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Kies de beste zet in de openingsfase

In deze rubriek probeer ik je een beter gevoel te geven van wat je zoal moet spelen in de opening. 
Het concept is eenvoudig. Bij elke stelling krijg je enkele keuzezetten. Je bepaalt wat goed of slecht 
is. In de oplossing geef ik de beoordeling van FRITZ, en daar waar mogelijk probeer ik dit in 
mensentaal te documenteren.

Gelieve de voorgestelde zetten voor wit te beoordelen.

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzplvlpzpp'
6-+nzp-sn-+&
5+L+-zp-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy

Stelling 1
Beoordeel : h3 - Pc3 - d5 - c3

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpp+lvl-zpp'
6-+-+p+-+&
5+-zppzPp+-%
4-+-zPn+-+$
3+-zPLzP-+-#
2PzP-sN-+PzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Stelling 2
Beoordeel : a3 - PxPe4 - LxPe4 - Pf3

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpp+-vlpzpp'
6-+pzplsn-+&
5+-+-+-+-%
4P+LwQP+-+$
3+-sN-+-+P#
2-zPP+-zPP+"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Stelling 3
Beoordeel : f4 - Le2 - Le3 - LxLe6

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+p+nvlpzpp'
6-zppzpl+-+&
5+-+-+-+-%
4P+-+P+-+$
3+-sN-+-+P#
2-zPP+LzPP+"
1tR-vLR+-mK-!
xabcdefghy

Stelling 4
Beoordeel :  Le3  - Lf4  - b3  - f4
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Oplossing "Kies de beste zet in de openingsfase"

Stelling 1:
h3     (+0,16)  Dit ontwikkelt geen stuk maar dekt veld g4 af. Een eerder passieve zet die het 

zwart te gemakkelijk maakt. AANVAARDBAAR
Pc3   (+0,60) Dit ontwikkelt een licht stuk en is dus een GOEDE zet.
d5   (+0,60) Deze had ik persoonlijk gespeeld. Het ontwikkelt weliswaar geen stuk, maar het 

laat toe dat wit zijn "slechte" loper ruilt tegen de "goede" loper van zwart. De pionzet d5 is hier dus 
ook een GOEDE zet omdat wit hierdoor een gunstige ruil kan forceren.

c3   (+0,10)  Dit is geen echte ontwikkelingszet. Een eerder passieve zet die het zwart te 
gemakkelijk maakt.  AANVAARDBAAR

Stelling 2:
a3      (-0,94) Geen ontwikkelingszet. Hij maakt Lc1 die al "slecht" was vanwege de pionnen 

"e3-d4-c3", nog "slechter". Een SLECHTE zet dus. Geef  voorrang aan stukontwikkeling.
Pxe4    (+0,01) Wit heeft een probleem van ruimte en bovendien is het zwarte Pe4 behoorlijk 

vervelend. Met die stukruil krijgt wit iets meer ruimte en wordt het zwarte "gevaar" geëlimineerd, 
ook al moeten we nadien Ld3 met tempo-verlies verzetten. De BESTE zet.

LxPe4   (-0,35) Deze ruil elimineert opnieuw het vervelende Pe4. Dit echter ten koste van 
Ld3, onze "goede" loper. Deze loper heeft wit echter nog nodig om al zijn zwakke witte velden af te 
dekken (want zijn pionnen staan hoofdzakelijk op zwart). Met de ruil LxPe4 lossen we dus wel het 
probleem op van Pe4, maar gaan we toekomstige problemen op onze witte velden niet kunnen 
afdekken. Deze zet verliest wel geen tempo (in tegenstelling tot PxPe4)  AANVAARDBAAR.

Pf3    (-1,08) Wit ruilt niet ?!. Strategisch niet intelligent want wit heeft een ruimteprobleem 
(en dan is het verstandig om stukken te ruilen) en Pe4 staat daar erg gevaarlijk (en dan is het 
verstandig dat stuk te ruilen). Strategisch een SLECHTE zet. 

Stelling 3:
f4   (-0,57) Een erg aggressief zetje dat wit wel in de problemen kan brengen. Zwart kan 

daarop aansturen op complicaties via 1...Pxe4, maar ook 1....-LxLc4 en 2....-d5 zijn voldoende voor 
zwart. De zet f4 verhindert ook een gezonde ontwikkeling van Lc1. RISKANT.

Le2      (-0,10). Hiermee ontwijkt wit wel een eventueel 1...Pxe4, maar het is geen 
ontwikkelingszet. Nogal PASSIEF.

Le3  (+0,45)  Een gezonde ontwikkelingszet die echter 1...Pxe4 niet vermijdt. Omdat wit 
met prioriteit zijn stukken ontwikkelt is hij echter voldoende gewapend voor mogelijke 
complicaties. Een GOEDE zet.

LxLe6    (+0,20)  Wit stelt zijn ontwikkeling even uit en ruilt eerst een stuk. Zwart krijgt 
hiervoor echter een bijkomende pion in het centrum en een open f-lijn. Eigenlijk help je zwart dus 
een beetje met deze ruil. Een NIET ECHT LOGISCHE zet.. 

Stelling 4:
Le3   (-0,08) Wit ontwikkelt een stuk en zet de zwakke pion b6 onder druk. Hierdoor kan 

Pd7 nu moeilijk spelen. Een LOGISCHE zet.
Lf4  (+0,71) Deze zet is logisch omdat wit de zwakte d6 onder druk zet. Je moet immers 

altijd de zwakke punten van de tegenstander onder vuur nemen. Het lijkt dan logisch dat zwart 
1...Pe5 zal spelen en daarop speelt wit dan 2.Le3!. "Vanwaar dit uitroepingsteken ?" zie ik je vragen 
alhoewel wit een 2e keer met eenzelfde stuk speelt. De reden is dat hij met 1.Lf4 de verdediger van 
pion b6 (Pd7) eerst naar e5 "gelokt" heeft, en dat Pe5 nu praktisch terug moet naar d7 om pion b6 te 
dekken. Wit heeft dus een tempo gewonnen. De BESTE zet.

b3  (-0,21)  Dit is geen ontwikkelingszet en verzwakt de zwarte diagonaal "a1-f6" dat zwart 
snel onder vuur kan nemen. Een SLECHTE zet.

f4  (+0,04)  Dit ontwikkelt weliswaar geen stuk maar verhoogt de invloed in het centrum en 
dreigt stukwinst met 2.f5. Het beperkt sterk de zetkeuze van zwart.  Een GOEDE zet.
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Het Vermoeden (3)

In vorige nummers schreef ik al dat ikzelf 
aandachtig ben voor mogelijke combinaties als 
er "indicatoren" of "vermoedens" zijn.
 
Hier wil ik de indicator "weinig velden" 
belichten. Indien een stuk dus weinig of geen 
andere velden tot zijn beschikking heeft, kan hier 
soms een combinatie op worden uitgebouwd.

Hierbij enkele voorbeelden, telkens wit aan zet.
Iedereen kent ongetwijfeld wel voorbeelden 
waar de koning weinig of geen velden heeft en 
een matcombinatie mogelijk is. Ik geef hier 
slechts 1 voorbeeldje van een dergelijk geval.

XABCDEFGHY
8r+-+-+rmk(
7+p+q+pzpp'
6-snpzppvl-+&
5zp-+-+-+-%
4-+PzPPsN-tR$
3+PsN-+-+P#
2P+-+QzP-+"
1+-mK-+-tR-!
xabcdefghy

Kh8 heeft geen ruimte .......dus. 
1.Txh7+ - KxTh7 en 2.Dh5 mat.

Veel minder gekend en geoefend zijn stellingen 
met stukken. Daarom geef ik er hierbij enkele.

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zppzpnzppvlp'
6-+-+-snp+&
5+-+p+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzPL+-zPPzP"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy

Pf6 heeft weinig velden .....
1.e5! en het Pf6 gaat verloren.

(1....-Pe4 2.f3  en op 1...-Ph5  2.g4).

XABCDEFGHY
8-+-wqr+k+(
7+-sn-+p+p'
6-+-+p+p+&
5zp-zp-+-+-%
4P+-+-+-+$
3+-+P+N+-#
2-vlPwQLzPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Lb2 heeft nog heel veel velden, maar .....
na 1.c3! is hij plots gevangen en verloren. 
XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-wq-+p+p'
6p+-zpp+p+&
5+lzp-+-+-%
4-sn-+P+-+$
3+-+P+N+-#
2-+PwQLzPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Minder zichtbaar, maar na ...
1.c3! - Pc6 en 2.c4! gaat Lb5 verloren.
XHGFEDCBAY
1-mK-+RtR-+!
2+PzPL+-+Q"
3P+-zP-sNPzP#
4+-+pzPP+-$
5-+l+-+-+%
6+p+-zppsn-&
7p+p+q+pzp'
8+ktr-+-+r(
xhgfedcbay

Lf5 heeft hier weinig ruimte ....
1.g4! - Le6  2.d5 - cxd5  3.cxd5 en stukwinst.
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Opwarming Combinaties 
De bedoeling van dit artikel is je beter voor te bereiden op de rubriek "combinaties van een 
wereldkampioen". Ik probeer hier voor sommige combinaties een kleine (gemakkelijke) introductie 
te geven zodat je de combinaties van de wereldkampioen (hopelijk) gemakkelijker zal vinden.
Dit artikel is enkel bedoeld voor diegenen die niet zo sterk zijn in combinaties. Als je "sterk" 
bent sla je dit dus best over zodat je nog een uitdaging hebt in "combinaties van een 
werelkampioen".
De oplossingen staan in de voetnoot.

XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-+!
2zP-zP-+-+-"
3-+p+-+-+#
4+-+-+-+-$
5Q+-+-+-+%
6+-+-+-+q&
7pzp-+-+-+'
8mk-+-tr-+-(
xhgfedcbay

1. Zwart aan zet1 ....

XABCDEFGHY
8-+-vlq+rmk(
7+-+-sN-zpp'
6-+-+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-+R+-+-wQ$
3+-+-+-+-#
2-+-+-zP-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

2. Wit aan zet2 .....

XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-+!
2zP-sn-+-+-"
3-+-+-+-+#
4+-+-+-+-$
5-+-+-wQ-+%
6+-+p+l+-&
7pzp-+-+-+'
8mk-+-+-+-(
xhgfedcbay

3. Zwart aan zet3 ....
1    1....DxTf1!  2.KxTf1 - Td1 mat
2    1.Dxh7! - KxDh7  2.Th4 - Dh5  3.TxDh5 mat
3    Met 1.Ph3+ is het (verrassend) mat.

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

4. Wit aan zet4 ....

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zppzpn+-zp-'
6-+-+psn-zp&
5+-+-+-+-%
4-vL-+-+-+$
3+-+L+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

5. Wit aan zet5 ....

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zp-+-+pzp-'
6-+-+p+nzp&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-vL-+-+-#
2P+P+LzPPzP"
1+R+-tR-mK-!
xabcdefghy

6. Wit aan zet6 ....
4    1.T1c8! en zwart gaat mat op h8 of  dameverlies
5    1.Lg6   is  gewoon mat !  Verrassend niet ?
6    1.Lf3 en kwaliteitswinst want Ta8 kan niet vluchten
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Oplossing Huiswerk Nr 8

Hiernaast de opgegeven stelling waar ZWART aan zet is.
Het materiaal is nog ongeveer in evenwicht, maar er is 
veel spanning en tactiek in de stelling.
Er werd gevraagd een beoordeling te maken van de 
volgende vijf kandidaatzetten:
Df8     Dd7     Dd6    bxDa4   en Kf8

Hierbij enkele varianten + hun diagram;

XHGFEDCBAY
1-mKR+-tR-+!
2zPPzP-+-+P"
3-+-zP-+P+#
4+-+-zP-zpQ$
5-+p+-+p+%
6+-snp+N+-&
7pzp-wq-zp-+'
8+k+-+-trr(
xhgfedcbay

1....-Df8  2.Dxb4 - Tb6 
(Txa2  3.Pe7  en 
4.Txc7) en wit heeft een 
pion gewonnen 

1....-Dd7  2.PxTb8 - 
bxDa4  3.PxDd7 - 
PxPd7 en wit heeft een 
kwaliteit gewonnen

1....-Dd6  2.Dxb4 - Tb6 
3.DxDd6 - cxDd6 en 
zwart staat weer een 
pion achter, maar heeft 
zijn pionstructuur een 
beetje verbeterd en hij 
heeft druk op pion a2.

XHGFEDCBAY
1-mKR+-tR-+!
2zPPzP-+-+P"
3-+-zP-+P+#
4+-+-zP-wQ-$
5-+p+-+p+%
6+-snp+Ntr-&
7pzp-+-zp-+'
8+kwq-+-+r(
xhgfedcbay
XHGFEDCBAY
1-mKR+-tR-+!
2zPPzP-+-+P"
3-+-zP-+P+#
4+-+-zP-zpp$
5-+p+-+-+%
6+-+p+-+-&
7pzp-+nzp-+'
8+k+-+-+r(
xhgfedcbay
XHGFEDCBAY
1-mKR+-tR-+!
2zPPzP-+-+P"
3-+-zP-+P+#
4+-+-zP-+-$
5-+p+-+p+%
6+-snpzpNtr-&
7pzp-+-+-+'
8+k+-+-+r(
xhgfedcbay

1....-bxDa4  2.Pxe7 
-Kf8 (niet Kf7 want dan 
is 3.Txc7 mogelijk 
vervelend)  3.Pc6-Tb6 
(en geen pionverlies) of 
3.Txc7-Pe8!  4.Td7-Pf6 
5.Tc7-Pe8 6.Td7 - Pf6 
7.Tc7 - Pe8 en remise.

1....Kf8  (teneinde na 
2.PxDe7 - bxDa4 in de 
variant van hierboven te 
komen) doch 2.DxTa8!-
TxDa8  3.PxDe7 en 
kwaliteitswinst. 

XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-+!
2zPPzP-+-+P"
3-+-zP-+P+#
4+-+-zP-zpp$
5-+p+-+-+%
6+-+p+-+-&
7pzp-sN-tR-+'
8+-mkn+-trr(
xhgfedcbay

XHGFEDCBAY
1-mKR+-tR-+!
2zPPzP-+-+P"
3-+-zP-+P+#
4+-+-zP-zp-$
5-+p+-+p+%
6+-snp+-+-&
7pzp-sN-zp-+'
8+-mk-+-+r(
xhgfedcbay

Conclusie:      Zwart moet oppassen dat hij niet nodeloos materiaal verliest.  Het lijkt erop dat enkel 
1...bxDa4 geen materiaal verliest en de stelling in evenwicht kan houden. In alle andere gevallen 
verliest zwart (klein) materiaal, maar 1...Dd6 is nog aanvaardbaar omdat hij zijn pionstructuur 
verbetert en voor het pionverlies een (beetje) druk krijgt op pion a2.

Wat betekent Capablanca ?
In het vorige nummer had ik naar de betekenis gezocht van de naam CAPABLANCA. 

Een lezer liet me weten dat een "capa"een lange jas is, net zoals een long coat uit de westerns  of  
een lange cape,bijv zoals die van Batman of voeger de postbodes in nederland . 

 Onze wereldkampioen Capablanca heet dus eigenlijk "witte lange jas" ....
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Partij-analyse

Onlangs speelde ik (met zwart)  in een open-
tornooi tegen een 1500-Elo schaker. Het werd 
absoluut geen walk-over omdat de 1500 Elo 
sterk boven zijn niveau presteerde en maar geen 
(grote) fouten wou maken.  Ik kon dan ook geen 
voordeel halen en de partij bleef heel lang in 
evenwicht.

Ik geef je hierbij enkele snapshots.

Stelling 1: 
Zwart aan zet. Wat is het probleem van zwart en 
wat zou jij spelen ?
XHGFEDCBAY
1-mKR+-+R+!
2zPPzPLvLQzPP"
3-+N+-sN-+#
4+-+P+-+-$
5-+-+Pzp-+%
6+psn-zp-wqp&
7pvlpzpn+-+'
8+k+r+ltr-(
xhgfedcbay

Ik geef je hierbij mijn denkpatronen van tijdens 
de partij:
Het probleem van zwart is de ontwikkeling van 
Lc8 omdat zwart te weinig ruimte heeft.
De ontwikkelingszet 13...-Lb7 lijkt niet 
interessant want hij onderbreekt de b-lijn, 
anderzijds lijkt 13....-a5 met het idee 14....-La6 
ook niet zo sterk omdat zwart dan een zwak 
veld b5 krijgt (want pion op c5 en pion op a5). 
Ideaal zou het best Ld7 geschieden. Maar .... 
dan moet eerst Pd7 weg gespeeld worden, en dat 
Pd7 heeft niet direct  (goede) velden want de zet 
13...-Pe5 is positioneel zwak wegens 14.PxPe5 
-dxPe5 en zwart heeft vrijwillig Lg7 ingesloten 
en krijgt een zwakke c5-pion.
Mijn conclusie was dan ook dat Pd7 ideaal naar 
e5 moest, maar zonder te veel positionele 
toegevingen.
Ik opteerde daarom voor 13...-Pg4 (met het idee 

van 14...Pde5  15.PxPe5 - PxPe5 en zwart staat 
behoorlijk (op 16.f4 speel ik dan wel 
noodgedwongen terug 16...-Pd7 maar daarna 
kan eventueel 17...Pf6 volgen).
Het algemeen probleem in deze stelling is dat 
zwart een gebrek aan ruimte heeft. De remedie 
om dit euvel te "repareren" is STUKKENRUIL. 
Ter herinnering, als je een gebrek aan ruimte 
hebt moet je dus streven naar stukkenruil. 
Omgekeerd, als je tegenstander een gebrek aan 
ruimte heeft probeer je dus stukkenruil te 
vermijden. 

Stelling 2:
Zwart aan zet. Wat verkies je hier te spelen; 
17....-e5   of 17....Pe5 ?
XHGFEDCBAY
1-mKR+-+R+!
2zPPzP-vLQsNP"
3-+L+-+P+#
4+n+P+-+-$
5-+-+Pzp-+%
6+p+-zp-+p&
7pvlpzp-+-wq'
8+k+r+ltr-(
xhgfedcbay
Ik koos hier onterecht voor 17.....-e5?. 

Deze zet is anti-positioneel in deze stelling want 
hij snijdt Lg7 af van de damevleugel, en het is 
net op deze vleugel dat zwart  zijn spel moet 
proberen te maken want zijn stukken staan 
daarop gericht. Bovendien is pion d6 nu een 
permanente zwakte die eventueel door een paard 
op c4 kan bestookt worden.
De zet 17...-Pe5 is veel beter want hij laat de 
diagonaal van Lg7 actief, en hij creëert geen 
pionzwaktes.
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Stelling 3:
In deze stelling is wit aan zet. Wit heeft een 
gezonde stelling en kan kiezen uit  19.Pc4  of 
19.f3 ? Wat kies jij ?

XABCDEFGHY
8-tr-+r+k+(
7wq-+-+pvlp'
6p+-zp-+p+&
5+-zpPzp-+-%
4-+-+P+l+$
3+P+-+-+-#
2PsNQvL-zPPzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

Met  19.Pc4! zet wit de zwakte d6 onder druk en 
blokkeert hij pion c5.( Het veld c4 is dan ook 

een mooie voorpost voor een paard !)  Zwart zal 
eerst dan de zwakte d6-moeten afdekken en dan 

proberen op termijn Pc4 te elimineren.

De zet 19.f3?! schermt wel al de witte velden af 
maar hij stoot op een kleine tactische finesse. 
Inderdaad,  met 19...c4!+  20.Kh1-cxb3 
21.axb3 heeft zwart de witte stelling nu ook met 
een mooie zwakte (pion b3) opgezadeld.

Stelling 4:
Wit aan zet. Wat speel je hier ?

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+-+-wq-+p'
6p+-zp-vlp+&
5+l+Pzp-+-%
4-vLN+P+-+$
3+P+-wQ-+-#
2-+-+-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit kon hier 32.Db6! spelen en pion d6 zou
 verloren gaan. Zwart moest dan op zoek naar 
vage compensaties.  Misschien nog eens 
herhalen hoe je dit gemakkelijk kan vinden in je 
zoekproces. Je zoekt altijd eerst naar de punten 
die "nul-verdedigd"staan. Hier is dit pion d6, en 
door hem via Db6 bijkomend aan te vallen komt 
zwart in de problemen.

Stelling 5:
Zwart aan zet in deze gespannen stelling.
Ik speelde hier 45....-Df4+ en won uiteindelijk. 
Mijn schaakprogramma zag hier echter een 
snellere winst. Zie jij het ook ?
Zwart aan zet.
XHGFEDCBAY
1-+r+-+-+!
2mKP+-+R+-"
3P+-wq-+P+#
4+-+P+Q+-$
5-+-zpP+-+%
6+p+-zp-+p&
7p+-+-+-+'
8+k+-+-+-(
xhgfedcbay

Als je weet dat Df4+ niet de beste is, ben je al 
een heel eind op weg om de oplossing te vinden.
Na 42...-Dg1+ ontsnapt de witte koning langs 
g3, vandaar de stille zet 42....-De1! (dekt g3 af) 
en wit gaat onherroepelijk mat of moet zijn 
dame geven voor Tf1. Ik merk op dat wit net 
niet kan winnen met 43.Dc8+-Kg7  44.Tc7 - 
Kh6 aangezien er geen Df8+ kan volgen (Tf1 
dekt dit af).

Volledigheidshalve hierbij de gespeelde partij:
1.d4 Pf6  2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.b6 Dxb6 6.Pc3 g6 
7.Pf3 Lg7 8.e4 d6 9.Le2 0–0 10.0–0 Pbd7 11.Dc2 Tb8 
12.Tb1 Te8 13.Ld2 Pg4 14.Pa4 Da7 15.b3 Pde5 16.Pb2 
Pxf3+ 17.Lxf3 e5 18.Lxg4 Lxg4 19.f3 c4+ 20.Kh1 cxb3 
21.axb3  Tec8  22.Dd3  Ld7  23.Tfc1  Lb5  24.De3  Dd7 
25.Txc8+  Txc8  26.Tc1  f5  27.Pc4  fxe4  28.fxe4  Tf8 
29.Kg1 Lf6 30.Tf1 De7 31.Lb4 Td8 32.Ld2 Tb8 33.Tc1 
Dd7  34.Pa5  Ld8  35.Dc3  Lb6+  36.Le3  Da7  37.Lxb6 
Dxb6+ 38.Kh1 Tf8 39.h3 Lf1 40.Tc2 Lb5 41.Pc4 Tf1+ 
42.Kh2 Dg1+ 43.Kg3 Lxc4 44.Dxc4 De3+ 45.Kh2 Df4+ 
46.g3  Df3  47.Tg2  Dd1  48.Dc8+  Kg7  49.Dd7+  Kh6 
50.g4 Th1+ 51.Kg3 Dd3+ 52.Kf2 Tf1 mat
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Combinaties van een Wereldkampioen:
Alexander Aljechin (Alekhine) 

Alekhine (1892-1946) bereikte de wereldtop net voor de start van WOI. Hij 
presteerde sterk in St Petersburg (1914) en stond aan de leiding van het tornooi 
te Mannheim (1914) toen in augustus de WOI uitbrak en het tornooi 
noodgedwongen werd stopgezet. Hij belandde er als Rus onmiddellijk in een 
Duitse gevangenis, maar kon zich na enkele maanden later laten "ontslagen" 
omdat hij krankzinnigheid veinsde....

Hij maakte woelige tijden mee, zware verwonding in de oorlog en bijna ter 
dood veroordeeld in de nasleep van de Russische revolutie (1917). Door zijn uitstekende 
talenkennis en een liefdesverhaal kon hij tenslotte in 1921 uitwijken naar West-Europa (Frankrijk). 
Het is toen dat hij zijn nieuwe naam Aljechin gebruikte. In 1927 versloeg hij Capablanca en werd 
hij de nieuwe wereldkampioen. Hij verdedigde meermaals zijn titel (Bogoljubov 1929 en 1934). In 
1935 verloor hij de titel aan Max Euwe voor 2 jaar. Vanaf 1937 tot op de dag van zijn dood 1946 
(mogelijk zelfmoord) bleef hij de wereldkampioen.

 Hieronder enkele combinaties van hem. Steeds Aljechin aan zet. (Indien zwart is het bord gedraaid)

XHGFEDCBAY
1-+R+-+-+!
2zPKzP-+-+-"
3-+-+qzP-+#
4+-zpP+-zPP$
5-+N+-+-+%
6+-zpQ+p+-&
7-zp-+-+pzp'
8mk-vl-tr-+-(
xhgfedcbay
1. Blumenfeld  -  Aljechin  (1908)☺☺
XABCDEFGHY
8-+-wq-tr-mk(
7+l+nsNpzpp'
6-+-+p+-+&
5+Nsnp+-+-%
4-tR-+-+-+$
3+-+-zPP+-#
2-+Q+L+PzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

2. Aljechin - Leonhardt (1910) ☺

XABCDEFGHY
8r+ltr-+k+(
7+p+-wq-+p'
6-+-vl-zppwQ&
5+L+-sn-sN-%
4Pzp-+-+-+$
3+-+-zP-+-#
2-vL-+-zPPzP"
1+-tR-mK-+R!
xabcdefghy

3. Aljechin - Euwe (1921) ☺☺☺
XHGFEDCBAY
1K+R+-+-+!
2zPP+-+QzPP"
3N+-+-+-+#
4+-zPnsNp+-$
5q+pzP-+-+%
6zp-+-+-+p&
7-zp-+-+l+'
8mk-tr-+-+-(
xhgfedcbay
4. Torres - Aljechin (1922)☺☺☺☺
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XABCDEFGHY
8-sn-+r+-+(
7+-zpq+k+-'
6pvl-zpNzpp+&
5+-+P+-+-%
4-+-+-tRP+$
3+-+Q+-+P#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
5. Aljechin - Prils/Blaut (1923)☺☺☺

XABCDEFGHY
8-+ktr-vl-tr(
7zppzpnzppzpp'
6-wq-+-snl+&
5+-+P+-+-%
4-+-+-vLP+$
3+-sN-sN-+P#
2PzPP+-zP-+"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

6. Aljechin - Schröder (1924) ☺☺☺☺

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

7. Aljechin - Colle (1925) ☺☺☺

XHGFEDCBAY
1K+-tR-+-+!
2zP-zPQ+-+-"
3pzPN+-zP-+#
4+-+-zP-zPP$
5-zpq+p+-+%
6+-zp-+-+p&
7-+-+-zpp+'
8tr-+-sn-mk-(
xhgfedcbay
8. Aljechin - Opocensky (1925)☺☺

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zp-zpn+pzp-'
6-zp-+psn-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3vL-zPL+-+-#
2P+P+QzPPzP"
1tR-+-mK-sNR!
xabcdefghy

9. Aljechin - Vasic  (1931) ☺☺☺

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zp-+-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-tR-zP-+-%
4P+-sn-+-+$
3+-+-+N+-#
2-+Q+LzPPzP"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

10. Aljechin - Euwe (1935) ☺☺
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Tips ivm Aljechin:
Bestudeer eerst het artikel "opwarming combinaties" (pagina 5)

1.  V2 (Vermoeden 2, ttz schaakzetten)
2.  V2  en V3 (Vermoeden 3, ttz weinig ruimte)
3.  Uitschakelen belangrijke verdediger
4.  Stukwinst of mat ....
5.  V2

6.  V3
7.  Materiaalwinst of mat
8.  V1 (Vermoeden 1, ttz nul-verdedigd punt)
9.  V2
10. V3

Huiswerk Nr9
In deze stelling is wit aan zet.

Wit heeft wel een pion meer, maar de winst lijkt 
nog ver af.

En toch kan wit deze stelling met vaste hand 
naar de overwinning leiden. 

Zie je het  ?

(Opmerking: het helpt heel veel als je een goede 
beoordeling kan maken van het te bereiken 
pionneneindspel.....)

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

Oplossingen combinaties Aljechin:
Opgave Score Oplossing
1 2 1....f3+  2.Kg1 - DxTf1+  3.KxDf1 - Td1 mat.
2 1 1.....Dxh7+  2.KxDh7 - Th4 mat
3 3 1.LxPe5  - fxPg5 (LxLe5 2.Lc4+ - Kh8  3.Pf7+ enz) 2.Lc4+ - Le6 

3.LxLe6+ - DxLe6  4.Dg7 mat  
4 4 1.....DxPh3  2.gxDh3 - Pf2+ 3.Kg1 - Ph3 mat
5 3 1.Txf6+ - KxTf6  2.Dc3+ - Kf7  3.Dg7 mat
6 4 1.Pc4 - Db4  2.a3 - Dc5  3.Le3 en de dame gaat verloren.
7 3 1.DxTd7 - TxDd7  2.Te8+ - Kh7  3.T1c8 en zwart gaat mat met Th8+ of 

hij moet met zijn dame offeren (Dxg3 of Dd8).
8 2 1.....Te8  2.Dd1 - DxPf3+ (TxTe1? 3.PxTe1!) 3.DxDf3 - TxTe1 mat
9 3 1.Dxe6+ - fxDe6  2.Lg6 mat
10 2 1.PxPd4 - DxPd4  2.Lf3 met kwaliteitswinst

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

Bij een score van:
meer dan 25 zit je zeker boven de 2000 Elo
tussen 20 en 25 zit je ergens rond 1800 Elo
tussen 15 en 20 rond de 1500 Elo


