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Schaakactualiteit
29e tornooi Capelle-la-Grande: 23 februari tot 02 maart

In het Noorden van Frankrijk, niet ver van de 
Noordzee, ging het klassieke schaaktornooi 
Capelle-la-Grande door. Na 9 ronden waren er 
8 grootmeesters met 7 op 9 en door het 
scheidingssysteem werd de Russische 
grootmeester Sjugirov de grote winnaar.
Er was verder een puike prestatie van de Belg 
Stef Soors te noteren die er een IM-norm 
behaalde.
Hierbij een partij van hem waar hij korte 
metten maakt.

Stef Soors (2369) - Ana Filipa Baptista 
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.c3 Pf6 4.e5 Pd5 5.d4 cxd4 
6.cxd4 d6 7.Lc4 Pb6 8.Ld3 Pc6 9.0–0 dxe5 
10.dxe5  Pb4  11.Le4  Dxd1  12.Txd1  P4d5 
13.a4 f5 14.exf6 Pxf6 15.Lc2 Lb4 16.Pc3 0–0 
17.Lb3 a5 18.Le3 Lxc3 19.bxc3 Pbd5 20.Ld4 
Ld7 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+p+l+-zpp'
6-+-+psn-+&
5zp-+n+-+-%
4P+-vL-+-+$
3+LzP-+N+-#
2-+-+-zPPzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet 
21.Pe5?!  [Wit  miste  nu  een  mooie  kans  om 
nog sneller te winnen met  21.c4! Pf4 22.Lxf6 
Txf6 23.Txd7] 21...Le8 22.Te1 b5 23.axb5 en 
opgave want op 23....Lxb5 volgt 24.c4 1–0

Jan Gooris

schaaktraining.met.jan@gmail.com

De trainingsnummers verschijnen in 2013 op:
De 1e en 15e van de maand (dus 2 per maand), 
behalve één enkel nummer in juli en augustus (telkens de 1e)
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DENKPROCES - Kandidaatzetten
Heel veel schakers maken de fout dat ze hun denken beperken tot 1 of 2 keuzezetten. De eerste zet 
die bij hen opkomt beginnen ze in diepte te berekenen zonder ook maar de minste aandacht te 
hebben voor waardige alternatieven. Je maakt een grote stap voorwaarts als je leert naar 
meerdere alternatieve zetten te zoeken teneinde deze daarna dan tegen elkaar af te wegen. Dit 
noemt men de techniek van de KANDIDAATzetten.
In de nu volgende oefeningen is het de bedoeling dat je meerdere waardige kandidaatzetten probeert 
te identificeren zonder dat je ze daarom erg in diepte analyseert. 
Geef telkens een antwoord op de volgende 5 standaardvragen die ons DENKPROCES sturen:

a. Wat zijn de kenmerken van de stelling en wie staat beter ?
b. Zijn er (erg of minder erge) dreigingen ? Moet ik me tegen iets verdedigen ?

c. Kan ik iets slaan of aanvallen. Kan ik aanvalsdreigingen opstellen ?
d. Aan welke kandidaatzetten denk ik nu ?

e. Welke draagt (dragen) mijn voorkeur weg ?

XABCDEFGHY
8-+ktr-vl-tr(
7zppzp-zppzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+q+-+$
3+-+P+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQ+K+R!
xabcdefghy

Wit aan zet .......

Antwoord:
a. Materiaal staat alles nog gelijk maar we 
zitten nog in de opening en zwart staat veel 
beter ontwikkeld dan wit. Wit heeft problemen 
met Kf1 en moet proberen zijn achterstand in 
ontwikkeling goed te maken. Conclusie: (licht) 
voordeel voor zwart.

b. Op dit ogenblik heeft zwart geen dreigingen 
want wit heeft nauwelijks een zwak punt. Op 
termijn dreigt zwart wel zijn voorsprong in 
ontwikkeling om te zetten in een gevaarlijke 
aanval.

c. Een belangrijke aanvalsdreiging die wit 
heeft is de dameruil na "1.dxDe4 - TxDd1+". 

Ik merk dus op dat wit een toren kon winnen 
mocht Dd1 verdedigd staan. Verder is er pion 
f7 die ongedekt staat. 

d. Na deze analyse tijd om tot enkele 
kandidaatzetten te komen.  Ik som er enkele op 
die mij de meest logische lijken  

1.Le3 of 1.Ld2  (zijn 
ONTWIKKELINGSZETTEN die 
materiaalwinst dreigen na 2.dxDe4)  

1.Pg5 (met aanval op pion f7 en De4)
1.De2 of 1.De1(met het plan de 

aanvalskracht van zwart af te remmen door 
dameruil)

1.dxDe4 (1....TxDd1+  2.Pe1) met een 
ietwat gedrukte witte stelling

1.g3 (met het plan Kg2 te spelen). Deze 
zet bevat enig risico want hij verzwakt de 
positie van Pf3

Wit zou echter ook op een valletje 
kunnen spelen met ......Zie volgend nummer

e. Voorkeur ?
Hier komt je rekentalent en speelstijl een 
belangrijke rol spelen.
Persoonlijk zou ik niet kiezen voor 1.Pg5 en 
ook niet voor 1.De1 omdat ze beiden weinig 
bijdragen tot de witte ontwikkeling. Ook de 
directe dameruil 1.dxDe4 zou ik links laten 
liggen omdat ik met wit teveel in de 
verdrukking geraak. 
Ik zou gaan voor loperontwikkeling en dus 
opteren voor :

- 1.Ld2 met het plan 2.Lc3 te spelen of 
- 1.Le3 zodat ik Lc5 kan ontkrachten
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XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppwq-+pzpp'
6-+-vln+-+&
5+-+p+N+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRN+Q+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Antwoord:
a. Materiaal staat alles gelijk, maar zwart heeft 
een loper en is iets beter ontwikkeld. Zwart 
heeft echter een geïsoleerde d5 pion die 
mogelijk op termijn zwak kan worden. 
Conclusie: De stelling is ongeveer gelijk met 
mogelijk een klein voordeeltje voor zwart.

b. Zwart dreigt gewoon 1...Lxh2+ en pion 
winst.

c. Met wit kan ik pion d5 onmiddellijk slaan. 
Als wit pion d5 slaat, dan slaat zwart pion h2.
Wit kan ook Ld6 slaan, waardoor de aanvals-
druk van zwart afneemt en zwart met een 
minder goede pionstructuur blijft opgezadeld.

d. Kandidaatzetten ? 
Er zijn er meerdere die voor de hand liggen:

- 1.Dxd5 en zwart zal 1....Lxh2+ spelen
- 1.h3 of 1.g3 (verdedigt pion h2)
- 1.PxLd6 met het idee naar een rustig 

eindspel te evolueren

e. Voorkeur ?
De kandidaatzet 1.Dxd5?! is niet echt logisch 
omdat hij toelaat dat zwart zijn zwakke d5-
pion afruilt en bovendien gaat wit complicaties 
zoeken in het middenspel met een achterstand 
in zijn ontwikkeling.
Indien ik op remise zou spelen zou ik hier 
1.PxLd6 spelen, indien ik op winst zou spelen 
zou ik voor 1.g3 opteren omdat die de 
aanvalskracht van Ld6 kan afstoppen en f4 
dekt. 

XHGFEDCBAY
1-mKLtR-+Nwq!
2zP-+-+-+P"
3-zPN+-+-+#
4+-vL-+-+-$
5-+-+-zp-+%
6+-+-zp-+-&
7pzpQ+-+pzp'
8tr-vl-mklsnr(
xhgfedcbay

Wit speelde zopas 1.Dxf7. 
Zwart aan zet. 

Antwoord: 
a. Zwart heeft meer materiaal maar wit heeft 
een stevige aanval. Een erg onevenwichtige 
stelling waar veel TACTIEK aan te pas komt. 
Conclusie: Onmogelijk (zeer moeilijk) om te 
zeggen wie beter staat.

b. Er zijn twee ERGE dreigingen, met name:
- mat in EEN met 2.Te8# 
- en ook mat in TWEE met 1.Lg5+ Le7 

2.Dxe7#. 

c. Zwart heeft geen realistische 
AANVALSdreiging. Hij moet nauwgezet en 
erg accuraat verdedigen.

d. Er zijn slechts TWEE redelijke 
kandidaatzetten die de MATdreigingen 
ontkrachten : 

- 1......Ld7 (verhindert het mat zonder 
direct materiaalverlies) 

- 1......Pd7 (idem)

e. Voorkeur ? 
Beide kandidaatzetten lijken even goed en 
zonder diepere berekeningen zou ik opteren 
voor 1...Ld7 omdat ik zo Te8+ verhinder en 
later hopelijk Pc6 kan spelen.
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XHGFEDCBAY
1-mK-+-+L+!
2+PzP-+-zP-"
3P+-tR-+-+#
4+-+-wQ-zpp$
5-+-+-+-+%
6zpp+-sNl+p&
7q+-+n+-+'
8+kvl-+-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet 

Antwoord:
a. Zwart heeft beduidend meer materiaal maar 
Kg8 staat onveilig en wit heeft een stevige 
aanval. Onevenwichtige stelling en moeilijk te 
bepalen wie beter staat.

b. Wit dreigt : 
- 2..Dc4+ en 3.DxLc6 (niet zo erg 

gezien de materiaalvoorsprong van zwart)
- 2. Lxg6 DxLg6  3.Tg3 (niet zo erg 

gezien de materiaalvoorsprong van zwart)
- 2. Tg3 (idee 3..Lxg6 of Txg6) (niet zo 

erg gezien de materiaalvoorsprong van zwart)
- 2. Pe8 (idee 3.Pf6+)  (niet zo erg 

gezien de materiaalsvoorsprong van zwart)
Voorzichtige conclusie: voordeeltje zwart ??

c. Zwart kan niets dreigen.

d. Kandidaatzetten:
1....-LxPd6 (uitschakelen vervelende 

aanvaller en ruimte Kg8)
1....-Lb5? is FOUT 2.Dd5+ en 3.DxTa8
1... -Le7 (geeft ruimte aan Kg8) 
1....-Dg7 (geeft minder opties aan wit 

zodat 2.Dc4+ bijna gedwongen is)
1....-Pb8 (lijkt wel erg passief maar 

dekt veel zwaktes af)
1...-Lg7?  2.Dc4+ Kh8 en 3.Pf7+

e. Voorkeur ?  
Zonder diepe berekeningen lijken mij:

- 1...LxPd6  interessant 
- 1...Dg7 het best de tactische 

complicaties te beperken

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+nwql+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zp-+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPPwQ-zPPzP"
1tRN+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet .......

Antwoord:
a. Materiaal staat alles gelijk maar wit heeft 
een ontwikkelingsprobleem omdat pion d4 
zover is opgerukt. Zwart heeft mogelijk een 
klein voordeel.

b. Er zijn geen belangrijke dreigingen. Enkel 
pion a2 staat nul-verdedigd maar zwart kan 
daar niet onmiddellijk munt uit slaan.

c. Wit kan denken aan AANVAL op:
- pion d4 met 1.Td1 of 1.Te4 doch 

zwart kan dit makkelijk afblokken met 1....Td8
- loper e6 met 1.Pg5 doch 1....Te8 of 

1...Lf5 brengt dan weinig soelaas.
- 1.c3 om de vervelende pion d4 af te 

ruilen.

d. Kandidaatzetten
- 1.Td1 of 1.Te4 (aanval op pion d4)
- 1.c3 (aantasting vervelende pion d4)
- 1.Pc3 (mogelijk omdat Dd6 ongedekt 

staat)
- 1.Pa3 (stukontwikkeling met dreiging 

2.Pb5 en dubbelaanval)

e. Voorkeur ?
De zetten 1.Td1 of 1.Te4 lijken me minder 
efficiënt omdat ze niets bijdragen tot de 
stukontwikkeling van wit. 
Ik zou vooral 1.c3 of 1.Pc3 of 1.Pa3 verder 
onderzoeken. In de partij speelde ik na 
"berekeningen" tenslotte 1.c3, doch FRITZ is 
van mening dat 1.Pc3 toch een fractie beter is.
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Maak geen fouten
Als je tegenstander een combinatie kan uitvoeren betekent dit dat je voordien een tactische fout 
maakte. De kunst is dus deze "tactische fout" niet te spelen, en hierbij heb ik enkele oefeningen 
verzameld die dit onderwerp bespelen.

Je krijgt telkens per oefening enkele opties waaruit je een keuze moet maken. 
Eentje daarvan is fataal en verliest door een combinatie.

Ik nodig je ook uit om per voorgestelde zet telkens een quotering  "goed" - "aanvaardbaar" of 
"fataal" te geven. Je kan dit dan nadien vergelijken met mijn appreciatie.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+lwq-zpp+p'
6-sn-zp-+p+&
5+-+P+-+-%
4-+p+PzP-+$
3+-sN-tR-zPP#
2PzPQ+-+L+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Opgave 1: Wit aan zet
Kies uit: 1.Kf2    1.Tae1    1.Pb5

XABCDEFGHY
8-trl+-trk+(
7zp-+nwqpvlp'
6-+Q+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-zP-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-vL-mKL+R!
xabcdefghy

Opgave 2: Wit aan zet
Kies uit: 1.Le2     1.Pe2    1.De4

XHGFEDCBAY
1R+-mK-vL-tR!
2zPP+-+PzPP"
3-+-+QsN-+#
4+lzP-sN-+-$
5-+-zP-+L+%
6+psn-zp-+-&
7pvlpzp-+pzp'
8tr-mk-wq-snr(
xhgfedcbay

Opgave 3: Zwart aan zet
Kies uit: 1...-Pfd7   1...-dxe5   1...-Pg8

XHGFEDCBAY
1-mK-+R+-tR!
2+LzP-+-zPP"
3-zPN+-+-+#
4zP-+-zP-+-$
5-+-wQl+-+%
6zppsNp+nzp-&
7-+psn-+-zp'
8+ktr-wqr+-(
xhgfedcbay

Opgave 4: Zwart aan zet
Kies uit: 1...-Kh8   en  1...-Kg7
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Oplossing:

Opgave 1: 
1.Kf2 niet echt een logische zet omdat je beter de koning veilig kan houden in 

het middenspel. Zwart kan er echter niet direct voordeel uit halen. Aanvaardbare zet 
dus.

1.Tae1 een behoorlijk logische zet. Hij verdedigt zijn Te3 en plant eventueel 
later een piondoorbraak op de e-lijn. GOEDE zet.

1.Pb5? is een GEVAARLIJKE zet want wit zet vrijwillig Pb5 ongedekt. Zwart 
onderzoekt rustig het bord en ziet ook nog Te3 "ongedekt" staan.... dus denkt hij 
direct aan een "dubbelaanval" en ja hoor, met 1...Dc5! wint hij een stuk. FATAAL 
dus. 

Opgave 2:
In deze stelling staat wit slecht omdat hij op pionnenroof is getrokken zonder zijn 
koning eerst veilig te stellen. De kunst is nu geen tactische fouten te maken want die 
zullen onmiddellijk afgestraft worden.

1.Le2 is goed want hij ontwikkelt een stuk doch verzwakt pion g2. Zwart zal 
verder zetten met 1...-Lb7 en op g2 slaan.

1.Pe2 is ook goed alhoewel het geen stuk ontwikkelt. Deze zet maakt alvast 
geen zwakte op g2 waardoor de zwarte aanval minder gemakkelijk te voeren is.

1.De4? is FATAAL wegens 1...-LxPc3+ en 2...-DxDe4 dameverlies.

Opgave 3:
1...-Pfd7 een GOEDE zet die de zwarte stukken probeert actief te houden.
1...-dxe5? is FATAAL wegens 2.Pe6+ en zwart verliest Dd8
1...-Pg8 is positioneel een ramp maar heeft geen tactische nadelen. (Amper 

aanvaardbaar dus)

Opgave 4:
1....-Kg7? is een ramp want je laat een dubbelschaak toe met 2.Ph5++ en dan 

moet ALTIJD de koning spelen. 2...-Kg8 (h7) en 3.Dg7 mat.
TE ONTHOUDEN: bij een dubbelschaak moet de koning ALTIJD spelen 

1....-Kh8! (laat geen dubbelschaak toe) en nu kan wit enkel De5 in veiligheid 
brengen en is er geen gevaar meer voor Kh8.
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Eindspel
Enkele oefeningen in het eindspel. Van makkelijk naar moeilijk(er).

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

Wit aan zet 1

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

Wit aan zet
Is pion c6 verloren of is er nog iets ?2

1  Een klassiek trucje. Het lijkt erop dat Th8 
niet kan spelen omdat zwart dan 1...Txh7 
zou spelen.....Schijn bedriegt want 1.Ta8!! 
Txh7 (anders volgt er 2.h8D)  2.Ta7+ en 
3.TxTh7....
Weer een bewijs dat een ver opgerukte pion 
heel veel waarde heeft.

2 Wit zou dolgraag pion c6 nog een tijdje op 
het bord houden en dat kan hij met 1.Ld5!!. 
Immers op 1...-KxLd5? volgt 2.c7 en 
promotie. Wit kan dus de c-pion op het bord 
houden en een beter eindspel behouden. Hij 
moet wel opletten want hij heeft een 
"slechte" loper om zijn h-randpion te laten 
promoveren.

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+-+-+-+-"
3-+K+-+-+#
4zPP+-+-+-$
5-+Lmk-+-+%
6+-sn-+-+-&
7-+-+-+-+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet 3

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

Wit aan zet
Moet wit pion b7 dekken met 1.Tc7 of is er 

misschien iets beters ?4

3  Zwart maakt hier mooi remise 
met .....9....Pxg4! want wit heeft de 
verkeerde loper om de randpion te laten 
promoveren. 

4 Niet zo gemakkelijk. De witte b-pion is al 
ver opgerukt, en dan mag zijn voortbestaan 
iets "kosten". 
Na 1.Tc4+ (ook in het eindspel  ALTIJD 
eerst de schaakzetten bekijken)  gaf zwart 
op want:  op 1...TxTc4 volgt natuurlijk 
2.b8D en op 1...-LxTc4 komt 2.Pc2+ en 
3.PxTb4 en 4.b8D.
TE ONTHOUDEN: in het eindspel is het 
meestal een vrijpion die de beslissing kan 
brengen.
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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 ? 5

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 ? 6

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

6  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 ?7

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 hoe kan wit 
nu promotie afdwingen ? 8

7 Wit geeft mat met 4.Df6#

8 Wint wint de c-pion met 56.Kc7 of 56.Kd6 
want zwart moet nu de verdediging van 
pion c6 opgeven. Na 57.Kxc6 kan wit dan 
zijn c5-pion laten promoveren.
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Waarom niet ?
Onderzoek waarom de voorgestelde zet slecht is. 

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+-+-wq&
5+-zp-+-+-%
4-+n+NzPP+$
3+-+-+-+-#
2P+P+-+P+"
1tR-wQ-+RmK-!
xabcdefghy

Wit ziet geen graten in 1.Pxc5. Zou je 
dit ook spelen ?9

XABCDEFGHY
8-+-tr-+rmk(
7wQ-+lzpp+p'
6-+-zp-+-+&
5zp-+-+-+-%
4-zp-+-tRL+$
3+-+N+-snP#
2PzPPwq-+PmK"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

Wit denkt aan 1.LxLd7. Waarom is dit 
slecht ?10

9 Op 1.Pc5? volgt uiteraard 1...Db6! en wit 
verliest zijn paard omdat het ongedekt en 
gepend staat en niet meer kan verdedigd 
worden.

10 Omdat er dan 1.....Pf1+! en 2....Dxg2# 
volgt (ALTIJD eerst de schaakzetten 
onderzoeken)

XHGFEDCBAY
1-mK-tR-+-tR!
2+P+-+-zPP"
3P+-+-vLQ+#
4+-zPP+-+-$
5N+N+-+-+%
6+nzp-zpp+-&
7pzprvl-wq-zp'
8+k+-trl+-(
xhgfedcbay

Met zwart speelde ik hier verkeerdelijk 
1....Lf8? Hoe kon wit dit afstraffen ?11

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zpp+-+p+-'
6-vln+p+-zp&
5+-+pzP-zp-%
4-+-zp-vL-+$
3+-+L+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

Wit denkt aan 1.Ld2 of is dit een slecht 
idee ?12

11 Zowat 95% van de combinaties starten met 
dwingende zetten en dus hier ook. Wit 
speelde 2.Ph6+! en ik gaf op omdat er na 
2....gxPh6  3.Pxf6+ Kh8(g7)  4.Pe8+(of 
Pd5+) en 5.PxDc7 volgt.

12 Met 1.Ld2? ontneemt wit Pf3 zijn laatste 
vluchtveld en dus kan zwart met 1...-g4! 
een stuk winnen omdat Pf3 geen veilig 
vluchtveld heeft.
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Partij-analyse
Vooreerst de volledige partij:
 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pd2 Pf6 4.e5 Pfd7 5.Ld3 c5 6.c3 Pc6 7.Pe2 Db6 8.Pf3 cxd4 9.cxd4 Lb4+ 10.Ld2 
0–0 11.0–0 f6 12.exf6 Pxf6 13.Tc1 Ld6 14.Lc3 Ld7 15.Pe5 Pb4 16.Lb1 Lb5 17.Te1 Pe4 18.f3 Lxe5 
19.fxe4 Ld6 20.a3 Pc6 21.Kh1 Tf7 22.e5 Le7 23.Ld3 Taf8 24.Dc2 Lxd3 25.Dxd3 Lg5 26.Tcd1 Lh4 
27.Tg1 Pa5 28.Dh3 Le7 29.Lxa5 Dxa5 30.Dxe6 Kh8 31.Pg3 g6 32.Tgf1 Txf1+ 33.Txf1 Txf1+ 
34.Pxf1 Db5 35.Df7 a5 36.Pe3 opgave

De analyse:

1.e4 e6 2.d4 d5 
Zwart heeft met 1...e6 en 2...d5 gekozen voor 
de Franse opening. Wit heeft hierop nu 4 grote 
varianten die hij kan gebruiken. Deze zijn:

- 3.exd5 (de rustige ruilvariant)
- 3.e5 (de doorschuifvariant die een 

beperkte theoretische kennis vereist)
- 3.Pc3 (de meest gespeelde variant met 

een uitgebreide theorie)
- 3.Pd2 (de Tarrasch-variant) 

Het is deze laatste variant die wit kiest in deze 
partij.
 3.Pd2 Pf6 4.e5 Pfd7 5.Ld3 c5 6.c3 Pc6 7.Pe2 
met  de  bedoeling  dat  pion  d4  nog  kan 
bijkomend  verdedigd  worden  met  Pdf3 
7...Db6 zwart  verhoogt  de  druk  op  pion  d4 
8.Pf3 cxd4 9.cxd4 Lb4+ 10.Ld2 0–0 11.0–0 
Diagram 
XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+n+pzpp'
6-wqn+p+-+&
5+-+pzP-+-%
4-vl-zP-+-+$
3+-+L+N+-#
2PzP-vLNzPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet

11...f6!? Zwart moet actief spel opzoeken want 
anders komt wit met een sterke koningsaanval 
omdat er geen zwarte stukken Kg8 verdedigen. 
Een  zwarte  aanval  opstarten  op  de 
damevleugel  zal  veel  te  veel  tijd  vragen  en 
daarom  moet  zwart  nu  snel  het  centrum 
adequaat aantasten 12.exf6 Diagram 

XHGFEDCBAY
1-mKR+Q+-tR!
2zPPzPNvL-zPP"
3-+N+L+-+#
4+-+-zP-vl-$
5-+-+p+-+%
6+-zPp+nwq-&
7pzp-+n+pzp'
8+ktr-+l+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet

12...Pxf6! met deze zet brengt zwart niet enkel 
een stuk naar de K-vleugel maar schept hij ook 
ruimte  om  Lc8  te  ontwikkelen. Met  het 
"alternatief" 12...gxf6?!  13.Pf4  Pd8  heeft 
zwart  een  ingedrukte  stelling  die  een  erg 
precieze verdediging zal vragen  13.Tc1 Ld6! 
met  aanval  op  pion  b2 14.Lc3 verstevigt  de 
greep  op  het  centrum  en  verdedigt  pion  b2 
14...Ld7 15.Pe5 Diagram 
XHGFEDCBAY
1-mKR+QtR-+!
2zPPzPN+-zPP"
3-+-+LvL-+#
4+-+-zP-+-$
5-+-sNp+-+%
6+-snpvlnwq-&
7pzp-+l+pzp'
8+ktr-+-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet

15...Pb4 niet  slecht  maar  met  15....LxPe5 
16.dxLe5  Pg4  kon  zwart  een  centrumpion 
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winnen.  Wit  krijgt  dan  wel  mooie 
aanvalslijnen voor zijn beide lopers en dus is 
het te begrijpen dat zwart niet zo happig is op 
die dubieuze pionwinst. 16.Lb1     
XHGFEDCBAY
1-mKR+QtRL+!
2zPPzPN+-zPP"
3-+-+-vL-+#
4+-+-zP-sn-$
5-+-sNp+-+%
6+-snpvl-wq-&
7pzp-+l+pzp'
8+ktr-+-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet

16...Lb5! Positioneel  een  sterke  zet.  Op  d7 
stond de loper daar niets te doen en nu kan de 
"slechte"  loper  indien  gewenst  worden 
afgeruild tegen Pe2 17.Te1 Pe4 zwart opent de 
f-lijn met dubbele aanval op pion f2  18.f3?! 
een gevaarlijke zet omdat nu plots Db6 de Kg1 
in het vizier krijgt. 18...Lxe5 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-+-zpp'
6-wq-+p+-+&
5+l+pvl-+-%
4-sn-zPn+-+$
3+-vL-+P+-#
2PzP-+N+PzP"
1+LtRQtR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet
Welke keuzes heeft wit en dewelke kies je ?

Wit heeft 2 mogelijke keuzes om zijn stuk 
terug te slaan. 
Hij kan kiezen voor fxe4 of voor LxPb4 . 
Indien hij kiest voor 19.LxPb4?! kan zwart 
echter met 19....Lxe2! 20.Txe2 Lxd4+ met 
pionwinst de betere stelling verkrijgen.

19.fxe4! een goede keuze want 19.LxPb4?! is 
dus beduidend zwakker  19...Ld6 Persoonlijk 

lijkt me 19....Pc6 meer logisch zodat de druk 
op d4 wordt opgevoerd. De gespeelde zet Ld6 
is echter veel veiliger en probeert de stelling te 
vereenvoudigen.  20.a3 Pc6 21.Kh1 Tf7 Zwart 
wil de torens op de f-lijn verdubbelen 22.e5 
Le7 23.Ld3?! Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zpp+-vlrzpp'
6-wqn+p+-+&
5+l+pzP-+-%
4-+-zP-+-+$
3zP-vLL+-+-#
2-zP-+N+PzP"
1+-tRQtR-+K!
xabcdefghy

Wit heeft zopas Ld3 gespeeld. 
Hoe beoordeel je deze zet ?

Het is een anti-positionele zet want wit biedt 
vrijwillig zijn goede loper tot ruil aan, zonder 
daar iets voor in de plaats te krijgen. 23...Taf8 
24.Dc2  Lxd3  25.Dxd3  Lg5  26.Tcd1  Lh4 
27.Tg1 Pa5?! Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zpp+-+rzpp'
6-wq-+p+-+&
5sn-+pzP-+-%
4-+-zP-+-vl$
3zP-vLQ+-+-#
2-zP-+N+PzP"
1+-+R+-tRK!
xabcdefghy

Zwart speelde zopas 27...Pa5. Goed of slecht ?

 Een gevaarlijk zet omdat zwart nu plots veel 
punten heeft die ongedekt of nul-verdedigd 
staan, en dan moet je altijd goed opletten.... 
28.Dh3 Le7? een grote fout omdat zwart nu 
een belangrijke pion verliest. Met 28.Lf2  kon 
zwart nog weerstand bieden 29.Lxa5! Dxa5 
30.Dxe6 Kh8 31.Pg3 g6 32.Tgf1 Txf1+ 
33.Txf1 Txf1+ 34.Pxf1 Db5 35.Df7 a5 36.Pe3 
en opgave


