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Wereldkampioenschap Carlsen - Anand
Van 07 november tot 28 november 2014 loopt het Wereldkampioenschap te Sochi (Rusland) tussen 
de huidige ( Carlsen ) en de voormalige Wereldkampioen (Anand). Voorlopig is de stand 2,5-2,5.

De beslissing uit de 2e partij (Carlsen -Anand)

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

Wit (Carlsen) aan zet maakt het af met .....

Na 35.Db7! kan zwart niets redelijk meer 
verzinnen tegen de inval op g7.

Anand geeft op.

De beslissing uit de 3e partij (Anand - Carlsen)j

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

Wit (Anand) ziet dat Lc7 Nul Verdedigd staat ....

en speelt 30.Dc4 wat de druk verhoogt en 
materiaal wint. 

Enkele zetten later geeft Carlsen op.

Jan Gooris 
Er verschijnen 20 trainingsnummers in 2014 op:                    
De 1e en 15e van de maand , behalve 15 juli en 15 augustus
Individueel abonnement 20 Euro - Clubabonnement 80 of 120 Euro
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Waarom niet ?
XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7+p+-vlpzpp'
6p+-zp-sn-+&
5+-+Nzp-+-%
4-+-+P+-+$
3+N+-vL-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Pxe4 ? 1

XABCDEFGHY
8r+-wqk+ntr(
7zpp+-+pzpp'
6-+nvl-+-+&
5+-+psN-+-%
4-+-zPp+-+$
3+-sN-vL-+-#
2PzPP+QzPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Waarom niet 1.Pxd5 ? 2

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zp-sn-vlpzpp'
6-zpp+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPPvL-+$
3+-sNL+N+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...La6 ? 3

1 Wegens 2.Lb6! Dd7  3.Pc7+ .

2 Wegens 1...LxPe5    2.dxLe5 DxPd5   

3 Wegens 2.LxPc7!   LxLd3  3.LxDd8 LxDe2   
4.LxLe7 en stukwinst voor wit.

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zp-+-+pzpp'
6-zp-+-sn-+&
5+-+qvLQsN-%
4-+-zPn+-+$
3+-+-tR-+P#
2P+-+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...PxPg5? 4

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+-zpp'
6p+-zp-+-+&
5+ptrPzpr+-%
4-+-+-+-+$
3+P+-mKP+-#
2P+-+-+PzP"
1tR-+-+-+R!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Txd5? 5

XABCDEFGHY
8r+q+-trk+(
7+-+lvlp+p'
6p+pzp-zp-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-sNQ+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...f5 ? 6 Een moeilijke denk ik

4 Wegens  2.LxPf6! (dreigt 3.TxTe8 mat en 
3.DxDd5) en zwart verliest materiaal

5 Wegens 2.Ke4!! en torenverlies.

6 Wegens 2.Pxe5! en pionwinst.
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Thema: het moeilijk maken
Als je slechter staat moet je het je tegenstander moeilijk maken want hij maakt ongetwijfeld ook 
kleine foutjes die je terug in de partij kunnen brengen.  Een voorbeeldje.

We starten vanuit volgend diagram waar zwart 
net een pion op h6 heeft weg geblunderd en nu 
moet terug vechten.

XABCDEFGHY
8r+-+rsnk+(
7zppwq-+pvl-'
6-+p+lsnpvL&
5+-+-zp-+-%
4-+L+P+-+$
3zP-sN-+N+P#
2-zPPwQ-zPP+"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 
Verkies je 16.LxLe6 of 16.Le2 en waarom ?  

16.Lxe6?! Na deze zet zuigt wit Pf8 naar e6 
van waaruit het een oog kan werpen op veld f4 
of  d4.  Indien  wit  16.Le2! zou  spelen  blijft 
zwart met zijn stukken op "een hoopje" staan. 
Dit is een schoolvoorbeeld van het principe dat 
als je tegenstander een ruimteprobleem heeft, 
het  meestal  voordelig  is  om geen stukken te 
ruilen. 
16...Pxe6 17.Lxg7 Kxg7 18.Dd6 Dxd6
19.Txd6 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+r+-+(
7zpp+-+pmk-'
6-+ptRnsnp+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3zP-sN-+N+P#
2-zPP+-zPP+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 
Hoe verdedig je pion e5 ?

19...Pc5 Dit verdedigt niet enkel pion e5 door 
Te8  maar  het  valt  ook  pion  e4  aan.  Zwart 
probeert dus enig initiatief te ontplooien. Een 
minderwaardig  alternatief  zou  19...Pf4 zijn, 
doch  dit  legt  geen  druk  bij  de  tegenstander. 
20.Te1 wit verdedigt pion e4 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+r+-+(
7zpp+-+pmk-'
6-+ptR-snp+&
5+-sn-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3zP-sN-+N+P#
2-zPP+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

  Zwart aan zet

 20...a5  zwart  wil  zijn  "sterk"  paard  c5  niet 
zomaar met b4 laten verjagen. Daarom speelt 
hij nu a5. Dit verhindert weliswaar geen 21.b4 
van wit (21....axb4 en 22.axb4) doch dan krijgt 
zwart daarvoor toch een open a-lijn voor Ta8 
en wit een zwakke b4-pion. Zwart probeert dus 
zijn stukken activiteit te bezorgen en zwaktes 
in de witte stelling te veroorzaken.  
21.Pd2  mogelijk is 21.a4 iets beter  Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+r+-+(
7+p+-+pmk-'
6-+ptR-snp+&
5zp-sn-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3zP-sN-+-+P#
2-zPPsN-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

  Zwart aan zet ziet een klein valletje ....
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21...Te7!?  Na  21.Pd2  heeft  Td6  plotseling 
geen ruimte meer. Met het gespeelde 21...Te7 
dreigt  zwart  nu  stiekem  22...Pe8  en 
materiaalwinst. 
22.b4  een  kleine  onnauwkeurigheid.  Wit 
veroorzaakt bij zichzelf een zwakte op b4, laat 
toe dat Ta8 actiever wordt en verjaagt Pc5 naar 
....een interessant veld. 
22...axb4  23.axb4  Pe6  Het  interessante  aan 
Pe6 is niet zozeer veld e6, maar dat het nu naar 
het sterke d4 kan springen  
24.Pc4?!  een  belangrijke  onnauwkeurigheid. 
Wit maakt ruimte voor Td6 (de dreiging was 
immers  24...Pe8)  maar  hij  zou beter  veld d4 
verdedigen met Pf3 of Pb3 
24...Pd4  Zwart wrijft  zich in  de handen. Hij 
heeft  weliswaar  nog steeds  een pion  minder, 
maar hij heeft nu een SUPERpaard. Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7+p+-trpmk-'
6-+ptR-snp+&
5+-+-zp-+-%
4-zPNsnP+-+$
3+-sN-+-+P#
2-+P+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

  Wit aan zet. 
Zwart moest vooraf onderzoeken of 25.Pxe5 

geen probleem zou zijn. 
Wat doe jij op 25.Pxe5 ?

Na  het  interessante  25.Pxe5!?  Pxc2  26.Te2 
Pxb4 bereiken we een gelijk spel alhoewel ik 
liever  met  zwart  zou  spelen  vanwege  de  2 
verbonden vrijpionnen op de c en b-lijn.

25.Pb6?  Wit speelt dus geen Pxe5 en negeert 
de aanval op c2. Hij doet een tegenaanval op 
Ta8, doch plaatst hierdoor Pb6 Niet Verdedigd.
  
25...Ta6  Misschien  was  de  andere  optie 
25...Ta3 hier nog beter. De witte stelling zit vol 
zwaktes en dat wordt erg gevaarlijk als zwart 
zoals nu, het initiatief kan grijpen. 
 
26.Pc8?!  Beter is Pa4 Te8 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+N+r+-+(
7+p+-+pmk-'
6r+ptR-snp+&
5+-+-zp-+-%
4-zP-snP+-+$
3+-sN-+-+P#
2-+P+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet constateert nu (plots) dat Pc8 
verloren gaat en geeft op. 

Er is echter nog een redding  waardoor wit nog 
verder kan vechten. Enig idee ? 

Wit had kunnen verder vechten met 27.f4! 
Dit  ondermijnt  de  basis  van  het  zwarte  
centrum  waardoor  plotseling  Pd4  en  Pf6  in  
moeilijkheden  komen.  Deze  zet  27.f4  zal  de  
partij misschien niet redden maar hij zal het  
zwart toch lekker moeilijk maken. 
Er  volgt  nu  bijvoorbeeld  27...Pxc2  28.Tc1 
Txc8  29.fxe5  Pe8  30.Txc2  Pxd6  31.exd6 
Diagram

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

en  zwart  zou  dit  eindspel  moeten  kunnen  
winnen  omdat  wit  teveel  zwaktes  heeft  en  
beide  zwarte  torens  veel  activiteit  kunnen  
ontplooien. De evaluatie had mogelijk anders  
geweest  indien  zwart  geen  pion  op de  f-lijn  
had waardoor d6 een gevaarlijke vrijpion kon  
worden, gesteund door zijn confrater op de e-
lijn. Het zijn dus soms de kleine details die het  
verschil maken.
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Mooie tactische wendingen
XABCDEFGHY
8r+l+Nvl-tr(
7zpp+k+p+p'
6n+n+p+-+&
5+L+-zP-vL-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+-zPPzP"
1tR-+-mK-sNR!
xabcdefghy

Wit aan zet 7

XABCDEFGHY
8r+l+kvlntr(
7zpp+pzppzpp'
6-wq-+-+-+&
5+L+-+-+-%
4-+-zpP+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet 8

XABCDEFGHY
8r+l+-mk-tr(
7+pwq-+pzpp'
6p+-vl-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+LwQ-+-+$
3+-+-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet  9

7 Wint na 1.0-0-0+ (of 1.Td1+) en 1...KxPe8 
2.Td8# of 1...Ld6 2.TxLd6+ KxPe8 3.Td8#

8 Met 1.Pd5! lost wit zijn probleem op omdat 
er nu na 1...DxLb5?  2.Pc7+ volgt.

9 Met 1.DxPf6!! gxDf6  2.Lh6+ Kg8  3.Te8+ 

XABCDEFGHY
8r+-sn-tr-+(
7zpl+qvlkzpp'
6-zp-+-+-+&
5+-zppzPp+-%
4-+L+-sN-zP$
3zPQ+-+N+-#
2-zP-+-zPP+"
1+-tR-mK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet 10

XABCDEFGHY
8r+ltr-+k+(
7zppwQ-+p+p'
6-+-+-wqp+&
5+-+Lzp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+P+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet 11

XABCDEFGHY
8-tR-tRltrk+(
7zp-+-+-zpp'
6-+pwQ-+-+&
5+-zP-zp-+-%
4-+-+pwq-+$
3+-+-+-+-#
2P+-+-zPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet 12

10 Wint met 1.e6+ Pxe6  2.Pe5+ en damewinst

11 Wint mooi een pion met 1.Lxf7+ omdat er 
op 1...DxLf7 natuurlijk 2.DxTd8+ volgt.

12 Wint met 1.DxTf8+ KxDf8  2.TxLe8+ Kf7 
3.Tf8+  4.TxDf4    of  1...DxDf8 2.TxLe8
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Eindspel : het belang van de ACTIEVE Koning
Iedereen weet het. In het middenspel moet je de Koning veilig opstellen, maar in het eindspel moet 
hij liefst ACTIEF op het voorplan treden. Het belang van een ACTIEVE koning in het eindspel 
illustreer ik eerst met enkele vergelijkbare stellingen en vervolgens met enkele oefeningen.

Enkele vergelijkbare stellingen:
In deze vergelijkingen staat de witte Koning in de linkerkolom steeds beter opgesteld dan in de 
rechter kolom. Let op de wijzigende FRITZ-evaluaties.

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

FRITZ evalueert dit als 0,0

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

Fritz evalueert dit op -0,27  dus GELIJK.

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

Dit krijgt een +0,6 score, of iets beter voor wit.

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

De Koning staat nu op h2, verder weg uit de 
actiezone. FRITZ evalueert dit als -0,5. 

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

De Koning staat nu op h1, verder weg uit de 
actiezone. Fritz evalueert dit als -3,2 !!
XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7+-+-+p+-'
6-+-+p+-zp&
5zp-vl-+p+-%
4P+-+-+-+$
3+-zP-+PzPP#
2-+N+-+-+"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

Fritz evalueert dit op 0,16 dus GELIJK spel.
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Enkele oefeningen:
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+k+p'
6p+-tR-snp+&
5+-zpP+p+-%
4P+P+-zP-+$
3+r+-+LzPP#
2-+-+-+K+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet denkt aan 1...Tb4 met pionwinst 
of zie je iets beters ?

Het idee van a4 en c4 aan te vallen is goed, 
maar het kan beter als je eerst 1...Tb2+! speelt, 
waardoor Kg2 naar de 1e rij moet (en dus 
slechter staat) en daarna speelt zwart 2...Tb4.
Voor info, FRITZ evalueert het verschil tussen 
beide manoeuvres "1...Tb4" en "1...Tb2+ en 
pas dan 2...Tb4" op 0,4 punten. De zet 
1...Tb2+ is dus een soort tempo-winst. 

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+p+psn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-zP-zPL+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Kies uit 1.0-0 of 1.Ke2

Vooreerst opmerken dat er geen Dames meer 
op het bord staan, waardoor er minder gevaar 
dreigt voor de Koning.
Na 1.0-0?! kan zwart met 1...Td2! 
binnendringen in de witte stelling, wat te 
vermijden is. Bovendien brengt een rokade de 
witte Koning verder uit de actiezone.
Daarom is 1.Ke2! hier te verkiezen boven  0-0 
omdat wit nu een ACTIEVE Koning heeft.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+R+p+-'
6-+-+-+kzp&
5+-+-+-+-%
4-+-+P+n+$
3tr-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+L+K!
xabcdefghy
Wit aan zet kiest uit 1.Kg2 of 1.Lc4

De argumentatie om hier voor 1.Kg2 te kiezen 
komt uit de tactische hoek. Immers na 1.Lc4? 
volgt er 1...Ta1+ 2.Kg2 Pe3+ en 3...PxLc4

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6r+-+-+kzp&
5+-+-+-+-%
4-+-+R+PzP$
3+-mKp+-+-#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 
Kies je voor 1...Td6 of voor 1...Ta3+ ?

Na 1...Td6?! blijft zwart met een zwakte op d3 
die hoe dan ook zal verloren gaan.  De beste 
politiek bestaat er dan ook in van dit zwakke 
schaapje op d3 te ruilentegen pion f2. Zwart 
kan dit proberen met 1...Ta3+!    2.Kd2  Ta2+   
3.Kxd3 (3.Ke3 Te2+) Txf2 en dit toreneindspel 
met een pion minder, doch met een zeer goed 
opgestelde Kg6, is remise te houden.  
Ik merk op dat Kg6 hier zeker niet centraal 
staat opgesteld, maar wel centraal in de 
ACTIEzone, en het is dit dat telt !

Te onthouden: in het eindspel moet de Koning 
ACTIEF in de actiezone staan!
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Tactiek training: Dubbelaanval
Zoek in een 1e stap naar de zwakke punten (meestal NV) en onderzoek dan hoe dit te gebruiken.
XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7zppzp-zpp+p'
6-+-+-+pvL&
5+-+P+-+-%
4-vl-+-+-+$
3+-+-+N+P#
2-zPP+-zPP+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet  13

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7zpp+q+pmkp'
6-+p+-zpp+&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+Q+P#
2PzP-tR-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet  14

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+-+-+p+p'
6p+n+p+p+&
5+-+-+-sN-%
4-zP-+-vL-+$
3zP-+L+-+-#
2-+-wQ-zPPzP"
1vl-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet 15

13 Met 1.Dd4! aanval op Lb4 en dreigt Dg7#.

14 Met 1....De6! (dreigt De1+ en Dxa2).

15 Met 1.Dc1! valt hij La1 en Pc6 aan.

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

Wit aan zet 16

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-sn-zpp'
6-+pzp-vl-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+P+NzPP#
2PzPPwQN+L+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet 17

XABCDEFGHY
8r+lwqkvlntr(
7zpp+p+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+L+-+-+-%
4-+-zpP+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzPNzPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet 18

16 Met 1.Le3! aanval op pion h6 en pion c7.

17 Met 1...Db6+ en aanval op pion b2.

18 Met 1...Dg5! aanval op Lb5 en pion g2.
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XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7zpp+q+-zp-'
6-+-+-zp-+&
5+P+p+P+-%
4P+nvl-+-+$
3+-+-+-wQP#
2R+-+-+P+"
1+-vLN+R+K!
xabcdefghy

Zwart aan zet 19 
XABCDEFGHY
8r+l+qtrk+(
7+p+-+pzpp'
6p+-+p+-+&
5sn-+-+-+-%
4-+L+-+-+$
3+-sN-+P+-#
2PzPP+-zP-zP"
1+-mKRwQ-tR-!
xabcdefghy
Zwart bedreigt Lc4. Wit aan zet. 20

XABCDEFGHY
8-+n+-tr-+(
7vl-+-+-+k'
6p+p+-+pzp&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-sN-vL-+-#
2PzP-+-zPKzP"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet 21

19 Op NV staan "Ta2 - Lc1 - pion f5/b5 - Dg3" 
Vandaar 1...Pd6! aanval op Lc1 en pion f5.

20 Zowel Pa5 als pion g7 staan op NV.
Vandaar 1.De5!   g6  2.DxPa5  

21 Met.   1.LxLa7!   PxLa7  2.Te7+ Kg8   
3.TxPa7 wint wit materiaal

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7+-+-+-zpk'
6-+p+-sn-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3vl-+-vL-zP-#
2P+N+-zP-zP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet 22

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+p+-+pzpp'
6p+-+-+-+&
5+-zpn+N+-%
4-+-+-+-+$
3+P+-+-+-#
2-zPP+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet 23

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-wq-+p+p'
6-+-+p+p+&
5zp-+r+-+-%
4Pzp-+-zP-zP$
3+P+-wQ-+-#
2-mKPtRR+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet 24

22 Met 1.PxLa3   TxPa3  2.Lc5!   kwaliteitswinst

23 Stukwinst met 1.DxPd5!   DxDd5  2.Pe7+   

24 Wint met 1...Dc3+!   2.Kb1 (2.Kc1? Da1# of   
2.DxDc3 bxDc3+  3.Kb1 cxTd2 ) DxDe3 
3.TxDe3 TxTd2 torenwinst 
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Positiespel
XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zpp+-zppvlp'
6-+p+-snp+&
5+-+P+-vL-%
4-+L+-+-+$
3+-zPP+-+P#
2PzP-wQ-zPP+"
1tRN+-mK-sNR!
xabcdefghy

Zwart aan zet.
Kies uit 1...Pxd5 of 1...cxd5.

Na 1...Pxd5 heeft zwart wel een behoorlijk 
sterk opgesteld paard maar is veld e4 
beschikbaar voor wit. Bovendien is het geen 
tempo-zet want het valt niets aan.

Na 1...cxd5! kan zwart veld e4 onder controle 
houden en valt hij Lc4 aan (tempo-zet). Hij 
ruimt ook plaats voor een mogelijk Pc6.

Fritz evalueert het verschil tussen beide zetten 
op 0,4 punten, dankzij de controle van veld e4 
en de tempo-zet. Met de witte loper op b3 
i.p.v. op c4 wordt het verschil tussen beide 
opties (1...Pxd5 of 1...cxd5) minimaal omdat 
er nu geen sprake van tempo-zet meer is.

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+p+l+pvl-'
6p+n+p+pzp&
5+-+pzP-+-%
4-+-sN-zPP+$
3+-+L+-+-#
2PzPPvL-+-zP"
1+-+-tRR+K!
xabcdefghy

Wit kiest uit 1.Pb3 of 1.Pe2 of 1.Pf3.

In deze stelling heeft wit een aanvalsopstelling 
op de K-vleugel opgebouwd.
Met 1.Pb3 verlegt wit zijn stukken naar de D-
vleugel wat toch een beetje onlogisch lijkt.

Met 1.Pe2 heeft wit het idee van na 2.Pg3 de 
doorbraak met f4-f5 door te zetten. Na 1.Pe2 
kan zwart dit plan echter dwarsbomen met 
1...g5!? waarna hij het witte centrum in 
problemen brengt, mede doordat pion e5 nu 
niet meer verdedigd is door Te1.

Na 1.Pf3 behoudt wit de druk/controle op het 
centrum maar is het niet duidelijk hoe hij 
verder kan oprukken op de K-vleugel.

Conclusie: de zet die het beste de K-aanval 
ondersteunt is 1.Pe2, doch deze stoot op een 
tactische finesse (1...g5) waarna zwart het 
witte centrum kan aantasten. De zetten 1.Pb3 
of 1.Pf3 ondersteunen veel minder de K-
aanval maar verhinderen wel een tegenstoot 
van zwart in het centrum. Het besluit is dan 
ook dat 1.Pe2 minder sterk is, terwijl 1.Pb3 
of 1.Pf3 gelijkwaardig zijn maar spijtig 
genoeg niet meteen de K-aanval ondersteunen.

XABCDEFGHY
8-trl+-tr-+(
7+-wq-zppmkp'
6-+pzp-+p+&
5zp-+nzP-+-%
4-+pzP-+-+$
3zP-sN-+N+P#
2-zPPwQ-zPP+"
1+R+-tR-mK-!
xabcdefghy

Zwart wil Pe4 vermijden en aarzelt daarom 
tussen  1...PxPc3 of 1...Lf5.

Als wit Pe4 speelt dan heeft hij daar een sterk 
paard, maar zwart heeft er ook eentje op d5. 
Het verschil is zelfs dat het zwarte Pd5 
nauwelijks kan verjaagd of geruild worden, 
terwijl dit van wit op e4 makkelijker kan 
verjaagd of geruild worden.
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Vandaar dat zwart zijn onaantastbaar Pd5 niet 
zomaar moet ruilen met 1...PxPc3?!, maar 
beter 1...Lf5! speelt. Indien wit dan zelf met 
2.PxPd5 cxPd5 de paarden  ruilt, heeft zwart 
een sterk centrum en druk op de b-lijn wat 
hem gelijk spel geeft.

XABCDEFGHY
8-trq+k+-tr(
7zppzp-vlp+p'
6-+-+l+p+&
5+-+pzP-+-%
4-+-zP-zP-+$
3+-+L+-+-#
2P+Q+-+PzP"
1+RvL-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet staat een pion achter en heeft op c1 
een "slechte" loper ...

Inderdaad, Lc1 is duidelijk slechter dan Le7 op 
basis van de pionstructuur. Wit zou maar al te 
graag beide lopers ruilen.
Indien Ke8 in veiligheid geraakt heeft wit nog 
zeer weinig voor zijn geofferde pion. Welk zijn 
de mogelijkheden om 1...0-0 te verhinderen ?
Met 1.La3!!   LxLa3  2.Da4+ Kf8   3.DxLa3+   
Kg7  4.Dxa7 is de zwarte Koning weliswaar in 
veiligheid, maar heeft wit zijn geofferde pion 
terug en heeft hij de betere loper (Ld3 
tegenover Le6)

XABCDEFGHY
8r+Rtr-vlk+(
7+-+n+pzpp'
6-+-+-+-+&
5zp-+-zPp+-%
4Pzp-zP-+-+$
3+P+-+-+-#
2-vL-sN-zPPzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Speel je 1.TxTa8 of 1.TxTd8 en waarom ?

Om deze vraag te beantwoorden zoeken we 
naar de zwakke punten bij zwart. Bij zwart is 
vooral pion a5 een zorgenkindje en het ligt 
voor de hand dat wit die met Pc4 zal bestoken 
en zwart die enkel kan verdedigen met Ta8.
Teneinde zwart een zet te laten verliezen kan 
wit dus het best 1.TxTd8 TxTd8 2.Pc4 Ta8 
spelen want na 1.TxTa8?! TxTa8  2.Pc4 kan 
zwart nu een andere zet spelen. (Fritz evalueert 
het verschil tussen beide varianten op 0,6 
punten wat dus een dik tempo verschil is).

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zpp+-+-+p'
6-+-zp-vlp+&
5+-zP-+-+-%
4-+N+p+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tRN+-mKL+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet.
Fritz rekent:
1...d5 (-0,7) 

1...dxc5?! (+0,9)

Niettegenstaande dat zwart in de 1e variant 
een pion achter blijft, scoort deze variant 1,6 

punten !! beter dan de 2e variant waar wit zijn 
pion recupereert.

Hoe dit verklaren ?

In de variant 1...d5 (tempo-zet met aanval op 
Pc4) behoudt zwart een sterk centrum waar 
pion e4 voorlopig veilig staat en kan zwart 
allicht verder in de partij de zwakke pion op c5 
recupereren.
In de variant 1...dxc5 is de (belangrijke) 
zwarte centrum pion e4 erg kwetsbaar en zal 
zwart die mogelijk verliezen.

Deze "uitleg" moet natuurlijk door concrete 
varianten ondersteund worden, maar het grote 
idee is dus "een s  terk centrum is belangrijker   
dan een zwakke pion te slaan".


