Sterktes en zwaktes – 23 september 2019
Voor dit seizoen zijn weer vijf trainingen gepland
rond het thema “Sterktes en zwaktes” te weten:
1.
2.
3.
4.
5.

De koning als bedreigde soort (vandaag)
De actieve koning
De dame
De toren
De lichte stukken

Zoals bekend had de koning tot zo rond 1500 een
rustig leven. De dame mocht maar een veld ver, en
de loper had een veredeld hupje en mocht alleen
diagonaal springen - over één veld heen.
Toen de Spanjolen echter de dame veel meer macht
gaven, werd ook de rokade geïntroduceerd, om de
koning toch maar snel een veilig heenkomen te
kunnen geven.

De beslissingsmatch – wie mocht Botwinnik
uitdagen? – verloor hij later dat jaar nipt. Een extra
barrage van twee partijen was noodzakelijk, daar
het na de oorspronkelijke twaalf partijen 6-6 stond.
Die won Bronstein uiteindelijk met 1,5-0,5…
In Zurich 1953 wist hij geen potten meer te breken
en daarna legde hij zich toe op het secondantschap.
Goed: het eerste voorbeeld. Wit heeft nogal met
tempi lopen smijten in de opening en staat nu voor
een beslissende keuze.
Wat speelt u met wit: de rokade of heeft wit wat
beters?

Bij het beoordelen van een stelling wordt vaak
gewezen op de negen ‘imbalances’ - onbalans vind
ik geen mooi Nederlands woord…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Veiligheid van de koning
Materiaal
Ontwikkeling
Controle van het centrum
Initiatief
Ruimte
Positie van de stukken
Controle over sleutelvelden
Pionnenstructuur

Idealiter wil je natuurlijk gebruik maken van die
imbalances waar jezelf een overwicht hebt… en
met de huidige bedenktijd valt het niet mee zelfs de
belangrijkste twee in de gaten te houden!
Veiligheid van de koning staat echter altijd hoog op
dit soort lijstjes en niet voor niets: mat betekent
tenslotte het einde van de partij!
Vandaag zullen we ons vooral richten op
voorbeelden waarbij de veiligheid van de koning in
het geding is. Meer in het bijzonder: het
veronachtzamen daarvan door één van beide
partijen.
Veel voorbeelden betreffen openingsvarianten
waarbij een partij te veel risico neemt. Aangezien
zware openingsstudie op ons niveau niet echt nodig
is laten we die links liggen en concentreren we ons
op wat oudere voorbeelden.
Twee voorbeelden die we zullen gebruiken laten de
kracht zien van Isaac Boleslavsky. Vooral bekend
als secondant van wereldkampioenen, maar we
vergeten vaak dat hij in Budapest 1951 het
kandidatentoernooi won, samen met Bronstein.

Alatortsev – Boleslavsky, na 14…Lc8xf5
15. Pc3-e2?
Vermoedelijk heeft de witspeler in de variantenbrij
later een tussenzet gemist. Wel weet ik dat ikzelf
hier als de raphazen had gerokeerd aandachtig de
belangrijkste imbalance!
15...Pd4xe2
Wat volgt nu op Lxg7? Let op: we zijn geen
dammers... terugslaan is niet verplicht!
16. Ld1xe2
Na 16. Lxg7 komt de tussenzet 16…Pf4! Met een
keuze voor wit, een onplezierige overigens:




17. Lxf8 Dd8-f6 (weer een tussenzet!) 18.
0-0 (na 18. Dxf4 volgt 18…Te8+ 19. Kd2
Db2+ en mat) 18...Dg5 (dreigt Ph3+ met
damewinst) 19. Lg4 Lxg4 20. Kh1 Lf3
17. Dxf4 De7+ 18. Le5 dxe5 19. De3
Db4+ 20. Dd2 Dxd2+ 21. Kxd2 Tad8+
met een zeer goed eindspel voor zwart

16...Lg7xb2 17. Dd2xb2 Dd8-g5 18. g2-g3 Ta8-e8
19. 0-0 Lf5-h3

Een prachtige Zwickmühle dreigt, en daar valt niets
tegen te beginnen. De dame heeft geen enkel veilig
vluchtveld.

Kan wit de kwaliteit redden? En hoe dan?
26. Tf1xf8+ Kg8xf8 27. Dd3-f1+ Tg2-f2+ en 0-1
20. f2-f4!
Na 20. Te1? komt 20…Txf2 en als wit de beker
meteen leeg wil drinken dan kan hij het beste 21.
Kxf2 De3 mat spelen…

Ook in de volgende stelling zien we meteen dat wit
de opening niet geheel volgens de regelen der kunst
heeft behandeld.

En wat speelt u nu met zwart?

Wit zou natuurlijk graag rokeren, maar wat heeft
zwart dan klaarliggen? En zijn er alternatieven?

Alatortsev – Boleslavsky, na 20. f2-f4

Topalov – Ivanchuk, na 12…e6-e5

20...Lh3xf1!

13. Pb5-d6!?

Niet slecht is het voor de hand liggende 20...Dc5+
21. Tf2 a5 22. Lf1 Lxf1 23. Txf1 Te3 met een zeer
prettige stelling voor zwart.

Goede raad was duur. De korte rokade wordt
afgestraft: 13. 0-0? Le6 14. Dd3 Tfd8 15. Db1 a6
en wit verliest een stuk.

Ik kan me zo voorstellen dat Boleslavsky het dameoffer berekende en zag dat hij altijd remise had – en
mogelijk meer. Dan is de beslissing gauw genomen.

Ook 13. Db3 is het niet echt: na 13…Le6 14. Db2
Tfd8 15. a4 a6 16. Pa3 Ld5 17. 0-0 Lxg2 18. Kxg2
Dxa4 heeft zwart een gezonde pion in de plus.

21. f4xg5 Te8xe2 22. Db2-c3 Lf1-g2

13...Lc8-e6 14. Dc4-d3 e5-e4!

Tijdens de training werd ook het grappige 22…Tff2
voorgesteld. Dat werkt prima na 23. Txf1 Tg2+ 24.
Kh1 Th2+ 25. Kg1 Teg2 mat, maar zoals gezegd,
we zijn geen dammers!

Niet van de flauwe. Zwart moet wel even opletten.
De simpele gedachte om eerst het paard te pennen
met 14…Tfd8 faalt op 15. Pxb7!

En hoe wint zwart nu?

Daar staat tegenover dat er met 14… Tab8 of Dc7
niet veel mis is: zwart blijft goed staan. De tekstzet
is gewoon vele malen harder: zwarts stukken staan
veel beter, hij heeft ontwikkelingsvoorsprong, en de
witte koning staat niet veilig. Dat zijn al drie
imbalances in zwarts voordeel: dan loont het naar
beslissingen te zoeken!

23...Lg2-f3 24. Ta1-f1 Te2-g2+ 25. Kg1-h1
Lf3-c6!

15. Pd6xe4 Pf6xe4 16. Lg2xe4 Ta8-d8 17. Dd3-c2
Pc6-d4 18. Dc2-b2

Er is ook een concreet probleem met Tff2: 23. Dd4!
en opeens staat zwart verloren…
23. Dc3-d3

Topalov – Ivanchuk, na 18. Dc2-b2

Kotov – Boleslavsky, na 12. Pb1-a3

Weer staat wit klaar om te rokeren.
Hoe verhindert zwart dat?

Duidelijk is dat de witte korte rokade nog wel even
weg is, en de lange rokade, met de open c-lijn:
hum, niet ieders smaak zullen we maar zeggen!
Zwart kan wel rokeren, maar geeft wit daarmee een
adempauze.

18…Pd4xe2! 19. Ke1xe2
Niet 19. Dxe2? vanwege 19… Dxc3+ 20. Ld2
Dxa1+ 21. Dd1 Dd4 en wit kan nog niet rokeren en
staat inmiddels een kwaliteit en een pion achter.

12…d6-d5!

Wat is de taaiste verdediging voor wit?

Wat is de beste reactie van wit op dit zenuwblokje –
(Gijs suggereerde Duivelsvierkant… ook een idee!)
vroeger een geliefde strategie van de voormalige
topspeler J.T. te A.?

20. Db2-b4?!

13. d4xe5?

Dit in elk geval niet. Natuurlijk wil wit graag dames
ruilen, maar dat lukt niet…
Het beste is proberen de stelling te sluiten wanneer
de tegenstander een grote ontwikkelingsvoorsprong
heeft: 20. f3!? f5 21. Te1 fxe4 22. Kf2 exf3 23. Lf4
Dh5 24. h4 en wit heeft de stelling enigszins
kunnen sluiten. Na 24…Df5 hoeven we niet te
twijfelen aan de aanstaande zwarte overwinning.

Beter is het slaan van de andere centrumpion: 13.
exd5 0-0 14. Pc4 Dxd4 15. Dxd4 exd4 16. Pe2
Pxd5 17. Pxd4 Pc5 en nu hebben we een paardenvierkant in het centrum! Het staat ongeveer gelijk.

19...Tf8-e8

20...Da5-h5+ 21. f2-f3 f7-f5
Dan maar door het zwaard ten onder, moet Topalov
hier gedacht hebben. Dat gaat lukken!
22. g3-g4 Dh5-h3 23. g4xf5 Le6xf5 24. Db4-c4+
Kg8-h8 25. Th1-e1 Te8xe4+ en 0-1.
De vroege geschiedenis van het Konings-Indisch
kent veel rampen. De beste bestrijdingswijzen
waren nog niet ontdekt, en wit sloeg vaak aan het
experimenteren.
Een van de gedachten was om maar snel de
zwartveldige loper te ruilen, zodat het belangrijkste
gevaar in elk geval bezworen was. Dat kost echter
tijd, en dat zien we goed terug in de volgende
stelling: wederom met Boleslavsky als held!

13...Pd7xe5
Wit kan de zwarte rokade verhinderen met Lb5+ of
proberen de stelling te sluiten met Dc3. Wat is het
beste?
14. Lf1-b5+?!
Vooral niet 14. exd5, want dan open je de e-lijn
voor de zwarte torens!
Zoals we al eerder hebben gezien: heeft de
tegenstander ontwikkelingsvoorsprong dan kun je
het beste proberen de stelling te sluiten. Een poging
daartoe was 14. Dc3 d4 15. Dd2 Le6 16. Lb5+ Kf8
17. Pe2, maar dan verstoort zwart die plannen met
17…d3!
14...Ke8-f8 15. e4xd5 Kf8-g7!
Zo kan het ook: een kunstmatige korte rokade!

16. Pg1-e2 a7-a6 17. Lb5-c4 Th8-e8
De zwarte dreigingen nemen toe. Wat is de beste
verdediging?

Zo ook hier: het vervolg is daarom niet zo
interessant.
21. Df4xf3 Pg4-e3+ 22. Kf1-e1 Lh3xg2 23. Df3-f2
Lg2xh1 24. Td1-d3 Db6-b4+
Hier had wit met een gerust hart kunnen opgeven.
Hij wil echter de beker geheel leegdrinken, lijkt het.
25. Td3-d2 Ta8-c8 26. Lc4-b3 Lh1xd5 27.
Lb3xd5 Pe3xd5 28. Df2-d4+ Db4xd4 29. Td2xd4
Pd5-f6 en 0-1.
Twee pionnen en een kwaliteit in de min was
blijkbaar wel genoeg.
De volgende held verdient ook enige toelichting.
Leonid Stein overleed op 37-jarige leeftijd aan een
typische schakersziekte: nee, niet alcohol, maar het
hart…

Kotov – Boleslavsky, na 17…Th8-e8
18. Ta1-d1?!
Onthoud dit thema, het zal later nog een keer
terugkomen! Als je de toren op d1 wilt zetten – op
zich een goed idee – dan zijn daar twee manieren
voor. De tekstzet én de lange rokade!
In dit geval is dat duidelijk een betere verdediging:
18. 0-0-0!? Lf5 19. Pg3 Tac8 20. Pxf5+ gxf5 21. d6
(even checken: wat is de bedoeling van deze zet?)
21…Dd8! (die bedoeling zien we na 21...Pxc4 22.
Dg5+ Kf8 23. Dh6+ met eeuwig schaak).

Hij was een van de spelers die door verschillende
oorzaken (onder andere niet meer dan vijf
Sovjetspelers die door mogen na een interzonaal
toernooi…) nooit tot de kandidatenmatches is
doorgedrongen. Hij had tegen bijna alle naoorlogse
wereldkampioenen een positieve score. De twee
uitzonderingen waren Fischer en Karpov…
Smyslov was het voor deze partij nog nooit gelukt
van Stein te winnen met zwart en was daar na vijf
achtereenvolgende remises bijzonder op gebrand.
Dat verklaart enkele van zijn keuzes in het vervolg!

Nu kan wit het beste afwikkelen: 22. d7 Pxd7 23.
Kb1 Pxc4 24. Pxc4 Txc4 25. Dxd7 Dxd7 26. Txd7
Te2 27. Txb7 Txg2 en zwart staat beter in het
dubbeltoreneindspel, maar het is zeker nog geen
gelopen zaak.
Dat had wit dus beter kunnen kiezen, want nu volgt
een krachtzet:
18...Lc8-h3! 19. Ke1-f1 Pe5xf3 20. Dd2-f4
Zwart heeft twee krachtige vervolg zetten die beide
mat dreigen: Pg4 en Pe4. Welke kiest u?
20…Pf6-g4!?
Stein – Smyslov, na 10…Pb8-d7
Gespeeld door Boleslavsky. Harder was 20...Pe4!
21. Dxf3 Lg4 22. Df4 g5 en de dame gaat verloren
of wit gaat mat.
Vaak gaan topspelers niet voor de hardste
weerlegging, maar gewoon voor een simpel plan
waarbij amper nagedacht hoeft te worden en de
hand het hoofd kan leiden.

De zwarte rokades hebben allebei zo hun
problemen. Voor de lange rokade moet de dame
eerst weg, en hoe regel je dat? En wat de korte
rokade betreft: ach, na de volgende zet van Stein
laat je die wel uit je hoofd!
11. h4-h5 Lb7xf3!?

Tja, ik vermoed dat ikzelf hier a tempo 11...h7-h6
gespeeld had. Wellicht had ik dan na 12. Lf4 al
tweede gedachten gekregen, want de korte rokade
ziet er wel zeer onaantrekkelijk uit…
12. De2xf3 d6xe5 13. h5-h6 g7xh6
Weer een interessant moment. De eerste reactie is
om de stelling dicht te houden met 13…g6.
Alleen, hoe gaat het dan verder na 14. dxe5 c6 15.
Lg5 Dc7 16. De2? Geef mij toch maar wit!
14. Lc1xh6 e5xd4?!
Je zou niet verwachten dat deze stelling zich zou
herhalen, maar dat gebeurde toch in Ikonnikov, V
(2593) - Meier, G (2407) te Hockenheim 2006.
Ik vermoed dat Ikonnikov de huidige partij – met
analyses – kende, en de jonge Meier (inmiddels een
sterke GM) niet. Maar hij speelt wel een betere zet
dan Smyslov!
Het vervolg was 14...Pf5 15. Lg5 f6 (niet Dxg8
vanwege Dxa8+) en nu deed wit enthousiast 16.
d5?! waarna het uiteindelijk remise werd. Met het
betere 16. g4! (wat later ook in de partij voorkomt)
had wit zijn voordeel kunnen vasthouden. Een
mogelijk vervolg: 16…Pxd4!? 17. cxd4 fxg5 18.
Th6 Ke7 19. Dc6 Kf7 (vooral niet Dg8 want dan
volgt d5!) 20. Lg2 Kg7 21. Txe6 Pf8 en ja, wit staat
beter maar afgelopen is het zeker niet.
15. Lh6-g7!?
Er viel wat te zeggen voor 15. g4 om het paard van
f5 af te houden, maar daar is Stein niet bang voor.
15...Th8-g8 16. Th1xh7 Pe7-f5 17. Lg7xd4 c7-c5

18. g2-g4! c5xd4 19. g4xf5 e6-e5
Probeert de stelling weer gesloten te houden,
geconfronteerd met de witte ontwikkelingsvoorsprong, normaal een goed idee.
Alternatieven hebben zo hun bezwaren:



19...e6xf5 20. 0-0-0 Pf6 21. Th3 Pe4 22.
Kc2 en na een paar consoliderende zetten
kan wit pionnen gaan rapen
19...Pe5 20. De4 dxc3 21. Ta2! (een zeer
sterke zet, gezien door Stein) f6 22. f4 en
de pret is over voor zwart

20. Df3-d5 Tg8-f8 21. c3xd4 Ta8-c8 22. Ta1-d1!?
Weet u het nog: het is goed om een toren naar d1 te
spelen maar dat kan op twee manieren?
Net zoals bij Kotov-Boleslavsky was ook in dit
geval 22. 0-0-0 de beste oplossing. Vergelijk
Carlsen-Aronian (Zagreb, juli 2019) waar hij met
een redelijk open damevleugel gewoon lang rokeert
onder het motto: er zijn geen stukken (vooral
lopers!) die me daar kunnen bedreigen. Zo ook hier.
De pointe, zoals Gerie snel vond, is dat na
22…Dg5+ 23. Kb2 Dxf5 24. Lh3! komt. Zwart
heeft dan nog één wraakschaakje, maar daarna is
het voorbij: 24… Df2+ 25. Kb1 Tc7 26. dxe5 en het
is blijkbaar mat in 10.
22...Dd8-e7?!
Smyslov was murw gespeeld, heb ik de indruk.
Natuurlijk niet 22…Df6 vanwege 23. Dxd7+ Kxd7
24. dxe5+ Ke7 25. exf6+, maar 22...exd4 23. Txd4
Pc5 24. Th6 Dxd5 25. cxd5 Kd8 was een stuk
taaier.
23. Lf1-g2 Tf8-g8 24. Dd5-b7

Stein – Smyslov, na 17…c7-c5
Speelt wit nu het slappe 18. Le3 dan houdt hij nog
wel een voordeeltje vast.
Stein heeft echter geheel andere plannen!

Stein – Smyslov, na 24. Dd5-b7

24…Tc8xc4?
Wederom was 24...exd4+ een betere verdediging,
maar na 25. Kf1 Dc5 26. De4+ De5 27. Dxe5+
Pxe5 28. Te1 Ke7 29. f4 bestaat er weinig twijfel
over de afloop van de partij.

Na al deze vermoeienissen waren onze helden toe
aan een smakelijk toetje.
Dat werd een studie van Botwinnik:
wit speelt en wint!

Nu had wit direct kunnen winnen, maar blijkbaar
was Stein ook niet meer de friste.
Minze duidelijk wel, want die gaf meteen aan dat
wit met de dubbelaanval op Tc4 en pion f7 na 25.
Da8+ Dd8 26. Dd5! een einde aan de partij kan
maken.
Het daadwerkelijk einde was overigens ook erg
fraai:
25. d4xe5 De7xe5+ 26. Ke1-f1 De5-b5 27. Kf1-g1
Later werd ontdekt dat het computerachtige 27. a4
ook wint, maar de kunstmatige rokade voltooien is
een veel logischer vervolg.
27...Db5-c6 28. Db7xc6 Tc4xc6
En nu zou je graag met Lxc6 de zwarte dame willen
slaan, ware het niet dat de loper gepend staat. Daar
kunnen we wat aan doen:
29. Th7-h8!!

Botwinnik, Shakmaty Listok, 1925
De eerste zet leverde geen enkel probleem op, de
tweede vergde wat zweetpareltjes:
1. g2-g4+ Kh5-h4 2. Ld2-h6! Dg7xh6

Van mij had Smyslov het hier mogen opgeven,
maar zoals Tartakower al zei: daar win je geen
partijen mee…

Dreigt mat met Dh2, dus zwart moet de loper wel
slaan. Na andere zetten is het meteen mat of wordt
de dame zelf geslagen na 2…e4+ 3. Lxg7 of
2…Kg3 3. Lxg7. Daarmee is het eerste vluchtveld
voor de zwarte koning weg: h6.

De resterende zetten:

3. Da2-h2+ Kh4-g5 4. Dh2-d2+! Pd3-f4

29… Tc6-g6 30. f5xg6 Tg8xh8 31. Lg2-c6 Th8-g8
32. Lc6xd7+ Ke8-e7 33. Ld7-f5 f7xg6
34. Td1-d7+ Ke7-f6 35. Lf5-d3 en 1-0.

En dat is het twee vluchtveld weg: f4. Dan staat
niets meer het slotakkoord in de weg:
5. Dd2-d8 mat.

