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Schaakweetjes uit 2015 
Op wereldvlak .....
valt te noteren dat de Noor Magnus Carlsen 
(°1990) nog steeds de sterkste speler ter 
wereld is. Hij heeft vandaag een Elo van 2844.
Anderzijds is er ook de Nederlander Anish 
Giri (°1994) die met zijn 2798 elo op de 3e 
plaats staat !!. Is Nederland na Max Euwe en 
Jan Timman op weg naar een nieuw glorie-
periode ?

Het sterkste schaakland is nog steeds veruit 
Rusland wat moet blijken uit volgende cijfers:

 GM  IM  
Rusland 232 522

Duitsland  89 246
USA  89 135

Frankrijk  49 105
China  37  31

Engeland  35  59
Nederland  34  83

België   7  23

Op schaaktechnisch vlak viel te noteren dat 
op topniveau de Berlijnse Verdediging van het 
Spaans (C67) veruit de meest geliefde opening 
is omdat ze zwart blijkbaar een goede kans op 
gelijk spel geeft.
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 Pf6 4.0–0 Pxe4 5.d4 
Pd6 6.Lxc6 dxc6 7.dxe5 Pf5 8.Dxd8+ Kxd8 

XABCDEFGHY
8r+lmk-vl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+p+-+-+&
5+-+-zPn+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy

In België ...  is Luc Winants (°1963) nog 
steeds onze sterkste GM gevolgd door Bart 
Michiels (°1986) en Tanguy Ringoir (°1994). 
Ze hebben respectievelijk 2556, 2536 en 2504 
Elo. Opmerkelijk is de steile opkomst van 
Capone Nicola (°1999) die met zijn 2405 Elo 
een nieuwe Belgische topspeler zal worden.

Summiere toernooi-kalender 2016

06-11 Feb Winter Round Robin 
www.wwrr.be

Wachtebeke

07 Feb Rapidtoernooi
schaakclub.wachtebeke@gmail.com

Wachtebeke

13-14 Feb Krokus Jeugdtoernooi KGSRL
www.KGSRL.be

Gent

20 27/28 Feb VSF Jeugdkampioenschap 2016 Mechelen
05 (19) Mar Vlaams Schoolkampioenschap MO (BO)
05-08 Mei VSF Kampioenschap Gent

      Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie
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Een beetje schaakgeschiedenis: André Philidor
Met deze nieuwe rubriek gaan we in elk nummer enkele belangrijke 
schaakpersonaliteiten uit het verleden belichten.

We starten met André Philidor geboren in Dreux (Frankrijk) (1726) en 
overleden in London (1795), en begraven op Piccadilly. Hij is zowat 
de eerste grote schaker maar hij was ook een groot opera componist. 
Hij leert het schaken op jonge leeftijd en als hij 23-jaar is schrijft hij 
zijn bekende " Analyse du Jeu des Echecs" waarmee hij baanbrekend 
werk verricht. Hij introduceert er de begrippen "geïsoleerde pion - 
dubbelpion - achtergebleven pion" en het is in dit werk dat hij het 
overbekende statement maakt dat pionnen de ziel van het schaakspel zijn. Het boek bevat meer dan 
300 pagina's en je kan het lezen op :   https://books.google.nl/books?
id=OWUQAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=analysis+of+chess&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKE
wjAhfSw4vbJAhWKhhoKHZi2CfgQ6AEIHTAA#v=onepage&q=analysis of chess&f=false

Zoals je kan vaststellen is de gebruikte schaaknotatie erg complex en niet ontwikkeld zoals wij die 
vandaag kennen. Hij schrijft:

wit : de pion voor de Koning, 2 zetten  (Vertaling = e2-e4)
zwart : hetzelfde                                    (Vertaling = e7-e5)

wit: de Koningsloper naar het 4e veld voor de Dameloper  (Vertaling = Lf1-c4)
zwart : hetzelfde (vertaling = Lf8-c5)

wit: de pion voor de Dameloper 1 zet vooruit (Vertaling = c2-c3)
zwart : Het Koningspaard op het 3e veld voor de loper (Pg8-f6)
 enz.

Hij geeft zeer goede commentaren bij de zetten en zo lees je bijvoorbeeld op pagina 11 de volgende 
opmerkelijke raadgeving  (vrije vertaling):
"Je moet noteren dat je, met een loper op witte velden, je pionnen op zwart moet plaatsen of bij een 
loper op zwarte velden, de pionnen op wit moet zetten omdat je loper zo kan verhinderen dat de 
stukken van de tegenstander kunnen binnendringen. Enkel in geval van verdediging kan het soms 
nuttig zijn dat je beter de pionnen op de kleur van de loper laat." (Dit past dus in ons modern 
concept van goede en slechte lopers)

In het boek eindigt hij met een opsomming van de toenmalige spelregels. Enkele fragmenten:
Spelregel 5 en 6  spreken over het begrip j'adoube zoals wij dit vandaag kennen.
Bijzonder is de spelregel 8 waarin een "onregelmatige zet" wordt bestraft met het verplicht spelen 
met de Koning. Deze regel bestaat vandaag niet meer, maar hier is wel een leuk verhaal rond 
bekend (zie het latere artikel ivm Colle).
Bijzonder is de 16e spelregel i.v.m. "pat" (stalemate) waarbij hij schrijft dat in Engeland de Koning 
die pat staat wint !! maar in Frankrijk en andere landen dit "remise" is.
Als 17e en laatste spelregel geeft hij de "50-zettenregel" aan die we vandaag ook kennen.

We kennen de naam Philidor natuurlijk ook van:
- de  Philidor-opening  1.e4-e5  2.Pf3 d6  (zie rubriek opening)
- het Philidor-stikmat (zie rubriek Stikmat) 
- het Philidor-toreneinspel (zie rubriek Toreneindspel).

Als afsluiter een partij van onze historische held.

https://books.google.nl/books?id=OWUQAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=analysis+of+chess&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjAhfSw4vbJAhWKhhoKHZi2CfgQ6AEIHTAA#v=onepage&q=analysis%20of%20chess&f=false
https://books.google.nl/books?id=OWUQAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=analysis+of+chess&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjAhfSw4vbJAhWKhhoKHZi2CfgQ6AEIHTAA#v=onepage&q=analysis%20of%20chess&f=false
https://books.google.nl/books?id=OWUQAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=analysis+of+chess&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjAhfSw4vbJAhWKhhoKHZi2CfgQ6AEIHTAA#v=onepage&q=analysis%20of%20chess&f=false
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François André Philidor - NN [C33]   gespeeld in 1790  (= 1 jaar na de Franse revolutie !!)

1.e4 e5 2.f4 Het Koningsgambiet was "hot" in 
de romantische periode (18e en 19e eeuw). Het 
geeft  erg  tactische  stellingen  waarbij 
nauwelijks  enige  positionele  overwegingen 
tellen.  2...exf4  Diagram. De meest  gespeelde 
voortzetting,  maar  ook  het  Falkbeer 
tegengambiet met 2...d5!? is interessant. 

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzpp+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+Pzp-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-+PzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy

3.Lc4  erg  uitdagend  (roekeloos  ?)  gespeeld 
omdat  zwart  nu  met  Dh4+  makkelijk  de 
rokade kan verhinderen 
3...Dh4+  4.Kf1  d6  5.Pf3  stukontwikkeling 
met aanval op Dh4 
5...Lg4  stukontwikkeling  en  tegenaanval  op 
Dd1 
6.d4  FRITZ geeft 6.Pc3 aan als bijna 1 punt 
beter.  De  reden  hiervan  is  dat  Pc3  nu  Dd1 
verdedigt en er nu dus effectief 7.PxDh4 dreigt 
met materiaalwinst. 
6...g5 zwart wil pion f4 behouden 
7.c3  en weer is Pc3 iets beter maar met deze 
c3 dreigt wit wel effectief "iets". Wat ?

XABCDEFGHY
8rsn-+kvlntr(
7zppzp-+p+p'
6-+-zp-+-+&
5+-+-+-zp-%
4-+LzPPzplwq$
3+-zP-+N+-#
2PzP-+-+PzP"
1tRNvLQ+K+R!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. Wat dreigt wit ? 

7...Dh5  Goed  gespeeld.  Wit  dreigde  immers 
8.Lxf7+ en dan kan er geen 8...KxLf7? volgen 
wegens  9.Db3+ (de  dame  onttrekt  zich  met 
tempo van de invloed Lg4) en  10.PxDh4. De 
zwartspeler heeft terecht Dh5 gekozen omdat 
hij  zo  pion  f7  bijkomend  verdedigt  en  ook 
druk zet  op Pf3 wat  wit  niet  toelaat  Db3 te 
spelen zonder bestraffing op f3. 
8.Kf2  Geeft  Pf3  een  bijkomende  dekking 
8...Pf6  aanval  op  pion  e4  waar  zwart  met 
schaak dreigt te slaan. 
9.De2?!  Hier  is  Pbd2  toch  een  stuk  beter 
omdat je zo de witte Dame in de aanval kan 
gebruiken  wat  meer  vrijheid  van  handelen 
geeft. Gebruik je waardevolle stukken om aan 
te vallen en niet om te verdedigen.
9...Lxf3?! Zwart verliest een belangrijk tempo 
door zonder noodzaak te slaan op f3. Actiever 
was 9...Pc6 en 10...0–0–0 geweest waarbij de 
Dames op het bord blijven en de onveilige Kf2 
beter kan bestookt worden. 
10.Dxf3  Dxf3+  11.gxf3  In  dit  Damenloze 
middenspel  heeft  zwart  wel  een  pion  meer, 
maar de g5-pion is erg zwak op de half-open 
g-lijn. 
11...Lg7  12.h4!  Wit  valt  de  zwakte  aan  en 
dreigt zijn toren te activeren. 
12...h6 Diagram 

XABCDEFGHY
8rsn-+k+-tr(
7zppzp-+pvl-'
6-+-zp-sn-zp&
5+-+-+-zp-%
4-+LzPPzp-zP$
3+-zP-+P+-#
2PzP-+-mK-+"
1tRNvL-+-+R!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 
Wat staat er Nul-Verdedigd ? 

Hoe dit verder bestoken ? 

eenmaal je gezien hebt dat pion g5 en Lg7 op 
NV staan  komt  de  nu  volgende  torenzet  als 
vanzelf...
13.Tg1! Ph7 Diagram 
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XABCDEFGHY
8rsn-+k+-tr(
7zppzp-+pvln'
6-+-zp-+-zp&
5+-+-+-zp-%
4-+LzPPzp-zP$
3+-zP-+P+-#
2PzP-+-mK-+"
1tRNvL-+-tR-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 

14.Lxf4!  Dit  levert  uiteindelijk  niet  direct 
pionwinst op, maar het opent wel de stelling 
14...Lxd4+ zwart herovert zijn verloren pion.
15.cxd4 gxf4 16.Tg7 Binnendringen op de 7e 
rij  is  meestal  een  goede zaak omdat  er  daar 
veel zwakke broertjes staan. 
16...Pc6 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zppzp-+ptRn'
6-+nzp-+-zp&
5+-+-+-+-%
4-+LzPPzp-zP$
3+-+-+P+-#
2PzP-+-mK-+"
1tRN+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet

17.Pc3!? Wit laat pion d4 aan zijn lot over en 
gaat  verder  in  gambiet-stijl  en  wil  snel  zijn 
stukken in het spel brengen. Vanaf nu kan Ta1 
ook in het spel betrokken worden.  
17...Pxd4 18.Lxf7+? Een fout die jij en ik niet 
zouden maken, of toch ? 
Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zppzp-+LtRn'
6-+-zp-+-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-snPzp-zP$
3+-sN-+P+-#
2PzP-+-mK-+"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

 Waarom is het gespeelde 18.Lxf7+ een fout ?  

Antwoord = zie commentaar bij zet 19.... 
18...Kf8 19.Tag1 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+-mk-tr(
7zppzp-+LtRn'
6-+-zp-+-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-snPzp-zP$
3+-sN-+P+-#
2PzP-+-mK-+"
1+-+-+-tR-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 

19...Pc6?  Zwart  had  hier  met  19...Pg5!  de 
verdediging van Tg7 kunnen onderbreken en 
punten winnen. Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+-mk-tr(
7zppzp-+LtRn'
6-+nzp-+-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-+Pzp-zP$
3+-sN-+P+-#
2PzP-+-mK-+"
1+-+-+-tR-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 
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20.Lb3?!  FRITZ  rekent  dat  20.Tg8+  iets 
sterker is maar dit is moeilijk vooruit te zien. 
20...Td8? en  weer  had  Pg5!  de  beste 
verdediging  geweest.  Het  dreigt  immers 
21...KxTg7 en 21...Ph3+  
21.Tf7+ Ke8 22.Tgg7 Pf8 23.Pd5 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-trksn-tr(
7zppzp-+RtR-'
6-+nzp-+-zp&
5+-+N+-+-%
4-+-+Pzp-zP$
3+L+-+P+-#
2PzP-+-mK-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

 Wit  heeft  nu  al  zijn  stukken  in  een 
versmachtende  aanvalspositie  gebracht  en 
zwart hield het hier voor bekeken. 1–0

De grote André Philidor wordt aanzien als de 
officieuze wereldkampioen van zijn periode.

Het valt echter op hoeveel onnauwkeurige 
zetten hij speelde in de partij, terwijl wij als 
modale clubspeler waarschijnlijk betere zetten 
zouden spelen.

Dit geeft mooi aan hoeveel progressie iedereen 
kan maken als hij over gepaste hulpmiddelen 
beschikt. Onze huidige hulpmiddelen zijn 
talrijke schaakboeken, schaakvideo's, tactische 
oefeningen, schaakprogramma's en databases.

Onze Philidor had uiteraard in de 18e eeuw 
geen enkel hulpmiddel en dus kon hij van 
niemand leren en nauwelijks oefenen of 
bijsturen. Vandaar dat zijn speelsterkte zelfs 
nog niet eens ons huidig  "clubniveau" kan 
halen. 

JEUGD
KROKUS Jeugdtoernooi KGSRL (Gent)

op 13 en 14 Feb 2016 
Schaakhuis Caissa Abrahamstraat 46 te Gent

U10 en U12 spelen 11 partijen van 25min bedenktijd
U16 en U21 spelen  7 partijen van 60 min bedenktijd

Iedereen prijs !! Inschrijving via  www.KGSRL.be

SPORTA-kampen

van 04-08 juli voor stap 1 tot 3
van 11 tot 15 juli voor stap 3 en hoger

locatie : Hoogstraten

meer info : roelhamblok@gmail.com

inschrijven via 
http://www.sporta.be/kampen/kamp/schaken
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De (moderne) Philidor-opening
Het is André Philidor die voor het eerst 1.e4 e5  2.Pf3 d6 3.Lc4 f5 beschreef, en vandaar dus zijn 
naam aan het hele "complex" 1.e4 e5  2.Pf3 d6 waarna wit enkele keuzes heeft.
De zet 3.Pc3 is minder sterk, maar 3.Lc4 of 3.d4 bezorgen zwart veel kopzorgen in de praktijk.

Vandaag wordt de Philidor dan ook nog weinig als standaard-opening gespeeld, maar het kan wel 
als ver(r)assingswapen gebruikt worden door met zetverwisseling via de Pirc-opening naar de 
Philidor uit te wijken. Het interessante hieraan is dat wit dan Pc3 heeft gespeeld (en geen Lc4 of d4) 
waardoor zwart in een aanvaardbare (en rustige) variant met 3.Pc3 komt.
Hierbij een klein overzicht van deze (moderne) speelwijze. 

1.e4  d6  2.d4  Pf6  (Pirc)  3.Pc3  e5!? (een 
enigszins verrassende zet die zwart echter geen 
problemen bezorgt)  Zie Phil 1

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-zp-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQmKLsNR!
xabcdefghy

Phil 1: Wit heeft nu enkele mogelijkheden.

Vooreerst zijn 4.Lc4?! of 4.Lg5?! minder sterk 
vanwege 4...exd4!  5.Dxd4 Pc6 (tempo-zet) en 
zwart staat gelijk. 
Ook de voortzetting na 4.dxe5   dxe5 5.DxDd8+   
KxDd8 6.Lc4 moet zwart niet vrezen. Phil 2 

XABCDEFGHY
8rsnlmk-vl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+L+P+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vL-mK-sNR!
xabcdefghy

Phil 2

6...Lb4 7.Ld2 Le6      8.LxLe6 fxLe6 9.0–0–0   
Ke7  Zie Phil 3 met gelijk spel. 

XABCDEFGHY
8rsn-+-+-tr(
7zppzp-mk-zpp'
6-+-+psn-+&
5+-+-zp-+-%
4-vl-+P+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPPvL-zPPzP"
1+-mKR+-sNR!
xabcdefghy

Phil 3

Het beste  antwoord van wit  is  4.Pf3 waarna 
4...Pbd7 misschien wel de meest gespeelde zet 
is, maar met 4...exd4!? kan zwart veel theorie 
vermijden en de stelling in evenwicht houden. 
Zie Phil 4 

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-zp-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zpP+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy

Phil 4

er volgt 5.Pxd4   (of 5.Dxd4 Pc6)   Pc6     
(het paard staat op c6 actiever dan op d7) 
en nu kiest wit meestal uit 6.Lc4 of 6.Lg5. 
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- 6.Lc4   Le7 7.0–0 0–0 8.Te1   zie Phil 5
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-vlpzpp'
6-+nzp-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+LsNP+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy

Phil 5

en  nu  bijvoorbeeld  8...PxPd4 (maar  ook 
8...Pe5 of  8...Lg4 zijn  goed  speelbaar) 
9.DxPd4  c6  10.Lg5  b5  11.Le2 (11.Lb3?  c5! 
12.De3 c4)

-  6.Lb5 Ld7 7.0–0 Le7 8.Te1 0–0 en 
we  bereiken  nu  via  zetverwisseling  de  oude 
Steinitz-variant  van  het  Spaans  (C66)  die 
aanvaardbaar spel geeft voor zwart. Zie Phil 6 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zppzplvlpzpp'
6-+nzp-sn-+&
5+L+-+-+-%
4-+-sNP+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy

Phil 6
Wit heeft nu meerdere opties zoals  9.Lf1 Te8 
of 9.LxPc6 bxLc6 10.Lg5 h6 11.Lh4 Te8 

Enkele partij-voorbeelden :

Voorbeeld 1:
1.Pc3  Pf6  2.e4  d6  3.d4  e5  4.dxe5  dxe5 
5.Dxd8+ Kxd8 6.Lc4 Lb4 7.Ld2 Le6 8.Lxe6 
fxe6 9.0–0–0 Ke7 10.Pd5+ Diagram 

XABCDEFGHY
8rsn-+-+-tr(
7zppzp-mk-zpp'
6-+-+psn-+&
5+-+Nzp-+-%
4-vl-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPvL-zPPzP"
1+-mKR+-sNR!
xabcdefghy

10...Pxd5  11.exd5  Lxd2+  12.Txd2  Td8 
13.dxe6  Pc6  14.Td7+  Txd7  15.exd7  Tf8 
16.Ph3 Kxd7 17.f3 Tf6 18.Td1+ Ke7 19.Te1 
Th6 20.c3 met gelijk spel

Voorbeeld 2:
1.e4  d6  2.d4  Pf6  3.Pc3  e5  4.dxe5  dxe5 
5.Dxd8+  Kxd8  6.Lg5  Le6  7.0–0–0+  Pbd7 
8.f4 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-mk-vl-tr(
7zppzpn+pzpp'
6-+-+lsn-+&
5+-+-zp-vL-%
4-+-+PzP-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-mKR+LsNR!
xabcdefghy

8...exf4! (De enige goede zet) 
9.Pf3 [of 9.e5 h6 10.Lh4 g5] 
9...Kc8 10.Lxf4 Pg4 11.Td2 Lb4 12.h3 Lxc3 
13.bxc3 Pgf6 met gelijk spel

SYNTHESE:  1.e4 d6 2.d4 Pf6  3.Pc3 e5!? en nu:
- 4.Lc4 exd4  5.Dxd4 Pc6
- 4.dxe5 dxe5  5.DxDd8+ KxDd8  6.Lc4 Lb4  7.Ld2 Le6  8.LxLe6 fxLe6  9.0-0-0 Ke7 
- 4.Pf3 exd4  5.Pxd4 Pc6  6.Lc4 Le7  7.0-0 0-0  8.Te1 PxPd4  9.DxPd4 c6 enz

                                                      6.Lb5 Ld7  7.0-0 Le7  8.Te1 0-0  enz.
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Voorbeeld 3:
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 d6 4.d4 Ld7 5.0–0 
Pf6 6.Pc3 Le7 7.Te1 exd4 8.Pxd4 0–0 9.Pxc6 
bxc6 10.Lf1 Tb8 11.b3 Pg4 op weg naar veld 
e5  12.f3 Lf6  13.Lb2 Pe5 14.Pa4 c5  15.Pc3 
Lc6 16.Kh1 Diagram 

XABCDEFGHY
8-tr-wq-trk+(
7zp-zp-+pzpp'
6-+lzp-vl-+&
5+-zp-sn-+-%
4-+-+P+-+$
3+PsN-+P+-#
2PvLP+-+PzP"
1tR-+QtRL+K!
xabcdefghy

16...g6 Met  het  idee  de  zwarte  loper  te 
fianchetteren  via  g7.  Anderzijds  lijkt  ook 
16...Pg6  erg  interessant  want  dit  controleert 
veld f4, het opent perspectieven voor Lf6 en 
verlamt  in  het  bijzonder  Pc3  want  zwarte 
loperruil (Lf6 tegen Lb2) is goed voor zwart. 
17.Pd5  Lg7  18.f4  Lxd5  19.Dxd5  Pg4 
20.Lxg7  Kxg7  21.h3  Dh4  22.Dd2  Df2? 
23.Dxf2 Pxf2+ 24.Kg1 1–0

Voorbeeld 4:
1.e4 e5 2.Pc3 Pf6 3.Pf3 Pc6 4.Lb5 d6 5.d4 
Ld7 6.0–0 exd4 7.Pxd4 Le7 8.Te1 0–0 9.Lf1 
Te8  10.Lf4  Pxd4  11.Dxd4  Lc6  12.Le2 
verhindert Pg4 12...Pd7!?  dit paard lonkt naar 
veld e5 of c5 en opent de baan voor Le7. 

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zppzpnvlpzpp'
6-+lzp-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-wQPvL-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+LzPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

13.Pd5  Lg5  Zwart  wil  zijn  slechte  loper 
afruilen. Merk op dat ook 13...Pc5 interessant 
is met het idee Pe6 te spelen.  

14.Lxg5 Dxg5 15.f4 [Hier dient opgemerkt dat 
15.Pxc7?  slecht  is  vanwege   15...Txe4 
16.Dxd6 Txe2!] 
15...Dh6  16.g3 Pf6?!  [beter  is   16...Pc5  het 
verschil met Pf6 is dat nu Dh6 pion d6 blijft 
verdedigen 17.Pxc7 Txe4] 
17.Pxc7 Txe4 18.Dxd6 en zwart verloor 0–1

Voorbeeld 5:
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Le7 4.d4 d6 5.h3 Pf6 
6.Pc3 0–0 7.0–0 exd4 8.Pxd4 Pe5 9.Lb3 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-vlpzpp'
6-+-zp-sn-+&
5+-+-sn-+-%
4-+-sNP+-+$
3+LsN-+-+P#
2PzPP+-zPP+"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

9...c5!? weg met dit superpaard op d4 
10.Pf3 c4 11.Pxe5 cxb3 12.Pf3 bxc2 13.Dxc2 
Le6  14.Pd4  Tc8  15.Le3  d5 met  een  klein 
voordeeltje voor wit

Voorbeeld 6:
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Lc4 Pf6 5.0–0 
Le7 6.Te1 d6 7.Pxd4 Pxd4 8.Dxd4 0–0 9.Pc3 
c6  (na deze zetverwisseling bereiken we onze 
gekende stelling zie variant bij Phil 5) 
10.Lf4 b5 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zp-+-vlpzpp'
6-+pzp-sn-+&
5+p+-+-+-%
4-+LwQPvL-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

11.Le2  Db6  12.Tad1  b4  13.Pa4  Da5  14.b3 
Td8 met gelijk spel
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Stikmat en het Philidor-stikmat
Het stikmat is een mat met het paard waarbij de Koning geen vrije velden heeft omdat die bezet zijn 
door eigen stukken. Eerst een korte "theorie" en dan enkele oefeningen.

Er bestaan eenvoudige vormen van stikmat 
zoals de grote Paul Keres eens op het bord kon 
zetten na 1.e4 c6  2.Pc3 d5  3.Pf3 dxe4  4.Pxe4 
Pf6  5.De2 Pbd7??  6.Pd6# (diagram)- 

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+nzppzpp'
6-+psN-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPPzPQzPPzP"
1tR-vL-mKL+R!
xabcdefghy

Een leuker voorbeeld is het stikmat van de 
Portugees  Damiano (gepubliceerd in 1512 !).

XABCDEFGHY
8-+-tr-+nmk(
7+-+-+-zpp'
6-+-+-+q+&
5+-+-+-sN-%
4-+-+-+-wQ$

Wit aan zet

geeft stikmat met 1.Dxh7+!   DxDh7  2.Pf7#  
XABCDEFGHY
8r+-+-+rmk(
7+pzp-sn-zpp'
6p+n+l+q+&
5+-+p+p+-%
4-+-+-+-tR$
3+-wQL+N+-#
2PvL-+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet kent Damiano ....

Wit won met 1.TxLe6!!    DxTe6  2.Pg5 Dg6   
3.Txh7+ DxTh7  4.Pf7#  Bijzonder mooi !

maar het meest fascinerende voorbeeld van het 
stikmat is het Philidor-stikmat. 

De type startpositie (zie volgend diagram) en 
het fascinerende matmanoeuvre kent zowat 
elke clubschaker, 

DEFGHY
tr-+k+(
-+-zpp'
+-+-+&
-wQ-sN-%

Wit aan zet geeft mat in 5 met ...

 1.De6+ Kh8  2.Pf7+ Kg8  3.Ph6++ Kh8 
4.Dg8+   TxDg8  5.Pf7#     (zie matdiagram)

EFGHY
-+rmk(
+Nzpp'
-+-+&

Eigenlijk werd het matmanoeuvre voor het 
eerst te boek gesteld door de Spanjaard Lucena 
Hierbij de stelling uit zijn drukwerk van 1497 ! 

XABCDEFGHY
8rtr-+-+k+(
7+-+-+-zpp'
6-+Q+-+-+&
5+-+KsN-+-%
4-+-+-+-+$
3wq-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet

geeft mat met 1.De6+   Kh8 2.Pf7+   enz.
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En nu enkele oefeningen i.v.m. het Philidor-stikmat.

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-zpR+-zpp'
6-+p+P+-+&
5zp-+-+psN-%
4-+-+-wQn+$
3wq-+-+-zP-#
2P+-+PzP-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Stik 1 : Timman - Short  (1990)
Wit aan zet

XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7+-+R+-zpp'
6-+-+-vl-+&
5wq-zp-sN-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+Q+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Stik 2 : Zwart aan zet
XABCDEFGHY
8rsn-+-tr-mk(
7+-+-+-zpp'
6-+-sNQ+-+&
5zpp+P+-+-%
4-+-wq-zP-+$
3+P+-+-+-#
2P+P+-+-zP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

Stik 3 : Kies uit 1...Ta6  of 1...Pa6 ?

XABCDEFGHY
8r+-sn-+rmk(
7+pzplwQ-zpp'
6-+-sN-+-vl&
5zp-+-+-+-%
4-+P+-zP-+$
3+PvL-+LzPq#
2P+-+-+-zP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

Stik 4 : Is 1.DxTd8 niet winnend ? 
(1...TaxDd8  2.Pf7#) 

XABCDEFGHY
8rwqltr-+-mk(
7+-+-+-zpp'
6p+psN-zp-+&
5+-zP-+P+-%
4-zPQ+P+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+PzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
Stik 5 : Kies uit 1...TxPd6 of 1...Tf8 
XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+l+-+-+&
5+-+-sN-+-%
4-+-zP-zp-+$
3zP-+-+-+P#
2QzPR+N+PmK"
1+-+-wq-+-!
xabcdefghy

Stik 6 : Kies uit 1...f3  of 1...Le4
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Stik 1 : Na 25.e7! (winnend) gaf Short niet op, maar was hij zo vriendelijk om onze held 
Philidor op het bord te laten zetten. Er volgde 25...Te8  26.Dc4+ Kh8  27.Pf7+ 
Kg8  28.Ph6++ Kh8  29.Dg8+ TxDg8  30.Pf7#

Stik 2 : Als zwartspeler moet je zien dat het Philidor-mat dreigt via hetzij 2.Dd5+ Kh8 
3.Pf7+ enz. of via  2.Db3+ Kh8  3.Pf7+ enz.
Aangezien 1...LxPe5?? 2.Df7+ mat loopt en ook het drastische 1...TxPe5? na 
2.dxTe5 en Lf6 gaat verloren geen oplossing is, moet zwart het anders 
aanpakken. Zwart kan beide dreigende Dameschaaks (Dd5+ of Db3+) slim 
verhinderen met hetzij 1...c4!? of 1...Da2! 

Stik 3 : Na het foutieve 1...Ta6? volgde er 2.Pf7+ Kg8 (TxPf7  3.De8+) 3.Ph6++ Kh8 
4.Dg8+ TxDg8  5.Pf7#.
De enige "redding" bestaat er in van 1...Pa6! te spelen zodat er na 2.Pf7+ 
gewoon 2...TxPf7 kan gespeeld worden en onmiddellijk mat dus afgewend is.

Stik 4 : Neen, want zwart speelt 1...TgxDd8! en er is geen sprake van stikmat.

Stik 5 : Na 1...TxPd6! heeft zwart het SUPERPAARD geruild en kan hij mogelijk de 
stelling in evenwicht houden.
Na 1...Tf8? krijgen we na 2.Pf7+   Kg8 (TxPf7? 3.Td8+)  3.Ph6++ Kh8  4.Dg8+   
TxDg8  5.Pf7+ het gekende Philidor-mat.

Stik 6 : Na 1...f3!  2.Pxf3 LxPf3 kan zwart waarschijnlijk remise houden.
Na 1...Le4?? kwam er mooi 2.Pxf7!!   LxTc2 (TxPf7  3.Tc8+)  3.Ph6++   en weer 
kwam het Philidor-mat op het bord.

Wachtebeke Winter Round Robin

Het Wachtebeke Winter Round Robin is een nieuw zesdaags internationaal tornooi 
op de schaakkalender tijdens de krokusvakantie. Het tornooi bestaat uit een 
Meestertienkamp en open tienkampen, een uniek concept in België.

Datum: 06/02/2016-11/02/2016
Locatie: Lyceum, Dorp 21, 9185 Wachtebeke
Concept: groepen van tien spelers waarbij iedereen elkaar 1x treft.

ingedeeld volgens fide-rating,  de eerste 3 in elke groep = prijs
Speeltempo: 90 min/40 zetten, daarna 15 min KO +30 sec per zet vanaf de 1e zet
Inschrijfgeld:  60 euro volwassenen, 35 euro -18 jaar (na 27/01/2016 10 euro extra)

Naast de tienkampen staan er ook een rapid- en een blitztornooi op de agenda ter ere 
van het 40-jarige bestaan van Schaakclub De Pluspion Wachtebeke  

(zie www.everyoneweb.com/scwachtebeke)

Voor alle info en inschrijvingen:   www.wwrr.be  

http://www.wwrr.be/
http://www.everyoneweb.com/scwachtebeke
http://www.everyoneweb.com/scwachtebeke


Vlaanderen Schaakt Digitaal                        01-01-2016                                                    pagina  13

Toreneindspel
Toreneindspelen komen relatief veel voor en dus kan oefening geen kwaad, maar eerst enkele tips.

Toreneindspel met 1 pion:
In een toreneindspel met nog slechts 1 pion moet je zeker de Philidor-positie en het Lucena-
manoeuvre kennen. In een dergelijk toreneindpel met nog slechts 1 pion moet je als verdediger 
proberen je Koning voor de af te stoppen vrijpion te plaatsen en je toren achter de pion. Als dit lukt 
krijg je de Philidor-positie, als dit niet lukt ga je meestal ten onder aan het Lucena-manoeuvre 
(bruggetje).

De Philidor-positie
De zwarte Koning staat ideaal 
voor de af te stoppen pion.
XABCDEFGHY
8-+-mk-+-+(
7+-+-+-+R'
6-+-+-+-+&
5+-+PmK-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1tr-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet

Zwart kan makkelijk remise 
houden met 1...Ta6! en op 2.d6 
volgt 2...Ta1 en wit kan niet aan 
een schaakregen vanaf de 1e rij 
ontsnappen (Te1+ enz).
Merk op dat 1...Te1+? verliest 
vanwege 2.Kd6 en Kd8 moet 
vluchten om mat te vermijden. 

Het Lucena-manoeuvre
We hebben de stelling van 
onderstaand diagram.
Het is een ongelijke strijd want 
de zwarte Koning staat slecht 
opgesteld daar hij de pion niet 
kan afstoppen en de witte 
Koning staat goed want hij kan 
zijn pion ondersteunen. 
Met de techniek van het 
"bruggetje" zal wit nu de 
promotie afdwingen.
XABCDEFGHY
8-+-mK-+-+(
7+-+P+k+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+R+-+"
1+-+r+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet

1.Tf2+ wegduwen  van  de 
zwarte Koning is het idee.
1...Kg7 zwart mag niet 1...Ke6? 
spelen  vanwege  2.Ke8!  (dreigt 
d8D) Txd7  3.Te2+ Kd6 4.Td2+ 
en wint 
2.Tf4!  De  typische  zet  in 
voorbereiding  van  het 
"bruggetje".
2...Td2  3.Ke7  Te2+  4.Kd6 
Td2+ 5.Ke6 Te2+ 6.Kd5 Td2+ 
7.Td4  en  het  "bruggetje"  is 
gebouwd  (zie  diagram)  en  de 
pion promoveert 
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+P+-mk-'
6-+-+-+-+&
5+-+K+-+-%
4-+-tR-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-tr-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Toreneindspelen met meerdere pionnen
Belangrijk om te weten als verdediger is dat een onevenwichtig toreneindspel met meerdere 
pionnen behoorlijke remise-kansen geeft, terwijl hetzelfde onevenwichtige pionneneindspel meestal 
verloren is.  Dus als verdediger probeer je best de torens op het bord houden is de boodschap !

Er zijn enkele strategische vuistregels die je kunnen helpen:
 - als verdediger blijf je best in het "toreneindspel", terwijl je best de torens probeert te ruilen 
als je de betere pionnenstelling hebt. De verdediger ruilt best pionnen, maar geen torens.
 - probeer de toren zo actief mogelijk te gebruiken en geef de Koning een verdedigende taak.
 - de toren staat ideaal achter de vrijpion, en dit zowel achter de eigen als de vijandelijke 
vrijpion (zo behoudt hij immers meer activiteit dan wanneer hij ervoor of ernaast zou staan).

Even testen of we deze vuistregels ook in de praktijk kunnen toepassen.
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XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7+-+-+-mkp'
6p+-+-+p+&
5+-+R+-+-%
4-zP-+p+-+$
3+-zP-zP-+-#
2-+-+-+PzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Maak een korte evaluatie en 
beschrijf een algemeen plan.

Korte evaluatie: wit heeft een pion meer in een 
toreneindspel. Dit levert gemiddeld gezien 
ongeveer 50% winstkansen op. Wit heeft zijn 
meerpion op de Dame-vleugel , wat een 
bijkomende plus is omdat dit uit de buurt is 
van Kg7. Een algemene vuistregel in 
dergelijke eindspelen is dat je als aanvaller 
best niet onnodig pionnen ruilt, en best ook 
spanning op beide vleugels kan behouden 
totdat de verdediging kraakt.

Algemeen plan: 
Indien wit het machinale 1.Kf2?! speelt kan 
zwart na 1...Tc8!  2.Ta5 Txc3  3.Txa5 Tb3 een 
stelling bereiken die behoorlijke remisekansen 
biedt. (zie volgend diagram).
Een beter plan is daarom van zoveel mogelijk 
de zwarte zwaktes te bestoken. Bij zwart zijn 
pion e4 en a6 zwak. Wit speelt het best 1.Td4! 
(aanval op e4)  1...Tc8 (tegenaanval op c3) 
2.c4! (wit wil geen onnodige pionnenruil) Tb8 
3.c5! en wit wint makkelijk.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-mkp'
6R+-+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-zP-+p+-+$
3+r+-zP-+-#
2-+-+-mKPzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Een dergelijk eindspel met 1 pion meer biedt 
maar weinig winstkansen omdat de zwarte 
toren ideaal staat achter de zwakke b-pion en 
klaar staat om pionen g2/h2 te belagen.

Enkele algemene oefeningen
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+r+-'
6-zp-+k+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-zp-zP-+$
3+-+-+-zP-#
2PzP-tR-+K+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet

Met 1.Te2! krijgt wit de betere kansen. Hij kan 
na 1...Tf5  2.Txe5+  TxTe5  3.fxTe5 Kxe5 
gedwongen afruilen naar een gelijk 
pionneneindspel waar hij de verste vrijpion 
heeft. (g3) Dit geeft goede winstkansen.

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

Wit aan zet

Bij wit staat pion c3 aangevallen, maar de 
witte stukken (Ke6 en Tg2) staan bijzonder 
actief. 
Wit krijgt de betere kansen met 1.Kd6! (dreigt 
2.Tg8# en ruimt de baan voor de e5-pion).
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XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+-+p'
6-zP-+-tr-+&
5+-+p+-+-%
4-+pzP-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+KzpPzP"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet

Na het verkeerde 1.b7?! kan zwart gelijk 
maken met 1...f1D+  2.TxDf1 Tb6 en het witte 
voordeel is bijna verdwenen omdat de sterke 
b-pion verloren gaat.
Vandaar dat wit hier 1.Kf1!! moet spelen 
(dreigt b7-b8) en na 1....Tf8  2.b7 Tb8  3.Kxf2 
toch iets meer voordeel heeft dan in de variant 
met 1.b7 omdat zwart nu pion b7 niet kan 
slaan zonder torens te ruilen.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7zp-tR-+-+-'
6-zp-+-+P+&
5+-+pmK-+-%
4P+-zP-+r+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Uit Capablanca -Tartakower (1924)

Wit aan zet. Wat te denken van 1.g7+ ? 
Verliest dit geen pion na 1...Txg7 of  is dit 

genoeg voor winst ?

Na de zet 1.g7+ kan zwart inderdaad tijdelijk 
een pion winnen met 1...Txg7 2.TxTg7 KxTg7 

maar dan staat er een pionneneindspel op het 
bord waar de witte centrale koning veel beter 
staat dan de verre zwarte koning. Wit zal in 
lichte looppas 3.Kxd5 en  4.Kc6 spelen waarna 
wit kan kiezen of hij met pion d4 wil 
promoveren of eerst nog de schaapjes op a7 en 
b6 wil verorberen.
Conclusie: 1.g7+ is een GOEDE zet omdat 
zwart de torens niet mag ruilen want het 
pionneneindspel is gewonnen voor wit 
vanwege zijn sterk opgestelde koning.

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

Wit aan zet
Welk plan zie je om de stelling te winnen.

Wit heeft een gezonde plus-pion op de D-
vleugel en de zwarte Koning staat op de K-
vleugel.
Indien wit de pionnen op de D-vleugel kan 
opspelen zal daarom blijken dat de zwarte 
monarch op de verkeerde kant van het bord 
staat. 
Het winnend plan van wit is dan ook simpel, 
met ondersteuning van Kd2 de pionnen op de 
D-vleugel opspelen en hierdoor Tc6 in een 
passieve verdedigingsrol forceren. Verder 
probeert wit de pionnen op de K-vleugel te 
ruilen of zal hij desnoods daar zijn toren 
offeren indien er toch een zwarte pion zou 
doorbreken. 
Algemeen gesproken is het witte plan dus een 
doorbraak forceren op de D-vleugel omdat hij 
daar het materieel overwicht heeft en een 
belangrijke verdediger (de zwarte Koning) aan 
de andere kant van het bord staat. 

The pawns are the soul of chess   Philidor


