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Russian Superfinales

In het Russische Novgorod werden de 66e Superfinals gehouden voor mannen en vrouwen. 
Allemaal grote namen natuurlijk, en bij de mannen won de 23 jarige IAN NEPOMNIACHTCHI 
(neen dit is geen schrijffout) met 6,5 op 9 voor kleppers zoals Kramnik, Karjakin enz.
Bij de dames won de 24 jarige VALENTINA GUNINA met 7 op 9. Een Combi van beide winnaars.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+-+q+-'
6-+-tR-+-zp&
5+-+-+-zp-%
4-zpQ+-+-+$
3+-+-trPzP-#
2P+-+-+-zP"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

Wit (Gunina) wint met ....

Er volgde 37.Td8+ Kg7  38.Dd4+ Df6 
39.Td7+ en opgave want 39...Kg7  40.Dxe3

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+ptr-+p'
6pwq-+-+p+&
5+-+-+-sN-%
4-vl-+-+P+$
3+P+-+-+Q#
2-vLP+l+-zP"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy

Wit (Nepomn....) wint met ..

Er volgde 37.Dg2! Te8 (LxTd1? 38.Da8+)
38.Dd5+ en opgave (38...Te6  39.Dd7 enz.)

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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Zet eens zelf een valletje op
Hierbij een reeks oefeningen waar je zelf een valletje moet opstellen. 
Zoals reeds meermaals geschreven is het zuiver spelen op valletjes niet aangewezen, maar als je er 
eentje ziet dat niet in je nadeel werkt als je tegenstander het doorziet mag je het altijd spelen. 
Dit allemaal onder het motto, je kan enkel een partij winnen als je tegenstander een fout maakt, en... 
dus is het aangewezen om hem daarbij een beetje te helpen.

XABCDEFGHY
8-+ktr-tr-+(
7zpp+-+p+-'
6-+-vl-+-zp&
5+-zp-sN-zp-%
4-+-zp-+-+$
3zP-+P+-+-#
2-zPP+-zPPzP"
1tR-+-tRK+-!
xabcdefghy

Val 1: Wit aan zet 1 

XHGFEDCBAY
1R+K+Q+R+!
2zPPzP-+PzP-"
3-vLN+-+-+#
4+-+-+P+-$
5-+-zP-+-sn%
6+-+-+-zp-&
7pzp-+pzp-tr'
8+ktr-wql+-(
xhgfedcbay

Val 2:  Zwart aan zet 2

1 Met de zet 1.Pc4!? lijkt wit te blunderen 
wegens 1...Lxh2 doch dan volgt er 2.g3! en 
de zwarte loper gaat verloren.

2 Zwart speelt 1...Pxc4 wat fout lijkt wegens 
2.Dd5+ Kh8 en 3.DxPc4 doch ...dan komt 
er 3...La6! en dameverlies

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-trpmk-'
6-+-+-wqp+&
5+p+-+PwQ-%
4-+pzP-+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+-tR-zP"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

Val 3: Wit aan zet 3

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2wq-+-+-+-"
3PzPKzP-+-+#
4+-+-wQ-zP-$
5-+-+-+p+%
6+p+-+p+-&
7-mkp+-+-+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

Val 4: Zwart aan zet 4

3 Met wit speelde ik hier het "rare" 1.Dg1 en 
zwart trapte erin toen hij 1...a5 speelde. Ik 
vervolgde met 2.fxg6! Dxg6 3.Tg2! 
(daarom moest de dame naar g1) en 
materiaalwinst

4 Speelt 1...f6 wat een fout lijkt wegens 
2.Dd7+ en 3.Dxc6 , doch ... dan komt er 
3....Dh1+ en 4...DxDc6 !!
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Verzin ...
van makkelijk naar moeilijk
XHGFEDCBAY
1R+-mK-+-tR!
2zPLsNNvL-zPP"
3-zP-+-+Q+#
4+-+P+-+-$
5-+-zpP+pzp%
6+psn-+-+-&
7pvlpsnl+-+'
8+k+-+rwqr(
xhgfedcbay

Zwart aan zet verzint een goed veld voor Pf6 5

XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-tR!
2zP-sNN+-zPP"
3-zPPvL-+-+#
4+-+P+P+-$
5-+pzp-+-+%
6snp+n+p+-&
7pvl-+k+pzp'
8tr-+r+-+-(
xhgfedcbay

Kan je alle mogelijke verdedigingszetten i.v.m. 
pion a7 verzinnen ?  Er zijn er 7 !!  6

5 De vuistregel is dat een paard voor de 
vijandelijke vrijpion moet staan. De 
vijandelijke vrijpion is hier pion d5 ... dus 
gaat Pf6 via 1....Pe8! naar 2...Pd6

6 Zwart kan 3 pionzetten spelen :1...a6 of 
1...b6 of 1...c5?! (positioneel zwak omdat 
zwart nu veld d5 niet meer controleert ). 
Verder kan hij ook 1...Tda8 en 1...Pd4 en 
1...Kc7!? (2.Lxa7? b6! en La7 gaat 
verloren) spelen. Uiteraard kan zwart ook 
eerst 1...fxe4 spelen en pas nadien de 6 
eerst geciteerde verdedigingszetten spelen.

XHGFEDCBAY
1-mKR+QvL-tR!
2zPPzP-sN-zP-"
3-+NzP-+-+#
4+-+-zP-+P$
5-+-+-+-zp%
6+psn-zpp+-&
7pvlpzp-+-+'
8+ktr-wq-snr(
xhgfedcbay

Zwart aan zet ziet een interessante voorpost 7

XHGFEDCBAY
1-mK-+-+-tR!
2zPPzP-wQP+-"
3-+-+-sN-+#
4+-vL-zP-zP-$
5-+-tRp+-zP%
6+-+n+p+p&
7pzpp+l+-zp'
8+ktr-wq-+r(
xhgfedcbay

Zwart verzint een verborgen dubbelaanval 8

7 Het eerste probleem is te zoeken waar er 
zich een voorpost kan nestelen. Een 
voorpost staat op  een veld (liefst in de 
buurt van de actiezone) waar je een stuk 
kan neerpoten zonder dat het door een pion 
(makkelijk) kan verjaagd worden. Hier is 
dit veld b4 dat zwak geworden is doordat 
wit a4 speelde. Zwart kan dit veld gaan 
bezetten door 1...Pa6 en 2...Pb4

8 Om een dubbelaanval te bedenken moet je 
tegenstander eerst enkele zwakke punten 
hebben. Hier is pion b4 ongedekt, maar wat 
is er verder nog ? Verder is er Lf4 die "nul-
verdedigd" staat .....Zwart speelde daarom 
1...PxLf4   2.DxPf4 Db8! en indien wit nu 
pion b4 verdedigt door bijvoorbeeld 3.Tb1? 
dan volgt 3...f6! en wit verliest zijn toren 
omdat Df4 ongedekt staat.  Wit kan dus 
beter 3.Dd2 spelen en pion b4 afgeven. 
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De goede techniek in het toreneindspel
Men zegt al schertsend dat elk toreneindspel 
remise is. Daar zit veel waarheid in, tenminste 
als beide spelers de juiste vuistregels volgen. 
Ik geef hierbij een voorbeeld van een recente 
partij en achteraf een opsomming van de juiste 
vuistregels.

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

Zwart aan zet. 
a. Maak eerst een kleine beoordeling van de 

stelling.
b. Wat is vervolgens je aanbeveling ? 
Is het 34...Tf7  of 34...Tc7 of 34...b4 ? 

Beoordeling van de stelling ?
Het betreft hier een toreneindspel met gelijk 
aantal pionnen zonder dat iemand een vrijpion 
heeft.
De witte pionstructuur is een kleinigheid beter 
en ook de witte koning staat een kleinigheid 
dichter bij het centrum. 
Conclusie: wit heeft een miniem voordeeltje 
dat in een toreneindspel in principe 
onvoldoende is voor winst.

Aanbeveling ?
Indien zwart 34...Tf7 speelt dan is hij bereid 
om na 35.TxTf7 een pionneneindspel te 
spelen. In tegenstelling tot een toreneindspel 
heeft een pionneneindspel een veel kleinere 
remise marge. In klare taal zou je kunnen 
stellen dat indien zwart op winst moet spelen 
hij dit het best probeert door de torenruil aan te 
bieden. De partij kan dan makkelijker een 
winst of verlies opleveren met kleinere remise 
kansen. In casu lijkt de torenruil nog steeds 

een miniem voordeeltje voor wit te betekenen 
en dus zal zwart 34...Tf7 enkel spelen als hij 
echt moet winnen (bijvoorbeeld vanwege het 
ploegresultaat of stand in de rangschikking).

Indien zwart 34...Tc7 speelt geeft hij 
weliswaar de open d-lijn af, maar kan hij 
35...Tc4 en 36...b4! spelen waarna de b en c-
pion geruild worden. Het overblijvende 
toreneindspel met 3 pionnen op dezelfde 
vleugel is dan gewoon dood remise. 
Conclusie: met 34...Tc7 kan zwart geforceerd 
naar remise afwikkelen.

In de partij speelde zwart ongelukkig 34...b4? 
en dit geeft wit heel goede kansen omdat hij 
nu gratis aan wit een vrijpion geeft. Er volgde 
35.cxb4 Td4 en zwart wint wel zijn pion terug 
maar na 36.Tb3! kan zwart enkel een 
schamele pion op h4 slaan terwijl wit nu een 
reuze vrijpion op b4 heeft die zwart veel 
problemen zal bezorgen.

Er volgde verder 36...Txh4  37.Ke2 Kf7  
diagram
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+kzp-'
6-+-+p+-zp&
5+-+-+-+-%
4-zP-+-+-tr$
3+R+-+-+-#
2-+-+KzPP+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet

 38.b5! daar gaat de vrijpion. Zwart kan die 
niet stoppen met Kf7 omdat die buiten het 
vierkant staat (vierkant gevormd door de 
diagonaal b5-e8) en dus kan hij die enkel 
stoppen met zijn toren waardoor zwart een 
passieve toren krijgt en wit een actieve. 
38...Ta4  39.b6 Ta8  40.b7 Tb8  diagram



schaaktraining.met.jan Nr 16          15-10-2013                                                               pagina  5

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7+P+-+kzp-'
6-+-+p+-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+R+-+-+-#
2-+-+KzPP+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.  Wat is zijn winstplan ? 

Het witte winstplan is heel eenvoudig.
Het grote voordeel dat wit in deze stelling 
heeft is dat Tb8 niet kan spelen terwijl Tb3 
meerdere tempo's op de b-lijn heeft en dus de 
zwarte koning in tempodwang kan geraken.
Het witte plan is dan ook:

-  in een eerste fase de witte koning 
beter op te stellen en de zwakte op e6 bij zwart 
belagen. In klare taal dus streven naar Ke5.

- in een tweede fase proberen de e6 
pion te veroveren en dit desnoods ten koste 
van de pion b7 doch er voor te zorgen dat 
zwart de pion b7 enkel kan slaan door een 
torenruil toe te staan.  Nadat de zwarte koning 
op b7 staat kan de witte koning dan makkelijk 
de zwarte pionnen op de K-vleugel veroveren. 

Er volgde 41.Ke3 Ke7   42.Ke4 Kd6  43.f4 
(legt de zwakte e6 vast) g6 (zwart wil zo lang 
mogelijk zijn K op d6 houden om Ke5 te 
verhinderen)  diagram
XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7+P+-+-+-'
6-+-mkp+pzp&
5+-+-+-+-%
4-+-+KzP-+$
3+R+-+-+-#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Hoe kraak je de zwarte vesting ?

Wit gebruikt het wapen van de zetdwang. 
Omdat Tb8 niet kan spelen zijn het enkel de 
zwarte pionnen en Kd6 die kunnen zetten. 
Vandaar dat wit nu gewoon geduldig is en 
afwacht tot zwart al zijn tempozetten heeft 
opgebruikt om dan zwart te verplichten zijn 
stelling te verslechten. 
Er volgde 44.Tb1 (tempozet) g5  45.fxg5 
(ideaal had wit liever deze pion niet genomen 
want hoe meer pionnen geruild worden hoe 
makkelijker de verdediging. Wit wil echter 
verhinderen dat zwart via g4 en h5/h4 ook aan 
een vrijpion zou komen.)  45...hxg5  46.g4 
Kd7  47.Ke5 Ke7

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

Wit aan zet ....

Gebruikt weer zetdwang door 48.Tb4! te 
spelen. De zwarte monarch moet nu wijken en 
doorgang verlenen aan Ke5. Na 48...Kf7 
49.Kd6 Kf6  50.Kc7 kon zwart opgeven.

De juiste vuistregels om zo'n toreneindspel 
te voeren zijn:

- geef de tegenstander NIET gratis een 
gevaarlijke vrijpion !
-  probeer je eigen toren ACTIEF te gebruiken. 
Als je toren in een passieve rol wordt geduwd 
is dit een groot nadeel.
- geduld geduld geduld !! Geef de tegenstander 
geen tegenkansen en probeer hem meerdere 
zwaktes aan te smeren.
- weet dat een toreneindspel meer 
remisekansen geeft aan de verdediger dan een 
pionneneindspel.
- zetdwang is een sterk wapen in het eindspel.
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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
-mkq+(
+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 ....9

9 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 ....10

10 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 een "nul-verdedigd" punt 
en zwart verliest in alle varianten materiaal. 
Immers 1... LxLf4   2.DxTd8+ DxDd8   
3.TxDd8+ Kc7 met kwaliteitsverlies. 

Zie je ook waarom zowel 1....Kc7? als 
1....Lc7? nog veel erger zouden zijn? 11

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 12

11 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

12 Aangezien Pe5 gepend staat, speelt wit 
verrassend 1.Pf7! (of Pg6!) met na 1...Ld7 
2.PxPe5 - dxPe5  3.Txe5 pionwinst.

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 ? 13

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 14  (moeilijk)

13 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.

14 Met 1....Pxe4!    2.LxPe4 - Df5!!   wint zwart 
omdat 3.d5?, wat de werking van Lb7 
onderbreekt, verliest vanwege 3...Df1 mat!!
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Waarom niet
Hierbij enkele oefeningen waarin de voorgestelde zet fout is. Zie je ook waarom ?
XHGFEDCBAY
1-mK-tR-+-tR!
2+-zPQzP-vL-"
3P+-+-zP-sN#
4sNP+P+-zP-$
5-+-zp-+p+%
6+lsn-zpq+-&
7pzppvl-+-+'
8+k+-+-trr(
xhgfedcbay

Zwart aan zet overweegt pion e4 te slaan. Hoe 
slaan, met  1...-Lxe4 of 1...Pxe4  of 1...Dxe4. 

Wat is je conclusie ?15

XHGFEDCBAY
1-mK-tR-+-tR!
2zPPzP-+-+-"
3-+-+-zPL+#
4+-+-vL-+P$
5-+-sNn+-zp%
6+-snp+-+-&
7pzp-+-+p+'
8+ktrl+-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet (2100 Elo) speelde hier 1....-b5.
Kan jij hem op zijn fout wijzen ?16

15 Met 1...-Lxe4? plaats zwart een stuk nul-
verdedigd en dat zijn momenten om goed 
uit je doppen te kijken. Wit wint materiaal 
met 2.g5! (uitschakelen verdediger). 
Hetzelfde verhaal na 1...Pxe4? wegens 
2.PxLg6 (schakelt met tempo een 
verdediger van Pe4 uit) en wint materiaal.
Tot slot is ook 1...Dxe4? een afrader 
vanwege  2.DxDe4 LxDe4 (PxDe4 
3.PxLg6!) 3.g5! en stukwinst.
Conclusie: zwart mag pion e4 niet slaan.

16 De zet 1...-b5 is fout omdat er 2.axb5! volgt 
en zwart niet 2....-Lxb5 kan spelen wegens 
3.c4 en stukverlies. Minder duidelijk is 
2.Lc5!? bxa5!?  en zwart leeft nog.

XHGFEDCBAY
1-+-tR-vL-+!
2zPK+P+QzPL"
3-zPP+-zP-zP#
4+-+-+-+-$
5-vl-+-wqp+%
6+-+p+n+p&
7pzpp+-+-+'
8+ktr-+-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet denkt aan 1...-Pe7 om na 2.Lb1 
nog tijdig 2....-Pg6 te spelen.

Waarom is 1...Pe7 fout ?17

XHGFEDCBAY
1-mK-+R+-tR!
2zPPzPL+-+P"
3-+NzP-wQ-+#
4+-+-+pzP-$
5-+N+p+-+%
6+-sn-+-+p&
7pzpp+-vll+'
8+ktr-wq-+r(
xhgfedcbay

Een misser van Kasparov 
(de toenmalige Wereldkampioen).

Waarom is 20...Lc8  fout ?18

17 Omdat zwart materiaal verliest vanwege de 
nul-verdedigde positie van Lg5. Er volgt 
dan 2.b4! (wegjagen van de verdediger van 
Lg5)  De5  3.f4! en stukwinst

18 Na 20....Lc8? volgde 21.Txd5!. Aangezien 
op 21....DxTd5? 22.Pe7+ of op 21....PxTd4 
22.Dxg7 mat volgt, gaf Garry op.
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Oude meesters
Het is pas in 1929 dat Colle (de toenmalig beste Belgische speler) tegen gewezen Wereldkampioen 
Capablanca kan spelen. Dit gebeurt in het toernooi van Karlsbad in 1929.

Hierbij enkele fragmenten uit hun eerste partij.
1.d4 Pf6 2.Pf3 b6 3.e3 Lb7 4.Pbd2 e6 5.Ld3 
c5 6.0–0 Pc6 7.c3 Le7 8.e4 cxd4 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpl+pvlpzpp'
6-zpn+psn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zpP+-+$
3+-zPL+N+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Tussen welke 3 zetten zou je nu kiezen ?

Antwoord: Tussen  9.cxd4 of  9.Pxd4 of  9.e5 
(dreigt stukwinst).  De zet 9.e5 is iets minder 
goed  omdat  hij  teveel  het  centrum  afgeeft. 
Verder  krijgen  zowel  9.cxd4  als  9.Pxd4  een 
gelijke  beoordeling  (van  Fritz  en  de  IGM). 
Colle speelde in al zijn partijen echter 9.Pxd4.

9.Pxd4 0–0 10.De2 Pe5 11.Lc2 Dc8 12.f4 La6 
13.Dd1 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+q+-trk+(
7zp-+pvlpzpp'
6lzp-+psn-+&
5+-+-sn-+-%
4-+-sNPzP-+$
3+-zP-+-+-#
2PzPLsN-+PzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet aarzelt tussen 
13...LxTf1 of 13...Pc6.  Wat is je aanbeveling ?

Antwoord:  Na  13...Pc6 moet  wit  Tf1 
wegspelen en is er geen materiaalruil.

Indien zwart 13...LxTf1 speelt dan volgt er een 
ruil met  14.fxPe5 La6  15.exPf6 Lxf6 waarna 
zwart  slechts  "een  toren  en  een  pion"  heeft 
voor "2 stukken". Dit is iets te weinig in het 
middenspel en dus speelt zwart het niet. 

13...Pc6 14.Tf3 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+q+-trk+(
7zp-+pvlpzpp'
6lzpn+psn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-sNPzP-+$
3+-zP-+R+-#
2PzPLsN-+PzP"
1tR-vLQ+-mK-!
xabcdefghy
Zwart aan zet denkt aan 14...d5. 
Een goede of een slechte zet ?

Antwoord: Uiteraard een slechte zet omdat wit 
na 15.exd5 of nog beter 15.e5 plots een zeer 
actieve Lc2 heeft die samen met Tf3 en Dd1 
druk zullen uitoefenen op de zwarte K-stelling. 

14...g6  15.P2b3  Pxd4  16.Pxd4  Lb7  17.De2 
Lc5  18.Th3  Dc6  19.e5  Pd5  20.Df2  Lxd4 
21.cxd4 Tac8 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpl+p+p+p'
6-zpq+p+p+&
5+-+nzP-+-%
4-+-zP-zP-+$
3+-+-+-+R#
2PzPL+-wQPzP"
1tR-vL-+-mK-!
xabcdefghy

Wit denkt aan 22.Dh4 of moet hij iets anders 
spelen ? 
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Antwoord:
De  zet  22.Dh4 is  een  grote  fout  wegens 
22...Pf6! (dekt mat op h7 en dreigt zelf mat op 
g2)   23.Df2  DxLc2   24.exPf6  (of  DxDc2 
TxDc2  25.exPf6  Tfc8  en  zwart  wint 
makkelijk)  DxLc1+!   25.TxDc1  TxTc1+ 
26.Df1 TxDf1 en zwart wint materiaal.
Het blijkt dus dat 22.Dh4 verliest en de enige 
zet die de partij nog kan redden is 22.Ld1.

  22.Ld1! (het enige) Diagram 
XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpl+p+p+p'
6-zpq+p+p+&
5+-+nzP-+-%
4-+-zP-zP-+$
3+-+-+-+R#
2PzP-+-wQPzP"
1tR-vLL+-mK-!
xabcdefghy

Capablanca  vraagt  zich  af  hoe  hij  Tf8  kan 
activeren en bijkomend pion h7 verdedigen.

Antwoord:
Met 22...f6! wat direct de f-lijn half opent en 
Df2 in nauwe schoentjes brengt en tevens Tf7 
toelaat om h7 bijkomend te verdedigen.

22...f6 23.Dh4 Tf7 24.Lf3 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7zpl+p+r+p'
6-zpq+pzpp+&
5+-+nzP-+-%
4-+-zP-zP-wQ$
3+-+-+L+R#
2PzP-+-+PzP"
1tR-vL-+-mK-!
xabcdefghy

Zwart zoekt zwakke punten en speelt ....

Antwoord:  Zwart  ziet  dat  pion d4 ongedekt 
staat en dus volgt er gewoon Dc4 waardoor wit 
met tempo meer invloed wint. 

24...Dc4 25.Le3 Pxe3 26.Lxb7 Pf5 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7zpL+p+r+p'
6-zp-+pzpp+&
5+-+-zPn+-%
4-+qzP-zP-wQ$
3+-+-+-+R#
2PzP-+-+PzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Colle aarzelt tussen 27.Df2 en 27.De1. 
Wat is je aanbeveling ?

Antwoord:
Na 27.De1   Tc7! Le4 28.Dxd4   is er pionverlies.
Na  27.Df2 is  27...Tc7? fout  wegens 28.Tc3!. 
Bovendien kan er op  27...Dxd4?!  28.DxDd4 
PxDd4 29.LxTc8 volgen.
Conclusie: 27.Df2 is de beste verdediging. 

27.De1?!  [27.Df2  kon  de  partij  langer  in 
evenwicht  houden]  27...Tc7  28.Le4  Dxd4+ 
29.Kh1 fxe5 30.Lxf5 exf5 31.fxe5 Te7 32.Te3 
Dxb2 33.e6 dxe6 34.Txe6 Kf7 0–1

-------------------
Enkele weken later ontmoeten ze elkaar 
opnieuw in Budapest. Colle heeft nu zwart.
XHGFEDCBAY
1-mKR+-vL-tR!
2zPPzPL+QzPP"
3-+NzP-+-+#
4+-+nzPP+-$
5-+-+p+-+%
6+-+p+n+-&
7pzpp+-zppzp'
8+k+rwql+r(
xhgfedcbay
Speel je hier 10....e5 of 10...Ld7 ?

Colle koos hier voor 10...e5? doch kon direct 
opgeven na 11.cxd5!! omdat hij na 11.Dxd5 
Lc4 stukverlies lijdt.  Colle zocht met 10...e5 
te vroeg complicaties terwijl zijn stukken nog 
niet optimaal opgesteld stonden.
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Combinaties

XHGFEDCBAY
1RsNLmK-vL-tR!
2zPP+P+-+-"
3-+P+-zP-zP#
4+-+-sn-+Q$
5-+-+-+-+%
6+-+l+p+P&
7pzpp+-+-+'
8trn+kwq-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet 19

XABCDEFGHY
8-tr-+kvl-tr(
7+-wq-+pzpp'
6l+-+p+-+&
5zp-zppzP-+-%
4-+-sN-+Q+$
3+PzP-+-vL-#
2P+-+-zPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet 20

19 De mirakelzet is 1...Dh4+  2.g3 Pxf3+ en 
3...DxDa4

                of  2.Kd1 Lb3+ en damewinst
                of  2.Kd2 Pxf3+ en 3...DxDa4

20 Met 1.Pxe6   fxe6 2.Dxe6+ Le7 3.DxLa6   
wint wit twee pionnen. Om het volledig 
juist te hebben moet je ook gezien hebben 
dat het gevaarlijke 1...Dd7!? faalt op 
2.Pxg7+.  Zonder deze Pxg7 schaakzet was 
Pxe6 immers een blunder.

XHGFEDCBAY
1-mK-+R+-+!
2zPPzP-+-+-"
3-+Q+-+P+#
4+-zpN+-wq-$
5-+-+P+-+%
6+p+-+-+-&
7pvl-+-+p+'
8mk-tr-+-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet 21

XHGFEDCBAY
1-mKL+-+-+!
2zP-+-+-+r"
3-zP-wQ-+-+#
4+-+-+-+-$
5-+-+Pzp-+%
6+pwq-zp-+-&
7p+pzp-+-zp'
8+-mk-+-sN-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet 22

21 Zwart wint materiaal met het eenvoudige 
1...Te8! en in alle varianten gaat Pe4 
verloren of wordt het mat op de eerste rij.
Inderdaad, op 2.Pg5 volgt 2...Te1+ en op 
2.Pd2 volgt 2...DxPd2!  3.TxDd2 Te1 mat

22 Zwart wint met  1...Db2!   2.Pd7+ Kg8(g7)   
aangezien wit nu met 3.Le2 (of De2) een 
stuk moet afgeven om mat te verhinderen 


