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St-Petersburg 1914
Precies 100 jaar geleden werd in de lente het 
prestigieuze schaaktoernooi in St- Petersburg 
gehouden.
Het is één van de sterkste schaaktoernooien 
ooit gehouden en er kleefde reeds een geurtje 
van oorlogsspanning want de topspelers van 
het Oostenrijks-Hongaarse rijk (zoals 
Schlechter, Tartakower, Vidmar, Spielmann) 
mochten niet deelnemen.

Het toernooi werd op de valreep gewonnen 
door Lasker (de toenmalige wereldkampioen) 
net voor Capablanca (die overigens 7 jaar later 
wereldkampioen zou worden).
Ze speelden toen dubbele rondes, en Lasker 
wist 1 partij te winnen tegen Capablanca die 
hem het toernooi liet winnen.

Hierbij het beslissende moment.

XABCDEFGHY
8R+lmk-tr-+(
7+-+-+-+R'
6-+p+-zp-+&
5+p+nzpPzp-%
4-zP-+N+P+$
3+-+-+-mK-#
2-+P+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit (Lasker) aan zet maakt het uit met ....

Wit (Lasker) speelde 42.Pc5! en dit dreigt 
vernietigend 43.Td7+. 
Na 42...Pb6 (verdediging tegen de geciteerde 
dreiging) volgde 43.Tb8! aanval op Pb6 en 
zwart gaf op.

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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Wat denk je van ?
Hierbij enkele stellingen (van makkelijk naar moeilijk) waar je de voorgestelde zet moet beoordelen
Opgelet nr 3 en 4 zijn behoorlijk moeilijk.

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7+-+-+pvlp'
6-+n+p+-+&
5zpp+-+p+-%
4-zPpzP-vL-sN$
3zP-zP-wQPzPP#
2-+-+-+-+"
1+R+-tR-mK-!
xabcdefghy

Zwart overweegt 1...Pxd4! en pionwinst want 
2. cxPd4?  Lxd4 en damewinst. Akkoord ? 1

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

Wat denk je van 1.Pc2 (met idee 2.Pd4) ? 2

1   Neen, want na 1...Pxd4? volgt 2.Tbd1! en 
zwart verliest materiaal omdat hij zijn eigen 
paard laat pennen.

2   Wit mag niet vergeten dat hij niet alleen 
speelt. Hij moet zich telkens afvragen of zwart 
zijn zet niet kan afstraffen. Dit kan hier met 
1...Tg1+    2.Kb2 Pc4+!  3.Kb3 Tb1 mat   !!
Het lijkt wel een overval bij klaarlichte dag.

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+q+-snpvlp'
6-+-+p+-+&
5+p+-+p+-%
4-zPpzP-vLP+$
3tr-zP-sNP+P#
2-+Q+RmK-+"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart overweegt 1...Pg6. Goed genoeg ? 3

XABCDEFGHY
8-tr-+k+-tr(
7+-+-vlp+p'
6l+-zp-+pvL&
5zp-+qzP-+-%
4-+-zP-+P+$
3zp-+-+-+N#
2P+P+-wQ-zP"
1mK-+R+-+R!
xabcdefghy

Wat denk je van 1.Tb1 ? 4

3   Inderdaad, een zeer goede zet want:
- 2.Lh2 f4! en 3...Lxd4+!  4.cxLd4 

Dxf3+ of 3...Txc3! 4.DxTc3 Lxd4+ wint.
- 2.Pg2 PxLf4  3.PxPf4 Txc3 en 

materiaalwinst.

4   Op 1.Tb1 volgt vernietigend 1...Tb2!! 
(dreigt mat op a2)  en nu zijn zowel 

- 2.TxTb2 axTb2+ 3.Kxb2 DxTh1 
- of 2.c4 Lxc4 

winnend voor zwart
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Mate is the game
Enkele stellingen waar elke schaker van droomt.
 Telkens mat in 2! Van makkelijk naar moeilijk.

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7zpp+-+pzpp'
6-+-wQ-+-+&
5+-+-+q+-%
4-sn-sN-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-mK-zPPzP"
1+-+R+-+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet 5

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

Wit aan zet  6

5  Na 1...Dxf2+   2.Pe2 (het enige) Tc2 is het 
mat !

6  Na 1.Lg7   b1D 2.Th8   is het mat !
Dergelijke matwendingen zijn soms moeilijk 
op te sporen omdat ze niet met schaakzetten 
beginnen, maar met matdreigingen.

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

Zwart aan zet  7

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tR(
7+-+-+-+-'
6-zp-+-+lzp&
5trP+-+pzp-%
4p+-+-mk-+$
3+-+-+N+P#
2-+P+PzP-+"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

Wit aan zet (moeilijk)...8

7   Na 1...Ph3+   2.gxPh3 (Kh1 - Tf1 mat) Dxh2   
is het mat !
Een mooie en onverwachte matwending.

8   Deze is toch wel moeilijk. Na 1.Td8! is het 
met 2.Td4 schaakmat, ongeacht wat zwart ook 
speelt.
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Middenspel
In het middenspel heb je momenten waar je kan of moet berekenen, maar er zijn veel situaties waar 
je gewoon kan "redeneren". Je gaat dan rekening houden met de factoren "KAMP", waarvan zeker 
de factor A (activiteit stukken) een belangrijke rol speelt.

K = (on)veiligheid Koning
A = Activiteit stukken.

M = Materiaal
P = Pionstructuur  (incluis zwakke velden)

XABCDEFGHY
8-+-tr-vl-tr(
7+pmk-+-zpp'
6-+p+-zp-+&
5+-sn-zp-+q%
4L+-+-+l+$
3+-+P+NzP-#
2PzPP+QvLPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Zwart heeft Pc5 gespeeld en valt La4 aan. 
Speel je 1.b3 ? 1.Lb3? of 1.LxPc5 ? 

XABCDEFGHY
8-+-tr-vl-tr(
7+pmk-+-zpp'
6-+p+-zp-+&
5+-+-zp-+q%
4-+-+-+l+$
3+n+P+NzP-#
2PzPP+QvLPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Het vervolg na 1.Lb3 PxLb3.
Hoe slaat wit het beste Pb3 ? met 2.axPb3 of 

met 2.cxPb3 en waarom ?

Zwart moet zijn ontwikkeling nog afwerken 
(Lf8) en dus gaan we hem daarbij niet helpen 
door 1.LxPc5?! te spelen. Dit zou hem alleen 
helpen zijn stukken te activeren en bovendien 
de witte koning onder bijkomende druk 
plaatsen.

Wit kan ook niet opteren voor 1.b3? want dan 
zal er 1...b5! en stukverlies volgen.

Conclusie: er is maar één goede zet en die is 
1.Lb3

Dit is een heel gemakkelijke veronderstel ik, 
maar weet je ook dat er 3 redenen zijn waarom 
wit het beste 2.axPb3 speelt ?
Ten eerste zal wit na 2.axPb3 een relatief 
gezonde pionstructuur behouden. Na 
2.cxPb3?! heeft wit immers een geïsoleerde 
d3-pion die zwart op de halfopen d-lijn 
gemakkelijk onder bijkomende druk kan 
zetten.
Ten tweede zal wit na 2.axPb3 plotseling zijn 
toren a1 ACTIVEREN. Deze is zonder te 
spelen nu in het bezit gekomen van een open 
a-lijn !
Ten derde is het meestal aangeraden om met 
een pion naar het centrum te slaan omdat je 
dan de waarde van je pion lichtjes verhoogt. 
Inderdaad, hoe meer centraler een pion staat 
hoe meer waarde hij krijgt.
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XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zppwQ-+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+-+q+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

Kies je voor 1.Dxb7 of 1.Dd6 of 1.Dd7? 

XABCDEFGHY
8-tr-wqkvl-tr(
7zp-+l+-+p'
6-+-+pzpn+&
5+-zppsN-+-%
4-+-+-+Q+$
3zP-+-+-+-#
2-zPP+-zPPzP"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet overweegt of hij 1.PxPg6 of 

1.PxLd7 zou spelen. Wat is je aanbeveling met 
welke argumenten ?

Wit is op pionnenjacht geweest (c7) en staat nu 
lichtjes onder druk. Hij heeft materiaal 
voorsprong maar Kc1 leeft in lichte 
onveiligheid vanwege Df5 en Tc8.
Na 1.Dxb7? volgt 1...Pa5! (dubbelaanval op 
Db7 en pion c2) en zwart wint.
Na 1.Dd6?! blijft het zware geschut (Df5 en 
Tc8) ongehinderd en kan zwart met 1...Pb4! 
enorme druk op c2 ontwikkelen.
Na 1.Dd7! dreigt wit het zware geschut (Df5) 
af te ruilen waardoor Kc1 minder gevaar loopt.
Zwart kan die ruil ontlopen met 1...Df4+ doch 
dan 2.Kb1 of 2.Dd2 wat de druk wegneemt 
van pion c2. 

Te onthouden: als je materiaal voor staat is 
dameruil meestal een goede zaak.

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

Op basis van de pionstructuur zou je 
(verkeerdelijk) kunnen stellen dat Ld7 een 
slechte loper is.  Op basis van die "slechte" 
loper zou je dus kunnen denken aan 1.PxPg6 
waarop zwart dan echter 1...Tg8! 2.Dh4 hxPg6 
speelt. Zwart heeft dan het loperpaar en een 
heel sterk MOBIEL centrum. 

7zp-+l+-+-'
6-+-+pzpp+&
5+-zpp+-+-%

Door dat MOBIELE zwarte centrum kan de 
"slechte" Ld7 gemakkelijk "beter" gemaakt 
worden met e6-e5. Deze pionstructuur is 
eerder in het nadeel van wit.

Aangezien zwart dus op termijn Ld7 "beter" 
kan maken omdat zijn zwarte centrumpionnen 
niet geblokkeerd staan, is het verstandiger 
Ld7 af te ruilen voor Pe5 (dus 1.PxLd7!) 
zodat zwart niet het voordeel van het loperpaar 
heeft en bovendien zijn pionstructuur ook nog 
bepaalde zwaktes blijft vertonen (pion h7).

7zp-+q+-+p'
6-+-+pzpn+&
5+-zpp+-+-%
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Wat verkies je ?

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+p+nvlpzpp'
6p+-zplsn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+PvL-+$
3+NsN-+-+-#
2PzPP+L+PzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Verkies je 
1.Lxd6  of 1.Dd2 ? 9

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zpl+-+r+p'
6-zp-wq-+p+&
5+-+-zp-+-%
4-+P+N+P+$
3+P+-vlP+P#
2PvL-+-+-mK"
1+-+R+R+-!
xabcdefghy

Verkies je 
1.TxDd6 of 1.PxDd6 ? 10

9   De zet 1.Lxd6? is slecht want 1...Db6+  en 
Ld6 gaat verloren.
Merk op dat Ld6 verloren gaat omdat wit hem 
vrijwillig "nul-verdedigd" zet.
De zet 1.Dd2 heeft geen nadelen en is dus 
duidelijk beter.

10  Na 1.TxDd6? volgt 1...LxPe4 en 
stukverlies omdat 2.fxLe4 TxTf1 nog meer 
materiaal verliest.
Na 1.PxDd6! kan wit nog net stand houden. 
(1...Lf4+ Kg1!)

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppwqlsn-+p'
6-+-+p+-+&
5+-vlpzP-zp-%
4-+p+-vL-+$
3zP-zP-+N+-#
2-zP-wQLzPPzP"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy

Zwart heeft net g5 gespeeld. Verkies je 
2.Lxg5  of  2.Pxg5  of  2.Le3? 11

XHGFEDCBAY
1R+-+-+R+!
2+-mK-+-zPP"
3-+-+-sN-+#
4zP-zP-+P+-$
5pvLlwQ-zp-zp%
6vl-+-+-+-&
7-+q+-+-+'
8tr-mk-+r+-(
xhgfedcbay

Verkies je 
1...Lg7 of 1...Kg8 ? 12

11   Er is absoluut niets fout met 2.Lxg5 of 
2.Pxg5 doch om één of andere duistere reden 
speelde wit hier 1.Le3?! en kwam hij onder 
grote druk. Je moet de blufzetten van je 
tegenstander (hier ...g5) durven afstraffen !!

12   Met 1.Lg7! wint zwart een tempo (aanval 
op De5) en blijft een belangrijke verdediger 
(de zwarte loper) op het bord.
Na 1...Kg8?! heeft wit de vrije hand en kan hij 
met 2.Pd5 nieuwe aanvalstroepen bijbrengen.
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Absolute en relatieve penning
De penning is een krachtig aanvalswapen en enkele oefeningen in dit verband zijn dan ook niet 
misplaatst. Vooreerst opmerken dat er een absolute penning en een relatieve penning bestaat.

Bij een absolute penning mag het stuk(pion) 
NIET bewegen omdat anders de koning 
genomen wordt. 

Voorbeeld 1: 
pion g7 staat ABSOLUUT gepend en dus wint 
wit een stuk met 1.LxPf6

EFGHY
-+k+(
+pzpp'
-sn-+&
+-+-%
-+QvL$

Bij een relatieve penning mag het stuk (pion) 
wel bewegen maar dan gaat het materiaal er 
achter verloren.

Voorbeeld 2:
pion g7 staat RELATIEF gepend zodat zwart 
na 1.LxPf6 de (theoretische) mogelijkheid 
heeft om 1...gxLf6 te spelen.

EFGHY
-+qmk(
+pzpp'
-sn-+&
+-+-%
-+RvL$

Enkele bijkomende voorbeelden/oefeningen i.v.m. absolute en relatieve penning.

XHGFEDCBAY
1-mK-tR-+-tR!
2zPP+-wQ-zPP"
3-+-vL-zP-+#
4+P+-+p+-$
5-sNPzPp+-+%
6+p+-+-vl-&
7p+p+-zp-zp'
8+ktr-wql+r(
xhgfedcbay

Zoals je ziet oefent Lb6 een absolute penning 
uit op Le3. 

Zwart aan zet ....13

13 Gezien de absolute penning van Le3 kan 
zwart gewoon met 1...DxPg5! een stuk 
winnen.
Bron = Philip Lemmens

XHGFEDCBAY
1-+-+-wQ-+!
2+PmK-+-+-"
3-+PvL-zP-+#
4+-+-+-zP-$
5-sN-+-+-+%
6+-+-+nvl-&
7-zppwq-+pzp'
8+-+-mk-+-(
xhgfedcbay

Bij sommige penningen moet je wel goed 
opletten.

Zwart aan zet denkt een stuk te winnen met 
1....DxPg5 doch ....14

14 Wit speelt verrassend 2.LxLb6+ (schaak is 
tempozet) axLb6 en 3.DxDg5+ met 
dameverlies.
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XABCDEFGHY
8-mk-tr-wq-+(
7+-+-+-zp-'
6p+-vl-+-+&
5+p+Q+-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+-+-zP-#
2P+-vL-zP-+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet speelt .....

1.Lf4! met druk op Ld6 die nu zowel absoluut 
als relatief gepend staat. Zwart moet zich in 
alle varianten neerleggen bij materiaalverlies. 
Immers 1... LxLf4   2.DxTd8+ DxDd8   
3.TxDd8+ Kc7 met kwalitetisverlies. 

Zie je ook waarom zowel 1....Kc7? als 
1....Lc7? nog veel erger zouden zijn? 15

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-sN(
7zppzp-+-zp-'
6-+-zp-+-zp&
5+-+-sn-+-%
4-+L+-zp-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet 16

15 Op 1...Kc7? volgt 2.Dc5!! (mogelijk 
wegens de absolute penning van Lf4 op 
Ld6) en 3.TxLd6 is zuiver stukverlies
Op 1...Lc7? volgt 2.DxTd8+   DxDd8   
3.TxDd8+ en aangezien Lc7 absoluut 
gepend is kan hij Td8 niet slaan, dus 
stukverlies.     (Bron = Philip Lemmens)

16 Aangezien Pe5 gepend staat kan wit 
verrassend 1.Pf7! (of Pg6!) spelen en na 
1...Ld7  2.PxPe5 - dxPe5  3.Txe5+ een pion 
winnen.

XHGFEDCBAY
1-mK-+-+-tR!
2zPPzP-+-vLP"
3-+-+-zP-+#
4+-+P+-+-$
5-+-sn-+-+%
6+nvl-+-+L&
7pzpp+-zpN+'
8+k+-+-tr-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet.

Zwart staat 2 pionnen achter maar heeft wel 
een penning op Pb7 ....en hierdoor kan hij 
verrassend genoeg remise forceren ? 

Enig idee ? 17

Een kleine tip: zoek naar ongedekte stukken

XHGFEDCBAY
1RsN-+-vL-tR!
2zPK+-+Q+P"
3-zP-+LzP-+#
4+-+PzPP+-$
5q+-+-+-+%
6+-snp+-zp-&
7pzp-+pzplzp'
8+ktr-+-snr(
xhgfedcbay

Zwart aan zet 18

17 Zwart kan verrassend genoeg remise 
forceren met het mooie 1...Ta8! (aanval op 
ongedekt stuk)  2.Le2 - Tb8! (aanval op 
ongedekt stuk) en om stukverlies te 
vermijden  moet wit opnieuw 3.La6 spelen 
waarop natuurlijk opnieuw 3....Ta8 volgt. 
Remise door zetherhaling dus.

18 Met 1....Pxe4!    2.LxPe4 - Df5!  ! wint zwart 
de partij omdat 3.d5!? (onderbreekt de 
werking van Lb7) afgestraft wordt met 
3...Df1 mat!!  (had je die gezien ?)
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Pionpromotie 
Enkele oefeningen i.v.m. de pionpromotie. Ze staan van makkelijk naar moeilijk(er).

XABCDEFGHY
8-+n+-+qvl(
7+p+-wQP+k'
6p+r+n+-zp&
5zP-+p+-tr-%
4-+-+-+-+$
3+PzP-+-+-#
2-+-+-+PzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Hoe klaart wit de klus in een handomdraai ? 19

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

Wit aan zet 20

19  Wit geeft mat in 1 met 1.f8P++ en zwart 
staat mat omdat hij in dubbelschaak staat (Pf8 
en De7) en Kh7 geen vluchtvelden heeft. 
TE ONTHOUDEN: bij dubbelschaak MOET 
de koning altijd bewegen en kan dit 
dubbelschaak nooit opgeheven worden door er 
iets tussen te zetten of iets te slaan.

20     Het is De7 die het oprukken van pion e6 
verhindert. Dus moet die dame weggelokt 
worden met 1.Dh4! en na 1...-DxDh4  volgt 
2.e7+ - Kxg7  3.gxDh4 en zwart kan de 
promotie van de e7-pion niet meer afstoppen.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+-mk-'
6p+-zP-zpp+&
5zPl+-+-+p%
4-+-vL-zP-zP$
3+PtR-+-mK-#
2-+-+-+-+"
1+r+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Zwart biedt remise op basis van "Ongelijke 

lopers" ...Wat doe je met wit ? 21

XHGFEDCBAY
1-+-+-mK-+!
2zp-+-+P+-"
3-+-+P+P+#
4+q+-zp-+-$
5-+-+-zp-zP%
6+-zp-+-+p&
7kzp-+-+-+'
8+-+-+-tRQ(
xhgfedcbay

Zwart aan zet 22

21   Wit kan winnen omdat hij een ver 
opgerukte vrijpion heeft met 1.d7! - Lxd7 
2.Tc7! en zwart verliest een stuk. De vrijpion 
is hier dus niet tot promotie geraakt, maar 
heeft wel een stuk opgeleverd.

22    Je hebt natuurlijk gezien dat 1...Dg1+ 
2.Kb2 - h1D faalt vanwege 3.Th8+! - Kg6 
4.TxDh1. Zwart moet dus een andere piste 
zoeken. Het idee is Da8 weg te lokken zodat 
de h-pion kan promoveren. Zwart doet dit met 
1...-Df4+   2.Kb2 - DxTb8!  3.DxDb8 - h1D   en 
zwart bereikt een "gelijk" eindspel.
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Tata Steel Chess Event 2014
Ik ging onlangs een kijkje nemen naar het Tata Steel Chess Event 2014 en volgde in het bijzonder  
de partij Richard Rapport (+2700) - Anisch Girri (+ 2700) en beschrijf je graag mijn denkproces.
XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zppwQn+p+p'
6-+-+p+-+&
5+-+q+-zp-%
4-+-zp-+-+$
3+-+-+N+-#
2PzP-vL-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

  Wit aan zet 

Wit  heeft  2  pionnen  minder  maar  een 
"compensatie"  omdat  Ke8  onveilig  staat  en 
zwart ook een verzwakte pionstructuur heeft.  
Ik keek hier naar de NV23 bij zwart en ik zag 
dat  Ta8/Th8  en  pionnen  b7/d4/g5  op  NV 
stonden. Wit zou direct pion g5 kunnen slaan 
maar  dan  volgt  er  1...Ld6!  (tempo-zet)  en 
zwart geraakt uit de omknelling. Toen zag ik 
snel  1.Pxd4! (gebaseerd op de NV zoektocht) 
omdat  1...DxPd4  kon  afgestraft  worden  met 
2.Lc3 en Th8 (ook op NV) gaat verloren en 
wat speelt die SGM (SuperGrootMeester)? 
De SGM speelt 1.Pxd4!   Volgend Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zppwQn+p+p'
6-+-+p+-+&
5+-+q+-zp-%
4-+-sN-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-vL-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

  Zwart aan zet. 

23  NV = Negatief Verdedigde , Niet 
Verdedigde of Nul Verdedigde punten

Ik zag dat  1...Ld6 mogelijk werd beantwoord 
met 2.Pb5! vanwege 2...LxDc7 3.PxLc7+ Kd8 
4.PxDd5  exPd5   5.Lxg5+  en  wit  heeft  zijn 
materiaalachterstand weg gewerkt. 
Fritz toont me echter dat mijn berekening niet 
100%  klopt.  Na  2.Pb5  beveelt  FRITZ 
2...Lxh2+! 3.D(K)xLh2 DxPb5 aan waarna wit 
terug  2  pionnen  achter  staat  en  weer  moet 
knokken  om  zijn  materiaal  achterstand  te 
compenseren.
De jonge zwart speler (nog geen 20 jaar) heeft 
echter  andere  plannen.  Hij  speelt  verrassend 
1...DxPd4!? Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zppwQn+p+p'
6-+-+p+-+&
5+-+-+-zp-%
4-+-wq-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-vL-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet.  

Grote consternatie bij mij. 
Waarom geeft zwart nu zijn Th8 zomaar af ? 
Ik  zag  immers  2.Lc3  Dc5   3.DxDc5 PxDc5 
4.LxTh8 en wit staat gewonnen.
Er  volgde  echter  2.Lc3 Dc5 3.DxDc5 en  nu 
3...LxDc5!  wat een stuk ontwikkelt (i.p.v. het 
minderwaardige  3...PxDc5).  Ik  had  dus  met 
3...PxDc5 niet de sterkste zet gekozen en mijn 
berekening was dus foutief.  

Ik denk dat je dergelijke fouten kan vermijden 
als je trager denkt en je steeds de vraag stelt  

of dit wel degelijk de sterkste zet lijkt.
Mijn "excuus" was natuurlijk dat ik niet 100% 

geconcentreerd toekeek ....
We komen zo aan ons volgend diagram 



schaaktraining.met.jan Nr 2          15-02-2014                                                               pagina  11

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zpp+n+p+p'
6-+-+p+-+&
5+-vl-+-zp-%
4-+-+-+-+$
3+-vL-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

  Wit aan zet. 

Ik ben even verrast doordat ik 3...LxDc5 niet 
had overwogen en zie nu dat zwart mogelijk 
na 4.LxTh8 met 4...f6 kan proberen om Lh8 op 
te sluiten. Ik zie echter direct dat dit niet kan 
omdat wit dan 5.Txe6+ speelt. Akkoord ?

Neen, dit is fout. De reden zie je mogelijk als 
je  volgend  diagram  na   4.Lxh8  f6 goed 
bekijkt. Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+k+-vL(
7zpp+n+-+p'
6-+-+pzp-+&
5+-vl-+-zp-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

  Zwart heeft zonet 4...f6! gespeeld. 
Wat speel je met wit ?

Ik begon het benauwd te krijgen omdat ik nu 
pas  zag  dat  5.Txe6+  een  fout  is  vanwege 
5...Kf7! en plots staan er 2 witte stukken (Te6 
en Lh8) aangevallen. Het blijkt dus nu dat Lh8 
geen vluchtweg meer heeft.  Zwart dreigt nu 
gewoon 5...Kf7 te spelen en Lh8 gaat verloren.
Hoe kan wit dit nog ontlopen ?  Enig idee ?

Het antwoord van  de SGM kwam er snel en 
hij speelde 5.Tac1!. 
Wat doet hij eigenlijk? 
Hij zet een zwart stuk onder druk zodat het op  
NV komt. In klare taal, hij verhoogt de AP  24   bij   
de TS. 
Wit  dreigt nu   6.Lxf6+!  PxLf6   7.TxLc5 
vandaar  dat  zwart  nu  pion  f6  bijkomend 
verdedigt  met  5....  Ke7 en  we  krijgen  het 
volgend diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+-+-vL(
7zpp+nmk-+p'
6-+-+pzp-+&
5+-vl-+-zp-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy

  Wit aan zet.  Valt Lh8 nog te redden ?  
Een moeilijke !!

Met  vaste  hand  speelt  wit   6.Lxf6+  Kxf6 
7.Ted1  (hij  zet  bij  zwart  een 2e stuk onder 
druk zodat dit ook op NV staat) Ke7 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7zpp+nmk-+p'
6-+-+p+-+&
5+-vl-+-zp-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

  Wit aan zet.  

24   AP = Aanknopingspunten. 
De  bijzonderheden van een stelling waarmee 
je een Combi of een aanval kan opbouwen
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Een  makkie  veronderstel  ik  want  bij  zwart 
staan  zowel  Pd7  als  Lc5  op  NV.  Ik  merk 
nogmaals op dat het de verdienste van wit is 

dat beide zwarte stukken op NV staan. 
8.Txd7+  Kxd7  9.Txc5 wat  uiteindelijk  een 
remise toreneindspel gaf.

Nabeschouwing

Ik kan me moeilijk voorstellen dat  beide SGM de stelling zover  vooruit  rekenden, maar  het  is 
duidelijk dat ze telkens verder zagen dan mijn "eenvoudige" berekeningen die dan ook nog deels 
foutief waren. Als zwak excuus kan ik enkel aanvoeren dat ik niet 100% geconcentreerd was op 
deze partij en ook andere borden volgde.

Wat bijzonder interessant is aan dit partij-fragment is vast te stellen dat deze SGM zich ook laten 
leiden door de NV-techniek.
De techniek van het spelen op de NV is dus een goede leidraad maar je moet soms kiezen hoe.
Ter illustratie een mogelijke variant van deze partij. Na bijvoorbeeld  5...b6!? (i.p.v. 5...Ke7) 6.Ted1 
Ke7  7.Lg7 Tg8  8.b4! Ld6 (Lxb4?  9.Tc7 Ld6  10.Lxf6+ en wint) krijgen we volgende stelling. 

XABCDEFGHY
8-+-+-+r+(
7zp-+nmk-vLp'
6-zp-vlpzp-+&
5+-+-+-zp-%
4-zP-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2P+-+-zPPzP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Heb je een idee hoe wit hier het evenwicht kan behouden ?

Ikzelf dacht hier aan 9.Tc6 (druk op een NV) zodat er na 9...Lxb4?  10.Tc7! zou volgen. Doch ik 
zag dan dat zwart beter 9...Lb8! kan spelen (verhindert Tc7) en dan kon ik niets meer verzinnen om 
met wit materiaalverlies te vermijden.

Ik vroeg dan maar een schaakprogramma om hulp en FRITZ toonde me dat het anders moest. 
Met 9.Td3 (of 9.Tc3) kan wit na 9...TxLg7  10.Tcd1! (of 10.Tcd3!) spelen zodat zwart mag kiezen 
welk stuk (Ld6 of Pd7) hij wil afgeven.

Deze soort berekeningen zijn moeilijk om te vinden omdat zowel wit als zwart teveel 
mogelijkheden hebben. 


