
 
 
 

Sterktes en zwaktes – 29 april 2019 
 
 
TOETS 
 
Ter afsluiting volgt een toets: we willen natuurlijk 
graag weten of we er wat van opgestoken hebben! 
 
Lekker tactisch deze keer… 
 
 

 
 
Topalov – Morozevich, na 32. Tc5-b5 
 
Wit’s loper zit in een dubbele penning. 
Wat speelt u: Pd3 of g6? 
 
32… Pe5-d3?? 33. Lb7-e4! 
 
En doek! Beter is 31…g6 33. Ta8 (het is gunstig 
voor wit om een torenpaar te ruilen) Txa8 34. Lxa8 
Kg7 35. Kg2 Te8 en wit staat natuurlijk beter, maar 
zal nog moeten werken. 
 

 
 
Poliak – Levin, voor 35…Tc5xc3 
 
Txc3 is verleidelijk, maar wat dan na Df1? 

35…Tc5xc3! 36. Da6-f1 
 
Na 2. Txd4 Tc1+ 3. Df1 Txf1+ 4. Kxf1 Pxd4 is 
alles meteen duidelijk: zwart staat gewoon een 
paard in de plus. Wat nu echter? 
 
36…Tc3-c8! 37. Td1xd4 
  
Gedwongen, want anders blijft zwart gewoon een 
stuk voor. 
 
37…Pe6xd4 
 
En wat wit ook probeert, hij verliest de dame. Op 
een pionzet volgt Tc1 en daarna Pe2 met dubbel 
schaak en op een damezet volgt óf mat óf Tc1, weer 
gevolgd door Pe2.  
Hij koos uiteindelijk voor: 
 
38. Kg1-h1 Pd4-e2!  
 
En gaf op – er is niets meer te verzinnen tegen Tc1. 
 
 

 
 
Singh – Harikrishna, na 36…Pg6-f4 
 
Wat doet u om het mat op g2 te dekken:  
Txf4, De4 of Pf2?  
 
37. Tf1-f4? 
 
Dat is hem niet.  
 
37…Lg7-d4+! 
 
En wit gaf op: op 38. Txd4 volgt De1 mat, na 38. 
cxd4 komt Tc1+ en mat en op andere zetten gaat 
zwart ook snel mat. 
 
De beste zet is 37. Pf2! waarmee wit zijn stelling 
consolideert. Meteen duidelijk is 37…Dxb2? 38. 
Dh4 en schluss gezien de dubbele aanval op veld 
(d8 en mat) en hout (Pf4).  



 
 

 
 
 

Maar goede raad is sowieso duur: zowel na 
37…Pxd5 38. Dd3 Dxd3 39. Pxd3 Pe3 40. Tf3 als 
na 37…Dc4 38. g3 Pe2+ 39. Kg2 Dxd5+ 40. Le4 
staat wit veel beter.  
 
Blijft over 37. De4, maar dan volgt een tactisch 
steekspel: 37…Tc4 38. Dxe2 Pxe2+ 39. Kf2 Pxc3! 
en zwart houdt de stelling in evenwicht. 
 
 

 
 
Vaganian – Browne, na 23. b2-b3 
 
Becommentarieer het partijverloop: 
 
23…Tf8-e8? 
 
Ligt voor de hand, maar heeft een klein bezwaar. 

Het beste was om op afwikkeling te spelen met 
23…Ta5 24. Tb7 Da8 25. Df3 Ta7 (het alternatief 
Ta1 is nog niet zo duidelijk) 26. Txe7 Txe7 27. 
Lxd6 Dxf3 28. gxf3 Tb7 29. Lxf8 Kxf8 30. Tc1 
Txb3 31. Txc5 en het toreneindspel met pionnen op 
één vleugel zal wel remise worden. 
 
24. Tf1-a1 Tb5-b6? 
 
en wat nu? Gezien wat volgt was 24…h6 wat taaier, 
maar ook dan staat wit erg goed na 25. g4 g5 26. 
Lg3 en bijna alle witte stukken zijn beter dan hun 
zwarte tegenhangers. 
 
25. Lf4-g5! 
 
De röntgenstraal van de witte toren naar f7 is zwarts 
ene probleem, het andere de zwakke onderste rij. 
Samen is dat te veel, bijvoorbeeld:  

 25…Lxg5 26. Dxf7+ Kh8 27. Dxg7 mat 
 25…Kf8 26. Ta4 (dreigt Tf4) Tb4 27. 

Txe7 Txe7 28. Lxe7+ Kxe7 29. Ta7+ en 
weer snel mat 

 
Zwart koos daarom voor: 
 
25…Tb6-b8  
 
En nu had 26. T1a4! met de bedoeling 26…h6 27. 
Tf4 snel gewonnen. Wit deed: 
 
25. Ta1-a6 
 
wat uiteindelijk ook wel won, al waren daar nog 
tien zetten voor nodig.  


