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Colofon
Ondanks alles (zie het
Voorwoord) toch een goed
gevulde Balans!
Wat later dan volgens de
Agenda, maar dat zal
hopelijk de pret niet
drukken.
Verder niet veel te
melden…

Veel plezier bij het
doorlezen van deze Balans!
Jos Heesen

De Balans is het clubblad van
UCS De Rode Loper en
verschijnt minimaal 4x per jaar.
Kopij kun je sturen naar :
redactie@ucsderodeloper.nl
Redactie :
- Peter Das
- Jos Heesen
- John Temming
- Kees Volkers
Voor meer informatie over UCS
De Rode Loper:
www.ucsderodeloper.nl
waar ook ons forum te vinden is.
UCS De Rode Loper is opgericht
op : 25 november 1930.
Ereleden van de club zijn :
- Nico van Harten
- Jan Polders.
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En dan nog dit:

Voorwoord en ingezonden
mededelng
Jos Heesen

Beste redactie van clubblad de Balans,
Via uw website kwam ik terecht bij de
contact gegevens van deze redactie. Graag
wil ik mijn zelfgemaakte app met jullie
delen, omdat ik denk dat het wellicht
interessant kan zijn voor leden, zeker in
deze huidige tijden van beperking. Alvast
bedankt voor het lezen.

Is de fut eruit door de pandemische
tijden waarin we nu leven?
Opnieuw is deze Balans samengesteld door dezelfde schrijvers; vers
bloed is in geen velden of wegen te
bekennen. Ook beloftes worden nog
niet ingevuld.
Skreklov vatte het als volgt samen:
“…ik begin een beetje te ontschaken
en het clubgevoel te missen. Daar
komt bij dat er nauwelijks aanwijzingen zijn dat De Balans nog op
prijs wordt gesteld…”

https://apps.apple.com/nl/app/checkmates/i
d1545830507
CheckMates is een schaak app voor apple
apparaten (iPhone & iPad), waarbij het
unieke is dat je tijdens het schaken kunt
videochatten met elkaar in de app. Via een
makkelijke interface, kunnen mensen
elkaar uitnodigen en een videogesprek
starten, of chatten via de in-app chat. Het
idee kwam uiteraard in tijden van
lockdown, waar het moeilijk is om sociale
contacten te bezoeken om in het echt te
schaken. Het was begonnen als project om
met mijn vader te kunnen schaken, terwijl
ik mijn programmeer skills kon verbeteren.
Het is nu uitgegroeid tot een serieus
project, waar ik erg trots op ben!

Als eindredacteur ben ik geneigd dat
laatste te geloven, en als dat zo is,
weet ik niet of er volgend seizoen,
onder mijn verantwoording, nog
Balansen uitkomen.

Verder zitten er schaakpuzzels bij, is er een
leer functie om je partij na te spelen nadat
je hebt verloren of gewonnen en wordt er
bijgehouden hoeveel partijen je hebt
gewonnen en verloren. De app is gratis te
downloaden met 150 gratis videobel
minuten, 5 puzzels per dag en natuurlijk
onbeperkt spelen. In de toekomst zal er
ook nog een schaak computer bijkomen en
een toernooi functie.

Maar goed: nog niet te somber in
deze toch al sombere tijden…
Deze Balans is toch aardig gevuld!
Ik heb hier en daar wat opgaven
rondgestrooid die ik knipte uit de
“sample pages” van het boek “Test
your Chess skills” van de gebroeders
Guliev die op de New In Chess site
staan! Net als van alle andere
opgaven in deze Balans, staan de
oplossingen achterin.

Mocht u dit interessant vinden en leden
willen attenderen hierop, zou dat heel mooi
zijn. Ik ben me er wel zeer van bewust dat
er al heel veel mooie apps bestaan. Ik
probeer enkel iets sociaals toe te voegen
met de videochat functie. Alvast heel erg
bedankt voor het lezen en voor de
interesse.
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Morphy’s tijdlijn
Jos Heesen
De serie van dit jaar zal de levensloop van mijn schaakheld, Paul Morphy,
afzetten tegen de wereldgebeurtenissen van zijn tijd.
In de vorige Balans waren we gebleven bij een 15 jaar oude Morphy (1852).
16 jaar oud

1853

Op 24 juni koopt de VS (wat we nu
kennen als) Arizona en New
Mexico van Mexico

1854

Op 30 januari krijgt het Bureau des
longitudes opdracht van de Franse
regering om onderzoek te doen naar
standaardisatie van de tijd.

Paul speelt een blindpartij tegen
Jesuit Father Domique
Beaudequin (1827-1909) op
Spring Hill College
17 jaar oud
Charles Maurian wint een match
met Paul in New Orleans (+65=1), maar Paul speelde met
diverse soorten materiaal minder.

Op 28 februari wordt in Rippon
(Wisconsin) de Republikeinse Partij
opgericht. Doel is om uitbreiding
van de slavernij te voorkomen.

De eerste (bewaard gebleven)
foto wordt van Paul genomen.
Paul raakt geinteresseerd in
astronomie. Hij wordt lid van de
Philomathic Society (voor
liefhebbers van de natuurwetenschappen) en geeft een
presentatie over de ontdekking
van Neptunes (kort daarvoor
(1846) ontdekt door Johann
Galle (1812-1910).
Paul’s oudere broer, Edward,
was de secretaris en vice-

Op 28 maart verklaren Engeland en
Frankrijk de oorlog aan Rusland
(Krim oorlog).
Op 31 maart tekent de Amerikaanse
admiraal Perry een verdrag om
Japanse havens open te stellen voor
Amerikaanse schepen. Dit is het
einde van ruim twee eeuwen isolatie
van Japan.
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president van de Philomathic
Society.
18 jaar oud

1855

Op 1 maart reist Paul naar
Mobile, Alabama, en speelde
drie partijen met Judge
Alexander Beaufort Meek (18141865) die later de President van
the American Chess Congress
zou worden (1857). Paul won
alle drie de partijen.

Op 2 januari wordt King Camp
Gillette, Amerikaans uitvinder van
het scheermesje, geboren (overleden
1932)
Op 20 juli opent de spoorlijn
Utrecht-Rotterdam
Op 17 november ontdekt David
Livingstone de Victoriawatervallen.

Op dezelfde dag verslaat hij ook
Dr. Ayres in twee partijen.
In november schrijft Paul zich in
op de Law School van de
University of Louisiana in
Lafayette, Louisiana.
19 jaar oud

1856

Op 10 juni zendt Ernest Morphy
een partij en het enig bekende
schaakprobleem (mat in 2) van
Paul, naar de New York Clipper.
Dat probleem wordt op 28 juni
gepubliceerd.

Op 30 maart maakt de Vrede van
Parijs een einde aan de Krim oorlog.
Het Osmaanse Rijk herkrijgt zijn
oude omvang.
Op 16 mei, in het vijfde jaar van
zijn ballingschap, koopt Victor
Hugo Hauteville House op
Guernsey, waar hij tot de val van
Napoleon III zal wonen.

Op 20 augustus plaatst Ernest
Morphy een advertentie in
Leslie's Illustrated Newspaper
met als titel: "Chess Challenge
Extraordinary." Elke
schaakspeler in de United States

Op 8 mei wordt Sigmund Freud,
Oostenrijks psycholoog en
psychiater, geboren (overleden
1939),
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werd uitgedaagd om naar New
Orleans te komen en tegen Paul
te spelen voor een inzet van $300
de man. Niemand reageerde.

Op 4 november wordt James
Buchanan de 15de President van de
VS
In dit jaar ontdekt men in het
Neandertal, tussen Düsseldorf en
Elberfeld, menselijke overblijfselen
die afkomstig blijken van een
uitgestorven soort, de
Neanderthalers.

Op 22 november overlijdt
Alonzo Morphy, 58 jaar oud,
Paul's vader, in New Orleans.
Alonzo liet een erfenis na van
$146.162,54 (meer dan
$3.000.000,00 tegen huidige
koers) plus 2 vrouwelijke slaven
(die $1.700 waard waren).
20 jaar oud

1857

Paul wordt voorzitter van de New
Orleans Chess Club en Charles
Amedee Maurian de secretaris.
In januari speelt Paul vier
partijen tegen Judge Meek, en
wint ze allemaal.
Op 7 april krijgt Paul zijn
Bachelor of Laws (L.L.B.) van
de University of Louisiana. Hij
spreekt dan vloeiend Engels,
Frans, Spaans en Duits. Hij is
dan niet oud genoeg om als
advocaat aan te treden (wettelijke
leeftijd daarvoor is 21 jaar). Er
wordt beweerd dat Paul bijna de
gehele Louisiana Civil Code uit
het hoofd kent.

Op 3 maart wordt de grootste slave
auction in de geschiedenis van de
United States gehouden. Gedurende
2 dagen verkoopt Pierce M. Butler
436 slaven, die al weken werden
vastgehouden in de paardenstallen
van het racecircuit van Savannah,
Georgia.
Op 6 maart besluit de Supreme
Court of the United States dat
Blacks are not citizens and slaves
can not sue for freedom, waardoor
de tegenstellingen in het land
richting de American Civil War
gaan (de uitspraak wordt pas
teruggedraaid als het 14th
Amendment wordt aangenomen in
1868).
Op 23 maart beleeft New York de
wereldprimeur van de personenlift.

In april krijgt Paul een
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uitnodiging van de New York
Chess Club om mee te doen aan
het First American Chess
Congress in New York, te
houden in oktober.
Het doel van dit congres is "of
ascertaining the feasibility and
propriety of a general
assemblage of the chess players
resident in America."

Op 18 juli begint de Utah War
(1857–1858), ook bekend als de
Utah Expedition. Het was een
gewapend conflict tussen de
Mormonen in Utah en het leger van
de United States. De confrontatie
duurt tot juli 1858.

In eerste instantie wees Paul de
uitnodiging af vanwege het
recente overlijden van zijn vader,
maar zijn oom Ernest drong er op
aan dat hij toch zou gaan.

Op 6 oktober wordt de American
Chess Association opgericht en het
eerste Amerikaanse schaaktoernooi
georganiseerd.

Op 11 september is er de Mountain
Meadows massacre in Utah.

Op 13 oktober start de Panic of
1857: de banken in New York
sluiten hun deuren en gaan pas weer
open op 12 december.

Toen het telegram waarin Paul’s
deelname werd bevestigd in New
York aankwam, verklaarde Louis
Paulsen (1833-1891) dat Paul er
vandoor zou gaan met de eerste
prijs. Paulsen was na Paul de
beste speler van Amerika. Hij
was een Duitse immigrant die in
Iowa aardappels teelde. Judge
Meek was dezelfde mening
toegedaan, maar kreeg als
repliek: "Because he beats you,
Judge, you think he must
necessarily beat everyone else."

Op 24 oktober wordt Sheffield FC
opgericht, door de FIFA erkend als
oudste voetbalclub ter wereld.
In dit jaar wordt in Nevada het
zilvererts van de Comstock Lode
ontdekt, wat tot een zilverkoorts
leidt.

Op 23 september vertrekt Paul
aan boord van de stoomboot
Benjamin Franklin naar
Cincinnati, waar hij een paar
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dagen later aankomt. Van daar
met de trein naar New York City,
waar hij 4 oktober arriveert en
zijn intrek neemt in het St.
Nicholas Hotel.
Op 5 oktober, voordat het Grand
Tournament zou starten, was er
in de New York Chess Club (19
East 12th Street in Manhattan)
gelegenheid om wat partijen te
spelen. Paul wint een partij van
Frederick Perrin (1815-1889), de
secretaris van de New York
Club. Op het moment dat ze een
tweede partij gaan spelen komt
Charles Stanley (1819-1901)
binnen. Perrin staat op om zijn
plaats aan Stanley af te staan.
Deze speelt vervolgens vier
partijen met Paul en verliest ze
allemaal.

Foto van Paul door Matthew Brady
gemaakt tijdens het First American
Chess Congress

Op 6 oktober start het Congress
in de gehuurde ruimte van
Descombes Rooms 764
Broadway in New York.
Op 10 oktober geeft Paulsen op 4
borden een blindsimultaan. Paul
is een van de deelnemers, maar
hij speelt ook blind. De
toeschouwers werd $1 gevraagd
om het spektakel mee te maken.
Paulsen wint 2x, speelt 1x remise
en verliest van Paul.

Louis Paulsen
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Op 10 november eindigt het
eerste American Chess congress.
Winnaar is Paul, gevolgd door
Paulsen en Lichtenheim.
Gedurende de tijd dat Paul in
New York is, speelt hij 94
gelijke (zonder voorgift) partijen,
waarvan hij er 85 wint, 4 verliest
en 8 gelijkspeelt. Hij speelt er
159 partijen met voorgift,
waarvan hij er 104 wint, 36
verliest en 19 gelijkspeelt. Hij
speelt er ook 3 blindpartijen: 2
gewonnen en 1 gelijk.
Na het congres werd er
gesuggereerd dat een Europese
meester naar Amerika moest
komen om een match met Paul te
spelen. Als de Britse meester
Howard Staunton (1810-1874)
dit hoort, schrijft hij in zijn
wekelijkse column: "The best
players of Europe are not chess
professionals, but have other and
more serious things to occupy
their minds with." Paul’s
vrienden in New Orleans sturen
inderdaad een uitnodiging aan
Staunton, maar deze wijst het af.
“Als Paul naar Europa komt, ben
ik klaar voor hem” meldt hij
daarbij.

Howard Staunton

Dit is de eerste “vulling” uit het
boek “Test your Chess skills” (zie
Voorwoord):
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uitgerekend haar hadden gevraagd
als commentator.
De regels voor dit potje oogden ook
al niet erg rationeel. Toen Giri zijn
alles beslissende blunder maakte,
had hij nog een paar seconden op de
klok. Hij had niet in de gaten dat hij
er inmiddels per zet 3 seconden bij
kreeg. Want dat was de wonderlijke
regel in deze armageddon: geen
extra tijd per zet erbij, maar vanaf
zet 60 opeens wel. Waar slaat dat op,
wie gaat in een vluggertje van 5
(wit) tegen 4 (zwart) minuten het
aantal zetten zitten bijhouden?

Armageddon: chaos op het
allesbeslissende slagveld
Geurt van de Wal
Iedereen heeft op 31 januari live
kunnen meegenieten van het bizarre
einde van het Tatatoernooi. Zelf
moest ik tijdig de verjaardagsvisite
de deur uit werken, maar daar kreeg
ik een fraai cadeau voor terug.
Jorden van Foreest had met zwart
aan remise genoeg, maar versloeg
Anish Giri in het allesbeslissende
armageddon-vluggertje. Het drama
voldeed aan alle verwachtingen:
blunders, gooi- en smijtwerk en
onduidelijkheid over de afloop. Dat
Giri ten onder ging was wel
duidelijk, maar hoe dan precies?
Aanvankelijk dacht ik net als de
commentatoren dat hij door de vlag
ging, maar dat was niet zo. Hij gaf
op in verloren stelling, want Van
Foreest had een niet meer te stoppen
vrijpion.

Fraaie ontsnapping
Armageddon heeft dus een hoog
casinogehalte, daarom lusten ze er in
de VS wel pap van. Sterker nog, de
schaakbond daar voert het pokergehalte nog eens flink op.
Een kleurrijk voorbeeld is de
eindstrijd om de Amerikaanse titel in
2013 tussen Gata Kamsky en
Alejandro Ramirez. Ze waren gelijk
geëindigd, dus volgden er
rapidpartijen van 25 minuten. Die
eindigden ook gelijk, door briljant
spel van Ramirez, die in het
allerlaatste potje in gierende tijdnood
de redding zag.

Liefde maakt schaakblind
De echtgenote van Giri – WGM/IM
Sopiko Guramishvili – dacht daar in
het live commentaar anders over.
Giri had in de slotstelling een stuk
meer, volgens haar stond niet manlief, maar Van Foreest verloren.
Liefde maakt ook schakers blind, dat
blijkt zonneklaar. Onbegrijpelijk dat
de organisatoren van Tata

Wit (Ramirez) is aan zet.
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minuten en Ramirez, type uitgekookte makelaar, bood 19 minuten
en 45 seconden.
Dus Ramirez kreeg zwart en moest
remise maken voor de titel. Dat lukte
niet, achteraf is misschien Kamsky
wel de slimste. Of de beste schaker,
dat kan natuurlijk ook nog. Net als
bij ons, daar wint op het eind Jan
Prins.
Thema-avond Armageddon
Na het spektakel in de VS is er druk
gefantaseerd over aanpassing van de
regels.
Is het bijvoorbeeld niet eerlijker als
de winnaar van het bieden met zwart
de tijd krijgt die de ander heeft
geboden? Zit iets in lijkt me. Een
andere variant is dat de winnaar van
het bieden mag kiezen of hij met
zwart of met wit speelt, ook interessant.
Mochten we weer de zaal in mogen
en mocht er dan weer een themaavond komen, dan stel ik voor dat
we voor de Rode Loper
Armageddon-titel gaan strijden.
Toernooitje van zeven of acht rondes
waarbij wit 10 minuten krijgt en de
spelers vooraf bieden op de tijd van
zwart. De laagst biedende krijgt
zwart met de hoeveelheid tijd die de
ander geboden heeft. Ik voel een
leuke avond aankomen - en Jan zijn
zoveelste beker.

1.Tg2!! Als wit de toren neemt, is
het pat. Dus moet de koning wijken,
bijvoorbeeld 1. …Kf4. Nu kan de
toren naar de achterste rij en
schaakjes gaan geven. De zwarte
koning moet intussen zijn pion
blijven dekken. Remise, wat een
ontsnapping.
Wie biedt het minst?
En toen kwam de armageddon voor
beide heren. Met zeer bijzondere
spelregels. Geen idioot vluggertje
zoals in Wijk, maar 45 minuten op
de klok voor wit, die moet winnen.
En zwart, ja wat krijgt zwart op de
klok om zijn halfje binnen te slepen?
Wat is eerlijk, 30 minuten? Of 20
minuten, 15 misschien? Niemand die
het weet. Dus bepalen de spelers in
de VS dat zelf door een bod te doen,
zoals dat gaat met een huis kopen.
Alleen gaat het hier natuurlijk om
wie het minst biedt. Kamsky bood 20
11

Stelling 2: Fuchs – Kortchnoi,
zwart aan zet

Rode Rakkers Combineren
Timo Können
Onlangs las ik met plezier The Chess
Player’s Bedside Book van Keene en
Edwards, een boek uit de jaren
zeventig. Een paar van de combinatie-opgaven die erin staan vond ik
zo goed dat zelfs de Balans zich
volgens mij niet hoeft te schamen ze
te reproduceren. Er worden geen
jaartallen bij vermeld, maar het gaat
om partijen uit de jaren zestig of
zeventig. Oplossingen achterin!
(omgezet in hypermoderne algebraïsche notatie, want ook de Balans
gaat met zijn tijd mee).

‘White apparently has a strong
position, but one move wrecks the
coordination of his pieces.’

Stelling 1: Tal – NN, zwart aan zet
Stelling 3: Averbach – Kortchnoi,
zwart aan zet

Het boek: ‘Tal reached this position
in a simultaneous display. His
opponent played 1...Txh1 when Tal
arrived at the board and was
astonished by Tal’s reply.’

‘In this simple position Kortchnoi
forces his opponent’s resignation in
only 4 moves. How does he do this?’
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oplossing bij voorkeur in pgn of
FEN formaat (een screenshot gaat
ook wel lukken) op naar
drlcombinaties@gmail.com.

Rode Lopers Combineren –
aflevering 34
Peter Das
Na een lange week heerlijk
ouderwets winterweer, stijgt het
kwik weer naar lentetemperaturen.
We hopen allemaal dat dit betekent
dat er straks weer wat meer mogelijk
is met betrekking tot het virus.

Fragmenten uit internetpartijen zijn
ook welkom, mits ze zijn voorzien
van naam of nickname van tegenstander, type partij (snelschaak,
rapid, correspondentie, etc.) en
gespeelde datum.

Wat zou het fijn zijn als we straks
weer gewoon in zaal Dijckzigt
tegenover elkaar kunnen zitten. Tot
die tijd moeten we het helaas nog
even doen met online schaak én…
met de combinaties in de Balans.

De mooiste ervan worden opgenomen in Rode Lopers Combineren.

Ik heb er weer zes voor u kunnen
selecteren.
Net als in andere afleveringen loopt
de moeilijkheidsgraad op van
makkelijk naar moeilijk.
Deze keer maar liefst vier inzenders,
waarvan drie ook nog eens meer dan
een stelling aanleverden.
Een absoluut record sinds het
bestaan van deze rubriek. Jacco,
Timo, Geurt en Jos bedankt!
Heb jij in een van je recente of
minder recente partijen een mooie
combinatie gespeeld of gezien en
vind jij een vermelding in De Balans
een hele eer, stuur ze dan met
13

Stelling 1: zwart aan zet

Stelling 4: wit aan zet

Stelling 2: zwart aan zet

Stelling 5: wit aan zet

Stelling 3: zwart aan zet

Stelling 6: wit aan zet
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Met Keres de mist in
Timo Können
Tijdens de lockdown leek het me een
goed idee weer eens echt iets aan
schaakstudie te gaan doen en te
proberen wat beter te worden in
strategie.
Zo ben ik begonnen in How to
Reassess Your Chess van Jeremy
Silman (de derde editie, die ik
toevallig had; er is ook een vierde).
Na een wat moeizame start over
eindspelen blijkt dat boek inderdaad
zo goed en leuk te zijn als zijn
reputatie. In plaats van je, zoals
andere auteurs doen, een reeks
voorbeelden voor te schotelen waar
de stellingen in je eigen partijen dan
net niet genoeg op lijken, gaat
Silman in je hoofd zitten en leert je
in een willekeurige stelling een plan
te vormen.

Keres – Konstantinopolsky, Moskou
1948. Zwart aan zet.
Mijn snelle evaluatie, voordat ik de
tekst begon te lezen, ging ongeveer
zo: wit heeft meer ruimte. De zwarte
koningsstelling is verzwakt, dus
misschien kan wit daar gaan
aanvallen. Wit kan ook op de
damevleugel gaan spelen, waar hij
een meerderheid heeft. Weliswaar is
wits loper slecht, met de
centrumpionnen c5 en e5 op
dezelfde kleur, maar zoiets geldt ook
voor de zwarte loper (en die heeft
minder ruimte). Conlusie: wit is
duidelijk in het voordeel.

Het is daarmee ook een boek waar
een brede klasse spelers iets aan kan
hebben, volgens mij van ongeveer
Elo 1400 tot boven de 2000.
De interessantste en meest leerzame
momenten in zo’n boek zijn die
waarbij je eigen beoordeling van een
situatie frontaal botst met die van de
schrijver. Een mooi staaltje daarvan
overkwam me bij deze stelling.

Nu komt Silman: ‘Both sides have
very bad Bishops, though Black’s
can gain a modicum of activity on
a6.’ Zwarts loper is dus wat beter
dan die van wit. ‘White has a space
advantage on the queenside and in
the center. Black owns more
15

anders zou kunnen liggen als beide
spelers nog een paard hadden. Een
wit paard op f3 zou bijvoorbeeld na
g5-g4 via e1 en d3 op f4 een heel
sterk veld vinden.
Dit is volgens mij iets waar je als
doorsnee-clubspeler gemakkelijk de
mist in gaat: je hebt ‘de ervaring’ dat
wit in een middenspel met een
dergelijke pionnenstructuur wel
leuke dingen kan doen met zijn
stukken en vergeet te kijken wat
voor stukken er precies op het bord
staan. Kun je met deze stukken in de
gegeven situatie iets doen? Speciaal
het ruimtevoordeel op twee derde
van het bord geeft – bij mij, en ik
vermoed ook bij anderen – snel een
oppervlakkige indruk van voordeel
die dan niet meer gecheckt wordt.
Daardoor raakte mijn stellingsbeoordeling ook verder automatisch
gekleurd in het voordeel van wit.

kingsidespace.’ Ja, dat is waar. Door
me meteen met wit te identificeren
had ik pion g5 als een verzwakking
geclassificeerd en vergeten dat iets
alleen zwak is als het moeilijk te
verdedigen valt. Dat zwart op de
koningsvleugel meer ruimte heeft
vergat ik daardoor ook.
‘Unfortunately for White the center
is completely blocked, thereby
negating any possibilities there. A
queenside pawn break via b2-b4-b5
is also impossible since
by ...Ba6, ...Bc4, and ...a6, Black
would make the b5 square his own.
Thus the queenside and center are
useless for White.’ Dit is iets
waarvoor je in gedachten wat zetten
moet doen, maar er valt niets tegen
in te brengen. Exit
damevleugelplannen.
‘Thus the queenside and center are
useless for White. This leaves only
the kingside as a source of play and
that area belongs to Black.’ Huh? In
plaats van zich zorgen te maken over
een ‘verzwakking’ kan zwart aan
aanvallen denken! Hij is degene die
in het voordeel is, niet wit. Maar
eigenlijk is het zo logisch als wat als
je naar de stelling kijkt: de naar
voren komende pionnen kunnen
gemakkelijk door zwarts zware
stukken worden ondersteund. Wit
kan daar weinig tegen doen, laat
staan dat hij de zwarte koning zou
kunnen bedreigen. Merk op dat het

We luisteren nog even naar Silman:
‘If it where White to play, he would
have the paradoxical 1.f4!,
seemingly making his Bishop even
worse. Actually the move 1.f4 poses
Black some unhappy problems. If he
captures by 1...gxf4, then 2.Bxf4
gives White’s Bishop hopes of
eventually reaching f6 where it
would devastate the enemy position.
1...gxf4 also leaves Black’s King too
open and can be summarily
rejected.’ Als zwart het niet goed
16

wat wit dwong
10.f3
te spelen om niet door Tf8-f5-h5 en
Dh6 te worden overrompeld. Maar
nu kon zwart de g-lijn openen. Toen
hij er later met
18...Le4
in slaagde zijn ‘slechte’ loper op het
ideale veld te krijgen, werd
materiaalverlies voor wit
onvermijdelijk.

doet – maar alleen dan – kan ik mijn
aanvalsideeën dus toch uitvoeren.
‘This leaves 1...g4, a move that
closes the kingside and leads to a
drawn situation due to the absence
of any breaks for either side.’ Geen
discussie mogelijk. Alles bij elkaar
een heldere duiding van de stelling
in een paar zinnen, zonder een
enkele variant.
Maar het was natuurlijk de beurt van
zwart, en door zelf 1...f4! te spelen
verhinderde hij dat wit het zou doen.
De grote Keres bleek vervolgens
ondanks goede verdediging kansloos
tegen het methodische spel van ‘de
man met de langste naam ter wereld’
(die zelf ook lang geen kinderachtige
schaker was). Nog een paar
snapshots om een indruk te geven
van hoe dat ging. Eerst zette zwart
alles klaar op de koningsvleugel
(stelling na 9...Tg7),

Toch leuk om te zien: in de beginstelling kon wit niet op de
damevleugel spelen omdat zwart
daar met zijn loper alles kon
blokkeren. Nu die loper daar weg is,
is Keres er als de kippen bij om er
alsnog tegenkansen te creëren. Er
volgde
19.bxc6 Txg2 20.Txg2 Txg2
21.Dxg2+ Lxg2 22.Kxg2,
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toestaan, omdat zijn koning na
27.Kd3 De2+ in een matnet zou
zitten. Maar ook daarna kon hij nog
dreigingen scheppen, zoals uit het
volgende diagram blijkt:

waarna zwart nog wel even die
dubbele vrijpion moest tegenhouden.
Hoeveel van ons zouden dit met
zwart remise spelen of zelfs
verliezen? Konstantinopolsky
combineerde echter handig schaakjes
met matdreigingen.

Zwart wist echter weer raad:
32...d3! 33.Tc1
Wat was er op 33.Lxc7 gevolgd?
33...Dxb6 34.c7

Op dit moment bijvoorbeeld moest
Keres ongetwijfeld tot zijn chagrijn
27.Tc2 Dxe5
18

En toen kwam er een passend einde
aan het verhaal: 34...Dxc7! 35.Txc7
f2 0-1.

Paul Keres (1916-1975)
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Heemskerck maakte er zijn eigen
versie van die hij publiceerde in
1622 onder de titel Minnekunst. De
Minnekunst bestaat, net als de Ars
Amatoria, uit drie delen. De delen I
en II zijn bedoeld als versiercursus
voor mannen en deel III voor
vrouwen. Tussen de versiertips in de
Minnekunst komen we de volgende
passage tegen:

Soeter noch het schaken
Peter Das
Het schaakspel in de Nederlandse
literatuur van heel lang geleden.
Aflevering 1: De Minnekunst van
Johan van Heemskerck
De Digitale Bibliotheek voor de
Nederlandse Letteren is een steeds
groeiende online collectie van
teksten die behoren tot de
Nederlandse letter-kunde, taalkunde
en cultuur-geschiedenis vanaf ‘het
begin’ tot nu.

“Het dammen is oock soet; en soeter
noch het schaken;
Dat, bey gelijck, de geest kan
scherpen en vermaken.”

De verzameling, te vinden op
dbnl.org, is een ware schatkist voor
liefhebbers van Nederlandse taal en
literatuur. Ik ben op zoek gegaan
naar fragmenten waarin het
schaakspel een rol speelt en waarvan
ik denk dat ze de moeite van het
delen in het club-blad waard zijn.

Als eerste kunnen we tevreden vaststellen dat Van Heemskerck een
hiërarchie aanbrengt tussen het
dammen en het schaken.
Als schakers wisten wij natuurlijk al
lang dat het spel edeler en intelligenter is dan de damsport, maar in
dit zeventiende-eeuwse geschrift
zien we ook nog eens bevestigd dat
het schaken ‘soeter’, oftewel
aangenamer is. De formulering bey
gelijck in regel 2, die hier gebruikt
wordt, is vaker te vinden in teksten
uit die tijd in de betekenis van ‘in
dezelfde mate’. De denksporten zijn
volgens Van Heemskerck dus net zo

De titel van deze serie is ontleend
aan een regel uit een Nederlandse
bewerking (vertaling mag je het
eigenlijk niet noemen) van de Ars
Amatoria, het boek van de Romeinse
dichter Ovidius waarin hij de kunst
van het verleiden systematisch
behandelt en daarbij links en rechts
met versiertips strooit. De in 1597 in
Amsterdam geboren dichter en
rechts-geleerde Johan van
20

Naast een goed ontwikkelde muzikaliteit is het van belang om goeie
moves te hebben. Soepele heupen
zijn goud waard in de minnekunst.
En opnieuw kunnen we vergenoegd
instemmen met Van Heemskerck,
want het is algemeen bekend dat de
schaker zich op de dansvloer als een
vis in het water voelt.

geschikt voor lering als voor
vermaak.

Daarna volgt de bewuste passage.
Waar mensen gezellig samenkomen
wordt niet alleen gedanst. Er worden
ook gezelschapsspellen gespeeld,
waaronder het soete dammen en het
nog soetere schaken. Dus zorg dat je
er goed in bent, zegt Van
Heemskerck, want dat wordt
aantrekkelijk gevonden. Daar scoor
je mee.

Johan van Heemskerck (1579-1656)
De context waarin Van Heemskerck
deze opmerking maakt is ook
interessant. Hij gaat dieper in op de
verschillende vaardigheden die een
man aantrekkelijk kunnen maken in
de ogen van een vrouw en andersom.

Zou Van Heemskerck in deze tijd
hebben geleefd, dan zou hij wellicht
hebben aangeraden om je elo-rating
in je profiel te vermelden als je actief
wordt op een datingsite.

Zo is muziek belangrijk. Je moet
goed kunnen zingen en, belangrijker
nog, jezelf daarbij goed kunnen
begeleiden op een instrument. Kijk
maar naar Orpheus, zegt de
schrijver, die slaagde er enkel met
het bespelen van zijn lier in om de
bomen, de rotsen, en de dieren van
het woud te verleiden met hem mee
te gaan. Dan moet dat toch ook
lukken bij de man of de vrouw waar
je een oogje op hebt.

Maar dan volgt ook een belangrijke
waarschuwing. Wees niet te
fanatiek!

“Dan zyn wy onbedacht, en geven
ons gantsch bloot
Door viericheyd van 't spel, die 't
reed'lijck uyt ons stoot:
21

het schaak-spel om zijn punt
duidelijk te maken. In de volgende
Balans zien we welke boodschap hij
voor ons in petto heeft.

En in wiens plaets dat komt de
gramschap, het krackeelen,”
Van teveel viericheyd, ofwel
vurigheid, worden we
onbedachtzaam, onredelijk en boos.
En dat is onaantrekkelijk. Beheers je
dus, geen gesmijt met stukken, geen
gevloek en geen vuisten die hard op
tafel slaan. Van gekrackeel over het
bord wordt niemand beter en het kan
je reputatie blijvende schade toebrengen. Als je goed in de markt wilt
liggen, kun je jezelf dus maar beter
inhouden.
“Wie niet leert van het verleden,
blijft fouten maken in het heden”, zo
luidt een favoriet citaat van menig
geschiedenisdocent. Het is dus
verstandig om te luisteren naar de
lessen van Van Heemskerck die
vierhonderd jaar geleden al constateerde dat schaken leuker is dan
dammen, dat goed kunnen schaken
aantrekkelijk is en dat je vooral
rustig moet blijven om je kansen bij
het andere geslacht niet te verspelen.

Pagina uit de Minnekunst

Van Heemskerck was niet de enige
die ons vanuit het verleden iets wil
vertel-len aan de hand van het
schaken. In de volgende aflevering
nemen we een passage onder de loep
van Van Heemskercks beroemdere
tijdgenoot Jacob Cats. Ook Cats
gebruikte in een van zijn leerdichten
22

absolute top werden/worden
gerekend, totaal 50.

Top 10 beste schakers aller tijden
(1)
John Temming
Iedereen is gek op top zoveel lijstjes
en ik ben daar geen uitzondering op.
Wie is de beste ooit? En hoe
vergelijk je Cruijff met Maradona en
Messi?! Speelden in verschillende
tijdperken, maar ik heb ze alle drie
zien spelen in hun hoogtijdagen.
Voor mij was Cruijff de minste van
de drie en Maradona de beste. Maar
da’s mijn mening en veel criteria
zijn uiteraard subjectief. Er zijn
echter ook objectieve criteria zoals
competitiesterkte, doelpunten,
prijzen, sterkte van teams waarin ze
speelden etc.

Aljechin
Anand

Chigorin Ivanchuk Najdorf
Smyslov
Ding
Janowsky Nimzowitsch So

Andersson
Aronian
Bogoljubov
Botwinnik
Bronstein
Capablanca

Euwe
Fine
Fischer
Flohr
Gelfand
Geller

Carlsen
Caruana

Giri
Lasker
Gligoric Maroczy

Karpov
Kasparov
Keres
Korchnoi
Kramnik
Larsen

Petrosian
Pillsbury
Polugaevsky
Portisch
Reshevsky
Rubinstein

Spassky
Stein
Steinitz
Tal
Tarrasch
Timman

Schlechter
Shirov

Topalov
Vachier

Inderdaad, Morphy zit er niet bij.
Gezien het feit dat de tegenstand
vaak ondermaats was en Morphy
maar iets meer dan 200 echte
partijen heeft gespeeld komt hij niet
in de lijst voor. Tevens bestonden in
die tijd nog geen internationale
toernooien. Uiteraard was hij wel
een aantal decennia zijn tijd vooruit.

Iets dergelijks ga ik ook proberen
met de uiteindelijke 10 beste
schakers aller tijden. Maar uiteraard
zal dit, ondanks een aantal
objectieve criteria, mijn subjectieve
lijst zijn. Maar misschien is het ooit
stof tot discussie aan de bar. (als het
ooit weer zover komt...)

Van al deze spelers heb ik van de
Chessgames site alleen de kille
cijfers gehaald, winst, verlies, remise
en aantal partijen. Voordeel van deze
site was vooral dat vluggertjes,
simultaan etc. al uit de resultaten
gefilterd zijn.
Vanaf de tijden van Steinitz tot het
tijdperk van Carlsen nu is er
natuurlijk wel het een en ander
veranderd in het schaak.

Allereerst is het de taak om schakers
te selecteren die in aanmerking
komen voor de top 10. Uiteraard de
eerste 13 wereldkampioenen (t/m
Kasparov), Anand, Kramnik en ruim
30 spelers uit alle tijden, uitdagers en
spelers die in hun beste jaren tot de

De algemene weerstand die een
mindere tegenstander tegenwoordig
geeft lijkt veel groter te zijn dan
23

Voor wat betreft de wereldkampioenen lijkt het er op dat de
uitspraak van Kasparov “Wereldkampioenen zijn niet voor niets
wereldkampioenen” een grote kern
van waarheid bevat.

vroeger. Vooral de defensieve
kwaliteiten lijken sterk verbeterd.
Dit zou dus inhouden dat in het in
deze tijden moeilijker winnen is van
een (mindere) tegenstander dan
vroeger. Anderzijds gezegd kan je
dan ook zeggen dat het ook
moeilijker is om te verliezen en dat
de remisemarges steeds groter
worden in de loop der tijd. Toch is
dat niet helemaal wat we gaan zien
in de lijsten, die soms verrassende
spelers op de hoogste plaatsen tonen.

Maar dat Fine zo hoog staat, terwijl
deze speler zelfs bij schakers redelijk
onbekend is, moet geduid worden.
Op zich heeft Fine een nogal korte
schaak carrière gehad, omdat hij een
“normale” baan belangrijker vond.
Uiteindelijk werd hij hoogleraar
psychologie op een universiteit, dus
de keus lijkt niet slecht geweest te
zijn.
Maar Fine was wel degelijk
wereldkampioen materiaal in de
jaren 1935 t/m 1942. Hij won in die
jaren een aantal grote, sterk bezette
toernooien waarvan de sterkste het
AVRO 1938 toernooi was, dat hij
samen met Keres won.
En hij had tot dan toe tegen geen
enkele wereldkampioen waar hij
tegen gespeeld had, een negatieve
score.
Een uitnodiging voor het toernooi
om het Wereldkampioenschap van
1948 weigerde hij omdat “I didn't
want to waste three months of my life
watching Russians throw games to
each other”. Maar de hoge plek is
dus zeker niet geflatteerd. En hoewel
Fine het vooral moest hebben van
zijn positionele gevoel en ijzersterke

Hieronder staat de top 10 van spelers
als er gekeken wordt naar Winst
percentage. Dit is dus het percentage
van alle gewonnen partijen en
remise/2
Naam
Aljechin
Capablanca
Lasker

W
870
377
381

V
165
47
80

R
437
266
177

Partij
1472
690
638

Winst %
73,95
73,91
73,59

Fischer
Fine
Keres
Kasparov
Botwinnik
Euwe

442
280
1018
731
565
824

85
65
206
106
138
256

245
146
806
731
463
528

772
491
2030
1568
1166
1608

73,12
71,89
70,00
69,93
68,31
67,66

Rubinstein

472

163

293

928

66,65

Er zijn een paar zaken die opvallen.
Het ongelooflijke hoge percentage
van de eerste 4 spelers, het feit dat er
maar liefst 7 wereldkampioenen in
de top 10 zitten, de hoge plek van
Keres en het feit dat Reuben Fine en
Max Euwe in de top 10 zitten.
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kampioen uitdagen. Maar het was
een geweldige schaker die dus zeker
niet misstaat in deze top tien. Drie
keer USSR kampioen, talloze
toernooiwinsten, bijna 77% resultaat
behaald op 7 olympiades (+97,13,+51).

eindspel kon hij ook wel
combineren:

Tevens was hij rond 1938 de
gedoodverfde uitdager van Aljechin.
In die tijd was het wereldkampioenschap nog niet in handen van de
FIDE. Er waren al onderhandelingen
gestart, maar door het uitbreken van
de oorlog werden deze afgebroken.

Reuben Fine – Arthur Dake 1933

Ook na de oorlog leek Keres de
sterkste te zijn, o.a. door het USSR
kampioenschap van 1947 te winnen
in een ijzersterk veld. Maar op het
moment dat de wereldtitel voor het
grijpen leek, in 1948, speelde hij ver
onder zijn kunnen.

Zwart lijkt compensatie te hebben
ondanks de wat losse koningsstelling, maar wit weet hier wel raad
mee.
32.Pxf6! Kxf6?!
Het paard is uiterst giftig, maar
waarschijnlijk zag zwart de
combinatie niet.
33.Pe4+ Kg7 34.Tc2! Da4
35.Dxg5+ Lg6 36.Tc7+ Kg8?!
(36...Td7 37.b3! Db5 38.Df6+ Kg8
en 39.De6 is ook uit) Maakt een
mooi Arabisch mat mogelijk.
37.Dxg6! 1 - 0

Dit gaf ruimte voor de complot
theorie dat hij “moest” verliezen van
Botwinnik, maar daar zijn eigenlijk
geen bewijzen voor, ook niet jaren
na dato.
Paul Keres was een formidabel
tacticus, dus de combinaties liggen
voor het oprapen. Dit vind ik een
van zijn mooiste:

Dat Keres zo’n hoog percentage
heeft lijkt verrassend, Keres heeft
toch een beetje dat “net niet” imago.
Maar liefst 5x werd hij tweede in het
Kandidatentoernooi en alleen de
nummer een mocht de wereld25

A) 21... Pxe3 22.Td8+ Kh7
23.Th8#
B) 21... Dxc4 22.De8+ Tf8 (Kh7
23.Dh8#) 23.Dxg6#
C) 21... c6 22.De5! Df4+ (22... Th7
23.De8#) 23.Dxf4 Pxf4 24.Td8+
Kh7 25.Th8#
D) 21... De6 22.Dd4! De3+ (dreigt
Dh8# en Lxd5 ) 23.Dxe3 Pxe3
24.Td8+ etc
E) 21... Le6 22.Lxd5 Lxd5 23.Txd5
wint een stuk en de partij.
Zwart kiest uiteindelijk voor optie
21...c6 22.Txd5 Dxc4 23.De8+ Tf8
24.Dg6#

Paul Keres – Vladimir Petrov 1940
Keres heeft
19.e6 gespeeld, en opent daarmee de
b2 diagonaal. 19...Pd5 (Pxd3+ lijkt
veiliger, maar wit neemt gewoon en
speelt daarna Tg1. De bedoeling van
Pd5 is het tegenhouden van Dh6
omdat zwart dan Df4+ heeft!)
20.exf7+ Txf7 21.Lc4!!
Een van de mooiste zetten aller
tijden, de zwarte dame en toren
worden maximaal overbelast.

In zijn hele carrière heeft Keres maar
1 match verloren, in 1965 tegen
Spassky in de kwartfinale van de
Kandidatenmatch. Op de vraag
waarom Keres ondanks zijn grote
capaciteiten nooit wereldkampioen
was geworden antwoordde hij “I was
unlucky, like my country”.
Dat Euwe zo hoog in de lijst staat
komt zeer waarschijnlijk omdat hij,
als amateur, veel toernooien en
partijen in Nederland en nabije
omgeving heeft gespeeld en de
tegenstand aldaar een stuk minder is
geweest. Het percentage dat hij op
de zeven olympiades haalde, 62,6%
wijst daar ook wel op.
Hoewel hij natuurlijk een enorm
sterke speler was, stond hij niet te
26

boek als winnaar van veel toernooien, noch was hij in matches
onverslaanbaar en zeker niet zo
dominant als zijn voorgangers.
Blijft voor deze aflevering over,
waar staat Carlsen?
Door velen beschouwd als beste of
een van de beste schakers ooit komt
hij met 62,56% in deze lijst niet
verder dan een 24e plek, samen met
Wesley So. Vachier-Lagrave staat
als nummer 1 van de nieuwe
generatie 2 plekjes hoger met
62,65%.
Op het eerste oog lijkt het dus
inderdaad zo te zijn dat het lastiger is
om tegenwoordig een hoog
winstpercentage te halen. Giri hangt
zoals verwacht bijna onderaan (44e)
met 59,75%, maar de plek van
Timman verbaast me nog het meest,
48e met een percentage van 57,31.
Wellicht is dat te wijten aan de diepe
dalen die de voormalig nummer drie
van de wereld in zijn carrière een
aantal keer had.
In de laatste aflevering komen de
volledige lijsten voor de liefhebbers.
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Stelling 2: Fuchs – Korchnoi

Oplossingen Rode Rakkers
Combineren
De moeilijkheid van deze opgaven
zit niet in ingewikkelde varianten,
want behalve het ‘staartje’ bij
stelling 3 zijn die er niet. Het gaat
telkens om een onverwacht zetje
waardoor de stukken van de
tegenstander op het verkeerde been
komen te staan...
Stelling 1: Tal – N.N.

1...Ld3!! Onderbreekt zowel de dlijn als de diagonaal c4-f1, iets wat
probleemcomponisten een dubbele
huppeldepup-interferentie noemen
(voor huppeldepup de juiste naam
invullen*). Als wit niet mat wil moet
hij een kwaliteit geven. Er volgde
2.Lxd3 Dxd6 3.Lf1 Dc5 en wit gaf
het op.
Stelling 3: Averbach – Kortchnoi
Op 1...Txh1 volgde 2.gxf6!! Je wist
dat het deze moest zijn, lezer, maar
je kon het vervolg niet sluitend
krijgen, hè? 2...Txd1+ 3.Pxd1!!
Want deze vond je niet (als het je
tenminste verging zoals mij).
3...Dxd2 4.fxg7 en zwart gaf het op.
Na 4...Le6 5.g8D+ Kd7 6.Dxc8+
Kxc8 7.Lxd2 blijft hij twee stukken
achter.
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Tsjechische president uit de jaren
‘60 van de vorige eeuw!), hoewel het
thema al eerder was verwerk tin een
probleem door Henry Turton in
1851.
De definitie is als volgt: een wit stuk
wordt geofferd op een veld waar het
genomen kan worden door twee
verschillende zwarte stukken. Welk
stuk ook neemt, het interfereert met
het andere.
En hier ontstaat de verwarring: want
dat is eigenlijk ook de definitie van
het Grimshaw thema, alleen wordt
er nu geofferd op het kritieke veld.

In de oplossing van deze opgave in
het boek vond Fritz een klein gat,
maar gelukkig blijft de stelling voor
zwart gewonnen.
1...g4 Het begin ligt voor de hand.
2.hxg4 h3 3.Kc2 Tc4+ en wit gaf
het op: na 4.Kd2 Tc1!! promoveert
de pion. Hetzelfde was gebeurd na
3.Tb1 Txa2+ 4.Kc1 h2. Hardnekkig
is nog 3.f3! h2 4.Pf2. De auteurs
geven dan 4...Td4+ met inderdaad
een mooie winst na 5.Kc1 Pe3 6.Td2
Txd2 7.Kxd2 Pf1+ 8.Ke1 Pxg3.
Maar wit kan ook 5.Ke1 doen, en
dan komt op 5...Pc3 niet hun 6.Td2?,
maar 6.Kf1 met niet helemaal
duidelijke stelling. Zwart kan
daarom beter 4...a5 spelen om met
5...Pb4 de witte a-pion te veroveren
en op een ‘gewone’ manier te
winnen.

Een mooi voorbeeld van de Novotny
ontstond in de partij MacdonaldBurn (1910):

-(* Of huppeldepup voor Timo een
notitie was om later in te vullen,
weet ik niet zeker. Als redacteur heb
ik me er even in verdiept.
Het is nu ook duidelijk wat zijn
twijfel was: in de probleemschaakliteratuur komen 2 namen
bovendrijven als we het over
interferentie hebben, namelijk
Novotny en Grimshaw.
De Novotny is vernoemd naar een
probleem uit 1854 van Antonín
Novotný (dus niet de gelijknamige

Met de info uit het voorgaande moet
de sleutelzet, van zwart in dit geval,
eenvoudig te vinden zijn �.
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Stelling 2: Penvogel –
Lumberjacco

Oplossingen Rode Lopers
combineren – aflevering 34
Stelling 1: Hotze de Jong – Geurt
van de Wal
Paul Keres Woonkamer Open 20 +
10, 11 februari 2021

1…Pxe3 en wit kan niet terugnemen
in verband met 2.Dxe3 Lc5 en ook
hier zal wit dan zonder dame verder
moeten.
Stelling 3: Smiffi – Paardc3
Online snelschaakpartij lichess.com
11 februari 2021

1…Lf2+! en als wit nog door wil
spelen, zal dat zonder dame moeten
2. Kxf2 Dxd1. Na een eventueel
2.Ke2 volgt 2…Lg4+ met dezelfde
uitkomst.
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Kf6 5.Le4+ en de dame valt, waarna
mat niet veel later volgt.) 2.Dxf5 Pf6
3.Lg5 en het gepende stuk is niet
meer te redden, want het staat vaker
aangevallen dan verdedigd. In de
partij speelde zwart 1…Dxh4
waarna het mat in 2 was: 2.Dxf5 Df6
3.Dxf6#
Stelling 5: Geurt van de Wal –
Hotze de Jong
Paul Keres Woonkamer Open 20 +
10, 11 februari 2021

Paardc3 (wie zou het zijn?) speelt in
deze stelling 1…Txg2! Klasse Jos!
Zeker in blitz chess is het ook in
gewonnen stellingen niet altijd
makkelijk om killer move te vinden.
2.Kh1 (2.Txg2 De1#) 2…Txf2
3.La4 (om de toren op a1 mee te
laten doen in de verdediging)
3…Lf1! 4.Dxf2 Dxf2 5.Txf1 Dxf1
mat!
Stelling 4: Paardc3 – R_Ace
Online snelschaakpartij lichess.com
21 december 2020

De heren de Jong en Van de Wal
slaan elkaar graag met loperoffers
om de oren. 1. Lxf7! Op het eerste
gezicht lijkt dit een makkelijke
combinatie en de engine slaat na
deze zet meteen uit naar +3. Zwart
doet er echter goed aan het offer niet
aan te nemen, waarna de stelling
ingewikkeld en het witte voordeel
nogal abstract is. Bijvoorbeeld:
1…Ke7 2.Lc4 Pc6 3.De2 Lxf3

Diezelfde Paardc3 vindt hier het
uitstekende 1.Txe6! zwarts beste
antwoord zou zijn 1…Pd7 (1…
Kxe6 2. Dxf5 Kd6 3.Pxg6 (zodat
veld f4 beschikbaar komt voor de
loper.) Dan heeft zwart nog het
verrassende 3…Lxg2 waarna wit het
hoofd koel moet houden, want het is
slechts uitstel van executie. 4.Td1
31

Oplossingen van de opgaven uit
het boek “Test your Chess skills”:

4.gxf3 Kd7 5.Lxf4! Dh4+ 6.Lg3
Dh6 7.0-0 beide partijen hebben
evenveel materiaal, maar zwart heeft
een ontwikkelingsprobleem en zijn
koning staat erg onveilig.
Stelling 6: Timo Können – Arend
van de Lagemaat
Correspondentiepartij chess.com,
beëindigd op 20 april 2020

1. Pf5+! ook 1.Lc4 en vooral 1.Th7+
gevolgd door 2.Df7+ zijn erg sterk in
deze stelling, maar we volgende de
partij zoals deze daadwerkelijk
verliep. 1…Kf8 (of 17... gxf5 18.
Dg5+ Kf8 19. Th8 en wint) 2. Th8
Lxf5 19. exf5 Ke7 (Arend gunt
Timo het mat; wit wint ook na 3...
Pd7 4. fxg6 Pe5 5.gxf7 Pxf7 6. Lc4)
4. Txg8 Txg8 5. Dxd6+ Ke8 6.
Te1#
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