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Voorstellingsvermogen
Hierbij de rubriek voor het trainen van het VISUALISEREN van de zetten. 
Je hebt deze visualisatie nodig bij het vooruitberekenen van tactische stellingen.
Ik raad je aan de zetten langzaam in je op te nemen zodat ze maximaal gevisualiseerd worden.
Ik geef je per diagram de gespeelde zetten en jij berekent het slot.
Ik heb geprobeerd de oefeningen in stijgende moeilijkheidsgraad te zetten.

XABCDEFGHY
8r+l+q+-tr(
7zpp+-sn-zp-'
6-vln+p+k+&
5+-+pzPpsN-%
4-+-zp-vL-+$
3+N+-+-wQ-#
2PzPP+-zPPzP"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy

Men speelt : 15.Pxe6+ Kf7 16.Dxg7+ 
Kxe6 en hoe gaat het nu verder ? 1

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+p+-+-'
6l+-zPp+q+&
5zp-zPp+-zpR%
4-+-wQ-+-+$
3+P+-+-zp-#
2PvL-+-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Er volgde : 31.Dh8+ Kf7 32.Th7+ Ke8 
en hoe ging het verder ? 2

1 Wit geeft mat met 17.Df6+ Kd7 18.Dd6#

2  Na 33.Te7+ gaf zwart op (33...Kd8 
34.DxTf8+  De8  35.DxDe8# volgt 1–0

XABCDEFGHY
8-+-+r+kwq(
7+-+-trR+-'
6-+-+p+L+&
5zp-zpp+-vL-%
4-+-zP-+-zP$
3+-zP-+P+-#
2P+Q+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Men speelt : 1.Lh7+ KxTf7  2.Dg6+ 
Kf8  3.Lh6+ Tg7 en wat nu ?3

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

Er  volgt  52.Kf6  Kd6  53.c5+  Kd5 
54.Ke7 Kc4 55.Kd7 Kb5 en wat nu ?     4  

3 Wit geeft mat met 4.Df6#

4 Wint wint de c-pion (en de partij) met 
56.Kc7 of 56.Kd6 want zwart is in 
tempodwang en moet nu de verdediging 
van zijn c6-pion opgeven. 
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Partij-analyse

1.e4  d5 2.exd5 Pf6  3.Lb5+ Ld7 4.Lxd7+?! 
Dit  bevordert  de  zwarte  ontwikkeling.  De 
theorie  is  4.Lc4  of  4.Le2.  In  mijn 
openingsboekje  "e4  opening  voor  de 
witspeler" heb ik de variant 4.Le2 aanbevolen 
en uitgewerkt.  4...Dxd7 5.Pc3 Misschien een 
kwestie  van smaak en temperament,  maar  ik 
had  hier  5.Pf3  gespeeld  omdat  pion  d5 toch 
verloren gaat, ook als je Pc3 speelt. Door Pf3 
te spelen kan je echter wel sneller rokeren met 
wit.  5...Pxd5  6.Pxd5?!  Dit  "zuigt"  de  dame 
naar  het  centrum  waar  ze  veel  invloed  kan 
uitoefenen  en  nog  nauwelijks  kan  verjaagd 
worden omdat er al zoveel lichte stukken zijn 
geruild.  Vandaar  dat  6.Pf3  iets  beter  lijkt. 
6...Dxd5  7.Pf3  De4+  8.Kf1!  Een  goede 
beslissing.  Op  8.De2  volgt  immers  Dxc2. 
8...Pc6 9.d3
XHGFEDCBAY
1R+K+QvL-tR!
2zPPzP-+PzPP"
3-+N+P+-+#
4+-+q+-+-$
5-+-+-+-+%
6+-+-+n+-&
7pzppzp-zppzp'
8tr-vlk+-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet

9....  0–0–0!  Sterke  zet  van  zwart.  Hij 
ontwikkelt en "verdedigt" zich tegen 10.dxDe4 
10.Pg5?!  Wit  zou  beter  een  gewone 
ontwikkelingszet  spelen  en niet  onnodig  met 
een reeds ontwikkeld stuk spelen.
TIP: speel in de ontwikkelingsfase enkel met 
een reeds ontwikkeld stuk als er een GOEDE 
reden voor is. 
10...Df5 11.Le3 h6 12.Df3 Dxf3 13.Pxf3 e5 
14.Ke2  Pd4+  15.Lxd4  exd4  16.a3  Ld6 
17.The1 g5 18.Kf1 Oké, een goede veilige zet 
van  wit.  Ik  wil  hier  opmerken  dat  het  meer 
riskante  18.Pxd4  Lxh2 ook  aanvaardbaar  is 
voor  wit.  Wit  wint  hier  namelijk  een 

centrumpion ten nadele van een randpion wat 
GOED is,  en  dit  op  basis  van  de  algemene 
regel  dat  "een  centrumpion  (meestal)  meer 
waard  is  dan  een  randpion  in  rustige 
stellingen".  
18...c5  19.Pe5  Thf8  Na  19...LxPe5?! 
20.TxLe5 b6 21.Tae1 heeft wit de enige open 
lijn in bezit wat hem toch een zeker voordeel 
oplevert. 20.Te2 f6 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+ktr-tr-+(
7zpp+-+-+-'
6-+-vl-zp-zp&
5+-zp-sN-zp-%
4-+-zp-+-+$
3zP-+P+-+-#
2-zPP+RzPPzP"
1tR-+-+K+-!
xabcdefghy
Wit aan zet aarzelt tussen Pg6 en Pc4. 

Wat is je aanbeveling en waarom ? 

Met 21.Pg6 neemt wit grote risico's omdat Pg6 
mogelijk  niet  meer  kan  ontsnappen  uit  de 
zwarte "pionnengevangenis". Vandaar dat wit 
veel  veiliger  21.Pc4 zou  spelen  aangezien 
21...Lxh2?  een  blunder  is  wegens  22.g3!  en 
Lh2 gaat verloren. 

21.Pg6? erg twijfelachtig omdat het paard daar 
nu  gevangen  zit.  Tg8?!  Zwart  laat  hier  een 
mooie  kans  liggen  om  Pg6  gevangen  te 
houden.  Met  21...Tfe8! kan  Pg6  niet 
ontsnappen en zou het een groot zorgenkindje 
kunnen worden voor wit. 
22.Pe7+ Lxe7 23.Txe7 Tde8 Hier is 23...Td7! 
24.Tae1 Kd8! iets sterker omdat zwart zo de 
witte  toren  op  de  7e  rij  kan  verdrijven. 
24.Tae1! Goed. Wit wil een toren op de 7e rij 
behouden.  24...Td8 25.T1e6! Goed. Wit heeft 
zijn beide torens ACTIEF opgesteld en is nu 
toch  wel  in  het  voordeel  geraakt.  25...Tgf8 
26.Th7  Tde8  27.Tee7?!  Met  27.TxTe8+ 
TxTe8  28.Txh6 kan wit een pion winnen en 
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aangezien zwart niet kan binnendringen op de 
2e rij (gezien Kf1) is wit dan in het voordeel.  

 27...Txe7 28.Txe7 h5 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+k+-tr-+(
7zpp+-tR-+-'
6-+-+-zp-+&
5+-zp-+-zpp%
4-+-zp-+-+$
3zP-+P+-+-#
2-zPP+-zPPzP"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Evalueer de stelling. Wat is het witte plan ?

Evaluatie: materiaal gezien staat alles gelijk en 
is er nergens een pionnenmeerderheid. Dit 
impliceert dat het zeer moeilijk zal zijn om een 
beslissende vrijpion te maken.
De zwarte pionnenstructuur is wel meer 
kwetsbaar dan de witte vanwege Te7 die 
voorlopig zowel Kc8 en Tf8 "verlamt" 
vanwege respectievelijk de bedreiging van 
pion b7 en pion f6. Indien wit hier voordeel 
wil uit slaan moet hij ACTIEF worden daar 
waar hij sterker staat. 
Witte plan : aangezien Kf1 op de K-vleugel 
staat en Kc8 moeilijk weg kan van de D-
vleugel blijkt dat wit bij voorkeur op de K-
vleugel ACTIEF moet worden.Vandaar dat ik 
hier met wit meer zou uitpakken met:- 29.h4!? 
(gxh4 30.Th7! en zwart doet pionwinst want 
hij verovert beide h-pionnen)- ofwel 29.Ke2 
(dreigt via f3 en e4 naar f5 te gaan) g4 
(verhindert Kf3) 30.f3!? en de zwarte 
opgerukte pionnen komen in de problemen 
omdat Te7 en Ke2 ze kunnen belagen en Kc8 
ze niet kan komen verdedigen.
 
29.b4?! Wit zoekt ten onrechte spel op de D-
vleugel waar dit beter op de K-vleugel zou 
gezocht worden omdat wit sterker staat op de 
K-vleugel 
29...cxb4 30.axb4 Td8 31.Te6 Tf8 32.Td6 
Kc7 33.Txd4 Te8 34.Td5 Te6 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zppmk-+-+-'
6-+-+rzp-+&
5+-+R+-zpp%
4-zP-+-+-+$
3+-+P+-+-#
2-+P+-zPPzP"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

Waar moet wit het spel maken ? 

Weer moet wit bij voorkeur het spel maken 
daar waar hij sterker staat. Aangezien de witte 
koning op de K-vleugel staat en niet makkelijk 
naar de D-vleugel kan wegens Te6 staat wit 
dus het sterkst op de K-vleugel. 

35.c4?! Wit heeft met 29.b4?! en nu 35.c4?! 
zijn pionnen op de D-vleugel opgespeeld 
teneinde daar voor "actie" te kunnen zorgen.
In het MIDDENSPEL had dit de perfecte 
strategie geweest omdat wit zo zijn Konings-
stelling veilig kan houden en de zwarte koning 
kan belagen. In het EINDSPEL is de 
veiligheid van de eigen Koningsstelling echter 
veel minder belangrijk. Het is daarentegen 
heel belangrijk dat de eigen Koning ACTIEF 
kan worden en betrokken wordt in de 
"gevechten". Vandaar dat wit de "gevechten" 
beter zou plannen op de K-vleugel  (i.p.v. de 
D-vleugel) zodat de eigen Koning daar kan in 
betrokken worden    

35...Td6?!  In  dit  toren-eindspel  heeft  zwart 
een pion minder, maar zolang de torens op het 
bord  blijven  behoudt  zwart  een  behoorlijk 
grote  remise-marge.Vandaar  dat  zwart  enkel 
zelf  de  torenruil  mag  aanbieden  indien  hij 
daarvoor genoodzaakt wordt, of indien hij een 
"winst" ziet. 36.Txd6 Kxd6 37.g3?! Niet echt 
logisch.  In het EINDSPEL moet de KONING 
snel ACTIEF gezet worden. Meestal betekent 
dit  CENTRALISEREN van  de  Koning. Dus 
was hier  37.Ke2 de meest normale zet omdat 
er  geen  andere  belangrijke  zetten  zijn.  De 
"gewone" pionzetten kunnen immers wachten. 
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37...b6 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-+-'
6-zp-mk-zp-+&
5+-+-+-zpp%
4-zPP+-+-+$
3+-+P+-zP-#
2-+-+-zP-zP"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

Wat is het zwarte plan ? 
en kan wit dit dwarsbomen ? 

Zwart  heeft  het  plan  om  een  vrijpion  te 
forceren  op de  a-lijn.  Nu hij  37...b6 speelde 
dreigt hij nu 38...a5. 
Wit kan dit plan dwarsbomen met 38.b5! zodat 
er na 38...a5 gewoon 39.bxa6 e.p. volgt. 
Na 38.b5! kan zwart wel 38...Kc5 spelen, doch 
pion c4 (en d3) zijn voldoende goed beveiligd. 
Mocht  c4  niet  verdedigd  staan  dan was  b5? 
dus een slechte zet. Winst of verlies, het ligt 
soms in een klein hoekje....

38.Ke2?!  Principieel  een  goede  zet  want 
centralisatie van de  Koning, maar zwart wil 
een vrijpion op de a-lijn behalen en wit kon dit 
plan dus maar beter dwarsbomen met 38.b5!! 
38...a5 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-zp-mk-zp-+&
5zp-+-+-zpp%
4-zPP+-+-+$
3+-+P+-zP-#
2-+-+KzP-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet

39.c5+?!  Met  39.bxa5!  bxa5  40.Kd2 is  de 
witte koning in het vierkant van pion a55 en 
heeft  wit  met  zijn  2  verbonden  vrijpionnen 
gewonnen spel. Inderdaad, Ke6 moet immers 
in de buurt blijven van de beide vrijpionnen en 
kan  dus  niet  pion  a5  blijven  verdedigen. 
39...Kc6 40.cxb6 axb4 41.b7 Kxb7 Diagram

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

Wie heeft de beste kansen in dit eindspel en 
hoe wordt het gespeeld ?

De beste kansen zijn voor de partij die de verst 
verwijderde vrijpion heeft. 
Hier is het zwart die de verst verwijderde 
vrijpion heeft in de persoon van de b-pion. 
Zwart zal die verre b-pion gebuiken als lokaas 
voor de witte koning. Om die b-pion te 
stoppen moet de witte koning nu immers 
uitwijken naar de b-lijn waarna de zwarte 
koning probleemloos in de K-vleugel kan 
binnendringen en daar de witte pionnen slaan.

42.Kd2 Kc6 43.Kc2 Kc5 44.h3 Kd4 45.h4 g4 
46.Kb3 Kxd3 

Nu de witte koning is "weggelokt" naar de b-
lijn, is de weg naar de witte K-vleugel open.

47.Kxb4 Ke2 48.Kc3 Kxf2 49.Kd3 Kxg3  en 
0-1

-------------------------

5 In het volgend artikel lees je hoe dit 
vierkant gevormd wordt
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Pionneneindspel
Als vervolg op de hiervoor geanalyseerde partij enkele oefeningen.

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

Maak een analyse van de stelling en beoordeel 
vervolgens de stelling met 

a. Wit aan zet       b. Zwart aan zet. 

Dit is een pionneneindspel met gelijke pionnen 
maar zwart heeft een "verre" vrijpion op de a-
lijn en wit eentje op de "minder verre" c-lijn. 
Bovendien heeft zwart een tempo beschikbaar 
met zijn f6 pion die hij ten gepaste tijde steeds 
naar f5 kan spelen. Deze tempo-zet zal hij 
achter de hand houden om te gebruiken om wit 
in tempo-dwang te brengen.

Conclusie: wie er ook aan zet is (wit of zwart), 
het is duidelijk dat zwart dit eindspel zal 
winnen.
XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2zP-zP-+-+-"
3-zP-+-+-+#
4+p+-+-mK-$
5p+-+-zP-+%
6+-zp-+k+p&
7-+-+-+-+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet. Wat is je prognose ?

Zonder diepe berekeningen kan je stellen dat 
zwart de beste winstkansen heeft omdat hij de 
verste vrijpion (a6) heeft.
Zwart wint effectief met:

- 1...Kd5 2.Ka5 Kxc5 3.Kxa6 Kd4 en 
de witte pionnen gaan verloren.

- of ook 1...a5+ 2.Kxa5 (Kc4 a4) Kxc5 
3.Ka4 Kd4 en de witte pionnen gaan verloren
XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2zP-zP-+-+-"
3-zP-+-+-+#
4+p+-mKPzP-$
5p+-+-+-+%
6+-zp-mk-+p&
7-+-+-zp-+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet krijgt de beste kansen met .....

Met 1...c5+! bereikt zwart het betere eindspel. 
Inderdaad, na 2.bxc5+ Kc6 heeft zwart wel 
(voorlopig) een pion minder maar wel een heel 
sterke vrijpion op de a-lijn. Dit is de verst 
verwijderde vrijpion en nu zal de witte  koning 
naar de a-lijn moeten om hem af te stoppen en 
kan Kc6 de c-pionnen opruimen en is hij ook 
eerst op de K-vleugel om pionnen te slaan.

Niet te vergeten

LigaJeugdkampioenschap

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

Zwart aan zet wint. Hoe ?
Wit aan zet wint. Hoe ?

Het is duidelijk dat zwart aan zet wint met 
1...a5 2.bxa5 bxa5 3.Kg5 a4 en de witte 
koning geraakt niet in het vierkant van de a-
pion zodat hij de promotie niet kan 
verhinderen. Ter herinnering "het vierkant" 
maak je door een diagonaal vanaf de vrijpion 
te trekken tot op de 1e rij.

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

Indien wit aan zet is, moet hij dit zwarte plan 
verhinderen en hij doet dit met 1.b5! en wit 
wint na bijvoorbeeld 1...Kh8  2.Kg6 Kg8 
3.h7+ Kh8 4.Kh6 en nu moet zwart spelen en 
dus kan hij niets anders dan 4...a5 spelen, doch 
dan volgt 5.bxa6 e;p. en hij promoveert op a8.

Ik merk op dat 1.Kg5? met het idee nog tijdig 
in het vierkant te geraken van de a-pion 
verliest om na 1...a5 2.Kf4 (een sluwe poging) 
a4! (axb4? en 3.Ke3 en wit stopt de vrijpion) 
en wit kan de vrijpion niet stoppen want hij 
kan niet meer in het vierkant geraken.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+k+-'
6-zp-+-zP-+&
5+-+-+K+-%
4-zP-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet. Winst - remise of verlies ?

Zwart aan zet. Winst - remise of verlies ?

Indien wit aan zet is speelt hij 1.b5! en hij 
wint (bijvoorbeeld 1...Kf8 2.Ke6 Ke8 3.f7+ 
Kf8 4.Kf6 en zwart moet spelen en dus moet 
hij na 4...a5 5.bxa6 e.p. de promotie toelaten.
Indien zwart aan zet is kan hij remise halen 
met 1...a5! 2.bxa5 bxa5 3.Ke4 en de witte 
koning is net in het vierkant van de a-pion. 

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

Wit aan zet. Winst - remise of verlies ?
Zwart aan zet. Winst - remise of verlies ?

Wit heeft de verste vrijpion (b3) maar zwart 
kan mogelijk een vrijpion op de h-lijn maken.
Met wit aan zet is daarom 1.f4! een goede 
keuze wat wit misschien een winstkans geeft.
Met zwart aan zet speel ik snel 1...g5! om met 
2...h4 een gevaarlijke vrijpion te forceren die 
zwart goede tegenkansen geeft.
Conclusie: er is geen duidelijke winstvariant 
maar je kiest dan voor de beste kansen.
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Algemene Vergadering KBSB 20 september in Woluwe.
Een kort verslagje door Eddy De Gendt, Ondervoorzitter VSF

Zeer weinig clubs voelen zich nog geroepen om aanwezig te zijn, de laatste BAV (2 augustus jl.) 
heeft zijn sporen nagelaten. 

Het boekjaar KBSB wordt afgesloten met een tekort van zo’n 7.000€. De clubs hebben de neiging 
zowat een houding aan te nemen van “trek nu maar uw plan”: géén verhoging van het lidgeld van 
11 naar 15€. Maar het dient gezegd: dergelijke verhoging dient uiteraard behoorlijk te worden 
gemotiveerd en de clubs stellen zich –met recht- de vraag wat zij als trouw lid in de plaats krijgen; 
de democratie heeft dus gesproken, er is een debat geweest, in het tegenovergestelde geval zou het 
om een machtsvertoon gaan van de voorstellers, doch het laatste woord is steeds aan de AV. 

Er werd voor de Nationale Interclub een nieuw speeltempo gestemd (Zie KBSB-mededeling).

Günter Delhaes, enige kandidaat, wordt herverkozen als voorzitter, terwijl 
Bernard Malfiet en Marc Clevers herverkozen zijn als bestuurder.
Bart Van Tichelen en Geert Bailleul zijn de nieuwe bestuurders.
De AV kende het erelidmaatschap toe aan Chris Ghysels en Dirk De Ridder.
Proficiat aan allen ! 

KBSB-Mededeling     
Verantwoordelijke Nationale Toernooien (VNT) ivm Nationale Interclub 2015-2016

Op de AV van 04/10/2015 is besloten om vanaf het seizoen 2015-2016 het speeltempo voor de NIC 
te veranderen naar 1u30 voor 40 zetten gevolgd door 30 minuten voor de rest van de partij met een 
toevoeging van 30 secondes per zet vanaf zet 1. 
Concreet wil dit zeggen dat elke thuisclub over voldoende elektronische klokken dient te 
beschikken tegen het begin van volgend interclubseizoen.  
Dit betekent ook dat een partij die bijvoorbeeld 60 zetten duurt, dan gereduceerd is naar maximum 
5 u spel waar dit vandaag nog 6u spel kan zijn.  Verder blijft alles zoals het is.
De VNT zal binnenkort informatie verspreiden, maar de clubs kunnen altijd bij hem terecht (liefst 
per e-mail) voor meer informatie.

Luc Cornet         luc.cornet@frbe-kbsb.be
Verantwoordelijke Nationale Toernooien 

Algemene Vergadering VSF 18 oktober te Mechelen
Nu zaterdag heeft VSF haar jaarlijkse AV met haar leden, de Liga's die in totaal (op 13 Okt 2014) 
2.731 schakers vertegenwoordigen .

Op de agenda staan o.a.
- Jaarverslag per bestuurder
- Verkiezing nieuwe bestuurders
- het project "Vlaanderen Schaakt Digitaal"
- het IT-project : stand van zaken
- Wijziging VSF-Jeugdreglement
- lidgeld 2014/2015: het voorstel van het VSF-bestuur is 4 €, zoals reeds eerder in de BAV van 
01.02.2014 met de Liga’s bepaald (het lidgeld KBSB is reeds vastgesteld op 11 €) 

We kijken uit naar de beslissingen AV VSF en houden je op de hoogte.

mailto:luc.cornet@frbe-kbsb.be
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Maak geen fouten
Geef een quotering  "goed" - "aanvaardbaar" of "fataal" per voorgestelde zet.

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2zP-+-mKP+-"
3-+PwQ-zP-+#
4+-+-+-+r$
5-wq-+l+-+%
6sNp+-+-+-&
7pmkp+-+-+'
8+-+R+-+-(
xhgfedcbay

Opgave 1: Zwart kiest uit
   1...-DxDe3+    1....-DxPh6     1....-KxPh6
XABCDEFGHY
8r+-wqk+ntr(
7zpp+lzppvlp'
6-+nzp-+p+&
5+L+-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy

Opgave 2:  Wit kiest uit
   1.Pc3      1.e5   1.Le3 

XHGFEDCBAY
1-mK-tR-+-+!
2zPPzPR+-+P"
3-+-+-+P+#
4+-zp-+-+-$
5-+-+-+-zp%
6zp-+-vllzp-&
7-zpL+-zp-+'
8+-+-mk-tr-(
xhgfedcbay

Opgave 3: Zwart  kiest uit
  1...-Lb4     1...-Ta8      1....-Kc8
XHGFEDCBAY
1-tR-+-+K+!
2zP-wQ-+PzPP"
3-+PvLR+N+#
4+-+P+-+-$
5-+-zp-+-+%
6+-sn-zp-+p&
7pzp-vl-wqp+'
8+ktr-+r+-(
xhgfedcbay

Opgave 4: Zwart kiest uit 
1...-Pxe4    1...-Ph5    1...-b5

Actualiteit:      FIDE Grand Prix Baku van 01 tot 14 oktober 2014
Zoals gebruikelijk een toptoernooi met 12 super grootmeesters van elk boven de 2700 Elo.
Het werd een spannende race waar uiteindelijk (bompa) Gelfand (°1968 !!) en Caruana 6,5 op 11 
scoorden, net voor Karjakin, Grischuk, Nakamura en Tomashevsky, allen met 6 op 11.

XABCDEFGHY
8rsn-wq-+rmk(
7zp-+-+p+p'
6-zpl+-snpwQ&
5+-zpNzpN+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2PzP-+-+LzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

Stelling uit 
Gelfand - Andreikin

Wit aan zet

Wit wint met 23.PxPf6 en opgave want op 
23...DxPf6 volgt 24.Pd6! en dameverlies of 
stikmat via Pxf7.
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Oplossing:
Opgave 1:

1...-DxDe3+ is een logische zet omdat zwart nadien KxPh6 kan spelen en dus materiaal voor 
komt. Als je materiaal voor komt doe je er voordeel aan van zoveel mogelijk stukken te ruilen (als 
je er ten minste geen nadeel doet met die ruil). GOEDE zet.

1...-DxPh6 is een klassieke fout. Met 2.Tg8+! (magneet) -KxTg8  3.DxDh6 heeft zwart 
materiaal gewonnen. FATAAL dus.

1...-KxPh6 is ook FATAAL maar minder vanzelfsprekend. Er volgt dan 2.DxDg5+ - KxDg5 
3.Te5+ en zwart verliest Ld5 omdat die ongedekt staat.

Opgave 2:
1.Pc3 een GOEDE ontwikkelingszet die bovendien een ongedekt stuk (Lb5) dekt.
1.e5 is FATAAL vanwege 1....Pxe5! en zwart wint een pion in alle varianten omdat Lb5 

ongedekt staat (2.LxLd7+ - PxLd7)
1.Le3 een ontwikkelingszet die echter meer risico bevat dan 1.Pc3 omdat niet enkel Lb5 

ongedekt blijft staan maar nu ook pion b2 zwak is. Zwart kan er echter geen gebruik van maken. 
AANVAARDBARE zet.

Opgave 3:
1...-Lb4 is FATAAL vanwege 2.Te8+! - LxTe8 (Kd7 2.Td1+ en 3.TxTb8) 3.TxLe8+ en 

4.TxTb8 met stukwinst
1...-Ta8 is eveneens FATAAL vanwege 2.Te8+! - LxTe8  3.TxLe8+ en 4.TxTa8 stukwinst
1...-Kc8 is GOED want dit ontkracht het Te8+ manoeuvre

Opgave 4:
1...-Pxe4 lijkt sterk want 2.fxPe4 kan niet wegens dameverlies, maar is FATAAL omdat er 

een tussenzet volgt met  2.Dg2! (dreigt mat ) en nu kan er wel 3.fxPe4 volgen.
1...-Ph5 is goed alhoewel hij een stuk ongedekt zet. Het idee is van ooit Pf4 te spelen.
1...-b5 is een goede thematische zet. Zwart probeert immers de witte koning te bestoken en 

dus moet de damevleugel open gegooid worden. 

------------------------------------

Aankondiging:  Wereldkampioenschap voor seniorenteams 
Van 24 februari tot 4 maart 2015 vindt in Dresden het Wereldkampioenschap voor 
seniorenteams plaats; zie http://www.schachfestival.de/. 
Dit is strikt genomen geen landentoernooi, want elk land kan in elke leeftijdscategorie 
meerdere teams afvaardigen, zolang de deelnemers "senior" zijn, en (in ons geval) lid van de 
KBSB. 

Dit WK wordt betwist in 2 categorieën: 50+ en 65+, wat betekent dat de deelnemers 
uiterlijk op 31 december 2015 deze leeftijd moeten hebben bereikt. In de categorie 50+ 
mogen uiteraard ook 65-plussers deelnemen. Teams kunnen bestaan uit 4 of 5 spelers.

meer info en contactpersoon = Jan Rooze 
jan.rooze@gmail.com
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Positionele keuzes

XABCDEFGHY
8-vll+r+k+(
7+p+-wqp+n'
6r+p+p+p+&
5zp-+-zP-+p%
4-+PzPL+-zP$
3+-+-+NzP-#
2PvL-wQ-zP-+"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

In deze stelling speelt wit 1.Dd3.
Deze zet heeft 3 functies. Zie je ze ?

Ten eerste  dreigt deze zet een eventueel Lxg6 
waardoor wit 3 pionnen kan winnen voor zijn 
loper. Op dit ogenblik is dit nog niet echt 
zinvol, maar het is verstandig om enkele opties 
in petto te hebben zodat de verdediger het 
moeilijk heeft.
Ten tweede verhindert het een eventueel b5 
van zwart , en 
ten derde laat het toe van La3 te spelen waarna 
wit zijn controle over het schaakbord 
verhoogt.
XABCDEFGHY
8r+-wqrsnk+(
7+p+-zppvlp'
6p+-+lsnp+&
5+-+psN-+-%
4PzP-zP-vL-+$
3+-sN-+-+-#
2-+PwQLzPPzP"
1tRR+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Geef een korte beoordeling van de stelling.

Waar wil wit aanvallen ? 
en hoe doe je dit het best ?

De stelling is materiaal nog in evenwicht, maar 
wit heeft veel ruimtevoordeel. Indien je 
ruimtevoordeel hebt, probeer je onnodige 
stukkenruil te vermijden omdat dit de 
tegenstander dan enkel ten goede komt.
De witte stukken staan ook geconcentreerd op 
de damevleugel waar die van zwart meer op de 
koningsvleugel staan.
Aangezien je moet aanvallen waar je sterker 
bent, wil wit dus aanvallen op de dame-
vleugel.
Om de aanval op te starten is het goed dat er 
bijkomende lijnen worden geopend. Het idee 
is dus de a-of b lijn te openen.
Indien wit nu 1.b5 speelt kan zwart eventueel 
met 1...a5!? de stelling gesloten houden.
Vandaar dat wit hier eerst 1.a5!? speelde om 
dan nadien met 2.b5 de damevleugel te kunnen 
openen.
XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zp-+nvlpzpp'
6-+-zp-sn-+&
5+pzpPzp-+-%
4-+-+P+-+$
3zPLsN-vL-+-#
2-zPP+-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet
Zwart dreigt b4 te spelen en dan gaat pion e4 

verloren omdat Pc3 moet wijken.
Wit aan zet aarzelt dus tussen 1.Pxb5 en 1.f3.

Verkies je 1.Pxb5-Pxe4 2.c4 of 1.f3 ?

Als wit 1.f3 speelt verdedigt hij een 
centrumpion en verzwakt hij nauwelijks zijn 
koningsvleugel omdat er nog steeds een pion 
op h2 staat. (met een pion op h3 zouden alle 
zwarte velden rond de (toekomstige) 
koningsstelling verzwakt zijn, maar met een 
pion op h2 is dit niet het geval)
Met 1.Pxb5 - Pxe4 ruilt wit zijn e4-
centrumpion voor de zwarte b-pion. 
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Positioneel is dit geen goede zaak omdat (op 
uitzondering van het verre eindspel) een 
centrumpion meer waarde heeft dan een b-
pion. Bovendien staat de half-open b-lijn nu 
beschikbaar voor zwart.
Conclusie: positioneel is 1.f3 verstandiger.
XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zpp+lzppzp-'
6-+q+-+-+&
5+-+pzP-+-%
4-+-zP-+-zp$
3+-zPL+-+-#
2PzP-vL-+PzP"
1tR-+-wQRmK-!
xabcdefghy

Zwart heeft zopas 1...h4 gespeeld.
Welk is het standaard antwoord dat wit hierop 
speelt ? Dit standaard antwoord is goed in 90% 

van de gevallen.

De beste positionele zet hierop voor wit is 
2.h3!. Dit lijkt een (kleine) verzwakking, maar 
ze is minder erg dan wanneer zwart zelf 2....h3 
zou kunnen spelen waarop dan waarschijnlijk 
3.g3 zou moeten gespeeld worden.
TE ONTHOUDEN: als je geen reden ziet 
waarom h3 slecht zou zijn, dan speel je het 
zodat de tegenstander geen pion op h3 kan 
krijgen.
XHGFEDCBAY
1-mK-+RvL-tR!
2zPPzPL+QzP-"
3-+N+-+-zP#
4+l+-+P+-$
5-+-+Pzp-+%
6+p+-+n+p&
7pvlpzp-wqp+'
8+ktr-+-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet.

Doordat de witte pionnen ver naar voor 
gespeeld zijn, is de ruimte in het centrum door 
hen niet meer te controleren. 
Zwart wil daarom graag Pc6 op d4 krijgen 
zodat de waarde van dit stuk sterk 
verhoogt.. 
Als het er echter onmiddellijk wordt naar toe 
gespeeld is dit zuiver stukverlies omdat na 
1...Pd4?? 2.PxPd4 - LxPd4 (LxLe2  3.PxLe2) 
3.LxLg4 volgt.
Het moet dus anders, en net zoals in 
combinaties waar je soms de zetten moet 
omdraaien om succes te hebben is het hier ook 
zo. Zwart gaat eerst de verdediger van veld d4 
uitschakelen en pas daarna post vatten op d4 
met zijn paard zodat hij daar een sterke 
voorpost kan behouden. Vandaar 1....LxLf3! 
2.LxLf3 - Pd4 en zwart staat iets beter omdat 
hij een SUPERpaard op d4 heeft.
XABCDEFGHY
8r+l+-+-tr(
7+pwqp+k+p'
6p+-+p+pwQ&
5+-+-vlp+-%
4-+-+-+-+$
3sN-zPL+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet aarzelt tussen 1.f4 of 1.Pc4 of 1.h3
Wat is aanbeveling en waarom ?

Een interessant positioneel begrip is dit van 
"het slechtste stuk". Dit bestaat er in van te 
onderzoeken welk je slechtste stuk is, en na te 
gaan of je die positie niet kan verbeteren.
In deze stelling is dit bij wit mogelijk Ta1 of 
Pa3 die daar een beetje afzijdig staan. 
Aangezien de pionzetten 1.f4 of 1.h3 weinig 
betekenis of noodzaak hebben, moet de 
voorkeur gaan naar 1.Pc4. Het paard staat hier 
actiever (valt o.a. de sterke Le5 aan) en kan 
eventueel via d2 naar f3 gespeeld worden. 
Overigens heeft 1.f4?  tactische bezwaren 
wegens 1....Lg7  2.Dh3 Db6+  en 3....Dxb2 of 
1...Lxc3 2.bxc3 Dc5+ en 4.DxPa3.
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XHGFEDCBAY
1-mKR+QvLR+!
2zPLzPP+-+-"
3-zPN+PsN-zP#
4+-+-+PzP-$
5-+-zp-+-zp%
6zppsn-zpn+-&
7-vlp+-zpp+'
8+ktr-wql+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet stelt zich de vraag of hij nu beter 
1....axb4 speelt of misschien beter wit de kans 

geeft om 2.bxa5 te spelen ?

Door 1....-axb4  te slaan opent zwart de a-lijn 
voor zijn toren die dan plots een open-lijn ter 
beschikking krijgt. Een GOEDE zaak dus.
Door niet te slaan en bijvoorbeeld 1....Te8  te 
spelen geeft zwart de kans aan wit om de b-lijn 
te openen met 2.bxa5. Deze ruilzet 2.bxa5?! 
met als doel de b-lijn half te openen is echter 
een MINDER goede zet omdat na 2....-Txa5 
de a3-pion een blijvende zwakte wordt, terwijl 
pion b7 een minder geïsoleerde zwakte is. Het 
zou dus positioneel fout zijn van wit om 
2.bxa5 te spelen. Wit doet er daarom beter aan 
van bijvoorbeeld 2.b5 te spelen zodat zwart 
geen aanval kan opzetten op pion a3.

Conclusie:  De beste zet is 1....-axb4 omdat hij 
zorgt voor een actieve torenlijn.
Indien zwart niet slaat gokt hij op een posi-
tioneel foutje van wit (2.bxa5?! i.p.v. 2.b5!?)

De Nationale Interclubs (NIC)
De Interclub is dit jaar gestart .... auf einen 
schönen Sonntag .... maar niet voor iedereen.

Sonntag,Hans-Hubert (2372) - 
Rodriguez Martin,Emilio (2207) 
Rochade - Temse EUPEN (1.3), 28.09.2014
1.d4 Pf6 2.Pf3 e6 3.e3 d5 4.c4 Lb4+ 5.Pc3 0–
0 6.Ld3 c5 7.0–0 a6 8.a3 cxd4 9.exd4 dxc4 
10.Lxc4 Le7 11.Te1 b5 12.La2 Lb7 13.Lg5 
Pd5 Diagram 

XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7+l+-vlpzpp'
6p+-+p+-+&
5+p+n+-vL-%
4-+-zP-+-+$
3zP-sN-+N+-#
2LzP-+-zPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet

14.Lxd5! en opgave want  14...Lxd5 15.Lxe7 
Dxe7 16.Pxd5 1–0

Eliet,Nicolas (2396) - 
Van Kampen,Robin (2637) 
CREC - Amay   (1.1), 28.09.2014
1.d4 Pf6 2.Lg5 e6 3.Pd2 c5 4.e3 b6 5.Pgf3 
Lb7 6.c3 Le7 7.Ld3 0–0 8.De2 Pc6 9.a3 d5 
10.0–0  a6 11.Tad1  h6 12.Lh4 Pe4  13.Lxe7 
Pxe7  14.Lb1  Pf6  15.Pe5  Dc7  16.f4  Tad8 
17.Df3  Pe8  18.Dh3  Pd6  19.Kh1  f6?  een 
eerste blunder  20.Dxe6+ Kh8??   een tweede 
blunder  Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-tr-tr-mk(
7+lwq-sn-zp-'
6pzp-snQzp-zp&
5+-zppsN-+-%
4-+-zP-zP-+$
3zP-zP-zP-+-#
2-zP-sN-+PzP"
1+L+R+R+K!
xabcdefghy

Wit aan zet 

21.Dxe7!  en  opgave  want  21...DxDe7 
22.Pg6+ en 23.PxDe7 is stukverlies. 
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Go for Grandmaster 
In het MAS te Antwerpen werd het voorbije weekend de interland Belgie-Nederland over 20 borden 
en 5 rondes afgewerkt. Beide teams bleken aan elkaargewaagd maar Nederland won nipt met 3-2. 

Vervolgens nam Nationaal Kampioen IM Geert Van der Stricht het in een simultaan op tegen 25 
beloftevolle jongeren.  Resultaat: 20 gewonnen, 2 verloren en 3 remises. 

Meer details : www.goforgrandmaster.be

Als afsluiter hierbij een leuke partij uit de jeugdinterland België - Nederland

Anthony Cristian Mitran (°2004) -      - 
Jochem Schoppen                
MAS Antwerpen 11.10.2014

1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.e3 0–0 5.Pge2 
d5 6.a3 Le7 7.Pf4 c6 8.Ld3 Pbd7 9.0–0 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+nvlpzpp'
6-+p+psn-+&
5+-+p+-+-%
4-+PzP-sN-+$
3zP-sNLzP-+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet

9...e5!? Zwart offert een centrumpion voor een 
een actief stukkenspel. 10.dxe5 Pxe5 11.cxd5

 cxd5 12.Pcxd5 Lg4 13.f3 Pxd5 14.Pxd5 Le6 
15.Pxe7+  Dxe7  16.Le2  Tfd8  17.De1  Tac8 
18.Dg3 f6 19.e4 Tc2 20.Te1 Dc5+ Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zpp+-+-zpp'
6-+-+lzp-+&
5+-wq-sn-+-%
4-+-+P+-+$
3zP-+-+PwQ-#
2-zPr+L+PzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

  Wit aan zet. 
Kies je voor 21.Df2 of voor 21.Kh1 ? 
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21.Kh1! [verliezend is  21.Df2? Txe2 22.Dxc5 
(onmiddellijk verliezend is  22.Txe2?? Td1+ 
23.Te1  Txe1#)  22...Txe1+  23.Kf2  Pd3+ 
24.Kg3 Pxc5] 
21...Tc8 met druk op veld c1 
22.Lh6!? een interessante manier om een veld 
bijkomend te verdedigen. Je speelt gewoon het 
stuk  dat  erop  staat  weg  en  je  hebt  een 
bijkomende  verdediging  !  Wit  dreigt  nu  ook 
mat op g7. 
22...Tc7 Mogelijk is 22...Pg6 iets beter omdat 
je  hierdoor  Lh6  aanvalt  en  wit  dus  minder 
opties geeft. 
23.b4 Dc3 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zpptr-+-zpp'
6-+-+lzp-vL&
5+-+-sn-+-%
4-zP-+P+-+$
3zP-wq-+PwQ-#
2-+r+L+PzP"
1tR-+-tR-+K!
xabcdefghy

  Wit aan zet 

24.Tad1!?  Wit  activeert  zijn  laatste  stuk  en 
laat pion a3 voor wat hij is. Door deze torenzet 
dreigt wit binnen te vallen op de 8e rij. 
24...g6  [Natuurlijk  geen   24...Dxa3?  wegens 
25.Td8+ Kf7 26.Dxg7#] 
25.Td8+ Kf7 26.Th8 wit is binnen gevallen en 
valt nu de zwakke schaapjes aan. 
26...g5 27.Tf8+ Kg6? De beslissende fout. Na 
27...Ke7  was  de  partij  nog  in  evenwicht 
geweest.  Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+-tR-+(
7zpptr-+-+p'
6-+-+lzpkvL&
5+-+-sn-zp-%
4-zP-+P+-+$
3zP-wq-+PwQ-#
2-+r+L+PzP"
1+-+-tR-+K!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 

28.Txf6+! Zeer mooi en sterk. Wit onderzoekt 
eerst  de  schaakzetten  en  ziet  een  dwingende 
winstvariant.  28...Kxf6  29.Dxg5+  Kf7 
30.Dg7+  Ke8  31.Df8+  Kd7  32.Lb5+  Tc6 
33.Td1+ Pd3 34.Lxd3 Td2 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+-wQ-+(
7zpp+k+-+p'
6-+r+l+-vL&
5+-+-+-+-%
4-zP-+P+-+$
3zP-wqL+P+-#
2-+-tr-+PzP"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy

  Wit aan zet 

35.Txd2!  veel  sterker  dan  het  bescheiden 
[35.Lxd2  Dxd3]  35...Dc1+  36.Lf1+  1–0 
opgave want na 36...Kc7 volgt er 38.Dd8# 


