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Vlaanderen SchaaktVlaanderen Schaakt  
DigitaalDigitaal

Inleidend woordje van de voorzitter
 Er is een nieuw ledenblad geboren.  Het heet “Vlaanderen Schaakt Digitaal”.

Op de algemene vergadering VSF in oktober 2014 werd immers beslist dit nieuw ledenblad op te 
starten in 2015 en een evaluatieperiode van 9 maanden in acht te nemen. Het ledenblad wordt langs 
digitale weg naar elke VSF-club gestuurd waar het onder alle clubleden kan verdeeld worden.

Na meer dan vijf jaar afwezigheid, hoop ik ten stelligste dat er nu opnieuw een goed contact 
ontstaat met de clubschaker van  onze talrijke schaakverenigingen in Vlaanderen.

Ik doe een oproep aan alle niveaus: Liga’s , VSF , KBSB hun best te doen om interessant nieuws 
en/of artikels  op tijd en stond  ter publicatie over te maken.

Ik wens hierbij redactieverantwoordelijke en bezieler, Jan Gooris,  alle succes  toe met ons nieuw 
digitaal  ledenblad.

Ten slotte maak ik van de gelegenheid gebruik om alle lezers mijn beste wensen over te maken voor 
een voorspoedig en gelukkig 2015, met heel veel schaakgenot.

Getekend,

Jean-Pierre Haverbeke
Voorzitter  VSF

Het VSF-ledenblad verschijnt op de 1e en de 15e van elke maand, 
behalve in juli en augustus met enkel een nummer op de 1e van de maand.
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Summiere toernooi-kalender 2015

09 Jan Open TSM Nieuwjaarsblitz Mechelen 

31 Jan-01 Feb VSF Jeugdkampioenschap Mechelen
01 Feb Debutanten en Rapid Wachtebeke
07 Feb VSF Jeugdkampioenschap Mechelen

20-21-22 Feb Go for Grandmaster Hofstade (Mechelen)

Uw toernooi/activiteit in de toernooi-kalender ? 
Stuur het naar  vlaanderen.schaakt.digitaal@gmail.com
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Schitterend !
We openen dit eerste nummer 2015 met een schitterende partij en vervolgen dan met stellingen 
waar schitterende zetten beslissen.     Genieten en bewonderen is de boodschap !

De aanleiding tot het kiezen van deze partij is een opmerkelijke Wenskaart die dateert uit 1929.
Geza Maroczy (Hongaar) stuurt zijn (Amerikaanse) vrienden een Wenskaart met zijn Onsterfelijke 
winstpartij uit 1903 !  (www.chesshistory.com) . 
Zoals je kan zien staan de zetten genoteerd met figurines in de oude Angelsaksische notatie !!

In 1903 waren zowel Maroczy als Tshigorin 
(Chigorin) wereldtop. Chigorin speelde 
immers rond de jaren 1890 meerdere malen 
om de Wereldtitel tegen Steinitz, terwijl 
Maroczy in 1906 uitdager was van 
wereldkampioen Emanuel Lasker, maar 
wegens politieke reden is die match nooit 
doorgegaan.

De  Onsterfelijke partij van Maroczy stamt uit 
een thema-toernooi in Wenen 1903 waar de 
opgelegde openingszetten het aangenomen 
Koningsgambiet (1.e4 e5 2.f4 exf4) waren.

Het was een dubbelrondig toernooi met 10 
deelnemers dat uiteindelijk door de Rus 
Chigorin gewonnen werd voor de Amerikaan 
Marshall. 

Maroczy, Geza - Chigorin, Mikhail 
1.e4  e5  2.f4  (Het  Koningsgambiet)  2...exf4 
Het  aangenomen  Koningsgambiet.  Tot  zover 
de opgelegde zetten. Diagram 

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzpp+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+Pzp-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-+PzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy

 Het Koningsgambiet was in deze jaren 
bijzonder in trek. Het beantwoordde volledig 

aan de romantische noden. Erg tactisch met tal 
van offer mogelijkheden en  vol verrassingen.
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3.Pf3 in dit toernooi speelde men Pf3 of Lc4 
3...g5 de meest principiële voortzetting. Zwart 
wil  de  pion  behouden  en  dreigt  zelf  met  g4 
indien opportuun. 4.Lc4 g4 Diagram 

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzpp+p+p'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+L+Pzpp+$
3+-+-+N+-#
2PzPPzP-+PzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet

Vandaag  zegt  de  theorie  "5.0–0!?"  met 
vreselijke verwikkelingen. Maroczy kiest  een 
andere "vreselijke" zet. 
5.Pc3!? gxf3 Conform met de tijdsgeest wordt 
elk offer aanvaard ongeacht de verwikkelingen 
6.Dxf3  d6  Zwart  wil  iets  doen  om  de 
dreigende druk op f7 tegen te  gaan en is  nu 
klaar om de hulp van Lc8 in te roepen. 
7.d4  Ook het alternatief 7.Dxf4 Df6 8.De3 en 
Tf1  kan ingrijpen  op de  f-lijn  is  interessant. 
7...Le6 Diagram 

XABCDEFGHY
8rsn-wqkvlntr(
7zppzp-+p+p'
6-+-zpl+-+&
5+-+-+-+-%
4-+LzPPzp-+$
3+-sN-+Q+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

  Wit aan zet

8.Pd5  Dit  is  voor  mij  (en  Chigorin  ?)  een 
totaal onverwachte zet. Objectief gezien moet 
8.LxLe6  beter  zijn,  maar  Maroczy stuurt  op 
onoverzienbare complicaties aan. 

8...c6  Natuurlijk,  dit  vervelende  witte  paard 
moet verdwijnen.  Diagram 

XABCDEFGHY
8rsn-wqkvlntr(
7zpp+-+p+p'
6-+pzpl+-+&
5+-+N+-+-%
4-+LzPPzp-+$
3+-+-+Q+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

 Wit aan zet 

9.0–0!? ONVOORSTELBAAR. Wit offert 
gewoon een 2e stuk (paard) en hoopt dat zijn 
(vage) aanvalskansen voldoende compensatie 
zullen opleveren. 
9...cxd5 10.exd5 Natuurlijk geen Lxd5 want 
wit wil aanvalsstukken op het bord behouden 
en een aanvalstempo winnen door deze pionzet 
10...Lf5 Zwart kiest voor Lf5 zodat er later 
eventueel Lg6 kan volgen om pion f7 stevig te 
verdedigen. 
11.Lxf4 Wit maakt zich natuurlijk geen zorgen 
over pion c2. Het enige dat nu nog telt is 
AANVAL en dan wordt er niet op een klein 
pionnetje gezien. 
11...Lg6 Zwart hoopt nu dat pion f7 voldoende 
stevig is verdedigd. Zwart bedankt voor pion 
c2 want na 11...Lxc2? geven zowel 12.Tae1+ 
als 12.Lb5+ wit het betere spel. Diagram

XABCDEFGHY
8rsn-wqkvlntr(
7zpp+-+p+p'
6-+-zp-+l+&
5+-+P+-+-%
4-+LzP-vL-+$
3+-+-+Q+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet
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12.Lb5+ Zeer goed gezien. Wit wil namelijk 
na Tae1+ de pion d6 kunnen slaan, maar moet 
dus eerst de verdediging door Dd8 onder-
breken. Vandaar deze schaakzet. 
12...Pd7 de enige speelbare zet die nu wel 
pion d6 erg zwak maakt. 
13.Tae1+ Le7!? Na 13...Pe7 kan Ke8 nog 
steeds geen kanten op. Nu heeft Ke8 tenminste 
veld f8 ter beschikking en blijft veld f6 nog 
onder controle van Pg8. 
14.Lxd6 Kf8 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wq-mkntr(
7zpp+nvlp+p'
6-+-vL-+l+&
5+L+P+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+Q+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet

15.Txe7!  een mooie Combi die wit 2 stukken 
geeft voor 1 toren. 
15...Pxe7  16.Te1!  Een  gepend  stuk  moet  je 
aanvallen.  
16...Kg7  17.Lxe7  Da5  Zwart  probeert  het 
initiatief naar zich toe te trekken en doet een 
dubbelaanval  op  2  Niet  Verdedigde  stukken 
(Te1 en Lb5). Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+-+-tr(
7zpp+nvLpmkp'
6-+-+-+l+&
5wqL+P+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+Q+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

  Wit aan zet 

18.De2  de enige zet  die  materiaalverlies kan 
vermijden. Het is wel geen aanvallende zet zal 
Maroczy gedacht  hebben,  maar  de  zet  heeft 
toch het voordeel dat Pd7 nu aangevallen staat 
wat zwart toch terug onder druk zet.  
18...Pf8?  een minder sterke zet,  maar in een 
heksenketel  kan  je  niet  altijd  de  beste  zet 
vinden.  Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+-sn-tr(
7zpp+-vLpmkp'
6-+-+-+l+&
5wqL+P+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+Q+PzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet 

19.Lf6+! Zeer mooi ! 
19...Kg8 Natuurlijk geen 19...Kxf6??  20.De5# 
20.De5!  Wit  verhoogt  de  druk  op  Th8  en 
droomt nu al van een matdreiging op g7. Het 
grote probleem bij zwart is dat Lb5 zowel Te8 
als Pd7 onmogelijk maakt.
20...h6  21.Lxh8  dreigt  Dg7#  21...f6  22.De7 
dreigt Dg7# 22...Kxh8 23.Dxf6+ Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+-sn-mk(
7zpp+-+-+-'
6-+-+-wQlzp&
5wqL+P+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

 en  de  grote  Chigorin  gaf  op  omdat  er 
vernietigend 24.Te7 zal volgen. 1–0

Maroczy  kreeg  voor  deze  partij  de 
Schoonheidsprijs  "Wenen  1903"  terwijl 
Chigorin natuurlijk meer voelde voor ..Wenen.
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En nu .... schitterende zetten 
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7tR-+-+-+-'
6l+p+p+p+&
5+-+-zP-sN-%
4-+Pzp-zPq+$
3+P+-+-+-#
2P+-+-+-zP"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy

Wit aan zet...1

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7zppwq-+pvlp'
6-+p+-+p+&
5+-sn-+-+-%
4-+-sNNvLP+$
3+-zP-+P+-#
2PzP-wQ-+-zP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet ....2

XABCDEFGHY
8rsn-+-mk-tr(
7zpp+-zppvlp'
6-+qsN-snp+&
5+-zp-+-+-%
4-+N+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet   3

1 Na het verrassende  1.Txd4! kan zwart 
opgeven (1...Df5  2.Td8+ Df8 3.TxDf8)

2 Met 1...DxLf4!!  2.DxDf4 Pd3+ en 
3...PxDf4 heeft zwart een stuk gewonnen.

3  1.Pxf7!! (1...KxPf7?  2.Pe5+ is damewinst)

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zppzP-+rvln'
6-+-zP-+n+&
5zP-+-zp-+p%
4-+N+Pzp-wq$
3+-sN-+Pzp-#
2-+-+L+KzP"
1tR-+Q+RvL-!
xabcdefghy

Zwart aan zet  4

XABCDEFGHY
8rsnl+k+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+-vl-+-+&
5wq-+psN-vL-%
4-+-+-+-+$
3+-+L+-+-#
2Pzp-+-zPPzP"
1+R+Q+RmK-!
xabcdefghy

Wit (Keres) aan zet  5

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-+-+pzpp'
6p+-+-+-+&
5+p+-+-+-%
4-+l+Q+-+$
3zPPwqp+-+-#
2-+-tR-zPPzP"
1+-+-mKL+-!
xabcdefghy

Zwart (Keres) aan zet. 6

4 Wint met 1...Dh3+!!   2.KxDh3 (Kh1?  g2#)   
Pg5+  3.Kg2  Ph4+  4.Kh1 g2#

5 Hij speelde 13.Pxf7!   Kxf7 14.Dh5+ g6   
15.Lxg6+ hxg6 en won enkele zetten later

6 Geeft mat in 2 met 1...Dc1+    2.Td1 d2#!!   
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Wat denk je van ?
Even onze alertheid trainen.

XABCDEFGHY
8-+ktrr+-+(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+-+q+-%
4-+-+N+-+$
3+P+-+LzPP#
2PvL-zPP+-+"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

Wat denk je van 1....TxPe4 ? 
en wat van 1...PxPe4 ?

Na 1...TxPe4  en bijvoorbeeld 2.LxTe4 DxLe4 
(PxLe4!?) staat zwart een kwaliteit achter 
maar heeft hij als  compensatie dat Ke1 
onveilig staat en wit ook een zwakke g3 en h3 
pion heeft.
Na 1...PxPe4? blundert zwart hevig vanwege 
2.Lg4! en dameverlies

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zppsnlzppvlp'
6-+-zp-+pvL&
5+-zpP+-+n%
4-+L+P+-+$
3zP-sN-+N+-#
2-zPP+-zPP+"
1tR-wQ-mK-+R!
xabcdefghy

Wat denk je van 1.TxPh5 gxTh5  2.Dg5 en 
mat volgt ?

Wit moet verder rekenen want zwart kan zich 
nog taai verdedigen met 2...Pe8. Het 
kwaliteitsoffer van wit geeft dus 
aanvalskansen maar is zeker niet beslissend.

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+l+-+p+-'
6-+pvl-+p+&
5+-+p+-+-%
4-zp-+r+P+$
3+P+-+N+P#
2PsNP+-+-+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Omdat zwart iets beter staat vanwege beide 

lopers en de centrale Te4 overweegt wit 1.Pg5 
en hoopt later dan druk te kunnen zetten op 

pion f7. Akkoord ?

Na 1.Pg5?? volgt 1...Lf4+ en stukverlies. 
ALTIJD opletten als je zelf een stuk Niet 
Verdedigd zet en er schaakzetten mogelijk 
zijn.

XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7+-+-+-vl-'
6-+-+-+-zp&
5+-sNp+p+q%
4-zP-zP-zp-+$
3+-+QsnP+-#
2-vL-+-+-zP"
1+R+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit wil het vervelende Pe3 elimineren en 
opteert voor 1.Lc1. Goed of slecht ?

Uiteraard een blunder vanwege 1...Dg5+ en 
mat volgt. Indien wit hier de blundercheck had 
gedaan (welk zijn de mogelijke schaakzetten 
van de TS op mijn geplande zet?) vooraleer 
Lc1 te spelen had hij dit natuurlijk gezien.
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2  de   Debutantentornooi zondag 1 februari  
Leuk en gezellig, ideaal voor beginnende schakertjes. Een leuke namiddag gaat boven het resultaat.

Plaats: Lyceum Sint-Laurens  (in centrum)
             Dorp 21 te 9185 Wachtebeke
             (andere locatie dan vorig jaar !)  

Speelschema:
Aanmelden van 12u30 tot 13u.
Prijsuitreiking omstreeks 18u30.

Vooraf inschrijven tot woensdag 28 januari  via schaakclub.wachtebeke@gmail.com  
of tel: 0486 65 20 00 (Dennis)

Inschrijvingsgeld:   7,50 euro per speler indien vooraf ingeschreven en betaald (28 januari) op:  
IBAN: BE87 0680 6178 6094   BIC: GKCCBEBB

Met duidelijke vermelding van naam deelnemer(s) en stap.
Latere inschrijvingen 9 euro
Aantal inschrijvingen te volgen op onze website: http://www.everyoneweb.com/scwachtebeke

Formule:
De spelers spelen, tegen spelers van dezelfde stap: stap 1,2 en 3.
Jeugdspelers hoger dan stap 3 en begeleiders kunnen meespelen met ons 
gelijktijdig georganiseerde Rapidtornooi. (zie andere folder) 

Prijzen:
Alle deelnemers ontvangen een naturaprijs, de winnaars ontvangen een extra 
naturaprijs.  Er zijn prijzen voor de eerste jongen en het eerste meisje.

2  de   Rapidtornooi  zondag 1 februari  
Plaats: Lyceum Sint-Laurens  (in centrum)
             Dorp 21 te 9185 Wachtebeke
             (andere locatie dan vorig jaar !)

S  peelschema  :
Aanmelden tot 13u15 -  Prijsuitreiking 18u30
7 ronden rapid: 15 min p.p.p.p.

Vooraf inschrijven tot woensdag 28 januari via schaakclub.wachtebeke@gmail.com
of tel: 0486 65 20 00 (Dennis)

Inschrijvingsgeld:  9 euro per speler indien vooraf ingeschreven en betaald (28 januari) op:
IBAN: BE87 0680 6178 6094   BIC: GKCCBEBB

Met duidelijke vermelding van naam en rapid
Latere inschrijvingen 11 euro 
Genoteerde inschrijvingen: zie http://www.everyoneweb.com/scwach  tebeke  

Prijzen:
1) 75  2) 50  3) 25
Ratingsprijzen van 25 euro voor de 1e en 2e van zowel -1850 als -1500 Elo
*Bij meer dan 30 deelnemers wordt het prijzengeld verhoogd.

mailto:schaakclub.wachtebeke@gmail.com
http://www.everyoneweb.com/scwachtebeke
http://www.everyoneweb.com/scwachtebeke
mailto:schaakclub.wachtebeke@gmail.com
http://www.everyoneweb.com/scwachtebeke
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Verdedigen
Een belangrijk aspect dat te weinig getraind wordt.

XABCDEFGHY
8-+-+-+l+(
7zpp+-mkp+-'
6-+pvl-+-zp&
5+-+-+-zp-%
4-+-zp-+-+$
3+-+P+-+-#
2PzPPvLKzPPzP"
1+N+-+-+-!
xabcdefghy

Geef 3 verschillende methodes om pion h2 te 
verdedigen ?

Methode 1: hem wegspelen door hetzij 1.h4 of 
1.h3 te spelen.
Methode 2: hem afschermen door 1.g3 te 
spelen.
Methode 3: hem niet verdedigen !!? en 
bijvoorbeeld 1.a4 spelen omdat 1...Lxh2? fout 
is wegens  2.g3! en Lh2 zit ingesloten waarna 
er 3.Kf1 en 4.Kg2 volgt. Stukwinst.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppwq-+-zpp'
6-+p+p+p+&
5+-zPp+-vLn%
4-+-zP-+-+$
3zP-+-zPP+-#
2-zP-+L+Pvl"
1tR-+Q+R+K!
xabcdefghy
Wit aan zet zit in de problemen. 

Suggesties ?

Zwart dreigt 1...Pg3+  2.KxLh2 PxTf1++ met 
materiaalwinst.
De enige zet die dit maneuver kan verhinderen 
is 1.f4! zodat er na 1...Pg3?!+  2.KxLh2 
PxTf1+  3.DxPf1 kan gespeeld worden.  

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zpp+-+p+p'
6-+p+-+p+&
5+-+-+-vl-%
4-+L+PsN-+$
3zP-+-+n+P#
2-zPP+-zP-+"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Wit speelde hier 1.Pe2? en verloor na 1...Pd2+ 
materiaal. Veel beter was 1.Le2 (tegenaanval) 
en de stelling blijft in evenwicht.

XABCDEFGHY
8-trlwq-trk+(
7zp-+nvlpzpp'
6-zpQ+-sn-+&
5+-zpp+-+-%
4-+-zP-vL-+$
3+-sN-zPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-tR-mKL+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet heeft een probleem met Tb8.

Zwart kan zich redden met "tegenaanval" 
indien hij 1...Lb7! speelt.

Verzekering
Al de aangesloten VSF-schakers 
zijn verzekerd bij ARENA.

Details zie:
VSF-website deel administratie
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Positionele stellingen
XABCDEFGHY
8r+lwqntrk+(
7zppzp-+-zpp'
6-+n+-zp-+&
5+-+pzP-+-%
4-+-zP-vL-+$
3+-zPL+N+-#
2P+P+-+PzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Speel je 1.exf6 of 1.Tb1 ?

De zwarte stukken staan voorlopig armzalig 
opgesteld.
Na 1.exf6?!   Pxf6   en bijvoorbeeld 2.Pe5 kan 
zwart zijn stelling iets actiever maken.
Na 1.Tb1 ! (activeert de toren) fxe5  2.Pxe5 
Pf6 heeft wit 2 zetten gewonnen tegenover de 
variant met 1...exf6. De evaluatie tussen beide 
varianten verschilt dan ook met 0,8.

XABCDEFGHY
8r+lwq-mk-tr(
7zpp+n+p+p'
6-+-sNp+p+&
5+-+pzPn+-%
4-zP-+-zP-+$
3+-zPL+-+-#
2P+-sN-+PzP"
1tR-+Q+R+K!
xabcdefghy

Kies je voor 1.PxPf5 of 1.LxPf5 of 1.Pb5 of 
1.PxLc8 ?

Na 1.PxPf5?! geeft wit "gratis" zijn 
superpaard op d6 weg. Niet zo slim.
Na 1.LxPf5!? ruilt wit weliswaar zijn goede 
loper (Ld3) doch blijft het superpaard op d6 
behouden. In heel veel gevallen is dit de juiste 
keuze. "Ga voor behoud superpaard"

Na 1.Pb5? behoudt wit uitzichten op een 
superpaard doch ... ziet hij 2...Pe3! en 
materiaalverlies over het hoofd.
Met 1.PxLc8?? toont wit dat hij weinig van 
positioneel spel begrijpt. Hij laat vooreerst 
2...Pe3 toe en bovendien gaat hij zijn sterk 
superpaard afruilen voor de waardeloze Lc8.

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zppzpl+-zpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-vL-+$
3+-zPL+N+-#
2P+P+-+PzP"
1tR-+-wQRmK-!
xabcdefghy

Speel je 1.Tb1 of 1.Lg5 ?

Na 1.Tb1! activeert wit zijn laatste stuk met 
tempo (aanval op pion b7).
Na 1.Lg5?! speelt wit met een reeds 
ontwikkeld stuk zonder dat dit echt nodig is.

XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7zpl+-zppvlp'
6-zp-zp-snP+&
5+-+-+-+-%
4-+-zpP+-+$
3+P+-+-+-#
2PvLPsNQ+PzP"
1+-mKR+LsNR!
xabcdefghy

Hoe slaat zwart pion g6 ?

Zowat in 90% van de gevallen is 1...hxg6 de 
beste keuze.
Sla enkel met de f-pion (fxg6) als je daarvoor 
concrete tactische argumenten hebt.
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XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpp+-vl-zpp'
6-+-+psn-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-sn-+-+$
3+-sNP+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Wit aarzelt tussen 1.PxPd4 en 1.Le3.
Dewelke geniet je voorkeur en waarom ?

Na 1.PxPd4 cxPd4 verliest wit een tempo 
omdat hij Pc3 moet verzetten. Bovendien moet 
hij nog steeds Lc1 ontwikkelen en komt nu de 
c2-pion onder druk via Tc8 enz. wat wit 
ongemakkelijk spel bezorgt.
Vandaar dat 1.Le3 sterker is, niet enkel omdat 
het een ontwikkelingszet is, maar vooral 
omdat wit geen tempo verliest en ook geen 
druk op de c2-pion over zich heen zal krijgen. 
De mogelijke wending 1...PxPf3 2.DxPf3 Pd5 
(aanval op Df3) 3.De4 is zeker geen probleem 
voor wit. 

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zppzpqzppvl-'
6-+nzp-snp+&
5+-+-+-+p%
4Q+PzP-+-+$
3+-sN-zPL+P#
2PzP-+-zPP+"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy
Wit kiest uit 1.d5  of 1.0-0  of 1.b4

Na 1.d5?! geeft wit de spanningen op en sluit 
wit vrijwillig de diagonaal voor Lf3 en geeft 
tevens de controle van veld e5 weg waardoor 
zwart na 1...Pe5 makkelijk spel krijgt.

Na 1.0-0 blijven de spanningen bestaande en 
kan wit kiezen waar hij verder druk wil 
opbouwen.

Na 1.b4!? "dreigt" wit terrein te winnen met 
een eventueel b5 en druk op pion b7 te zetten. 
Het enige "riskante" aan deze zet is dat Ta1 nu 
lichtjes in het vizier komt van Lg7 doch zolang 
pion d4 daar stevig blijft opgesteld is dit 
gevaar te verwaarlozen.

Conclusie: zowel 1.0-0 als 1.b4 zijn goede 
zetten, terwijl 1.d5?! positioneel zwakker is.

XABCDEFGHY
8rsn-wqr+k+(
7zpl+-+pvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-zp-+-+-%
4-zP-zPp+-zP$
3vLP+-zP-zP-#
2P+QsN-zPL+"
1tR-+-mK-sNR!
xabcdefghy

Wat kies je, 1...cxb4 of 1...cxd4 ? en waarom ?

Zwart is duidelijk beter uit de openingsfase 
gekomen en indien zwart dit voordeel wil 
concretiseren moet hij het conflict opzoeken 
zodat hij van zijn voorsprong in ontwikkeling 
kan gebruik maken.

Indien zwart nu 1...cxb4?! speelt, volgt 2.Lxb4 
met een "actieve Lb4".
Indien zwart kiest voor 1...cxd4 dan heeft wit 
na 2.exd4 een "passieve La3" en een zwakke 
d4-pion die een lekker hapje kan worden voor 
Lg7.
Conclusie: de beste zet is 1...cxd4 ! en het 
voordeel van deze zet is een verzwakking van 
het witte centrum (pion d4) en het passief 
houden van La3. 
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Zet zelf eens een valletje op
Een valletje opstellen kan geen kwaad zolang je de eigen stelling niet slechter maakt.

Je moet natuurlijk wel een beetje fantasie hebben om het valletje te vinden.

XABCDEFGHY
8rsn-wqkvl-tr(
7zppzp-zppzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPn+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-vLQmKLsNR!
xabcdefghy

Is 1.Ld3 speelbaar of is het pionverlies? 7

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpp+nzppvlp'
6-+-+-sn-+&
5+-+p+p+-%
4-+-zP-zP-+$
3+-zP-+-sN-#
2PzP-sN-+PzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet. Pion f5 staat aangevallen. 8

7 Mijn eerste reactie was dat wit een pion 
verliest met 1...Dxd4, doch toen bemerkte 
ik dat Dd4 daar dan Niet Verdedigd staat en 
toen ik zag dat 1....Dxd4?? een grote fout 
was vanwege 2.Lb5+ en Dd4 gaat verloren.

8 Een beetje hetzelfde idee dan hiervoor. 
Indien wit Pxf5 speelt staat dit paard daar 
Niet Verdedigd. Zwart speelde dan ook 
1...Db6 zodat er na 2.Pxf5? De6+ en 
stukwinst kan volgen.

XABCDEFGHY
8rsnl+-trk+(
7zpp+-wqpvlp'
6-+pzp-snpvL&
5+-+-zp-+-%
4-+L+P+-+$
3+-sNP+N+-#
2PzPPwQ-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet stelt een valletje op ivm Lc4. 9

XHGFEDCBAY
1R+-+-+K+!
2+-zP-+-zP-"
3-+-+R+P+#
4+-+P+-zpP$
5-+Pzp-tr-zp%
6zp-zp-+-+-&
7-+-mk-+-+'
8+-+-+r+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet. Pion h6 hangt. 10

9 Omdat het na 1...b5 2.Lb3 a5 duidelijk is 
dat er gevaar dreigt voor Lb3 pakte zwart 
het anders aan. Zwart speelde sluw 1...a5! 
en na 2.Lxg7 KxLg7 3.De3? trapte wit 
pardoes in de val want na 3...b5! 4.Lb3 a4 
verloor wit materiaal.

10 Zwart speelt 1...Tg8! zodat er op 2.Txh6?! 
dan 2....Tg1+  3.Ka2  Tcc1! (dreigt mat op 
a1) volgt en wit moet zich tevreden stellen 
met eeuwig schaak door 4.Th7+ enz.
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Eindspel

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

Zwart aan zet
Hoe beoordeel je deze stelling ?

Zie je voor wit nog goede winstkansen? Volgens welk plan ?

Beoordeling van de stelling:
Wit heeft een pion meer MAAR het is een TORENeindspel.
 
Zoals algemeen geweten is een toreneindspel met 1 pion meer niet zo makkelijk om te winnen. 
Deze vuistregel klopt ALS de TOREN van de "verdediger" een actieve rol heeft. In deze stelling 
heeft wit (aanvaller) een meer actieve toren, terwijl die van zwart (verdediger) meer passief is 
omdat hij pion f6 moet afremmen. Gezien deze factoren zal het dus voor zwart niet zo makkelijk 
zijn om dit effectief remise te houden.
I.v.m. de pionstructuur merken we op dat:

- wit op de damevleugel een meerderheid heeft van 4 tegen 2  en verder een (zwakke) 
geïsoleerde vrijpion of f6
- zwart een gedekte vrijpion op d4 heeft en zwart kan de witte vrijpion op f6 kan incasseren 
als hij met Kc7 naar e6 wandelt en dan met Txf6 toeslaat. Wit kan dan de torens ruilen en in 
een zuiver pionneneindspel belanden. Dit is dan een pionneneindspel met een gelijk aantal 
pionnen alhoewel zwart natuurlijk met een nietszeggende dubbelpion op de h-lijn zit.

Voorlopige conclusie: als de torens op het bord blijven heeft wit voordeel want hij heeft een pion 
meer en een actieve toren. Als zwart echter snel met Kc7 naar e6 wandelt en de f6 pluspion slaat, 
komt na torenruil een gelijk ogend pionneneindspel op het bord waar de zwarte koning op f6 staat.

Het winnend plan: aangezien na een eventueel "Kd7-Ke6 en Txf6;TxTf6+ KxTf6" de zwarte 
koning ver van de damevleugel staat is de vraag of wit daar kan van profiteren omdat hij immers 
een pionnenmeerderheid heeft op de damevleugel (4 tegen 2). Om die pionnenmeerderheid te 
verzilveren moeten de pionnen doorbreken als de zwarte koning afgeleid is op de K-vleugel. 
Het witte plan is dan ook eenvoudig en logisch. Zo snel mogelijk de a en b-pion opspelen 
teneinde een doorbraak te kunnen forceren als de zwarte koning op f6 staat.

Eindconclusie: wit doet er goed aan zijn a-b-pionnen snel op te spelen zodat een doorbraak dreigt 
en zwart de f6-pion niet zomaar (zonder risico) kan slaan.
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Hierbij een eerste voorbeeld van hoe de partij 
kan verder verlopen. In dit voorbeeld besluit 
zwart de f6-pion te veroveren.

 1...Kc7 2.b4 Kd7 3.a4 Ke6 4.c5 Txf6 
5.Txf6+ Kxf6 Diagram 

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

Wit aan zet

6.a5  maar ook c6 of b6 zijn genoeg voor een 
doorbraak 6...Ke6 7.a6 Kd7 Diagram 

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

Wit aan zet

8.b6! en wit forceert een doorbraak op a7 waar 
Kd7 niet meer tijdig bij kan. 1–0

Een  tweede  voorbeeld. Zwart  blijft  in  een 
toreneindspel doch hij heeft een passieve toren

1...Kc7 2.b4 Kd7 3.a4 Ke6 4.c5 Tf8   Zwart 
wil zijn koning centraal houden en geen torens 
ruilen, en dus speelt hij met de toren. 

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7zpp+-+-+p'
6-+-+kzP-zp&
5+PzP-zp-+P%
4PzP-zpP+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+K+-+R+-!
xabcdefghy

Wit aan zet

5.f7!  wit  maakt  gebruik van de "ruimte" om 
zijn  vrijpion  nog "gevaarlijker"  te  maken  en 
Tf8  geen  zetten  meer  te  laten.  Hij  weet  dat 
zwart de pion niet kan slaan want dan komt de 
zwarte  koning  niet  meer  op  tijd  op  de  D-
vleugel. 5...Ke7 6.Kc2 Kd6 7.Kd3 Ke6 8.Kc4 
Ke7 9.Tf5 Ke6 10.a5 Kd7 11.a6 Kc7 12.b6+ 
axb6 13.a7 b5+ 14.Kxb5 d3 15.Txe5 

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

 en zwart kan opgeven 

TE ONTHOUDEN: wit kan de partij winnen als hij voldoende snel de DREIGING 
van een DOORBRAAK opstelt. De UITVOERING van die doorbraak doet hij echter 
enkel op het gepaste ogenblik.
Zoals Nimzowitch ooit stelde, de DREIGING is sterker dan de UITVOERING !
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Anekdote
Of het echt gebeurd is, valt niet meer te achterhalen maar er zijn meerdere auteurs die 
er over schrijven, doch telkens in een andere versie. 

Aron Nimzowitch kon niet tegen de sigaren- of sigarettenrook en had verkregen dat 
men in een bepaald toernooi niet mocht roken.
Toen in het toernooi plots zijn tegenstander een pakje sigaretten boven haalde en een 
sigaret in zijn mond stak ging Nimzo woedend naar de scheidsrechter.
Deze stelde echter vast dat zijn tegenstander NIET rookte want de sigaret was niet 
aangestoken.
"Moet ik allemaal niet weten", zei Nimzo, "je weet toch, de dreiging is sterker dan de 
uitvoering ...."

Nieuwjaarsblitz op vrijdag 09 januari 2015 
Iedereen is welkom om deel te nemen aan de TSM-Nieuwjaarsblitz. 

De deelname is GRATIS. 
De 1e prijs is 30 Euro en de 1e < 2000 Elo is 25 Euro.

Het nummer 10 - 20 - 30 en 40 in eindrangschikking = fles Cava

Aanmelden tot 20Hr15 
Start 20Hr30 - einde rond 23Hr30.

We spelen 12 ronden (5 min p.p.p.p.) in quartet-paring.

Locatie: TSM-school, 
Onder Den Toren 14 te 2800 Mechelen.

Meer info: tsm.schaak@gmail.com of 0499/720015

Elo-Nieuws

KBSB: de nieuwe Elo-cijfers zijn beschikbaar op http://frbe-kbsb.be/nl

http://frbe-kbsb.be/nl
mailto:tsm.schaak@gmail.com
http://tsmschaakklub.info/artikels/sat-2014-12-20-2148/nieuwjaarsblitz-op-vrijdag-09-januari-2015
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