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INLEIDING
Doel en gebruik
Deze schaakoefeningen bestaan uit 25 partijen met opgaven. De partijen zijn gespeeld op
het niveau van een gemiddelde clubschaker (ELO globaal tussen 1600 en 2000). Dit
lesmateriaal is dan ook bedoeld voor (beginnende) schakers die iets willen leren over
combinaties, strategie en tactiek. Het kan gebruikt worden bij schaaklessen of bij zelfstudie.
Procedure
De partijen moeten zet voor zet nagespeeld worden. Tussen de zetten staan opgaven. Het is
raadzaam de antwoorden van de opgaven op papier te noteren. De antwoorden staan in een
apart gedeelte. Er kan zelf bepaald worden of na iedere opgave het antwoord gecontroleerd
wordt, of pas nadat de gehele partij is doorgewerkt. De volgorde waarin de partijen gespeeld
worden is niet van belang. Het is verstandig de partijen twee keer door te nemen (met
voldoende tijd ertussen). De eerste keer van de kant van wit bekeken en de tweede keer van
de kant van zwart.
Weergave
De partijzetten zijn weergegeven met de lange notatie en zijn vet gedrukt. Voor een
zettenreeks in een opgave of antwoord wordt de korte notatie gebruikt.
Niveau
Het niveau van de opgaven varieert van simpel tot erg lastig. Sommige antwoorden geven
het vervolg van de partij weer. Het is daarom belangrijk bij zelfstudie dat de onderliggende
tekst bedekt wordt.
Resultaat
Het niveau van de schaker bepaalt met welk gemak de opgaven gemaakt kunnen worden.
Het gemiddeld niveau van de opgaven is zodanig dat de schakers die schaaklessen volgen er
het meeste profijt van zullen hebben. Na het doorwerken van de partijen zullen zij een beter
inzicht hebben in combinaties, strategie en tactiek. Tevens is bij de meeste partijen
informatie gegeven over de betreffende opening. Soms in de vorm van opgaven.
Voor schakers met een ELO van boven de 2000 zullen veel opgaven wellicht te weinig
uitdagend zijn, maar ook voor hen zitten er af en toe pittige combinaties tussen.
Tot slot
De gegevens van de partijen (namen van spelers, plaats en jaartal) zijn weggelaten. De
partijen zijn wel allemaal echt gespeeld op een schaakclub, tijdens een schaaktoernooi of via
correspondentie. Veel succes en plezier gewenst met het doornemen van de partijen.
M.J.W. Beck
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PARTIJ 1

Evansgambiet

1.e2-e4 e7-e5 2.Pg1-f3 Pb8-c6 3.Lf1-c4 Lf8-c5 4.b2-b4 ...
Toelichting:
Deze opening is een variant van het Italiaans en heet Evansgambiet. Wit offert pion b4 om
met tempowinst c3 en d4 te kunnen spelen. Vervolgens moeten door snelle ontwikkeling en
druk op f7 (het kwetsbare punt in de zwarte stelling) aanvalskansen gecreëerd worden.
Zwart kan het offer weigeren en 4...Le7 spelen of het aannemen en vervolgens met de loper
naar a5, c5 of e7 gaan.
4... Lc5xb4 5.c2-c3 Lb4-a5 6.Dd1-b3 ...
Opgave 1
Meestal wordt hier 6.d4 exd4 7.O-O gespeeld, maar 6.Db3 is ook mogelijk. Een zet moet bij
voorkeur iets dreigen. Wat dreigt er na 6.Db3?
6... Dd8-e7 7.Lc1-a3 d7-d6 8.O-O Pg8-f6
Opgave 2
Wat dreigt zwart met deze zet?
Opgave 3
Op welke manieren kan wit pion e4 dekken en welke van die manieren is het beste?
Eventueel toelichten met varianten.
9.d2-d4 ...
(zie diagram)

Stelling na 9.d2-d4
5

Opgave 4
Wit neemt kennelijk niet de moeite om pion e4 te dekken. Laat door middel van een variant
zien wat er gebeurt als zwart hier 9...Pxe4 speelt.
9... La5-b6
Opgave 5
Wat is het nut van deze zet?
10.d4xe5 Pc6xe5 11.Pf3xe5 De7xe5
Opgave 6
Met deze zet krijgt wit de gelegenheid om op f7 te slaan en de pion terug te winnen.
Waarom speelt zwart hier niet gewoon 11...dxe6, zodat pion f7 gedekt blijft?
12.Lc4xf7† Ke8-f8 13.Pb1-d2 ...
Opgave 7
Pion e4 wordt nu twee keer aangevallen (door De5 en Pf6) en slechts één keer verdedigd
(door Pd2). Kan zwart nu zonder problemen 13...Pxe4 spelen?
13... Pf6-g4
Opgave 8
Wat dreigt deze zet?
Opgave 9
Hoe kan dit het gemakkelijkst voorkomen worden?
14.Pd2-f3 De5-f6
Opgave 10
Waarom is 14...Df6 beter dan 14...Dxe4?
15.Lf7-d5 c7-c6 16.Ld5-c4 ...
Opgave 11
De zetvolgorde 15.Ld5 en 16.Lc4 lijkt tempoverlies voor wit te zijn. Wit had ook direct
15.Lc4 kunnen spelen. Het doel van 15.Ld5 is juist om ...c6 uit te lokken.
Wat zou hiervan de reden kunnen zijn?
16... Lb6-c7
6

Opgave 12
Deze zet is niet alleen bedoeld om pion d6 nog eens te dekken. Wat is de andere functie van
...Lc7?
17.Ta1-e1 ...
Opgave 13
Wat is de bedoeling van deze zet?
Opgave 14
Zwart wil graag zijn loper op c8 in het spel brengen. Dit kan niet direct met bijvoorbeeld
17...Ld7. Waarom niet? (laat het opspelen van e4 hier buiten beschouwing)
Opgave 15
Op welke manier kan zwart de loper in het spel brengen?
17... b7-b5 18.Lc4-d3 Lc8-e6 19.e4-e5 ...
(zie diagram)

Stelling na 19.e4-e5
Opgave 16
Zwart heeft nu drie mogelijkheden: 1. dames ruilen (...Lxb3 en exf6); 2. pion e5 slaan; 3. de
dame wegzetten. Laat met een variant zien wat er gebeurt als de dames worden geruild (dus
19...Lxb3 20.exf6).
Opgave 17 (ga terug naar de stelling met 19.e5)
Als zwart besluit pion e5 te slaan op de 19e zet, met welk stuk moet dat dan gebeuren?
Opgave 18 (ga terug naar de stelling met 19.e5)
Na 19...Pxe5 speelt wit 20.Pxe5. Hiermee laat wit de dame op b3 in staan, terwijl de zwarte
dame niet aangevallen wordt. Laat zien wat er gebeurt na 20...Lxb3.
7

Opgave 19 (ga terug naar de stelling met 19.e5)
In de partij koos zwart voor de derde mogelijkheid, namelijk het wegspelen van de dame.
Laat zien dat de zwarte dame in ieder geval niet naar de volgende velden kan gaan: d8, g6,
g5, h4, f5 en f4.
Opgave 20 (ga terug naar de stelling met 19.e5)
Er blijven nog twee zetten over: 19...De7 en 19...Dh6. Laat zien dat 19...De7 niet goed is.
19... Df6-h6 20.Db3-d1 ...
Opgave 21
Wit dreigt nu materiaal te winnen. Hoe?
Opgave 22 (ga terug naar de stelling met 20.Dd1)
Om de dreiging h3 te pareren, moet zwart de diagonaal a3-f8 afsluiten. Het is niet mogelijk
om met de koning uit de diagonaal te stappen met bijvoorbeeld 20...Kg8. Waarom niet?
Opgave 23 (ga terug naar de stelling met 20.Dd1)
Zwart zou de diagonaal a3-f8 kunnen afsluiten met 20...c5. Op 21.h3 kan zwart dan 21...Pxe5
spelen. Of toch niet? Laat zien wat er gebeurt na 20...c5 21.h3 Pxe5 22.Pxe5 dxe5.
20... b5-b4
Opgave 24
Hiermee voorkomt zwart de variant uit opgave 23. Wit bedenkt nu het volgende plan: "Als
ik Lc1 speel, val ik de zwarte dame aan. Die kan alleen naar h5. Vervolgens speel ik exd6. Ik
val dan Lc7 aan en tevens Le6 (met de toren). Ik win hiermee dus een stuk."
Laat zien dat wit iets over het hoofd ziet. Dus na: 21.Lc1 Dh5 22.exd6 Lxd6 23.Txe6.
21.La3xb4 c6-c5 22.Lb4-a3 Kf8-f7?
Opgave 25
De reden dat zwart ...Kf7 speelt is om de torens te verbinden. Hierdoor heeft de variant met
h3 niet zo veel effect (zie bij antwoord 23), want de toren op a8 staat nu niet meer ongedekt.
Toch verliest deze zet. Geef de sleutelzet (dat is de eerste zet van de winnende variant).
23.La3-c1 Dh6-h5
Opgave 26
Bedenk de rest van de variant.
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PARTIJ 2

Spaans (Marshall)

1.e2-e4 e7-e5 2.Pg1-f3 Pb8-c6 3.Lf1-b5 ...
Opgave 1
De zet 3.Lb5 is kenmerkend voor deze opening: het Spaans. Wat dreigt wit met deze zet?
3... a7-a6 4.Lb5-a4 Pg8-f6 5.O-O ...
Opgave 2
Wit zou hier ook 5.d4 kunnen spelen om het spel te openen. Toch is dit iets minder goed
dan 5.O-O. Waarom?
5... Lf8-e7
Opgave 3
Zwart slaat niet pion e4, terwijl deze ongedekt staat. Waarom niet? (De zet 5...Pxe4 is
overigens wel een gespeelde variant in het Spaans.)
6.Tf1-e1 b7-b5 7.La4-b3 O-O 8.c2-c3 d7-d5
Opmerking
Deze zet is kenmerkend voor de Marshall-variant van het Spaans. Als wit nu niet neemt op
d5 heeft zwart een belangrijk tempo gewonnen ten opzichte van de normale zet ...d6. In deze
variant offert zwart een pion.
9.e4xd5 Pf6xd5
Opgave 4
Hoe wint wit nu een pion?
10.Pf3xe5 Pc6xe5 11.Te1xe5 Pd5-f6 12.Te5-e1 Le7-d6 13.h2-h3 ...
Opgave 5
Tegen welke dreiging is 13.h3 gericht?
13... Pf6-g4! 14.Dd1-f3 ... (zie diagram)
Opgave 6
Wit durft het niet aan om op g4 te slaan. Na 14.hxg4 Dh4 (dreigt …Dh2†) 15.g3 heeft zwart
een winnende aanval. Laat dit met varianten zien.
9

Stelling na 14.Df3
Opgave 7
Welke dreigingen heeft wit na 14.Df3?
14... Dd8-h4!
Opgave 8
Wit kan nu niet slaan op a8. Toon dit aan.
Opgave 9
Wat kan ook niet slaan op g4. Toon dit aan.
15.Te1-e8 ...
Opgave 10
Welke dreiging heeft wit nu met Te8?
15... Lc8-b7 16.Te8xf8† Ta8xf8 17.Df3xg4 ...
Opgave 11
Met de laatste zet heeft wit een stuk gewonnen. Ook Lb7 stond in. Had wit ook 17.Dxb7
kunnen spelen?
Opgave 12
Hoewel zwart een stuk achter staat, kan hij toch een mataanval opzetten. Welke zetten
komen hiervoor in aanmerking?
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17... Dh4-e7 18.Kg1-f1 Tf8-e8 19.Dg4-d1 … (zie diagram)

Stelling na 19.Dd1
Opgave 13
De enige zet om direct mat op e1 te voorkomen. Toch kan zwart geforceerd winnen. Wat is
hier de beste zet voor zwart?
19… De7-e5 20.g2-g3 …
Opgave 14
Hoe vervolgt wit de aanval?
20… De5-f5 21.Dd1-g4 ...
Opgave 15
Zet wit nu mat binnen enkele zetten.

11

PARTIJ 3

Siciliaans (Kameleon)

1.e2-e4 c7-c5 2.Pb1-c3 Pb8-c6 3.Pg1-e2 g7-g6 4.g2-g3 Lf8-g7 5.Lf1-g2 ...
Opmerking
Wit speelt een gesloten variant van het Siciliaans. Het kenmerk is onder andere dat wit geen
d4 speelt. Afhankelijk van wat zwart speelt kan wit alsnog besluiten het spel te openen met
d4.
5... d7-d6 6.O-O Pg8-f6
Opgave 1
In de partij speelde wit 7.d4. Laat zien wat er gebeurt als er geruild wordt op d4.
7.d2-d4 c5xd4 8.Pe2xd4 Pc6xd4 9.Dd1xd4 O-O 10.Dd4-b4 Pf6-g4 11.Pc3-d5 Pg4-e5 12.f2-f4
Pe5-c6 13.Db4-e1 Pc6-d4
Opgave 2
Wat dreigt deze zet?
14.De1-d1 e7-e6
Opgave 3
Leg uit waar het paard heen moet.
15.Pd5-e3 Dd8-c7 16.c2-c3 Pd4-c6 17.Kg1-h1 b7-b5 18.f4-f5 ... (zie diagram)

Stelling na 18.f5
12

Opgave 4
Speel nu een variant waarin geruild wordt op f5 en beoordeel de stelling die dan op het bord
staat.
18... Pc6-e5 19.f5-f6 Lg7-h6
Opgave 5
Hoe kan wit nu in het voordeel komen?
20.Pe3-g4?! Lh6xc1 21.Ta1xc1 Pe5xg4 22.Dd1xg4 ...
Opgave 6
Hoe kan zwart de witte dame aanvallen en waar moet de dame dan naar toe?
22... e6-e5 23.Dg4-g5 ...
Opgave 7
Wit heeft nu matdreigingen: Dh6 gevolgd door Dg7 mat. Hoe kan zwart de mataanval van
wit afslaan?
23... Kg8-h8 24.g3-g4 ...
Opgave 8
Leg uit wat de bedoeling is van deze zet.
24... Dc7-d7
Opgave 9
Leg uit wat de bedoeling is van deze zet.
25.Dg5-h6 Tf8-g8 26.Tf1-f3 ...
Opgave 10
Laat met een variant zien dat wit nu materiaal wint na het gedwongen 26...Dxg4.
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PARTIJ 4

Olifantgambiet

1.e2-e4 e7-e5 2.Pg1-f3 d7-d5 3.Pf3xe5 ...
Opmerking
Zwart speelt het Olifantgambiet. Wit kan ook 3.exd5 spelen, gevolgd door ...Ld6 4.d4 e4
5.Pe5 Pf6.
3... Ld6
Opgave 1
Het gebruikelijke vervolg is hier: 4.d4 dxe4. Wit besluit echter een stuk te offeren en krijg
daar uiteindelijk drie pionnen voor terug. Laat met een variant zien hoe dat mogelijk is.
4.Pe5xf7 Ke8xf7 5.Dd1-h5† Kf7-f8
Opgave 2
Leg uit dat 6…g6 hier minder goed is.
6.Dh5xd5 …
Opgave 3
Wit kiest voor hout. Drie pionnen voor het paard is qua materieel ongeveer gelijkwaardig.
Op welke andere manier had wit kunnen voortzetten en hoe reageert zwart daarop?
6… Pg8-f6 7.Dd5-c4 Dd8-e8
Opgave 4
Wat is het nut van deze zet?
8.Pb1-c3 Pb8-c6 (zie diagram)
Opgave 5
De zet 8…Pc6 creëert diverse dreigingen
voor zwart. Wit krijgt hierdoor
problemen met de ontwikkeling van zijn
stukken. Laat dit zien.

S
telling na 8.Pc6
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9.Lf1-d3 De8-g6
Opgave 6
Hiermee dreigt zwart te slaan op g2. Wit zou dit kunnen voorkomen door 10.O-O te spelen.
Laat zien welke aanvalsmogelijkheden zwart dan heeft.
10.g2-g3 Pc6-e5
Opgave 7
Zwart valt de witte dame aan. Waar moet de dame heen?
11.Dc4-b3 Pe5-f3† 12.Ke1-d1 ...
Opgave 8
Wat is het nadeel van 12.Ke2?
Opgave 9
Bedenk een aanvalszet voor zwart.
12... Pf6-g4 13.e4-e5 ...
Opgave 10
Welke dreigingen creëert wit met deze zet?
13... Pg4xf2† 14. Kd1-e2 …
Opgave 11
Soms is een tegenaanval een goede verdediging. Maar na 13.e5 heeft zwart met 13…Pxf2† een
beslissende aanval gekregen. Maar het karwei af voor zwart.
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PARTIJ 5

Caro-Kann (Doorschuif)

1.e2-e4 c7-c6 2.d2-d4 d7-d5 3.e4-e5 ...
Opgave 1
Dit is de doorschuifvariant van de Caro-Kann. Een soortgelijke variant komt ook voor in
het Frans (1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5). Wat is het nut van de zet 3.e5?
3... Lc8-f5 4.Pb1-c3 e7-e6 5.g2-g4 Lf5-g6
Opgave 2
Waarom is het niet verstandig om 5...Le4 te spelen?
6.Pg1-e2 ...
Opgave 3
Deze zet kan drie bedoelingen hebben: 1. het dekken van pion d4; 2. het spelen van Pf4;
3. het spelen van Pg3. Welke van deze drie bedoelingen is het meest aannemelijk?.
6... c6-c5 7.h2-h4 ...
Opgave 4
Waarom speelt wit geen 7.dxc5?
7... c5xd4 8.Pe2xd4 h7-h5 9.f2-f4 ...
Opgave 5
Wat dreigt wit met deze zet?
9... h5xg4 10.Lf1-b5† ...
Opgave 6
Hoe kan zwart het schaak het beste opheffen?
Opgave 7
Wat is het nut van 10.Lb5†?
10... Pb8-d7 11.f4-f5 Lg6xf5
Opgave 8
Het slaan van de f-pion met 11...exf5 is minder goed, wegens 12.e6!
Laat met een variant zien welke dreigingen wit dan krijgt.
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12.Pd4xf5 e6xf5 13.Dd1xd5 a7-a6
(zie diagram)

Stelling na 13…a6
Opgave 9
Wat gebeurt er als zwart in plaats van 13...a6 pion h4 slaat met 13...Txh4?
Opgave 10
Na 13...a6 wordt de witte loper aangevallen. Bepaal nu wat voor wit het beste is: slaan op d7,
de loper terugtrekken of een totaal andere zet doen (en dan uiteraard een aanvalszet).
14.Lc1-g5! f7-f6
Opgave 11
Laat zien waarom de volgende zetten (om te voorkomen dat de zwarte dame geslagen
wordt) niet goed zijn: 14...Le7; 14...Pe7; 14...Dc7.
Opgave 12
Welke twee zetten voor wit versterken de aanval?
15.e5-e6! a6xb5
Opgave 13
Laat zien dat 15...fxg5 hier verliest.
16.O-O-O! ...
Opgave 14
Het blijkt nu dat wit matdreigingen heeft. Laat zien hoe zwart mat gaat na 16...fxg5.
17

Opgave 15
Ook 16...Pe5 (om dameruil af te dwingen) verliest. Laat dit zien met een variant. Hierin
worden geen dames geruild!
16... Lf8-b4
Opgave 16
Het doel van deze zet is om een vluchtveld op f8 voor de koning te creëren (overigens had
zwart dit moeten doen met 16...Ld6). Zwart had ook een vluchtveld op c8 kunnen creëren
met 16...Dc7. Toch is dat niet goed. Laat dit zien met een variant.
17.Dd5xb5! ...
Opgave 17
Met deze zet heeft wit een bepaalde dreiging, waardoor 17...fxg5 of 17...Lxc3 niet mogelijk
is. Om welke dreiging gaat het?
17... Dd8-c7 18.Pc3-d5 ...
Opgave 18
Wit valt nu zowel Lb4 aan als Dc7. Hoe
moet zwart beide dreigingen afwenden?
18... Dc7-c6 19.e6xd7† Ke8-f7
(zie diagram)
Opgave 19
Onderzoek de volgende verkeerde
voortzettingen voor zwart: 19...Kd8;
19...Kf8 en 19...Kxd7.
20.Db5xc6 b7xc6 21.Pd5xb4 f6xg5
Stelling na 19…Kf7
Opgave 20
Met 21...Pe7 voorkomt zwart dat wit een dame haalt. Wit speelt dan 22.Le3. Waarom wint
deze zet?
22.d7-d8D Ta8xd8 23.Td1xd8 g5xh4 24.Pb4xc6 h4-h3
Opgave 21
Het doel van de zwarte opzet is om een sterk oprukkende pionnenketen te krijgen. Dat is
gelukt, maar de pionnenketen vormt geen bedreiging voor wit. Laat dit zien met een
variant.
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PARTIJ 6

Scandinavisch (Modern)

1.e2-e4 Pg8-f6
Opmerking
De partij begint met de Aljechinverdediging. De bedoeling van zwart is om wit een
pionnenketen te laten opbouwen, onder verdrijving van het paard, om vervolgens deze
keten te kunnen aanvallen: 2.e5 Pd5 3.d4 d6 c4 Pb6 5.f4 dxe5 6.fxe5. Witspelers die niet zo
bekend zijn met deze opening spelen nog wel eens 2.Pc3, zoals ook in deze partij. Aan zwart
is dan de keuze om over te gaan op een variant van het Weens met …e5 of het Scandinavisch
met …d5 (of totaal wat anders).
2.Pb1-c3 d7-d5 3.e4xd5 Pf6xd5 4.d2-d4 Lc8-f5 5.Pc3xd5 …
Opgave 1
Wat zou de reden van wit kunnen zijn om hier op d5 te ruilen en niet de ontwikkeling voort
te zetten?
5… Dd8xd5 6.c2-c4 ...
Opgave 2
Deze zet blijkt later in de partij een verzwakking te zijn. Geef aan onder welke omstandigheden dit het geval kan zijn.
6... Dd5-e4† 7.Lc1-e3 e7-e5!
Opgave 3
Leg uit waarom deze zet wit voor problemen stelt.
8.a2-a3 ...
Opgave 4
Deze zet voorkomt ...Lb4†. Laat met een variant zien dat zwart direct kan winnen als wit
...Lb4† toelaat door 8.d5 te spelen. Dus na: 8.d5 Lb4† 9.Ke2.
Opgave 5
Er is een betere zet dan 8.a3. Welke is dat en waarom is deze zet beter?
8... Pb8-c6 9.Pg1-e2 (zie diagram)
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Stelling na 9.Pe2
Opgave 6
Wat is het doel van deze zet?
Opgave 7
Leg uit waarom deze manier van verdedigen niet effectief is.
Opgave 8
Wit had het probleem met pion d4 beter kunnen oplossen door 9.d5 te spelen. Laat zien hoe
zwart verder moet spelen.
Opgave 9
Zwart heeft nu de mogelijkheid om pion d4 nogmaals aan te vallen. Dit kan met O-O-O.
Vervolgens dreigt zwart op d4 te slaan. Een andere mogelijkheid is om eerst op d4 te slaan
en dan pas O-O-O te spelen. Welke manier heeft de voorkeur en waarom?
9... e5xd4 10.Le3xd4? ...
Opgave 10
De beslissende fout, waardoor wit uiteindelijk een stuk verliest. Het beste was 10.Pg3. Laat
met een variant zien, dat zwart dan toch nog de beste kansen heeft.
10... O-O-O
Opgave 11
Welke dreiging heeft zwart nu?
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11.f2-f3 De4-e6
Opgave 12
Leg uit waarom zwart met de dame op de e-lijn moet blijven.
12.Ke1-f2 Pc6xd4 13.Pe2-f4 ...
Opgave 13
Welke zet volgt er op 13.Pxd4?
Opgave 14
Leg uit wat de beste plek is voor de zwarte dame.
13... De6-b6 14.Pf4-d5 … (zie diagram)

Stelling na 14.Pd5
Opgave 15
Voldoende voor winst is 14…Dxb2†. Zwart wint hier echter via een offer. Welke zet speelt
zwart en waarom?
14... Txd5 15.cxd5 …
Opgave 16
Als wit niet ingaat op het kwaliteitsoffer, kan hij net zo goed opgeven met twee stukken
achter. Nu moet zwart bewijzen dat hij gewonnen staat. Laat dit zien met een variant die
begint met een aftrekschaak.
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PARTIJ 7

Spaans (Steinitz)

1.e2-e4 e7-e5 2.Pg1-f3 Pb8-c6 3.Lf1-b5 d7-d6
Opmerking
Meestal wordt hier 3...a6 gespeeld. Het nadeel van 3...d6 is dat wit op iedere volgende zet
pion e5 dreigt te winnen. Dit betekent dat zwart vroeg of laat gedwongen is ...exd4 te
spelen, waardoor hij een minderheid in het centrum krijgt. Zwart krijgt meestal een wat
gedrongen positie, zodat hij zal moeten proberen door middel van afruil wat meer lucht te
krijgen.
4.d2-d4 ...
Opgave 1
Hoe dreigt wit met deze zet pion e5 te winnen?
4... Lc8-d7 5.Pb1-c3 ...
Opgave 2
Hoe dreigt wit met deze zet pion e5 te winnen?
5... e5xd4
Opmerking
Dit is beter dan het nogmaals aanvallen van pion e4: 5...Pf6 6.Lxc6 Lxc6 7.Dd3 (dekt pion e4
en er dreigt nu exd5) exd4 8.Pxd4 Ld7 9.Lg5 Le7 10.O-O-O O-O 11.f4 en wit kan een
(krachtige) aanval opzetten.
6.Pf3xd4 Pc6xd4 7.Lb5xd7† Dd8xd7 8.Dd1xd4 ...
Opgave 3
Op dit moment blijkt dat 6...Pxd4 een nadeel voor zwart heeft opgeleverd.
Welk nadeel is dat?
8... h7-h6?
Opgave 4
Waarom is dit een zwakke zet?
9.Lc1-f4 ...
Opgave 5
Dit is een speculatieve zet. Wat zou de achterliggende gedachte kunnen zijn?
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9... Dd7-g4
Opgave 6
Zwart heeft nu een dubbele aanval. Welke aanval is dat en hoe moet wit deze dubbele aanval
pareren?
10.Lf4-g3 …
Opgave 7
Wit kan hier ook de (tegen)aanval opzoeken met 10.Pd5. Laat zien dat zwart dan beter niet
op g2 kan slaan.
10… Pg8-f6 11.f2-f3 Dg4-e6
Opgave 8
Deze zet is een positionele fout. Pas later in de partij blijkt dat de dame beter naar d7 had
kunnen gaan. Ook ...Dg6 zou hier beter zijn dan ...De6. Wat is het nut van de zet ...Dg6?
12.O-O-O Lf8-e7 13.Th1-e1 ...
Opgave 9
Stel dat zwart nu 13...O-O speelt, met
welke zet moet wit dan een aanval
opzetten?
Licht dit eventueel toe met een variant.
13... Pf6-h5 14.e4-e5 (zie diagram)
Opgave 10
Wit dreigt nu exd6. Laat zien wat er
gebeurt als zwart 14...Pxg3 speelt, zodat
zwart met de dame op d6 kan terugslaan.
Dus na: 14...Pxg3 15.exd6 Dxd6.
Stelling na 14.e5
Opgave 11
Ook als zwart hier 14…d5 speelt, blijft wit in het voordeel. Laat dit zien met een variant.
14… c7-c5?
Opgave 12
Laat met een variant zien hoe wit een stuk wint. Uit deze variant blijkt tevens het nadeel van
de zet 11...De6.
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PARTIJ 8

Budapestgambiet (Fajarowitsj)

1.d2-d4 Pg8-f6 2.c2-c4 e7-e5 3.d4xe5 Pf6-e4 ...
Opgave 1
Zwart speelt de Fajarowitsjvariant van het Budapest gambiet. De bedoeling van 3…Pe4 is om
met het zwarte paard voor onrust te zorgen in de witte gelederen. Wit zal dan ook proberen
om het paard te verdrijven. Laat zien dat dit niet kan met 4.f3.
4.Pg1-f3 Lf8-b4† 5.Pb1-d2 Pb8-c6 6.Dd1-c2 d7-d5
Opgave 2
Wit slaat nu 'en passant'. Hoe moet dat?
7.e5xd6 Lc8-f5 8.d6xc7 Dd8xc7 (zie diagram)

Stelling na 8…Dxc7
Opgave 3
Zwart staat nu twee pionnen achter. Toch staat zwart beter. Leg uit welke compensatie
zwart heeft voor die twee pionnen.
Opgave 4
Laat met een variant zien dat zwart direct kan winnen als wit hier 9.a3 speelt.
9.Dc2-b3 O-O-O 10.a2-a3 …
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Opgave 5
Wit wilde hier geen 10.e3 spelen, omdat zwart dan de druk op Pd2 kan vergroten. Met welke
zet?
10… Lb4xd2† 11.Lc1xd2 Pe4xd2 12.Pf3xd2 ...
Opgave 6
Inmiddels staat wit verloren. Laat met een variant zien hoe zwart een kwaliteit kan winnen.
12... Pc6-d4 13.Db3-a4 Pd4-c2† 14.Ke1-d1 ... (zie diagram)

Stelling na 14.Kd1
Opgave 7
Het spelen van 14…Pxa1 geeft zwart materieel voordeel. In deze stelling echter kan zwart,
middels een offer, een onafwendbare mataanval opzetten. Laat zien hoe zwart dit moet
aanpakken.
Opgave 8
In de partij speelde zwart een andere zet, die matdreigingen oplevert. Wit kan deze
dreigingen alleen het hoofd bieden door materiaal te offeren.
Laat met een variant zien welke matdreigingen zwart met deze zet creëert.
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PARTIJ 9

Russisch (Modern)

1.e2-e4 e7-e5 2.Pg1-f3 Pg8-f6 3.d2-d4 Pf6xe4 4.Pf3xe5 Lf8-e7 5.Lf1-d3 ...
Opmerking
Zwart kiest met 2…Pf6 voor de Russische verdediging. Als wit 3.Pxe5 speelt, kan het paard
met 3…d6 worden terugdreven naar f3. In deze variant met 3.d4 is dat niet het geval. Zwart
had wat actiever kunnen spelen met 4…Ld6.
Opgave 1
Wat kan zwart het beste doen aan deze aanval op Pe4?
5... d7-d5 6.O-O Pb8-d7 7.c2-c4 ...
Opgave 2
Wat is het doel van deze zet?
7... Pd7xe5 8.d4xe5 Pe4-c5?
Opgave 3
Deze zet kost zwart een pion. Laat dit zien met een variant.
Opgave 4
Op welke manier had zwart pionverlies kunnen voorkomen?
9.c4xd5 O-O 10.Ld3-c2 b7-b6
Opgave 5
Wat is het doel van deze zet?
11.Pb1-c3 Lc8-b7 12.Tf1-e1 f7-f5 13.b2-b4 ...
Opgave 6
Wat wil wit met deze zet bereiken?
Opgave 7
Wat is het beste veld voor het paard?
13... Pc5-e4?! 14.Pc3xe4 f5xe4 15.Lc2xe4 Le7xb4 (zie diagram)
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Stelling na 15…Lxb4
Opgave 8
Met welke zet moet wit z’n aanval opzetten?
16.Dd1-h5 ...
Opgave 9
Met deze zet heeft wit matdreigingen. Laat zien hoe zwart mat gaat als hij 16...Lxe1 speelt.
16... g7-g6
Opgave 10
Wat is het logische vervolg op 16…g6?
17.Le4xg6 ...
Opgave 11
Laat zien waarom zwart de witte loper niet mag slaan.
17... Dd8-e7
Opgave 12
Wat voorkomt zwart met deze zet?
18.Te1-e4 …
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Opgave 13
Welke dreigingen heeft wit nu?
18… h7xg6 19.Dh5xg6† De7-g7
Opgave 14
Wit kan, na dameruil, Lb4 slaan. Beter is als wit, via een aantal schaakmanoeuvres, met de
dame Lb4 slaat en tevens de dreiging Tg4 behoudt. Geef aan hoe wit dit voor elkaar moet
krijgen.
20.Dg6-e6† Dg7-f7 21.Te4-g4† Kg8-h8 22.Tg4-h4† Kh8-g8 23.De6-g4† Df7-g7
24.Dg4xb4 Dg7xe5
Opgave 15
Zwart wilde Tg4 niet toelaten. Maar nu kan wit de druk op de zwarte stelling vergroten en
de partij naar zich toetrekken. Met welke zet?
25.Lc1-b2 De5-f5 (zie diagram)
Opgave 16
Wat dreigt zwart met deze zet?
26.Th4-g4† ...
Opgave 17
De inleiding van een mataanval. Als
zwart nu 26...Kf7 speelt is het mat in
twee. Laat dit zien.
26... Kg8-h7
Opgave 18
Nu is het mat in drie. Laat dit zien.

Stelling na 25…Df5
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PARTIJ 10

Frans (Doorschuif)

1.e2-e4 e7-e6 2.d2-d4 d7-d5 3.e4-e5 c7-c5
Opgave 1
Wat is het doel van deze zet?
4.c2-c3 Pb8-c6 5.Pg1-f3 Dd8-b6
Opgave 2
Laat zien dat zwart na 6.Ld3 niet volledig kan doorruilen op d4.
6.a2-a3 c5-c4 7.g2-g3 …
Opgave 3
Op welke manier moet zwart de pionnenketen van wit aanvallen?
7… f7-f6 8.e5xf6 Pg8xf6 9.Lf1-g2 …
Opgave 4
Het doel van 7…f6 is ook geweest om het spel te openen. Met welke zet kan zwart dit plan
voortzetten?
9… e6-e5 10.Pf3xe5 ...
Opgave 5
Zwart heeft een pion geofferd om een koningsaanval op te kunnen zetten. Maar ook wit
kan aanvalskansen creëren. Hoe?
10... Pc6xe5 11.d4xe5 ... (zie diagram op de volgende bladzijde)
Opgave 6
Na het pionoffer moet zwart laten zien dat er een koningsaanval opgezet kan worden. Hoe
moeten de stukken van zwart dan staan opgesteld?
11... Pf6-g4
Opgave 7
Wat dreigt er nu?
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Stelling na 11.dxe5
12.O-O Lf8-c5 13.Dd1xd5 ...
Opgave 8
Hoe moet zwart nu z'n aanval voortzetten?
13... Pg4xf2 14.Lc1-f4
Opgave 9
Wit wil graag z’n ontwikkeling voortzetten. De zet 14…Dxb2 vormt geen bedreiging. Laat
dit zien met een variant.
Opgave 10
Natuurlijk heeft zwart een betere zet dan 14…Dxb2. Welke is dat?
14… Lc8-e6 15.Dd5-f3 (zie diagram op de volgende bladzijde)
Opgave 11
Laat zien dat 15.Dxb7 direct verliest.
Opgave 12
Zwart kan hier natuurlijk 15…Dxb2 spelen met aanval op Ta1. Maar zwart heeft hier een
sterkere zet. Welke zet is dat en welke dreigingen heeft zwart dan?
15… O-O 16.De2 …
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Stelling na 15.Df3
Opgave 13
Laat zien hoe wit een stuk verliest als hij hier 16.Pd2 speelt met als doel de torens te
verbinden.
Opgave 14
Laat zien dat zwart wint als wit hier 16.Txf2 speelt.
Opgave 15
Laat zien of wit met 16.h4 kan voorkomen dat zwart met …g5 een stuk wint.
Opgave 16
Laat zien hoe zwart het afmaakt na 16.De2. In deze variant wint zwart uiteindelijk de toren
op a1.
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PARTIJ 11

Spaans (Worral-aanval)

1. e2-e4 e7-e5 2. Pg1-f3 Pb8-c6 3. Lf1-b5 ...
Opmerking
Hiermee oefent wit indirect druk uit op de zwarte stelling. Hij dreigt door eventuele ruil op
c6 pion e5 te veroveren.
3... a7-a6
Opmerking
Zwart verdrijft hiermee de witte loper naar a4 (als wit niet ruilt op c6) en staat tevens klaar
om met ...b5 de loper van de diagonaal a4-e8 te halen. Voor zwart zal het op den duur
noodzakelijk zijn om ...b5 te spelen. Door deze zet worden de pionnen op de damevleugel
verzwakt. Wit kan hiervan profiteren door op het juiste moment a4 te spelen.
4. Lb5-a4 Pg8-f6 5. O-O Lf8-e7
Opgave 1
Hiermee wordt de gesloten verdediging bereikt. Dit in tegenstelling tot de open
verdediging waarin 5…Pxe4 gespeeld wordt. Wat is grondgedachte van de gesloten
verdediging?
6.Dd1-e2 ...
Opgave 2
De Worral-aanval. Wat is het doel van deze zet? (aangeven zonder varianten)
6. ... O-O ?
Opgave 3
Hier had zwart ...b5 moeten spelen. Op welke wijze komt wit nu in het voordeel?
7. La4xc6 d7xc6 8.Pf3xe5 Dd8-d4 9. Pe5-f3 Dd4-b6
Opgave 4
De zet 8…Dd4 was wat voorbarig, maar zwart kwam te laat tot de ontdekking dat 9…Dxe4
niet mogelijk is. Laat dit zien met een variant.
10.e4-e5 Pf6-d5 11. d2-d4 c6-c5
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Opgave 5
Wit wil door een reeks van pionzetten het zwarte paard verdrijven en zo meer terrein
winnen. De zet 11…c5 is bedoeld om veld c6 vrij te maken voor het paard. Er dreigde c4
gevolgd door a3 waarmee het paard gevangen zou worden. Zwart kan het paard ook (en
beter) redden met 11...Lf5. Laat dit zien met een variant. Ga er hierbij van uit dat wit met
zetten als c4 en a3 probeert het zwarte paard te vangen.
12.c2-c4 Pd5-b4 13. a2 a3 Pb4-c6 14. d4-d5 Pc6-d4 15. Pf3xd4 c5xd4 16.De2-e4 ... (zie diagram)

Stelling na 16.De4
Opgave 6
Wat is het doel van deze zet?
16. ... f7-f5
Opgave 7
Wat is het voordeel en het nadeel van deze zet?
1 7. De4-d3 Lc8-d7 18. b2-b4 c7~c5
Opgave 8
Tegen welke dreiging is deze zet gericht?
19. b4xc5 Le7xc5 20. Pb1-d2 f5-f4
Opgave 9
Wat wil zwart hiermee bereiken?
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21. Pd2-e4 Ta8-c8
Opgave 10
Welk nut heeft de toren op de c-lijn?
22.Ta1-b1 Db6-g6
Opgave 11
Zwart verbrandt alle schepen achter zich en richt zich op de aanval. Wit krijgt de gelegenheid om op b7 te slaan. Maar wit speelt anders. Wat is hier een goede zet voor wit?
23. e5-e6 f4-f3
Opgave 12
Kan wit nu op d7 slaan?
24. g2-g3 Dg6-f5
Opgave 13
Kan wit nu op d7 slaan?
25. Kg1-h1 …
Opgave 14
Ook 25.Lf4 en 25.Te1 zijn tegen de dreiging …Dh3 gevolgd door …Dg2 (mat) gericht. Hoe?
25. … Ld7-a4 26. Tb1xb7 …
Opgave 15
Wat is de directe dreiging van deze zet en hoe moet zwart hierop reageren?
26… Lc5-d6 27. g3-g4 Df5-g6
Opgave 16
Waarom slaat zwart niet op g4?
28. Dd3xd4 Ld6-f4
Opgave 17
Hoe maakt wit het nu af?
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PARTIJ 12

Budapestgambiet

1.d2-d4 Pg8-f6 2.c2-c4 e7-e5 3.e2-e3 e5xd4 4.e3xd4 d7-d5
Opgave 1
Wat is het doel van deze zet?
5.Pb1-c3 Lf8-b4 6.Lc1-d2 ...
Opgave 2
Welke aanvalszet heeft zwart nu?
6... Pb8-c6 7.a2-a3 Dd8-e7† 8.Dd1-e2? ...
Opgave 3
Wit gaat er van uit dat zwart ...Dxe2† of ...Lxc3 speelt. Zwart heeft echter een sterkere zet.
Welke zet is dat?
8... Pc6xd4
Opgave 4
Wit moet nu 9.Dxe7† spelen. Waarom is hier 9.De3 niet goed?
9.De2xe7† Lb4xe7 10.O-O-O ...
Opgave 5
Zwart kan nu een matdreiging creëren.
Hoe?
10... Lc8-f5 11.Td1-e1 ... (zie diagram op de volgende bladzijde)
Opgave 6
Geef aan hoe het vervolg van de partij zou kunnen zijn als hier 11.b4 a5 12.Pxd5 gespeeld
wordt.
Opgave 7
Zwart wil graag met tempowinst Pf6 in de aanval betrekken. Bedenk een combinatie
waarmee dit lukt.
11... Pd4-b3† 12.Kc1-d1 Pb3xd2 13.Kd1xd2 Pf6-e4† 14.Pc3xe4 ...
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Stelling na 11.Te1
Opgave 8
Wit wilde niet …Pxf2 toestaan en ook niet met de koning de beweeglijkheid van toren en/of
loper beperken door f2 te dekken. In dat licht bezien is Pxe4 een logische voortzetting. Het
zwarte paard is nu bovendien uit het centrum verdwenen. Toch is deze ontwikkeling gunstig
voor zwart. Waarom?
Opgave 9
Laat zien dat wit het slaan op f2 niet hoeft te vrezen en 14.Kc1 kan spelen.
14... d5xe4 15.Kd2-c3 Le7-f6†
Opgave 10
Zwart hoopt later iets met deze zet te bereiken. Wat?
16.Kc3-b3 O-O-O 17.Pg1-e2 Td8-d2
Opgave 11
Zwart vergroot nu de druk op pion b2, maar ook, indirect, op pion f2. Wit had dit kunnen
voorkomen met 17.Te2. Laat met een variant zien hoe zwart, na 17.Te2, in het voordeel
blijft.
18.Pe2-c3 Th8-d8 19.Te1-e2 Lf6xc3
Opgave 12
Waarom slaat zwart op c3?
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20.b2xc3 … (zie diagram)

Stelling na 20.bxc3
Opgave 13
Zwart heeft niet de moeite genomen om op de 18e zet te slaan op f2. In deze stelling kan
zwart z'n positie flink versterken. Welke zet moet zwart spelen?
20… c7-c5 21.h2-h3 Td8-d6 22.g2-g4 …
Opgave 14
Met 21.h3 en 22.g4 probeert wit de loper te ontwikkelen. Zwart heeft hier met 21…T8d6 op
gespeculeerd en kan nu de partij afmaken. Laat dit zien.
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PARTIJ 13

Caro-Kann (Doorschuif)

1.e2-e4 c7-c6 2.d2-d4 d7-d5 3.e4-e5 Lc8-f5 4.Pb1-c3 e7-e6 5.g2-g4 Lf5-g6
Opgave 1
De zet 5.g4 kan als een verzwakking van de koningsvleugel beschouwd worden. Zwart staat
gereed om deze verzwakking met 6...h5 aan te pakken. Om dit te voorkomen moet wit hier
een bepaalde zet doen. Welke zet is dat?
6.Pg1-e2 c6-c5 7.h2-h4...
Opgave 2
Wat dreigt wit nu en hoe kan zwart deze dreiging voorkomen?
7...h7-h6 8.Lc1-e3 Pb8-d7 9.f2-f4 ...
Opgave 3
Wat is het doel van deze zet?
9... Pg8-e7
Opgave 4
Kan wit nu een pion winnen met 10.dxc5?
10.d4xc5 Pe7-c6 11.b2-b4? Pc6xb4
Opgave 5
De zet 11.b4 is gebaseerd op een misrekening. Het plan van wit is om nu 12.Tb1 te spelen,
om de pion op b7 te kunnen slaan. Laat zien wat wit over het hoofd ziet.
12.Pe2-d4 Lf8xc5
Opgave 6
Wit staat hier al verloren. Wat in zo'n situatie kan helpen is proberen de stelling
gecompliceerd te maken in de hoop dat de tegenstander fouten gaat maken. Welke zet zou
hiervoor in aanmerking kunnen komen?
13.f4-f5 Lg6-h7 14.f5xe6 Lc5xd4? (zie diagram)
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Stelling na 14…Lxd4
Opgave 7
Zwart wilde kennelijk niet een paard op e6 toelaten na 14…fxe6 Pxe6†. Toch is deze variant
goed speelbaar voor zwart. Laat dit zien en ga er daarbij van uit dat zwart speelt op de afruil
van de dames.
Opgave 8
Ook 14…Pxe5 is beter dan de tekstzet. Laat dit zien na 15.exf7† Kxf7 16.Lg2.
15.e6xd7† Ke8-f8
Opgave 9
Waarom speelt zwart hier geen 15... Dxd7?
16.Le3xd4 Pb4xc2† 17.Ke1-f2 Pc2xa1
Opgave 10
Na deze zet kan wit een mataanvaal gaan opzetten. Een mogelijkheid is om na 18.Dxa1 druk
uit te oefenen op de zwarte koningsstelling via de diagonaal a1-h8. Dit plan kost echter te
veel tijd. Wit kan sneller en effectiever toeslaan. Welk plan moet wit volgen?
18.Ld4-c5† Kf8-g8 19.Dd1xd5 ...
Opgave 11
Hoe kan wit matdreigingen creëren? Ga er gemakshalve van uit dat wit een paar keer achter
elkaar mag zetten. Er zijn meerdere mogelijkheden.
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Opgave 12
Zwart doorziet de mogelijkheden van wit natuurlijk en gaat op zoek naar een verdediging.
Bedenk in deze stelling de beste zet voor zwart.
19... h6-h5 20.Lf1-c4 Lh7-g6 21.Pc3-e4 ... (zie diagram)

Stelling na 21.Pe4
Opgave 13
Wat is het doel van deze zet?
Opgave 14
Laat zien dat zwart niet op e4 mag slaan met 21... Lxe4.
Opgave 15
Laat zien dat zwart niet het paard op a1 mag wegspelen.
21… Kg8-h7
Opgave 16
Na deze zet verliest zwart snel. Leg uit waarom zwart hier beter 21…Th6 had kunnen spelen.
Opgave 17
Laat zien hoe wit nu geforceerd wint.
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PARTIJ 14

Collesysteem

1.d2-d4 d7-d5 2.Pg1-f3 Pg8-f6 3.e2-e3 Lc8-g4 4.c2-c4 ...
Opgave 1
Wit speelt hier 4.c4. Welke zet past beter in dit systeem: 4.c4 of 4.c3?
4... Pb8-c6 5.Pb1-d2 …
Opgave 2
Wit wil een eventueel …Lxf3 beantwoorden met Pxf3, om te voorkomen dat de pionnenstructuur op de koningsvleugel wordt aangetast. Toch heeft wit hier betere alternatieven.
Welke?
5… e7-e6 6.Dd1-b3 a7-a6
Opgave 3
Wat is het doel van deze zet?
7.Pf3-e5 Lf8-e7 8.Pd2-f3 … (zie diagram)

Stelling na 8.Pdf3
Opgave 4
Wit had hier ook 8.cxd5 kunnen spelen. Hoe kan zwart dan het beste terugnemen op d5?
8… O-O 9.Lc1-d2 Pc6xe5 10.Pf3xe5 Le7-d6 11.h2-h3 ...
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Opgave 5
Had wit ook op b7 kunnen slaan met 11.Dxb7?
Opgave 6
Welke zet voor wit is gunstiger dan 11.h3?
11...Lg4-h5 12.g2-g4 Lh5-g6 13.Lf1-d3 ...
Opgave 7
Wit wil kennelijk de zwarte loper van het bord hebben, maar kiest de verkeerde
voortzetting. Welke zet is beter?
Opgave 8
Wat is de juiste keuze voor zwart: de lopers wel of niet ruilen?
13... Pf6-e4 14.h3-h4 ... (zie diagram)

Stelling na 14.h4
Opgave 9
Wat probeert wit met deze zet te bereiken?
Opgave 10
Laat met een combinatie zien dat wit na 14.h4? een stuk verliest.
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PARTIJ 15

Pirc (Holmov)

1.e2-e4 Pg8-f6 2.Lf1-c4 d7-d6
Opgave 1
Hoe reageert zwart het beste op een loperoffer op f7 als hij hier 2…Pxe4 speelt?
3.Pb1-c3 Pb8-c6 4.d2-d4 g7-g6
Opgave 2
Via zetverwisseling is de Holmov-variant van de Pirc-opening bereikt. Zwart kiest voor een
wat gedrongen positie. Had hij het spel kunnen openen met 4…e5?
5.f2-f4 Pf6xe4
Opgave 3
Zwart denkt hier een pion te kunnen winnen. Hoe?
Opgave 4
Welke zet heeft zwart hierbij over het hoofd gezien?
6.Lc4xf7† Ke8xf7 7.Pc3xe4 d6-d5
Opgave 5
Deze zet heeft het voordeel dat het paard op e4 verdreven wordt en het voorkomt dat wit d5
speelt. Toch kleeft er een nadeel aan …d5. Welk nadeel is dat?
8.Pe4-g3 e7-e6 9.Pg1-f3 Lf8-h6
(zie diagram)

Stelling na 9…Lh6
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Opgave 6
Wit speelt hier 10.Pe5†, maar had met een andere zet wat meer druk op de zwarte stelling
kunnen brengen. Welke zet is dat en hoe gaat het dan verder?
10.Pf3-e5† Pc6xe5
Opgave 7
Waarom is het verkeerd om op e5 te slaan?
Opgave 8
Welk plan voor zwart zou beter geweest zijn.
11.f4xe5 Lh6xc1 12.Dd1xc1 ...
Opgave 9
Welke dreigingen heeft wit nu?
12...Kf7-g7 13.O-O Lc8-d7
Opgave 10
Zwart verzuimt hier …Tf8 te spelen. Wit gaat nu een aanval opzetten. Waar moeten de witte
stukken heen?
14.Tf1-f6 Th8-f8 15.Dc1-g5 Dd8-e7? (zie diagram)
Opgave 11
Voer nu de genadeslag uit.
Opgave 12
Na 15…Kh8 heeft wit niet een direct
winnende aanval. Laat dit zien.

S
t
elling na 15…De7
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PARTIJ 16

Hollands (Leningrad)

1.c2-c4 f7-f5 2.b2-b3 Pg8-f6 3.Lc1-b2 d7-d6
Opgave 1
Als wit hier de keuze heeft tussen 4.d3 en 4.d4, welke zet is dan het beste?
4.d2-d4 g7-g6 5.g2-g3 Lf8-g7 6.Lf1-g2 O-O 7.e2-e3 c7-c6
Opgave 2
Zwart speelt de Leningradvariant van het Hollands. Wat is het doel van de zet 7…c6?
8.Pg1-e2 Dd8-e8
Opgave 3
Met deze zet wordt een eventuele koningsaanval voorbereid. Geef globaal aan hoe de dame
bij de witte gerokeerde koning kan komen.
Opgave 4
De zet 8...De8 heeft ook nog een ander doel. Welk?
9.Pb1-d2 Pb8-d7 10.h2-h4 ...
Opgave 5
Welk positioneel nadeel heeft deze zet?
10... e7-e5 11.O-O Pf6-g4 12.e3-e4 f5-f4
Opgave 6
Wit kan nu een combinatie uitvoeren waarbij hij ogenschijnlijk een pion wint. Hoe gaat deze
combinatie?
13.Pe2xf4 e5xf4 14.Dd1xg4 ... (zie diagram op de volgende bladzijde)
Opgave 7
De witte dame kan nu eenvoudig aan een aanval worden blootgesteld. Hoe?
Opgave 8
Bedenk een voortzetting waarbij het aantal vluchtvelden voor de witte dame beperkt wordt.
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Stelling na 14.Dxg4
14...f4-f3! 15.Lg2-h1 ...
Opgave 9
Waarom is 15.Lxf3 niet goed?
Opgave 10
Ook 15.Lh1 is niet goed. Maar wat moet wit dan spelen?
Opgave 11
Kan de witte dame nu al gevangen worden? Zo ja, hoe? Zo nee, wat is hier dan aan te doen?
15... Lg7-h6 16.e4-e5 ...
Opgave 12
Hiermee probeert wit een vluchtveld op e4 te creëren. Laat zien dat de witte dame toch
gevangen wordt.
Opgave 13
Laat zien dat wit met 16.Dh3 het ook niet redt.
Opgave 14
Had wit in plaats van 16.e5 met een andere zet een beter vluchtveld kunnen creëren?
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PARTIJ 17

Scandinavisch (Klassiek)

1.e2-e4 d7-d5 2.e4xd5 Dd8xd5
Opgave 1
Zwart speelt Scandinavisch. Ook mogelijk is 2…Pf6. Wat is, ten opzichte van Dxd5, het
voordeel en het nadeel van deze zet?
3.Pb1-c3 Dd5-a5 4.d2-d4 Pg8-f6 (zie diagram)

Stelling na 4…Pf6
Opgave 2
Zwart kan hier ook 4…e5 spelen. De zet die Adolf Anderssen al halverwege de 19 e eeuw
introduceerde. Wat beoogt zwart met 4…e5?
Opgave 3
Over het algemeen gaat men er van uit dat 5.Pf3 bevredigend voor wit is na 4…e5. Witspelers
die willen afwijken van de gangbare paden moeten oppassen: 4…e5 5.Pge2 Pc6 6.d5 Pb4
7.Ld2? Hoe wint zwart nu?
5.Lf1-c4 Lc8-f5
Opgave 4
Hoe kan wit een dreiging tegen de zwarte dame creëren?
6.Lc1-d2 Da5-b6
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Opgave 5
Hier kan ook 6...c6 gespeeld worden. Wat is het nut van ...c6?
7.Pg1-f3 ...
Opgave 6
Deze zet is niet alleen een ontwikkelingszet. Wat is het doel van deze zet?
7... e7-e6
Opgave 7
Waarom speelt zwart hier niet 7...Dxb2 met de dreiging ...Dxc2 of ...Lxc2?
8.O-O c7-c6 9.Dd1-e2 Lf8-e7 (zie diagram)

Stelling na 9…Le7
Opgave 8
Zwart speelt hier niet 9...Lxc2 wegens 10.Le3 (nu staat de zwarte loper op c2 aangevallen)
Dxb2 11.Pa4. Hoe moet wit spelen als zwart neemt op a1 met 11...Dxa1?
10.Tf1-e1 Lf5xc2
Opgave 9
Wit kan wederom met 11.Le3 in het voordeel komen. Maar wit heeft nu een sterkere zet.
Met welke zet moet wit de zwarte stelling aanpakken?
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11.d4-d5! …
Opgave 10
Laat zien dat het voor zwart nu niet verstandig is om te rokeren.
11… Pf6xd5
Opgave 11
Waarom is 11...cxd5 niet goed?
12.Lxd5 c6xd5
Opgave 12
Kan wit nu 13.Pxd5 spelen?
13.Pc3xd5 Db6-d8
Opgave 13
Is er een beter veld voor de zwarte dame?
14.Pd5xe7 Dd8xe7
Opgave 14
Onderzoek of 14…Ld3 15.De3 Kxe7 iets oplevert voor zwart.
15.Ld2-g5 f7-f6 (zie diagram)
Opgave 15
Laat zien hoe wit, na ruil van beide
lopers, de partij snel wint.

Stelling na 15…f6
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PARTIJ 18

Benoni

1.d2-d4 c7-c5 2.c2-c4 Pg8-f6 3.Pb1-c3 Pb8-c6 4.d4-d5 …
Opgave 1
De zet 3…Pc6 is op dit moment niet zo gebruikelijk in de Benoni. Het lokt 4.d5 uit, een zet
die standaard in de Benoni wordt gespeeld. Zwart laat het centrum aan wit over en zal zich
concentreren op de damevleugel. Wit kiest kennelijk voor het bekende, maar is na 3…Pc6
ook in de verleiding gebracht om op c5 te slaan. Waarom is 4.dxc5 toch minder goed dan
4.d5?
4… Pc6-b4 5.Pg1-f3 …
Opgave 2
Waarom verdrijft wit het paard niet met 5.a3?
5… d7-d6 6.g2-g3 …
Opgave 3
Dit is niet het goede plan voor wit. Hoe reageert zwart hierop en welke twee zetten voor wit
waren in ieder geval beter dan 6.g3?
6… Lc8-f5 (zie diagram)

Stelling na 6…Lf5
Opgave 4
Hoe moet wit zich verdedigen tegen de dreiging …Pc2†?
7.Dd1-a4† Dd8-d7 8.Da4xd7† Ke8xd7 9.Ke1-d1 …
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Opgave 5
Wit heeft dames moeten ruilen. Kon wit ook de dreiging …Pc2† voorkomen door op de 7 e
zet Kd2 te spelen? Zo blijven de dames tenminste op het bord.
9… Pf6-e4
Opgave 6
Zwart had hier sterker kunnen spelen. Hoe? En welke dreigingen heeft zwart dan?
10.Lc1-e3 Pe4xc3† 11.b2xc3 Pb4-c2 12.Pf3-h4? …
Opgave 7
Waarom is de tegenaanval op Lf5 geen goede zet?
12… Lf5-e4 13.Lf1-g2 …
Opgave 8
Hiermee komt het tot een afruil en valt de toren op a1. Had wit zich met 13.f3 kunnen
verdedigen?
13… Le4xg2 14.Ph4xg2 Pc2xa1 15.Kd1-d2 g7-g6
Opgave 9
Zwart kiest voor de ontwikkeling van Lf8 en zal via Lg7 proberen de druk op pion c3 te
vergroten. Zwart had er ook voor kunnen kiezen de witte pionnenstructuur op c4 en d5 aan
te vallen. Welke zet komt hiervoor in aanmerking: …b5 of …e6?
16.Th1xa1 Lf8-g7 17.Ta1-b1 Ta8-b8
Opgave 10
Zwart kan zich even goed verdedigen met …b6. Waarom kiest zwart voor 17…Tab8?
18.a2-a4 e7-e6
Opgave 11
Waarom speelt zwart geen …a6 om op de damevleugel te kunnen aanvallen?
19.h2-h4 h7-h5 20.Pg2-e1 Th8-e8 21.Pe1-d3 e6xd5 22.c4xd5 … (zie diagram)
Opgave 12
Hoe kan zwart de witte stelling binnen dringen en welke dreigingen kan zwart hiermee
creëren?
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Stelling na 22.cxd5
22.Te8-e4 23.Le3-f4 …
Opgave 13
Het lijkt er op alsof wit toelaat dat zwart op a4 slaat. Kan dat of is de pion giftig?
23…Kd7-c7 24.Pd3xc5 …
Opgave 14
Wit denkt hiermee de materiële achterstand te verkleinen. Toch behoudt zwart het beste
van het spel. Laat dit zien met een variant.
24… Te4xf4 25.g3xf4 d6xc5 26.e2-e4 Tb8-e8 27.f2-f3 …
Opgave 15
Een afdoende verdediging, maar kan wit ook met de koning naar het centrum en pion e4
dekken met Kd3?
27… Lg7-f6 28.Tb1-h1 c5-c4 29.e4-e5 Lf6-g7 30.d5-d6† Kc7-d7 31.Th1-b1 b7-b6 32.Tb1-b4 ...
Opgave 16
Wit speelt straks 33.Txc4. Welke zet speelt zwart na 32.Tb4 (dat is niet …Tc8) en hoe verkrijgt
zwart hierdoor en winnend eindspel?
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PARTIJ 19

Siciliaans (Gesloten)

1.e2-e4 c7-c5 2.Pb1-c3 Pb8-c6 3.Pg1-e2 …
Opgave 1
Wat is het doel van 3.Pge2?
3… Pg8-f6 4.g2-g3 d7-d6 5.Lf1-g2 e7-e5 6.O-O g7-g5...
Opgave 2
Waarom speelt zwart hier 6...g5?
7.d2-d3 h7-h6 8.Kg1-h1 …
Opgave 3
Staat de koning beter op h1?
8… g5-g4 9.f2-f4 g4xf3ep
Opgave 4
Waarom is in dit geval slaan beter dan bijvoorbeeld 9...h5?
10.Lg2xf3 Lc8-h3 11.Tf1-f2 …
Opgave 5
Wit had hier ook 11.Lg2 kunnen spelen. Wat is het idee achter 11.Tf2?
11… Lf8-e7 12.Pe2-g1 Lh3-e6 13.Pc3-d5 ...
Opgave 6
Is het verstandig om het witte paard op d5 te slaan?
13... Dd8-d7 14.c2-c3 ...
Opgave 7
Wat probeert wit met deze zet te bereiken?
14... O-O-O 15.a2-a3 ...
Opgave 8
Welk plan van wit blijkt uit de zet 15.a3?

53

15... Td8-f8 16.b2-b4 Pf6-g4
Opgave 9
Laat zien dat 16…cxb4 niet verstandig is.
17.Lf3xg4 Le6xg4
Opgave 10
Waar moet de witte dame heen?
18.Dd1-a4 Kc8-b8 (zie diagram)

Stelling na 18…Kb8
Opgave 11
Hiermee dekt zwart de pion op a7. Is deze zet eigenlijk wel nodig, want het paard op c6 dekt
toch ook de pion op a7?
Opgave 12
Hoe moet wit z'n aanval opzetten?
19.b4xc5 d6xc5 20.Ta1-b1 Le7-d8
Opgave 13
Wat is het doel van deze zet?
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Opgave 14
Hoe reageert wit het beste op 20...Ld8?
21.Lc1-e3 f7-f5 22.Tf2-b2 b7-b6 (zie diagram)

Stelling na 22…b6
Opgave 15
Kan wit nu slaan op c5?
23.Le3xc5 f5xe4
Opgave 16
Hoe maakt wit het nu af?
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PARTIJ 20

Noords gambiet

1.e2-e4 e7-e5 2.d2-d4 e5xd4 3.c2-c3 d4xc3 4.Lf1-c4 Lf8-b4
Opgave 1
Natuurlijk had zwart hier kunnen kiezen voor het aannemen van de tweede pion met …cxb2.
Wat wil wit bereiken met het aanbieden van twee pionnen in de opening?
5.Pb1xc3 Lb4xc3 6.b2xc3 d7-d6
Opgave 2
Na 5.Pxc3 (wit had ook 5.bxc3 kunnen spelen) is de zetvolgorde voor zwart belangrijk. Laat
met een variant zien wat er gebeurt als zwart 5…d6 speelt.
7.Dd1-b3 Dd8-e7 8.f2-f3 ?! … (zie diagram)

Stelling na 8.f3
Opgave 3
Wit kiest voor veiligheid en dekt de pion. Welke zet van wit is meer in de geest van deze
opening en waarom?
8… Pg8-f6 9.Pg1-e2 O-O 10.O-O Pb8-c6 11.Lc4-d3 …
Opgave 4
Waarom speelt wit 11.Ld3?
11… Pc6-e5 12.Ld3-c2 Lc8-e6 (zie diagram)
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Stelling na 12…Le6
Opgave 5
Als wit met 13.Db1 de aangeboden pion op b7 afslaat, welk (klein) plan kan wit dan maken?
13.Db3xb7 …
Opgave 6
Wit kiest voor hout, maar dat is hier niet zo verstandig. Laat zien dat zwart nu een stuk wint.
13… Tf8-b8 14.Db7-a6 Le6-c4 15.Da6-a5 Lc4xe2 16.Tf1-e1 …
Opgave 7
Het is vrij standaard om de toren horizontaal te bewegen naar e1. Maar hier had de toren
naar f2 gemoeten. Laat zien welke combinatie zwart nu kan uitvoeren.
16… Le2xf3 17.Te1-e3 …
Opgave 8
Na 16…Lxf3 zag wit de paardvork aankomen en wil deze met Te3 uit de weg gaan. Dat lukt
niet. Wat speelt zwart?
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PARTIJ 21

Grünfeld

1.f2-f4 d7-d5 2.e2-e3 g7-g6 3.Pg1-f3 Lf8-g7 4.c2-c4 ...
Opgave 1
Wat is het doel van deze zet?
4... Pg8-f6 5.Pb1-c3 c7-c6 6.d2-d4 Pb8-a6
Opgave 2
Wat wil zwart met deze zet bereiken?
7.c4xd5 Pf6xd5
Opgave 3
Welke strategie moet wit nu volgen?
8.Lf1xa6 b7xa6 9.Pc3-a4 ... (zie diagram)

Stelling na 9.Pa4
Opgave 4
Wat is het doel van deze zet?
Opgave 5
Wit had ook 9.Da4 kunnen spelen met aanval op pion a6 en c6. Laat zien dat zwart dan enige
compensatie voor de pion krijgt na 9…Ld7 10.Dxa6.
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9... O-O 10.O-O Ta8-b8
Opgave 6
Hoe kan wit de druk op pion c6 vergroten?
11.Pf3-e5 Dd8-d6 12.Pa4-c5 f7-f6
Opgave 7
Deze zet helpt wit. Hoe?
13.Pe5-c4 Dd6-c7 14.Lc1-d2 ...
Opgave 8
Welke dreigingen/mogelijkheden heeft wit nu?
14... e7-e6
Opgave 9
Waarom is 14…e5 hier beter?
15.Ta1-c1 Tf8-e8 16.e3-e4 Pd5-b6 17.Pc4-a5 Pb6-d7 (zie diagram)

Stelling na 17…Pd7
Opgave 10
Met welke afruilcombinatie bereikt wit nu een beter eindspel?
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PARTIJ 22

Pirc

1.e2-e4 d7-d6 2.d2-d4 g7-g6 3.Pb1-c3 Lf8-g7 4.f2-f3 c7-c6 5.Lc1-e3 Dd8-b6
Opgave 1
Zwart dreigt nu op b2 te slaan. Hoe kan wit een valletje opzetten?
6.a2-a3 e7-e5 7.Pc3-a4 Db6-a5† 8.Pa4-c3 ...
Opgave 2
Wit had ook 8.c3 kunnen spelen. Het paard op c4 is dan gedekt door Dd1. Welke
voortzetting verdient de voorkeur: 8.Pc3 of 8.c3?
Opgave 3
Wat is het nut geweest van de manoeuvre Pc3-a4-c3?
8...Pb8-d7 9.Pg1-e2 Pg8-f6 10.Dd1-d2 O-O
Opgave 4
Wit wil een koningsaanval opzetten en begint hier direct mee. Welke zetten komen
hiervoor in aanmerking.
11.g2-g4 e5xd4
Opgave 5
Wat is het doel van deze zet?
12.Pe2xd4 Pd7-e5 13.Lf1-e2 Tf8-e8
14.Pd4-b3 Da5-c7 15.O-O-O d6-d5
(zie diagram)
Opgave 6
Hoe speelt zwart als wit hier 16.h4 speelt?
Opgave 7
Is de zet 15...d5 een pionoffer? Bepaal
hiertoe welke stukken pion d5 aanvallen
en welke stukken pion d5 verdedigen.
Opgave 8
Wat kan wit hier het beste spelen?
Stelling na 15…d5
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16.e4xd5 Pf6xd5 17.Pc3xd5 c6xd5 18.Dd2xd5 ... (zie diagram)

Stelling na 18.Dxd5
Opgave 9
Wit staat nu een pion voor, maar zwart kan door een afruilcombinatie de pion direct terugwinnen. Welke afruilcombinatie is dat?
Opgave 10
Zwart speelt niet de zet waarmee hij de pion kan terugwinnen, maar een andere zet. Na deze
zet kan wit opgeven! Welke zet speelt zwart en waarom is dit een winnende zet?
Opgave 11
Welke zet had wit beter kunnen spelen dan 18.Dxd5?
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PARTIJ 23

Olifantgambiet

1.e2-e4 e7-e5 2.Pg1-f3 d7-d5 3.e4xd5 Lf8-d6
Opgave 1
Zwart heeft een pion geofferd. Geef (globaal) aan wat de strategische bedoelingen van zwart
zijn in deze opening (op grond van de eerste drie zetten).
4.Lf1-b5† Lc8-d7
Opgave 2
Hier biedt zwart loperruil aan, terwijl dit eigenlijk zijn goede loper is. Geef aan waarom
deze zet toch correct is.
5.Dd1-e2 ...
Opgave 3
Wat dreigt wit met deze zet en hoe moet zwart hierop reageren?
5... Dd8-e7 6.Pb1-c3 Pg8-f6 7.O-O O-O 8.Lb5xd7 Pb8xd7 9.d2-d3 h7-h6
Opgave 4
Met deze zet wil zwart Lg5 voorkomen. Leg uit waarom.
10.Pf3-h4! ... (zie diagram)

Stelling na 10.Ph4
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Opgave 5
Laat zien dat zwart nu op d5 kan slaan.
10... Pf6xd5?!
Opgave 6
Toch is slaan op d5 niet zo goed, want wit speelt natuurlijk geen 11.Pxd5. Welke zet doet wit
en waarom staat wit dan beter?
11.Ph4-f5 De7-f6
Opgave 7
Met welke combinatie kan wit een pion winnen?
12.Pf5xh6† g7xh6
Opgave 8
Had wit ook zo kunnen spelen (12.Pxh6†) als zwart 11...De6 had gespeeld in plaats van
11...Df6?
13.Pc3xd5 Df6-g6 (zie diagram)

Stelling na 13.Dg6
Opgave 9
Met welke combinatie wint wit nog een pion?
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PARTIJ 24

Aljechinverdediging (Vierpionnenspel)

1.e2-e4 Pg8-f6 2.e4-e5 Pf6-d5 3.c2-c4 Pd5-b6 4.d2-d4 d7-d6 5.f2-f4 d6xe5 6.f4xe5 c7-c5.
Opgave 1
Wat is het doel van deze zet?
7.d7-d5 …
Opgave 2
Pionnen op één rij beheersen meer velden dan pionnen op een diagonaal. Maar ze zijn wel
kwetsbaarder, want als pionnen elkaar dekken, moet dat via de diagonaal. Wat wordt, gezien
het bovenstaande, het nieuwe aanvalsobject van zwart en hoe kan zwart dit realiseren?
7… g7-g6 8.Pg1-f3 Lc8-g4.
Opgave 3
Met …Lg7 zou zwart pion e5 aanvallen. Toch kiest zwart (eerst) voor deze zet. Waarom?
9.h2-h3 …
Opgave 4
Is het verstandig van wit om zwart direct tot een verklaring te dwingen?
9… Lgxf3 10.Dd1xf3 Lf8-g7 11.Lc1-f4 O-O 12.Lf1-d3 Pb6-d7.
Opgave 5
Waarom gaat dit paard naar d7 en niet het paard op b8?
13.Df3-e3 Dd8-c7. (zie diagram op de volgende bladzijde)
Opgave 6
De druk op pion e5 is nu zo groot, dat zwart inmiddels beter staat. Wit kan kiezen uit: direct
pionverlies van e5, pion d5 opspelen of pion e5 opspelen. De eerste keuze ziet wit niet zitten.
Laat met een variant zien wat er na 14.d6 kan gebeuren.
14.e5-e6 Dc7-b6 15.Pb1-d2 ...
Opgave 7
Waarom slaat wit niet gewoon op d7?
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stelling na 13…Dc7
15... f7xe6 16.d5xe6
Opgave 8
Nu blijft zwart ruim in het voordeel. Met welke zet?
16… Lg7-d4
Opgave 9
Een goed alternatief voor wit op de 16e zet is 16.Tf1. Laat zien dat na 16.Tf1 de zet 16…Ld4
voor zwart niets oplevert.
Opgave 10
Had zwart, in plaats van 16…Ld4 ook op b2 kunnen slaan: Lxb2?
17.De3-e4 Pd7-f6 18.De4-e2 ...
Opgave 11
Nu heeft zwart met tempowinst het paard in veiligheid kunnen brengen. Waarom speelt wit
op de 17e zet niet 17.De2?
18... Pf6-h5 19.Lf4-h2 … (zie diagram op de volgende bladzijde)
Opgave 12
Wit wil in deze stelling z'n materiaal behouden. Laat zien wat er gebeurt als wit lopers wil
ruilen en 19.Le5 speelt.
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Stelling na 19.Lh2
Opgave 13
Na 19.Lh2 kan zwart de partij vrij snel afmaken. Met 19…Dxb2 blijft zwart in het voordeel,
maar zwart kan sterker spelen. Welke zet speelt zwart?
19… Tf8-f2 20.De2xf2 Ld4xf2 21.Ke1xf2 Pb8-c6 22.b2-b3 …
Opgave 14
Wit heeft een dame gegeven voor een toren en een loper. Pion e6 is niet meer te redden en
wit dacht met 22.b3 de b-pion te kunnen behouden. Zwart kan nu echter een aanval
opzetten waarbij een stuk (opnieuw) aangevallen wordt. Wat speelt zwart?
22… Ta8-d8 23.Kf2-e3 Pc6-b4 24.Ld3-b1 …
Opgave 15
Hiermee blokkeert wit de toren op a1. Waarom speelt wit hier geen 24.Le2?
24… Db6xe6† 25.Pd2-e4 Ph5-f6
Wit geeft het op. Na …Td4 gaat het paard op e4 verloren.
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PARTIJ 25

Siciliaans (Grand Prix)

1.e2-e4 e7-e6 2.Pb1-c3 d7-d5 3.f2-f4 c7-c5 4.Pg1-f3 Pb8-c6
Opmerking
De partij begon met de Pelikaanvariant van het Frans en is inmiddels overgegaan in de
Grand Prix-variant van het Siciliaans.
Opgave 1
Leg uit hoe wit z'n ontwikkeling het beste voortzet.
5.Lf1-b5 Pg8-e7 6.O-O d5-d4 ...
Opgave 2
Leg uit wat de beste plek is voor het paard.
7.Pc3-e2 a7-a6 8.Lb5xc6† ...
Opgave 3
Kan wit de loper ook terugtrekken (naar a4, c4 of d3)?
8...Pe7xc6 9.d2-d3 Lf8-e7 10.Lc1-d2 O-O 11.Dd1-e1 ... (zie diagram)

Stelling na 11.De1
Opgave 4
Wat is het doel van deze zet?
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Opgave 5
Waarom speelt wit eerst 10.Ld2 en dan pas 11.De1?
11... b7-b6
Opgave 6
Wat is het doel van deze zet?
12.Pe2-g3 Lc8-b7
Opgave 7
Wit wil graag een koningsaanval opzetten. Hoe kan hij hiermee beginnen?
13.f4-f5 Le7-d6?!
Opgave 8
Nu kan wit z'n aanval gemakkelijker doorzetten. Hoe?
14.e4-e5 Ld6-c7 15.f5-f6 ...
Opgave 9
Hoe moet wit z'n aanval opzetten als zwart nu 15...gxf6 speelt?
15... g7-g6 (zie diagram)
Opgave 10
Na de volgende zet van wit geeft zwart
op!* Welke zet speelt wit? Geef een
analyse van de mogelijkheden.
Aanwijzing: wit bereikt niets met 16.Lh6.
* Het gaat hier om een correspondentiepartij.

Stelling na 15…g6
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PARTIJ 1

Evansgambiet

1.

Wit dreigt met Lxf7† de pion terug te winnen en de rokade van zwart te verhinderen (want
zwart moet dan de koning spelen).

2.

Pion e4 te slaan, want deze staat ongedekt.

3.

9.d3; 9.Pg5; 9.Ld5; 9.Ld3; 9.Dc2; 9.Te1.
Het beste is 9.d3. Na 9.Pg5 volgt …O-O en dan …h6, waarmee het paard verjaagd wordt. Op
9.Te1 is het gewenste d4 niet meer mogelijk, want na 10…exd4 11.cxd4 volgt 11…Lxe1. Op 9.Ld5
volgt …O-O en zwart dreigt te ruilen op d5. Hiermee wordt de druk op f7 verminderd. Zwart
mag overigens niet direct ruilen op d5: 9…Pxd5 10.exd5 Pd8 11.Da4† (of Db5†) gevolgd door
Dxa5 en wit wint de loper. Met 9.Ld3 en 9.Dc2 vermindert wit zelf de druk op f7.

4.

9…Pxe4 10.d5 Pd8 11.Da4† gevolgd door Dxa5. Wit heeft nu een loper voor twee pionnen.
Zwart kan het iets beter doen, door Pc6 gewoon te laten slaan: 9…Pxe4 10.d5 Ld7 11 .dxc6
Lxc6. Wit heeft nu een paard voor drie pionnen. Dit is materieel gezien ongeveer
gelijkwaardig. Een andere mogelijkheid voor zwart is: 9…Pxe4 10.d5 Lb6 11.dxc6 bxc6. Ook dan
heeft zwart drie pionnen voor het paard.

5.

1. Zwart dreigt nu wel op e4 te slaan, want de zwarte loper is nu gedekt.
2. Zwart dreigt bovendien op d4 te slaan. De pion wordt drie keer aangevallen (door Lb6, Pc6
en e5) en maar twee keer verdedigd (door c3 en Pf3).

6.

Er volgt dan 12.Lxe7 en zwart kan opgeven.

7.

Nee, pion e4 is giftig. Na 13…Pxe4 volgt 14.Pxe4 Dxe4 15.Tae1! Deze zet dreigt niet alleen de
dame te slaan, maar ook mat op e8. Zwart moet derhalve 15…Dc6 spelen om veld e8 te dekken.
Er volgt dan 16.Te8† Dxe8 (gedwongen) 17.Lxe8 Kxe8. Zwart heeft nu een dame gegeven voor
een toren, loper en pion. Materieel gezien is dit ongeveer gelijkwaardig, maar de stukken van
zwart staan niet erg actief. Wit speelt 18.Te1† Kf8 (op Kd8 volgt Df7 en op Kd7 gaat zwart
zelfs mat) 19. Dd1! en dreigt hiermee Lxd6†, bijvoorbeeld: 19…Ld7 20.Lxd6† cxd6 21.Dxd6†
Kg8 22.Dxd7. De zwarte toren op h8 doet eigenlijk helemaal niet mee.

8.

14…Dxh2 mat.

9.

14.Pf3. Dekt Pion h2 en valt bovendien de dame aan.

10.

Er volgt dan 15.Tae1 Dc6 16.Te8† etc. Net als bij antwoord 7. Met 14…Df6 wordt Lf7 voor de
tweede keer aangevallen.
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11.

Doordat zwart …c6 heeft gespeeld, wordt pion d6 niet meer door een andere pion gedekt.
Hierdoor wordt pion d6 een aanvalsobject voor wit. Pion d6 wordt nu aangevallen door La3 en
verdedigd door Df6. Wit zal proberen de druk op d6 te vergroten, bijvoorbeeld met Tad1.
Zolang La3 en Kf8 op één lijn staan, kan zwart nooit …d5 spelen.

12.

Zodra zwart …d5 kan spelen, staat Lc7 gericht op h2. Met Pg4 en een eventueel Dh6 krijgt
zwart mogelijkheden voor een mataanval op h2. Dit is allemaal nog erg vaag en wit kan het
gemakkelijk pareren. Maar toch moet wit er rekening mee houden.

13.

Pion e4 opspelen naar e5. Hiermee valt wit de zwarte dame aan en dreigt bovendien op d6 te
nemen. Door te ruilen op d6 opent wit de e-lijn en de diagonaal a3-f8. Hiermee worden de
aanvalskansen van wit vergroot.

14.

Er volgt dan Dxb7, want na …Ld7 staat deze pion ongedekt. Bovendien valt wit dan Ta8 en
Lc7 aan.

15.

Door te zorgen dat pion b7 niet geslagen kan worden. Dit kan het beste met …b5. Hiermee
wordt Lc4 aangevallen. Als wit dan de loper wegzet, kan zwart …Le6 spelen en de witte dame
aanvallen.

16.

Na 19…Lxb3 20.exf6 staat Lb3 in. De loper moet gespeeld worden, bijvoorbeeld: 20…Lf7
21.fxg7 Kxg7 22.Te7 (daarom is 20…Lf7 beter dan bijvoorbeeld 20…Ld5, want anders zou
zwart nu schaak staan en valt Lc7) Ld8 23.Td7 en wit staat iets beter.

17.

Met het paard, dus …Pxe5. Niet met de dame, want dat stuk is te veel waard en ook niet met
pion d6, want dit stuk staat gepend door de loper op a3.

18.

Op 20…Lxb3 volgt er een paardvork: 21.Pd7† Kf7 22.Pxf6 Kxf6 23.axb3. Wit wint de dame
terug en heeft netto een stuk tegen een pion gewonnen.

19.

Als de dame naar d8 of f4 gaat, staat Le6 ongedekt en volgt er 20.Dxe6. Als de dame naar de
andere genoemde velden gaat, wordt de dame geslagen.

20.

Er volgt dan 20.exd6. Hiermee wordt de e-lijn geopend en staat Le6 plotseling aangevallen
door Db3 en door Te1. Zwart verliest dus een stuk: 20…Lxb3 21.dxe7† gevolgd door axb3.

21.

Met 21.h3. Het paard op g4 kan nergens heen. Slaan op e5 is ook niet mogelijk, want pion d6 is
gepend. Door deze dreiging hoeft wit zich niet druk te maken om pion a2 die aangevallen
wordt door Le6. Een stuk is meer waard dan een pion.

22.

Dit laat het initiatief aan wit over. Wit speelt 21.exd6. Na 21…Lb6 volgt 22.Lf5! Wit dreigt te
slaan op e6 of g4, terwijl zwart niet de loper kan slaan: 22…Lxf5 23.Db3†Kf8 (23…Le6 24.Txe6
is niet beter voor zwart) 24.d7† b4 25.Lxb4 c5 26.Dd5 en met de directe dreiging Dxa8 en Dxf5
kan zwart opgeven.
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23.

Wit heeft een aanval met schaak: 23.Df3† en tevens staat Ta8 aangevallen. Als zwart op het
behoud van Ta8 speelt, gaat het snel bergafwaarts: 23…Ke7 24.Lxc5† Ld6 (niet …Kd7, want dan
volgt 25.Lxb5† en moet de koning alsnog naar de achtste rij). 25.Db7† Ld7 (op Kf6 staat Ld6
ongedekt) 26.Txe5† Kf6. De toren mag wegens de penning niet geslagen worden. Wit kan nu
Lxd6 spelen en een stuk winnen, maar mooier is 27.Df3† Kxe5 (gedwongen) 28.Te1† De3
29.Txe3 mat.

24.

Zwart heeft nu drie stukken gericht op h2. Er volgt 23…Lxh2† 24.Kh1 (Pxh2? Dxh2 mat) Lc7†
(aftrekschaak) 25.Kg1 Lh2† etc. Zwart bereikt remise door eeuwig schaak.
Wit kan het beter doen door de zet 23.h3 in te lassen. Na 23…Pe5 24.Pxe5 Dxd1 25.Txd1 Lxe5
26.Tde1 wint wit een stuk.

25.

De sleutelzet is 23.Lc1. Deze zet valt de dame aan en die moet naar h5. Bovendien kan nu het
paard naar g5. Deze zet had wit ook al op de 21e zet kunnen spelen, zolang wit maar tijdig h3
speelt. Zie opgave 24.

26.

Meerdere varianten leiden tot winst voor wit. Doeltreffend is 24.h3 Pxe5 25.Pxe5† en de dame
op h5 valt. Ook 24.exd6 is goed voor winst: 24…Lxd6 25.h3 Pf6 26.Pg5† Kg8 27.Txe6 en als
zwart zijn loper probeert te redden met bijvoorbeeld 27…Lc7 volgt 28.Txf6. Wit dreigt nu
Dxh5. Als zwart op d1 slaat is het uit: 28…Dxd1 29.Lc4†. Als zwart de dame wegspeelt is het
ook uit: 28…Dh4 29.Db3† c4 30.Lxc4†. En het is ook uit als zwart de dame dekt: 28…g6 29.Lc4†
Kg7 30.Dd7† Kh6 31.Pe6†.
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PARTIJ 2

Spaans (Marshall)

1.

Wit dreigt door (eventuele) ruil op c6 pion e5 te veroveren. Direct ruilen op c6 levert niet
meteen pionwinst op. Zie eventueel hiervoor een openingsboek waarin de ruilvariant van het
Spaans wordt behandeld.

2.

Wit oefent druk uit op pion e5. Als wit nu 5.d4 speelt, kan zwart zich door ruil op d4
onttrekken aan de druk op e5.

3.

Op 5…Pxe4 volgt 6.d4. Hiermee dreigt wit het spel te openen. Met een nog ongerokeerde
koning kan dat riskant zijn voor zwart.

4.

Door twee keer op e5 te slaan. Eerst met het paard dan met de toren.

5.

Tegen …Pg4 met aanval op h2.

6.

14.hxg4? Dh4 (dreigt Dh2†) 15.g3 Lxg3
Variant A: 16.fxg3 Dxg3† 17.Kf1 (Kh1 Lb7† ) Lxg4 18.Dc2 Lh3† 19.Ke2 Tae8† 20.Kd1 Dxe1
mat.
Variant B: 16.Df3 Dh2† 17.Kf1 Lxg4 18.Dxg3 (Dxg4 Dxf2 mat) Dh1† 19.Dg1 Lh3† 20.Ke2
Tfe8† 21.Kd1 Df3† 22.Kc2 Lf5† en wit gaat mat.

7.

Wit dreigt nu wèl op g4 te slaan; bovendien staat Ta8 in en wordt het veld f7 onder vuur
genomen.

8.

15.Dxa8? Dxf2† 16.Kh1 Dxe1 mat.

9.

15.hxg4 Lh2† 16.Kf1 Lxg4 17.g3 (als de witte dame speelt dreigt …Lf4 en mat op h1) Dh5 en als
nu de witte dame speelt, volgt 18.…Lh3.

10.

Slaan op f8 gevolgd door Dxf7 en zwart gaat mat.

11.

Nee: 17.Dxb7 Dxf2† 18.Kh1 Df1 mat.

12.

Zwart moet via de e-lijn binnenkomen. Dus toren en dame op de e-lijn dreigt mat op e1. De
loper op d6 voorkomt dat zwart naar h2 kan.

13.

Zwart speelt 19…De5 en dreigt mat via …Dh2.

14.

Zwart speelt 20…Df5 en kan via d3 en h3 de witte stelling binnendringen. Zwart kan ook
20…De4 spelen.

15.

21…Dd3† 22.Kg1 Te1† 23.Kh2 Th1 mat.
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PARTIJ 3

Siciliaans (Kameleon)

1.

Zie partij.

2.

…Pxc2 met aanval op Ta1 en De1.

3.

Naar e3: het paard staat klaar voor een eventuele koningsaanval (Pg4). Bovendien is nu c3
mogelijk; hiermee wordt Pd4 verjaagd, wordt Lg7 in z'n ruimte beperkt en krijgt wit de
controle over het centrumveld d4.

4.

18…exf5 19.exf5 gxf5 20.Pxf5 Lxf5 21.Txf5. De pionnenstructuur van zwart is nu veel slechter
dan van wit. Zwart heeft nu een aantal geïsoleerde pionnen. Deze zijn zwakker dan verbonden
pionnen, omdat ze geen dekking krijgen van een andere pion.

5.

20.Pd5 (dreigt Pxc7 en Lxh6) exd5 21.Lxh6 Te8 22.exd5 (of Dxd5) en wit wint een pion in een
betere stelling.

6.

22…e5 23.Dg5; of 22…h5 23.Dg5. Nu heeft wit de dreiging Dh6 gevolgd door Dg7 mat.

7.

23…Kh8. Op Dh6 volgt nu Tg8 zodat Dg7 niet meer mogelijk is.

8.

Tf1-f3-h3 gevolgd door een mataanval op de h-lijn.

9.

Zwart dreigt op g4 te slaan en de dame in het spel te brengen of door afruil de aanval van wit
af te slaan. Als wit pion g4 gaat dekken met h3 of Lf3 is het plan met Tf1-f3-h3 niet meer
direct mogelijk.

10.

26.Tf3 (dreigt Th3 gevolgd door Dxh7 mat, dus de volgende zet is gedwongen) Dxg4 27.Th3!
(dreigt Dxh7 mat, dus zwart moet slaan op h3) Dxh3 28.Lxh3. Wit heeft nu materieel voordeel:
een dame tegen een toren. Dit is voldoende voor winst. Na 28…Lb7 29.Te1 gaat zwart zelfs
mat. Via Te1-e3-h3 bereikt de witte toren de h-lijn.
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PARTIJ 4

Olifantgambiet

1.

Wit slaat op f7 en brengt de dame via h5 in het spel. Zie vervolg van de partij.

2.

Wit slaat met schaak op d5 en wint een tempo.

3.

Wit kan met 6.e5 de beweeglijkheid van zwart beperken (de diagonaal d6-h2 van de zwarte
loper wordt afgesloten en het zwarte paard kan niet meer naar f6 om de witte dame te
verjagen) en z'n ontwikkeling voorzetten. Het vervolg zou kunnen zijn: 6.e5 De7 7.d4 Pc6 8.c3
en zwart ontkomt er niet aan om een stuk weer terug te geven voor twee pionnen: 8…Lxe5
9.dxe5 Pxe5.

4.

1. Zwart dreigt pion e4 te winnen.
2. Zwart kan via Dg6 of Dh5 een mogelijke koningsaanval opzetten.

5.

Zwart kan de witte dame verjagen (…Le6 of ...a6 gevolgd door …b5) en via …Pd4 de witte
stelling binnen dringen. Ook kan door …Lf5 de druk op pion e4 vergroot worden. "Gewone"
ontwikkelingszetten brengen wit in problemen: wit moet z'n dame geven of toestaan dat
zwart een paardvork geeft op c2. Bijvoorbeeld: 9.d3 Le6 10.Db5 h6 (voorkomt dat de dame naar
g5 kan vluchten) 11.Le2? a6 en de witte dame wordt gevangen. 12.Dxb7 (of een zet eerder) laat
zwart op c2 slaan: 12…Tb8 13.Da6 Pb4 enzovoort. Of: 9.Le2 a6 10.O-O b5 11.Db3 Pd4. Direct
9.De2 voorkomt niet 9…Pd4, maar brengt wel de dame in veiligheid. In de partij kiest wit voor
een andere voortzetting.

6.

Het is vrij snel uit na 10.O-O Pe5. Als wit de dame wegspeelt, is het mat in enkele zetten:
11.Da4 (of Db5 of Db3, dat maakt niet uit) Pf3† 12.Kh1 Dh5 13.h3 Lxh3! (dreigt aftrekschaak en
vervolgens mat op h2) 14.gxf3 Lf5† 15.Kg1 Dh2 mat (of 14…Dxf3† 15.Kg1 Dg2 mat).

7.

Naar b3, b5 of a4. Niet naar d4 wegens …Pf3† en dameverlies.

8.

Op 12.Ke2 volgt …Pd4† met damewinst. Dit gebeurt ook na 12.Kf1 Lh3†.

9.

12…Pg4. Hiermee dreigt zwart een paardvork op f2 met torenwinst.

10. Wit valt Dg6 aan en Ld6.
11. 14…Pxd3 15.Kxf3 Lg4† 16.Kg2 (Ke3 Lc5 mat) Df5! (dreigt Df2 mat) 17.Pd1 (of Tf1; om veld f2 te
dekken) Lh3† 18.Kg1 Df1 mat.
Iets beter voor wit is: 14…Pxd3 15.Tf1 Pxe5 16.d4 Ke8 (dreigt …Pxd4† met damewinst) 17.Txf3
Pxf3 18.Kxf3 Tf8†.
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PARTIJ 5

Caro-Kann (Doorschuif)

1.

Zwart in z'n ruimte beperken.

2.

Er volgt dan 6.Pxe4 dxe4 en pion e4 wordt een gemakkelijk aanvalsobject voor wit:
bijvoorbeeld 7.Lg2. Wit moet niet 6.f3 spelen wegens …Dh4† en wit verliest de rokade.

3.

Het spelen van Pf4. De zet g4 is eigenlijk een verzwakking van de witte koningsvleugel en
zwart kan die het beste aanpakken met …h5. Direct …h5 heeft geen zin, want dan volgt Pf4. De
zet Pe2 is dus gericht tegen het aanpakken van de verzwakking met …h5.

4.

Dan kan zwart met tempowinst z'n loper ontwikkelen.

5.

Wit dreigt f5. Dit is in deze variant voor wit de manier om de zwarte pionnenketen aan te
vallen. Zwart moet ruilen op f5 (anders volgt fxe6) en wit heeft twee verbonden pionnen op de
vijfde rij. Deze verbonden pionnen beperken de beweeglijkheid van de zwarte stukken.

6.

Alleen met …Pd7 zoals in de partij gebeurt. De zet …Ke7 is niet goed, want dan mag zwart niet
meer rokeren. Ook …Pc6 is niet goed, want dan volgt Pxc6 etc.

7.

De beste plaats voor Pb8 is veld c6. Vanuit dit veld heeft het paard de meeste controle op het
centrum. De zet Lb5† is hiertegen gericht, want het paard moet nu naar het minder goede veld
d7.

8.

12.e6 fxe6 (gedwongen) 13.Pxe6 (dreigt de dame te slaan of op c7 een paardvork te geven) De7
(pent het paard) 14.O-O en wit heeft weer de dreiging Pc7 (eventueel voorafgegaan door Te1)
maar tegelijkertijd de dreiging Pxd5 met aanval op de dame en op veld c7. Wit staat duidelijk
beter.

9.

Dan volgt 14.Lxd7† en zwart verliest een stuk. Hij kan namelijk niet ruilen op d7: 14…Dxd7
15.Dxd7† Kxd7 16.Txh4. Ook 14…Ke7 is niet goed wegens 15.Dd6 mat.

10.

Ruilen op d7 levert niets op. Wit verspeelt z'n aanvalskansen terwijl hij materiaal achter staat.
Het wegspelen van de loper is ook niet goed. Er volgt dan …Le7 en zwart dreigt op h4 te
slaan. De enige goede voortzetting is dus een aanvalszet. Zie de partij.

11.

14…Le7? 15.Lc4 met matdreiging op f7.
14…Pe7? 15.Dxb7 axb5 16.Pxb5 met de dreiging Pc7† en damewinst of mat.
14…Dc7? 15.O-O-O en het paard op d7 dreigt te vallen. Als zwart denkt het stuk terug te
kunnen pakken met 15…axb5 gaat het snel mis: 16.Pxb5 Dc8 (…Dc6 17.Dxc6 bxc6 18.Pc7 mat)
17.e6 (dreigt exf7 mat) fxe6 18.Dxe6† Le7 of Pe7 19.Pd6†.

12.

O-O-O om meer druk uit te oefenen op de e-lijn.
e6 om de druk op Pd7 te vergroten.
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13.

15…fxg5? 16.exd7† Ke7 17.O-O-O (dreigt Te1† en De6 mat) Kf6 18.Tde1 en zwart gaat mat.
Bijvoorbeeld: 18…Kg6 19.Dxf5† Kxf5 20.Ld3† Kf4 21.Thf1† Kg3 22.Pe4† Kh3 23.Tf2 (dreigt
Th1 mat) g3 24.Th1† Kg4 25.Le2 mat.

14.

16…fxg5? 17.exd7† Ke7 18.The1† Kf6 19.De6† mat

15.

16…Pe5 17.Dxb5† Pc6 18.Txd8 Txd8 19.Dxb7 (dreigt Df7 mat) Pge7 20.Pb5 (dreigt Pc7 mat) Td5
21.Pc7† Kd8 22.Pxd5 (dreigt Dd7 mat) Pe5 23.Db8† Pc8 24.Dc7† Ke8 25.Dxc8 mat

16.

16…Dc7 17.exd7† Kd8 18.Df7 (dreigt De8 mat) Dc5 (om veld c7 vrij te maken) 19.De8† Kc7
20.Lf4† Ld6 21.Txd6 en wit wint. Ook na 20.Lf4† Kb6 21.Dxa8 Le7 22.b4 wint wit.

17.

Wit dreigt Txd7 met niet alleen een aanval op Dd8, maar ook met de dodelijke dreiging van
aftrekschaak.

18.

18…Dc6.

19.

19…Kd8 20.Dxb4 met de dreiging Df8 mat.
19…Kf8 20.Dxb4† Kf7 21.Db3 fxg5 22.Pf4†.
19…Kxd7 20.Pxb4† gevolgd door Pxc6.

20.

Met 22.Le3 dreigt wit Lb6 te spelen, zodat pion d7 alsnog kan promoveren.

21.

25.Pe5† Kf6 26.Te1 en zwart heeft geen goede zetten meer. Op …g3 of …h2 volgt namelijk
27.Tf8† gevolgd door Pf7† of Pg6† en Pxh8.
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PARTIJ 6

Scandinavisch (Modern)

1.

Mogelijk is wit bang voor een aanval op c2 (bijvoorbeeld na …Pb4); wit kan vinden dat het
zwarte paard in het centrum te veel invloed uitoefent; wit wil met tempowinst c4 kunnen
spelen waarmee wit het centrum meer beheerst.

2.

Als zwart …Lb4† speelt, is het verdrijven van de loper met c3 niet meer mogelijk. Pion d4 kan
niet meer door een andere pion gedekt worden. Hiermee wordt pion d4 een aanvalsobject
voor zwart.

3.

Zwart heeft nu twee dreigingen:
1…Lb4†, waarna zwart niet meer mag rokeren.
2…exd4, na Pc6, en Le3 gaat verloren.

4.

8.d5 Lb4† 9.Ke2 Dxc4† 10.Kf3 Dg4 mat. Mat is niet te voorkomen door tussenplaatsing van de
dame: 10.Dd3 Dxd3† 11.Kf3 De4† 12.Ke2 Dc4† 13.Kf3 Dg4 mat. Als wit 9.Dd2 speelt kost dat de
dame en uiteindelijk ook de partij.

5.

Wit kan beter 8.Pe2 spelen. Na 8…Lb4† is dan 9.Pc3 mogelijk en wit dreigt Da4† in combinatie
met d5.

6.

Het dekken van pion d4, want er dreigde …exd4 met winst van Le3.

7.

Na 9.Pe2 heeft wit geen verdedigingszetten meer om pion d4 te dekken, terwijl zwart de pion
nogmaals kan aanvallen met bijvoorbeeld …Td8.

8.

9.d5 Pd4 (het paard kan niet geslagen worden en er dreigt Pc2† ) 10.Tc1 Pc2†. Wit kan hier nog
het beste 11.Kd2 spelen en staat na 11.Pxe3 fxe3 wat slechter.

9.

Zwart moet rekening houden met de tegenaanval Pg3. Na 9…O-O-O 10.Pg3 moet zwart …Dc2
spelen en na afruil van de dames bereikt zwart niets. Daarom moet zwart eerst slaan op d4,
zodat de zwarte dame eventueel naar veld e5 kan als wit Pg3 speelt.

10.

10.Pg3 De5 (houdt Le3 gepend) 11.Pxf5 dxe3! (dit dreigt …exf2† , …Dxf5 èn …Dxb2) 12.Pxe3
Dxb2 13.Pd5 (dreigt Pxc7†) O-O-O (zwart dreigt …Pd4 gevolgd door …Pc2†; zwart dreigt ook
…Lc5 gevolgd door …Dxf2 mat of …The8†).

11.

Zwart dreigt …Pxd4 (met winst van de loper) gevolgd door …Pc2† .

12.

Om de loper op d4 te winnen moet het paard op e2 gepend blijven.

13.

Op 13.Pxd4 volgt …Lc5 met de dreiging …Lxd4† en zwart wint alsnog het stuk.
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14.

De zwarte dame moet naar b6. Vanuit dit veld dreigt er aftrekschaak met Pd4 en er dreigt
bovendien …Dxb2† .

15.

Zwart speelt 14…Txd5. Hierdoor dreigt er weer aftrekschaak. Als de witte koning naar g3
vlucht, wordt via Ld6† de loper in het spel gebracht.

16.

15…Pc2† 16.Kg3 (Ke2 De3 mat) Ld6† 17.Kh4 Lf4 (dreigt …Dh6 mat) 18.d6 h5 (dreigt …g5 mat)
19.g4 hxg4 mat.
Ook 17.f4 verliest: 17.f4 De3† 18.Df3 Lxf4† 19.Kh4 De7† 20.Kh5 g6 (of Dg5) mat)
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PARTIJ 7

Spaans (Steinitz)

1.

Door 5.dxe5. Het zwarte paard staat gepend en mag dus niet slaan op e5.

2.

Door 6.Lxc6 (waarmee de dekking van pion e5 ondermijnd wordt) Lxc6 7.dxe5. De zet Pc3 is
nodig om pion e4 te dekken.

3.

Wit beheerst nu het centrum.

4.

Zwart heeft al een ontwikkelingsachterstand en deze zet levert een extra tempoverlies op. De
zet …h6 is op dit moment volkomen overbodig. De zet dreigt niets en het voorkomt ook geen
onaangename dreigingen van wit.

5.

De witte dame staat erg sterk op het veld d4. Als zwart de dame wil verdrijven met …c5, wordt
pion d6 zwak.
Met Lf4 wordt de druk op pion d6 vergroot (eventueel gevolgd door Tad1 of O-O-O).

6.

Zwart valt zowel Lf4 als pion g2 aan. Dit is eenvoudig te pareren met 10.Lg3.

7.

10.Pd5 Dxg2 11.Pxc7† Kd7 12.O-O-O en zwart kan niet de toren in veiligheid brengen met
…Tc8 of …Kxc7 wegens Lxd6 en zwart gaat mat. Bijvoorbeeld: 12…Tc8 13.Lxd6 Dg5† 14.Lf4†
Kc6 15.Dd7† Kb6 16.Td6† Lxd6 17.Dxd6† Ka5 18.Da3† Kb6 19.Db4† Kc6 20.Dd6 mat. Of
12…Kxc7 13.Lxd6† Kc8 14.Lf4 (dreigt Dd8 mat) Ld6 15.Dxd6 en dan mat op d7, d8 of c7.

8.

Met …Dg6 behoudt zwart de druk op het centrum, maar tevens op de g-lijn.

9.

14.e5. Hiermee dreigt wit de e-lijn te openen met aanval op de zwarte dame. Het vervolg zou
kunnen zijn: 14…Pd7 15.exd6 Lf6 (tegenaanval) 16.Txe6 Lxd4 17.Te7 Lxc3 18.Txd7 Lf6 19.dxc7
en wit heeft twee pionnen gewonnen.
Als zwart 14…dxe5 speelt volgt 15.Txe5 (met druk op Le7) Dd6 16.Df2 en zwart kan de loper
niet meer dekken: 16…Db4 17.a3

10.

16.Dxg7 met aanval op Th8 en Dd6. Het vervolg zou kunnen zijn: 16…O-O-O 17.Txd6 Lxd6
18.hxg3.

11.

14…d5 15.Pxd5 (dreigt Pxc7) O-O (op O-O-O volgt 16.Pxe7† Dxe7 17.Dg4†) 16.Pxc7 en wit
komt een pion en een kwaliteit voor.

12.

15.Da4† Dd7 16.exd6 (hiermee wint wit een stuk, want de zwarte loper staat gepend) Dxa4
17.Txe7† Kf8 18.Pxa4. Zwart geeft op.
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PARTIJ 8

Budapestgambiet (Fajarowitsj)

1.

4.f3? Dh4† 5.g3 Pxg3 (6.hxg3 Dxh1).

2.

7.e5xd6.

3.

Zwart is beter ontwikkeld en heeft vele dreigingen. Zo staat Pd2 gepend door Lb4 en staat
Dc2 indirect aangevallen door Lf5.

4.

9.a3? Pxd2 (met aanval op de dame door Lf5 en bovendien de dreiging van aftrek-schaak)
10.Dxf5 Pxf3†† (door paard en loper) 11.Kd1 (gedwongen) Td8† en wit moet nog meer
materiaal weggeven; 12.Kc2 Pfd4† of 12.Ld2 Txd2† 13.Kc1 Dd6 14.exf3 Td1†.

5.

Zwart speelt 10…Da5 en het paard op d2 gaat verloren.

6.

12…Pd4 (met aanval op de dame en op veld c2) 13.Da4 Pc2† gevolgd door …Pxa1.

7.

14…Txd2† 15.Kxd2 Td8† 16.Kc3 (16.Kc1 Df4† 17.e3 Pxe3 18.Ld3 Pf1† 19.Kb1 Lxd3† 20.Ka2
Lxc4† etc.) De5† 17.Kb3 Pxa1† 18.Ka2 (18.Kb4 Dxb2†) De4 met matdreiging op b1 etc.

8.

Zwarte speelde 14…Df4. De directe dreiging is: …Dxd2 mat. Daarnaast heeft zwart de
dreiging: …Dxf2 gevolgd door De1 mat. Voorbeelden: 15.Da5 Dxf2 en …De1 mat. 15.e3 Dxf2 en
De1 mat of Dxd2 mat. 15.Kc1 (om via veld a2 te kunnen vluchten) Dxd2† 16.Kb1 Pb4† 17.e4
Dd1† 18.Dxd1 Txd1 mat.
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PARTIJ 9

Russisch (Modern)

1.

5…d5, want dit brengt een pion in het centrum en opent de diagonaal voor Lc8. Het paard
wegzetten zou tempoverlies betekenen en na 5…f5 wint wit vrij gemakkelijk: 6.Lxe4 fxe4
7.Dh5† g6 8.Pxg6 etc.

2.

Wit dreigt cxd5 en daarmee de dekking van Pe4 te elimineren.

3.

9.cxd5 en nu kan …Dxd5 niet wegens 10.Lb5† gevolgd door 11.Dxd5 met damewinst.

4.

Met 8…c6 (9.cxd5 Dxd5).

5.

Zwart wil via …Lb7 druk uitoefenen op pion d5. Deze kan niet meer ondersteund worden door
een andere pion.

6.

Met deze zet wil wit een koningsaanval opzetten. Hiervoor is veld e4 nodig en daarom moet
Pc5 verdreven worden.

7.

Het paard moet naar d7. Hiermee heeft wit meer moeite om een aanval op te zetten. In de
partij speelt zwart het paard na e4. Na afruil verdwijnt de f-pion van zwart en kan wit gaan
aanvallen.

8.

16.Dh5. Er dreigt mat en zwart moet z’n pionnenstructuur verzwakken.

9.

16…Lxe1? 17.Lxh7† Kh8 18.Lg6† Kg8 19.Dh7 mat.

10.

17.Lxg6.

11.

17…hxg6 18.Dxg6† Kh8 19.Dh6† Kg8 20.Te3 en zwart gaat mat (er dreigt Tg3† gevolgd door
De6 mat of Dg6† gevolgd door Th3 mat).
Opmerking: 19.Te4 is ook sterk met aanval op Lb4 en de dreiging Dh5† gevolgd door Tg4†. Na
19…De7 20.Lb2 (dreigt e6†) moet zwart materiaal geven om niet direct mat te gaan.

12.

1. Direct mat door Dxh7
2. De variant bij antwoord 11 na …hxg6.

13.

Wit kan de loper op b4 slaan. Zwart kan namelijk niet terugslaan met de dame want dan volgt
Dxh7 mat. Tevens dreigt wit Tg4 met een koningsaanval.

14.

Zie vervolg van de partij.

15.

Met 25.Lb2. Hierdoor krijgt wit de diagonaal a1-h8 in z'n bezit en dit verhoogt de kansen op
een mataanval.

17

16.

Mat in drie: 26…Dxf2† 27.Kh1 Df1† 28.Txf1 Txf1 mat.

17.

27.Tg7† Ke8 28.De7 mat.

18.

27.De7† Tf7 (of Df7) 28.Dh4† Dh5 29.Dxh5 mat.
of 27.De7† Kh6 28.Th4† Kg6 (of Dh5) 29.Dg7 mat.
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PARTIJ 10

Frans (Doorschuif)

1.

De witte pionnenketen aan te vallen aan de basis. Zwart dreigt cxd4. Als wit slaat, kan zwart
met tempowinst Lf8 ontwikkelen.

2.

6.Ld3 cxd4 7.cxd4 Pxd4 8.Pxd4 Dxd4? 9.Lb5† met damewinst.

3.

Met 7…f6. Als zwart dit nalaat, heeft hij moeite met de ontwikkeling van z’n stukken. Zwart
dreigt nu te slaan op e5. Hiermee wordt de diagonaal g1-a7 geopend en tevens de f-lijn. Zwart
krijgt dan aanvalskansen.

4.

Met 9…e5. Zwart offert weliswaar een pion, maar de materiële achterstand weegt op tegen de
aanvalskansen die zwart krijgt.

5.

Wit houdt rekening met de volgende mogelijkheden: Lf1-g5xf6 gevolgd door Dh5† en/of
Lxd5 (een offer) en Dh5† . Het zijn nog geen reële kansen, maar wit kan wel proberen hierop
aan te sturen.

6.

Db6, Lc5 en Pg4 met aanval op f2, eventueel ondersteund met Tf8. Bovendien drukt Db6 op
pion b2.

7.

Mat door …Dxf2.

8.

Met 13…Pxf2, zodat de mogelijkheid van aftrekschaak behouden blijft.

9.

14…Dxb2? 15.Dxc5 Ph3† (…Dxa1? 16.Lg5 en zwart gaat mat) 16.Lxh3 Lxh3 17.Pd2.

10.

14…Le6. Dit verdrijft de dame. Na 14.Lf4 staat wit eigenlijk verloren. Wit had er beter aan
gedaan 14.Dxc4 te spelen.

11.

16.Dxb7? Pe4† 17.Kh1 Dxb7.

12.

Zwart speelt 15…O-O en dreigt daarmee met …g5 een stuk te winnen. Tevens blijft de druk op
b2 bestaan.

13.

16.Pd2 Pe4† 17.Kh1 Pxd2.

14.

16.Txf2 Dxb2 17.Lf1 (om straks Pd2 te kunnen spelen) Dxa1 18.Pd2 Lxf2† 19.Kxf2 g5.

15.

Zwart wint op andere wijze een stuk via 16.h4 Dxb2 17.Pd2 Pe4† 18.Kh1 Pxd2 19.Dxb7 Dxb7
20.Lxb7 Pxf1 21.Lxa8 Pxg3† 22.Lxg3 Txa8 en met een stuk meer is dit eindspel gewonnen voor
zwart.

16.

Zwart kan het plan met …g5 gewoon voortzetten om de druk op de f-lijn te vergroten. 16…g5
17.Lxg5 Ph3†† 18.Kh1 Txf1† 19.Dxf1 Tf8 20.Lf6 Pf2† 21.Kg1 Dxb2 22.Pd2 Pd1† 23.Kh1 Dxa1.
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PARTIJ 11

Spaans (Worral-aanval)

1.

De grondgedachte bestaat uit een zo spoedig mogelijke voltooiing van de ontwikkeling.
Zwart bouwt een stevige stelling op in de hoop zich in het centrum te kunnen handhaven, dat
wil zeggen: niet te worden gedwongen tot ruil van pion e5.

2.

De tekstzet heeft een driedelig doel: 1) Wit dekt zijn e-pion; 2) Wit maakt veld d1 vrij voor zijn
toren, die langs de d-lijn moet opereren (eventueel aanvullend wordt tevens veld f1
vrijgemaakt, dat later wordt benut voor manoeuvres met het damepaard); 3) De dame staat
gericht op veld b5. Dit ondersteunt de eventuele opstoot a4. Deze opstoot is een actie tegen
een verzwakking van de zwarte damevleugel na …a6 en …b5.

3.

Wit kan, door ruil op c6, een pion winnen: 7. Lxc6 dxc6 8. Pxe5. Zie partij.

4.

9…Dxe4 10.Dxe4 Pxe4 11.Te1 levert materiaal op voor wit. Zwart kan de schade nog enigszins
beperkt houden met 11…Lf5 12.d3 Lb4.

5.

Na 11…Lf5 levert eerst c4 en dan a3 niets op voor wit: 12.c4 Pb4 13.a3 Pc2. Eerst a3 en dan c4
lijkt beter, maar ook dan heeft zwart een afdoende verdediging: 11…Lf5 12.a3 a5! 13.c4 Da6. Na
14.cxd5 valt de dame op e2. Op 14.Te1 vlucht het paard naar b6.

6.

Wit gaat druk uitoefenen op pion d4 en bezet tevens de belangrijke diagonaal b1 –h7.

7.

Voordeel: het sluiten van de diagonaal b1-h7. Nadeel: de pion op e5 is een vrijpion geworden.

8.

Wit dreigde met Lb2 de pion op d4 te winnen.

9.

De enige kans voor zwart is via een koningsaanval de partij naar zich toe te trekken. Met …f4
wordt in ieder geval ruimte gemaakt voor de loper op d7.

10.

Na 21.Pe4 staat de loper op c5 aangevallen. Zwart verwacht dat de dame via Tb1 verdreven gaat
worden. De dame kan dan naar de koningsvleugel en de toren op c8 dekt de loper op c5.

11.

Wit speelt 23.e6 en beperkt zwart nog meer in z'n ruimte.

12.

Nee, er volgt dan …Dxg2 mat.

13.

Ja, want na 25…Dh3 kan de dreiging …Dg2 (mat) gepareerd worden met 26.Pf6† gxf6 27.Dxf3
en na 27…Dxd7 staat wit een pion voor. Dit is evenwel niet de beste voorzetting voor wit.

14.

25.Lf4 Dh3 26.Dxf3 en 25.Te1 Dh3 26.Df1.
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15.

Wit dreigt een stuk te winnen. Bijvoorbeeld na een onbeduidende zet als 26…a5 volgt 27.Pxc5
Dxd3 28.Pxd3 en wit heeft een stuk gewonnen. Het paard met de toren slaan heeft ook geen
effect: 26…a5 27.Pxc5 Txc5 28.Dxd4 en door de matdreiging op g7 gaat de toren op c5 verloren.
Zwart moet daarom 26…Ld6 spelen.

16.

Er volgt dan 28.Tg1 met (indirecte) aanval op g7. Bovendien zorgt …Dg6 er voor dat wit niet
kan slaan op d6, omdat dan de dame op d3 valt.

17.

Wit speelt 29.e7. Zwart zal de loper op f4 willen blijven dekken, dus volgt er 29…Tf7. Maar
dan dwingt wit met 30.Tb6 de zwarte dame tot een verklaring. De dame kan nergens heen.
Zwart probeerde nog 30…Le5, maar na 31.Dxe5 Dxb6 32.Pd6 verliest zwart nog meer materiaal.
Zwart geeft op.
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PARTIJ 12

Budapestgambiet

1.

De pionformatie c4-d4 aantasten. Na 5.cxd5 heeft wit een geïsoleerde pion op d4 en na 5.c5
verliest wit de controle over het centrumveld d5. Zwart slaat niet zelf op c4, want dan
ontwikkelt wit met Lxc4 de loper met tempowinst.

2.

Zwart kan met 6…Pc6 pion d4 aanvallen. Na 6.Ld2 staat deze pion niet meer gedekt door de
dame op d1.

3.

Zwart kan een pion winnen met 8…Pxd4 en valt tevens de dame aan.

4.

Wegens de vork die ontstaat na 9…Pc2†.

5.

Met 10…Lf5. Er dreigt nu: 11…Pb3 mat.

6.

11.b4 a5 12.Pxd5 Pxd5 13.cxd5 Pb3† 14.Kb2 Pxd2 15.Txd2 axb4 16.Lb5† Ld7 17.Lxd7 Kxd7
18.axb4 Lxb4 en zwart heeft in het eindspel goede kansen.

7.

Met 11…Pb3† gevolgd door slaan op d2 en dan …Pe4†.

8.

Na 14…dxe4 bereikt zwart het volgende:
 de e-lijn wordt gesloten voor Te1, zodat Le7 niet meer gepend staat;
 de d-lijn wordt geopend (zwart kan dan …O-O-O† of …Tad8† spelen);
 het witte paard op g1 kan nu niet naar het beste veld f3 ontwikkeld worden.

9.

14.Kc1 Pxf2 15.Pxd5. Wit dreigt nu op e7 te slaan. Na 15…Le6 volgt 16.Pxc7†.

10.

Een aanval op pion b2, bij voorkeur met een zwarte toren op d2.

11.

17.Te2 Td3† 18.Ka2 (Kc2 is riskant, omdat na …Thd8 en …e3 er aftrekschaak dreigt; als de witte
koning naar a4 of b4 gaat zorgt de combinatie van de zetten …Ld7, …c5 en …Ld8 er voor dat
wit mat gaat) Thd8 19.Ph3 Td2.

12.

Om te voorkomen dat het paard naar d5 gaat.

13.

Zwart speelt 20…c5 en krijgt daarmee matdreigingen.

14.

22…Tb6† 23.Ka4 Ld7† 24.Ka5 Ta6 mat.
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PARTIJ 13

Caro-Kann (Doorschuif)

1.

Wit moet hier 6.Pge2 spelen. Als zwart nu 6…h5 speelt, volgt er 7.Pf4.

2.

Wit dreigt met 8.h5 de zwarte loper op g6 te verjagen naar e4. Na 9.Pxe4 dxe4 heeft zwart een
zwakkere pionnenstructuur. Zwart kan dit voorkomen met 7…f6, 7…h5 en 7…h6 (zie partij).
Zwart kan ook eerst 7… cxd4 spelen met als vervolg: 8.Pxd4 h5.

3.

Wit wil, op het juiste moment, f4-f5 spelen. Zolang dit niet gebeurt, wordt de pion op e5
(extra) gedekt.

4.

Nee, want zwart speelt dan 10…Pc6 en pion c5 wordt weer teruggewonnen.

5.

Op 12.Tb1 volgt 12…Lxc2 13.Dd4 Pd3† 14.Kd2 Lxc5 en wit kan opgeven.

6.

13.f5. Zwart moet de varianten goed doorrekenen die na 13…exf5 14.e6 ontstaan. In de partij
probeert zwart complicaties te voorkomen en speelt 13…Lh7.

7.

Als zwart op afruil van de dames speelt is een mogelijke variant: 15…Pxc2† 16.Dxc2 Lxc2
17.Pxd8 Txd8 18.Lxc5 Pxc5 en zwart staat een pion voor.

8.

16.Lg2 Te8 17.O-O† Kg8 en wit moet oppassen. Na …Tc8 staan het paard op c3 en de loper op
e3 indirect aangevallen door de zwarte torens. Wit staat een pion achter in een slechtere
stelling.

9.

Zwart beoordeelde de stelling die ontstaat na 16.Lxd4 Pxc2† 17.Dxc2 Lxc2 18.Lb5 als
ongunstig. Zwart kan de afruil van de dames voorkomen door 16…O-O te spelen, maar ook
dan blijft zwart materiaal achter. Direct 16.Lb5 heeft geen zin wegen 16…Lxc3†.

10.

Wit moet proberen z'n stukken in aanvalspositie te brengen met bij voorkeur een dame op d5
en een loper op c5 en c4.

11.

De meest directe mataanval is 20.Lc4 gevolgd door 21.Dxf7 mat, waarbij de dekking van pion
f7 met …Lg6 gehinderd wordt door h4-h5. Dat kan ook in een andere volgorde: 20.h5 en dan
(als de stelling het toelaat): 21.Dxf7† Kxf7 22.Lc4 mat.
Na 20.Pe4 heeft wit ook een mataanval: 21.Dxf7† Kxf7 22.Lc4† Kg6 23.h5 mat. Maar zwart zal
natuurlijk direct het paard op e4 afruilen.

12.

In de matvarianten speelt de zet h4-h5 voor wit een vitale rol. Zwart moet deze zet zien te
voorkomen en dat kan alleen met 19…h5!
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13.

Wit wil het paard eventueel naar g5 spelen. Dan is ook Txa1 mogelijk, omdat zwart dan geen
…Dxh4† meer kan spelen. Wit heeft nu voldoende materiële voorsprong om de partij zonder
problemen te winnen. Als het paard op e4 blijft staan wordt de zet e5-e6 een serieuze dreiging.
Het paard op e4 voorkomt namelijk dat zwart …Df6† kan spelen.

14.

Er volgt 22.Dxf7† Kh7 23.Dxh5 mat.

15.

Op 21…Pc2 volgt 22.e6 met de dreiging 23.e7 of 23.exf7†. Slaan op e6 mag niet: 22…fxe6
23.Dxe6† Kh7 24.Pg5† Kh6 25.Pf7† Kh7 26.Pxd8.

16.

Zwart dreigt nu wel op e4 te slaan. Bovendien heeft de koning een vluchtveld op h8 gekregen.
Overigens staat zwart nog steeds verloren. Na 22.g5 Th7 23.Txa1 kan zwart nog steeds niet op
e4 slaan: 23…Lxe4 24.Dxf7† Kh8 25.e6 en de dreiging e7 is dodelijk.

17.

22.Pg5† Kh6 23.Pxf7† Lxf7 24.Ld3 (dreigt g5†) Lxd5 25.g5† Dxg5 26.hxg5† Kxg5 27.Le3† Kg4
28.Tg1† en de witte lopers zetten zwart mat.
Zwart gaat ook mat na 24…Lg6: 25.g5† Kh7 26.Lxg6† Kxg6 27.Dxe6† Kh7 28.g6† Kh6 29.Le3†
Dg5 30.hxg5 (of Lxg5) mat.
In de stelling na 24…Lg6 ziet 25.De6 er ook sterk uit: dreigt mat op g6 en na 25…Kh7 is het mat
in twee. Zwart kan de loper op g6 niet dekken. De enige verdediging is 25…Tf8†. Na 26.Kg3
wint wit genoeg materiaal om de partij te winnen, maar 26.Lf5 leidt eveneens tot mat ongeacht
of zwart 26…Tf6 of 26…Txf5 speelt.
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PARTIJ 14

Collesysteem

1.

Er van uitgaande dat de terugweg voor Lg4 later niet meer mogelijk is, bijvoorbeeld door
…e6, moet wit de druk op pion d5 en b7 vergroten. Dit kan het beste met c4 en Db3.

2.

Om de druk op d5 te vergroten kan wit 5.Pc3 of 5.Db3 spelen. Een mogelijke variant als zwart
op f3 slaat: 5.Db3 Lxf3 6.gxf3 e6 7.Dxb7 Pb4 8.Db5† c6 9.Da4.

3.

Hiermee voorkomt zwart dat wit op b7 slaat: 7.Dxb7 Pa5 en de witte dame is gevangen.

4.

Zwart kan zowel met de dame als de pion terugslaan op d5. Als zwart 8…Dxd5 speelt, kan de
dame via 9.f3 en 10.Lc4 verjaagd worden. Terugslaan met de pion is dan iets beter. Natuurlijk
kan zwart niet met het paard terugslaan, want dan valt Lg4.

5.

De dame kan na 11.Dxb7 in ieder geval niet gevangen worden. Maar na 11…Lxe5 12.dxe5 Pe4
gevolgd door …Dh4 wordt wit in de verdediging gedrukt.

6.

Na 11.Pxg4 Pxg4 12.c5 Le7 13.Ld3 gevolgd door f3 en O-O-O kan wit op de koningsvleugel
gaan aanvallen.

7.

13.Pxg6. Hiermee is de loper gegarandeerd van het bord verdwenen. Wit wil kennelijk de
sterke positie van het paard op e5 handhaven.

8.

Niet ruilen. Zwart loert op een combinatie waarbij Lg6 nodig is. Zie partij.

9.

De loper op g6 vangen met 15.h5 en/of een koningsaanval opzetten.

10.

14…Lxe5 15.dxe5 Pc5 en Ld3 valt.
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PARTIJ 15

Pirc (Holmov)

1.

2…Pxe4 3.Lxf7† Kxf7 4.Dh5† Kg8! 5.Dd5† e6 6.Dxe4 d5 7.De2 c5 en zwart staat zeker niet
slechter. Op de vierde zet moet zwart niet proberen het paard te redden met 4…Kf6: 5.Df3†
Ke5 6.d4† Kxd4 7.Pe2† Ke5 8.Lf4†. Het paard op e4 is niet meer te redden en bovendien heeft
wit z'n stukken met tempowinst ontwikkeld.

2.

De positie van zwart blijft gedrongen, want na 5.d5 moet het paard naar e7. Zwart zal moeten
proberen via de damevleugel in het spel te komen.

3.

Met 5…Pxe4 6.Pxe4 d5.

4.

6.Lxf7†. Zie partij.

5.

Zwart verliest hiermee de controle over veld e5.

6.

10.f5. Hiermee wordt de loper op h6 aangevallen en wit dreigt de f-lijn te openen. Het vervolg
zou kunnen zijn: 10…Lxc1 11.fxg6† hxg6 12.Dxc1 Ld7 13.O-O en wit kan proberen een aanval
op te zetten.

7.

Wit kan nu met 11.fxe5 de f-lijn openen en een aanval opzetten.

8.

10…Ke8 en dan via …Tf8 proberen de druk op de f-pion te vergroten.

9.

Wit kan met Dh6 en O-O† een aanval opzetten.

10.

Het zwakke punt in de zwarte stelling is veld g6. Wit richt hier z'n stukken op met Tf6 en
Dg5.

11.

In feite is 16.Txg6† hxg6 17.Dxe7† Tf7 18.Dg5 goed voor winst, maar deze afwikkeling is nog
sterker na 16.Taf1. Het vervolg zou kunnen zijn: 16…Tae8 17.Ph5† Kg8 (…Kh8 18.Txf8† Dxf8
19.Txf8† Txf8 20.De7 (dreigt Dxf8 mat of Dg7 mat) Tg8 21.Df6† Tg7 22.Dxg7 mat) 18.Txf8†
Dxf8 19.Txf8† Txf8 20.Pf6† gevolgd door 21.Pxd7.

12.

Na 16.Taf1 probeert zwart de torens op g7 en g8 te krijgen en de dame op e7. Zwart heeft dan
een redelijk solide stelling waar wit niet zomaar doorheen komt.
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PARTIJ 16

Hollands (Leningrad)

1.

Het beste is 4.d4. Hiermee bezet wit het centrum.

2.

Controle krijgen over het centrumveld d5 en de witte loper op g2 in z'n vrijheid beperken.

3.

Zwart speelt onder andere …g5 en …Dh5.

4.

Voorbereiden van de opstoot …e5.

5.

Veld g4 wordt zwak voor wit, zodat zwart gemakkelijker tot …Pg4 komt.

6.

Wit speelt 13.Pxf4, waarna de dame het paard op g4 aanvalt.

7.

Het paard op d7 wegspelen, zodat de witte dame aangevallen wordt door de loper op c8.

8.

De dame mag niet terug naar d1, dus de enige zet is: 14…f3!

9.

15.Lxf3 Pe5 16.Dg5 Pxf3† 17.Pxf3 Txf3 en zwart heeft een stuk voor twee pionnen in een betere
stelling. Zwart kan ook de dame vangen en materieel voordeel behouden met de volgende
variant: 15.Lxf3 Pe5 16.Dg5 Txf3 17.dxe5 h6 (de witte dame is gevangen) 18.Pxf3 hxg5 19.Pxg5
dxe5.

10.

Met 15.Pxf3 komt wit er nog het minst slecht uit. Wit geeft z’n dame op en krijgt daar wel wat
voor terug: 15…Pe5 16.Pxe5 Lxg4 17.Pxg4. Wit heeft een paard en loper en twee pionnen voor
de dame. Bovendien is de zwarte aanval (voorlopig) afgeslagen.

11.

Nee, als het paard op d7 gespeeld wordt, heeft de witte dame nog een vluchtveld op g5 en kan
zich daarna terugtrekken naar e3. Zwart moet dus voorkomen dat de witte dame naar g5
vlucht. Dit kan het beste met …Lh6. Hiermee wordt ook het paard op d2 aangevallen.

12.

16…Pc5. De witte dame wordt nu aangevallen door Lc8. Als de dame naar e4 gaat, wordt ze
geslagen door het paard op c5.

13.

16.Dh3 Pe5. Als wit nu de dame terugtrekt naar h2, wordt ze buiten spel gezet: 17.Dh2 Pg4
18.Dh3 Lxd2. Wit kan niet een uitweg voor de dame op f1 creëren: 19.Tfd1 Pxf2 20.Df1 Le3
21.Te1 Ph3† 22.Kh2 Lg1† en wit moet de dame wel geven voor twee stukken.
Wit kan ook 17.g4 spelen na 16.Dh3 Pe5. Er volgt dan: 17…Lxg4 18.Dg3 Lf4 en de dame wordt
weer gevangen.

14.

Er is geen beter vluchtveld. Als wit met 16.h5 een vluchtveld op h4 wil creëren, wordt de dame
toch gevangen: 16.h5 Pe5 17.Dh4 g5 18.Dh2 Pg4 19.Dh3 Pxf2 20.Dh2 Ph3† 21.Dxh3 Lxh3.
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PARTIJ 17

Scandinavisch (Klassiek)

1.

Het voordeel is dat de dame niet aan een aanval wordt blootgesteld. Het nadeel is dat wit kan
proberen een pion voor te blijven met 3.c4. Zwart moet dan goed spelen om voldoende
compensatie voor de pion te krijgen.

2.

Direct pion d4 aanvallen en lijnen openen voor een snelle ontwikkeling van de stukken.

3.

7…Lf5 en na 8.Tc1 ging het in een partij te St. Romain in 1935 helemaal fout voor wit: 8…Lxc2
9.Txc2 Pd3 mat.

4.

Met 6.Ld2. Wit dreigt 7.Pd5. De dame staat dan aangevallen door Ld2 en bovendien dreigt wit
met de paardvork Pxc7† de toren op a8 te slaan.

5.

De zwarte dame kan nu naar veld d8 als wit Pd5 speelt.

6.

Pion d4 staat aangevallen door Db6 en wordt door Pf3 verdedigd.

7.

Wit speelt dan 8.Lb3 en dreigt met 9.a3 en 10.Ta2 de dame te vangen. Zwart kan niet direct
vluchten met 8…Da3, want dan volgt 9.Pb5 met de dreigingen Pxa3 en Pxc7†.

8.

12.Dxc2 Dxf1† 13.Kxf1. Zwart wint geen stuk terug met 13…b5: 14.Lxb5 cxb5 15.Dc8† Ke7 16.Pc5
en zwart kan de toren op a8 niet meer redden.

9.

Wit speelt hier 11.d5! en dreigt daarmee de e-lijn te openen, met matdreigingen op e7.

10.

Als zwart nu rokeert volgt 12.dxe6 met de dreiging 13.exf7† en 14.Dxe7. Na 12…Lc5 (om Le3 te
voorkomen) 13.exf7† Kh8 14.Tc1 Lg6 15.Pa4 wint wit materiaal.

11.

Wit kan nu 12.Lb5† spelen en hiermee de b-lijn afsluiten voor de zwarte dame. Na 12…Pc6
speelt wit 13.Le3 en valt daarmee niet alleen de dame aan, maar ook de loper op c2. Wit wint
een stuk tegen twee pionnen.

12.

Ja, want zwart mag niet slaan met 13…exd5 wegens 14.Dxe7 mat.

13.

Nee. Zwart moet in ieder geval de paardvork Pc7† voorkomen. Wit dreigt te slaan op e7 en als
Ke8 dan terugslaat speelt wit Lb4† en valt Lc2. Het lukt zwart niet dit te voorkomen met
13…Dc6, waarmee Lc2 gedekt wordt: 14.Pxe7 Kxe7 15.Lb4† Ke8 en dan 16.Pd4 of 16.Tc1 en de
loper op c2 gaat toch verloren. Gezien het vervolg van de partij maakt het hier niet uit of de
zwarte dame naar d8 of naar d6 gaat.

14.

Na 14…Ld3 15.De3 Kxe7 speelt wit 16.Lb4† gevolgd door 17.Tad1 en Ld3 gaat verloren.

15.

16.Dxc2 (en niet 16.Lxf6, want wit moet het initiatief houden) fxg5 17.Dc8†. Na 17…Kf7 wint
wit met 18.Pg5†. Bijvoorbeeld 18…Kg6 (18…Dxg5 19.Dxe6† Kf8 20.De8 mat) 19.Txe6† Kxg5
20.f4† en zwart gaat mat. Na 17…Dd8 wint wit met 18.Txe6† Kf7 19.Pe5† Kf8 20.Dxd8 mat.
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PARTIJ 18

Benoni

1.

Na 4.dxc5 e5 (of …e6) krijgt zwart meer controle over het centrum. Bovendien wordt pion c5
aangevallen door Lf8.

2.

Op zich heeft het verdrijven van het paard geen haast. Wit kiest er terecht voor om z'n
stukken te ontwikkelen. Dat had bijvoorbeeld ook met 5.e4 gekund. Zelfs een snelle
ontwikkeling van de dame met 5.Da4 is hier goed. Zwart kan nu niet meteen via …d6 de loper
op c8 ontwikkelen.

3.

Zwart zal 6…Lf5 spelen met de dreiging 7…Pc2†. Dit had wit kunnen voorkomen door 6.e4 te
spelen of 6.a3.

4.

Wit kan het beste Da4† spelen en na dameruil de koning verzetten. Zie partij.

5.

Direct 7.Kd2 is veel slechter voor wit. Na 7…Pc2† kunnen Lc1 en Dd1 niet spelen. Bovendien
heeft zwart na 8.Tb1 Pe4† 9.Pxe4 Lxe4 de vervelende dreiging …Da5†.

6.

Met 9…Pg4 dreigt wit op f2 te slaan en heeft bovendien veld e3 onder controle. Na
bijvoorbeeld 10.Le3 Pc2† 11.Tc1 gaat het snel mis met wit: 11…Pcxe3† 12.fxe3 Pf2† 13.Ke1 Pxh1.

7.

Zwart kan ook tegendreigingen creëren (…Le4) en behoudt bovendien de dreiging …Pxa1.

8.

Nee. Er volgt 13.Pxe3† en wit staat een stuk achter. Als, na 13.Lg2, de toren op a1 valt, kan
zwart nog proberen het zwarte paard te vangen.

9.

Over het algemeen moet de pionnenstructuur van voren aangevallen worden. Dus …e6.

10.

Zwart zal proberen via …a6 en …b5, met ondersteuning van één of twee torens proberen op de
damevleugel aan te vallen.

11.

Na 18.a4 zal deze aanval niet meer zo veel opleveren.

12.

Zwart speelt 22…Te4 en dreigt op a4 te slaan. Zwart kan ook via …Tc4 proberen de druk op
pion c3 te vergroten.

13.

Pion a4 is giftig, want er volgt 24.Pxc5† en na 24…dxc5 valt de toren op b8.

14.

Zwart kan de pionnenstructuur van wit verzwakken met 24…Txf4 25.gxf4 dxc5. Zie partij.

15.

Nee. Na 27…c4† 28.Ke3 valt pion c3: 28…Lxc3.

16.

32…Lh6 33.Txc4 Txe5. Wit probeerde nog wat met 34.Tc7† Kxd6 35.Txa7 (beter is 35.Txf7)
Lxf4† 36.Kd3, maar zag na 36…Tf5 en de dreiging …Lg3 geen mogelijkheden meer om hier
nog remise uit te slepen. Wit geeft het op.
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PARTIJ 19

Siciliaans (Gesloten)

1.

Afhankelijk van wat zwart speelt kan wit besluiten er een open Siciliaan van de maken (met d4)
of een gesloten Siciliaan (met g3).

2.

Zwart wil al een koningsaanval voorbereiden en tevens de zet f2-f4 bemoeilijken.

3.

Wit wil de diagonaal g1-a7 openen zonder dat zwart op den duur schaak kan geven. De zet
8.Kh1 is op dit moment (nog) niet nodig.

4.

Zwart kan, door te slaan op f3, eventueel gebruik maken van de g-lijn om een koningsaanval
op te zetten. Daarna kan zwart altijd nog …h5 spelen, gevolgd door …h4 om de witte
koningsstelling open te breken.

5.

Wit heeft de f-lijn geopend en houdt de mogelijkheid open om in een later stadium Taf1 te
kunnen spelen. Als zwart lang rokeert, wat te verwachten is, kan wit proberen Tb1 en Tfb2 te
spelen.

6.

Nee, zwart kan niet slaan met 13…Pxd5 wegens de vork 14.exd5. Als zwart met de loper slaat op
d5, geeft hij z'n goede loper op. Hoewel het witte paard op d5 erg sterk staat (het kan ook niet
door een pion worden verdreven), heeft het nog geen directe dreigingen.

7.

Met 14.c3 voorkomt wit dat er een zwart paard op d4 of b4 komt. Bovendien wordt nu de
diagonaal d1-a4 geopend voor de witte dame. Dit kan handig zijn bij een mogelijke
koningsaanval, want zwart heeft met 13…Dd7 en het openen van de koningsvleugel te kennen
gegeven dat hij lang wil rokeren.

8.

Een koningsaanval voorbereiden op de damevleugel. Dit begint met b2-b4. Tevens staat de
toren op f2 al klaar om mee te doen met de aanval. Deze toren gaat naar c2, b2 of a2, al naar
gelang hoe de aanval zich ontwikkelt.

9.

Na 17.axb4 is de a-lijn geopend en wit kan via Da4, Le3 en Tfa2 een aanval opzetten.

10.

Wit wil aanvallen op de damevleugel dus naar a4.

11.

Zwart kan hier gerust 18…f5 spelen. Na 19.b5 Pb8 20.Dxa7 Ld8 (voorkomt Pb6†) is de angel uit
de witte aanval.

12.

De b-lijn openen met bxc5 en vervolgens torens op de b-lijn plaatsen. Daarnaast kan wit Le3
spelen, zodat de loper ook op de koningsstelling gericht is.

13.

De b-pion ondersteunen als deze naar b6 gaat. Als zwart dit verzuimt, wordt de aanval over de
b-lijn beslissend.
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14.

21.Le3. Valt pion c5 aan en de loper richt zich bovendien op de zwarte koningsstelling.

15.

Ja, want zwart pion b6 staat gepend.

16.

24.Lxb6 Dxd5 25.dxe4 De6 26.Lxd8† 27.Kc8 Td2. Dit dreigt Da6† en zwart heeft geen
afdoende verdediging. Bijvoorbeeld: 28.Pxd8 Dxa7 en zwart gaat mat.
Als zwart na 24.Lxb6 terugslaat, gaat hij ook mat: 24.Lxb6 Lxb6 25.Txb6† axb6 26.Txb6† Db7
(Kc8 27.Da8† Pb8 28.Dxb8 mat) 27.Txb7† Kxb7 28.Db5† Ka8 29.Dxc6† Ka7 30.Db6† Ka8 31.Pc7
mat (of 28…Kc8 29.Dxc6† Kd8 30.Dc7† Ke8 31.De7 mat).
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PARTIJ 20

Noords gambiet

1.

Na 5.Lxb2 heeft wit al twee lopers ontwikkeld die op de koningsvleugel gericht staan. Wit
hoopt door een snelle ontwikkeling van de stukken en het opzetten van een aanval
compensatie te krijgen voor de twee pionnen.

2.

Wit kan dan 6.Lxf7† spelen, gevolgd door 6…Kxf7 7.Db3† d5 8.Dxb4. Deze voorzetting is niet
beduidend beter dan wat er in de partij gebeurt, maar materieel staat het nu wel gelijk.

3.

Wit wil stukken ontwikkelen en kan dat doen door 8.Pf3 of 8.Pe2 te spelen. Als zwart op e4
slaat, krijgt wit een verdere ontwikkelingsvoorsprong of komt in het voordeel: 8.Pf3 Dxe4
9.Le3 Dg6 en wit heeft drie stukken meer ontwikkeld dan zwart. Na 8.Pe2 is slaan op e4 zeker
niet goed: 8…Dxe4 9.Ld5 De7 10.Lxb7. Zwart kan dan beter stukken ontwikkelen. In de partij
Aljechin – Pomar (Spanje, 1943) kreeg wit voordeel na 8.Pe2 Pc6 9.O-O Pf6 10.Pd4 Pxd4 11.cxd4
O-O 12.Te1 h6 13.La3 met de dreiging 14.e5.

4.

Wit wil (kennelijk) de loper behouden. Er dreigde …Pa5. Bovendien hoopt wit met de loper op
de diagonaal b1-h7 op den duur een koningsaanval op te zetten.

5.

Na 13.Db1 staan dame en loper gericht op de zwarte koningsstelling. Wit kan proberen via Pd4
(nodig om de diagonaal a7-g1 te sluiten), het opspelen van de f- en e-pion een koningsaanval
op te zetten. Hierbij kan Tf1 eventueel via f3 naar g3 en/of h3 gespeeld worden of Lc1 naar g5.

6.

13…Tfb8. 14.Da6 Lc4. Een dubbele aanval van de loper op Da6 en Pe2. Zie partij.

7.

16…Lxf3 en na 17.gxf3 volgt een paardvork 17…Pxf3† waarna zwart de kwaliteit wint.

8.

17…Pc4 en na deze vork gaf wit op.
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PARTIJ 21

Grünfeld

1.

Het centrum ondermijnen.

2.

Het paard op a6 moet naar c7 om vanaf dit veld invloed uit te oefenen op het centrum.

3.

Wit kan de pionnenstructuur van zwart verzwakken door 8.Lxa6 te spelen. De pion op c6
wordt, na 8…bxa6, niet meer gedekt door pion b7. Wit richt z'n aanval op de zwakke
pionnenstructuur van zwart.

4.

Het paard kan nu naar het sterke veld c5, vanwaar het niet meer verdreven kan worden door
een pion. Op c5 valt het paard bovendien pion a6 aan.

5.

10…Pb4 11.Da4 c5 12.Dd1 Lf5 13.O-O Pc2 14.Tb1 Pxd4 15.exd4 cxd4 en zwart krijgt materiaal
terug via …dxc3 of …Lxb1.

6.

Wit kan z'n stukken bijvoorbeeld als volgt opstellen: Pe5, Dc2, Ld2 en Tac1. Er staan dan drie
witte stukken gericht op pion c6.

7.

Wit kan nu met tempowinst de dame verjagen met 13.Pc4 en vervolgens eventueel via Pa5 weer
de druk op pion c6 vergroten.

8.

Wit kan nu Pc4 naar a5 spelen en met Tac1 en Dc2 of Da4 de druk op pion c6 vergroten.

9.

Zwart staat wat gedrongen en met …e5 kan zwart proberen het spel te openen.

10.

18.Pxa6 Lxa6 19.Txc6 Dxc6 (dit is beter dan 19…Dd8 20.Txa6) 20.Pxc6 Tb6 21.Dc2 (niet Pxa7,
omdat het paard na …Tea8 niet meer weg kan) Lxf1 22.Kxf1 en nu heeft wit een dame plus
twee pionnen tegen twee torens van zwart. Overigens is de zet 22…Tec8, om het paard op c6 te
winnen, ongevaarlijk voor wit wegens 23.Pe7† gevolgd door 24.Pxc8.
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PARTIJ 22

Pirc

1.

Wit speelt 6.a3 en als zwart dan 6…Dxb2 speelt, volgt 7.Pa4 en de zwarte dame is gevangen.

2.

Het beste is 8.Pc3, want na 8.c3 volgt 8…b5 en het paard is gevangen. Als zwart erg happig is op
het paard, kan wit na 9.dxe5 bxa4 10.exd6 nog twee pionnen voor het paard krijgen.

3.

Zwart dreigde te slaan op d4. Met de dame op a5 is deze dreiging verdwenen. Als wit en zwart
niet voor de winst spelen kan het remise worden door herhaling van zetten.

4.

Wit moet de pionnen op de koningsvleugel laten oprukken, dus wit kan 11.g4 of 11.h4 spelen.

5.

Het veld e5 vrijmaken voor Pd7. Als dit paard op e5 komt, valt het bovendien de zwakke pion
op f3 aan. Deze pion is zwak, omdat hij niet gedekt kan worden door een andere pion.

6.

Zwart kan dan pion g4 winnen door op e4 te slaan: 16.h4 dxe4 17.Pxe4 Pxe4 18.fxe4 Lxg4.

7.

Pion d5 wordt aangevallen door pion e4, Pc3, Dd2 en Td1. Pion d5 wordt verdedigd door Pf6
en pion c6. Wit kan dus pion d5 winnen door te slaan op d5.

8.

Uit het vervolg van de partij blijkt dat wit niet direct moet ingaan op het pionoffer. Eerst 16.g5
is beter.

9.

Zwart kan 18…Pxg4 spelen en daarmee de pion terugwinnen. Als wit nu 19.fxg4 speelt, volgt er
19…Txe3.

10.

Zwart speelt 18…Pc6! Met Te8 valt hij nu Le3 aan. Als wit Le3 wegspeelt, valt Le2. Wit moet
dus Le3 dekken. Dit kan niet met de dame, want op bijvoorbeeld 19.Dd3 volgt 19…De5! en Le3
of Le2 gaat verloren. Wit kan namelijk niet Le3 nogmaals dekken met 20.Kd2, want dan volgt
20…Td8 en wit verliest de dame. De enige zet voor wit na 18…Pc6! is 19.Td3. Zwart speelt nu
19…Le6 en kan de witte dame helemaal naar h4 dwingen. Daarna wint …Lxb3: 20.Dg5 h6
21.Dh4 Lxb3 22.Txb3 Txe3 23.Txe3 Df4 0-1.

11.

Wit kan 18.The1 spelen en in een later stadium proberen de geïsoleerde pion op d5 te
veroveren.
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PARTIJ 23

Olifantgambiet

1.

Zwart speelt het Olifantgambiet. In het algemeen is de bedoeling van een gambiet een
ontwikkelingsvoorsprong te krijgen ten koste van één of meer pionnen. De zet …Ld6 is een
verbetering van de volgende opening: 1.e4 e5 2.Pf3 d5 3.ed5 e4 4.De2 De7. In deze variant is
Lf8 ingesloten. Met 3…Ld6 is dat niet meer het geval, waardoor de zet …e5-e4 in kracht
toeneemt. Deze zet, samen met …Pf6, …O-O en de pionnenformatie 4 tegen 3 vormen de basis
voor een aanval op de koningsvleugel.

2.

Het enige alternatief is 4…c6. Na 5.dxc6 bxc6 6.Lc4 is de pionnenstructuur van zwart op de
damevleugel slecht en hoeft wit zich bovendien niet meer te bekommeren om de verdediging
van pion d5.

3.

Wit dreigt pion e5 te winnen. Zwart moet deze pion dekken met 5…De7. Niet met 5…f6, want
dit betekent een verzwakking van de koningsvleugel.

4.

Als zwart Lg5 toelaat, kan Pf6 niet meer spelen. Dit paard is nodig voor de aanval op pion d5,
in combinatie met de zet …Pb6.

5.

10…Pxd5 11.Pxd5 Dxh4.

6.

Wit speelt 11.Pf5 en valt hiermee de dame aan. Tevens kan wit een koningsaanval opzetten met
bijvoorbeeld Dg4.

7.

Met 12.Pxh6† gxh6 13.Pxd5.

8.

Ja, hoewel De6 nu het paard op d5 verdedigt: 11…De6 12.Pxh6† gxh6 13.Pxd5 Dxd5 14.Dg4†
Kh8 15.Dxd7.

9.

14.Lxh6 Dxh6 15.Dg4† en 16.Dxd7.
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PARTIJ 24

Aljechinverdediging (Vierpionnenspel)

1.

Aanvallen van de witte pionnenstructuur. Wit heeft, door het verjagen van het zwarte paard,
z'n pionnen ver laten oprukken. De pionnen worden nog nauwelijks door stukken gedekt.
Zwart valt de witte pionnenstructuur aan om daar verzwakkingen in aan te brengen.

2.

Door het opschuiven van de d-pion, staat de e-pion ongedekt. Deze kan ook niet meer
gedekt worden door de f-pion. Zwart gaat z'n aanval richten op de witte e-pion. Dat kan
bijvoorbeeld via …g6 en …Lg7.

3.

Zwart wordt niet gehinderd in het spelen van …Lg7, dus dat kan altijd nog. Met …Lg4 kan
zwart op het juiste moment de dekking van pion e5 door het paard ondermijnen. Zou zwart
eerst 8…Lg7 spelen, dan speelt wit 9.h3 en heeft zwart deze mogelijkheid niet meer.

4.

De keuze van wit hangt van het plan af. Wit zou met 9.Pbd2 het paard op f3 kunnen dekken en
dan h3 spelen. Zo blijft pion e5 verdedigd. Met de tekstzet hoopt wit druk uit te kunnen
oefenen op de f-lijn, na slaan op f3 met de dame en uiteindelijk gevolgd door korte rokade.

5.

Met een paard op d7 wordt de witte pion op e5 aangevallen. Hoe doel van zwart is om het
andere paard op c6 te krijgen, waarbij de pion op e5 nogmaals aangevallen wordt.

6.

Op 14.d6 volgt 14…exd6 15.exd6 Db6 met dubbele aanval op b2, terwijl 16.b3 niet mogelijk is
wegens 16…Lxa1. Na 15.Pc3 dxe5 staat zwart twee pionnen voor in een betere stelling en heeft
zwart de mogelijkheid om een paard op d4 te krijgen.

7.

Op 15.exd7 volgt 15…Dxb2 16.Dxe7 Lf6! 17.De8 Dxa1 18.Lxh6 Pxd7 19.Dxd7 Tfe8†. Materieel
staat het ongeveer gelijk (toren en pion tegen loper en paard), maar de stukken van zwart staan
actiever. Na 20.Kd2 b5! (dreigt …bxc4) is zowel 21.cxb5 als 21.Dxb5 niet fijn voor wit: 21.cxb5
Tad8 en 21.Dxb5 Tab8.

8.

Zwart speelt 16…Ld4. Hiermee voorkomt zwart de witte rokade en bovendien kan Pd7 nu naar
f6 zonder dat de diagonaal al-h8 voor de loper geblokkeerd wordt.

9.

Op 16.Tf1 Ld4 volgt 17.Dxe6† Dxe6† 18.dxe6 Pb6 en zwart heeft geen voordeel. Door het
spelen van Tf1 wordt de loper op f4 gedekt.

10.

Nee. Er volgt dan 17.Tb1 Pf6 18.Le5 en zwart heeft geen voordeel meer.

11.

De witte dame kon niet direct naar e2, want dan staat Lf4 in.

12.

19.Le5 Pc6 20.Lxd4 Pxd4 21. Dd1 (21.De3 Dxb2 22.Tb1 Dc3 met de dreiging …Pc2†) Dxe6†
22.Pe4 Pg3 en wit wint materiaal.

36

13.

Zwart speelt 19…Tf2 en kan dan mogelijk via …Dxe6 of …Dxb2 de zwarte stelling binnen
dringen.

14.

Zwart speelt 22…Td8. De loper op d3 wordt aangevallen en als die weggespeeld wordt, valt het
paard op d2. Als wit de loper dekt, kan zwart via …Pb4 en …Dxe6 de aanval voortzetten.

15.

Als wit speelt op behoud van materiaal volgt: 24… Dxe6† 25.Pe4 Pc2† 26.Kf3 Df5† 27.Lf4 Dxf4
mat.
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PARTIJ 25

Siciliaans (Grand Prix)

1.

Wit speelt Lb5 met de bedoeling Lxc6 om de zwarte pionnenstructuur te verzwakken.
Vervolgens O-O, d3 en Ld2 om de ontwikkeling te voltooien.

2.

Het paard moet naar e2, zodat het via g3 mee kan doen aan een koningsaanval.

3.

De loper kan niet naar a4 of c4, want dan wordt hij gevangen na …b5 en …c4. De loper kan wel
naar d3, maar dan kan wit geen d2-d3 meer spelen om de diagonaal voor Lc1 te openen.

4.

Wit kan nu met de dame naar de koningsvleugel om daar een aanval op te zetten.

5.

Op 10.De1 speelt zwart 10…Pb4 en wit moet iets doen aan de dekking van pion c2. Na 10.Ld2
O-O 11.De1 zal zwart geen 11…Pb4 spelen, want dan volgt 12.Lxb4 cxb4 13.Pexd4 Lc5 14.c3 en
wit heeft een pion gewonnen.

6.

Zwart wil via …Lb7 invloed uitoefenen op het centrum, eventueel ondersteund door …f5.

7.

Eén van de manieren is 13.f5. Hiermee wordt de diagonaal voor Ld2 geopend. Als zwart slaat
op f5 komt ook de f-lijn vrij voor Tf1. Bovendien voorkomt wit nu dat zwart zelf …f5 speelt
(zie antwoord van opgave 6).

8.

Wit kan met tempowinst de pionnen laten oprukken door 14.e5 te spelen. Daarna kan wit
proberen met 15.f6 te koningsstelling open te breken.

9.

16.Lh6 Te8 17.Ph5 (Dreigt Dg3† en mat op g7) Pxe5 18.Pxe5 (18.Dg3†? Pg6) Lxe5 19.De2 (dreigt
Dg4† en mat op g7) Kh8 20.Lg7† Kg8 21.Pxf6 Lxf6 (Kxg7 22.Dxe5 Kf8 23.Ph5 en wit komt via
Dg7 en Txf7 binnen) 22.Lxf6 en zwart moet met 22…Te7 een luchtgaatje maken voor de
koning en daarmee materiaal weggeven. Er dreigde mat via Dg4.

10. Wit speelt 16.De4!. Wit kan nu op twee manieren met mat dreigen op g7: Dh4-h6-g7 (mat) en
Df4-h6-g7 (mat). We bekijken de volgende verdedigingen voor zwart: A. 16…Dd5, B. 16…h5 en
C. 16…Pxe5
A:
16.De4 Dd5. Zwart dreigt nu met …Lxe5 en …Lxf6 wits aanval te verstoren. Daarom
speelt wit 17.Dh4 en nu kan zwart kiezen uit 17…h5 (A1) en 17…Lxe5 (A2).
A1: 17…h5 (voorkomt 18.Dh6) 18.Pxh5 (dreigt Pf4 en dan alsnog Dh6) Pxe5. Nu kan wit Pf3
niet meer spelen wegens …Dxg2 mat (18…Lxe5: zie A2; 18…gxh5 19.Dxh5 gevolgd door
Dh6 en mat op g7). 19.Pf4 Pxf3† 20.Txf3 Lxf4 21.Dxf4 Dh5 22.Th3 g5 (zwart kan de
dame niet wegspelen) 23.Txh5 gxf4 24.Tf1. Materieel staat het gelijk, maar zwart kan het
binnendringen van de tweede witte toren niet voorkomen en kan onmogelijk de pion op
f6 onschadelijk maken. Vluchten via f8 helpt niet, want er volgt direct Th8 mat.
A2: 17…Lxe5 18.Pg5 h5 (18…Lxf6 19.Dxh7 mat) 19.Pxh5. Dreigt Pf4 of Pg3 met daarna mat op
h7. Zwart kan alleen het mat uitstellen door materiaal weg te geven.
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B:
C:

16.De4 h5 17.Df4 Pxe5 18.Pxe5 Lxe5 19.Dxe5 Dd5 20.De2 en wit heeft materiaal
gewonnen.
16.De4 Pxe5 17.Dxb7 en wit heeft materiaal gewonnen.

Varianten B en C zullen in een schaakpartij niet snel gespeeld worden. Het is immers direct
duidelijk dat deze varianten materiaal kosten. Variant A. met …Dd5 is veel ondoorzichtiger.
De gespeelde partij is een correspondentiepartij en zwart kon na 16.De4 in alle rust uitzoeken
dat 16…Dd5 geen afdoende verdediging is. Vandaar dat zwart direct opgaf.

Slot
Dit was de laatste van de 25 partijen. Heeft u (typ)fouten ontdekt of verbeterpunten in de
analyses, ideeën en grondgedachten? Stuur dan een mail naar mjwbeck@hotmail.com.
Op www.scribd.com is altijd de nieuwste versie te vinden. Zoeken op 'schaakoefeningen'.

aXZc

Vond u deze schaakoefeningen leerzaam, nuttig of iets anders dat positief is, dan kunt u middels een
donatie naar eigen inzicht uw waardering laten blijken. Alle bedragen zijn welkom, maar niets is
verplicht.
U kunt uw donatie storten op rekening NL17INGB0009130227 t.n.v. M.J.W. Beck onder
vermelding van 'Schaakoefeningen'. Hartelijk dank voor uw steun.
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