
 
 
 

Sterktes en zwaktes – 18 februari 2019 
 
 
TOETS 
 
Ter afsluiting volgt een toets: we willen natuurlijk 
graag weten of we er wat van opgestoken hebben! 
 

 
 
Reshevsky – Flohr, na 23…Tc8-e8 
 
24. Le4xd5!? 
 
Een interessant plan. Wit zet de geïsoleerde pion 
positie om in een symmetrische stelling. Niet 
onbegrijpelijk, want met een toren & een stuk al 
geruild is het witte initiatief al aardig doodgebloed. 
 
24…c6xd5 25. Pf3-e5 Te8-c8 
 
Weer een zeer interessant moment: op welke lijn 
komen de torens het meest tot hun recht? De 
komende zetten zullen ze meermalen van rij 
wisselen.  
Daarentegen is de pionnenruil die met 25...Lxe5 
mogelijk was duidelijk nadelig voor zwart: 26. dxe5 
Dxe5 27. Dxb6 Te7 28. a5 (natuurlijk niet 28. 
Lxh6? vanwege 28…De1+ en mat) d4 29. f3 Td7 
30. Te1 Dd6 31. Dxd6 Txd6 en nu het gevaar op de 
onderste rij geweken is kan wit met 32. Lxh6 een 
pion winnen. 
 
26. Tc1-e1 Tc8-e8 27. h2-h3 Te8-e6 
 
De pionnenruil met 27...Lxe5 heeft weer bezwaren: 
28. Txe5 Txe5 29. dxe5 Dxe5 30. Dxb6 De7 en nu 
niet 31. Lxh6 vanwege g5, maar 31. Lb4 Dd7 32. 
Lc3 en de kracht van de ongelijke lopers wordt 
voelbaar. 
Een goed alternatief was wel 27...h5 28. a5 b5 29. 
Dg3 Tc8, al blijft wit een tikkeltje beter staan. 
 
28. f2-f4 Dd6-e7 29. Te1-c1 Kg8-h7 30. Ld2-b4?! 
 

Zoals al eerder besproken, de “ouden” hadden bijna 
altijd het goede plan (kunst, met die bedenktijd 
hoor ik u denken…) maar merkwaardig genoeg 
slopen er vaak kleine onnauwkeurigheden in de 
uitvoering. Zo ook hier: beter was eerst 30. a5 b5 en 
dan pas 31. Lb4. Na het mogelijk vervolg 31…Dd8 
32. Dg3 Lxe5 33. fxe5 Tc6 34. Tf1 is de witte druk 
zeer onprettig. 
 
30...De7-h4?! 
 
En zwart profiteert niet. Dat had gekund met 
30...Dd8 31. Dg3 en nu a5 en de witveldige zwarte 
loper komt weer een beetje tot leven. 
 
31. Db3-f3 Lg7xe5?? 
  
Maar deze instorting was nu ook weer niet nodig. 
Wederom was 31...a5 het beste, al heeft wit na 32. 
Ld2 Kg8 (om te anticiperen op f5) 33. Db3 De7 34. 
Db5 nog steeds een vervelend klein voordeeltje. Nu 
maakt de zwakte van f7 een snel einde aan de partij:  
 
32. f4xe5 f7-f5 
 
Wanhoop, maar 32…Dxd4+ 33. Kh1 Kg8 34. Tc7 
helpt niet, aangezien zwart alsnog f5 moet spelen… 
 
33. Tc1-c7+ Kh7-g8   
 

 
 
Reshevsky – Flohr, na 33…Kh7-g8 
 
34. Df3-c3!? 
 
Alles wint natuurlijk, maar het hardst was 34. Lc3 
Te7 (anders gaat de loper meteen verloren) 35. 
Txb7 (maar nu ook hoor…) 35…Txb7 36. Dxd5+ 
Tf7 37. e6 Te7 38. Dd8+ Kh7 39. d5 en wie dit nog 
met droge ogen aan kan zien mag het zeggen! 
 
Zwart spartelde nog dapper tien zetten door maar 
kon het resultaat niet meer veranderen. 



 
 
 

 
 
Leko – Jussupow, na 17. Dc2-g6 
 
17…Dd7-g4?! 
 
Dameruil is het goede idee, maar wel via 17...De8 
natuurlijk! Nu heeft zwart een probleem op c7. 
 
18. Dg6xg4 Pf6xg4 19. Ph3-f4 Tf8-d8 
 
Het alternatief 19...Pf6 is ook geen pretje: 20. Pe6 
Tfc8 21. Lf4 Pe8 (hèhè, nog net gedekt) 22. Te2 en 
wit heeft geen haast en versterkt rustig zijn stelling. 
Zwart staat totaal passief. 
 
20. Pf4-e6 Td8-d7 21. Lc1-f4 Ta8-c8 22. Te1-e2 
b7-b6?! 
 
En weer een verzwakking erbij. Was dat nou echt 
nodig? 
 
23. Ta1-e1 Pg4-f6 24. Lf4-e5 Kg8-f7?! 
 
Dit was een goed moment voor zwart om maar eens 
flink wat stukken te ruilen: 24...Pxe5 25. Pxe5 Td6 
26. Pg6 Ld8 27. Pef4 Kh7 28. Pe7 Lxe7 29. Txe7 
Pg8 30. Te8 Txe8 31. Txe8 Pf6 32. Te7 c5 (heeft 
b6 toch nut gehad!) 33. Pe6 cxd4 34. Pxd4 en het is 
niet best, maar voor een taaie verdediger… 
 
25. Pe6-f4?! 
 
Merkwaardig, Leko is een heel goede technicus met 
een oog voor de petite combination. 
Met het tijdelijke dubbele stukoffer kon hij zwart 
behoorlijk in het nauw brengen: 25. Tf1 Kxe6 26. 
Pg5+ hxg5 27. Lxf6+ Kf7 28. Lxe7+ Kg6 29. Te6+ 
Kh5 30. Lf6 Pd8 (na 30...gxf6 volgt eenvoudig 31. 
Txc6, b6 had ook een nadeel) 31. Lxd8 Tcxd8 (op 
Tdxd8 volgt vervelend Tf5) 32. Te7 Kg6 33. Tff7 
en met twee torens op de zevende rij zal wit toch 
erg blij worden! 
 
25...Le7-d6 

Het was moeilijk te zien, maar dit was weer een 
goed moment voor zwart om maar eens wat stukken 
te ruilen: 25...g5 26. Pd3 Pe4 27. Tc2 b5 28. Pf2 
Pxf2 29. Txf2 Kg8 30. Lg3 Ld6 31. Lxd6 Txd6. 
Wit houdt echter het initiatief met 32. h4, maar u 
weet, voor een goede verdediger is veel mogelijk…  
 
26. g2-g3 Tc8-g8 27. Kg1-g2?! 
 
En de geschiedenis herhaalt zich: wit mist de kans 
om de positie van de zwarte koning op de f-lijn te 
benutten: 27. Tf2 g5 28. Lxd6 Txd6 29. Pe5+ Kg7 
30. Pxc6 gxf4 31. Pe7 fxg3 32. hxg3 Pe4 33. Tf4 en 
wit wint de kwaliteit. 
 
27...g7-g5 28. Pf4-d3?! 
 
Zou Leko moe geworden zijn? Hierna kan zwart 
zich hardnekkig verdedigen. Na 28. Lxf6 gxf4 29. 
Lh4 fxg3 30. hxg3 Tg6 31. Kh3 was het nog hard 
werken geweest. 
 
28...Td7-e7?! 
 
En zwart mist weer: met 28...Pe4! 29. Tf1 Kg6 30. 
Lxd6 cxd6 31. Pd2 Pxd2 32. Txd2 Te8 33. Tf2 Kg7 
gevolgd door torenruil op de tweede rij had zwart 
de remisekansen aanzienlijk kunnen doen groeien. 
 
29. Te2-f2! 
 
Maar wit herstelt zich: het goede plan is gekozen! 
 
29…Te7-e6 30. c3-c4 d5xc4 31. d4-d5! 
 

 
 
Leko – Jussupow, na 31. d4-d5 
 
En hoewel zwart nog dapper doorging – en wit ook 
wat steekjes liet vallen – kwam het einde bij de 
zeventigste zet. 


