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Vlaams Kampioenschap 2014
Dit tornooi gaat door van 29 mei tot 01 juni in 
Berchem (Antwerpen).
Net zoals de voorbije jaren wordt er een 
Experten toernooi (op uitnodiging) en een 
Open Toernooi gespeeld. 
( http://vk.schaakliga-antwerpen.info/ )

Als kleine opwarming even kijken hoe het 
vorig jaar verlopen is.

In 2013 was de Experten reeks  ongemeen 
spannend want er eindigden 3 spelers op de 
eerste plaats (met 5 op 9). De titel ging naar 
Stefan Docx op basis van betere 
scheidingspunten net voor Vandenbussche en 
Hamblok. 

De Open reeks 2013 werd (verrassend ?) 
gewonnen door Regniers Gilles. Met een vol 
punt voorsprong won hij met 6,5 op 9 en liet 
hij Elo-favoriet Dardha en anderen het 
nakijken.

Het beslissende moment uit de laatste ronde ....

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7tr-+-+-+k'
6-+-zpL+Rzp&
5+-+-+P+-%
4-+-wq-zP-zP$
3+Pvl-zpQ+-#
2-+-+-+-mK"
1+-+-+-tR-!
xabcdefghy

Regniers, G - Hugaert, A
Wit aan zet ...

Wit won met 41.Txh6+!!  en zwart gaf op 
aangezien 41....KxTh6  42.Th6+ Kh7  43.Dh5 
mat is. Mooi werk !

Jan Gooris

Er verschijnen 20 trainingsnummers in 2014 op:
De 1e en 15e van de maand (dus 2 per maand), behalve 15 juli en 15 augustus
Individueel abonnement 20 Euro - Clubabonnement 80 of 120 Euro
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Waarom niet ?

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+-+P+-+-'
6-+-+-zpl+&
5+-+-+-zp-%
4-+-+n+-+$
3+p+-+-+-#
2-+-+R+PzP"
1vL-+R+-+K!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 
a. Waarom niet 1...Lh5? 1

b. Waarom niet 1...f5? 2

c. Wat is de enige juiste zet voor zwart? 3

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+-+pzp-'
6-wqpzp-snnzp&
5+-+-zp-+-%
4-zP-+P+-+$
3zPL+P+N+P#
2-+PvL-zPPmK"
1tR-+Q+R+-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Ph5? 4

1 Na 1..Lh5? 2.TxPe4 LxTd1 3.Te8+! wint 
wit.

2 Op 1...f5? volgt namelijk 2.TxPe4 fxTe4 
3.Lf6! en zwart verliest zijn toren voor pion 
d7. Wit wint een vol stuk. 

3 De enige juist zet is 1...Kf7 (koning 
centraliseren in het eindspel) zodat 2.TxPe4 
en 3.Lxf6 ontkracht wordt.

4 Met 1...Ph5 zet zwart zijn paard op NV en 
"in het vizier" van Dd1. Dus ...  2.Pxe5! 
Pxe5 3.DxPh5 en wit wint een pion.

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zp-+-+pvlp'
6-zp-+-+p+&
5+-zp-sn-+-%
4-+p+-+-+$
3sNQ+-+P+-#
2PzP-zPN+PzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy
Welk duivels antwoord heeft zwart op 

1.Pxc4?, en neen het is niet 1...Le6 maar veel, 
veel sterker.5

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zp-+-zpp+p'
6-+p+-+pvl&
5+-+-+-+-%
4-+-vL-+-+$
3+-wQ-+P+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

Waarom niet 1.Kb1? 6

maar wat dan wel ?7

5 Na 1.Pxc4 staat Pc4 op NV. Wat staat er 
nog op NV bij wit ? Oh, Te1.
Kan zwart dit misschien met een 
dubbelaanval verzilveren ? 
Inderdaad, met 1....Dh4! en wit mag 
opgeven want hij verliest een stuk. 

6 Na 1.Kb1 staat Td1 op NV en dus volgt er 
1...e5! en na 2.Dxc6 Ld7! verliest wit een 
stuk (Ld4)

7 Wit moet dus 1.Le3! spelen om geen 
materiaal te verliezen.
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XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+l+-wQ-+p'
6p+q+-+p+&
5+p+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-+p+P+-#
2-zPPtR-+P+"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...dxc2 ? 8

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+-+-+pzp-'
6-+p+qsnnzp&
5+pvl-zpN+-%
4p+-+P+-+$
3+-zP-+QzPP#
2PzP-+-zP-+"
1tR-vL-+LmK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Dd7? 9

XABCDEFGHY
8-tr-wq-trk+(
7+-+-zppvlp'
6-+-zp-snp+&
5+N+P+l+-%
4PzPp+-+-+$
3+nsN-+-zPP#
2-tR-+-zPL+"
1+-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1.Te2? 10

8 Er volgde 2.Td7 en ik gaf op. (blitz-partij)

9 Omdat er dan 2.Pxh6+! volgt en pionwinst

10  Wegens 1....Ld3 en materiaalverlies

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zp-wqn+p+p'
6-zp-+-+pvL&
5+-zp-+-+-%
4P+-+Rsn-+$
3+-zP-+N+P#
2-+Q+-zPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...TxTe4? 11

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

Waarom niet 1...DxDe3?12

Wat lijkt je beter en waarom ?

11 Omdat er dan na 2.DxTe4 plotseling zowel 
Pf4 als Ta8 staan aangevallen want beiden 
staat op NV (Niet Verdedigd en Nul 
Verdedigd) en zwart geen remedie meer 
heeft tegen deze dubbelaanval (die hij zelf 
uitlokte).

12 Na 1...DxDe3 2.fxDe3 ruilt zwart af naar 
een niet zo makkelijk te winnen 
toreneindspel. Hij staat wel een pion voor, 
maar wit heeft geen zwakke d4-pion meer.
Na 1...Dd5 (Dd6)! of 1...Td8(Te8)! 
daarentegen blijft dit eindspel makkelijker 
te winnen vanwege de zwakke d4-pion.
Het argument om 1...DxDe3 dus niet te 
spelen is gewoon om betere kansen te 
behouden in het eindspel.
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Op zoek naar logica ....
Hierbij 4 Stelllingen die erg op elkaar lijken. Het enige verschil is dat in Stelling 2 er eerst nog een 
tussenzet "h6 en Lh4" werd gespeeld, en in Stellingen 3 en 4 staat de witte koning op b1. 

In alle stellingen is 1.LxLe7 de beste zet, alhoewel er ook andere plausibele zetten zijn. FRITZ 
beoordeelt Stelling 1 op "+0,7", Stelling 2 op "+0,5", Stelling 3 op "+0,7" en Stelling 4 op "+0,3".

De vraag:
1. waarom is 1.LxLe7 telkens de beste zet? wat is de logica ?
2. waarom is in stelling 2 en 4 de beoordeling van FRITZ iets minder ? wat is de logica ?

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+nvlpzpp'
6-+p+p+-+&
5+-+n+-vL-%
4-+LzP-+-+$
3+-sN-zPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-tRQmK-+R!
xabcdefghy

Stelling 1: wit aan zet
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+nvlpzp-'
6-+p+p+-zp&
5+-+n+-+-%
4-+LzP-+-vL$
3+-sN-zPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-tRQmK-+R!
xabcdefghy

Stelling 2: wit aan zet

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+nvlpzpp'
6-+p+p+-+&
5+-+n+-vL-%
4-+LzP-+-+$
3+-sN-zPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+KtRQ+-+R!
xabcdefghy

Stelling 3: wit aan zet
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+nvlpzp-'
6-+p+p+-zp&
5+-+n+-+-%
4-+LzP-+-vL$
3+-sN-zPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+KtRQ+-+R!
xabcdefghy

Stelling 4: wit aan zet

Antwoord 1: Ik zoek de logica in de pionnenstructuur die "goede" en "slechte" lopers bepaalt. Het is 
duidelijk dat Le7 een "goede" loper is en dat Lg5(Lh4) een minder goede loper is. Wit doet er dus 
een goede zaak aan die ruil uit te voeren. Na die loper-ruil is zwart vooral erg zwak op de "zwarte" 
velden wat wit kan proberen uit te buiten.

Antwoord 2::  In Stelling 2 en 4 is de pionstructuur lichtjes anders want er staat een pion op h6. In 
klare taal betekent dit dus dat na de loper-ruil op e7 zwart toch nog het zwarte veld g5 onder 
controle kan houden. Bovendien heeft hij ook een "luchtgat" gemaakt voor Kg8 zodat er geen "mat 
achter de paaltjes" kan volgen. Vandaar iets minder voordelig voor wit.
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Trap niet in de val
Even je alertheid testen in deze reeks oefeningen.
XHGFEDCBAY
1-mKR+QvL-tR!
2zPLzP-+PzPP"
3-zP-+-sN-+#
4+-+PsN-+-$
5-+-+-+-+%
6+psn-zp-+-&
7pvlpzp-+pzp'
8+ktr-wqlsnr(
xhgfedcbay

Zwart aan zet overweegt 1...Ld7 te spelen. 
Goed of slecht ? 13

XHGFEDCBAY
1K+RwQ-vL-tR!
2zPP+-+-zP-"
3-+N+LzP-+#
4+-+-zP-+-$
5-+-zPp+-zP%
6zpp+l+-wqp&
7-vlpzp-+p+'
8tr-+ksnr+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet.
Wat denk je van 1....Db3 ?14

13 Als je goed kijkt lijkt het een slechte zet te 
zijn wegens 2.e5 - dxe5  3.Lxb7 en de 
zwarte toren gaat verloren. Het hele verhaal 
klopt echter niet volledig want na  2.e5 - 
dxe5  3.Lxb7 volgt er  3....exPd4  4.LxTa8 
dxPc3 en uiteindelijk heeft zwart meer dan 
voldoende compensatie voor zijn verloren 
Ta8.
Conclusie: 1...Ld7 is GOED SPEELBAAR

14 De zet 1...Db3 is een ramp omdat wit met 
2.Ta3! verrassend de zwarte dame wint !!

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+-wql+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-sn-+-+$
3sN-wQ-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
Wit ziet dat Pd4 nul-verdedigd staat en 

overweegt 1.Tad1 te spelen. Akkoord ?15

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

Wit aan zet wil pion d4 te slaan. Hij ziet 
1.Pxd4    PxPd4  2.DxPd4 LxLf4  3.DxLf4   en 

pionwinst. Klopt dit verhaal?16 

15 De zet 1.Tad1 is positioneel interessant 
doch tactisch een BLUNDER omdat zwart 
nu met 1...Pe2+! 2.Kf1 (Txe2? DxTd1+) 
PxDc3  3.TxDd6 TxTd6 een kwaliteit wint

16 Wit heeft een denkfout gemaakt die veel 
spelers maken. Hij denkt dat de TS "zijn" 
zetten zal spelen (in casu hier 1....PxPd4), 
maar vergeet dat men soms de volgorde kan 
omdraaien. Na 1.PxPd4? volgt 1....LxLf4! 
2.PxPc6 (2.DxLf4? DxPd4 en eenvoudige 
stukwinst) LxDd2  3.PxDd8 LxTe1 met 
veel materiaal voordeel. 
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Problemen zijn er om opgelost te worden
Een probleem goed stellen is reeds de helft van de oplossing.

XABCDEFGHY
8-+ktrr+-+(
7zpp+l+-zpp'
6-+-+-zp-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+P+$
3+P+N+-+P#
2P+P+-tRP+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.  Probleem17 ? Oplossing18.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppzp-zppvl-'
6-+n+-+P+&
5+-+qzP-zp-%
4-+-zPp+-+$
3+-+-vL-+P#
2PzPPwQ-zP-+"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

Wit aan zet.  Probleem19 ? Oplossing20.

17 Het probleem is de passieve Ta1 en de 
actieve zwarte torens.

18 Vandaar dat 1.Te1 een logische zet is. Wit 
moet enkel controleren of er na 1....TxTe1+ 
2.PxTe1 geen narigheid dreigt en kan dan 
met gerust gemoed deze zet (Te1) spelen.

19 Wit kan moeilijk 1.0-0-0?!  spelen want dan 
volgt 1....Dxa2. Dit voorbereiden met 1.c4 
is nogal riskant omdat het witte centrum zo 
erg kwetsbaar wordt. Wit zou ook 
eenvoudig 1.gxf7+ kunnen spelen,  maar 
zie je ook iets anders dat het verdedigings-
probleem van a2 en pion g6 oplost ?

20 Ik zag het weinig positionele 1.b3!?. Hij 
verzwakt semi-belangrijke velden maar 

XHGFEDCBAY
1-mK-+-+-+!
2+LzP-+-zPP"
3-+-zP-+-+#
4+-+-+-+Q$
5-+p+P+-+%
6+pwq-zp-zpl&
7p+-+-tR-zp'
8+k+r+-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet.  Probleem21 ? Oplossing? 22

zwart zal er geen gebruik van kunnen 
maken want hij moet zich concentreren op 
verdediging van zijn half-open K-vleugel.
Deze zet verhindert ook 1....-fxg6 wegens 
2.Lc4 en hij laat toe dat wit rustig kan 
rokeren. 
Al deze mooie uitleg neemt niet weg dat 
FRITZ 1.gxf7 nog net een tikkeltje beter 
evalueert dan 1.b3!?.

21 Zwart aan zet heeft een probleem omdat 
Da4 een dubbelaanval heeft uitgevoerd op 
Te8 en La6.

22 Hier grijpen we terug naar de "theorie" over 
verdedigen. Een mogelijke verdediging is 
immers de (sterkere) tegenaanval.
De denkpiste bestaat er dus in naar de 
zwakke punten bij wit te zoeken en te 
onderzoeken of daar nog een tegenaanval 
kan op gebouwd worden. 
Bij wit staat Tc7 ongedekt, dit geeft zwart 2 
opties:
Ten eerste 1...Dd8 doch  2.Td7! Dc8 
3.Txd6! levert wit voordeel op omdat pion 
d5 nu mobiel wordt.
Vervolgens is er nog 1...Tc8!? 2.TxTc8+ 
LxTc8 3.Dxa7 Dd8 en zwart leeft nog. 
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Ontsnapping !!
Hierbij enkele oefenfragmenten uit eenzelfde partij (inclusief analysevariant). Telkens is het thema 
"ontsnapping" wat synoniem staat voor "onverwachte zetten".

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zpp+q+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-wQ-+-+-+$
3vL-zP-+-+-#
2P+-+-zPPzP"
1tR-+-+nmK-!
xabcdefghy

(analysevariant)
Wit aan zet staat een volle toren achter. 

Is er nog hoop ? 23

XABCDEFGHY
8-mk-tr-+r+(
7zppwq-vL-wQp'
6-+-+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+-sn-zPPzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet ziet dat Dg7 aangevallen staat..24

23 Met 1.Td1!! kan wit aan een directe 
nederlaag ontsnappen en krijgt hij nog 
mooie kansen. Immers 1...DxTd1?? 2.De7 
mat en ook na 1...a5  2.Dc5 Tc8 3.Dxe5+ 
De6  4.Dxg7 heeft wit het beste spel.

24 Wit laat zich niet misleiden en speelt 
1.TxPd2!! waarmee hij materiaal wint want 
1...TxDg7?  2.TxTd8+ DxTd8  3.LxDd8 is 
stukwinst.

XABCDEFGHY
8-mk-tr-+r+(
7zpp+-vL-wQp'
6-+-+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+-+-+$
3+-wq-+-+-#
2P+-tR-zPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Oeps, na 1.TxPd2 (vorige diagram) heeft zwart 
nu verrassend 1...Dxc3 gespeeld met 
trippelaanval op Dg7, Td2 en Ta1. 

Heeft wit nog iets ? 25

XABCDEFGHY
8-+-tR-+r+(
7zppmk-vL-wQp'
6-+-+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+-+-+$
3+-wq-+-+-#
2P+-+-zPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Het vervolg van het vorige diagram.
Zwart probeert met 2...Kc7!? nog een grapje 

en hoopt wit in verwarring te brengen.
Wat speelt wit ? 26

25 Ja, wit speelde 2.TxTd8+ zodat de aanval 
op Dg7 en Ta1 ontkracht wordt.

26 Wit speelde 3. Ld6++ dubbelschaak 
waardoor Kc7 MOET spelen en zwart dus 
Dg7 niet kan slaan. Zwart gaf op want 
3...KxTd8 loopt mat terwijl 3...Kc6 4.Dc7+ 
of 3...Kb6 4.Tb1+ ook verliezen.
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Partij-analyse
1.e4  d6  2.d4  Pf6  Zwart  kiest  voor  de  Pirc-
opening 
3.f3 Wit heeft hier tal van keuzes, maar deze 
"rustige" zet heeft veel venijn. 
3...g6 4.Le3 Diagram 

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zppzp-zpp+p'
6-+-zp-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+-vLP+-#
2PzPP+-+PzP"
1tRN+QmKLsNR!
xabcdefghy

In deze opstelling heeft wit meestal het plan na 
0-0-0  met  g4  en  h4/h5  de  zwarte 
koningsstelling te bestoken. De praktijk heeft 
aangetoond  dat  de  witte  aanval  meestal  iets 
sneller en beslissender is 

4...c6 5.Pc3 b5 Zwart wacht wijselijk met het 
plan "korte rokade" omdat hij de witte aanval 
na 0-0-0 en g4 en h4/h5 vreest en dus "dreigt" 
hij met acties op de D-vleugel ingeval wit zou 
opteren voor grote rokade. 
6.Dd2 b4  zwart  kan  zich  al  deze  pionzetten 
veroorloven omdat er geen open-lijnen zijn en 
dus kan wit niet direct voordeel halen uit zijn 
ontwikkelingsvoorsprong. In een open stelling 
had wit daarentegen zijn betere ontwikkeling 
twijfelloos kunnen omzetten in voordeel want 
hij had dan concrete aanvalsdoelen gehad.  
7.Pce2  Natuurlijk is Pa4 ook een optie, maar 
wie zet zijn paard graag lang aan de rand. 
7...a5 8.0–0–0 Wit neemt de handschoen op en 
streeft naar een tactische partij. 
8...Pbd7  Dit paard zit op koers om eventueel 
via b6 naar c4 of a4 te springen. 
9.g4  Aangezien  zwart  moeilijk  grote  rokade 
kan  spelen  zal  Ke8  ofwel  in  het  centrum 
blijven of  anders onderdak zoeken op de K-
vleugel. Met g4 verhoogt wit daar de druk. 
9...Pb6 Zwart dreigt nu met 10...Pc4 de sterke 
Le3  af  te  ruilen.  Eens  zwart  die  Le3  kan 
afruilen voor dit paard is er veel gevaar voor 
de K-vleugel geweken. Diagram 

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7+-+-zpp+p'
6-snpzp-snp+&
5zp-+-+-+-%
4-zp-zPP+P+$
3+-+-vLP+-#
2PzPPwQN+-zP"
1+-mKR+LsNR!
xabcdefghy

Wit aan zet

Wit  wil  natuurlijk  zijn  sterke  Le3  niet  laten 
ruilen en kan dit verhinderen met Pf4, Pg3 of 
eventueel b3?!. Hij  kiest voor Pg3 omdat hij 
zo Le3 niet blokkeert.
10.Pg3  La6  11.Lh6?!  Fritz  geeft  aan  dat 
11.LxLa6  TxLa6  iets  sterker  is  voor  wit. 
11...Lxh6  12.Dxh6  Lxf1  Zwart  wil  immers 
Pb6 veilig op c4 kunnen posteren. 
13.Txf1  wit  dreigt  nu  pionwinst  via  14.g5 
Pfd7 15.Dg7 Tf8  16.Dxh7. Het nadeel voor 
wit  is  dan wel  dat  Dh7 een tijdje buitenspel 
staat en zwart mogelijk een (sterke) aanval kan 
opstarten op de D-vleugel. 
13...Kd7  Zwart is materialistisch en wil geen 
pion op h7 verliezen.  Omdat  de stelling nog 
steeds  behoorlijk  gesloten  is,  loopt  Kd7 niet 
direct gevaar. Met het agressievere 13...Pc4 of 
13...a4 kon zwart die pion aanbieden en zelf 
op aanval spelen. Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wq-+-tr(
7+-+kzpp+p'
6-snpzp-snpwQ&
5zp-+-+-+-%
4-zp-zPP+P+$
3+-+-+PsN-#
2PzPP+-+-zP"
1+-mK-+RsNR!
xabcdefghy

Wit aan zet
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14.g5  hierdoor moet dit paard naar een slecht 
veld en krijgt wit een tijdelijk voordeel op het 
vlak "activiteit van de stukken". 
14...Pe8 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wqn+-tr(
7+-+kzpp+p'
6-snpzp-+pwQ&
5zp-+-+-zP-%
4-zp-zPP+-+$
3+-+-+PsN-#
2PzPP+-+-zP"
1+-mK-+RsNR!
xabcdefghy

Wit aan zet

15.f4!  Wit  heeft  een  tijdelijk  voordeel want 
iets "actievere stukken en een veilige koning". 
Als hij  dit  voordeel  wil  verzilveren moet hij 
accuraat  aanvallen om  een  permanent 
(materiaal)  voordeel  te  verkrijgen.  Wit  stelt 
zich daarom de vraag waar hij sterker staat en 
aangezien  al  zijn  stukken  op  de  K-vleugel 
staan probeert  hij  daar de stelling te openen. 
15...d5?!  een iets minder sterke zet. Nu komt 
veld d6 wel vrij voor Pe8 maar het opent wel 
meer de stelling wat wit blijkbaar het meeste 
voordeel zal  opleveren.  Mogelijk was 15...a4 
enz. een meer geschiktere reactie. 
16.f5  Wit wil  de stelling openen en verzaakt 
dus  nog even aan  de  ontwikkeling  van  Pg1. 
16...Pd6 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wq-+-tr(
7+-+kzpp+p'
6-snpsn-+pwQ&
5zp-+p+PzP-%
4-zp-zPP+-+$
3+-+-+-sN-#
2PzPP+-+-zP"
1+-mK-+RsNR!
xabcdefghy

Wit aan zet

17.e5 het witte objectief blijft onveranderd het 
openen van de stelling 
17...Pxf5  [mogelijk  had  17...Pb5  18.Pf3  e6 
19.fxe6+  fxe6  de  stelling  langer  gesloten 
gehouden] 
18.Pxf5  gxf5  19.Txf5  Dg8  [uiteraard  geen 
19...Df8 wegens  20.e6+ en wit wint een pion] 
Zwart dreigt nu Dg6 en dameruil waarna Kd7 
veel minder gevaar moet trotseren.   
20.Ph3 Dg6 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+-+-tr(
7+-+kzpp+p'
6-snp+-+qwQ&
5zp-+pzPRzP-%
4-zp-zP-+-+$
3+-+-+-+N#
2PzPP+-+-zP"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet

21.Thf1!  stukontwikkeling met grote druk op 
pion f7. Na 21...DxDh6 verliest zwart pion f7. 
21...Taf8  22.Dh4  h6  Interessant  is  ook 
22...Pc4!?. Dit dreigt kwaliteitswinst waardoor 
zwart dus met tempo een stuk centraler plaatst 
en dus "gratis" de "stukkenactiviteit" verhoogt.
23.Dg3 Nu de meeste zwarte stukken op de K-
vleugel staan kiest wit voor Dg3 omdat hij zo 
zijn dame snel op de D-vleugel kan inzetten en 
deze daar de zwakke pionnen (a5 en mogelijk 
ook c6) kan aanvallen.  Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-tr(
7+-+kzpp+-'
6-snp+-+qzp&
5zp-+pzPRzP-%
4-zp-zP-+-+$
3+-+-+-wQN#
2PzPP+-+-zP"
1+-mK-+R+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.
Is 23...Dh5 een goed idee ?
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Uiteraard geen  23...Dh5? wegens  24.Pf4! en 
dameverlies. 
23...Ke8  Met  23...Ke8  wil  zwart  pion  f7 
bijkomend  verdedigen  maar  sluit  hij  nu  zijn 
beide  torens  af  van  de  D-vleugel.  Het 
strategische  plan van  wit  wordt  nu  daarom 
"aanval op de D-vleugel". Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+ktr-tr(
7+-+-zpp+-'
6-snp+-+qzp&
5zp-+pzPRzP-%
4-zp-zP-+-+$
3+-+-+-wQN#
2PzPP+-+-zP"
1+-mK-+R+-!
xabcdefghy

Wit aan zet

24.e6!?  Wit offert een pion zonder zekerheid 
dat hij die snel zal terug zien. Hij krijgt hier 
wel "aanvalscompensatie" voor, wat het leven 
van  zwart  er  niet  makkelijker  op  maakt. 
24...Dxe6!  de  enige  zet  die  zwart  voorlopig 
overeind kan houden. 25.Db8+ Pc8 Diagram 

XABCDEFGHY
8-wQn+ktr-tr(
7+-+-zpp+-'
6-+p+q+-zp&
5zp-+p+RzP-%
4-zp-zP-+-+$
3+-+-+-+N#
2PzPP+-+-zP"
1+-mK-+R+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

[Fritz rekent dat 26.Te5! Dxh3 27.Txe7+ Kxe7 
28.Dc7+ Ke8 29.Te1+ erg voordelig  is  voor 
wit] 

In  de  partij  zag  de  witspeler  dit  niet  en  er 
volgde:
26.gxh6 met het idee dat er nu Pg5 kan volgen 

wat  pion  f7  bijkomend  onder  druk  zet. 
26...Kd7 27.Db7+ Kd8 28.Pg5 Dxh6 29.Kb1 
Wit  kiest  voor  deze  Koningszet  zodat  Pg5 
terug mobiel wordt. Bij wit staan de 4 stukken 
erg actief  terwijl  ze  bij  zwart  op een hoopje 
staan.  Wit  heeft  dus  voldoende  compensatie 
voor zijn pionoffer. 29...Pd6 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-mk-tr-tr(
7+Q+-zpp+-'
6-+psn-+-wq&
5zp-+p+RsN-%
4-zp-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+-zP"
1+K+-+R+-!
xabcdefghy

Wit aan zet

30.Db8+  Kd7  31.Da7+  Kc8  32.Pxf7  Pxf7 
33.Txf7 Txf7 34.Txf7  Hier moest wit vooraf 
controleren of zwart niet  kon gebruik maken 
van de Niet Verdedigde Tf7 en een mogelijk 
matprobleem op de 1e rij. 
Nu  de  rook  is  opgetrokken  na  al  deze 
dreigingen  en  schermutselingen  blijkt  dat 
zwart nog steeds een behoorlijke stelling heeft. 
Wit heeft wel zijn pion terug gewonnen maar 
voorlopig zit er niet meer in. 
34...Dh5?! een belangrijke onnauwkeurigheid. 
Blijkbaar  is  Te8  of  De3  een  veel  betere 
verdediging.  Diagram 

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

Wit aan zet
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  35.Da8+ Diagram
XABCDEFGHY
8Q+k+-+-tr(
7+-+-zpR+-'
6-+p+-+-+&
5zp-+p+-+q%
4-zp-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+-zP"
1+K+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet

Natuurlijk  verliest  35...Kd7? 36.Db7+  Kd8 
37.Dxe7+.  Vandaar: 35...Kc7 Diagram

XABCDEFGHY
8Q+-+-+-tr(
7+-mk-zpR+-'
6-+p+-+-+&
5zp-+p+-+q%
4-zp-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+-zP"
1+K+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet

Na 36.Txe7+? Kd6! wint zwart ! Vandaar: 
36.Dxa5+ Kd7 37.Da7+ Kc8  38.Da6+ Kd8 
39.Db6+ Ke8 40.Tf1 Th6 Diagram 

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

Wit aan zet

Wit  gaat  nu  op  zoek  om  met  tempo  (lees 
schaakzet  of  matdreiging)  de  b4-pion  te 
veroveren. Indien hij immers "gewoon" Dxb4 
zou  spelen  geeft  hij  zwart  de  kans  om zelf 
"agressief" te worden en geeft hij het initiatief 
uit  handen.  Wit  wil  dus  wel  graag  pion  b4 
veroveren  maar  wil  bovendien  het  initiatief 
behouden. Een belangrijke techniek ! 

41.Db8+  Kd7  42.Db7+  Kd6  43.Dxb4+  Wit 
plukt  nu  de  vruchten  van  zijn  techniek.  Hij 
slaat  de  pionnen  met  (schaak)  tempo-winst 
waardoor zwart passief moet blijven toekijken. 
43...Kd7 44.Db7+ Kd6 45.Te1 dreigt mat
45...Th7 46.Dc8 Dh4 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+Q+-+-+(
7+-+-zp-+r'
6-+pmk-+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+-wq$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+-zP"
1+K+-tR-+-!
xabcdefghy

47.Dd8# zoals meestal is het voldoende dat de 
verdediger  één  keer  een  dreiging  over  het 
hoofd ziet en de partij is voor hem verloren. 

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

Waar is het nu fout gelopen in deze partij ?

Ik denk dat er enkele keerpunten zijn die beide 
spelers anders hadden kunnen spelen.

- Vooreerst is 11.Lh6 een beetje 
voorbarig. Wit had beter verder ontwikkeld.

- Verder is de zet 13...Kd7 moeilijk in 
te schatten. Zonder te stellen dat Kd7 een fout 
is "oordeelt" Fritz dat 13...a4 en verdere 
opbouw van een K-aanval op Kc1 voldoende 
compensatie zou bieden voor het mogelijke 
verlies van de h7-pion na 14.g5 enz.

- Vervolgens is er de interessante optie 
22...Pc4!? waardoor zwart zijn stukken iets 
meer centrale invloed kan verschaffen.

- Wit heeft dan weer een mooie kans 
laten liggen (26.Te5!?) 

- Tot slot heeft zwart een beslissende 
onnauwkeurigheid begaan met 34...Dh5.


