
 
 
 

Sterktes en zwaktes – 10 december 2018 
 
 
Voor dit seizoen zijn vijf trainingen gepland rond 
het thema “Sterktes en zwaktes” te weten: 
 

1. Sterke en zwakke velden 
2. Lijnen en diagonalen (vandaag) 
3. Voorposten 
4. De onderste twee rijen 
5. Hoe hinderlijk is een zwak veld? 

 

 
 
Steinitz – Sellmann, na 18…h7-h5 
 
Een lijn open, dus daar hoeven we alvast niet over 
na te denken. Ook zijn er behoorlijk wat zwakke 
velden aan te wijzen op die lijn in het zwarte kamp. 
Maar: alles is pas een keer aangevallen en een keer 
verdedigd – behalve c8 dan. 
 
VRAAG: Wat is het zwakke veld op de c-lijn 
waarvan wit kan profiteren?  
 
ANTWOORD: veld c6.  
 
Het witte paard van d1 begeeft zich op weg… 
 
19. Pd1-c3 Ke8-f7 20. Pc3-b1 g7-g6  
 
Dat is natuurlijk wel heel passief, maar het valt me 
zwaar alternatieven aan te dragen. Zwart heeft 
totaal geen spel op de koningsvleugel. 
 
21. Pb1-d2 Pf8-d7  
 
Wil het zwarte paard soms naar a4? 
 
22. Pd2-b3 Ta8-c8 23. Pb3-a5 
 
En het paard heeft zijn bestemming bereikt. Zwart 
moet kiezen tussen de tekstzet en 23…Txc1 24. 
Txc1 Db8. Dan volgt echter vernietiging met 25. 
Pxe6 Kxe6 26. Pc6 Da8 (Lxc6 dan Txc6+ en e6+) 

27. Pd4+ Kf7 28. e6+ Ke8 29. exd7+ Kxd7 30. Lf2 
en de witte stukken vallen over de zwarte koning 
heen. 
 

 
 
Steinitz – Sellmann, na 23. Pb3-a5 
 
23…Lb7-a8 24. Tc1xc8 Dd8xc8 25. Tf1-c1 Dc8-
b8 26. De2-c2 
 
De zet Pc6 loopt niet weg, al is dat nu ook al sterk. 
Gewoon eerst de c-lijn definitief in bezit nemen. 
 
26…Le7-d8 27. Pa5-c6 Db8-b7 28. Pc6xd8+ 
Th8xd8 29. Dc2-c7  
 
Dit komt in de vierde les uitgebreider aan de orde: 
het omzetten van een open lijn in het binnenvallen 
op de zevende (of achtste) rij. 
 
29…Db7-b8 30. Le3-f2 Db8-b6 31. Pd4-f3 
Db6xc7 32. Tc1xc7  
 
Ik denk dat ik zelf in arren moede maar 32…d4 had 
gespeeld, om mijn witveldige loper toch even wat 
lucht te hebben gegeven… 
 
32…Kf7-e8 33. Pf3-g5 Pd7-f8 34. Lf2-c5 Pf8-d7 
35. Lc5-d6  
 
en 1-0. 
 
Zo, dat was een lekkere binnenkomer. Een duidelijk 
wit plan en geen enkel tegenspel mogelijk voor 
zwart. 
 
In het volgende voorbeeld zullen we wat meer 
tegenspel zien, al zijn het dit keer jonge honden die 
elkaar aanvliegen. 
 
Een eerste blik op de stelling laat zien dat de zwarte 
koning zeer veilig staat, en er geen open lijn te 
bespeuren is op de zwarte koningsvleugel.  
Aan de witte kant daarentegen… 



 
 

 
 
 

 
 
Gelfand – Kramnik, na 18. Kc1-b1 
 
VRAAG:  
 
Welke lijn is het meest effectief voor zwart om te 
openen op de damevleugel: de b-lijn of de c-lijn? 
 
ANTWOORD: 
 
De b-lijn, want daarop kan wit niet opponeren met 
een toren. 
 
Om de aanval te versnellen offert zwart nu een 
pion.  
 
Na het voorbereidende 18…a6 slaagt wit erin de 
damevleugel enigszins te blokkeren: 19. Tc1 b5 20. 
La5 c4 21. Dd2 Tfc8 22. h4 en wit begint zich te 
roeren op de koningsvleugel. Dat wil je niet… 
 
18…b6-b5 19. Dd3xb5 
 
Na 19. g6 houdt zwart de koningsvleugel gesloten 
met h6, in plaats van tegenspel toe te staan na 
19...hxg6 20. Tdg1 c4 21. Dc2 c3 22. Lxc3 Tfc8 23. 
Txg6 Pf8 24. Tg3 a5 25. Thg1 b4 26. e4!? en het is 
en zootje geworden op het bord! 
 
19...Ta8-b8 20. Db5-a5 Tb8-b3 
 
Gevaarlijk – en wellicht ook beter - is de directe 
opstoot 20...c4.  
 
Na het praktisch geforceerde vervolg 21. Tc1 Tfc8 
22. Ka1 Dd6 23. Da4 c3 24. Lxc3 Pxc3 25. Txc3 
Txc3 26. bxc3 Db6 27. Dc2 Dc6 28. e4 fxe4 29. 
Pd2 e3 30. Pe4 Dc4 31. fxe3 Tb3 staat zwart goed, 
maar wie gaat dit nou uitrekenen als je een normale 
druk verhogende zet hebt? 
 
21. Kb1-a2? 
 
Dat maakt het zwart makkelijk.  

Na het betere 21. Ka1 Tb8 22. Tb1 moet zwart de 
trukendoos geheel openhalen: 22…cxd4 23. Pxd4 
Pc5 24. Pc6 Dd6 25. Pxb8 Txb8 26. b4 De5+ 27. 
Ka2 Pe4.  
 
Pfff! Wit heeft al een paar keer de enige zet moeten 
doen, maar nog steeds is de stelling ongeveer in 
evenwicht.  
 
Zwart heeft voldoende compensatie voor de 
kwaliteit, maar ook niet meer dan dat.  
 
In plaats hiervan gaat het opeens hard bergaf met 
wit: 
 
21...Tf8-b8 22. Td1-b1 e6-e5! 23. Th1-c1 De7-e6 
24. Ka2-a1 e5xd4 25. Tc1xc5!? 
 
Geeft de kwaliteit om de aanval af te botten.  
 
Het materiële evenwicht blijft bewaard na 25. Pe1, 
maar dan wordt wit wel volledig ingesnoerd: 
25…d3 26. Pg2 De5 27. Lc3 De4. 
 
25...Pd7xc5 26. Da5xc5 
 
Als wit nu nog Pd4 (ook na dxe3) mag doen dan is 
hij weer helemaal terug in de partij.  
 
Een eenvoudige opgave dus: zwart speelt en wint!  
 

 
 
Gelfand – Kramnik, na 18. Kc1-b1 
 
26…Pd5-c3! 27. Pf3xd4 Tb3xb2 28. Tb1xb2  
De6-a2+  
 
en 0-1 vanwege 29. Txa2 Tb1 mat door de enige 
twee overgebleven zwarte stukken… 
 
Was er tot nu toe sprake van verdubbeling op een 
lijn, dat kan extremer: drie zware stukken op één 
lijn. Een oude wijsheid zegt dan dat de dame 
achteraan hoort: 



 
 
 

 
 
Winter – Aljechin, na 25…Pc6-a5 
 
De batterij op de e-lijn (met de dame achteraan) 
staat sinds deze partij bekend als Aljechin’s kanon. 
 
VRAAG: 
 
U bent wit en wat doet u nu? 
 

 Hmm, ik kan beter maar wat ruilen… ik 
speel Pc1 

 Ach, allemaal bluf! Ik speel altijd actief en 
nu ook: ik doe Dxd5 

 Hmpf, zozo, het paard wil naar c4? Dan 
doe ik lekker profylactisch b3 

 
26. b2-b3? 
 
ANTWOORD: 
 
Profylactisch, maar niet echt zoals zal blijken.  
 
Taaier is in elk geval gewoon maar de pion pakken 
met 26. Dxd5.  
Na de lange reeks 26…Txe2 27. Dxa5 Pg3 28. Pe5 
Txg2 29. Tg1 Txg1 30. Txg1 c6 31. Pc4 Lb8 32. d5 
Pe4 staat zwart praktisch gewonnen. 
 
En de poging stukken te ruilen met 26. Pc1?  
 
Dat loopt ook akelig af: 26…Pc4 27. Txe6 Txe6 28. 
Dxd5 (voor de fans: 28. Kc2 Dc6 29. Pb3 a5 is 
geen feest) 28...Pxb2+ 29. Kc2 La3 30. Db3 Tb6! 
31. Te1 (op Dxa3 volgt De4+) Pxd4+ 32. cxd4 
Dc6+ 33. Dc3 Da4+ 34. Pb3 Tc6 en er dreigt 
damewinst.  
 
Dat kan wit nog net voorkomen: 35. Te8+ Kd7 36. 
Pxf6+ Txf6 37. d5, maar dan is de zwarte aanval 
inmiddels te sterk: 37…Kxe8 38. Dxf6 De4+ 39. 
Kc1 Pd3+ 40. Kb1 Pe1+ 41. Ka1 Pc2+ 42. Kb1 Le7 
en de pret is voorbij voor wit. 
 

26...Pa5-c4 27. Ld2-c1 
 
In arren moede gespeeld, want na 27. bxc4 gaat wit 
mat: 27…Da4+ 28. Kc1 La3+ 29. Kb1 Tb6+ 30. 
Ka1 Dc2 31. Tb1 Lb2+ 32. Txb2 Dxb2. 
 
27...Pc4-e3+ 28. Lc1xe3 Pf5xe3+ 29. Pg4xe3 
Te6xe3 30. Df3-f2 
 

 
 
Winter – Aljechin, na 25…Pc6-a5 
 
30…De8-b5!? 
 
Eén moment waarop ik lichte kritiek heb. Het enige 
zwarte stuk dat nog niet voor 100% werkt is de 
loper.  
 
En die kan als volgt geactiveerd worden: 30...La3 
31. Kd2 Lb2 32. Kd1 (wit staat bijna pat en kan 
alleen de koning bewegen) Te4 33. Kd2 c5 34. Kd1 
cxd4 35. Pxd4 (op cxd4 komt nu wel Db5).  
Zwart ruilt simpel alles af: 35...Txe1+ 36. Txe1 
Txe1+ 37. Dxe1 Dxe1+ 38. Kxe1 Lxc3+ en wint. 
 
31. Pe2-c1 Te3xc3 32. Te1xe7 Ld6xe7?!  
 
31…La3 had sneller gewonnen. 
 
33. Df2-e1 Kc8-d7 34. f4-f5 Tc3-e3 35. De1-f2  
 
Na 35. Dxe3 Dxf1 36. Kc2 Dxf5 37. Pd3 De4 heeft 
zwart gewoon twee pionnen meer. 
  
35…g6-g5 36. Tf1-e1 Te3-e4 37. Te1xe4 d5xe4 
38. Kd1-d2 Le7-d6 39. Kd2-c2 Ld6-f4  
 
En opgegeven. 
 
Samengevat: over het algemeen is het bezit van de 
open lijn een voordeel. Dat bezit kan ontstaan door 
twee factoren: een fout van de tegenstander, of als 
resultaat van een lang gevecht om de open lijn. 
 



 
 

 
 
 

Hebben we ons tot nog toe beziggehouden met 
open lijnen, nu is de beurt aan open diagonalen.  
 
En dan vooral diagonalen die naar de 
koningsstelling kijken. Natuurlijk is soms ook de 
damevleugel object van aanval (denk aan de 
Catalaanse loper op g2) maar matzetten is veel 
leuker! 
 

 
 
Kramnik – Timman, na 26…Te8-c8 
 
VRAAG: 
 
Wat zijn de belangrijke diagonalen? 
 
ANTWOORD: 
 
Natuurlijk a2-g8 en b2-h8. Het eerste wat opvalt in 
deze stelling is het verschil in de “diagonaal” 
operatoren: 

 De witte loper schijnt naar de zwarte 
koningsstelling, de zwarte schijnt in het 
niets. 

 De witte dame staat klaar op de lange 
diagonaal, de zwarte staat in de 
verdediging op f8.  

 
Zaak is het altijd om het aantal controleurs te 
verminderen. Aldus geschiedde: 
  
27. Pe4xf6+! Pd7xf6 28. d4-d5 Pf6xd5 29. Pd2-e4 
Tc8-d8?! 
 
Niet de taaiste verdediging: vechten om de 
diagonaal is beter met 29...Dg7.  
Het eindspel na 30. Dxg7+ Kxg7 31. Lxd5 cxd5 32. 
Txc8 dxe4 33. Txe4 staat duidelijk beter voor wit, 
zolang hij de damevleugel maar niet laat 
schoonvegen.  
Zoals bekend is een kwaliteit meer met pionnen op 
één vleugel lastig om te winnen. 
 
30. Tc1xc6 Df8-b4 

Aardig is de weerlegging van 30...Dg7 31. Da3 Df8 
32. Da1 (nu staat de dame gedekt) Dg7 33. Lxd5 
(en dus kan dit) Dxa1 34. Txa1 Txd5 35. Pf6+ en 
wint. 
 
31. Pe4-f6+ Kg8-f8  
 
Op 31…Pxf6 volgt natuurlijk 32. Lxf7+ Txf7 33. 
Dxb4 en de twee stukken wegen niet op tegen de 
dame. 
 
32. Pf6xh7+ Kf8-g8 33. Ph7-f6+?! 
 
Er was een directe winst met veel geweld:  
33. Txg6+ fxg6 34. Lxd5+ Kxh7 35. Dxb4 Txd5 
36. Te7+ Txe7 37. Dxe7+ en wint.  
De partijzet is overigens goed genoeg… 
 
33...Kg8-f8 34. Te1-e4 
 
En zwart gaf het op, zonder 34…Da5 35. Lxd5 
Txd5 36. Pd7+ Kg8 37. Tc8+ Kh7 38. Th8 mat af te 
wachten. 
 
Het volgende voorbeeld lijkt heel fraai, maar blijkt 
bij nader inzien niet perfect afgespeeld te zijn.  
Laten we eens kijken: 
 

 
 
Portisch – Matanovic, na 28…Le8-d7 
 
Wit heeft een pion geofferd voor de aanval.  
 
Die is behoorlijk sterk, want zwart kan niet op d5 
slaan: 29…Dxd5? 30. Pf6+ Pxf6 31. Dxf6 en zwart 
gaat mat.  
 
VRAAG: 
 
Je hebt dus de tijd met wit. Hoe gebruik je die? 
 

 De vijand is duidelijk het paard op h5. Ik 
speel Te5 om het paard eraf te meppen 



 
 
 

 Zoals bekend ben ik niet goed in trucjes: ik 
bied dameruil aan met De5 

 De toren doet niet veel op de e-lijn: ik val 
liever indirect de dame aan met Td1 

 
29. Te1-e5? 
 
ANTWOORD: 
 
De minste van de drie mogelijkheden.  
 
Het beste is 29. Td1 Le6 (op 29...Df8 volgt 30. 
Lxf7+ Dxf7 31. Pe5 De6 32. Txd7 Te8 33. f4 Pf6 
34. Tg7+ Kf8 35. Dd3 met beslissende aanval 
aangezien zwart slechts torenzetten resten) 30. Pf6+ 
Pxf6 31. Dxf6 Df8 32. Lxe6 fxe6 33. Dxe6+ Df7 
34. Dxf7+ Kxf7 35. Td7+ met een zeer gunstig 
toreneindspel. 
 
Tweede alternatief is 29. De5 Dxe5 30. Lxf7+ (een 
nuttige tussenzet) Kf8 31. Pxe5 Pf6 32. Lxg6 hxg6 
33. h7 Kg7 34. Pxd7 Pxd7 35. Te7+ Kh8 36. Txd7, 
weer met een gunstig toreneindspel voor wit. 
 
En zoals gezegd: wit kiest bepaald niet de sterkste! 
 
29...Ld7xg4 30. Te5xh5 Dd6-f8 31. Th5-e5 
Df8xh6 32. Te5-e7 Tb8-f8 33. Dc3-c4  
 
Tot zover een redelijk geforceerde zettenreeks.  
 
Zwart kan nu kiezen uit verschillende geheel 
gelijkwaardige zetten zoals Lh3, Lf5 of de tekstzet.  
 
Het staat ongeveer gelijk. Ik heb echter geleerd in 
tijdnood mijn stukken allemaal gedekt te houden, 
dus liever Lf5 of Lh3… 
 
33…Dh6-g5 34. Ld5xf7+ Kg8-g7 35. Te7xa7 
 

 
 
Portisch – Matanovic, na 35. Te7xa7 
 

Het lijkt of wit al het spel heeft, maar dat is de 
schijn die bedriegt.  
 
Wel is het zo dat zwart maar één verdediging heeft. 
Welke? 
 
35…Kg7-h6? 
 
De enige zet is 35...Dd2! met de bedoeling Ld7 om 
de torenlijn te onderbreken. Wit heeft veel 
pogingen, maar geen een is succesvol: 
 

 36. Le6+ Kh8 37. Lxg4 Dxf2+ 38. Kh1 
De1+ 39. Kg2 Tf2+ 40. Kh3 Dh1 mat; 

 36. Dd5 Dxd5 37. Lxd5+ Kh6; 
 36. Lxg6+ Ld7 (vooral niet 36...Kxg6 

vanwege 37. Dxg4+ Dg5 38. Tg7+); 
 36. Lg8+ Ld7 37. f4 Txg8 38. De6 Dd4+ 

39. Kh1 Dd1+ 
 
Net als Kh6 werkt 35...h5 niet vanwege 36. Lg8+ 
Kh6 (of 36...Kf6 37. f4) 37. Th7 mat. 
 
36. Lf7-g8 Tf8xg8 37. Dc4xg8 Dg5-c1+  
38. Kg1-h2 Lg4-f3  
 
Dreigt op zijn beurt mat, maar wit is eerder. 
 
39. Dg8-f8+ 
 
En zwart gaf op. Hij verliest de loper en het is mat 
in weinig… 


