
 
 
 

Sterktes en zwaktes - Eindtoets – 17 juni 2019 
 
 
De stellingen voor de Eindtoets komen allemaal uit 
mijn eigen praktijk van het afgelopen seizoen. Ja, 
herhaling van stof kan ook voor mij geen kwaad… 
 

 
 
Peewee – Hendriks, na 25…Dg4-h5 
 
Wit heeft een stuk meer, en de zwarte stukken staan 
buitenspel. Nou doen de witte stukken ook niet 
allemaal even goed mee… 
 
26. Te8-c8?! 
 
Niet de beste zet, dat was 26. g6! Ernstig was dat ik 
die zet ook gezien had, maar ondanks zeven 
minuten nadenken toch voor het slechtere Tc8 
koos! Afijn, zo had het kunnen verder gaan: 
26…hxg6 27. Pb6 Dg4 28. Dd3 Ta7 29. Pc8 Tb7 
30. Df3 Dxf3 31. Pxf3 en wit staat nog steeds een 
stuk voor, terwijl de dames geruild zijn en bijna al 
zijn stukken weer mee doen. 
 
Een goed alternatief was 26. Txf8+ Kxf8 27. Df5+ 
Ke7 28. Pb6 (die moet je wel even zien…) Txb6 
29. cxb6 Lxb6 30. Pf3 Lc7 31. Pe5 en om erger te 
voorkomen moet zwart het paard eraf slaan. 
 
Duidelijk is vooral in al deze varianten dat 
verliesgevaar heel ver weg is… 
 
26...Dh5-f7 27. Dc2-d3 Ta6-a7 28. Kc1-c2 Df7-e6 
29. Pa4-b6 Lc7-f4 30. Lb2-c1 Ta7-f7 
 
Dit is een goed moment om de ontwikkelingen in 
de stelling eens te vergelijken. Wit heeft zijn 
stukken marginaal kunnen verbeteren, maar alle 
zwarte stukken zijn inmiddels acties. Kortom, de 
trend is met zwart! 
 
Hier had ik nog maar twee minuten over: het 
vinden van Pb6 had drie kostbare minuten gekost. 

 
 
Peewee – Hendriks, na 30…Ta7-f7 
 
In alle rust kunnen we nu vaststellen dat 31. Pf3 
Lxc1 32. Pe5 Lf4 33. Txc6 De8 34. Tc8 De6 wit in 
elk geval zetherhaling heeft. Natuurlijk zit er ook 
meer in: 35. Pxf7 Kxf7 36. Td8 Dg4 37. Df1 Df5+ 
38. Kb2 De4 39. Txd5 en wit staat nog steeds straal 
gewonnen. 
 
Ik speelde echter het slechte 31. Ta8 (wat heeft de 
toren daar nou te zoeken?) en offerde daarna mijn 
twee koningsvleugelpionnen. Dat had goed genoeg 
moeten zijn voor remise, maar een blunder 
versnelde het einde.  
 
En het thema?  
 
De onderste twee rijen vanzelfsprekend! 
 

 
 
Peewee – Valenti, na 18…Pf8-e6 
 
Hier leiden veel wegen naar Rome, dat is duidelijk. 
Wat ik speel is niet slecht, maar 19. Tac1 was nog 
sterker geweest. 
 
19. c4-c5 



 
 

 
 
 

Minder goed daarentegen was 19. Pd5 vanwege 
Pxd5 20. exd5 Pf4 en zwart kan nog een beetje door 
rommelen. 
 
19...Te8-f8 20. Ta1-c1 Pb6-d7 21. Pc3-d5 
 Dc7-b8 22. Df2-d2?! 
 
Oppervlakkig gespeeld, ondanks zes minuten 
nadenken. Ik zag dat 22. Dh4 de logische zet was 
om de aanval te voeren, maar ook dat daar veel 
rekenwerk aan vast zat. Luiheid… 
  
Zoals ik thuis moest constateren is zwart totaal 
kansloos: 22. Dh4 Pf4 23. Lxf4 exf4 24. Pfe7+ 
Lxe7 25. Pxe7+ Kh8 26. Txf4 g6 27. Tf1 en wie de 
witte punten in de aanval telt beseft dat de pret 
voorbij is voor zwart. Een aardige variant: 27…Pe5 
28. Dh6 Lg4 29. Txf7 Txf7 30. Txf7 Pxf7 31. 
Pxg6+ Kg8 32. Pe7+ Kh8 33. Df6 mat! 
 
22...a6-a5 23. Tf1-d1 Kg8-h8 24. Pf5-e7 Pe6-d4! 
 
Een lelijke tegenvaller: opeens zit de d-lijn verstopt. 
Vermoedelijk had ik nu het beste met het paard 
terug kunnen gaan naar f5, maar dat doen we 
natuurlijk niet graag… 
  
25. Le3xd4 e5xd4 26. Pe7xc8 
 
Weer een akelig moment in retrospectief: ik zag dat 
26. c6 b7xc6 27. Pxc6 Dd6 28. Pxd8 Txd8 29. Pc7 
Tb8 30. Dxd4 De7 31. h4 geforceerd tot een 
gezonde stelling met een pluspion zou leiden, maar 
nee hoor…  
 
26...Db8xc8 27. h2-h4 Pd7xc5 28. Dd2xd4 b6 
 
En hier bood mijn tegenstander – een collega-FM – 
heel handig remise aan. 
 

 
 
Peewee – Valenti, na 28…b7-b6 
 

En hoewel ik ervan overtuigd was nog steeds goed 
te staan, zat ik er voldoende doorheen om het toch 
maar aan te nemen. Ons ijzeren vriendje geeft iets 
meer dan een half in de plus, dus dat was 
vermoedelijk de beste beslissing in de partij… 
 
En het thema? 
 
Sterke en zwakke velden – voorposten mag ook 
hoor… 
 

 
 
Peewee – Zerweck, na 21…Pe8-d6 
 
22. h5-h6! 
 
Dit kostte me een kwartier van mijn bedenktijd, 
maar is natuurlijk wel de thematische zet. En als je 
die ziet, wil je die graag ook tactisch werkend 
krijgen – dat lukte uiteindelijk. 
 
Er is overigens een goed alternatief: 22. La3 Pc5 
23. d4 exd4 24. exd4 Pb7 25. gxf6 gxf6 26. h6 Tg8 
27. Txg8 Kxg8 28. Lxa6 en met het loperpaar en 
een pluspion valt best te leven! 
 
Minder goed is 22. g6+ hxg6 23. hxg6+ Ke7, want 
dan is de stelling opeens meer gesloten dan 
wenselijk voor wit. Dat is ook het geval na 22. gxf6 
gxf6 23. d4 e4, al houdt wit voordeel na 24. Ph4 
Tg8 25. Txg8 Kxg8 26. a4. 
 
22...g7xh6 23. g5xf6 Kf7xf6? 
 
Zo wordt het wit niet moeilijk gemaakt.  
 
Taaier was 23...Te8 24. Th1 e4 25. Pd4 Tg8 26. Pc6 
Pxf6 27. Txh6 Tg1+ 28. Lf1 Pde8 al heeft wit daar 
ook wat op klaar liggen: 29.f4! exf3 30. Pe5+ Ke7 
31. Pxf3 en zwart moet weer terug. Duidelijk is wel 
dat de partij dan veel langer geduurd had… 
 
24. Pf3xe5 Pd7xe5 25. f2-f4 Kf6-e7 26. f4xe5 
Pd6-f5 27. Lb2-a3+ en zwart gaf op. 



 
 
 

En het thema? 
 
Open lijnen en diagonalen! 
 

 
 
Peewee – Oechslein, na 15…Dc8-c7 
 
Dit was de enige keer dat mijn tegenstander beter 
voorbereid was op de partij. Niet gek natuurlijk als 
je bedenkt dat hij een gelauwerde Duitse 
correspondentiespeler is… 
 
Dit lijkt een stelling uit de Benoni, behalve dan dat 
paard op a5. Het was dan ook Konings-Indisch en 
doordat ik me daar niet goed van doordrongen had 
deed ik hier een goede Benoni-zet, maar wel een 
verkeerde in de KID! 
 
16. Lc1-f4? 
 
Zoals mijn tegenstander na afloop direct aangaf was  
16. Lg5 de goede zet: zet druk op het zwakke veld 
f6. De analyses na afloop bewezen zijn gelijk: wit 
staat duidelijk beter. Ook 16. Pxf6+ was beter dan 
wat ik speelde. 
 
Omdat ik de verkeerde stelling had opgezet (de 
zwarte loper stond nog op c8 in plaats van op d7) 
keek bijna iedereen naar 16. Pxd6 Dxd6 17. Lf4 
Te5. In de correcte stelling is dat okay voor zwart, 
maar in de opgezette stelling natuurlijk niet…. 
 
16...Pa5-c4!  17.Pe4xf6+!? 
 
Kan nog wel, maar niet zo verstandig. Veiliger was 
17. Dc1 (dekt b2) Pe5 18. b4 Pxe4 19. Pxe4 c4 20. 
Lh6 (weer op de zwakte van f6 gespeeld) Lf5 21. 
Lxg7 Kxg7 22. Dc3 Lxe4 23. Lxe4 en de stelling is 
ongeveer in evenwicht. 
 
17...Lg7xf6 18. Pc3-e4?! 
 
O zalige onschuld! Terwijl ik mijn zet uitvoerde 
dacht ik opeens: wat als hij mijn paard slaat? 

Dat is meteen de spijker op zijn kop! Hoewel mijn 
tegenstander verklaarde niet graag materiaal te 
offeren, had hij zichzelf toch kunnen overreden… 
 
18...Te8xe4 19. Lg2xe4 Pc4xb2! 
 
Dat is het probleem: de pion op h3 had hij mogen 
hebben, maar de b-pion niet! 
 
Dit was duidelijk HET moment om eens goed na te 
denken hoe te verdedigen tegen de oprukkende 
zwarte pionnen. Helaas deed ik dat niet: nog geen 
minuut voor ik Dc1 speelde. Daarna ging ik wel 
acht minuten nadenken… 
 
Achteraf besefte ik dat de logische opstelling was 
om de torens op de b- en c-lijn neer te zetten. Dat 
kon met 20. Db3 Pa4 21. Tec1 b5 22. Df3 Te8 23. 
Ld3 c4 24. Ld2 Ld4 25. Lc2 Pc5 26. e3 Le5 en wit 
controleert alle belangrijke velden.  
In de partij gaat het hard, aangezien ik geen plan 
weet te bedenken en alleen reageer… 
 
20. Dd1-c1 Pb2-a4 21. Le4-g2 b7-b5 22. Tb1-b3 
c5-c4 23. Tb3-f3 Lf6-b2 24. Dc1-c2 a7-a5 
 

 
 
Peewee – Oechslein, na 24…a7-a5 
 
Ons ijzeren vriendje geeft hier inmiddels +2,5 voor 
zwart en daar wil ik het maar bij laten. Mijn verdere 
gespartel doet nog te veel pijn… 
 
En het thema? 
 
Sterke en zwakke velden! 
 
Bijzonder droevig natuurlijk dat ik uit deze vier 
thematische stellingen slechts 1,5 punt wist te 
scoren. De waardering in de uitgangsstellingen was 
achtereenvolgens +5, +6, +2 en +1… 
 
Afijn, op naar het volgende seizoen: nieuwe 
tegenstanders, nieuwe kansen! 


