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Summiere toernooi-kalender 2015

31 Jan-01 Feb VSF Jeugdkampioenschap Mechelen
01 Feb Debutanten en Rapid-tornooi Wachtebeke
07 Feb VSF Jeugdkampioenschap Mechelen
15 Feb Jeugdschaakcriterium Geel
20-21-22 Feb Go for Grandmaster Hofstade (Mechelen)

21 Mar Vlaams schoolkampioenschap (BO) Zwijnaarde
22 Mar Vlaams schoolkampioenschap (MO) Zwijnaarde

Uw toernooi/activiteit in de toernooi-kalender ? 
Stuur het naar  vlaanderen.schaakt.digitaal@gmail.com

Oproep VSF Schoolschaakkampioenschap
VSF zoekt kandidaten om de “Schoolschaakkampioenschappen 2017-2018-2019” 
in te richten.  De organisator dient in het bijzonder ook in te staan voor de nodige 
opvang en animatie in de tussenpauzes. Draaiboeken staan op 
https://sites.google.com/site/vlaamseschaakfederatie/administratie  .
 
De kandidaturen worden ingewacht tegen 31 maart e.k., waarna de toekenning zal 
gebeuren op de bestuursvergadering van de VSF van april 2015.

Wist je dat ?

Wist je dat VSF een samenwerkingsproject heeft lopen met KWB (Kristelijke 
Werkliedenbeweging) waarin VSF-schakers, mits billijke vergoeding, een 
schaakinitiatie geven gespreid over enkele avonden ?

Tot nu toe zijn er al initiaties geweest in: Hooglede - Beernem - Meise - Zulte - 
Schoten - St-Amandsberg - St-Lievens Houtem. 

Er was behoorlijk veel belangstelling en VSF zal nu onderzoeken hoe we deze 
"beginners" beter aansluiting bij een lokale club kunnen laten vinden.

https://sites.google.com/site/vlaamseschaakfederatie/administratie
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Wat denk je van ?
XABCDEFGHY
8r+-+-wq-+(
7zpp+-+-mkp'
6-+pvlQ+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-sN-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Denk 1: Wat denk je van 1...Te8 ? 
XABCDEFGHY
8r+ltr-+k+(
7zp-+-wqpvl-'
6-+p+-sn-zp&
5+p+-zp-zp-%
4-zP-+P+-+$
3+-zP-+NvL-#
2P+-+QzPPzP"
1tRN+-+RmK-!
xabcdefghy

Denk 2: Wat denk je van 1...Ph5 ?
XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+-zp-+pzp-'
6p+-+p+l+&
5+-+pzP-+-%
4-+p+-+P+$
3+PzP-zPP+-#
2PvL-+-wQ-+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Denk 3: Wat denk je van 1.b4 ?

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

Denk 4: Wit speelt 1.g3. Goed of slecht ?
XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zpp+n+pzpp'
6-+p+p+-+&
5+-+nsN-+-%
4-+LzP-+P+$
3+-+-+Q+P#
2PzPP+-zP-+"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

Denk 5: Wat denk je van 1...f6? Goed genoeg?
XABCDEFGHY
8r+q+k+-tr(
7zppzp-+-zpp'
6-+-vlpsn-+&
5+-+-zp-sN-%
4-+Qsn-+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

Denk 6: Zwart ziet 1...Pc2. Goed genoeg ?

Oplossingen achteraan
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Partij-analyse: Leukopenie
Ik heb het begrip Leukopenie en Melanopenie enkel in het boek "Die Kunst der Bauernführung" 
(Hans Kmoch) kunnen lezen. Het betekent er respectievelijk "zwakte op de witte velden" en 
"zwakte op de zwarte velden". In deze partij-analyse draait alles rond zwaktes op de witte velden.

1.e4 e5 2.f4 Het romantische Koningsgambiet 
2...d5  Zwart  antwoordt  met  het  Falkbeer-
gambiet waar zwart zelf een pion offert 
3.exd5  e4  4.d4  Pf6  5.c4  Lb4+  6.Pc3  0–0 
7.Le3 Diagram 

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+P+-+-%
4-vlPzPpzP-+$
3+-sN-vL-+-#
2PzP-+-+PzP"
1tR-+QmKLsNR!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 
De zwarte koning staat veilig, de witte nog 

niet. Om hier voordeel uit te halen moet zwart 
het centrum openen. Vandaar de vraag:

Hoe het stevige witte centrum aantasten ? 

7...b5! 8.a3 Lxc3+ zwart had altijd de intentie 
van dit paard te slaan, maar heeft gewacht tot 
wit er een tempo aan spendeerde (a3).  9.bxc3 
bxc4 10.Lxc4 Pxd5 11.Lxd5 Dxd5 Diagram 

XABCDEFGHY
8rsnl+-trk+(
7zp-zp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+q+-+-%
4-+-zPpzP-+$
3zP-zP-vL-+-#
2-+-+-+PzP"
1tR-+QmK-sNR!
xabcdefghy
Graag je positionele beoordeling.  

De witte stelling zit vol witte gaten en Le3 is 
voorlopig een lompe pion die wit geen actieve 
mogelijkheden kan bieden. Verder is de zwarte 
pion op e4 behoorlijk vervelend want hij 
verhindert de normale ontwikkelingszet Pf3. 
Wit heeft als het ware enkel zwarte velden tot 
zijn beschikking en lijdt aan LEUKOPENIE. 
Zwart zal vanaf nu al het mogelijke doen opdat 
wit deze handicap niet kan wegwerken.

12.Pe2 La6 zwart claimt de heerschappij over 
de witte velden en wil in het bijzonder veld c4 
controleren zodat wit geen c3-c4 kan spelen. 
13.0–0 Pd7 zo kan het paard via b6 naar c4 of 
gewoon op f6 post vatten. 
14.Tf2 wit wil mobiliteit voor zijn stukken en 
ontpent Pe2
14...f5  dit verstevigt pion e4 en legt ook pion 
f4  vast  zodat  Le3  niet  actief  kan  worden. 
15.Pc1  dit paard wil via b3 naar c5 springen. 
15...Lc4  zwart verhindert Pb3 en beperkt alzo 
verder de mobiliteit bij wit. 
16.Tb1 

(of 16.Pa2 en 16...a5!! zodat het witte paard 
geen toegang krijgt tot b4 en dus nergens kan 

post vatten zie analyse-diagram)
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-zpn+-zpp'
6-+-+-+-+&
5zp-+q+p+-%
4-+lzPpzP-+$
3zP-zP-vL-+-#
2N+-+-tRPzP"
1tR-+Q+-mK-!
xabcdefghy

Analyse-diagram.

terug naar de partij.
16....Tab8  zwart  blijft  Pb3  verhinderen 
17.Tfb2 Txb2 18.Txb2 Tb8  het thema blijft, 
zwart wil geen Pb3 toestaan. 
19.Txb8+ Pxb8 20.Da4 Diagram 
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XABCDEFGHY
8-sn-+-+k+(
7zp-zp-+-zpp'
6-+-+-+-+&
5+-+q+p+-%
4Q+lzPpzP-+$
3zP-zP-vL-+-#
2-+-+-+PzP"
1+-sN-+-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.  
Wit heeft nu enkele dreigingen (Dxa7 en 

De8+), maar zwart had deze zet Da4 voorzien 
en is klaar met zijn reactie.

20...Pc6! dit verdedigt alles.
21.Kf2 wit  heeft  geen  nuttige  zetten  en 
probeert dus Kg1 beter op te stellen. 
21...a6 22.h3 Db5 zwart verkiest een eindspel 
waar hij positioneel voordeel heeft. Wit heeft 
immers een zwakke pion op a3 en op c3 en een 
slechte  loper.  Het  belangrijkste  is  echter  dat 
zwart veld d5 heeft voor zijn paard. 
23.Dxb5  axb5  Natuurlijk  geen  23...Lxb5? 
want dan volgt er  alsnog 24.Pb3. Vandaar dus 
dat zwart 21...a6 speelde.
24.Pe2  Pe7!!  op  weg  naar  een  centrale 
opstelling waar dit paard heer en meester zal 
zijn over het centrum. 
25.g4  Pd5  Het  superpaard  staat  in  positie. 
Indien wit de f5-pion slaat zal zwart die wel 
terug winnen. 26.gxf5?! Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-zp-+-zpp'
6-+-+-+-+&
5+p+n+P+-%
4-+lzPpzP-+$
3zP-zP-vL-+P#
2-+-+NmK-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet 

Zwart ziet dat pion c3 Nul Verdedigd staat ....
26...Lxe2!  afruilen  enige  verdediger  pion  c3 
27.Kxe2  Pxc3+ 28.Ke1  Kf7  in  het  eindspel 
moet de Koning actief meespelen. 29.Ld2

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

Kies je voor 29...Pb1 of 29...Pa4 of 29...Pd5 ?

Op  29...Pb1? volgt  30.Lb5!  en  plotseling  is 
ons superpaard hulpeloos gevangen.
Na 29...Pa4 kan dit paard via b6 of b2 naar c4 
gebracht worden doch dan krijgt wit zijn loper 
meer actief  opgesteld via 30.La5 c6  31.Lb6 
(of Lc8) wat de winstvoering bemoeilijkt.
Vandaar 29...Pd5! ons superpaard neemt terug 
de strategische positie in 30.La5 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-zp-+kzpp'
6-+-+-+-+&
5vLp+n+P+-%
4-+-zPpzP-+$
3zP-+-+-+P#
2-+-+-+-+"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

De  superioriteit  van  Pd5  blijkt  mooi  uit  dit 
diagram.  Het  paard  is  onaantastbaar  en 
verdedigt  pion  c7  en  zet  druk  op  pion  f4. 
Bovendien schermt het mooi pion e4 af zodat 
de witte Monarch geen onheil kan aanrichten.

30...Kf6 en  wit  gaf  moedeloos  op  want  hij 
verliest materiaal in een bar slechte stelling.
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Voorstellingsvermogen
XABCDEFGHY
8-+ntr-+-tr(
7+Qzpk+pzpp'
6L+-wq-+-+&
5+-zpP+-+n%
4-+-+-+-+$
3+-+-vLP+-#
2P+-+-zP-zP"
1+R+R+-mK-!
xabcdefghy

Reken 1: Hoe wint wit na  1.Db5+ Ke7 ?
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zpkzp-+r+-'
6-zpn+-sN-zp&
5+-zp-+Nzp-%
4-+-+P+-+$
3+P+-tRP+-#
2-mKP+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Reken 2: Men speelt 1.Pe8 h5. En nu ?
XABCDEFGHY
8-+-trk+ntr(
7+pzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5zp-sN-zP-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-vL-+-#
2PzPP+KzPPzP"
1tRN+-+-+-!
xabcdefghy

Reken 3: 1.Pxb7  Tb8  2.Pxa4 Txb2  3.Pc4 
Txc2+ en hoe wint wit nu materiaal ?

XABCDEFGHY
8-+-+r+-mk(
7zpl+-tr-wq-'
6-+-+R+-zp&
5+-zpP+-zp-%
4-+P+-zp-+$
3+L+-+-+Q#
2P+-+R+-zP"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

Reken 4: Een complexe oefening.
Zwart zoekt een combi en overweegt 1...f3.

Bereken wat er volgt op :

a.   2.Dxh6+
b.   2.Txh6+
c.   2.Dxf3
d.   2.Txe7
e.   2.Te1
f.   2.Te5

Wat is je eindconclusie i.v.m. 1...f3?

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7+pzp-snpzpp'
6p+-wq-sn-+&
5+-+P+-+-%
4Q+P+-+-+$
3+-+-vLP+-#
2P+-+LzP-zP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy
Reken 5:  1.Txb7 KxTb7  2.c5 Dxd5 
3.Dxa6+ Kb8 en hoe gaat het verder ?

Oplossingen achteraan
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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.

http://www.everyoneweb.com/scwachtebeke
http://www.everyoneweb.com/scwachtebeke
mailto:schaakclub.wachtebeke@gmail.com
http://www.everyoneweb.com/scwachtebeke
mailto:schaakclub.wachtebeke@gmail.com
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Positionele stellingen: Parlez-vous français?
Enkele stellingen uit de doorschuifvariant van het Frans (1.e4 e6  2.d4 d5 3.e5)

XABCDEFGHY
8r+l+kvlntr(
7zpp+-+pzpp'
6-wqn+p+-+&
5+-+pzP-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+L+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

Kies uit 1...Pxd4 of 1...Ld7

Sorry, maar ik kon het niet laten de valkuil van 
1...Pxd4? nog even in herinnering te brengen. 
Er volgt dan immers 2.PxPd4 DxPd4?? 
(anders stukverlies)  en 3.Lb5+ (dameverlies).
Zwart speelt dan ook best 1...Ld7 waarna hij 
nu wel degelijk 2...Pxd4 dreigt.

XABCDEFGHY
8r+l+kvlntr(
7zpp+n+pzpp'
6-+-+p+-+&
5wq-+pzP-+-%
4-+-zp-zP-+$
3+-zP-vLN+-#
2PzP-+-+PzP"
1tRN+QmKL+R!
xabcdefghy

Wit kiest uit 1.Pxd4 of 1.Lxd4 of 1.Dxd4.

Na 1.Pxd4 heeft wit een sterk paard aan de 
evenaar dat zwart niet kan verjagen. Hij kan 
het enkel afruilen met zijn "goede Lf8".
Met 1.Lxd4 verbetert wit zijn "slechte loper".
Na 1.Dxd4 staat deze dame erg kwetsbaar 
opgesteld. Zwart kan ze snel verjagen met 
Pe7-Pc6 wat wit minstens een tempo kost.
Conclusie: de beste zet is 1.Pxd4, gevolgd 
door 1.Lxd4. De minst goede is 1.Dxd4?!

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+n+p+-sn&
5+-zppzP-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvLQmKL+R!
xabcdefghy

Is 1.LxPh6 positioneel goed of niet ?

In de Franse doorschuif is Lc1 een minder 
goede loper omdat de witte centrumpionnen op 
zwart staan. Deze nog niet ontwikkelde loper 
afruilen tegen een ontwikkeld paard (1.LxPh6) 
kan dan ook geen slechte zet zijn.

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+-snpzpp'
6-+n+p+-+&
5+-zppzP-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvLQmKL+R!
xabcdefghy

Kies uit 1.Le3 of 1.Ld3.

Na 1.Le3 :
   - is plots pion b2 verzwakt (gevaar Db6) 
   - kan zwart met 1...Pf5 en 2...PxLe3 wit een 
slechte pionstructuur bezorgen.
Duidelijk beter is 1.Ld3 omdat deze zet:
    - de korte rokade toelaat
    - de meest actieve opstelling is voor Lf1 
    - de sterke zet 1...Pf5 anticipeert en wit de 
optie geeft dit paard aan de evenaar te slaan 
wat zwart een slechte pionstructuur geeft.
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XABCDEFGHY
8r+l+kvlntr(
7zpp+-+pzpp'
6-wqn+p+-+&
5+-+pzP-+-%
4-+pzP-+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+LzPPzP"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Wit heeft reeds een "veilige Koning" terwijl 
die van zwart nog enkele zetten nodig heeft.
Wit doet er dus goed aan van snel "het 
conflict" op te zoeken en de stelling zoveel 
mogelijk te openen. Wit doet dit met 1.b3! 
waardoor zwart in moeilijkheden komt. Hoe 
het verder zal verlopen kan wit niet berekenen, 
maar zijn strategie "conflict opzoeken en 
openen van de stelling" is alvast gelukt.
Na 7.b3 cxb3  8.axb3 (wit slaat met de a-pion 
zodat Ta1 actief staat en wit met zijn c2-pion 
de stelling nog verder kan openen) 
 8...Ld7  9.Pc3 a6 hebben we deze stelling:

XABCDEFGHY
8r+-+kvlntr(
7+p+l+pzpp'
6pwqn+p+-+&
5+-+pzP-+-%
4-+-zP-+-+$
3+PsN-+N+-#
2-+P+LzPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Verzekering
Al de VSF-schakers 
zijn verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie

Wit gaat verder met zijn strategie "conflict 
opzoeken en openen van de stelling" en speelt 
daarom 10.Pa4! (met tempo maakt dit paard 
plaats voor de c2-pion) 10...Dc7  11.c4! (met 
als doel het openen van de stelling zodat Ke8 
in moeilijkheden kan gebracht worden)

Na 11...Pge7  12.La3! Pg6  13.cxd5 (wit slaat 
nu op d5 omdat zwart nu niet kan terugslaan 
met een stuk, wat de stelling verder opent) 
13...exd5   14.LxLf8 (afruil van "slechte" 
tegen "goede" loper + verhinderen van rokade-
mogelijkheid) 14...Tf8 bereiken we volgende 
stelling:

XABCDEFGHY
8r+-+ktr-+(
7+pwql+pzpp'
6p+n+-+n+&
5+-+pzP-+-%
4N+-zP-+-+$
3+P+-+N+-#
2-+-+LzPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Wit stelt zich enkele vragen zoals :
Welk wit stuk heeft weinig activiteit ? 
Waar zal Ke8 naar toe vluchten ?
Waar zijn de zwakke punten van zwart ?

Wit heeft nog enkele stukken waarvan hij de 
activiteit kan verhogen. Zo staan beide torens 
en Dd1 nog niet bijzonder actief.
Zwart heeft met Ke8 niet zoveel opties. Ofwel 
blijft hij in centrum, ofwel probeert hij de 
grote rokade.
Zwakke punten bij zwart zijn mogelijk pion d5 
en de open c-lijn (Dc7).

Wit kiest voor 15.Tc1! (toren op een open lijn 
wat bovendien de mobiliteit van Pc6 beperkt 
en waardoor een mogelijk b4-b5 dreigt met als 
doel het verder openen van de stelling.
 15...f6  16.exf6 (Te1!? is mogelijk nog 
sterker) 16...Txf6  17.Te1 (torens behoren 
immers op open lijnen !) en wit had een 
makkelijke partij.



Vlaanderen Schaakt Digitaal                        15-01-2015                                                    pagina  10

Hoe hiervan gebruik maken ?
Een oefening in 2 stappen. - Zoek vooreerst "van wat" gebruik maken  (oplossing voetnoot)

- Zoek vervolgens de juiste zet (oplossing achteraan)
XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7zp-wq-+pmkp'
6-+pzp-+p+&
5+-+-trl+-%
4-+P+-+-+$
3+-wQ-+L+P#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Gebruik 1: Wit aan zet. 1

XABCDEFGHY
8-+-+r+-mk(
7zpp+q+-zpp'
6-+-zpR+-+&
5+-+Pzp-+-%
4-+-sn-+Q+$
3sN-+-+-+P#
2PzP-+-zPP+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

Gebruik 2: Wit aan zet. 2

XABCDEFGHY
8-+-+r+-mk(
7zp-+q+-zpp'
6-zp-zpR+-+&
5+-+Pzp-+-%
4-+-vl-+Q+$
3zP-sN-+-+-#
2-zP-+-zPPzP"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

Gebruik 3: Wit aan zet. 3

1  Wit ziet dat Te5 gepend staat.

2  Wit ziet dat Dd7 Niet Verdedigd (NV) staat.

3  Wit ziet dat Dd7 Niet Verdedigd (NV) staat.

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zp-+nvlp+p'
6-+-zp-zpp+&
5+-zpP+-+-%
4-+P+-zP-+$
3+-zPL+-+-#
2P+-+N+PzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

Gebruik 4: Zwart aan zet. 4

XABCDEFGHY
8-mk-+-+r+(
7+pzp-+-wqp'
6-zp-+lzp-vl&
5+-+-zp-+-%
4-+-+Q+-sN$
3+-zP-+-zP-#
2PzP-trLzP-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Gebruik 5: Zwart aan zet. 5

XABCDEFGHY
8-mk-+-tr-+(
7+pzp-+-+p'
6-zp-+-wq-vl&
5+N+-zp-+-%
4P+-+-+-+$
3+-zP-+-zP-#
2-tr-+-zPQzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Gebruik 6: Zwart aan zet. 6

4  Pion c4 is een zwakke dubbelpion.

5  Bij wit moet De4 de Le2 verdedigen.

6  Pion f2 staat gepend omwille van Tb2
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Eindspel - Zetdwang
Zetdwang (zugzwang) is een begrip uit de 
Duitse schaakliteratuur, en komt in principe 
voor bij pionneneindspelen, maar het kan ook 
uitzonderlijk in het middenspel opduiken. 
Een goed gekend voorbeeld in het middenspel 
is de partij: Saemisch - Nimzowitsch   (1923!)   

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+q+-zpp'
6p+-vlp+-+&
5+-+p+r+-%
4-zp-zPp+-+$
3+-+lwQ-zPP#
2PzP-vL-trL+"
1+N+-tR-tRK!
xabcdefghy

zwart aan zet

Nimzo speelt hier koudweg 25...h6 en .... wit 
gaf op want bij elke zet die hij speelt verliest 
hij iets. Saemisch had liever niet gespeeld 
maar hij was in zetdwang in dit middenspel !

---------------------
Zetdwang bij pionneneindspelen

Het meest eenvoudige voorbeeld van 
ZETDWANG is mogelijk wel het volgende:

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

Zwart aan zet ...
verliest de partij omdat hij MOET zetten 
(zetdwang) en Ke8 dus moet wijken. 

Wit aan zet ...
dit is remise want 1.Ke6 is pat.

Een veel moeilijkere oefening met veel zetten, 
doch makkelijk te berekenen.

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

Wit aan zet.

Na 1.d7! zit zwart in zetdwang. 
Na 1...Kc7  2.Ke7 is wit natuurlijk gewonnen, 
maar ook na 1...c4  2.Kd6! c5  3.Ke6! cxb3 
4.cxb3 c4  5.bxc4 (diagram)

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

5...a4  6.Kd6!! a3  7.c5 a2  8.a1D  6.c7# . 

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

Wit aan zet
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Zwart kan nog nauwelijks spelen, maar wit 
kan blijkbaar ook geen vordering meer maken. 
Aangezien 1.Kg5 Kxh7 sterk op remise lijkt, 
heeft wit eigenlijk maar 2 zetten die hem 
misschien nog winst opleveren, dit zijn 1.b3 of 
1.c4. Natuurlijk geen 1.b4?? wegens 1...a4! en 
zwart wint.
Na 1.c4   a4!   moet wit wel ingaan op 2.Kg5 
Kxh7 3.Kh5 en remise-achtig.
Vandaar 1.b3!! en aangezien zwart MOET 
zetten (zetdwang) kan hij niets anders dan 
1...a4 2.bxa4 en weer MOET zwart zetten 
2...b6 (de enige zet) 3.cxb6 en wit wint. 
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+p+-'
6-zp-+-mk-mK&
5+-zp-+-zp-%
4-+P+-+-+$
3+P+-+-+-#
2P+-+-+PzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet

Wit dwingt zwart in zetdwang met 1.g4! en 
zwart verliest pion g5 omdat hij binnen enkele 
zetten met Kf6 zal MOETEN spelen.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-tr-'
6-+-+-mk-+&
5+-+-+-+-%
4p+-+-+RzP$
3zp-mK-+P+-#
2-+P+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet lijkt heel slecht te staan maar hij 
staat gewonnen, en dit dankzij ZETDWANG.

Enig idee ? 

Zwart zou graag 1...a2 spelen doch dan volgt 
2.Kb2 en het sprookje is uit. Indien zwart er 
echter in slaagt van wit te verplichten met Kc3 
te spelen (voorbeeld Kc4) dan, ja dan, dan 
loopt de a3-pion als een trein via a2 naar a1.
Zwart kan het sprookje op het bord toveren 
met 1...TxTg4!!   2.fxTg4 Kg6   en nu wacht 
zwart gewoon tot wit geen zetten meer heeft. 
3.h5+ Kg5  4.h6 Kxh6  5.g5+ Kxg5 en wit 
MOET nu zetten, en dus moet Kc3 zijn "sterk" 
veld verlaten waarna de a3-pion promoveert.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-mk-+-'
6-wQ-+q+p+&
5zp-+-vlp+p%
4-+P+-zP-zP$
3+P+-+KzP-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Kies uit 1.Da7+  of 1.DxDe6+

Na 1.Da7+   Kf6  2.fxLe5+ Dxe5   is er geen 
onmiddellijk voordeel in zicht en wordt de 
stelling onduidelijk  gezien het Dame-eindspel.
Na 1.DxDe6+   KxDe6  2.fxLe5 Kxe5   bereiken 
we daarentegen een zuiver pionneneindspel 
dat misschien makkelijker in te schatten is.
In dit pionneneindspel staan de zwarte pionnen 
zeer ongelukkig en kunnen ze niet spelen 
zonder materiaalverlies zodat zwart dus met 
zijn koning moet zetten. Dit is een nadeel. 
Hoe kan wit deze handicap verzilveren ? 
Met 3.Ke3! en Ke5 MOET steeds maar wijken 
(zetdwang) wat wit goede winstkansen geeft.
Conclusie: zonder diepe berekeningen blijkt 
dat  1.DxDe6+! goede winstkansen geeft 
terwijl dit na 1.Da7+?! onduidelijk is.
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Oplossingen

Denk Antwoord

1 FOUT! want er kan schitterend  2.DxLd6!   DxDd6  3.Pf5+   en stukwinst volgen.

2 De zet ziet er gevaarlijk uit omdat zwart een stuk Niet Verdedigd zet en in het vizier van 
De2. Na controle blijkt echter dat 1...Ph5  2.Lxe5 (Pxe5? PxLg3 met aanval op De2 en 
wit verliest dus le5) LxLe5  3.PxLe5 en nu 3...Pf4!! (DxPe5?! DxPh5) en 4...DxPe5 
stukverlies betekent voor wit.
Conclusie: de zet 1...Ph5 is GOED en kan niet afgestraft worden.

3 Een positioneel minder sterke zet want hij blokkeert de werking van Lb2. Wit doet er 
veel beter aan van 1.bxc4 of 1.La3 te spelen waarna de stelling in evenwicht blijft.
Na 1.b4 kan wit alleen "afwachten" en Fritz evalueert het verschil tussen 1.b4 en 1.bxc4 
(of 1.La3) zelfs op 1,5 punten !!

4 Een korte stellingsanalyse: 
- Bijna al de witte stukken staan op de D-vleugel gericht.
- Zwart heeft een vervelend superpaard op e3 (gesteund door pion f4)
- Wit wil dit ondermijnen en opteert daarom voor g3 met druk op de f4-pion

Met 1.g3 veroorzaakt wit echter ook een (ongewilde) verzwakking in zijn K-stelling 
(pion f3 en veld h3).
Zwart trekt het initiatief naar zich toe met 1...Dh5! (aanval op f3) en brengt de zwarte 
dame in een betere aanvalspositie.
Conclusie: 1.g3?! is een zwakke zet omdat hij de aanvalskansen van zwart verhoogt

5 Met 1...f6 verjaagt zwart inderdaad Pe5, maar verzwakt hij pion e6. Na 2.Pd3 drukt Te1 
onmiddellijk op de zwakke e6-pion wat zwart in moeilijkheden brengt.
Conclusie: 1...f6?! is misschien op zeer korte termijn geen tactische blunder, maar hij 
veroorzaakt wel zwaktes die wit verder makkelijk onder druk kan zetten en dus kan 
zwart dit beter vermijden met een alternatief zoals 1...PxPe5!?. 

6 FOUT! want er volgt 2.Da4+   en 3.DxPc2 stukverlies  . Altijd opletten als je een stuk op 
Niet Verdedigd (NV) zet.



Vlaanderen Schaakt Digitaal                        15-01-2015                                                    pagina  14

Reken
1 Met 2.Lxc5 en damewinst

2 Wit wint materiaal met 2.Ped6+!   cxPd6  3.Pxd6+ en 4.PxTf7  . 

3 Met 1.Kd3! wat Tc2 aanvalt en waarna de zwarte toren op c2 geen kanten meer op 
kan en zwart dus bijkomend materiaal verliest.

4 a. 2.Dxh6+ DxDh6  3.TxDh6+ Kg7  4.TxTe7+ TxTe7 en Th6 gaat verloren want er 
dreigt  5...Te1 mat of 5...f2 en 6...f1D.
b. 2.Txh6+ Kg8  3.T2e6 (of Txe7) Da1+ en mat volgt 
c. 2.Dxf3 TxTe6  3.TxTe6 TxTe6 en torenverlies want 4.dxTe6? LxDf3+
d. 2.Txe7 Da1+ (Txe7? 3.Tf2!) 3.Te1 DxTe1+  4.TxTe1 TxTe1+ en mat volgt
e. 2.Te1 TxTe6  3.TxTe6 Da1+ en mat volgt
f. 2.Te5 TxTe6  3.TxTe6 Da1+ en mat volgt

De eindconclusie is dat de zet 1...f3! wint in alle varianten.

5 Zwart gaat mat na 4.Tb1+ 

Gebruik
1 Met 1.Lxc6!    DxLc6  2.f4!   en wit wint materiaal.

2 Met 1.Txe5!!   Dd8  2.TxTe8+ DxTe8  3.DxPd4   wint wit materiaal.

-3 Opgelet dit is een VALSTRIK !
Wit kan hier geen voordeel halen want na het verleidelijke 1.Txe5 volgt 1...TxTe5!! 
omdat er na 2.DxDd7?? gewoon 2...Te1# volgt. Elk klein detail in de stelling telt ! 

4 Het zwarte plan is de c4-pion onder druk te zetten omdat wit hem op korte termijn 
niet bijkomend kan verdedigen.
Zwart speelt daarom 1...La6 (zet pion c4 op NV) en 2...Pb6 wat na 3...Lxc4 
resulteert in pionwinst op c4.
Alles is dus begonnen met de goede observatie dat er een zwakte op c4 was die op 
korte termijn niet bijkomend kon verdedigd worden.

5 Zwart wil gebruik maken van het feit dat Le2 op NV staat en wil dus De4 verjagen. 
Hij doet dit met hetzij 1...Ld5 (of het iets complexere 1...f5).

6 Zwart wint de f2- pion met 1...Le3! want nu staat de f2-pion 4 keer aangevallen en 
hij kan slechts 3 keer verdedigd worden.
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Actualiteit: Tata Steel
In Wijk aan Zee (Nederland) gaat van 09 tot 25 januari het traditionele Tata Steel Chess door.
Er wordt gespeeld in meerdere groepen. In de hoofdgroep viel er in de 4e ronde (maandag) een 
flinke verrassing te noteren.  De wereldkampioen Magnus Carlsen (2862) blunderde en verloor 
zijn partij tegen de Pool Wojtaszek (2744). Hierbij de betreffende stelling. 

XABCDEFGHY
8r+q+-+k+(
7+-+-zp-vl-'
6-tR-zp-+p+&
5+-zp-+lsn-%
4P+PzPp+-+$
3+-vL-zP-zPp#
2-+-sNLzP-zP"
1+-+Q+-mK-!
xabcdefghy

Zwart (Carlsen) speelde nu 28...De6. Waarom is dit fout ?   7

In de 2e groep (Challengers) speelt onze landgenoot Bart Michiels (2563)
Hier zien we hem aan het werk in een lang eindspel (91 zetten) tegen Samuel Sevian.

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

Kan wit (Sevian) hier niet winnen met 80.Tb7 ? 8

7 Er volgde 29.g4! en zwart verloor zijn Lf5. Carlsen probeerde nog in troebel water te vissen 
maar Wojtaszek maakte het professioneel af.

8 De zet werd niet gespeeld want beide spelers hadden blijkbaar gezien dat 80.Tb7? snel verliest 
vanwege 80...Tfxc6!, maar ....had jij het gezien ?


