Sterktes en zwaktes – 15 oktober 2018 uitwerking

Maar hoe gaat het nu verder?

De eerste opgave was voor iedereen een peulenschil
neem ik aan. Er is nog slechts één controleur over
voor het zwakke veld d5, en dat is het paard op b6.
Weg ermee dus!

Fischer – Bolbochan, na 23…Tc8-d8
24. Th3-a3!
Dit is nog geen eindspel, maar wit kan laveren
tussen de zwaktes op de koningsvleugel en de
damevleugel.
Fischer – Bolbochan, na 18…Pd7-b6
24…Dd7-a7
19. Le3xb6!
Fischer verwaardigt deze zet niet met commentaar
in zijn “My 60 Memorable Games”. Dat zegt
genoeg lijkt me!

Dat zal Bolbochan met pijn in het hart gedaan
hebben, maar anders valt de a-pion niet te dekken:
op Ta8 volgt weer de paardvork Pb6. Wit staat niet
voor een lastige keus, en Fischer moppert zelf dat
hij hier niet de sterkste zet doet.

19…Dd8xb6 20. Pc3-d5 Db6-d8
25. Ta3-c3
Hier is een mooi voorbeeld van te vroeg toehappen:
21. Pxe7+?! (dat mag je alleen doen als het meteen
wint…) Dxe7 22. Dxd6? Tfd8 en wit is gefopt door
zijn zwakke onderste rij.
In plaats daarvan wil Fischer zwart nog verder
insnoeren met f5:
21. f3-f4 e5xf4 22. Dd2xf4 Dd8-d7
Valt de toren op h3 aan en wint daardoor een tempo
om de dame een beter veld te geven.
23. Df4-f5
Maar wit wil natuurlijk best de dames van het bord
hebben als hij daar een pion op f5 voor terug krijgt!
23…Tc8-d8
De andere toren is niet zo handig (23…Tfd8? 24.
Dxd7 Txd7 25. Pb6 met kwaliteitswinst) en het
bezwaar van 23…Dxf5 is ook duidelijk: 24. Pxe7+
en Pxf5 met stukwinst.

In zijn commentaren noemt wit hier twee andere
mogelijkheden:
 “Cashing in” met 25. Pxe7+ Dxe7 26.
Txa6 Tfe8 27. a4. Wellicht wat voor
iemand met Fischer ’s techniek, maar zo’n
zware stukken eindspel met allebei
vrijpionnen lijkt me tamelijk veel risico
met zich mee te brengen.
 25. Pf6!? Lxf6 26. exf6 g6 27. Dg5 Kh8
“and White has no forced win in sight”.
Dat is waar, maar na 27. Df4 Kh8 28.
Tad3 staat wit toch bijzonder prettig.
In alle bescheidenheid wil ik nog op een derde
mogelijkheid wijzen: 25. h5 Tde8 26. h6 g6 27.
Df4.
Zwart is praktisch gedwongen met 27…f6 een
tweede pion te offeren, maar geef mij maar wit na
28. gxf6 Tf7 29. e5!
De tekstzet is de inleiding tot een lange,
geforceerde reeks zetten, waarna de zwarte dame op
veld h8 beland…

25...g7-g6 26. Df5-g4 Da7-d7 27. Dg4-f3 Dd7-e6
28. Tc3-c7 Td8-e8 29. Pd5-f4 De6-e5 30. Td1-d5
De5-h8
Zo, die zit in de doos. En nu even een rustig zetje
om de koning lucht te geven:

Ik hoorde Grischuk laatst - bij zijn commentaren op
de eerste matchpartij Carlsen-Caruana - de
wereldkampioen vergelijken met een verzamelaar,
iemand die graag voordeeltjes spaart. Geen slechte
eigenschap – voor een schaker dan!

31. a2-a3
Zwart hield het nog zes zetten uit en gaf toen op,
net voordat hij mat zou gaan.
De tweede opgave heeft een vergelijkbaar thema,
en zou - vlak na de eerste opgave – eigenlijk ook
geen problemen mogen stellen. Alleen moeten hier
twee controleurs verwijderd worden.

Fischer – Gadia, na 20…Lf6-e7
Dat mag natuurlijk allemaal waar zijn, maar het
directe 21. f6 kwam zeker in aanmerking.
Typisch een zet die ikzelf gedaan zou hebben
overigens, vooral omdat het witte spel bijna als
vanzelf verloopt: 21…Lxf6 22. Txf6 gxf6 23. Tf1
Kh8 24. Dh3 Dg8 25. Pe7 en wit wint minimaal de
kwaliteit terug, terwijl de zwarte pionnenstructuur
een puinhoop is.
Fischer – Gadia, na 12…Lf8-e7
In plaats daarvan volgde:
Soms leiden meerdere wegen naar Rome. In de
partijvoortzetting kiest wit voor de strakke,
positionele aanpak gericht tegen veld d5. Dat kan
echter ook tactisch aangepakt worden:
13. Dg3 0-0 14. Lh6 Pe8 15. Ld5! Eerst een
controleur weglokken en dan de andere afruilen.

21. Td1-a1!?
Dit is een geliefde stelling bij trainers, omdat bijna
niemand dit suggereert en iedereen gefocust is op
de koningsvleugel.

13. Lc1-g5! Dd8-b6+ 14. Kg1-h1 0-0 15. Lg5xf6

21...f7-f6?!

Dat is één controleur van het bord.

Zwart voert zijn eigen plan uit, maar hij had beter
kunnen anticiperen op het witte plan door 21…Tb8
te spelen, met als mogelijk vervolg 22. b4 Tcc8 23.
a4 Tb7 24. axb5 axb5 25. Ta6 Lf8. Natuurlijk staat
zwart niet best, maar wit moet nog werken.

15…Le7xf6 16. Lb3-d5
En daar gaat de tweede: dat ruimt lekker op!
16…Ta8-c8 17. Ld5xc6 Tc8xc6 18. Ta1-d1 Tf8c8 19. Pc3-d5 Db6-d8 20. c2-c3 Lf6-e7
Zwart wil de witte f-pion blokkeren met de pion in
plaats van de loper.

22. a2-a4 Tc8-b8?
Ja, de a-lijn dreigt open te komen en pion b5 is een
zwakte, maar nu mist zwart een kleinigheid…
23. Pd5xe7+

Wit vindt dat een prima idee en laat het toe,
aangezien hij weer op een tweede zwakte wil
spelen, net zoals in de vorige opgave.

En opgegeven zonder de beker geheel leeg te
drinken: 23…Dxe7 24. Dd5+ en Dxc6.

De volgende stelling stelt me een beetje voor een
raadsel. De speler zelf – en Kasparov later – zijn
lyrisch over de volgende witte zet. Vraag is: om
welk zwak veld gaat het: c5 of f5?

Wit slaat er dwars door heen: 23. Lxg6 hxg6 24.
Dxg6+ Kh8 25. Dh6+ Kg8 26. Ph5 f5 27. Pf6+ Kf7
28. Pxe8 Txe8 29. Dh7+ Dg7 30. Td7+ Te7 31.
Dxf5+ Df6 en mag nu kiezen: naar een eindspel
met 32. Dxf6 (risicovol, want de lopers kunnen
sterk worden) of met 32. Dh5+ Dg6 33. Df3+ Df6
34. Dd1 in het middenspel blijven.
Al met al: goed voor wit, maar nog flink lastig!
23. Ld3-g6 Te8-f8 24. Pg3-f5
Terug op zijn post. Shirov valt niet te benijden: wat
moet je nou met zwart in zo’n stelling?

Karpov – Shirov, na 19…Ld6-b4
Een paard op f5 is een pion waard, aldus voormalig
wereldkampioen Kasparov. En hij looft dan ook de
volgende zet:
20. Pe4-g3!?
Dat zal allemaal best waar zijn, maar 20. Lc3
(wegruilen controleur) lijkt me lang niet gek - om
op de zwakte van c5 te spelen.
Na het logische vervolg 20…Lxc3 21. Dxc3 Pg6
22. Pc5 Lc8 23. Tac1 staat wit aanmerkelijk beter.
Daar staat tegenover dat zwart een stuk heeft
kunnen ruilen en een witte koningsaanval voorlopig
niet van de grond komt.
De gedachte van Karpov is om te profiteren van de
afwezigheid van de lopers op de koningsvleugel.
Praktisch zeker: het zou zomaar mat kunnen zijn!
20...f7-f6
Weinigen zouden 20...g6 hebben aangedurfd.
Na 21. Pe4 f5 22. f4! Pd7 23. Txd7 Txd7 24. Pf6+
Kf7 25. Pxd7 Dxd7 26. Le5 staat wit beter, maar is
dat nou zo’n ramp voor zwart?
21. Lb2xe5 De7xe5
Kasparov houdt het in zijn commentaar erop dat
21...fxe5 beter is, maar geeft niet aan hoe het dan
verder moet voor zwart na 22. Lf3…
22. Le2-d3 h7-h6
Nu is 22...g6 wel gekkenwerk.

Karpov – Shirov, na 24. Pg3-f5
24…c6-c5?
Begrijpelijk, maar dat maakt het alleen maar erger.
Toegegeven, 24...Lc8 25. g4 Ld6 26. Pxd6 Txd6
27. Txd6 Dxd6 28. Td1 Da3 is ook niet alles, maar
zwart spartelt in elk geval nog tegen…
25. a4xb5 a6xb5 26. Ta1-a7 De5-c7
En nu is het moment daar voor een taakwissel – zie
de onvolprezen artikelen van William van Zanten in
L’Echec lang geleden. Het witte paard wil naar g6
springen nadat de loper zijn werk daar gedaan heeft.
27. Pf5-h4! Td8xd1+ 28. Dc2xd1 Tf8-a8
Lijkt nog leuk tegen te spartelen, maar wit is
inmiddels op jacht naar groter wild.
29. Dd1-g4! Dc7-c6 30. Ta7xb7 Dc6xb7
31. Dg4-e6+ Kg8-h8 32. Lg6-e4
Zwart gaf op, zonder de laatste stuiptrekking uit te
voeren: 32…Ta1+ 33. Kh2 Db8+ 34. f4 en alles
staat klaar voor Pg6+, Pe7+ en Df5 gevolgd door
mat op h7!

De volgende opgave stamt uit een ver verleden,
maar is een illustratie van spelen zonder
complicaties door een grootmeester. Motto: liever
een stelling met bekende motieven – en minder
voordeel – dan een onbekende warboel.

En dat is nommer twee. Om te laten zien hoe wit dit
vervolgens uitbouwt volgen nog een paar zetten:
18…Dc4-e6 19. Lg5xf6 De6xf6 20. Pc3-d5!?
Volgens hetzelfde principe als net beschreven:
Boleslavski wil tegen geen enkele prijs
compliceren. Ik neem maar aan dat Lisitsin een
geduchte schwindelaar was... Zwart kan de witte
koningsvleugel nu tijdelijk lamleggen, maar wit had
ook gezien dat hij dat weer kan opheffen.
Het is waar dat zwart na 20. h4 d5 kan spelen, maar
dat is slechts uitruilen van voordelen: een zwak
veld tegen een koningsaanval, men zie: 21. Pxd5
De6 22. h5 Tac8 23. g4 en de boeren komen eraan
met hun hooivorken!
20...Df6-h4 21. Dd2-e2 Lg7-f8 22. De2-f1!
Zo. Wit heeft h3 onder controle en ging vervolgens
de zwarte dame terugjagen met zijn pionnen waarna
de witte koningsaanval als vanzelf verliep.

Boleslavsky – Lisitsyn, na 14…Da5-a4
15. c2-c4

Voorlopig was dat wel genoeg over het zwakke
veld d5! Laten we eens het andere centrumveld
bekijken!

De eerste vraag is duidelijk: wat is er tegen Pc7 met
minstens kwaliteitswinst? Nou, niets eigenlijk: na
15. Pc7 Dc6 16. Pxa8 d5 merkt de commentator op
dat dit “not wholly clear is”. Dat valt nogal mee: na
17. exd5 Pxd5 18. Lb5! Dxb5 19. Pc7 Dc6 20. Pxe6
fxe6 21. Lh6 zie ik niet veel mogelijkheden voor
zwart om te rommelen. Wit speelt echter puur
positioneel verder op het zwakke veld d5 en heeft
daar zelfs een pion voor over. Let op hoe de twee
controleurs worden verwijderd:
15…Le6xc4 16. Pb5-c3 Da4-b3 17. Lf1xc4
Db3xc4 18. Le3-g5

Rublevsky – Volkov, na 17. Dd1-a4
17…Lc8-d7?!
Dat is een stap in de verkeerde richting, want zo
kan wit de controleur uitschakelen. Beter was
17...a6 18. Tab1 Ld7 19. Le2 Tae8 20. Dd1 met een
normale positie voor de Tarrasch.
18. Ld3-b5 Ta8-c8

Boleslavsky – Lisitsyn, na 18. Le3-g5

Misschien was het een idee om maar door de zure
appel heen te bijten: 18...a6 19. Lxc6 bxc6 20. Da3
Txf3 21. gxf3 Dxd4, al is de compensatie van zwart
natuurlijk niet voldoende.

19. Ta1-c1?!

De harde aanpak, maar wit heeft wat klaarliggen:

Een slordigheidje, waarvan de gevolgen beperkt
blijven. Beter was het directe 19. Lxc6 Lxc6 (op
19...bxc6 volgt 20. Tc1; op 19...Dxc6 20. Da3 met
vergelijkbare stellingen als later in de partij) 20.
Da3 met overgang naar de partij.

26. Tc1-c8 Te8xc8 27. De3xe6+ Kg8-g7
28. De6-e7+?!

19...a7-a6?
Zwart mist een tactische toevalligheid: 19...Pxd4!?
20. Pxd4 Lxb5 21. Pxb5 Txc1 22. Txc1 Dxf2+ 23.
Kh2 Tf5 en je moet als de raphazen de dames
ruilen: 24. Tc8+ Kg7 25. Dd4+ Kh6 26. Dxf2 Txf2
en vermoedelijk wint wit dit wel, maar met zo
weinig pionnen op het bord moet je wel opletten!

Ik denk dat wit inmiddels flink in tijdnood zat. Met
ruime bedenktijd had Rublevsky vast gekozen voor
het eenvoudige 28. Dd7+ Kh6 29. Pf7+ Kg7 30.
Pd6+ Kh6 31. Dxc8 – dan heb je tenminste de toren
terug en de stelling blijft totaal gewonnen.
28...Kg7-h6 29. Pg5-f7+ Kh6-g7 30. Pf7-g5+
Kg7-h6 31. Pg5-e6 Db2-c1+ 32. Kg1-h2 Tc8-c6
33. De7-g7+ Kh6-h5

20. Lb5xc6 Ld7xc6

En nu was 34. Pf4+ wel zo snel. Wit speelde 34. f2f4 en won ook … Met dit voorbeeld in gedachten
was de tweede opgave vast geen probleem.

Rublevsky – Volkov, na 20…Ld7xc6

Wedberg – Gleizerov, na 13…Tf8-d8

En nu moet wit even de goede zet doen:

14. Dd2-e1!?

21. Da4-a3! Lc6-b5
Hier is ook een kwaliteitsoffer mogelijk, maar de
compensatie voor zwart is niet genoeg: 21...Txf3
22. gxf3 Dxd4 23. f4 en wit heeft de controle stevig
vastgehouden.

Voor de hand ligt 14. Lb5, maar dan kan zwart
rommelen volgens de commentatoren met 14…Pe4.
Nader bekeken valt dat nogal mee: 15. De1 Pxc3
16. Dxc3 Dxc3 17. bxc3 Ld7 en al staat wit
duidelijk beter, misschien beviel de dubbelpion
hem niet.

22. Tf1-e1 Tc8xc1 23. Te1xc1 Lb5-e2

14…Lc8-d7!?

Zwart spartelt tegen, en wit staat voor een lastige
keus. Rublevsky kan blijkbaar goed rekenen, want
hij vindt een fantastische variant met een torenoffer.

Net zoals in de vorige opgave is het een idee
meteen maar 14…a6 te spelen. Dan moet wit
switchen naar een ander plan: 15. Lg2 met de
langzame ideeën Pce2 en Pd4.

Zelf ben ik een simpele ziel en had gekozen voor
24. De7 Tf7 25. Tc8+ Kg7 26. De8 Lxf3 27. Dg8+
Kf6 28. g2xf3 en een vergelijking van beide
koningsstellingen (wit totaal veilig, zwart zwevend)
bepaalt het witte voordeel.
24. Pf3-g5 Tf8-e8 25. Da3-e3 Db6xb2

15. De1-e3 b7-b6 16. Lf1-b5!?
Een ander idee is om het andere plan te hanteren
met 16. Lh3 Le8 17. Pd4 Pxd4 18. Txd4 maar na
18…Lg6 heeft zwart de problemen achter zich.

16…Ta8-c8 17. Th1-e1 Ld7-e8?
Daarmee gooit zwart zijn eigen glazen in. Met
17…Pe7 18. Lxd7 Txd7 19. Pd4 Pc6 20. Pxc6 Txc6
had zwart zijn nadeel kunnen minimaliseren. Wit
kan het blijven proberen, maar het zwarte plan is
duidelijk: naar voren met de pionnen op de
damevleugel.
18. Lb5xc6 Tc8xc6 19. Pf3-d4!
Aha: het ging helemaal niet om e5, maar om d4!
19…Tc6-d6 20. g3-g4 a7-a6 21. De3-e5!?
Niet de sterkste, maar het won wel!

U krijgt de keus uit vier zetten:





De beste inzending wacht eeuwige roem…”
Helaas wacht ik nog steeds op de eerste inzending,
dus dan maar zo:



Het was mogelijk een pion te winnen – met een
pionoffer: 21. f5 exf5 22. Tf1 Pe4 23. Pxf5 T6d7
24. Pxd5 Txd5 25. Txd5 Txd5 26. Dxe4 Te5 27.
Dc4+, maar dat is een stevige technische klus.

TOEGIFT
Dan rest er nog de opgave van de eerste keer: de
eindspel principes.
“Helaas vergleden de uren sneller dan ik gedacht
had. Oftewel ik had nog één stelling over, en die
komt dan nu maar.

54. h4-h5
54. Pf5-d6
54. Kd4-c4
54. Kd4-c3





De opstoot met de pion leidt al snel tot een
gelijke stelling: 54. h5 Te1 55. Kc3 Tc1+
56. Kb4 Tb1+ en wit komt niet verder;
54. Pd6 – dat speelde Mikenas - 55...Te7
56. Pxf7 Txf7 57. Tc8 (na Txf7 is het
pionneneindspel remise) Kg5 58. Txc6 –
toreneindspelen zijn altijd remise, hé Kxg4 59. Td6 Kxh5 60. c6 g5 61. Td7 Tf8
62. c7 Tc8 63. Kc5 g4 64. Tg7 g3 65. Kc6
Kh4 66. Kd7 Txc7+ 67. Kxc7 Kh3 met
een theoretische remise;
Een onnauwkeurige koningszet: 54. Kc4
Te4+ 55. Kb3 Tf4 56. h5 Tf1 57. Kb4
Tb1+ met eenzelfde soort remisewending
als in de eerste variant;
De subtiele koningszet: 54. Kc3! Te5 55.
Kb4 Ke6 56. Pxg7+ Ke7 57. Tg8 Te4+ en
weliswaar heeft wit een pion gewonnen,
maar hoe nu verder? 58. Kb3 Te3+ 59.
Kb2 Th3 (na 59...Te2+ komt 60. Kc3 en
wit maakt progressie) 60. Pf5+ Ke6 61.
Pxh6 Pe5 (vooral niet 61...Txh4 vanwege
62. Tg6+) 62. Pf5 Kd5

Nu zwart al zijn stukken heeft geactiveerd – en de
witte pionnen nog ver van de overkant zijn – lijken
de witte winstkansen net zo groot als de zwarte
remisekansen.

Mikenas – Spassky, na 53…h7-h6
Natuurlijk staat wit duidelijk beter, maar de kunst is
hier om zo zeker mogelijk voort te zetten. Zoals
altijd gaat het vooral om het tegenspel van zwart
goed te anticiperen.
En na te denken over naar welk eindspel je wilt
afwikkelen: zo laten, een paard-eindspel, een
toreneindspel of zelfs een pionneneindspel?

Mikenas – Spassky, na 62…Ke6-d5 (analyse)

