: 
Zoals reeds meerdere malen geschreven biedt 
een toreneindspel behoorlijk wat remise 
kansen voor de zwakkere partij. Zwart doet er 
dus goed aan zolang mogelijk de torens op het 
bord te houden. 

Na 1....Txf5?   2.TxTf5 g6 3.Kg4 gxTf5 4.Kxf5   
diagram

bereiken we een zuiver pionneneindspel met 
een pion minder, en dit geeft meestal slechts 
weinig remise kansen.

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

De juiste techniek om dit te winnen met wit is dat je vooral niet met een randpion mag over blijven 
want dan is het dood remise. Wit moet daarentegen geduldig met tempo's werken zodat hij gratis de 
zwarte randpion kan veroveren.
Conclusie: de optie 1...Txf5? is dus slecht 

Ook de optie 1...Kg8  2.Kg6 (dreigt Txg7+) volgt  2....Td6+  3.f6! (het enige om Tf7 niet te 
verliezen) en 3...gxf6  4.Txf6 is verloren voor zwart omdat pion h6 verloren gaat.

Blijft de optie 1...Ta5 behoudt de torens op het bord en verhindert dat wit makkelijk vordering kan 
maken want zowel 2.Kg6 als 2.f6 zijn illegale zetten. Er is dan ook geen onmiddellijk verlies 
scenario in zicht.

Conclusie: de enige zet van de 3 opties die zwart enige kansjes op remise geeft is 1...Ta5! 
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Eindspel 3:
Eenvoudig als je het principe van zetdwang kent. De zwarte Kd7 schermt voorlopig mooi de 
toegang af voor de witte Kd5. De truc bestaat er in zwart te verplichten met Kd7 te spelen. Dit kan 
je door 1.h4! (ook h3 is goed genoeg) te spelen en aangezien zwart MOET zetten, kan hij ofwel 
kiezen tussen 1...-a3 (wat gratis een bijkomende pion weggeeft) of 1....-Kc8 waarop 2.Kxd6 volgt.

Eindspel 4:
Materiaal gezien is de stelling in evenwicht maar wit heeft de betere pionstructuur. Niet zozeer 
vanwege de zwakke d5 pion, maar veelmeer vanwege het feit dat wit:

- een vrijpion kan maken op de h-lijn met 1.g4! en 2.h5 die de zwarte koning dan weglokt 
naar de h-lijn waarna de witte koning rustig zijn gang kan gaan op de andere vleugel

-  met 1.b5! de zwarte damevleugel kan lamleggen en een tempo-zet heeft met de zet a3-a4 
die pas wordt gespeeld als het op tempozetten zal aankomen.

Ik opteerde voor het plan g4 en h5 en het 
partijverloop zag er dan ook als volgt uit.

40.g4 f5 41.f3 Kd6 42.h5 Ke6 43.hxg6 fxg4 
44.fxg4 Kf6 45.Kxd5 Kxg6 46.Kc6 (opgave) 
Diagram 

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

Eindspel 5:
Een makkelijke opgave denk ik. Wit moet zijn h6 pion afdekken want er dreigt 1...-Kg6. De zet  
1.h5! suggereert zich dus bijna zelf en tot overmaat van ramp kan zwart geen nuttige zetten spelen 
en geraakt hij in zetdwang waardoor hij zijn stelling zal slechter maken.
Ik merk op dat zonder pion f7 de zwarte stelling gemakkelijk te houden is omdat de zwarte koning 
dan gewoon "in het hoekje" (Kh8) gaat staan en beide randpionnen rustig kan afstoppen.

Het idee van deze opgave komt van een 
grootmeesterpartij die er als volgt uitzag:

Wit aan zet wint hier onmiddellijk door ...... en 
ja 1.h5! en zwart staat machteloos want na 
1...c3+  2.Kxc3 moet hij met Kf6 spelen 
(tempodwang!) en na elke koningszet 
promoveert de h6-pion.

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

Eindspel 6:
Materiaal is de stelling gelijk, maar wit heeft een iets beter pionstructuur en een klein overwicht op 
de damevleugel. Bovendien ...de zwarte koning staat heel ver weg van de damevleugel.
Indien wit dus snel een doorbraak kan forceren op de damevleugel kan de zwarte koning mogelijk 
niet meer tijdig tussenkomen. Er zijn 2 pistes; de eerste  1.a4 (idee 2.b4 enz.)  en de 2e 1.b4.
Even vergelijken:

1.a4  c5!  2.b4  cxb4  3.cxb4  axb4 en zwart en wit promoveren. Niet overtuigend genoeg.
1.b4  axb4 (a4 2. c4 - Kg6 3.b5 enz.) 2.cxb4 en 3.a4 en de a-pion promoveert.

Conclusie: met 1.b4! wint wit.
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Middenspel : activiteit van je stukken
Hierbij een eigen partij waarin de factor "activiteit van de stukken" toch wel belangrijk was.

1.e4 d6 2.d4 Pf6  (de Pirc-opening) 3.Pc3 g6 
4.f4 (wit kiest voor de agressieve Oostenrijkse 
aanval)  Lg7  5.Pf3  Pa6  6.Le3  0–0  7.h3  c6 
8.Ld3 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-zppvlp'
6n+pzp-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPPzP-+$
3+-sNLvLN+P#
2PzPP+-+P+"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

In  de  Oostenrijkse  aanval  van  de  Pirc-
opstelling is Ld3 een erg belangrijk stuk omdat 
hij  grote  druk  kan  zetten  op  de  zwarte  K-
stelling. Een erg belangrijk stuk zegt U ?

8...Pb4! (zwart wil meteen het belangrijke stuk 
Ld3 afruilen) 9.0–0 Pxd3 10.Dxd3 b6 11.e5 
Pd5  12.Pxd5  cxd5  13.Db5  Lb7  14.a4  Dc8 
15.Tf2 La6 16.Db4 Dc4 17.Da3 Tfe8 18.b4 
Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zp-+-zppvlp'
6lzp-zp-+p+&
5+-+pzP-+-%
4PzPqzP-zP-+$
3wQ-+-vLN+P#
2-+P+-tRP+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 
Hoe kan zwart zijn stukken het meeste 

activiteit bezorgen ?

Zwart heeft hier wel een zekere heerschappij 
over de witte velden met Dc4 en La6, maar ik 
kan ze  niet  verzilveren omdat  er  pion c2 en 
Tf2 zijn die d3 en e2 afschermen.
Verder ligt het voor de hand dat ik best druk 
zet  op  de  achtergebleven c2-pion.  Als  ik  dit 
onmiddellijk  doe  met  18....Tf(a)c8  volgt 
mogelijk 19.b5 Lb7 en Lb7 zit opgesloten.

Toen  zag  ik  dat  ik  beter  La6  zou  omspelen 
naar f5 van waaruit hij pion c2 onder druk zet 
en eventueel veld e4 kan bezetten.

 18...Lc8! 19.Db2 Lf5 20.Ta3 Tec8 21.Pe1het 
zwarte  spel  heeft  nog  steeds  geen 
materiaalvoordeel opgeleverd,  maar wit  heeft 
zijn stukken (Tf2 en Pe1) nu wel erg passief 
moeten opstellen.  Diagram 

XABCDEFGHY
8r+r+-+k+(
7zp-+-zppvlp'
6-zp-zp-+p+&
5+-+pzPl+-%
4PzPqzP-zP-+$
3tR-+-vL-+P#
2-wQP+-tRP+"
1+-+-sN-mK-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 
Waar moet zwart het spel maken ? Waar staat 

hij sterker ?

Ik  herinner  me  nog  dat  ik  inwendig 
argumenteerde  dat  ik  3  à  4  aanvallende 
stukken had richting D-vleugel (Lf5/Dc4/Tc8 
en eventueel ook Ta8) , terwijl wit er maar 2 
goed opgestelde stukken had (Db2/Ta3).
Aangezien  dit  maar  een  tijdelijk  voordeel  is 
moet  zwart  snel  "contact"  zoeken  om  dit 
tijdelijk numeriek voordeel te laten gelden. 
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 21...a5!  (contactname  om  het  numeriek 
overwicht  in  aanvallende  stukken  op  de  D-
vleugel  te  verzilveren)  22.Ld2 Da6 23.bxa5 
bxa5  24.Tb3  Dc4  25.Tb7  Lf8  26.g4  Le4 
27.exd6  exd6  28.f5  Tc7  29.fxg6  Lxg6 
30.Txc7?! Dxc7 31.Db5 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+-vlk+(
7+-wq-+p+p'
6-+-zp-+l+&
5zpQ+p+-+-%
4P+-zP-+P+$
3+-+-+-+P#
2-+PvL-tR-+"
1+-+-sN-mK-!
xabcdefghy

  Hoe verdedig je pion d5 ? 
of sla je beter op c2 ?

Het  slaan  op  c2  met  31...Lxc2?! heb  ik 
natuurlijk snel verworpen om 2 redenen: 

-Ten eerste  is  er  32.PxLc2 DxPc2 en 
wit  heeft  zijn  passief  paard  lekker  kunnen 
afruilen tegen mijn sterke Loper.

- Ten tweede volgt er dan 33.Db7! met 
aanval op pion d5 en Ta8 en f7.
Overigens zou ik graag pion c2 gratis willen 
krijgen en dus ga ik voorlopig pion d5 blijven 
verdedigen.
Hoe pion d5 verdedigen ?
Zwart  kan  natuulijk  kiezen  voor  31...Dc4 
aangezien wit toch geen 32.Lxa5 mag spelen 
wegens 32....DxDb5  33.axDb5 en TxLa5. De 
zet  31...Dc4 laat evenwel toe dat wit  32.Db7 
speelt en voor onrust zorgt op de 7e rij.
Het  alternatief  31...Le4 is  daarom  sterker. 
Zwart heeft zo een SUPERloper en verhindert 
dat wit binnen kan vallen op de 7e rij.

31...Le4  dit  is  nu  een  SUPERloper.  Niet  te 
verjagen en een maximale invloed. 
32.c3 wit speelt dit omdat hij Pe1 terug mobiel 
wil krijgen. Het nadeel van deze zet is dat Ld2 
nu niet langer drukt op pion a5.   Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+-vlk+(
7+-wq-+p+p'
6-+-zp-+-+&
5zpQ+p+-+-%
4P+-zPl+P+$
3+-zP-+-+P#
2-+-vL-tR-+"
1+-+-sN-mK-!
xabcdefghy

   Zwart aan zet 

32...Tb8 activiteit van de stukken ! 
33.De2 Tb1 zwart heeft nu met deze toren een 
bijkomend stuk dat erg actief staat en de witte 
stelling paralyseert. Ik herinner me nog dat ik 
geen  idee  had  hoe  het  nu  verder  zou  gaan, 
maar ik was wel 100% overtuigd dat ik daar 
op b1 nu ook een SUPERtoren had. Het wordt 
nu wel moeilijk voor wit om die druk van al de 
zwarte stukken goed te blijven  weerstaan.
34.De3 De7 35.Kh2 Ta1  de zwakke puntjes 
(pion  a4)  worden  aangevallen  36.Pf3  Txa4 
37.Df4 Ta1 38.Pg5 Lh6! indien wit nu toeslaat 
op f7 verliest hij een stuk  39.Df6 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-wqp+p'
6-+-zp-wQ-vl&
5zp-+p+-sN-%
4-+-zPl+P+$
3+-zP-+-+P#
2-+-vL-tR-mK"
1tr-+-+-+-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet 

39...Dxf6!  40.Txf6  Ta2!!  41.Pxe4  dxe4  0–1 
ook 41.TxLh6  TxLd2+ 42.Kg3 Lg6! verliest 
omdat Th6 opgesloten zit.
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Wat is de dreiging
Even je alertheid testen. Van makkelijk naar moeilijker.

XABCDEFGHY
8-+-wq-+k+(
7+-+-trp+-'
6-+-+-+pvl&
5zp-+p+-+p%
4P+lzPnzP-zP$
3+-sN-zPL+-#
2-+-+NzP-+"
1+Q+-+K+R!
xabcdefghy

Zwart speelde zopas 1...Pe4. 
Wat is de dreiging ?  12

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

Zwart speelde zopas 1...Lf8-g7.
 Wat is de dreiging ? 13

12 Er dreigt damewinst met 2...Pd2+ en tevens 
2...PxPc3 met stukwinst want Pe2 is gepend.

13  De dreiging is 2...f5 of 2...h5 en Pg4 gaat 
verloren. Wit organiseert dus best een 
vluchtveld voor Pg4 met 2.f3 of 2.h3.

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-sn-+rzp-'
6p+qzp-+Qzp&
5tR-zp-zp-+-%
4-zp-+N+-+$
3+P+P+-+P#
2-zPP+-zPP+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit speelde zopas 1.Ta5. 
Wat is de dreiging ? 14

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-zppvlp'
6-+n+lsnp+&
5wq-zp-+-+-%
4Q+P+-+-+$
3+-sN-vL-zP-#
2PzP-sNPzPLzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit speelde zopas Pf3-d2. 
Wat is de dreiging ? 15

14  Er dreigt 2.Txc5! omdat Dc6 op NV staat.

15 Wit dreigt 2.LxPc6! DxDa4 (bxLc6? 
3.DxDa5 damewinst) 3.LxDa4 en stukwinst


