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Vlaams Kampioenschap 2014

Dit toernooi liep van van 29 mei tot 01 juni in 
Berchem en werd over 7 ronden gespeeld. In 
de Open reeks (67 deelnemers) behaalde Elo-
favoriet Dardha Ben met 6,5 op 7 de hoogste 
score en is hij de Open Kampioen 2014.

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

Hugaert - Dardha. Zwart aan zet.

1...Tg1+!  2.TxTg1 DxDf3+ 

In de Experten reeks (18 deelnemers) 
behaalden 3 spelers 5,5 punten,Steven 
Geirnaert, Thibaud Vandenbussche en Stefan 
Docx, en werd eerst geciteerde Kampioen 
2014 op basis van het scheidingssysteem.

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7+-+-+Nvlk'
6-+-+-+pzp&
5+-+-zP-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+pzPP#
2-+Qwq-zP-+"
1+-tR-+-+K!
xabcdefghy
Cools - Geirnaert Zwart aan zet.

 1...Dd7! dubbelaanval op Pf7 en pion h3.

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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Waarom niet ?
XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7+-+-+pzpp'
6-+p+qsn-vl&
5+p+-zpN+-%
4p+-+P+-+$
3+-zP-+-zPP#
2PzP-+-wQL+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Dc4 ? 1

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zp-+-zpp+p'
6-+p+-+pvl&
5+-+-+-+-%
4-+-vL-+-+$
3+-wQ-+P+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

Waarom niet 1.Kb1? 2

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+-+pzp-'
6-wqpzp-snnzp&
5+-+-zp-+-%
4-zP-+P+-+$
3zPL+P+N+P#
2-+PvL-zPPmK"
1tR-+Q+R+-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Ph5? 3

1 Omdat er dan 2.Pxh6+! volgt met stukwinst

2 Omdat er dan 1...e5! volgt en na 2.Dxc6 
Ld7! verliest wit een stuk (Ld4)

3  Wegens 2.Pxe5! PxPe5 3.Dxh5  pionverlies.

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zp-wqn+p+p'
6-zp-+-+pvL&
5+-zp-+-+-%
4P+-+Rsn-+$
3+-zP-+N+P#
2-+Q+-zPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...TxTe4? 4

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

Waarom niet 1...dxc2 ? 5

XABCDEFGHY
8-tr-wq-trk+(
7+-+-zppvlp'
6-+-zp-snp+&
5+N+P+l+-%
4PzPp+-+-+$
3+nsN-+-zPP#
2-tR-+-zPL+"
1+-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1.Te2? 6

4 Omdat er dan na 2.DxTe4 plotseling zowel 
Pf4 als Ta8 staan aangevallen. Stukverlies.

5 Wegens 2.Td7! en zwart kan opgeven.

6 Wegens 1....Ld3! en kwaliteitsverlies.
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Voorstellingsvermogen
XABCDEFGHY
8r+l+kvlntr(
7zppwq-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-+p+-vL-%
4-+-+N+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+QzPPzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

Men speelt: 1.Txd5  exTd5 en dan ? 7

XABCDEFGHY
8rsn-wqkvl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+L+P+-+$
3+Q+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy

Men speelt 1...Dd7  2.Dxb7 Dc6 en dan ? 8

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-wQ-+-'
6-+-+-zpk+&
5zp-zPp+-zp-%
4Pvl-+-+-+$
3+-+-+-tR-#
2KzP-+-zP-wq"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wat na 1.De8+ Kg7  2.Dd7+ Kg6  3.Th3 
Dxf2 ? 9

7 Mat met 2.Pf6++  Kd8 (enige zet)  3.De8

8 Wit pakt dan uit met 3.Lb5! en damewinst 

9 Met 4.Dh7 is het mat.

XABCDEFGHY
8-tr-+r+kvl(
7zp-+qsnN+p'
6-+p+p+pvL&
5zPp+-+-+-%
4-+pzPP+-+$
3+-zP-+-+P#
2-zP-wQ-+P+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wat volgt na 1.Df4 Lg7  2.LxLg7 KxLg7 ? 10

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-+pvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-+Pzp-+-%
4-+PsnP+-+$
3+-sNLvL-+P#
2PzP-+NzPP+"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

Wat na 1...Ph5  2.g4 Dh4  3.gxPh5? 11

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7zpl+-zpN+p'
6-+-zpP+p+&
5+-zp-+-+-%
4-zp-vl-zP-+$
3+-+P+-+P#
2PzP-vL-+-mK"
1tR-tR-+-+-!
xabcdefghy

Wat na 1.f5 Lxb2  2.Tg1 LxTa1  3.TxLa1 
gxf5 ? 12

10 Met 3.Df6+ Kg8 (of Kf8) en 4.Ph6 mat

11 3...Pf3+  4.Kf1 Lxh3+  5.TxLh3 DxTh3#  

12 Het loopt mat met 4.Tg1+ 
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Morphy in actie
En zoals meestal geeft de hogere stukkenactiviteit weer de doorslag bij Morphy.

Adolf Anderssen - Paul Morphy 
Paris , 1858
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Pf3 g5 4.h4 g4 5.Pe5 Pf6 
6.Pxg4  d5  7.Pxf6+  Dxf6  8.Pc3  Dg6  9.Df3 
Ld6  10.Ld3  Lg4  11.Df2  Pd7  12.exd5  f5 
13.Lb5  a6  14.Lxd7+  Kxd7  15.d3  Tae8+ 
16.Kf1 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+r+-tr(
7+pzpk+-+p'
6p+-vl-+q+&
5+-+P+p+-%
4-+-+-zplzP$
3+-sNP+-+-#
2PzPP+-wQP+"
1tR-vL-+K+R!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 
Wit dreigt nu met 17.Lxf4 zijn ontwikkeling 
verder af te werken.  Hoe dit dwarsbomen ? 

Morphy pakt uit met ....  16...Thg8!  zodat er 
nu  op  17.Lxf4?  LxLf4   18.DxLf4  Le2+  en 
19...Dxg2 kan volgen. Ik merk op dat Morphy 
al  zijn  stukken  ACTIEF  heeft  opgesteld, 
terwijl die van wit nog op een hoopje staan. 
17.Th2?  Wit dreigt  nu wel  pion f4 te  slaan. 
Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+r+r+(
7+pzpk+-+p'
6p+-vl-+q+&
5+-+P+p+-%
4-+-+-zplzP$
3+-sNP+-+-#
2PzPP+-wQPtR"
1tR-vL-+K+-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 
Hoe nu pion f4 verdedigen ?  

17...f3! natuurlijk want Ld6 lonkt nu naar Th2 
18.g3 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+r+r+(
7+pzpk+-+p'
6p+-vl-+q+&
5+-+P+p+-%
4-+-+-+lzP$
3+-sNP+pzP-#
2PzPP+-wQ-tR"
1tR-vL-+K+-!
xabcdefghy

 Hoe zet zwart zijn aanval verder ?   

Hij zoekt naar de zwakke punten (pion g3 staat 
op NV) en zet die verder onder druk 
18...Lh5! met druk op g3 19.Lg5

 [Waarom is  19.Lf4 slecht ? Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+r+r+(
7+pzpk+-+p'
6p+-vl-+q+&
5+-+P+p+l%
4-+-+-vL-zP$
3+-sNP+pzP-#
2PzPP+-wQ-tR"
1tR-+-+K+-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet wint dan met  

19...Lxf4 20.gxf4 Te2!! 
21.Pxe2 fxe2+ 22.Ke1 Dg1+] 

19...h6  20.Da7  hxg5  21.Pa4  gxh4  22.Dxb7 
hxg3 23.Pb6+ Ke7 24.Te1+ Kf7 0–1
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Wees kritisch
Wees kritisch, voor de tegenstander maar ook voor jezelf want een foutje is snel gemaakt.

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zpp+qvlpzpp'
6-+n+psn-+&
5+-+psN-+-%
4-+-zP-vLl+$
3+QzPL+-+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Zwart rekent 1...PxPe5  2.LxPe5  0-0 en 
ongeveer gelijk spel. Akkoord ? 13

XABCDEFGHY
8r+lwqk+ntr(
7zppzp-zppvlp'
6-+nzp-+p+&
5+-+-+-+-%
4-zPPzP-+-+$
3+-sN-zP-+-#
2P+-+-zPPzP"
1tR-vLQmKLsNR!
xabcdefghy

Wit speelde zonet 5.b4.
Is 5...Pxb4 een aanrader of niet ? 14

13 Neen, want wit speelt 2.dxPe5! (i.p.v. 
LxPe5) met aanval op Pf6 zodat er nadien 
3.Lb5! met damewinst volgt. 

14 Na 5...Pxb4 lijkt 6.Da4+ Pc6  7.d5 
winnend, doch 7...LxPc3+! beslist daar 
anders over.
Conclusie: 5...Pxb4! is wel degelijk een 
goede zet omdat de opgezette val van wit 
(Da4+ en d5) overziet dat Pc3 verloren 
gaat.

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+-+-+-+p'
6-+-vl-zppwQ&
5+-zpp+l+-%
4-+-+-+-zP$
3+P+-+N+-#
2P+-+LzPP+"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

Zwart speelde zonet 1...Ld6 en offert blijkbaar 
pion d5.   Is 2.Txd5 goed genoeg ? 15

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+pvL-+-+&
5+-+n+-+-%
4-+-tRN+-+$
3+-zP-+N+-#
2P+-+KzPPzP"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

Wit speelde zonet 1.Ld6 want het "logische" 
1...LxLd6?!  2.PxLd6+ is voordelig voor wit. 

Zwart speelde dus 1...Lf5, doch er is beter !? 16

15 Inderdaad, wit kan 2.Txd5 spelen omdat er 
na het"trucje" 2...Lh2+  3.KxLh2 DxTd5 
een sterker "trukje" volgt met 4.Lc4!! en de 
zwarte dame gaat verloren.

16 Met 1...f5! had zwart materiaal kunnen 
winnen (2.LxLf8 fxPe4  3.Lxg7 exPf3+ 
4.Kxf3 Tg8).
De oorzaak was weer dat wit met 1.Ld6 
vrijwillig een stuk op NV zette.
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Eindspel
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-vl-+-zp&
5+-+-+-+-%
4-+k+-+PmK$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Is er nog hoop ?

In dit eindspel is er nog enkel een randpion en 
verder heeft zwart ... de verkeerde loper. Deze 
loper kan immers het promotieveld van de 
randpion niet bestrijken en dus is dit een 
theoretische remise.
De kunst is nu nog deze remise te bekomen.

Om de laatste zwarte pion te ruilen speelde wit 
nu verkeerdelijk 1.g5? diagram
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-vl-+-zp&
5+-+-+-zP-%
4-+k+-+-mK$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit heeft zonet 1.g5 gespeeld om de laatste 
pion te ruilen.  Zwart aan zet.

Zwart kan die ruil verhinderen met 1...Le7!.
Er volgde 2.Kh5 diagram

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

Zwart aan zet.

Indien zwart met 2...Lxg5? de pion slaat blijft 
hij achter met "randpion met de verkeerde 
loper". Vandaar dat hij zijn randpion moet 
"opwaarderen" door hem met 2....hxg5! op de 
g-lijn te krijgen. Dit wint dan makkelijk.
Conclusie: 1.g5? is een blunder.

Terug naar het initieel diagram.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-vl-+-zp&
5+-+-+-+-%
4-+k+-+PmK$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.  Hoe remise maken ?

Door met de Koning gewoon in de "hoek" h1 
te gaan staan en de g4-pion gratis te offeren, 
en vooral te verhinderen dat de zwarte 
randpion op de g-lijn zou geraken.
Conclusie: 1.Kh3! met het plan Kg2-Kh1.
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Maak geen fouten !
XABCDEFGHY
8r+-+-+-tr(
7+l+nmkp+-'
6-+pvl-sn-zp&
5+p+-zp-zp-%
4-+-+P+-+$
3+LsN-+NvL-#
2-mKP+-zPPzP"
1+-+RtR-+-!
xabcdefghy

Wit speelt 20.Lxf7. Goed of slecht ? 17

XABCDEFGHY
8r+-+-mk-+(
7+p+-+p+p'
6p+-zp-+-+&
5+-sn-tr-+-%
4-+Pvl-vL-+$
3+P+-+L+-#
2P+-+-+PzP"
1+-tR-+R+K!
xabcdefghy

Is  25...Pd3 goed genoeg ? 18

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+l+-vlpzpp'
6-+-zppsn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+PzP-+$
3+-zP-tRL+-#
2-+P+-+PzP"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy

Is 24...d5 goed genoeg ? 19

17 Neen, het idee is 20.Lxf7? KxLf7? 21.TxLd6. 
Vandaar  20...La3+! en pas dan 21...KxLf7!

18 Na 25...Pd3?   26.  LxTe5   PxTc1?  27.LxLd4   
verliest zwart materiaal.

19 Neen, 25.exd5 en pionverlies ( 25....Pxd5? 
26.LxPd5 exLd5 27.TxLe7 is stukverlies)

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+pzp-+pvlp'
6-sn-zpl+p+&
5zpP+-zpn+-%
4P+PzP-+-+$
3+-sNQzPNzP-#
2-+-+-zPLzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Is 13.d5 goed genoeg ? 20

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+-+-+pzp-'
6-+p+qsnnzp&
5+pvl-zpN+-%
4p+-+P+-+$
3+-zP-+QzPP#
2PzP-+-zP-+"
1tR-vL-+LmK-!
xabcdefghy

Is 28...Dd7 goed genoeg ? 21

XABCDEFGHY
8-+-trk+-tr(
7+-wq-+pzpp'
6p+-vl-sn-+&
5+pzp-zpP+-%
4-+l+-+-+$
3+-zP-+-zP-#
2PzPQ+-zPLzP"
1tR-vLR+NmK-!
xabcdefghy
Kies uit 1.b3 of 1.Pe3  of 1.Pd2? 22

20 Neen, 13.d5? e4! en materiaalverlies
21 Neen, 28....Dd7 29.Pxh6+ en pionwinst.
22 Na 1.b3?! LxPf1 wint wit niets.

Na 1.Pd2?! Ld5 evenmin.
Na 1.Pe3! dreigt onvermijdelijk 2.b3! en  wit 
wint materiaal.
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Positionele stellingen
De positionele argumenten komen op de voorgrond als er geen of weinig tactische argumenten zijn.

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+n+-vlp'
6-+pzp-+-+&
5+-+Pzpp+n%
4-+P+-+-+$
3+-sNLvL-+P#
2PzP-+NzPP+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet denkt aan 1.Lxf5  TxLf5  2.g4 en 
3.gxPh5 en pionwinst. Een aanrader of niet ?

Wit wint wel een pion maar neemt daarvoor 
heel wat zwaktes in koop. Vooreerst staat Kg1 
een beetje onveilig net zoals Kg8, maar de 
zwarte stukken staan beter opgesteld om daar 
voordeel uit te halen. Verder heeft wit wel een 
pion gewonnen maar hij heeft nu tal van pion-
zwaktes (c4 , h5 en h3) terwijl zwart er geen 
heeft. Aangezien zwart het initiatief lijkt te 
krijgen zal hij die verschillende zwaktes 
makkelijk kunnen bestoken.
Conclusie: 1.Lxf5 is geen echte aanrader 
omdat wit in de verdrukking dreigt te geraken.

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-snpvlp'
6-snp+-+p+&
5zP-+p+-+-%
4-+-zPPvL-+$
3+LsN-+N+-#
2-zPP+-+PzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 
Overloop de verschillende KZ en beslis dan 

wat je speelt.

Na 1...Pd7 volgt mogelijk 2.a6 of gewoon 
2.exd5 met zuiver pionverlies.
 Na 1...Pc4  2.LxPc4 dxLc4 heeft wit een sterk 
centrum en zwart een klein zorgenkindje op 
c4. Beter voor wit.
Welke andere optie is er nog ? Deze van 
tegenaanval. Zwart kan namelijk ook 1...dxe4 
overwegen. Na 2.axPb6 exPf3 staat plotseling 
pion d4 in groot gevaar en lijkt wit pionverlies 
te lijden. Na 2.Pxe4 kan zwart 2...Pbd5 spelen 
en heeft hij een sterk paard in het centrum.
Conclusie: de beste positionele keuze is 
ongetwijfeld 1...dxe4!? met het idee nadien 
2...Pbd5 te spelen. 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-+-snpvlp'
6-+p+-+p+&
5zPp+-+-+-%
4-+pzPPvL-+$
3+-zP-+l+P#
2-zP-+N+P+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet kiest tussen 1.gxLf3 of 1.TxLf3 
maar om die keuze te maken gaat hij eerst 

enkele vragen beantwoorden..
Vraag 1: wat is het slechtste stuk van zwart ?
Vraag 2: welk plan zou zwart kunnen hebben 

om dit stuk een betere positie te geven ?
Vraag 3: hoe met wit dit plan verijdelen ?

Antwoord 1: het slechtste stuk is Pe7 dat geen 
velden heeft en nauwelijks een belangrijke 
opdracht kan vervullen.
Antwoord 2: de reden waarom Pe7 geen "voet 
aan de grond" krijgt is dat pion e4 zowel veld 
f5 als d5 onder controle heeft. Zwart zou dus 
met 1...f5 de e4-pion tot actie kunnen dwingen 
waardoor veld d5 vrij komt en zwart sterk Pd5 
kan spelen waar dit paard plotseling sterk in 
waarde zou stijgen.
Antwoord 3: nu we het mogelijke zwarte plan 
kennen zou wit kunnen opteren voor 1.gxLf3 
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waardoor er na 1...f5 helemaal geen probleem 
is met het witte centrum en Pe7 nog steeds 
geen toegang krijgt tot veld d5. Het (kleine) 
nadeel van 1.gxLf3 is dat Kg1 iets onveiliger 
staat en dat Tf1 geen half-open lijn krijgt.
Conclusie: beide zetten 1.TxLf3 of 1.gxLf3 
hebben elk hun voordelen maar ik zou voor 
1.gxLf3 gaan omdat wit hierdoor een sterk 
centrum kan behouden wat makkelijker speelt.

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzpn+pvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-+Pzp-+-%
4-zPP+P+-+$
3+-sN-+N+-#
2P+-+-zPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet

Na het "normale" 1...0-0 kan wit zijn aanval op 
de D-vleugel verder opbouwen met 2.Lg5 (of 
Le3 of Ld2) en dan via c5 de druk verhogen.
Daarom kiest zwart beter voor 1...a5! en de 
pion op b4 moet spelen (2.a3? axb4 3.axb4?? 
TxTa1). Doordat wit iets moet doen met pion 
b4 wordt de aanval "ontkracht". Merk op dat 
alles is opgebouwd rond het feit dat Ta1 op 
"NV" staat. Na een zet van Lc1 gaat dit hele 
manoeuvre niet meer op omdat Ta1 dan 
verdedigd staat. 

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zpp+nvlpzpp'
6-+p+psn-+&
5+-+P+-vL-%
4-+-zP-+-+$
3+-sN-zPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet heeft 3 opties om pion d5 te 
slaan. Wat kies je en waarom ?

De sleutel tot de juiste keuze is de 
pionnenstructuur en het begrip "goede" en 
"slechte" loper.
Bij wit is Lg5 wel actief maar niet zo goed 
omdat hij op dezelfde kleur staat als zijn 
centrumpionnen.
Bij zwart is Le7 een "goede" loper want die is 
complementair met zijn centrumpionnen en 
anderzijds is Lc8 nog "opgesloten". 
Nu even de 3 opties overlopen:

- 1...Pxd5 en wit zal met 2.LxLe7 zijn 
"slechte" tegen de "goede" loper afruilen. Dus 
voordelig voor wit.

- 1...cxd5 is oké doch helpt Lc8 niet om 
actief te worden.

- 1...exd5 dit geeft Lc8 enige 
perspectieven en laat geen loperruil toe.

Conclusie: de beste zet is 1...exd5 alhoewel de 
verschillen met de 2 andere zetten natuurlijk 
minimaal zijn, doch elk beetje helpt om een 
betere stelling te krijgen. 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-+n+pvlp'
6-+pzp-+p+&
5+-+-+p+-%
4-+-zP-+-zP$
3+-vL-+N+-#
2PzPPwQ-zPP+"
1+K+-+R+R!
xabcdefghy

Kies uit 1...Pb6 of 1...Pf6

Wat zijn de positionele argumenten ? 
Met 1...Pb6 brengt zwart een stuk naar de D-
vleugel en heeft hij opties op een eventueel 
2...Pc4 of 2...Pd5.
Met 1...Pf6 brengt zwart een stuk naar de K-
vleugel en bemoeilijkt hij h4-h5 en heeft hij de 
opties van eventueel 2...Pd5 of 2...Pe4 te 
spelen. Vooral deze laatste optie, een sterk 
paard op een centraal veld dat wit heel wat 
kopzorgen zal bezorgen is doorslaggevend in 
onze vergelijking.

Conclusie: 1...Pf6 is de sterkste keuze. (Fritz 
evalueert het verschil zelfs op 0,8 punten !!)
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Hardnekkig verdedigen
Hardnekkig verdedigen is een belangrijke vaardigheid die je toelaat om slechte stellingen te 
overleven. De kunst bestaat erin van enkele goede verdedigingszetten na elkaar te spelen en dan 
kom je meestal al terug gelijk omdat je tegenstander nu eenmaal zelf foutjes maakt in zijn drukspel.
Hierbij enkele fragmenten uit eenzelfde partij.

XABCDEFGHY
8-+r+q+-mk(
7+-+l+-+p'
6-+-zP-+-+&
5+pzp-tr-zp-%
4-+-+Nzp-+$
3+P+L+P+-#
2-+-+Q+PzP"
1+-+-+-tRK!
xabcdefghy

Wat te denken van 1....Lc6 ?

Op 1...Lc6?! speelde wit sterk 2.Db2!! waarna 
Te5 in een erg vervelende penning staat.
Beter was daarom 1...Td5! zodat er na 2.Db2+ 
De5! kon volgen met goed spel voor zwart.
Conclusie: 1...Lc6 is een zwakke zet.

XABCDEFGHY
8-+r+q+-mk(
7+-+-+-+p'
6-+lzP-+-+&
5+pzp-tr-zp-%
4-+-+Nzp-+$
3+P+L+P+-#
2-wQ-+-+PzP"
1+-+-+-tRK!
xabcdefghy

Zwart aan zet.
Wat dreigt er ? Hoe zich het best verdedigen ?

Er dreigt heel wat. Wit dreigt :
- niet enkel 2.Te1 en 3.P-speelt en Te5 

gaat verloren.
- maar ook 2.Pxg5 of 2.Pxc5
 - of ook 2.d7 Lxd7  3.Pf6 met 

materiaalwinst.

De beste verdediging is hier 1...c4!?   en er 
volgde 2.bxc4 (Pxg5 is sterker, een foutje in de 
aanval) bxc4  3.Lxc4 Tb8! (zwart offerde zijn 
pion voor dit belangrijke tempo).

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7+-+Pwq-mkp'
6-+-+-+-+&
5+-+-tr-zp-%
4-+L+Pzp-+$
3+-wQ-+-zP-#
2-+-+-+-zP"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy
Enkele zetten later. Zwart aan zet.

In de partij volgde minder sterk 1....fxg3?! 
omdat de penning van Te5 een probleem blijft. 
Met 1...Df6! daarentegen had zwart zich 
eindelijk kunnen ontdoen van die dodelijke 
penning en een gelijkspel kunnen bekomen.

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7+-+Pwq-mkp'
6-+-+-+-+&
5+-+-tr-+-%
4-+LwQP+p+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-+K+"
1+-+-+R+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Met 1....Txd7! kan zwart de partij redden 
aangezien 2.Tf7+? faalt op 2....DxTf7 
3.DxTe5+ Df6! en zwart heeft voordeel.
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Zorgenkindje
Telkens dezelfde vraag: "Wat is het zorgenkindje en hoe dit tot winst omzetten ?"

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7zpp+-+-+p'
6qsnp+-zpp+&
5+-+-zpP+-%
4-+-+P+-+$
3+-sN-vL-sNQ#
2PzPP+-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet 23

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7tR-+-zpk+p'
6-+-zpp+-+&
5zP-+-+-zP-%
4-+-+Psn-+$
3+-+P+P+p#
2-+r+-+-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet 24

23 Het zorgenkindje is pion f6. Bovendien 
staat Ke8 nog onveilig en is de d-lijn 
geopend. Er volgde 1.Dh4! (aanval op pion 
f6) en na 1...Ke7 (1...Kf7 2.fxg6+!) 2.Lc5+ 
gaf zwart op.

24 Het witte zorgenkindje is Kg1 die het alleen 
moet opnemen tegen Tc2, Pf4 en pion h3.
Met 1...Pxd3! dreigt zwart nu ook plots 
2...Tc1 mat en wit gaf dus maar op.

XABCDEFGHY
8-tr-+-tr-+(
7+-+-zp-mkp'
6-wqpzppsnp+&
5zp-+-+-+-%
4-+-+P+-sN$
3zPP+P+P+-#
2-zP-+-wQPzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet 25

XABCDEFGHY
8q+-+-trk+(
7+p+-+pzpp'
6p+-zp-vl-+&
5+-+Pzp-+-%
4Psn-+P+-+$
3+-+-+N+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet 26

25 Het zorgenkindje is Ph4 dat een gebrek aan 
ruimte heeft en met 1...g5! wint zwart 
materiaal

26 Het zorgenkindje is Pb4 dat zich te ver in 
vijandelijke linies gewaagd heeft en 
misschien geen terugweg meer heeft.
Aangezien er na 1.Dd2 de zet 1...a5 zal 
volgen opteerde wit hier voor 1.a5!? en 
verhinderde zo definitief dat Pb4 veilig 
terug naar de eigen linies zou keren. Enkele 
zetten later ging het paard dan ook 
roemloos verloren.


