Sterktes en zwaktes – 18 februari 2019
Voor dit seizoen zijn vijf trainingen gepland rond
het thema “Sterktes en zwaktes” te weten:
1.
2.
3.
4.
5.

Sterke en zwakke velden
Lijnen en diagonalen
Voorposten (vandaag)
De onderste twee rijen
Hoe hinderlijk is een zwak veld?

In Mein System geeft Nimzowitch een uitgebreide
toelichting op wat hij een “Vorposten” noemt:
“Definition:
•

Daarbij merkt hij over het alternatief 1...Ta8-c8 op:
“Es gehören aber eiserne Nerven dazu, einen
sowohl drohend als sicher postierten Springer
“stundenlang” mitten auf der Nase zu belassen, fällt
es ja bereits schwer, eine harmlose Fliege länger als
armselige 5 Minuten auf seiner Nase zu dulden.”
2. Pd5-e3
En de pion op d6 is een eeuwige zwakte.
Goed, terug naar de hedendaagse wereld. De kenner
herkent onmiddellijk de Rubinstein variant van het
Frans, waar zwart zojuist het ongebruikelijke Pf6d5 heeft gespeeld – meestal slaat men op e4.

Unter einem Vorposten verstehen wir einen
in einer offene Linie (in feindlichem Lande)
postierten gedeckten (durch ein Bauer
natürlich) eigenen Stein, zumeist ein
Springer

Zum Vorposten gehören unbedingt:
•
•

Die Linie dahinter und
Der deckende Bauer zur Seite

Sehr häufig wird de Vorposten auf den
Vorpostenfelde abgetauscht.
•
•

Hat der Angreifende richtig gespielt, so
ersetzt der wiedernehmende Stein den
geschlagenen vollauf
Der Vorpostenpunkt in einer Randlinie soll
durch ein schwerkalibrige Figur besetzt
werden”

Daarna geeft hij de volgende voorbeeldstelling.

Shirov – Bareev, na 11…Pf6-d5
12. Pf3-e5
Met dezelfde gedachte als Nimzowitch net
verwoordde, maar dan gespiegeld: bezet de
voorpost! Een heel ander idee is overigens 12. g4!?,
een zet die Shirov ook zomaar zou kunnen spelen!
12...f7-f5
Op 12...f6 komt analoog aan het eerste voorbeeld
13. Pd3, en daar heeft Bareev geen trek in.
Vraag is natuurlijk of het middel niet erger is dan
de kwaal…
13. Lc4xd5 e6xd5
Na 13...Dxd5 14. c4 Dd8 15. Pc3 staat wit goed,
dus het is begrijpelijk dat zwart wat anders kiest.
14. Pe4-c5 Le7-g5!?

Nimzowitch, uit: Mein System, pagina 60
1. Pc3-d5! c7-c6

Een lastige keus: wie heeft baat bij het uitlokken
van het nu gedwongen f4? Voor direct Dd6 is ook
iets te zeggen.

kop
15. f2-f4 Lg5-f6 16. h2-h3 Dd8-d6 17. Pc5-d3
b7-b6 18. g2-g4 c7-c5 19. g4-g5 Lf6-d8 20.
Dd2-g2

Weer een logische reeks zetten en nu een lastige
keus voor wit. Hoe verder?
26. Pe5-d7

Na een logische zettenreeks van beide kanten de
vraag aan zwart: dichtschuiven met c4 of de
spanning handhaven.

Na 26. Tg6 Dh4 27. Tdg1 is er minder voor zwart
in de melk te brokkelen, maar ik kan me voorstellen
dat Shirov dacht: kwal is kwal!
26...Tb8-d8 27. Pd7xf8+ Td8xf8 28. Pb4xd5
Kh7-h8?
Ligt vreselijk voor de hand om uit het aftrekschaak
te gaan, maar heeft een klein euvel.
Met 28...Lh4 had zwart de partij kunnen rekken,
maar vermoedelijk niet redden:
29. Pf6+ Lxf6 30. Dxb7 Dxf4+ 31. Kb1 Lxd4 32.
Tgf1 De5 33. Dd7 Lxb2 34. Td5 De2 35. Tdxf5
Lf6.
Al weet je het nooit met zo’n diagonaal naar a1…
29. Df3-a3

Shirov – Bareev, na 20. Dd2-g2

En opgegeven, daar zwart zijn loperpaar verliest.

Bareev kiest het laatste, maar 20…c4 is beter, al
kan het scherp worden, men zie: 21. Pxc4 dxc4 22.
Dxa8 Le6 23. Txe6 (vermoedelijk verstandiger dan
23. Pe5 Lxg5 24. Df3 Ld5 25. Dg3 Lf6 en de
zwarte stelling ziet er stevig uit ondanks de minus
kwaliteit) Dxe6 24. Pe5 Lxg5 25. Df3 Lf6 26. Db7
en de zwarte damevleugel is zeker zwak.
20…Ta8-b8?! 21. g5-g6 c5-c4 22. Pd3-b4 Lc8-b7
Na 22...Dxb4? 23. Dxd5+ loopt zwart mat.
23. g6xh7+ Kg8xh7 24. Te1-g1 Dd6-h6
25. Dg2-f3 Ld8-f6

Portisch – Schmidt, na 21…Kg8-g7
De kenners – ja, ze zijn er nog! – herkennen de
contouren van de fianchetto variant tegen de
Grünfeld. Ikzelf mag die ook graag spelen.
De voorpost op d5 is mooi, maar de loper op e6
staat klaar om deze af te ruilen.
Hoe voorkomt wit dat?
22. Lg2-h3! Le6xh3 23. Kh2xh3 Dd8-e8
24. Kh3-g2 Ta8-d8 25. h4-h5 De8-f7 26. h5xg6
h7xg6 27. Td1-h1 Kg7-g8 28. Da4-c4 Lf8-g7

Shirov – Bareev, na 25…Ld8-f6

Nadat beide partijen zich succesvol gehergroepeerd
hebben, staat wit voor de keus: hoe verder?

Na de tekstzet komen we ook in een eindspel
terecht, maar zwart heeft beduidend meer
tegenkansen.
34...f6-f5 35. Dg4xg6 Df7xg6 36. Ph4xg6 f5xe4
37. Pg6-e7+ Kg8-f7 38. Pe7-f5

Portisch – Schmidt, na 28…Lf8-g7
De voorpost op d5 is veilig en dat is mooi. Dat
betekent ook dat wit op de damevleugel actief kan
worden. Daarbij is het wel zaak profylactisch te
denken: wat wil zwart?
29. b2-b4?!

Portisch – Schmidt, na 38. Pe7-f5

Zwart dreigt Pd4. Wit heeft twee betere zetten om
daarop in te spelen: 29. Tcd1 Pd4 30. Pxd4 exd4
31. Dxd4 f5 32. Db4 met de dreiging Pe7+ en 29.
Thd1 (niet een zet voor een mens) Td6 30. Td3 Lh6
31. Th1… je moet er maar opkomen zo’n
taakwissel!

Structureel staat wit prima, maar de damevleugel is
relatief zwak. Daar had zwart op moeten spelen met
38...Td2 39. Tc7+ T8d7 40. Txd7+ Txd7.

29...Pc6-e7?

Pointe daarvan is dat 41. Th7 niet werkt vanwege
41…Td2 42. Txg7+ Kf6 43. Txb7 Kxf5 44. a4 e3
en zwart houdt remise. Beter is 41. Te1, maar ook
dan heeft zwart goede kansen op remise.
De tekstzet is veel te passief.

Mist zijn kans. Na 29...Pd4 30. Pxd4 exd4 31.
Dxd4 f5 32. De3 Te8 zijn alle zwarte stukken actief
en wint hij pion e4 terug. Wit blijft wel beter staan.

38…Td4-d7? 39. Th1-e1 Kf7-f6 40. Pf5xg7
Kf6xg7 41. Te1xe4 Kg7-f6

30. Pd5xe7+ Td7xe7 31. Dc4-e2 Te7-d7
32. Tc1-c2 a7-a6 33. Pf3-h4!?

En de laatste opgave uit deze partij. Wit heeft een
pion gewonnen, maar hoe verder?

De voorpost is verdwenen, maar wit heeft deze
ingeruild voor andere voordelen: druk op de
damevleugel en het paard is beter dan de loper.
Wit probeert het tweede te benadrukken, maar het
was zeker een idee met 33. a4 het eerste voordeel
proberen uit te breiden.
33...Td7-d4 34. De2-g4?!
In elk geval consequent: wit blijft hameren op de
koningsvleugel.
Een beter idee lijkt het om maar het eindspel te
streven: 34. a3! f5 35. exf5 gxf5
36. Pf3 T4d5 37. Pg5 Dg6 38. Dh5 Dxh5 39. Txh5
en na het logische vervolg 39…e4 40. Pe6 T8d7 41.
Pf4 Te5 42. a4 heeft wit een duidelijke plus.
Portisch – Schmidt, na 41…Kg7-f6

kop
42. Te4-h4?!
Merkwaardig genoeg krijgt zwart nog een kans om
zijn torens te activeren. Met eenvoudig 42. Tce2
(op 42…Td2 volgt dan 43. Txe5 Txa2 44. Te6+
Kf7 45. Te7+ Kf8 46. Kf3 en na ruil van een stel
torens is het eindspel eenvoudig gewonnen. Nu had
zwart nog kunnen spartelen.

Inmiddels is het duidelijk dat het helemaal zo’n gek
idee niet was. De simpele ziel die nu 18. g4 doet zal
even moeten slikken na 18…Pxh3 19. gxh5 Txf5
met een vreselijke aanval voor het stuk.
Stockfish is een eminente verdediger, dus die begint
eerst maar eens een diagonaal dicht te stoppen.

42...Td7-d4?
En hij doet het weer niet! Na 42...Td2 43. a4 Kg6
had wit nog even moeten zwoegen. Klip en klaar:
43. Th4-h6+ Kf6-f5 44. Th6-b6 Td4-d2
Te laat, te laat…
45. Tc2xd2 Td8xd2 46. a2-a4 Td2-d7 47. a4-a5
e5-e4 48. b4-b5
en opgegeven.
Zoals inmiddels al zal zijn opgevallen worden de
kenmerken die Nimzowitch in het begin vaststelde
niet altijd even zuiver gevolgd. Dat lijkt hier ook
zo, maar kom eens kijken over 10 zetten…

Stockfish – Alpha Zero, na 18. d3-d4
Ik moet zeggen dat ikzelf hier vrijwel zeker Txb2
had gespeeld, maar die pion loopt niet weg…
18...Tf8xf5 19. Dd1-c2
Na 19. g4 volgt wel 19…Txb2 (een torenoffertje,
tijdelijk, maar toch) 20. gxf5 Txd2 21. Dxd2 Lxf3+
22. Kh2 Dh4 met mat in weinig. Bent u er nog?
19...Tf5-f8 20. Ta1-e1 Dd8-f6 21. Te1-e3 Df6-g7

Stockfish – AlphaZero, na 13. Lc4-d5
13…Pc6-e7!
Wat mij betreft een onwereldse zet: ik zou dit nooit
bedacht hebben. Twee pionnen offeren om het
paard naar de koningsvleugel te spelen? De enige
trigger zou kunnen zijn dat wit wel heel graag op c6
wil slaan!
14. Ld5xb7 Ta8-b8 15. Lb7xa6 f7-f5

Stockfish – AlphaZero, na 21…Df6-g7

Meteen 15…Pg6 lijkt me ook niet slecht, maar wie
ben ik?

Vergelijkt u deze stelling eens met die aan het
begin. Wit heeft twee pluspionnen op de a- en blijn, maar hoe die ooit aan de overkant moeten
komen? En zwart heeft aanval… en won.

16. Kg1-h1 Pe7-g6 17. e4xf5 Pg6-f4 18. d3-d4

