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Slecht nieuws.
Het lijkt nog maar zo kort geleden, dat ik het vierde nummer van
'Aanzet' zat te maken. En nu dus alweer nummero vijf.
En weer met slecht nieuws. De financiële situatie van de club is nog
steeds niet voldoende geklaard. Weliswaar zitten we nu, dank zij enkele
dubbele kontributie-betalingen, wat ruimer bij kas. Maar eerlijk gezegd,
geven we nog steeds meer uit dan er binnen komt.
Dit wordt grotendeels veroorzaakt door tegenvallende inkomsten. Het
ledental is lager dan verwacht, de vrijdagavondclub is opgeheven, en de
dinsdagavond jeugd komt ook in lager getal op dan gehoopt. Aan de
uitgavenkant is de kontributieverhoging van de Nosbo een tegenvaller.
Zoals het nu loopt, komen we dus dit seizoen (weer) met een tekort uit.
Ons idee is dan ook om het dit jaar wat zuiniger aan te doen (Konkreet
wil dat zeggen: minder of geen prijzen op de snelschaak-avondjes). En
mogelijk zit er een kontributie-verhoging aan te komen, volgend seizoen.
Mag ik nog op één ding wijzen: zoals vorig jaar al
aangekonidgd speelt nu de jongeman Bosma mee met de seniorenkompetitie.
Het is toch wel zaak om de partij tegen hem op tijd (d.w.z. om 19.30
uur) te beginnen! en niet, zoals op 7.1 gebeurde, om 20.15 uur! Zo
mogelijk zal Tino u van te voren op de hoogte brengen indien u tegen hem
speelt.
Al dit gemopper en gemonkel neemt natuurlijk niet weg, dat ik hoop dat u
allen nog veel prettige schaakavonden op onze club kunt beleven. En
behalve dit, wens ik u een voorspoedig en gezond 1992!
JvE
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In het schaakspel zijn taktische en positionele kenmerken te vinden. De
taktische grapjes zijn in de praktijk wel te leren. Iedereen trapt wel
eens in een paardvorkje, of een aftrekschaakje - en daar leer je van,
tenslotte.
De positionele faktoren zijn moeilijker te leren. Om iedereen de
gelegenheid te geven ook hierin wat te oefenen, loopt er dit seizoen een
serie met positionele testen. Achterin het nummer staan de oplossingen
met een puntenwaardering. Aan het eind van het seizoen kunt u aan het
behaalde puntentotaal zien, hoe goed (of hoe slecht) uw positiegevoel
is.
Test 5.
Engelse opening.
1.c4 e5 2.Pc3 Pf6 3.Pf3 Pc6 4.e3 Lb4 5.Dc2 Lxc3
6.Dxc3 De7 7.a3 0-0 8.d3 a5 9.Le2 a4 10.0-0 d6
11.Pd2 Lg4 12.f3 Ld7 13.Pe4

Zwart is aan zet. Kies uw plan.
A. Open de f-lijn.
Ik ga er vanuit, dat ik een licht voordeel in ontwikkeling heb omdat wit
nog zijn zware stukken moet laten samenwerken. Ik ben van plan van deze
faktor gebruik te maken om het initiatief te grijpen door de f-lijn te
openen. Dan kunnen mijn torens ingrijpen voordat mijn tegenstander zich
heeft kunnen hergroeperen.Daarom besluit ik 13...Pxe4 te spelen, gevolgd
door....f5. Mijn analyse laat zien dat wit op twee manieren kan
terugnemen:
1. 14.fxe4 f5 15.exf5 (na 15.Lf3 fxe4 16.Lxe4 Txfl+ 17.Kxfl Tf8+
ontwikkelt de aanval over de f-lijn zich razendsnel) 15...Lxf5 en nu ben
ik niet bang voor 16.e4, omdat dit veld d4 aanmerkelijk zou verzwakken,
na 16...Pd4 beoordeel ik mijn stelling als duidelijk superieur.
2. 14.dxe4 f5 15.exf5 (15.Ld3 maakt het mogelijk om de druk op de
koningsvleugel te verhogen door op het juiste moment....f4 te spelen)
15...Lxf5 en ook hier zijn zowel 16.e4 Pd4 als 16.Ld3 e4 duidelijk
voordelig voor zwart.
In beide varianten aktiveert het openen van de f-lijn mijn stukken en
maakt het me mogelijk om de druk op de koningsvleugel te verhogen.
B. Aanval op de damevleugel.
De aanwezigheid van de pion op a4 legt het zwakke veld b3 vast en dit
suggereert dat mijn operatie-gebied op de damelvleugel moet liggen. Dus
speel ik 13...Tfb8 met het idee om de b-lijn te openen met ...b5. Het
realiseren van dit plan zal de b-pion in een belangrijke zwakte
veranderen omdat hij terug gelegen is, en vastgelegd op een half-open
lijn. Bovendien kan ik met Pa5-b3xcl de belangrijkste verdediger van de
witte b-pion uitschakelen, die dan mijn belangrijkste doel zal worden in
de stelling. Wit kan...b5 niet voorkomen met 14.d4, omdat 14...Pxe4
15.fxe4 exd4 een pion wint.
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C. Win ruimte en tijd.
Wit's laatste zet, hoewel misschien niet natuurlijk, was noozakelijk om
de dame loper te bevrijden. Als in plan A wil ik mijn ontwikkelingsvoordeel gebruiken om het initiatief te veroveren, maar ik geef er de
voorkeur aan om ruimte en tijd te veroveren om de geëxponeerde positie
van het paard op e4 onder vuur te nemen.
Ik speel daarom 13...Pe8 met als idee ...f5. De dan ontstane pionnenstruktuur zal me, afhankelijk van de ontwikkeling, gelegenheid geven tot
een doorbraak in het centrum met e4 of tot een verzwakking van wit's
kontrole over d4 en het veroveren van ruimte op de koningsvleugel met
...f4. De druk die wit kan opbouwen tegen mijn a-pion laat me koud
vanwege de snelheid van mijn aanval op de koningsvleugel, bv. 14.Dc2 f5
13.Pc3 f4 16.Pxa4 Dh4 en wit's stelling is al kritiek.
KIES UW PLAN:

o A

o B

o C

Geef kort taktische redenen aan waarom u een bepaald plan verwierp!

Het paard is sterker dan de loper.
Door Herman Grooten.
Bij sommige topschakers is een duidelijke voorkeur te ontdekken voor het
bezit van een loper boven dat van een paard. Weer andere, eveneens
gerenommeerde spelers, tonen meer dan een normale interesse voor het
spelen met een paard tegenover een loper.
Kunnen we de grootmeester Spassky, Portisch en Gligoric ruwweg bij de
eerste categorie indelen, zo zijn Timman, Andersson en Miles tot de
paardaanhangers te rekenen. Uiteraard is dese ruwe schets tamelijk
willekeurig, maar in vele partijen van bovengenoemde spelers vinden we
deze tendens aardig terug.
Zelf voel ik met aangetrokken tot de laatste categorie, vooral vanwege
de prachtige eindspelvoeringen waar het paard superieur aan de loper
blijkt te zijn. Natuurlijk heb ik de eindspelen, waarin mijn paard het
moest afleggen tegen die vervloekte loper uit mijn geheugen gewist, doch
dit alles weegt niet op tegen het gevoel dat ik krijg bij het
manoeuvreren van mijn paard in stellingen waarin de loper gedegradeerd
is tot een dood stuk.
Dit seizoen was ik in de gelukkige toestand
weer eens een dergelijke stelling op het
bord
te
krijgen.
Hoewel
de
stelling
eenvoudig binnen de remisemarge was, deerde
dat mij op geen enkele manier. Ik speelde
onverstoorbaar
door
totdat
de
volgende
diagramstelling ontstond;
De stelling heeft een gesloten karakter en
hoewel de meeste pionnen niet op de kleur
van de witte loper sijn vastgelegd, is de
loper een dood stuk.
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Dat komt vooral omdat de zwarte pionnen zijn bewegingsvrijheid
belemmeren en hij problemen heeft met de zwakte van enkele van zijn
pionnen. Na een tijdlang met schijnmanoeuvres gewerkt te hebben besloot
ik toch maar met een principiële opmars te komen.
1...b5 2.b3??
Een leerzame fout. Degene die met de loper speelt moet altijd proberen
de stelling 'open te gooien'. Of in dit geval: zoveel mogelijk pionnen
af te ruilen, waarna er te weinig materiaal op het bord staat om er nog
iets van te maken. Na een dubbele ruil op b5 hadden de handen geschud
kunnen worden.
Wat wit altijd had moeten doen, is de beide a-pionnen van het bord
halen, waarna de stelling moeilijk, zo niet onmogelijk nog te winnen is.
Dat deze na de tekstzet nog op het bord staan, blijkt de doorslaggevende
faktor te zijn.
2...b4!
Uiteraard legt zwart de zaak direct vast en geeft hij wit niet nogmaals
de gelegenheid alles af te ruilen. Het klinkt wellicht merkwaardig, maar
ondanks de gesloten struktuur, zonder dat een van beiden een koning naar
binnen kan spelen, staat zwart op winst. Het paard zal in zijn eentje
het karwei weten te klaren. Weldra wordt alles duidelijk.
3.Le1 Kd6
Het beste veld voor de koning. Hij houdt vanaf hier zijn beide pionnen
op e5 en c5 gedekt, en staat klaar om ooit nog eens via veld e5 (nadat
het paard op d4 geruild is) naar binnen te dringen.
4.Lg3 Pf8
Het begin van de belangrijke paardmanoeuvre. Pion b3 is het eerst
aanvalsdoel.
5.Kc2 Pe6 6.Lf2 Pd4
Zwart laat zich niet van de wijs brengen. Het paard kan ongehinderd naar
d4, omdat het paard nooit geruild kan worden op straffe van een verloren
pionneneindspel.
7.Kb2
Merkwaardig genoeg is het direkt weggeven van pion b3 waarschijnlijk de
meest hardnekkige verdediging. Maar wie zou dat zomaar doen in een
partij, vooral als nog niet duidelijk is hoe zwart het karwei kan
klaren.
7...Pe2! (sorry, in diagram staat ‘íe op d2)
Het sleutelveld voor het paard, zoals dadelijk zal blijken. Om te beginnen dreigt
8...Pc3
We komen op een belangrijke splitsing:
I: 8.Le1 en II: 8.Kc2
I. 8.Le1 De partijvoortzetting 8...a5!
Zwart maakt gebruik van tempodwang! Wit
geen stuk verzetten zonder geforceerd
pion te verliezen.
9.Lf2 Andere mogelijkheden mogen ook niet
A. 9.Ld2 Pg3 en pion e4 valt
B. 9.Kc2 Pd4 10.Kb2 Pf3! 11.Lf2 Pd2 en
veld d2 weten te bereiken.
C. 9.Kbl Pd4 10.Kb2 Pf3! zie B.
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kan
een
baten:
met tempowinst heeft het paard

D. 9.Kal of 9.Ka2 verliest vanwege 9...Pel en wit mag niet met de koning
naar b2 vanwege de vork op d3.
9...Pc3 10.Kc2 Pxe4
In hogere zin is de strijd gestreden. De partij liep als volgt af:
11.Le3 Pg3! 12.Lg5 Pf5 13.Ld8 e4
Waarna de vrije e-pion beslist. 0-1
II. 8.Kc2 a5!
Ook nu speelt zwart zijn troefkaart uit. Vreemd genoeg is wit opnieuw in
tempodwang geraakt. Er zijn een paar mogelijkheden:
A. 9.Kb2 Pc3 en pion e4 valt.
B. 9.Kd3 Pd4 en pion b3 valt, omdat wit nooit 10.Lxd4 exd4 kan spelen,
aangezien het pionneneindspel eenvoudig wint.
C. 9.Le1 Pd4 10.Kb2 Pf3! met overgang naar een stelling
die we hierboven al gezien hebben.
D. 9.Le3 Pd4 10.Kb2 Pf3! Ook nu wint zwart weer het beslissende tempo om
veld d2 voor het paard te veroveren. Na 11.Lf2 Pd2 is de pion op e4 ten
dode opgeschreven.
Het is grappig hoeveel verschillende tempodwang-stellingen er te zien
zijn. Omdat de zwarte koning ideaal op d6 staat is het handig dat zwart
de tempozet a6-a5 achter de hand heeft. Vandaar ook dat de witspeler hoe
dan ook de beide a-pionnen had moeten afruilen.
Tot slot is het interessant om te zien hoe de zwarte winstvoering is als
wit het kloeke besluit had genomen om pion b3 direct weg te geven. Dus
na (vanaf eerste diagram)
1...b5 2.b3 b4 3.Lel Kd6 4.Lg3 Pf8 5.Kc2 Pe6 6.Lf2 Pd4 Niet 7.Kb2 maar
7.Kd3 Pxb3 8.Le3 Pd4 9.Lg5 Het is nog maar de vraag hoe zwart zijn
pluspion tot gelding kan brengen.
Ook nu zal het paard alles in zijn eentje moeten opknappen, maar het
lijkt moeilijker dan het is.
9...b3! 10.Kc3 Gedwongen, want na 10.Lcl Pf3
valt de pion op h4. 10...Pe2 11.Kxb3 Pg3
En als de pion op e4 weer veroverd wordt is
de hierop volgende technische afwikkeling een
peuleschilletje.
Slotwoord:
In stellingen met een gesloten karakter is
het paard superieur aan de loper. Zelfs al
liggen de pionnen niet vast op de kleur van
die loper, en er dus in principe sprake is
van een goede loper, wint het paard in veel
gevallen toch van zijn vijandelijke tegenhanger.
Bovengenoemd
eindspel
toont
de
gevaren
van
de
gefixeerde
pionnenstruktuur voor de loper, zelfs als het paard het alleen moet
opknappen.
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A G E N D A
di
di
di
vr
di
ma
di
di
do
di
di
di
do
di
di
vr
di
di
di
di
di
di
di
di

21 jan.
28 jan.
4 febr
7 febr
11 febr
17 febr
18 febr
25 febr
27 febr
3 mrt
10 mrt.
17 mrt.
19 mrt,
24 mrt,
31 mrt.
3 apr.
7 apr.
14 apr,
21 apr,
28 apr,
5 mei
12 mei
19 mei
26 mei

3e ronde
Leek - Hoogeveen 2 4e ronde
Hoogeveen 3 - Haren 5 5e ronde
Haren 3 - Hoogeveen l
6e ronde
ESG 3 - Hoogeveen 2
7e ronde
Hoogeveen l - Groningen 7 8e ronde
Dwingeloo - Hoogeveen 3
snelschaaktoernooi
Hoogeveen 2 - Valthermond 9e ronde
Hoogeveen 3 - Kasteel 2 10e ronde
Unitas 4 - Hoogeveen l
lle ronde
12e ronde
Assen 4 - Hoogeveen 2
Hoogeveen l - Haren 2 13e ronde
eerste helft rapid-toernooi
tweede helft rapid-toernooi
14e ronde
club-snelschaak-kampioenschap
15e ronde
eerste helft vier-borden-toernooi
tweede helft vier-borden-toernooi

Er in geluisd.
Toen de wereldkampioen Aljechin zich eens in een Parijs café ophield,
werd hij door twee schaakvrienden voor een wedstrijd uitgedaagd. Hij zou
tegelijkertijd tegen beiden spelen, eenmaal met de witte, en eenmaal met
de zwarte stukken. Bovendien zou hij slechts een uur bedenktijd krijgen,
en zijn tegenstanders zoveel als zij maar wilden. De wereldkampioen
moest beide partijen winnen om de match op zijn naam te schrijven, bij
ook maar een remise had hij verloren. Omdat er om een behoorlijke inzet
gespeeld zou worden, en beide spelers behoorlijk zwak waren, nam hij het
zonder meer aan.
De match begon dus, en Aljechin deed in de partij waarin hij wit had,
zijn zet. Diezelfde zet deed nu zijn tegenstander aan het tweede bord,
waar Aljechin zwart had. De nu hierdoor door de wereldkampioen
uitgevoerde zet werd door de speler aan het eerste bord nageäapt.
Op deze manier ontstonden er twee volkomen identieke partijen. De
wereldkampioen kon op deze wijze onmogelijk beide partijen winnen, hij
speelde immers tegen zichzelf.
Hij speelde echter rustig verder, en er ontstond een gekompliceerde
middenspel-stelling. Hierin bood Aljechin met wit een dame-offer aan,
dat er niet alleen bepaald lichtzinnig uit zag, maar dat ook daadwerkelijk was. In het gunstigste geval kreeg wit er een toren voor terug,
maar verder ook niet, hetgeen er ook duimendik boven op lag.
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De speler aan het tweede bord dacht nu, dat hij de wereldkampioen dubbel
zou kunnen verslaan. Aan het eerste bord verliest hij zowiezo vanwege
het ongegronde dameoffer, en aan het tweede bord omdat ik een veel
betere voortzetting heb die leidt tot een gewonnen positie, zodat
Aljechin die ook verliest.
Zo gedacht, zo gedaan. De speler aan het tweede bord deed nu een andere
zet, waarop Aljechin natuurlijk alleen maar gewacht had. Nu waren de
stellingen eindelijk verschillend, en hoewel ze er beiden bepaald niet
goed voor hem uitzagen stortte de wereldkampioen zich wraaklustig in de
strijd. Het lukte hem ook beide partijen te kompliceren en uiteindelijk
te winnen.

De rationele basis van een combinatie.
Schaken is nu eenmaal geen gokspel, en, hoewel het af en toe er op mag
lijken dat combinaties per ongeluk voorkomen, of door een goddelijke
interventie, hun eigenlijke basis ligt in een positioneel of taktisch
voordeel.

Fox - Casper, wit is aan zet
In dit diagram ziet u er een overdreven
voorbeeld van. Wit heeft een overweldigende
aanval op de praktisch onbeschermde zwarte
koning.
Er
is
slechts
een
oppervlakkig
onderzoek voor nodig om de winst te vinden,
lijkt me.

OVERZICHT 14E RONDE
Bosma L
Straat H
Dun G
Reinders H
Hoorn J van
Jonge L de
Hulsebosch W
Vries B de
Jansen G
Seventer T van
Jonker T
Mol C
Kooten L van
Eyk J van
Piepot W
Duinkerken G
Riethorst K
Kremer H
Til J van
Wetten T van
Veninga R
Doornbos F
Verhoogt E
Oldenkamp J

0-1
0-1
0-1
1-0
1-0
rem
rem
0-1
1-0
rem
0-1
rem
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OVERZICHT 15E RONDE
Duinkerken G
Bosma L
Hulsebosch W
Seventer T van
Jonge L de
Eyk J van
Kooten L van
Hofman R
Kooy A van de
Lunenborg A
Krol G
Wetten T van
Meer L van de
Doornbos F
Mol C
Verhoogt E
Oldenkamp J
Eggersman M
Piepot W
Dun G
Reinders H
Jonker T
Riethorst K
Hoorn J van
Storm J P
Ike G R
Til J van
Vries R de

0-1
1-0
0-1
rem
rem
0-1
1-0
0-1
rem
0-1
0-1
1-0
rem
rem

EINDSTAND NA 15 RONDEN
Naam
1
2
S
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Jansen G
Hulsebosch W
Eggersman M
Seventer T van
Oldenkamp J
Kooy A van de
Verhoogt E
Kooten L van
Krol G
Lunenborg A
Wetten T van
Eyk J van
Jonker T
Mol C
Til J van
Riethorst K
Vries R de
Hofman R
Stevens W
Meer L van de
Jonge L de
Straat H
Reinders H
Hoorn J van
Bosma L
Duinkerken G
Doornbos F
Storm J P
Dun G
Ike G R
Kremer H
Piepot W
Pieters J
Veninga R
Lahuis H

Punt

start

rating
nieuw

569.0
553.5
518.5
465.5
450.5
436.0
415.0
410.0
378.0
371.5
363.5
349.5
349.0
323.0
317.0
316.0
309.5
299.0
289.5
287.0
279.0
277.0
271.0
255.0
223.5
217.0
204.5
203.0
202.5
176.5
172.0
158.0
135.0
133.0
112.5

1780
1860
1558
1580
1375
1540
1454
1392
1440
1485
1515
1445
1360
1333
1495
1275
1590
1315
1625
1270
1440
1405
1095
1295
1020
1195
1125
1035
1155
1155
1010
1170
1320
1225
1030

1761
1773
1566
1621
1461
1567
1473
1393
1467
1492
1470
1510
1380
1315
1479
1309
1536
1332
1600
1315
1413
1369
1202
1218
1089
1183
1125
1075
1154
1100
1034
1056
1320
1130
1017
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STAND PER GROEP NA 15 RONDEN
Groep A.
Ondanks zijn hartaanval is het de heer Jansen toch nog gelukt om
kampioen over de eerste helft te worden. Proficiat. Het is te hopen dat
hij spoedig weer terug zal keren om zijn clubkampioenschap te
verdedigen! Wim Stevens heeft het niet gered - voor hem duurde zijn
ziekte te lang om zijn plaats in de A groep te handhaven. Samen met de
heer de Jonge moeten ze opnieuw proberen promotie te bewerkstelligen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jansen G
Hulsebosch W
Seventer T van
Kooy A van de
Lunenborg A
Eyk J van
Til J van
Vries R de
Stevens W
Jonge L de

629.0
612.5
520.5
490.0
422.5
402.5
373.0
366.5
347.5 D
331.0 D

Groep B.
Zoals al een tijdje verwacht promoveren de heren Eggersman en Oldenkamp,
en degraderen de heren Pieters (ook al vanwege ziekte! - een krakkemikkig kluppie zo hoor). Geen verrassingen te melden dus.
1 Eggersman M
559.5 P
2 Oldenkamp J
496.5 P
3 Krol G
427.0
4 Wetten T van
406.5
5 Jonker T
397.0
6 Hofman R
343.0
7 Straat H
327.0
8 Reinders H
316.0
9 Pieters J
182.0 D
10 Veninga R
175.0 D
Groep C.
Hoewel op het laatst toch nog even spannend was Christiaan Mol probeerde
88 zetten lang Erwin Verhoogt op de knieën te dwingen - zijn het toch
Luuk en Erwin die het in de B-groep moeten gaan proberen. Ik ben
benieuwd hoe ze het hier zullen gaan doen. En Christiaan gaat in de
herkansing.
1 Verhoogt E
440.0 P
11 Doornbos F
230.5
2 Kooten L van
438.0 P
12 Ike G R
213.5
3 Riethorst K
354.0
13 Kremer H
202.0
4 Mol C
352.0
14 Piepot W
193.0
5 Meer L van de
326.0
15 Broekema
171.0
6 Hoorn J van
295.0
16 Voerman
166.0
7 Bosma L
255.5
17 Lahuis H
143.5
8 Duinkerken G
253.0
18 Koppe E
136.5
9 Dun G
236.5
19 Spruit
127.5
10 Storm J P
236.0
20 Klokman L
125.0
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OVERZICHT EXTERNE RESULTATEN
Naam
P pnt perc
l
Verhoogt E
2 2.0 100
2
Hofman R
l 1.0 100
3
Duinkerken G
l 1.0 100
4
Dun G
l 1.0 100
5
Seventer T van
3 2.5
83
6
Hulsebosch W
2 1.5
75
7
Kooy A van de
2 1.5
75
8
Eyk J van
2 1.5
75
9
Hoorn J van
2 1.5
75
10 Doornbos F
2 1.5
75
11 Mol C
3 2.0
67
12 Eggersman M
2 1.0
50
13 Jonker T
2 1.0
50
14 Reinders H
2 1.0
50
15 Kooten L van
4 1.5
38
16 Vries R de
3 1.0
33
17 Lunenborg A
3 1.0
33
18 Til J van
2 0.5
25
19 Oldenkamp J
2 0.5
25
20 Jonge L de
2 0.5
25
21 Jansen G
3 0.5
17
22 Wetten T van
1 0.0
0
23 Piepot W
1 0.0
0

De Wolga, zo blauw, zo blauw ...
Meestal wordt het Wolga-gambiet met enige vertraging aangenomen, en
speelt wit, na 1.d4 Pf6. 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.e2-e3
Wit heeft zich een beetje al te schablone-matig trachten te ontwikkelen.
Zijn stukken staan verkrampt op de damevleugel tegen eigen pionnen aan
te kijken, terwijl het werkelijke gevaar over de e-lijn, en over de
diagonaal bl-h7 dreigt.
14.0-0 Lf5 15.Pel De7 16.Lg5 h6 17.Lxf6(?) Dxf6 18.Dc4 h5 19.a5? (Deze
poging het inmiddels verloren initiatief te heroveren is een slag in de
lucht. De pion op a6 vertegenwoordigt geen enkele dreiging) 19...Ta7
20.a6 Dd8 21.Khl Db6 22.f3 Ld4 23.Pe2 Lxb2 24.Te3 Lg7 25.g4 hxg4 26.fxg4
Lc8 27.g5 (wanhoop) Pxd5 28.Th3 Lxh3 0-1.
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De manoeuvre Pb8-a6-b4 blijkt niet van gevaar ontbloot. Ook in een
andere partij met dit thema raakte ik in (lichte) problemen;
v Eijk - Roth (Oostenrijk): 5.axb5 6.Lxb5 La6 7.Lxa6 Pxa6 8.Pf3 d6 9.Pc3
e6 10.0-0 Le7 11.Tfel exd5 12.Pxd5 Pxd5 13.Dxd5 Pb4 (!) 14.Db3 d5 15.a3
c4 16.Dc3 0-0 17.b3 Pd3 18.Tdl Pxcl
Het is de vraag, of het vrijwillig afruilen van het paard wel juist is.
Na 19.Dxcl cxb3 kan de zwarte pion op b3 op succesvolle wijze belegerd
worden, en geruild worden tegen pion a3. Waarna remise werd overeengekomen;

Oplossing van test 5.
A. Dit plan is goed, hoewel het als nadeel heeft dat het de stelling
vereenvoudigd en het spel opent. Zoals u volkomen juist opmerkte heeft u
een lichte ontwikkelingsvoorsprong, maar hier, om er gebruik van te
maken, dient u uw tegenstander zo opgesloten mogelijk te houden. Verder
is het, om het volle voordeel van uw paard op c6 tegenover de loper op
cl te hebben, van belang om de stelling gesloten te houden. Na 13...fxe4
14.dxe4 f5 15.exf5 Lxf5 is de eenvoudige zet 16.Ld2 voor wit voldoende
om zijn nadeel grotendeels weg te werken - hoewel de voorkeur uit blijft
gaan naar zwart's stelling.
B. U heeft het strategische belang van de a-pion verkeerd begrepen. Deze
is niet opgerukt om een aanval op de damevleugel te lanceren maar om b4
te voorkomen, waarmee wit in deze sector een aanval zou kunnen beginnen.
De richting van uw aanval is duidelijk door de pionnen-keten c7-d6-e5.
Zwart moet een strategie van tegenhouden op de damevleugel voeren - hij
moet hier geen doorbraak pogen. U heeft bovendien overzien dat wit uw
plan taktisch kan doorkruisen: 13...Tfb8 14.Pxf6+ Dxf6 15.f4! en nu
15...b5? 16.cxb5 en u bent in grote problemen, bv. 16.Txb5 17.fxe5 Dxe5
18.d4 enz.
C. Uw overwegingen zijn korrekt: als wit de a-pion wil winnen, komt hij
onder grote druk te staan op de koningsvleugel, en hindert wit’s ontwikkeling. In deze variant maakt u gebruik van de geëxponeerde stelling van
het paard op e4 om ruimte en tijd te winnen, en om uw tegenstander in
een verkrampte stelling te laten.
Strategische punten:
Taktische punten: 2
plan B.
Totaalpunten: 45-55:
38-45:
28-38:
15-28:
0- 15:

A.7
B.1 C.10
punten indien u wit's weerlegging (15 f4!) zag in
grootmeesterniveau
meesterniveau
hoofdklasse-niveau
onderbond-niveau
krukken-niveau.
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Smyslov - Romanishin, Tilburg 1979.
13...Pe8 14.De1 (Gespeeld om...Dh4 te voorkomen, en om druk op de a-pion
te gaan organiseren d.m.v. Pc3 en Ld1. Een andere mogelijkheid was om te
pogen om ruimte te gaan strijden op de koningsvleugel door 14.f4 te
spelen. Echter, na 14...f5 15.Pg3 Pf6 is er geen goede zet voor wit meer
te vinden, bv. 16.fxe5 Pxe5 17.Pxf5 Lxf5 18.Txf5 Pg4, en zwart heeft een
gevaarlijke aanval voor de geofferde pion; of 16.b4 axb4 17.Lb2 exf4
18.exf4 d5 met goede kansen voor zwart) 14...f5 15.Pc3 Pf6 16.Ld2
(16.Df2 was beter geweest, om te vervolgen met d4) 16...Pa5 17.Ld1 (na
17.Pd5 Pxd5 18.cxd5 Pb3 heeft zwart een duidelijk zichbaar voordeel)
17...b6 18.Pxa4 (18.Lxa4? gaat mis na 18...Lxa4 19.Pxa4 Pb3) 18...e4!
Zwart ziet er terecht van af om de pion terug
te winnen met 18.Pxc4, omdat hij nu een
aanval kan beginnen terwijl wit's stukken
gedecentraliseerd staan.
Na de tekstzet komt het pionnenduo d3 en e4
onder hevig vuur te liggen; de a-pion is geofferd op het altaar van een centrale doorbraak.
19.Lxa5 Txa5 20.Pc3 exd3 21.Dd2 Te5 22.Tel f4

23.e4?
Hier mist wit de beste verdediging: het
sluiten van het centrum maakt het voor zwart
mogelijk een sterke aanval op de koningsvleugel in te zetten. Beter was geweest om
de e-pion te offeren met 23.Dxd3 fxe3 24.Le2
23...Le6! 24.Dxd3 Pd7 25.La4 Pc5 26.Dfl Dh4
27.Le2 Th5 28.h3 Tg5 29.Df2 (of 29 Kh1 Tg3 30.Pe2 Lxh3 31.Pxg3 Le6+
32.Kg1 fxg3 en wint) 29...Tg3 30.Te2 Lxh3 31.Df1 Lxg2! 32.Dxg2 (als 32
Txg2, Th3 enz.) 32...Tf6 33.e5 Th6 0-1.

Oplossing' "stelling"
Iedere 'normale' zet, zoals 1.Ld4 of 1.Tf3 zouden al goed zijn. Ook
1.Pxg7 is de moeite van het bekijken waard, maar het beste is natuurlijk
het simpele 1.Dg5 g6 2.Df6 gxf5 3.Ld4, met een mat op de volgende zet.
Wit's taak is eenvoudig, omdat zijn voordeel zo duidelijk is. Over zulke
postities schreef Fine dat de combinaties te voorschijn komen, “zo
natuurlijk als een glimlach bij een baby".
Maar, Fox koos een wat ingewikkelder en ongelooflijk meer ingenieuze weg
naar de winst. Misschien was dat wel omdat hij zijn positie zo mooi
vond, dat hij het mat nog wat wilde uitstellen. Hij ging verder met
1.Lb6 Dxb6 2.Dg6 (Bravo! Zelfs nu wint 2.Dg5, g6 3.Df6 gxf5 4.Tf3
sneller) 2...hxg6 3.Pe7+ Kh8 4.Tf3 Dc5 5.Td5 en zwart gaf het op, omdat
na 5...Dxd5 6.Lxd5 mat op de volgende zet volgt met 7.Th3.
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