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Summiere toernooi-kalender 2017

4 -5 - 11 feb 17 VlaamsJeugdKampioenschap (VJK) Mechelen
25 feb - 02 mar Wachtebeke Winter Round Robin

www.wwrr.be
Wachtebeke

04 mar VSF-Rapid 50+ en  65+ Kapelle-o/d-Bos
18 mar Vlaams Schoolschaakkampioenschap

tom.piceu@gmail.com
Oostende

Kort overzichtje Nationale IC
De Nationale Interclub (NIC) is zowat halfweg 
en wordt eind deze maand hervat.
Een goed moment om even de tussenstanden 
te noteren.

In 1e afdeling lijkt het er op dat KGSRL 
(kampioen van vorig jaar !) uitgeschakeld is 
voor de titelrace en dat het een titelstrijd wordt 
tussen Eynatten (10 op 10) en Amay (9 op 10).
Het degradatiespook hangt er boven 
"Wachtebeke - The Belgian (Anderlecht) en 
KBSK (Brugge)" maar met ergens een kleine 
overwinning kan dit snel gekeerd zijn.

XABCDEFGHY
8-+r+q+rsn(
7zp-+-+-mk-'
6-+p+p+-+&
5+-+pzPp+Q%
4-+-zP-vL-sN$
3+-zP-+-+-#
2P+-+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet *

In 2e afdeling A heeft TSM (Mechelen) tot nu toe een perfect parcours afgelegd (10 op 10) , maar 
ze moeten nog tegen hun naaste achtervolgers Boitsfort (met IGM Winants !) en Zottegem (elk 9 op 
10) spelen wat de Mechelaars nu al kopzorgen bezorgt.
In 2e afdeling B heeft Brasschaat voorlopig de beste kaarten  maar ook zij moeten nog de degens 
kruisen met hun naaste achtervolgers (Deurne - Jean Jaures - Temse).  
In de 4 reeksen van 3e afdeling liggen respectievelijk Wachtebeke2 - Wavre1 en Opwijk1 - Eisden - 
Mechelen1 aan de leiding.
Kortom, zoals het hoort is het pleit tot nu toe nergens beslist en blijft ook het 2e deel van de NIC 
spannend.                                              * : Wit won met 29.Dh6+  en opgave want 29...Kf7  30.Df6#

Gezocht:
 Wie wil tegen vergoeding de VSF-reglementen 

updaten, ongerijmdheden opzoeken en verbeteringen voorstellen. 
Kandidaturen voor 01 feb 2017 bij Voorzitter VSF ( bart.van.tichelen@telenet.be )

      Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie

http://www.wwrr.be/
mailto:bart.van.tichelen@telenet.be
mailto:tom.piceu@gmail.com
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Activiteit van de stukken
Het is belangrijk de activiteit van je eigen stukken hoog te krijgen en die van de tegenstander laag te 
houden. Enkele voorbeelden van "makkelijk naar moeilijk".

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-vl-zp-snq+&
5+-+-sn-+-%
4-+-sNP+L+$
3+-zP-vL-+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Kies uit 1...PexLg4 of 1..PfxLg4

Om een keuze te verantwoorden gaan we 
onderzoeken hoe we de activiteit van de 
zwarte stukken het best verhogen.
Bij zwart staat Pe5 reeds mooi opgesteld en 
dus kunnen we de algemene activiteit van de 
zwarte stukken het best verhogen met 
1...PfxLg4!
Nu heeft zwart immers 2 erg actieve paarden. 
Het enige nadeel is dat veld d5 nu niet meer 
verdedigd staat, maar wit kan daar niet 
onmiddellijk een stuk neerplanten.
XABCDEFGHY
8-tr-+r+k+(
7zpl+p+pzp-'
6-+-+-+-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+P+-#
2PtRPmK-+PzP"
1+-+-+L+R!
xabcdefghy

Kies uit  1...Te5 of 1...Ld5.

Na 1...Te5?! lijkt deze toren actiever te staan, 
maar het grote nadeel is dat Lb7 en Tb8 nu 
geïmmobiliseerd staan vanwege de penning 
door Tb2. Het heeft weinig zin de activiteit 
van 1 stuk lichtjes te verhogen (Te8 naar e5) 
als je daardoor alle mobiliteit van je overige 
stukken verliest.
Met 1...Ld5 wint dit stuk aan activiteit en 
wordt ook de actieve Tb2 bevraagt. 

Conclusie: 1...Ld5 is de betere zet.
XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zp-+-zppvl-'
6-snpzp-snp+&
5wqp+-+-zPp%
4-+-zPP+-zP$
3+-sN-vLPsN-#
2PzPPwQ-+-+"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet besluit om Pf6 weg te zetten. 
Naar waar ?

Zwart kiest het best een veld waar dit paard 
actief staat of anders een veld waar het op 
termijn naar een interessant veld kan geholpen 
worden. 
Concreet: na  1...Pg8?! moet zwart verder 
opteren voor een plan met ...e6 en ...Pge7 
vooraleer hij kan rokeren .
Na 1...Ph7?! zou hij middels 2...Pf8 en 3...Pe6 
een iets actiever stuk kunnen krijgen.
De beste keuze lijkt echter 1...Pfd7!? waarna 
hij de optie heeft om via f8 naar e6 te huppelen 
of bijvoorbeeld na ...Pb6-c4 uit te pakken met 
Pdb6.

De keuze tussen deze 3 opties heeft dus geen 
tactische argumenten maar zijn gebaseerd op 
activiteit of toekomstige activiteit.
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XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7+-+nvl-zpp'
6-+-zp-+-+&
5+N+Pzp-+-%
4PzP-+-zp-+$
3+-+Q+-zP-#
2-+-+-zPLzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet

Wit staat beter, maar Pb5 staat een beetje in de 
weg van de b-pion. Wit verbetert de activiteit 
van Pb5 met 1.Pa7!   Tc7 2.Pc6!   en wit heeft 
een superpaard dat de witte pionnen nu 
makkelijk kan ondersteunen.
XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-+-+pzp-'
6-+-zp-vl-zp&
5+lzpNzp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+N+P#
2PzPPwQ-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wat is het verschil tussen 1.Tad1 en 1.Ted1 ?

Na 1.Tad1 plaats wit een bijkomend stuk 
actief en dreigt 2.PxLf6+  3.Dxd6  pionwinst
Het voordeel van dit bijkomend actieve stuk 
blijkt wanneer wit 1.Ted1?! zou spelen 
(activeert geen bijkomend stuk) waarna zwart 
met 1...Lc6!  2.PxLf6+ DxPf6 3.Dxd6 DxDd6 
4.TxDd6 Lxe4! en wit doet geen pionwinst 
want de e4-pion gaat verloren. In de variant 
met 1.Tad1! staat die e4-pion echter mooi 
verdedigd door Te1.

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zp-zp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-zpn+-+-%
4-+-zP-+-+$
3zP-zP-vL-+-#
2-+-+KzPPzP"
1tR-+R+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Maak een kleine beoordeling van de stelling.

Kies uit 1.Tac1 of 1.Kd2 of 1.Kd3. 
Motiveer je keuze.

Kleine beoordeling: (KAMP)
K = beide Koningen staan behoorlijk veilig
A = bij zwart staat Pd5 erg actief en wit zou dit 
maar al te graag met c4 verjagen maar dit kan 
natuurlijk niet wegens 1...Pxc3+
M = gelijk (paard tegen loper)
P = zwarte dubbelpion die kan geruild worden.
Conclusie: stelling ongeveer gelijk. 

Zetkeuze:
Na 1.Tac1?! krijgt die toren een passieve, 
verdedigende taak en het is beter torens een 
actieve taak te geven. Je kan zo stellen dat Pd5 
de Tac1 neutraliseert, waardoor zwart een 
goede zaak doet. Bovendien kan zwart nu met 
1...c4! de positie van Pd5 veilig stellen.
Na 1.Kd2 neemt de Koning een passieve taak 
over zodat Ta1 actiever kan opgesteld worden. 
Goed, alleen kan zwart nu met 1...c4 weer zijn 
superpaard veilig stellen.
Vandaar dat 1.Kd3! de beste keuze is. De 
verdedigende taak wordt opgenomen door de 
Koning en bovendien wordt ook c4 
verhinderd, wat betekent dat wit zo gewenst 
ooit c3-c4 kan spelen om Pd5 te verjagen. Dit 
komt omdat de Koning ACTIEF wordt 
opgesteld.

Algemene conclusie: met 1.Kd3! verhoogt wit 
niet enkel zijn ACTIVITEIT, maar kan hij ook 
die van zwart verlagen.(door Pd5 te verjagen).
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Waarom niet ?
XABCDEFGHY
8rsnlwqk+ntr(
7zpp+p+pvlp'
6-+-+p+p+&
5+-zp-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+-+P+-#
2PzPP+L+PzP"
1tRNvLQmK-sNR!
xabcdefghy

Waarom niet 1.Le3 ? 1

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zppzpp+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+L+-+-+$
3+-vL-+-+-#
2P+-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...0-0 ? 2

XABCDEFGHY
8-mk-tr-vl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-sn-+psn-+&
5+-+-+q+-%
4-+PvL-+-+$
3+Q+-+L+P#
2PzP-+-zPP+"
1tRN+R+-mK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Lc5? 3

1  Wegens 1...Db6! met pionwinst.

2  Wegens 2.Dg4!   g6  3.Dd4!   en mat volgt.

3  Wegens 2.g4!   Dg5  3.h4!   en wit wint Lc5

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7+-zp-+pzpp'
6-zp-vl-+-+&
5zp-+p+N+-%
4-sn-zP-+-+$
3+-+-vLP+-#
2PzPP+-wQPzP"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Pxa2? 4

XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7zpl+-vl-zpp'
6-zppzppsn-+&
5+-+-+-+-%
4-+PsNP+-+$
3zP-sN-+-zP-#
2-zP-+-zP-zP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Dd7 ? 5

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+lzp-wq-zpp'
6-+R+-+-+&
5+-+Qzp-+-%
4-zp-+-+-+$
3+-+-vLN+-#
2Psn-+-zPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...LxTc6 ? 6

4  Wegens 2.c3! en Pa2 gaat verloren na 3.Ta1

5  Wegens 2.Lh3! en materiaalverlies

6 Wegens 2.DxLc6+   Kf7  3.Pg5+   en wit wint.
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Sergey Karjakin ... amper 12 jaar
In het vorige nummer stond een mooie partij van Magnus Carlsen toen hij amper 13 jaar was.
In dit nummer een even mooie partij van zijn uitdager (Sergey Karjakin) die hier beter doet want hij 
heeft  reeds op 12 jarige leeftijd de schaakgoden naar zijn hand gezet.
Onze Karjakin heeft op die leeftijd dan ook reeds meer dan 2500 Elo en is reeds grootmeester !!!

Sergey Karjakin (2523) - Vasily Borisovich Malinin (2434) [C45]
Sudak UKR It (7), 07.08.2002
1.e4 Pc6 2.d4 e5 3.Pf3 exd4 4.Pxd4 Dh4 
Een  minder  gespeelde  zet  maar  wel  een  erg 
gevaarlijke. Diagram 
XABCDEFGHY
8r+l+kvlntr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-sNP+-wq$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmKL+R!
xabcdefghy

 Stelling na 4...Dh4 

5.Pc3 Lb4 6.Le2 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+l+k+ntr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-vl-sNP+-wq$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+LzPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

 Wat volgt er op 6...Dxe4 ? 

6...Pf6   dit  is  beter  dan  6...Dxe4  7.Pdb5 
LxPc3+  (7...De5?? 8.f4!)  8.bxLc3 Kd8 9.0–0 
en  wit  heeft  veel  compensatie  voor  het 
pionoffer. 
7.0–0  een andere optie voor wit is  

7.Pf5 Dxe4 8.Pxg7+ Kf8 9.Lh6 Kg8 

Analyse-diagram 

XABCDEFGHY
8r+l+-+ktr(
7zppzpp+psNp'
6-+n+-sn-vL&
5+-+-+-+-%
4-vl-+q+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+LzPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

 en na 10.Dd2 heeft wit 
mogelijk het betere spel. 

7...Lxc3  8.Pf5  een  beetje  verrassend  dat 
Karjakin nu uitpakt met die zet. 
8...Dxe4 9.Ld3 Dg4  Diagram
XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+-+N+-%
4-+-+-+q+$
3+-vlL+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

10.f3! Wit probeert de spanning in de partij te 
houden want na 10.DxDg4?! PxDg4  11.bxLc3 
0-0 is het niet duidelijk waar de compensatie 
zit voor de geofferde pion. Diagram 
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XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+-+N+-%
4-+-+-+q+$
3+-vlL+P+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

 Kies uit 10...Da4 of 10...Ld4+ 

10...Da4  de  juiste  keuze  want  10...Ld4+?? 
11.Kh1 Dg6 (11...Dh5?? 12.Pxg7+) 12.PxLd4 
Dh5 13.Te1+  en zwart heeft grote problemen  
11.bxc3 0–0 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+-+N+-%
4q+-+-+-+$
3+-zPL+P+-#
2P+P+-+PzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. Een zet die je nooit zal vinden ! 

12.Pxg7 !! Wablief ?  12...Kxg7 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+l+-tr-+(
7zppzpp+pmkp'
6-+n+-sn-+&
5+-+-+-+-%
4q+-+-+-+$
3+-zPL+P+-#
2P+P+-+PzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. En weer een onvoorstelbare zet.

13.Lh6+  Kxh6  14.Dd2+ de  pointe  van  het 
hele verhaal. Wit heeft 2 stukken geofferd om 
dit schaakje te kunnen geven. Wat een schaker 
allemaal niet doet voor een Dame ! 

14...Kh5  Het loopt immers snel faliekant af 
na     14...Kg7? 15.Dg5+ Kh8 16.DxPf6+ Kg8
                  17.Dg5+ Kh8   Analyse-Diagram 

XABCDEFGHY
8r+l+-tr-mk(
7zppzpp+p+p'
6-+n+-+-+&
5+-+-+-wQ-%
4q+-+-+-+$
3+-zPL+P+-#
2P+P+-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet 

18.Dh6! Het gekende trucje !! 
Wit dreigt mat op h7 en f8. Mocht Tf8 

verdedigd staan dan kon zwart 
met ...f5 de schade nog beperken. 

15.g4+ Pxg4 16.fxg4+ Dxg4+ 17.Kh1 d6 
XABCDEFGHY
8r+l+-tr-+(
7zppzp-+p+p'
6-+nzp-+-+&
5+-+-+-+k%
4-+-+-+q+$
3+-zPL+-+-#
2P+PwQ-+-zP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

Wit kan winnen met het eenvoudige 18.Le2 
maar Karjakin gaat voor sterker. Welke zet ? 

18.Tf6!!  het matnet sluit zich rond de zwarte 
Monarch. 
18...Dg5 19.Le2+ Lg4 20.Lxg4+ en opgave. 

De geruchten willen dat de zwartspeler  daarna 
gestopt is met schaken .....
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Karjakin verliest (bijna) van een Belg !
Zowat een maand later ontsnapt Karjakin (nog steeds amper 12 jaar) echter ternauwernood aan een 
afstraffing van ...een BELG !  De sympathieke Wim Barbier, die met zijn 2 dochters en zoon 
samen de helft van de Temse-ploeg vormt, legt Karjakin complexloos het vuur aan de schenen 
alhoewel er een Elo-verschil van bijna 400 punten (en 30 jaar !)  is ! 
Enig chauvinisme is nu toegelaten.

Karjakin,Sergey (2523) - Barbier,Wim (2188) [B90]
EUCup 18th Chalkidiki (1), 22.09.2002
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 
a6 6.f3 e5 7.Pb3 Le6 8.Le3 Le7 9.Dd2 Pbd7 
10.g4 b5 11.a4 b4 12.Pd5 Lxd5 13.exd5 Pb6 
14.Lxb6 Dxb6 15.a5 Db7 16.Lc4 0–0 17.Ta4 
Tab8 18.h3 Tfc8 19.Dd3 Diagram 
XABCDEFGHY
8-trr+-+k+(
7+q+-vlpzpp'
6p+-zp-sn-+&
5zP-+Pzp-+-%
4RzpL+-+P+$
3+N+Q+P+P#
2-zPP+-+-+"
1+-+-mK-+R!
xabcdefghy

 Zwart aan zet 

19...Txc4  !! Een  sterk  kwaliteitsoffer  dat 
getuigd van moed en inzicht.

20.Dxc4  Pxd5  Dit  verdedigt  niet  enkel 
bijkomend pion b4,  maar  het  verhindert  ook 
21.0–0 wegens 21...Pe3. Als compensatie voor 
het  gespeelde  kwaliteitsoffer  heeft  zwart 
voorlopig enkel een pion maar wit heeft ook 
een  erg  ongemakkelijke  Koning  en  slecht 
opgestelde  torens  ....  in  totaal  meer  dan 
voldoende  compensatie  voor  dit  mooie 
kwaliteitsoffer (19...TxLc4). 

21.Pd2  dit  paard  wil  natuurlijk  naar  e4 
huppelen.  Diagram 

Als ik wit heb, win ik 
omdat ik wit ben,

als ik zwart ben win ik 
omdat ik Bogoljubow ben.

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7+q+-vlpzpp'
6p+-zp-+-+&
5zP-+nzp-+-%
4RzpQ+-+P+$
3+-+-+P+P#
2-zPPsN-+-+"
1+-+-mK-+R!
xabcdefghy

 Zwart aan zet 

21...Lh4+!  Bijkomende stukken in de aanval. 
Wit is immers erg zwak op de zwarte velden. 
22.Ke2  Het  enige  want  zowel  Kf1  als  Kd1 
worden met Pe3+ afgestraft. 
22...Tc8 met tempo wordt weer een bijkomend 
stuk in betere positie gebracht.
23.Db3 Db5+ 24.Kd1 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-+-+pzpp'
6p+-zp-+-+&
5zPq+nzp-+-%
4Rzp-+-+Pvl$
3+Q+-+P+P#
2-zPPsN-+-+"
1+-+K+-+R!
xabcdefghy

 Zwart aan zet 

24...Pe3+!!  Mooi gezien ! Db3 moet immers 
Ta4 verdedigen en dus kan Pe3+. 
25.Kc1 Diagram 
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XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-+-+pzpp'
6p+-zp-+-+&
5zPq+-zp-+-%
4Rzp-+-+Pvl$
3+Q+-snP+P#
2-zPPsN-+-+"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy

 Hoe sla je op c2 en waarom ? 

25...Pxc2  Zeer goed. Dit houdt controle over 
de achterste rij en dreigt Damewinst met Pd4+. 
Verleidelijk  was  25...Txc2+ 26.Kb1 TxPd2? 
doch  na 27.Txb4 staat wit dan beter. 
26.Kb1 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-+-+pzpp'
6p+-zp-+-+&
5zPq+-zp-+-%
4Rzp-+-+Pvl$
3+Q+-+P+P#
2-zPnsN-+-+"
1+K+-+-+R!
xabcdefghy

Wat na  26...De2 :   
a. 27.Pe4 ?                               
b. 27.Tc1 DxPd2  28.TxPc2 ? 
c. 27.Tc1 DxPd2  28.Txb4 ?   

26...Pd4?!  Een logische zet die goed is maar 
spijtig genoeg was 26...De2! winnend want :
   a. 27.Pe4 Le1! is beslissend
   b. 27.Tc1 DxPd2  28.TxPc2 Dd1+  
       29.Ka2 DxTc2 en zwart wint
   c. 27.Tc1 DxPd2  28.Txb4 Pa3+ 
       29.DxPa3 TxTc1+  en zwart wint 
27.Dxb4 Dd3+ 28.Ka2 Pb5 verdedigt pion d6 
29.Pb1 d5  Dreigt  30...Tc4  31.Db3 DxDb3+ 
32.KxDb3 Pd4+  33.Ka3 Le7+ en wit verliest. 
30.Dd2 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-+-+pzpp'
6p+-+-+-+&
5zPn+pzp-+-%
4R+-+-+Pvl$
3+-+q+P+P#
2KzP-wQ-+-+"
1+N+-+-+R!
xabcdefghy

 Zwart aan zet 

30...Dxd2?!  Principieel  niet  zo  sterk  omdat 
Ka2  nog  steeds  onveilig  staat  en  dan  is  het 
aangewezen  zolang  mogelijk  de  zwarte 
stukken op het bord te houden. Mogelijk had 
zwart geen zin in 30...Dxf3  31.Tc1 omdat wit 
dan eindelijk activiteit kan ontplooien.  
31.Pxd2  Lg5  32.Pb1  g6  niet  enkel  een 
luchtgat, maar ook een escape voor Lg5 na een 
mogelijk h2-h4 en g4-g5.  
33.Td1 d4 34.Pa3 Pxa3 35.Txa3 Tc5 36.b4 
Tb5 37.Kb3 Le7 38.Ta4 f5 39.gxf5 gxf5 
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-vl-+p'
6p+-+-+-+&
5zPr+-zpp+-%
4RzP-zp-+-+$
3+K+-+P+P#
2-+-+-+-+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 
Hoe het sterke zwarte centrum aantasten ? 

40.f4 e4 41.Txd4 Kf7 42.Ta2 en onze 
Belgische held gaf met opgeheven hoofd op.

What a fight !!

Ik  ga  ervan uit  dat  Wim Barbier  nog steeds 
nachtmerries heeft van die uniek gemiste kans 
om de wereldtopper Karjakin te verslaan.
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Positionele stellingen
XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zppzp-+pvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-zPPzp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-vLN+-#
2PzP-sNLzPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet.
In dergelijke stellingen staat het witte paard 

meestal op c3 en niet op d2....
Wat is het verschil tussen  "Pc3" en "Pd2" ?

Het grote verschil is dat wit in de configuratie 
met Pc3 de pion d5 wel DRIE keer verdedigd 
staat (door pion e4, door Pc3 en Dd1).

In een configuratie met "Pd2"  is hij enkel 
verdedigd door pion e4.
Het zwakke broertje in de diagramstelling (met 
Pd2) is dus in zekere mate pion d5.

Vandaar dat ik hier 1...c6! speelde en het witte 
centrum stortte in elkaar.
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-zppvlp'
6-+nzp-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+LsNP+-+$
3+-sN-vL-+-#
2PzPPwQ-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart speelt een positioneel geïnspireerde 
zet ....

Met 1...Pg4!? dreigt zwart Le3 af te ruilen. 
Indien wit dit ontwijkt met 2.PxPc6 krijgt 
zwart na 2...bxPc6  een stevig centrum dat 
hem zeker gelijke kansen geeft.

XABCDEFGHY
8r+ltr-+k+(
7zpp+-vl-zpp'
6-+n+-sn-+&
5+-zp-+p+-%
4-+P+p+-+$
3+-sN-zP-+N#
2PzP-+LzPPzP"
1tR-vLR+-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.
Speel je 1...TxTd1+ of 1...Le6. Motiveer.

Na 1...Le6 kan wit 2.Ld2! spelen waardoor 
zijn torens verbonden worden en zijn 
ontwikkeling afgewerkt is.

Na 1...TxTd1+ heeft wit 2 opties:
- 2.LxTd1  Le6! (met aanval op c4 en 

dus met tempo)  3.Le2 (of b3)  Td8 en zwart is 
baas op de open d-lijn en wit kan zijn Lc1 
moeilijk ontwikkelen. Wit blijft dus achter in 
ontwikkeling.

- 2.PxTd1  Le6   3.Pc3 Td8 en weer 
heeft wit moeilijkheden om zijn ontwikkeling 
af te werken. 

Conclusie: Met 1...TxTd1+ kan zwart de 
ontwikkeling van wit blijven behinderen, 
terwijl dit na 1...Le6?! niet het geval is. Het is 
dus beter van 1...TxTd1+ te spelen.



 Vlaanderen Schaakt Digitaal                        15-01-2017                                                   pagina  12

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+pwqnvlpzpp'
6-+pzp-+-+&
5zp-+-zp-+-%
4P+-zPPvL-+$
3+QsN-+-+P#
2-zPP+-zPP+"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy

Kies uit 1.Le3 of 1.dxe5.

Het is meestal beter van NIET te slaan omdat 
je bij het slaan de pionnen van de tegenstander 
naar voren zuigt.
Vandaar dat 1.Le3 een tikkeltje beter is dan 
1.dxe5 (0,3 punten ongeveer).
Na 1.Le3 exd4  2.Lxd4 staat de zwarte d-pion 
nog steeds op d6.
Na 1.dxe5 dxe5  2.Le3 staat de zwarte d-pion 
immers nu op e5 en heeft zwart dus ruimte 
gewonnen ! 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-vl-zpp'
6-+nzp-sn-+&
5+L+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+N+P#
2PzPP+-zPP+"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy

Is 1.LxPc6 een goede of een slechte 
positionele zet ? Motiveer.

Indien wit na een zet zoals ...a6 het paard op 
c6 ruilt heeft zwart daar tenminste een zet (lees 

een tempo) moeten voor investeren.
Indien wit dit echter nu doet is dit "gratis" 
zonder enig tempo-verlies voor zwart. Zwart 
heeft dan wel een dubbelpion, maar wel een 
hele sterke want na 1.LxPc6 bxLc6 zal de c6-
pion het veld d5 goed controleren. De Loper 
op c8 wordt nu ook de alleenheerser  op de 
witte velden wat zwart zeker goed zal kunnen 
gebruiken.

Conclusie: wit doet er beter aan geen 
vrijwillige stukkenruil op c6 te doen maar 
beter een zet zoals 1.Pc3 of 1.Lc4+ te spelen 
Ter illustratie, FRITZ evalueert het verschil 
tussen 1.LxPc6?! en 1.Pc3 (stukontwikkeling) 
op ongeveer 0,8 punten !!

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+nvlp+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-zP-sn-+$
3+-zPQ+N+P#
2PzP-+-zPP+"
1tRNvL-tR-mK-!
xabcdefghy
Kies je voor 1.LxPf4 of voor 1.Dd1 ?

Bij wit is Lc1 een "slechte" loper want zijn 
centrumpionnen staan op zwart en is hij nog 
niet ontwikkeld.

Na 1.Dd1?! schroeft wit zijn ontwikkeling 
"terug" door de Dame terug naar het startveld 
te sturen en het sterke zwarte Pf4 te dulden op 
zijn territorium. Bovendien kan zwart nadien 
kiezen welke zet hij speelt.

Na 1.LxPf4 ruilt wit zijn "slechte" loper voor 
het sterke Pf4. Hij doet dus iets voor zijn 
ontwikkeling, ruilt een sterk stuk en wint hij 
ook een tempo-zet omdat zwart nu moet 
terugnemen wat wit toelaat iets anders te 
spelen.

Conclusie: 1.LxPf4 is veruit de betere zet.
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Eindspel - promotie

XABCDEFGHY
8-sn-+-+-mk(
7+Pzp-+-+p'
6-vl-zp-+-+&
5+N+P+-+-%
4-+-+L+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+KzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart geeft op omdat hij strategisch verloren 
staat. Waarom is dit zo ?

De ver opgerukte b7-pion immobiliseert Pb8. 
Dit betekent dat wit met al zijn stukken nu op 
de K-vleugel kan spelen en zwart daar dus een 
stuk minder kan inzetten want Pb8 kan nooit 
verder dan d7 huppelen omdat het de b8-
promotie moet afstoppen. Zwart heeft dus een 
grooooot probleem van mobiliteit en daardoor 
kan hij de partij niet meer redden.
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7tr-+n+-+p'
6p+-zP-zpp+&
5zP-+-zp-+-%
4L+-+-+-zP$
3+-+-+PzP-#
2-+-+-+K+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Wit kan zijn gevaarlijke vrijpion op d6 
verzilveren met 1.Tc1! wat vernietigend 2.Tc7 
dreigt. 
Inderdaad, 1...Kf7  2.Tc7 TxTc7  3.dxTc7 wint.

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

Wit aan zet

Natuurlijk kan wit niet 1.a7? spelen wegens 
1...c2+ en zwart wint aangezien 2.Kc1 faalt op 
2...Le3#. 
Wit wint echter met 1.TxLd4   cxTd4  2.a7!   en 
plotseling constateert zwart dat hij niet meer 
aan een vernietigend schaakje van Ta8 kan 
ontsnappen. Er volgde nog 2...d3  3.Te8+ Kf5 
4.a8D TxDa8 5.TxTa8 en wit won makkelijk.
Ook 2...Kf7 faalt want 3.Th8! Txa7  4.Th7+.
XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7+-+lzp-+-'
6-+Lzp-+p+&
5+p+P+-zP-%
4pzP-mK-zP-+$
3zP-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet

Judit Polgar speelde hier 65.f5! en zwart 
mocht inpakken want wit haalt een dame na 
65...gxf5  66.g6! LxLc6  67.dxLc6  enz.


