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HOE MEN NIET MOET SCHAKEN





VOORWOORD.

Gaarne voldoe ik aan toet verzoek van den auteur een voor
woord voor dit werkje te schrijven. Waar het hier een debuut 
betreft, zou het gebruikelijk zijn te spreken van „de eerste 
schreden op het glibberige pad, enz.” Maar de auteur laat zien, 
dat dit pad voor hem in het geheel niet glibberig is. Hij be
weegt zich met een gemak, alsof hij zijn leven lang niet 
anders heeft gedaan en laat den lezer op vlotte wijze 
hoe men niet moet schaakspelen. En hij doet nog meer dan 
dat! Hij zet ook uiteen, hoe men wèl moet spelen. Zoowel 
beginners als gevorderden zullen in dit boekje iets van hun 
gading vinden en ik aarzel dan ook niet, deze eersteling van 
den heer Landau in de warme belangstelling van de schaak- 
gemeente aan te bevelen.

Bergen aan Zee, 30 Oct. 1938





HOOFDSTUK L

Algemeene fouten.

In sommige gedeelten van Am
sterdam hebben de huizen maar 
dunne muren. Een gevolg hier
van is, dat de bewoners maar 
al te vaak vergast worden op 
geluiden van menschen die 
naast, boven en onder hen ver
blijven. Indien gij het twijfel
achtig voorrecht geniet in zoo’n 
gehoorig pand uw leven door 
te brengen, zult gij, of ge wilt 
of niet, getuige zijn van het 
lief en leed uwer buren. Ik 
zelf bijvoorbeeld ben onvrij
willig toehoorder bij de nijvere 
studie van het achtjarig zoon
tje mijns vriendelijken boven- 
buurmans. Het jongmensch stu
deert noest piano. Met een 
voortvarendheid, een doorzet
tingsvermogen en een vlijt, die 
hun oorsprong waarschijnlijk 
minder vinden in de liefde tot 
de muziek dan wel in den 
dwang van een eerzuchtig 
ouderenpaar. Het klavier staat 
opgesteld in mijn buurmans 
zoogenaamde „mooie kamer”. 
Jammer genoeg ligt deze juist 
boven mijn studeervertrek en

er gaat geen dag voorbij (na
tuurlijk gebeurt dit juist op tij
den, dat ik dit allerbezwaar- 
lijkst doorstaan kan), dat ik 
niet onthaald word op „moeder 
er ligt een kat in het water” 
in diverse toonaarden, steevast 
gevolgd door een zestal sona- 
tinen, steeds dezelfde, die ik 
Clementi of Kuhlau te danken 
heb.
Winter of zomer, zon-, feest- 
of werkdagen, de knaap geeft 
me geen respijt. Apollo moge 
het hem vergeven!
Over dit muzikaal festijn zou 
nog heen te komen zijn; scha
kers zijn lankmoedige sterve
lingen, als dat ellendig-brave 
jongmensch niet de hebbelijk
heid had, telkens weer op 
dezelfde plaats dezelfde ver
keerde tonen aan te slaan. Ik 
kan u precies voorspellen, waar 
Clementi een stoot in zijn in
gewanden krijgt en waar hij 
tien maten verder in een vroo- 
lijken huppeldans plotseling 
mank wordt. Kuhlau verslikt 
zich net, als hij in triolen wil
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gaan praten en er gebeurt iets 
raars met de mollen en de 
kruisen op het oogenblik, dat 
het einde van zijn rondo nabij 
is.
Ik ben weliswaar geen expert 
op dit gebied, maar durf toch 
met vrijmoedigheid voorspellen, 
dat mijn buurknaap als pia
nist nooit ofte nimmer een be
roemdheid zal worden, niet 
eens een virtuoos. Ik vraag u: 
wat kan een beginneling be
reiken, als hem het noodzake
lijke inzicht ontbreekt om zijn 
fouten te verbeteren?
Dat zult u toch zeker met mg 
eens zijn?
Maar, dierbare lezer, zijt gij 
in uw hoedanigheid van schaak
speler niet even laakbaar als 
dat jongetje als pseudo-pia- 
nist? Wilt gij niet toegeven, 
dat u, evenals hij, steeds weer 
in dezelfde fouten vervalt ? 
Komt het niet herhaaldelijk 
voor, dat gij uw koning moet 
omleggen tengevolge van een 
blunder gelijk aan dien, welken 
gij in vroegere partijen ook 
reeds hebt gemaakt ? Ieder van 
ons kent dat benepen gevoel 
een mooie stelling bedorven te 
hebben door een domheid, die 
zoo heel gemakkelijk te vermij
den zou zijn geweest; die we 
zelfs als zoodanig herkenden op 
het moment, dat we haar be

gingen. Waarom zou het noo- 
dig zijn ons steeds aan den- 
zelfden steen te stooten, zooals 
dat viervoetige dier niet doet, 
dat het minst van alle schep
selen met het schaakspel heeft 
uit te staan? Niet alleen, dat 
ge uzelf displezier bereidt, in
dien ge door een grove fout 
verliest... ook den overwin
naar ontneemt ge iedere reden 
tot juichen. Ons koninklijk 
spel is te schoon, dan dat het 
voldoening zou schenken de 
zege te behalen door een 
banale fout van den tegen
stander. Wjj voelen ons pas ge
lukkig, als wij ons den palm 
der overwinning zien toege
wezen dank zij de meerderheid 
aan kennis en kracht, die wij 
vermochten te bewijzen.
De telkens terugkeerende fou
ten van het jongetje boven 
mijn hoofd brachten mij op de 
gedachte dit boek voor u te 
schrijven. Ik wil hierdoor uw 
aandacht vestigen op een aan
tal verkeerde zetten, die elke 
schaakspeler tot in den treure 
herhaalt; een gamma van mis
grepen, die als een fatum ook 
op u schijnen te drukken. Mijn 
ervaring als simultaanspeler 
heeft ze mij in vollen omvang 
doen kennen; ze keeren terug 
met een hardnekkigheid en een 
regelmaat, die bijna hun be-
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staansrecht bewijzen. Ge be
hoeft werkelijk niet eens zoo 
heel sterk te spelen om met 
succes een dertigtal tegenstan
ders tegelijk te verslaan, zelfs 
al zijn dit zoogenaamd goede 
spelers.
Minstens de helft van hen be
hoeft ge niet te overwinnen, 
zij zullen er zelf wel voor zor
gen, dat ze verliezen, doordat 
ze in een van de vele overbe
kende fouten vervallen. Waar
om zoudt gij, waarde lezer, 
voor den vervolge dit euvel 
niet af zweren?

Indien een sterveling ertoe kan 
komen zijn leven te beteren; 
indien hij geen oneerlijkheden 
meer begaat en geen vergis
singen, als hij zijn luiheid, zijn 
vraatzucht, zijn vadzigheid van 
zich afschudt, en verder schrijdt 
als een gelouterd mensch, dan 
is hij daardoor nog geen super- 
wezen; en als een schaakspe
ler zich voorneemt en erin 
slaagt nooit meer ontijdig te 
rocheeren, nooit meer voorba
rig op pionnenroof uit te gaan, 
of een andere dergelijke dom
heid te begaan, dan is hij 
daardoor nog geën grootmees
ter! Maar weet u, wat hij er 
wel door bereikt? Dat hij op 
het bord der 64 velden plotse
ling een veel geduchter tegen
stander is geworden!

En daarom:
Kent uw fouten!
Prent uzelf in: „dat was 
eens, maar nooit meer!” 
Leert te profiteeren van de 
tekortkomingen uwer te
genpartij.

*

Indien ik u op het hart druk 
om u te hoeden voor een on
veilige koningsstelling, of voor 
een vork, of voor een aftrek- 
schaak, dan zult ge misschien 
hoovaardig de schouders opha
len en minachtend zeggen: 
„dat weet ik al lang.” Ik ge
loof u graag. Maar ik weet, 
dat het meerendeel der partijen 
door simpele tekortkomingen 
verloren wordt.
Bestudeert eens de volgende 
voorbeelden; zij toonen u vaak 
voorkomende fouten en leeren 
u ze op de juiste wijze te be
straffen.

No. 1

Een duidelijk voorbeeld, hoe 
gevaarlijk het is een paard op
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een randveld van het bord te 
plaatsen.
Zwart speelt hier 1.. .f5—f4 
met de bedoeling de terug- 
tochtsvelden f4 en g3 het paard 
te ontnemen, waarna het als 
volgt wordt veroverd: 2. Tel— 
hl, g7—g6; 3. Thl—gl, Dd7— 
d5; en het paard gaat verloren.

No. 2

Wij kunnen niet genoeg waar
schuwen tegen het gevaar, dat 
gij loopt, indien ge vroegtijdig 
op pionnenroof uitgaat. In de 
bovenstaande stelling meent 
zwart zijn hongerige maag te 
kunnen vullen door den pion op 
b2 op te peuzelen. Doch hij 
komt van een koude kermis
thuis. 1........ Db6Xb2?; 2. Pd4
—b5, Lc5Xe3; 3. Tal—bl en 
de vraatzuchtige Dame gaat 
verloren!

In voorbeeld Nr. 3 toont het 
paard zich te hongerig, het 
meent ongestraft den pion op

No. 3

d4 te kunnen verslinden, echter 
zal u blijken, dat het hem slecht 
vergaat 1. ... Pc6Xd4; 2. Ld5 
Xb7; Kc8Xb7; 3. Dh5—döf 
en nu staan zoowel de koning 
als het paard aangevallen. 
Zwart kan weliswaar het paard 
redden door het terug te spe
len, 3 ... Pd4—c6, doch komt 
daardoor op onaangename wij
ze gepend te staan. Wit ver
volgt 4. a2—a4 met de bedoe
ling den a-toren op strafexpe
ditie te kunnen uitzenden. 4. 
.... Kb7—b6 om de penning 
ongedaan te maken. 5. a4—a5f, 
Kb6—b7; 6. Tal—a3 en tegen 
de dreiging Ta3—b3f, gevolgd 
door het nemen van het paard, 
is geen parade.

Hier heeft zwart de fout be
gaan een volkomen nutteloos 
schaak te bieden, maar wat 
nog erger is, hij heeft er zich 
geen rekenschap van gegeven 
of de aanvallende officier, toen
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No. 4

hij de vijandelijke stelling bin
nendrong, nog wel een terug
weg tot zijn beschikking had. 
Wit bestraft deze lichtzinnig
heid door 1. Kdl—c2. Zwart 
speelt hierop Dd6—a3 in de 
meening, dat hij het aange
vallen paard voldoende be
schermt. Wit kan echter het 
beschermende stuk van plaats 
verdrijven en daardoor het 
paard veroveren. Er volgt na
melijk 2. Pfl—d2 gevolgd door 
3. Pd2—bl.

No. 5.

Indien gij materieel voorstaat, 
ruilt dan af! Dit is een regel,

waarvan de logica zich aan u 
opdringt; vergeet echter nooit 
u er van te overtuigen, of deze 
ruil zonder nadeelige gevolgen 
geschieden kan. In deze stel
ling staat zwart een toren 
voor, doch daarvoor heeft wit 
een niet te onderschatten aan
val. Indien wit hier aan zet 
was, zou hij onmiddellijk kun
nen winnen door 1. Pe6—d8f, 
gevolgd door mat in een paar 
zetten. Zwart aan zet kan ech
ter het eenvoudigst winnen
door 1........ Lf5Xe6, waardoor
de aanval van de tegenpartij 
dood loopt en wit kan opgeven.

No. 6

Een fout, die herhaaldelijk 
wordt gemaakt is het te dik
wijls spelen met dezelfde fi
guur. Een gevolg hiervan is, 
dat de ontwikkeling verwaar
loosd wordt. In dit voorbeeld 
heeft wit d4—d5 gespeeld met 
de bedoeling het paard op c6

11



naar een minder gunstig veld 
te verdrijven. Hierop nam 
zwart met den looper b6 op 
e3. Wit neemt dezen looper 
echter niet terug, doch speelt 
d5Xc6 en zwart ziet zich ge
noodzaakt zijn looper van e3 
naar e6 terug te spelen, zoodat 
hij twee onnutte zetten heeft 
gedaan. Veel beter ware het 
geweest, indien hij dadelijk het 
paard van c6 naar e7 gespeeld 
had.

No. 7

Indien gij' een vijandelijk stuk 
aanvalt met de bedoeling het 
te verdrijven, kijkt dan te al
len tijde goed uit, of gij het 
daardoor niet dwingt zich op 
een sterker veld te nestelen. 
In deze stelling begaat zwart 
een fout, die herhaaldelijk in 
de opening wordt gemaakt. 
Zwart heeft na: d2—d4, Lc8— 
g4 gespeeld. Hierop antwoordt 
wit d4Xe5 en nu ziet zwart 
zich wel gedwongen zijn ont
wikkelden looper tegen het

paard op f3 te ruilen, aange
zien hem anders het verlies 
van een pion boven het hoofd 
hangt.
Wit slaat met zijn dame den 
looper op f3 terug, waar zij 
een uitmuntende plaats in
neemt, en daardoor heeft zwart 
in de kaart van zijn tegen
stander gespeeld.

No. 8

Het moge in het algemeen 
juist zijn vroegtijdig te rochee- 
ren, omdat dan doorgaans de 
koning in veiligheid komt. 
Al te dikwijls evenwel ziet men 
dezen zet volvoeren op een 
oogenblik, dat de tegenstander 
een stormaanval kan ontkete
nen. In een stelling als deze,, 
waar de tegenstander met ge- 
heele legerkorpsen klaar staat 
voor den aanval, pleegt men 
zelfmoord. Hij speelt op 0—0, 
Df6—f4; 2. h2—h4 (op h3 kan 
Lh3: volgen) Pe5Xf3t; 3.
DdlXf3, Df4Xh4 en zwart
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wint. Veel verstandiger ware 
het geweest, indien wit zich 
op de lange rochade had voor
bereid.

nu, teneinde dit te ontgaan,
1......... Te2—b2 speelt met de
bedoeling den toren te ruilen, 
kan wit onverwacht partij

No. 9

In een stelling ais deze, wordt 
herhaaldelijk de fout gemaakt 
Lel—g5? te spelen. Het lijkt 
alsof dit een goede ontwikke- 
lingszet is. In werkelijkheid 
echter gaat er een kostbare 
pion door verloren. Zwart
speelt namelijk 1..........Pf6X
d5 en heeft den buit binnen
gehaald. Indien wit het paard 
slaat met den c- of e-pion, 
neemt zwart den looper op g5 
en indien wit eerst op e7 ruilt, 
slaat zwart den looper op e7 
met het paard d5 terug.

Men mag zich wel eens extra 
bedenken, alvorens men een 
reeds verkregen open lijn vrij
willig prijsgeeft.
In deze stelling dreigt wit door 
Pf3—g5f den ongedekten toren 
op e2 te winnen. Indien zwart

No. 10

trekken van de vrijgekomen 
open lijn. Wit speelt namelijk 
2. Dg4—e6f Kf7—f8, 3. TblX 
b2 Ld4Xb2, 4. Pf3—g5 en mat 
op f7 is niet te dekken. Zwart 
had eenvoudig den toren naar 
e8 moeten terug spelen.

No. 11

In een partij Duras—dr. Olland 
speelde wit hier Pe2—f4 ? ? 
Een grove fout. Hij had hier 
kunnen winnen door 1. Lh6— 
f8t Lg4—h5, 2. Dh4Xh5f!
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g6 X h5, 3. Td6—h6 mat. Duras 
beging deze fout, doordat hij 
niet voldoende aandacht be
steedde aan de kracht van 
het aftrekschaak. Had hij dit 
wel gedaan, dan zou hij on
getwijfeld de combinatie ge
zien hebben. In dergelijke stel
lingen maakt men dus een 
psychologische fout, dndien men 
niet grondig nagaat, of een 
aftrekschaak in eenigen vorm 
voordeel kan opleveren.

No. 12

Een regel, die algemeene be
kendheid geniet, waartegen 
desniettemin zwaar gezondigd 
wordt, luidt: brengt uw dame 
niet te vroeg in het spel. Uw 
tegenstander kan zijn ontwik
keling daarop inrichten en uw 
dame met tempowinst achter
volgen. Soms net zoolang tot 
ze geen terugweg meer heeft, 
en tenslotte gekaapt wordt. 
Deze fout wordt gedemon
streerd in bovenstaand dia
gram. Als zwart hier de dame

met Df6 ontwikkelt, straft wit 
hem door Lel—g5 en de arme 
koningin valt ten offer aan de 
gevolgen van haar te vroeg
tijdig verschijnen. Namelijk 
na 2. Lel—g5, Lc6Xf3, speelt 
wit 3. Ddl—d2 en de dame 
kan nergens vluchten, daar op 
Df6X d4 wit met Ld3—b5| ver
volgt.

No. 13

Ge begaat een ernstige fout, 
indien gij in de opening een 
reeds ontwikkeld stuk ruilt 
tegen een onontwikkeld vijan
delijk stuk. Daardoor helpt ge 
uw tegenstander. In de dia- 
gramstelling zou zwart kunnen
spelen 1.........Pb4—d3f in de
hoop, dat wit het lastige paard 
verwijdert door 2. Lc4Xd3, 
waarna zwart na Dd8X d3 een 
sterke positie inneemt. Wit 
heeft echter een sterkeren zet 
tot zijn beschikking namelijk 
2. Kei—e2!, waarna het paard 
weg moet. Indien zwart nu 
speelt 2..........Pd3Xclt dan
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No. 15volgt 3. Tal X cl en nu is het 
resultaat, dat het zwarte ac
tieve paard geruild is tegen 
een passieven looper, dat wit 
hierdoor een toren in het spel 
heeft gebracht; en indien we 
de stelling bekijken, zien we, 
dat zwart pas één stuk heeft 
ontwikkeld, terwijl wit zijn 
ontwikkeling nagenoeg vol
tooid heeft.

No. 14

Wit heeft als laatsten zet e4— 
e5 gedaan. Zeer vaak ziet men, 
dat als antwoord hierop het 
paard van f6 naar g4 gespeeld 
wordt. Zeer zeker niet het 
sterkste! Want wit komt nu 
na Lel—f4 met de navolgende 
dreiging h2—h3 in het voor
deel. De aangewezen zet van 
zwart is d7—d5, welke zet de 
zwarte ontwikkeling ten goede 
komt.
De lange rochade komt aan
merkelijk minder voor dan de 
korte, want ze vereischt meer

voorbereiding en biedt door
gaans minder veiligheid. Ge
woonlijk gaat men er pas toe 
over, als de korte rochade om 
de een of andere reden onmo
gelijk geworden is en te allen 
tijde dient men vooraf te on
derzoeken, of de koning er 
wel door in veiligheid komt. 
Indien de c-pion reeds is op
gespeeld, is die veiligheid al
lerminst verzekerd.
In bovenstaande partijstelling 
demonstreert Canal tegen een 
amateur (Budapest 1934) op 
leerzame wijze de gevaren, 
waarvan we spraken.
Zwart rocheerde hier lang en 
meende nu, dat hem voorloopig 
niets gebeuren kon. Er volgde 
echter: 1. a3Xb4! DaöXalt, 
2. Kei—d2 DalXhl; 3. Df3X 
c6f, b7Xc6; 4. Le2—a6 mat.

Wits laatste zet was Ddl—b3. 
Wit heeft al twee pionnen ge
offerd en biedt nu nog een 
toren aan. Zwart mag zich
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No. 16

echter nog wel eens extra be
denken, voor hij van deze gul
heid gebruik maakt. Gewoon
lijk schuilt er een addertje in 
het gras, als een schaakspeler 
zijn stukken zoo gul ten ge
schenke aanbiedt. Denkt nooit, 
dat uw tegenstander zich ver
gist, zoekt liever naar zijn be
weegreden.
In dit geval tracht wit gebruik 
te maken van zijn veel betere 
ontwikkeling en wint nogmaals 
een tempo door den looper 
aan te vallen. Indien zwart den 
toren neemt, begaat hij de fout 
op roof uit te gaan, voor hij 
zijn stukken heeft uitgebracht.
Er volgt dan 1.........Lc3Xal,
2. Lc4Xf7t Ke8—f8, 3. Lel— 
g5 Pc6—e7, 4. Pf3—e5 (dreigt 
Df3) d7—d5 (op LalXd4 wint 
Lf7—g6) 5. Db3—f3 en wit
wint b.v. 5..........Lc8—f5, 6.
Lf7—e6 Dd8—d6 (op g6 volgt 
Lh6f en Lf7 mat) 7. Le6Xf5 
Fe7Xf5, 8. Df3Xf5t KfS—e8 
en mat op f7.

De beste zet voor zwart in
deze stelling is 1.........d7—d5.
Zwart offert daardoor een 
pion terug, hierdoor komt de 
looper op c8 vrij en zwart kan 
rocheeren. Hieruit kunt ge 
leeren, dat, indien gij in ont
wikkeling achter zijt, ge beter 
een pion kunt weggeven om 
uw achterstand in te halen, 
dan u in moeilijkheden begeven.

No. 17

Een veelvuldig voorkomende 
fout wordt in deze en derge
lijke stellingen gemaakt, in
dien zwart hier de dames ruilt 
om wit een dubbelpion te be
zorgen. Hij verschaft zijn te
genstander daardoor een open 
a-lijn en goede kansen voor 
een aanval op den damevleugel, 
waar een pionnenopmarsch met 
c4—c5 en b3—b4 tengevolge 
van de dameruil kansen be
looft.
Dameruil zou in een derge
lijke stelling alleen in aan
merking kunnen komen, indien
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wit c4 X <35 zou hebben . ge
speeld, aangezien daarna door 
dameruil de dubbele b-pionnen 
geïsoleerd zijn.
Opent nooit het spel, indien ge 
in ontwikkeling achter zijt.

No. 18

In deze stelling, die ontleend 
is aan een partij Landau—Da- 
vidson (1938) speelde zwart als
laatste zet 7......... e6—e5. Dit
is een ernstige fout in strijd 
met den regel: Opent het spel 
niet, zoolang gij in ontwikke
ling achter staat.
Wit wist in de partij op de 
navolgende wijze van de te
kortkoming gebruik te maken: 
8. d4x©5 Pd7Xe5; 9. Pf3Xe5 
Dc7Xe5, 10. e3—e4! d5Xe4, 
11. Pd2Xe4 Pf6Xe4, 12. Ld3X 
e4 Lf8—d6, (natuurlijk niet 
De5X«4 wegens Tfl—el) 13. 
f2—f4 De5—f6, 14. Ddl—d3
h7—h5 (op 0—0 volgt Le4X
h7f terwijl na 14.........a7—a6
zou volgen 15. Tfl—dl Dd6— 
e7, 16. Le4Xb7! Lc8Xb7, 17.

Dd3—d7f en wint) 15. Le4x 
b7! Lc8Xb7, 16. Dd3—b5f en 
wit heeft één pion gewonnen 
bij goede stelling.
Gij zult er verstandig aan doen 
deze voorbeelden in uw ge
heugen te prenten; doch bo
vendien zult gij nuttig werk 
verrichten door aanteekening 
te houden van de door u ge
maakte fouten, telkens wan
neer ge een partij verliest. Gij 
zult daardoor vermijden tel
kens weer dezelfde fouten te 
maken en tenslotte zal het uw 
tegenstander niet zoo gemak
kelijk meer lukken u in een 
verloren positie te brengen. 
Tevens zult ge daardoor uzelf 
leeren profijt te trekken van 
deze fouten, telkens wanneer 
uw tegenspeler ze begaat.
Vaak wordt in een schaakpar
tij voordeel verkregen, zelfs de 
overwinning behaald, door het 
brengen van een offer. Meestal 
houdt dit een element van ver
rassing in. Indien de tegen
stander dit in zijn berekenin
gen niet voorzien heeft, ziet 
hij zich plotseling voor geheel 
nieuwe voortzettingsmogelijk- 
heden geplaatst. Echter komt 
het ook voor, dat een offer 
wordt uitgelokt. Dit geschiedt, 
als de tegenspeler reed» bij 
voorbaat een middel gevonden 
heeft, om het offer waarde-
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loos te maken. Hieruit volgt 
dus, dat men alvorens een 
offer te brengen nauwkeurig 
moet uitrekenen, of het in alle 
varianten correct is. Tevens 
mag niet over het hoofd wor
den gezien, dat de tegenstan
der niet verplicht is het offer 
aan te nemen!

No. 19

Hieruit volgt dus, dat ge, voor 
ge een offer brengt, nauwkeu
rig onderzoekt, of uw tegen
stander geen voordeel verkrijgt 
door uw gave te weigeren!' 
In een partij Duras—Przepior- 
ka (Breslau 1912) geschiedde 
het volgende: Wit speelde hier 
1. Pe5Xf7?
Hij had er in zijn berekeningen 
uitsluitend op gerekend, dat 
zwart het paard zou nemen, 
waarna natuurlijk zou zijn ge
volgd: 1........ Te7Xf7, 2. TflX
f7 Kg8Xf7, 3.De2Xe6f Kf7— 
f8, 4. Tel—flj enz.
Zwart vond echter een veel 
sterkere voortzetting. 1..........

Td8—f8! De weerlegging! 2. 
Pf7—e5 Tf8Xflf, 3. Pg3X 
fl Pd7Xe5, 4. De2Xe5 Dc5— 
f2!, 5. De5—b8f Kg8—f7, 6. 
g5—g6f h7Xg6, 7. Db8—g3 
Lb7—g2f, 8. Dg3Xg2 Df2X 
el en zwart wint.
Een andere fout, welke her
haaldelijk wordt gemaakt is, 
dat de speler, als hij een offer 
brengt, over het hoofd ziet, dat 
de tegenstander het kan aan
nemen, doch niet verplicht is 
dit reeds den eersten zet te 
doen.
In het onderstaand diagram, 
dat wij evenals het voorgaande 
ontleenen aan „Ein Rundflug 
durch die Schachwelt” van R. 
Spielmann, maakt de zwart- 
speler die door ons genoemde 
fout.

No. 20

In de partij Teichmann—dr. 
Tartakower (Karlsbad 1907)
speelde zwart 1.........d6—d5?
De inleiding tot een foutieve 
offercombinatie. 2. Lb2 X g7
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Kg8Xg7, 3. c4Xd5 Pe6Xf4? 
Dit is het offer, dat zwart voor 
oojgen stond. Indien wit dit 
oogenblikkelijk had aangeno
men, zou zwart inderdaad een 
sterken aanval verkregen heb
ben, hij heeft echter verzuimd 
rekening te houden met den

volgenden sterken tusschenzet. 
4. Pd2—fl! Hierdoor staat 
wit plotseling gewonnen. Dame 
en toren hebben vrij spel ge
kregen, het bedreigde veld g3 
is beschermd en het paard op 
f4 heeft geen terugweg.

19



HOOFDSTUK H.

O p e n i n g.

Het zou niet in overeenstem
ming zijn met den titel van 
dit boek, indien wjj u een 
verhandeling over de theorie 
der openingen hielden, of in
dien wij u een ophooping van 
varianten toedienden; gij kunt 
die in elk leerboek vinden. Veel 
meer ligt het op onzen weg u 
te wijzen op de vele fouten, 
welke door niet onderlegde 
spelers veelvuldig in de eerste 
zetten der partij gemaakt 
worden, met het gevolg, dat 
ze reeds dadelijk zoo slecht 
komen te staan, dat ze de par
tij reeds verloren hebben, 
eigenlijk nog voor ze goed en 
wel begonnen zijn.
Hoe dikwijls hoort men zooge
naamde natuurspelers (zoo 
noemt men schakers, die on- 
tegenzeggelijk een zekere be
gaafdheid voor het spel bezit
ten, doch daar zij er nooit een 
studie van maakten, te kort 
schieten in de techniek der 
strategie) niet zeggen: „Kende 
ik maar de openingen, dan zou 
ik gemakkelijk van een boel 
menschen kunnen winnen, 
waar ik nu, omdat ze volgens 
„het boekje” spelen, van ver
lies”.

Iemand, die zoo spreekt, ver
beeldt zich, dat het noodzake
lijk is een omvangrijke studie 
van de openingen te maken en 
den ballast van een pak vari
anten met zich rond te dragen. 
Doch daarvoor hebben zij lust 
noch tijd.
Naast deze natuurspelers be
staat een andere categorie, die 
meenen sterke spelers te kun
nen worden door machinaal 
openingsvarianten uit het 
hoofd te leeren, zooals een 
schooljongen een lijst met jaar
tallen.
Zoowel de eerste als de tweede 
groep is op den verkeerden 
weg. Het is volstrekt niet noo- 
dig een diepe studie van deze 
materie te maken; voldoende 
is het zich rekenschap te ge
ven van het wezen van den 
opbouw der partij. Indien we 
de vier regels voor oogen hou
den, waarin dr. Lasker de 
richtlijnen der openingen om
schrijft, bereiken we reeds ge
noeg om ons voor groote te
leurstellingen te behoeden.
1. Speelt steeds één pion in 
het centrum, maar nooit meer 
dan twee.
2. Ontwikkelt uw spel! Dit
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sluit in, dat gij met een stuk, 
dat reeds ontwikkeld is, niet 
nogmaals speelt.
3. De dame mag niet te vroeg 
in het spel worden gebracht. 
Ontwikkelt eerst de paarden, 
daarna pas de loopers.
4. Het pennen van een paard 
op f6 resp. f3 door Lg5 resp. 
door Lg4, hééft pas nut, na
dat de tegenstander gero- 
cheerd heeft.
We zullen deze vier punten 
eens nader bekijken:
Punt één bespreken we uit
voerig in hoofdstuk JU, pag. 55 
(Centrum).
Wat punt twee betreft: ge zult 
begrijpen, dat, als gij bijvoor
beeld drie maal achtereenvol
gens met hetzelfde paard 
speelt, terwijl uw tegenstander 
dit beantwoordt door twee 
loopers en een paard uit te 
brengen, gij in ontwikkeling 
achter zijt geraakt. De tegen
partij heeft dan meer strijd
krachten tot haar beschikking 
gekregen en is daardoor op dat 
oogenblik reeds sterker dan gij.

Punt 3. Als de dame vroegtij
dig in het spel komt, geeft ge 
daardoor uw tegenstander ge
legenheid haar met tempo
winst te verjagen. Daardoor 
zijt gij genoodzaakt hetzelfde 
stuk (de dame) meermalen te

spelen, waardoor ge in de fout 
van punt twee vervalt.
Volgens dr. Tarrasch zijn de 
velden c3 en f3 resp. c6 en f6 
de aangewezen velden voor de 
paarden (deze bekende schaak- 
peadagoog spreekt zelfs van 
„natuurlijke” velden). I>e 
plaats voor de loopers echter 
wordt veelal bepaald door den 
aard der ontwikkeling van den 
tegenstander. En daar om
trent de paarden niet deze on
zekerheid bestaat, is het lo
gisch de ontwikkeling der 
paarden te doen voorgaan. Na
tuurlijk is dat geen regel zon
der uitzonderingen, doch in het 
algemeen kan men zeggen, dat 
het voor den niet theoretisch 
geschoolden speler de veiligste 
methode is.

Punt 4 bespreken wij uitvoerig 
in hoofdstuk Hl, pag. 51 (Pen
ning).

Aangezien wit den eersten zet 
doet, is hij in de gelegenheid 
een aanvallende tactiek te vol
gen. En daar zwart het initia
tief voorloopig aan den tegen
stander moet overlaten, is hij 
op de verdediging aangewezen. 
Deze eenvoudige waarheid in 
te zien is noodzaikelijk. Des
ondanks begaan beginnelingen 
telkens de fout dit niet te doen, 
waardoor zij reeds den grond-
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slag leggen voor het verliezen 
der partij.
Een gezond principe is: in 
den aanvang uitsluitend die 
pionnen op te spelen, waardoor 
een weg voor de officieren 
wordt vrij gemaakt. Telkens 
wanneer men een pionnenzet 
doet. welke niet bevorderlijk 
is voor de ontwikkeling, lijdt 
men een tempoverlies. Welke 
nadeelige gevolgen dergelijke 
tempoverliezen met zich slee- 
pen, moge blijken uit het vol
gende voorbeeld.

No. 21

In bovenstaande stelling zijn, 
zooals ge ziet, pas 5 zetten ge
daan. Wit heeft, zeer terecht 
eerst zijn koningspion twee op
gespeeld, daarna zijn beide 
paarden naar de natuurlijke 
velden gebracht en toen zijn 
looper ontwikkeld. Zwart heeft 
in plaats van het goede voor
beeld te volgen slechts een 
stuk ontwikkeld en twee totaal 
nuttelooze pionzetten gedaan

(a6 en h6). Het gevolg daar
van is, dat wit in ontwikke
ling zooveel voorgekomen is, 
dat hij nu reeds door een fraaie 
combinatie winnen kan. Name
lijk 1. Pf3Xe5!! met minstens 
pionwinst, want als pion d6 
het paard slaat, neemt wit den 
looper op g4. Indien echter 
zwart het damesoffer aan
neemt, volgt: 1........ Lg4Xdl?
2. Lc4Xf7f Ke8—e7, 3. Pc3— 
d5 mat.

No. 22

In den aanvang van dit hoofd
stuk hebben wij u op het hart 
gedrukt de dame vooral niet 
vroegtijdig te ontwikkelen, 
daar uw tegenstander anders 
gelegenheid zou krijgen haar 
met tempowinst te verjagen. 
In bovenstaande veelvuldig 
voorkomende partijstelling (na 
de zetten: 1. e2—e4 e7—e5,
2. Pgl—f3 Pb8—c6, 3. d2—d4 
e5Xd4, 4. Pf3Xd4 (de z.g. 
Schotsche opening) zou zwart 
met den genoemden gulden
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No. 23regel voor oogen, kunnen rede- 
neeren: „ik ruil hier de paar
den om, wit is genoodzaakt 
met de dame terug te nemen, 
deze dame is daardoor vroeg
tijdig ontwikkeld, staat geëx
poneerd, zoodat deze manoeu
vre mijn tegenstander in het 
nadeel brengt”.
Deze redeneering is echter ge
heel foutief. Er bestaat nu een
maal geen regel zonder uitzon, 
deringen, en hier doet zich een
speciaal geval voor. 4..........
Pc6Xd4 is bepaald slecht, aan
gezien in dit geval de dame 
op d4 onaantastbaar staat. Ze 
kan alleen verdreven worden 
door den zet c7—c5 en hierdoor 
verzwakt zwart het veld d6 
en blijft met een achterstal- 
ligen pion op d7 in het nadeel. 
En indien hg den zet c7—c5 
achterwege laat, zal het hem 
moeilijk vallen zich te ontwik
kelen, daar de dame op d4 het 
uitbrengen van den konings- 
looper belet en indien zwart 
Pf6 speelt volgt e5 en het 
paard moet weer terug.

Na de zetten 1. e2—e4 e7—e5, 
2. Pgl—f3 Pb8—c6, 3. Lfl— 
b5 a7—a6, 4. Lb5—a4 Pg8—f6, 
5. 0—0 b7—b5, 6. La4—b3 d7— 
d6 (de Spaansche opening) 
ontstaat bovenstaande stelling. 
Telkens en telkens weer ziet 
men den witspeler hier den

foutieven zet 7. d2—d4 Pc6X 
d4, 8. Pf3Xd4 Pc6Xd4, 9.
DdlXd4? uitvoeren. Deze zet 
is wel in overeenstemming 
met de strategie: ze beoogt
den d-pion tegen den sterken 
centrumpion e5 te ruilen, te
vens wordt de damelooper 
vrij gemaakt. Echter gaan 
hier deze overwegingen niet 
op, daar zwart door een tac- 
tischen tegenstoot in materieel
voordeel komt. Er volgt 7.........
Pc6Xd4, 8. Pf3Xd4 c5Xd4, 
en indien nu de dame op d4
terugneemt, volgt 9.........c7—
c5 en zwart wint een stuk, 
doordat hij op den volgenden 
zet c5—c4 speelt, waardoor de 
looper verloren gaat.
De beslissende fout is 9. DdlX 
d4? Wit kan in gambiet stijl 
voortzetten n.1. met 9. c2—c3 
zooals Yates met succes placht 
te doen.

Een overbekende stelling is 
deze: zg ontstaat na de zetten:
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No. 24

1. e2—e4 e7—e5, 2. Pgl—f3 
Pb8—c6, 3. Lfl—c4 Pg8—f6, 
4. Pf3—g5 (Twee-paarden-spel 
in de nahand). Zooals ge ziet, 
staat pion f7 aangevallen en 
zwart kan deze slechts op één
wjjze verdedigen: door 4.........
d7—d5. Wit speelt hierop 5. 
e4Xd5.
Sn nu ziet men maar al te dik
wijls gebeuren, dat zwart 
schijnbaar plausibel antwoordt
met 5..........Pf6Xd5? Dit is
fout. Het juiste antwoord is
hier 5..........Pc6—a5, waarna
wit het beste voortzet met 6. 
d2—d3 en zwart vervolgt met
6.......... h7—h6, 7. Pg5—f3
e5—e4 en zwart heeft voor den 
geofferden pion goede aanvals- 
kansen. Na den tekstzet (5.... 
Pf6Xd5?) kan wit door het 
volgende paardoffer dn beslis
send voordeel komen: 6. Pg5X 
f7 Ke8Xf7, 7. Ddl—f3f Kf7— 
86, 8. Pbl—c3 Pc6—e7, 9. d2— 
34 c7—c6 (op 9..........e5Xd4

volgt Df3—e4f) 10. 0—0 met 
winnenden aanval.

No. 25

Deze stelling demonstreert ons 
een bekend valletje in de ope- 
ning. Na de zetten 1. e2—e4 
e7—«5, 2. Pgl—f3 Pb8—•c6, 
3. Lfl—c4 Pc6—d4 heeft zwart 
zich aan een ernstige fout 
schuldig gemaakt, door reeds 
dadelijk tweemaal met het
zelfde stuk te spelen, hetgeen 
voor de ontwikkeling niet be
vorderlijk is. Indien wit nu 
voortgaat met zijn stukken dn 
het spel te brengen, b.v. door 
0—0 of Pbl—c3, dan zal zijn 
ontwikkelingsvoorsprong op 
den duur tot zijn reoht komen. 
Zwart beging echter deze fout 
willens en wetens. Hij tracht 
den tegenstander te verleiden 
tot den foutieven zet 4. Pf3X 
e5? Nadat wit onnoozel in de 
val geloopen is, wordt hij op 
3e volgende wijze af gestraft:
4..........Dd8—g5!, 5. Pe5Xf7
(relatief het beste is hier nog
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5. Lc4Xf7+ Ke8—e7, 6. Pbl— 
c3!, waarbij wit voor het ge
offerde stuk twee pionnen ver
krijgt met bovendien eendge
aanvalskansen) 5......... Dg5 X
g2, 6. Thl—fl Dg2Xe4t, 7. 
Lc4—e2 Pd4—f3 mat.

No. 26

Uit Albins tegengambiet, wel
ke ontstaat na de zetten: 1. 
d2—d4 d7—d5, 2. c2—c4 e7— 
e5, 3. d4Xe5 d5—d4 verkrijgen 
we bovenstaande stelling.
Wit heeft weliswaar een pion 
meer, doch ondervindt eenige 
moeilijkheid bij de ontwikke
ling, daar de zwarte pion op 
d4 hem hindert. Teneinde dezen 
hinderpaal uit den weg te rui
men, ziet men vaak e2—e3 
spelen, in plaats van Pgl—f3 
gevolgd door Pbl—d2 en g2— 
g3 enz.
Na 4. e2—e3 wordt zwart de 
gelegenheid geboden een aar
dige val open te zetten: 4........
Lf8—b4f en indien wit nu ver
volgt met 5. Lel—d2 (op Pd2

verkrijgt wit een dubbelpion op
de e-lijn) speelt zwart 5.........
d4Xe3!, 6. Ld2Xb4 e3Xf2t, 7. 
Kei—e2 f2 X glPf (zwart slaat 
op gl en promoveert tot paard, 
waardoor wit schaak staat), 
en wanneer wit nu het paard
op gl slaat, dan volgt 8.........
Lc8—g4f met damewinst.

Ken andere aardige val in deze 
opening is de volgende. Indien 
wit in de diagramstelling in 
plaats van 4. e2—e3, den zet 
4. Pbl—d2 speelt, kan volgen 
Pb8—c6, 5. Pgl—f3 Dd8—e7, 
6. g2—g3 (dit geldt als de 
beste opstelling tegen het 
Albin gambiet) Pc6Xe5 en als 
wit nu op pionnenroof uitgaat 
door 7. Pf3Xd4?? te spelen, 
dan wordt hij door 7. .... 
Pe5—d3 mat gezet. Een der
gelijk stikmat door een paard 
kan zich ook in andere openin. 
gen voordoen.

No. 27

Vooral door beginnelingen 
wordt in de bovenstaande stel-
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■un§’ (Russische verdediging na 
1. e2—e4 e7—e5, 2. Pgl—f3 
Pg8—f6, 3. Pf3Xe5) de fout
gemaakt hier 3........ Pf6Xe4?
te spelen. Voor den oningewij
de ligt deze zet voor de hand: 
hij bootst de zetten van wit na 
en krijgt een verloren pion 
terug. Doch zooals het vervolg 
zal leeren, kost deze zet min
stens een pion. De juiste zet
zou zijn geweest 3........ d7—d6
en daarna pas Pf6Xe4. Nu
volgt na 3..........Pf6Xe4, 4.
Ddl—e2 Dd8-—e7 zoo goed als 
gedwongen, daar op een paard- 
zet, b.v. Pe4—f6, volgt dame- 
verlies door Pe5—c6t, 5. De2X 
c4 d7—d6, 6. d2—d4 en zwart 
krijgt weliswaar het paard 
terug, maar verliest een pion.

No. 28

Veel schakers hebben de slech
te gewoonte de eerste zetten 
zonder nadenken in snel tem
po uit te voeren. De opening 
geschiedt haast automatisch, 
men weet nu wel, dat paarden

en loopers ontwikkeld moeten 
worden en pas nadat dit is 
geschied, is de speler wel 
bereid te gaan nadenken. 
Deze opvatting echter is ge
heel onjuist. Indien men in de 
opening een slechten zet doet, 
zal men de gevolgen daarvan 
in de geheele partij onder
vinden en wie zijn stelling 
opbouwt met tact en overleg, 
heeft reeds den eersten stap ge
daan op den weg naar de 
overwinning. Het begin-sta- 
dium der partij bevat reeds 
zooveel listen en lagen, dat 
men veel kans loopt voor on
aangename verrassingen te 
komen, indien men dit gedeelte 
onachtzaam behandelt.

Menig schaakspeler is bij bo
venstaande stelling in de val 
geloopen en ontelbaren zullen 
dit voorbeeld volgen, zoolang er 
ter wereld nog wordt ge
schaakt. Na de zetten 1. e2— 
e4 e7—e5, 2. Pbl—c3 (Ween- 
sche partij) Pg8—f6, 3. Lfl—
c4 heeft zwart 3.........Pf6Xe4
gespeeld. Dit is het bekende 
schijnoffer, een overbekende 
goede variant. Indien wit het 
paard neemt, dan volgt d7—d5 
en zwart wint het stuk terug 
en verkrijgt een goed spel, 
aangezien zwart dan het cen
trum beheerscht. Een psy
chologische fout van den
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nonchalanten speler is, dat hij 
stilzwijgend aanneemt, dat de 
tegenpartij overhaast op de 
variant ingaat, die hij voor 
oogen had. Wit heeft hier 
echter nog een geheel andere 
voortzetting, één die weliswaar 
voor zwart niet direct nadeelig 
is, doch hem in een situatie 
plaatst, welke alle aandacht 
opeischt. Wit kan namelijk 
spelen 4. Lc4Xf7t (Ziet er 
oogenschijnlijk doodelijk uit, 
daar zwart de rochade verliest, 
doch de theorie heeft uitge
wezen, dat dit geen nadeel 
voor zwart beteekent, daar 
bij goed tegenspel, nadat de 
looper van f8 ontwikkeld is, 
de rochade kunstmatig kan 
worden toegepast, waarna 
zwart dank zij het sterke pion
nencentrum het beste spel
heeft) 4........ Ke8Xf7, 5. Pc3X
e4. Nu echter is het voor 
zwart meer dan ooit noodig 
zeer bedachtzaam naar goede 
zetten uit te kijken. Het paard 
op e4 staat gevaarlijk en moet 
verdreven worden, derhalve is
5..........d7—d5 wel de beste
zet. Ook 5.........Lf8—e7 komt
hl aanmerking, daar dit een 
begin maakt met het boven 
omschreven ontwikkelingsplan. 
Doet zwart hier echter een
noodeloozen zet als b.v. 5.........
Pb8—c6 dan volgt 6. Df3t, en

indien nu zwart met zijn ko- 
ning naar g8 uitwijkt (op Kg6 
bevindt zich de koning in een 
matnet; het beste is Kf7—e8) 
zet wit voort met 7. Pe4—g5! 
met de dreiging mat op f7. 
Dit is alleen met dameverlies
te pareeren, b.v. 7.........Dd8—
e7, dan volgt 8. Df3—d5, ter
wijl op Dd8Xg5 mat volgt 
door Df3—d5 of Df3—b3f.

No. 29

Hoe oppervlakkig vaak wordt 
nagedacht bij het doen der ope
ningszetten illustreert het bo
venstaande voorbeeld. Het is 
het overbekende valletje, dat 
ontstaat in het damegambiet
na zwarts zet 4......... Pb8—
d7. Het lijkt, alsof wit een 
pion kan winnen door twee
maal op d5 te slaan. Doch zel
den is het ons overkomen, 
zelfs niet in een simultaan
seance, dat een tegenstander 
zich aan den pion vergreep, en 
dit bleef niet achterwege, door-
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dat zoo iemand de gevaarlijke 
gevolgen kende, door bestu- 
deering van de theorie, doch 
doordat het meestal niet 
eens tot hem was doorge
drongen, dat de pion instond. 
Teneinde volledig te zijn geven 
wij hierbij het verloop na 4.... 
Pb8—d7: 5. c4xd5 e6Xd5,
6. Pc3 X d5 ? Pf6Xd5!, 7. Lg5 
Xd8 Lf8—b4t, 8. Ddl—d2 (ge
dwongen) Lb4Xd2f, 9. KelX 
d2 Ke8Xd8 en zwart heeft een 
stuk meer.
Na de zetten 1. e2—e4 e7—e5, 
2. Pgl—f3 Pb8—c6, 3. d2—d4 
e5Xd4, 4. Lfl—c4 Lf8—c5, 5. 
Pf3—g5 Pg8—h6, 6. Ddl—h5 
ontstaat de navolgende over
bekende stelling. De pion op 
f7, die nu driemaal aangeval
len is, behoeft een nieuwe dek
king. Het lijkt, dat deze ver
kregen kan worden door den
zet 6.........Pc6—e5, waardoor
het paard niet alleen het be
dreigde punt verdedigt, maar 
tevens den looper op c4 aan
valt. Indien zwart echter dezen 
zet uitvoert, begaat hij een 
fout: hij is in een bekende val 
geloopen.

Wit vervolgt na 6.........Pc6—
e5 met 7. Pg5—e6! d7Xe6, 8. 
Dh5Xe5 en wit wint een stuk, 
daar zoowel de looper op c5, 
als pion g7 aangevallen wor
den. Er dreigt bovendien 8.

LclXh6 en zwart kan niet. 
terugslaan, daar de toren op- 
h8 verloren zou gaan.

No. 30

In de Fransche partij ontstaat 
onderstaande stelling na de 
zetten: 1. e2—e4 e7—e6, 2..
d2—d4 d7—d5, 3. Pbl—c3 
Lf8—b4, 4. a2—a3 Lb4Xc3f, 5- 
b2Xc3 c7—c5, 6. Ddl—g4.

No. 31

Het is moeilijk voor zwart hier 
een bevredigende voortzetting 
te vinden. g7—g6 zou een ern
stige verzwakking beteekenen, 
wit zou met h2—h4 deze zwak
te kunnen uitbuiten. Op Dd8—
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f6 kan wit een pion winnen 
door op d5 te slaan, terwijl op
1 ......Ke8—f8 de zwarte ko-
ning geëxponeerd staat. Daar
om lijkt het beste 1........ d5X
e4 met de bedoeling op 2. 
Dg4Xg7 te antwoorden met
2 ...... Dd8—f6, waardoor na
dameruil zwart er niet slecht 
voorstaat. Men ziet ook inder
daad dezen zet veelvuldig uit
voeren, doch dit is een fout, 
welke de kwaliteit kost.
Er volgt namelijk op 1. ...» 
d5Xe4, 2. Dg4Xg7 Dd8—f6, 3. 
Lel—h6! en door dezen 
fraaien zet gaat de kwaliteit 
voor zwart verloren, want na
3 ....... Pb8—d7 volgt eerst
Lfl—b5.

No. 32

Een fout, die ook aan de orde 
van den dag is, en zelfs ge
maakt wordt door sterkere 
spelers, is de volgende:
Een stelling als bovenstaande 
kan ontstaan uit verscheidene 
in de mode zijne openingen. 
Deze stelling kwam voor in

mijn partij tegen Dyner 
(zwart) in het toumooi te 
Ostende 1937. Mijn tegenstan
der speelde 7. .... Pf6—e4?, 
waarna ik op de volgende be
kende wijze een pion won. Ik 
vervolgde met 8. c4Xd5 Pe4X 
c3, 9. d5Xc6! en nu had zwart 
niet beter dan 9. .... Pb8Xc6 
te spelen, daar, indien zwart 
het paard speelt b.v. Pc3—e4, 
c6Xb7 volgt, eveneens met 
pionwinst doch bij veel betere 
stelling.

Nu wij het toch hebben over 
fouten door meesters gemaakt, 
moge ook het volgende merk
waardige geval geboekstaafd 
worden. In de partij Aljechin- 
Rubinstein (San Remo 1930) 
speelde Rubmstein in deze 
stelling:

No. 33

11..........Pf6—e4?. Deze font
had op de volgende wijze ge
straft kunnen worden: 12.
Ld3 X e4! en wit heeft een pion
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gewonnen; want indien zwart 
den looper op e4 neemt, 
slaat het paard eenvoudig te
rug en dekt hiermede den loo
per g5. Indien zwart echter 
na Le4: den looper op g5 slaat, 
volgt Le4 Xh7| eveneens met 
pionwinst.
Merkwaardig genoeg zag Al- 
jechin, die hier het grootste 
succes van zijn leven boekte 
en op dat oogenblik op het 
toppunt van zijn roem stond, 
deze eenvoudige voortzetting 
over het hoofd. Hij speelde 
12. Lg5—f4?.
Een ongeluk komt zelden al
leen. Rubinstein, die dus juist 
den dans ontsprongen was, 
maakte een nog grooteren
blunder, hij speelde 12.........
f7—f5? en dit is te onbegrij
pelijker, daar hij al eens eerder 
de nadeelige gevolgen van 
dezen zet had moeten onder
vinden, en wel tegen dr. Euwe 
te Kdssingen, het jaar te vo
ren.
Maar dezen keer ontging den 
grooten Alexander de juiste 
voortzetting niet, hij won een 
pion door 13. Pc3Xd5 en 
zwart kon het paard niet te
rugnemen, daar hij anders de 
dame zou verliezen door 14. 
Lf4—c7.
Een val in de Spaansche partij, 
waarmede de schaakspeler ter

dege rekening moet houden- 
is de volgende:

No. 34

De stelling ontstaat na de vol
gende zetten: 1. e2—e4 e7—e5, 
2. Pgl—f3 Pb8—c6, 3. Lfl—b5 
a7—a6, 4. Lb5—a4 Pg8—f6, 5. 
d2—d3 d7—d6, 6. c2—c3 Lf8— 
e7, 7. Pbl—d2 0—0, 8. Pd2—fl 
b7—b5, 9. La4—c2.
Indien zwart nu vervolgt met
9.........Pf6—h5, doet hij geen
sterken zet, want hij bevordert 
niet de ontwikkeling. Echter 
spant hij den tegenstander lis
tig een strik. Indien wit meent 
een pion te kunnen winnen door 
10. Pf3Xe5? Pc6Xe5, 11. 
DdlXh5, heeft hij het mis,
want zwart speelt nu 11.........
Lc8—g4 en de witte dame is 
gevangen.

Eveneens verdient de volgende 
openingsfout de aandacht.
In de partij dr. Tarrasch—Bo- 
goljubow te Göteborg 1920, 
speelde wit hier den bekenden 
verkeerden zet 6. Lg5—h4?
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No. 35

(beter is Lg5Xf6). Zwart 
speelde nu 6. ... Lf8—b4j en 
nu kwam de beslissende fout
7. Pbl—d2 ?, waarna zwart een
stuk won door 7.........g7—g5,
8. Lh4—g3 g5—g4 gevolgd 
door Pf6—e4.
Merkwaardige bijkomstigheid 
is, dat precies dezelfde fout 
zeven jaar later nog eens voor
kwam in de partij Colle-Ahues 
te^ Kecskemet (1927).

De volgende miniaturen zijn 
markante, leerzame voorbeel
den, van het verloop eener 
partij na grove fouten in de 
opening.

Wit: Zwart:
Reti dr. Tartakower 

Weenen 1910.
1. e2—e4 c7—c6
2. d2—d4 d7—d5
3. Pbl—c3 d5Xe4
4. Pc3Xe4 Pg8—f6
5. Ddl—d3 e7—e5?
6. d4Xe5 Dd8—a5f
7. Lel—<12 Da5Xe5

Zwart heeft weliswaar zijn 
pion teruggewonnen, doch wits 
voorsprong in ontwikkeling be
slist.
8. 0—0—0!

Inplaats van het stuk te dek
ken, opent wit hier een prach
tige val, waar zwart inloopt.
8. .... Pf6X«4
Natuurlijk zou na De5Xe4 de 
dame verloren gaan wegens 
Tdl—el.
9. Dd3—d8fü Ke8Xd8
gedwongen
10. Ld2—g5f!
De pointe!
10......... Kd8—c7
Op 10.........Kd8—e8 volgt mat
door Tdl—d8.
11. Lg5—d8 mat

De navolgende partij uit het 
kampioenschapstoumooi te Pa
rijs in 1924, is de kortste tour- 
nooipartij welke ooit gespeeld 
is.

Wit: Zwart:
Gibaud F. Lazard

1. d2—d4 Pg8—f6
2. Pbl—d2 e7—e5
3. d4X«5 Pf6—g4
4. h2—h3 ? ? Pg4—e3ü
Wit gaf op. Op f2Xe3 volgt
mat door Dd8—h4f, terwijl op 
andere zetten de dame ver
loren gaat.
Een ander voorbeeld, waarin 
aangetoond wordt hoe verkeerd
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het is onnoodig den randpion 2. Pgl—f3 Pb8—c6
op te spelen, geeft Aljechin in 3. Pbl—e3 Lf8—c5
een simultaanpartij in 1931. 4. Pf3 X e5 Pc6Xe5
1. e2—e4 e7—e6 5. d2—d4 Lc5Xd4?
2. d2—d4 d7—d5 6. DdlXd4 Dd8—f6
3. Pbl—c3 Lf8—b4 7. Pc3—b5U Ke8—d8
4. Lfl—d3 Lh4Xc3t 8. Dd4—c5ü Opgegeven.
5. b2Xc3 b7—h6?
g Lol a3 Pb8 d7 Wat de samenwerking der

__g2 d5Xe4 lichte stukken vermag, toont
8. Ld3Xe4 Pg8—f6 ons Mieses in zijn partij tegen
9. Le4—d3 b7—b6? een amat«ur.
10. De2Xe6f! f7Xe6 «2—e4 e7—e5
11. Ld3—g6 mat 2- Pbl—c3 Pg8—f6

3. Lfl—c4 Pf6Xe4?
Hier ziet men de gevaren van 4. D41__ h5 Pe4__ d6
het zwakke veld f7 uitgebuit. 5, lC4__ ^3 Lf8___e7

Wit: Zwart: 6- d2—d3 0—0
Dr. Tarrasch Amateur p£4 ® pk® °®
1. e2—e4 e7—e5 pf2—
2. Pgl—f3 Pb8—c6 9- 112—h4 Pd6—e8?
3. Lfl—c4 Pg8—f6 10- Pc3—d5! Pe8—f6
4. d2—d4 e5Xd4 Dh5—f7Xg6
5. 0—0 d7—d6 12, Pd5Xe7f Kg8—h8
6. Pf3Xd4 Lf8—e7 13- P«7Xg6 mat.
7. Pbl—c3 0—0
8. h2—h3! Tf8—e8
9. Tfl—el Pf6—d7?
10. Lc4Xf7tü Kg8Xf7
11. Pd4—e6ü Kf7Xe6
12. Ddl—d5f Ke6—f6
H3. Dd5—fö mat

In de volgende partij verdient 
de behandeling der opening uw 
speciale aandacht.

Wit: Zwart:
Reti Dunkelblum

1. e2—e4 e7—e5

Het openen der
gevaren mee. 

Wit: 
Palau

Lond
1. Pgl—f3
2. d2—d4
3. Pbl—c3
4. Lel—f4
5. Lf4—e5!
6. Le5—g3
7. h2Xg3
8. e2—e3

h-lijn brengt

Zwart:
Te Kolsté 

1927.
Pg8—f6 
g7—g6 
d7—d5 

Pf6—h5 
f7—f6 

Ph5Xg3?
Lf8—g7 

c7—c6
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9. Lfl—d3 e7—e5
10. ThlXto7 Ke8—f7?
Beter was 10............ e5—e4
11. Ld3Xg6f! Kf7Xg6
12. Pf3Xe5f! f6Xe5
Indien zwart hier speelt 12. ... 
Kg6Xh7, wint wit op de vol
gende fraaie wijze: 13. Ddl— 
h5f Kh7—g8, 14. Dh5—f7f 
Kg8—h7, 15. 0 0 0! Lc8—h3, 
16. Tal—hl Dd8—c8, 17. g3— 
g4! enz.
13. Ddl—h5| Kg6—f6
14. Dh5Xe5f Kf6—f7
15. De5Xg7t Kf7—e6
16. Dg7—e5 mat.

Een onverwacht mat.
Wit: Zwart:

Teichmann Amateur
Berlijn 1914.

1. e2—e4 d7—d5
2. e4Xd5 Dd8Xd5
3. Pbl—c3 Dd5—d8
4. Pgl—f3 Lc8—g4
5. Lfl—c4 e7—e6
6. h2—h3 Lg4Xf3
7. DdlXf3 c7—c6
8. d2—d3 Dd8—f6
9. Df3—g3 Pg8—h6?

10. Lel—gö Df6—g6
11. Pc3—b5 c6Xb5
12. Dg3 X b8f Ta8Xb8
13. Lc4Xb5 mat
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HOOFDSTUK ITT.

Middenspel.

Iets over positiespel en de 
ernstigste fouten, die hierbij 
worden gemankt.
De begrippen positiespel 
en combinatiespel dient 
een schaakspeler duidelijk te 
kunnen onderscheiden.
Wij verstaan onder positiespel 
het vinden van de systema
tisch juiste voortzetting vol
gens een plan, dat dn overeen
stemming is met de stelling. 
Het doel is het strategisch 
juiste opstellen van de eigen 
stukken en tegelijkertijd het 
doen onstaan van zwakten in 
de stelling van den tegenstan
der. Met combinatiespel bedoelt 
men het uitvoeren van een 
aantal zetten, welke ons ge
zamenlijk plotseling een groot 
voordeel opleveren, hetzij door 
een directen aanval op den 
koning, hetzij door materieele 
winst.
Ken goed speler zal zoowel 
aan het een als aan het ander 
de volle aandacht wijden; doch 
terwijl het combineeren een 
kwestie is van persoonlijken 
aanleg en vindingrijkheid, daar 
er minder vaste regels voor 
bestaan, dan voor het positie
spel, is het laatste een weten
schap, welke uitsluitend door

ijverige studie onder de knie is 
te krijgen. Dit sluit dus in, dat 
uw combinatievermogen, naar 
mate uw kijk op het bord 
grooter wordt, groeien zal; 
terwijl uw positiekennis slechts 
vermeerderen kan door het be- 
studeeren der algemeene ken
merken van schaakstellingen. 
Daten we ons allereerst tot 
het positiespel bepalen. De 
grondslag hiervan vormt de 
opstelling der pionnen. Het is 
duidelijk, dat de voordeelen, 
die voortspruiten uit de op
stelling van officieren niet sta
biel zijn en elk oogenblik kun
nen veranderen of verdwijnen. 
Soms is een enkele zet van 
een looper of paard reeds vol
doende om een zwakte op te 
heffen. Bij pionnen echter is 
dit door hun geringe beweeg
lijkheid geheel anders. Ben na
deel in de stelling, dat zijn 
oorsprong vindt in slecht ge
plaatste pionnen, valt moeilijk 
te verbeteren en zal u gedu
rende de geheele partij lastig 
spel bezorgen. Het is daarom 
van het grootste belang ons 
ernstig bezig te houden met de 
wijze waarop de pionnen die
nen te worden opgespeeld. Het 
ligt voor de hand, dat pionnen,
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wier opstelling het noodzake
lijk maakt, dat zij door offi
cieren beschermd worden, 
zwakker zijn dan pionnen, 
waarbij de een den ander dekt. 
Het ligt eveneens voor de 
hand, dat een pion, welke ruim 
baan voor zich ziet en dus kan 
avanceeren, sterker is dan een, 
die geblokkeerd staat.
De zwakste pionnen zijn die, 
waarvan zich twee of meer op 
één verticale lijn bevinden, de 
zoogenaamde dubbel- of triple- 
pionnen.
En verder hebben we onze 
aandacht te besteden aan het 
type der z.g. achtergebleven 
pionnen (zie voorbeeld: pion
nen f2—g3) en aan dat der 
geïsoleerde, die eveneens tot 
de zwakste gerekend moeten 
worden (pion a4).

No. 36

In bovenstaand diagram vindt 
gij al deze soorten.
Pion a4 is geïsoleerd en ge
blokkeerd. Natuurlijk is deze 
zeer zwak. Pionnen c2 en c4

zijn dubbelpionnen. Ook zij 
behooren tot de zwakste soort. 
Pion f2 dekt weliswaar g3, 
doch daar zwart een pion heeft 
op g4, is pion f2 achtergeble
ven en g3 geblokkeerd.
Wat de zwarte pionnen aan
gaat: de pionnen c7 en d7 zijn 
van de sterkste soort; zij kun
nen bij het oprukken elkaar 
steun verleenen.
Pionnen f7 en h7 daarentegen 
behoeven den steun des ko- 
nings, terwijl de pion g4 nut
tig werk doet door twee te
genstanders in hun bewegingen 
te belemmeren.
De geïsoleerde pion. 
Een zeer bijzondere positie 
neemt de geïsoleerde pion in. 
Vele spelers meenen ten on
rechte, dat deze onder alle 
omstandigheden zwak is, en 
dat men dus ten koste van 
wat ook moet zorgen van zoo’n 
lastig bezit bevrijd te blijven. 
Deze meening is echter geheel 
onjuist; zeer dikwijls kan een 
geïsoleerde pion een kracht van 
beteekenis blijken; zelfs zijn er 
voorbeelden te over, dat er een 
partij door werd gewonnen. 
Uit vele openingen, (o.a. het 
damegambiet) resulteert een 
geïsoleerde pion op de d-lijn. 
Na de zetten 1. d2—d4 d7— 
d5, 2. Pgl—f3 Pg8—f6, 3. c2— 
c4 e7—e6, 4. e2—e3 c7—c5,
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5. Pbl—c3 Pb8—c6, 6. Lfl—d3 
d5Xc4, 7. Ld3Xc4 c5Xd4, 
8. e3xd4, ontstaat de volgen
de, overbekende stelling:

No. 37

Zooals ge ziet, heeft wit een 
geïsoleerden pion op d4. Er is 
echter geen sprake van, dat 
wit tengevolge hiervan slecht 
staat. Integendeel, in het nu 
volgende middenspel heeft hij 
de beste kansen; hij be
strijkt de velden c5 en e5, en 
oefent aanmerkelijk meer in
vloed uit, dan welke pion ook 
van zwart. Doch wit zal on
dervinden, dat het behoud van 
dezen pion in het eindspel met 
veel moeite gepaard gaat. Om 
zich met de vele voor- en na- 
deelen, die dezen pion aan
kleven vertrouwd te maken, 
kunnen wij u slechts aanraden 
vele partijen te spelen met een 
partner van ongeveer gelijke 
kracht, met de stelling van 
het diagram als uitgangspunt. 
Eenige zeer belangrijke raad

gevingen kunnen wij u daarbij 
geven, in de hoop, dat ze u 
bij uw studie van nut zullen 
zijn.

Ge zult bemerken, dat het 
veld vóór uw pion (d5) in 
handen van den vijand is, ter- 
wfll c5 en e5 zich bijzonder 
leenen om er een witten offi
cier te posteeren, die daar 
voorpostendienst verricht en 
gereed staat in de vijande
lijke stelling binnen te dringen. 
Vooral het veld e5 is voor wit 
van groot belang. Veronder
stelt u eens, dat u daar een 
paard heeft geposteerd. Wil 
zwart dit met een pion ver
drijven, dan kan dit slechts ge
beuren door pion f7 naar f6 
op te spelen. Doch door dezen 
zet zou de pion op e6 achter
blijven en daardoor aanmerke
lijk verzwakken.
Een ander belangrijk voordeel 
is, dat de pion door d4—d5 on
der gegeten omstandigheden 
een gevaarlijk aanvalswapen] 
zou kunnen worden. De nadee- 
len van den geïsoleerden pion 
zijn, dat deze niet door een 
anderen pion gedekt kan wor
den, terwijl hij als voorgescho
ven post voortdurend onder 
het vuur van den vijand ligt. 
Tevens zult ge bemerken, dat, 
naarmate de stelling eenvoudi
ger wordt door ruil der stuk-
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ken, het den vijand gemakke- 
lij'ker zal vallen den pion te 
veroveren.
Een veel voorkomende fout is 
het echter te meenen, dat de 
geïsoleerde pion tot een over
haasten aanval aanspoort. Be
gint hier liever niet te vlug 
mee, beperkt u tot een wel
doordachte opstelling uwer fi
guren, en ge zult bemerken, 
dat de aanval op het juiste 
moment vanzelf komt. Pas 
als zwart zijn stukken van 
zijn koningsvleugel verwijdert, 
is het tijd om hem aan te 
vallen.
Het volgende voorbeeld demon
streert duidelijk, hoe men den 
geïsoleerden pion kan gebrui
ken en tevens wat het juiste 
tegenspel is. De stelling kwam 
voor in het Kerst-tournooi 
te Hastings in 1935 en ont
stond in een partij tusschen 
Botwinnik (wit) en dr. Euwe 
(zwart).

In de stelling van het diagram 
(No. 38) d.i. na den 12den 
zet van wit, zal wit zijn 
kansen in een aanval moeten 
zoeken. Voor de hand ligt de 
zet Pf3—e5 eventueel gevolgd 
door Ddl—e2, Ld3—bl Tfl— 
dl enz. Zwart dient dezen aan
val te weerstaan. Een goede 
opstelling van zijn stukken 
brengt mede, dat hij het voor-

No. 38

postveld d5 bezet om daarna 
op het eindspel aan te sturen, 
waarbij hem de pion als een 
rijpe vrucht in den schoot 
zal vallen.
Teneinde mij een beeld te kun
nen vormen van de wijze, 
waarop een middelmatige ama
teur de partij verder zou be
handelen, verzocht ik een mij
ner leerlingen achter de zwar
te stukken plaats te nemen. 
De partij had toen het volgen
de verloop:
12........... Lc8—d7
Zwart dacht waarschijnlijk, er 
dreigt mij voorloopig niets, dus 
ik ontwikkel mijn spel. Een 
speler met meer strategisch in
zicht zou hier de voorkeur heb
ben gegeven aan 12. ... Pc6— 
b4 met de bedoeling het veld d5 
in zijn bezit te nemen, om 
daarna met b7—b5 voort te 
zetten, teneinde den looper op 
b7 te ontwikkelen. Terecht 
heeft de zwartspeler ingezien,
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dat oogenblikkelijk 12..........
b7—b5 fout zou zijn wegens
13. Pc3xb5 met pionwinst, 
daar op a6Xb5 zou volgen 14. 
TclXc6.
13. Pf3—e5 Pf6—d5
Een totale misvatting van 
hetgeen de strategie hier ver
langt. Zijn eenige kans op te
genspel was te manoeuvreeren 
tegen den geïsoleerden pion d4. 
Door zijn laatsten zet nl. geeft 
hij zijn tegenstander gelegen
heid door ruil van de paarden 
hem eveneens een geïsoleerden 
pion te bezongen, waarbij dient 
te worden opgemerkt, dat het 
sterke veld d5 voortaan voor 
zwarte stukken ontoegankelijk 
is geworden, terwijl wit nu 
door zijn grootere bewegings
vrijheid een onweerstaanbaren 
aanval kan ontketenen.
14. Pc3Xd5 e6Xd5
15. Ddl—h5 Ld7—e8
Teneinde het loopenoffer op h6 
door f7—f5 te kunnen weer
leggen.
16. Dh5—f5 g7—g6
17. Df5—h3 h6—h5
18. Le3—h6 en wit won de 
kwaliteit en na enkele zetten 
de partij.
Zoo moet men het dus niet 
doen.
Als excuus voor mijn zeer jeug
digen leerling moge gelden, 
dat hij de les in dit hoofdstuk

vervat nog niet onder de knie 
had, toen hij de stelling op 
deze wijze verknoeide.
Laat ons nu eens zien hoe dr. 
Eu we het probleem voor zwart 
oploste.
In de partij te Hastings speel
de hij:
12............ Pc6—b4
met het doel zich meester te 
maken van het sterke veld d5.
13. Ld3—bl b7—b5
Zwart heeft nog geen haast 
met Pd5 en wil eerst zijn 
damelooper op de sterke diago
naal plaatsen.
14. Pf3—e5
Wit speelt consequent op ko- 
ningsaanval en bezet het voor- 
postveld e5.
14 ....... Lc8—b7
15. Ddl—d2
Wit heeft reeds een sterke 
aanvalsstelling verkregen en 
reeds dreigt het looperoffer 
op h6.
15 .......... Tf8—e8
teneinde dit offer te weerleg
gen. Op 16. Le3Xh6 zou nu 
volgen: 16.........g7Xh6.
17. Dd2Xh6 en nu Le7—f8
16. f2—f4
Dit is zeker niet de juiste wijze 
om den aanval te ondersteu
nen. Veel beter zou geweest 
zijn 16. f2—f3 om het paard 
van c3 naar e4 te doen bren
gen. Zou zwart in dit geval
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het paard op e4 ruilen, dan zou 
wit verbonden pionnen in het 
centrum verkrijgen, en laat hij 
den ruil achterwege, dan bezet 
wit het tweede voorpostveld 
c5 met zijn paard.
16. ........ Pb4—d5
17. Pc3Xd5 Dd8Xd5
Indien het paard £6 op d5 
teruggenomen zou hebben, had 
wit kunnen vervolgen met 18. 
Dd2—d3 en zwart is genood
zaakt met £7—£5 de konings- 
stelling te verzwakken, terwijl 
bovendien de e-pion achter
blijft.
18. £4—f5 Le7—d6
19. £5Xe6 Te8Xe6
20. Lbl—f5
Door wits voorbarigen 16en 
zet is zijn aanval nu doodge- 
loopen en het schijnt onmoge
lijk voor hem pionverlies te 
voorkomen. Indien hij het 
paard naar £3 terugspeelt, ver
volgt zwart met P£6—g4 en de 
situatie wordt voor wit onaan
genaam.
20 . Te6—e7
21. Lf5—h3
Nu is de pion reddeloos verlo
ren. Indien 21. Pe5—g4, volgt 
Pf6Xg4, 22. Lf5Xg4 Te7X 
e3 en wit mag den toren 
wegens mat niet nemen. Ook 
21. Le3—f4 gaat niet wegens
21 ........Ld6Xe5, 22. Lf4Xe5
Te7 X e5 en de toren mag

wederom niet genomen worden 
wegens dameverlies.
21............. Ld6Xe5
22. d4Xe5 Dd5Xe5
en zwart heeft bij goede stel
ling een pion gewonnen. Dr. 
Euwe won de partij met den 
56en zet.

De dubbelpion.

Nog veel meer dan tegen de 
wetten van den geïsoleerden 
pion wordt er gezondigd tegen 
die van den dubbelpion. Indien 
we dezen nader gaan beschou
wen, dienen we ons vooraf 
rekenschap te geven van het 
belangrijk tactisch verschil, dat 
er bestaat tusschen geïsoleerde 
en verbonden dubbelpionnen 
(dus b.v. a2-c2-c3 en £2-£3-g3). 
Men ziet dadelijk, dat de eer
ste groep de zwakste is; der
gelijke pionnen veroorzaken 
zwakke velden en dienen door- 
loopend door officieren be
schermd te worden. Doch ook 
de andere groep vereischt 
voortdurend onze zorg.
De voornaamste bezwaren zijn: 
a) een pionnenmeerderheid op 
een vleugel geldt feitelijk niet 
als meerderheid, wanneer zich 
daarbij dubbelpionnen bevin
den. Bijvoorbeeld: indien een 
keten a2-a3-b2-c3 een vijande
lijke pionnenstelling a7-b7-c7
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No. 39tegenover zich vindt, zal wit 
ondanks dat hij hier een meer
derheid heeft van 4 tegen 3, 
daar geen profijt van kunnen 
trekken; hij zal inzien, dat het 
hem onmogelijk is zijn meer
derheid in een vrijpion om te 
zetten.
b) verbonden dubbelpionnen 
vereischen doorloopend de aan
dacht aangezien er voor ge
waakt moet worden, dat de 
tegenpartij ze niet isoleert.
Als eenig voordeel staat hier 
tegenover, dat op het oogen- 
blik, dat de dubbelpion ont
staat, tevens een lijn geopend 
wordt. Een goede strategie 
verlangt dit voordeel zorgvul
dig tegen de daaruit voort
vloeiende nadeelen af te wegen. 
De onder amateurs algemeen 
verbreide meening, dat een 
dubbelpion een nadeel zou zijn 
en dat men dus al het moge
lijke moet doen om dezen te 
vermijden, is in het algemeen 
juist. Er zijn echter ook op de
zen regel uitzonderingen, in 
het bijzonder wanneer de dub
belpionnen de centrumvelden 
bestrijken, bijvoorbeeld het 
complex c2, c3, d3.

Een dergelijke stelling, waarin 
de dubbelpion niet te vreezen 
is, is de volgende, die gij waar
schijnlijk dadelijk zult herken
nen:

Zij ontstaat na den 4en zet van 
wit in de Nimzo-Indische ver
dediging. Wits laatste zet was 
e2—e3. In deze variant poogt 
wit zijn ontwikkeling rustig te 
voltooien zonder zich te be
kommeren om een eventueelen 
dubbelpion. Integendeel, het 
zou onverstandig van zwart 
zijn om wit hier een dubbel
pion te bezorgen, omdat deze 
in dit geval het witte centrum 
aanmerkelijk zou versterken.

No. 40

In deze stelling zal zwart zelfs 
een dubbelpion uitlokken.
Hij speelt hier .... h7—h6 
teneinde wit te bewegen met
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zijn loopër het paard op f6 
te ruilen, zoodat zwart door 
g7Xf6 kan terugslaan om 
hierna een aanval op de open 
g-lijn te ondernemen.
Was de partij reeds in het 
eindspelstadium gekomen, dan 
zou de opstelling der pionnen 
op de f-lijn en de h-lijn niet 
mooi zijn, doch men verkeert 
nog pas in het middenspel en 
zwart krijgt nu een mooie ge
legenheid een aanval langs de 
open g-lijn tegen den vijande- 
lijken koning op touw te zetten.

No. 41

In het eindspel is een dubbel- 
pion altijd zwak, omdat de 
compenseerende voordeelen 
niet kunnen bestaan. In dit 
zuiver pionnen-eindspel is dui
delijk te zien, dat de witte 
stelling tengevolge van haar 
dubbelpion zeer zwak is. Im
mers de pionnenmeerderheid 
van wit op den damevleugel 
kan niet worden uitgebuit. 
Wit kan nooit een vrijpion

verkrijgen, zoolang zwart den 
dubbelpion niet oplost, ter
wijl zwart op den konings- 
vleugel, waar hij drie pionnen 
bezit tegen twee van den 
vijand, er op den duur zeker 
in zal slagen een vrijpion te 
verkrijgen.

De vrijpion.

Een vrijpion is een verschij
ning op het bord, die den mid- 
delmatigen schaakspeler als 
het ware toeschreeuwt om 
fouten te maken. Hij die hem 
heeft, maakt er doorgaans een 
verkeerd gebruik van, en op 
de tegenpartij werkt hij fasci- 
neerend, des te sterker naar 
mate hij voortschrijdt.
Ook bij vrijpionnen zien we 
dezelfde soorten als bij de ge
ïsoleerde. Er zijn verbonden-, 
gedekte-, en geïsoleerde vrij
pionnen.
Het is verkeerd te denken, dat 
het doel van den vrijpion uit
sluitend in den opmarsch zou 
bestaan. Immers, behalve dat 
hij kan promoveeren tot offi
cier, kan zijn taak ook be
staan in het winnen van ruim
te, het bestrijken van velden 
in de stelling van den tegen
stander, terwijl tenslotte de 
vrijpion vaak geofferd wordt 
met de bedoeling de vijande-
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lijke stukken in de verkeerde 
richting te lokken en daardoor 
een slotoombinatie voor de 
eigen stukken mogelijk te ma
ken. Eveneens is het verkeerd 
te meenen, dat het bezit van 
een vrijpion te allen tijde een 
voordeel beteekent. De erva
ring heeft geleerd, dat dit heel 
dikwijls niet het geval is. Na
tuurlijk, als hij kan doordrin
gen tot de zesde lijn en daar 
voldoende verdedigd staat, 
wordt hij een factor van be- 
teekenis. Maar deze zesde lijn 
is ver weg en zoolang de pion 
nog niet ver genoeg geavan
ceerd is, verlangt hij meer als 
zorgenkind dan als aanvals
wapen behandeld te worden.

No. 43

Een voorbeeld, hoe men van 
een vrijpion kan profiteeren 
als deze al tot de zesde lijn is 
doorgedrongen en beschermd 
staat, geeft bovenstaande stel
ling.
Zwart speelt hier ... Pc6—d4, 
al dadelijk wit voor de moei

lijkheid plaatsend een goede 
voortzetting te vinden.
Wit vervolgt met 2. Tel—cl 
om de dreiging Pd4—c2 uit 
den weg te gaan. Opgemerkt 
dient hierbij te worden, dat 
hier niet de andere toren naar 
cl gespeeld kon worden, aan
gezien anders ... Pd4—c2 de 
kwaliteit zou winnen. Verder 
ligt het in wits bedoeling door 
de bezetting der open c-lijn wat 
ruimte voor zjjn torens te ver
krijgen.
Zwart speelt hierop 2. ... Ta8 
—c8 en dreigt op c2 binnen te 
dringen. Hoe kan wit dat be
letten? Tel—c3 zou niet goed 
zijn wegens Tc8Xc3 en Pd4— 
c2 met pionwinst, terwijl met 
Pd2—b3 zwart na ruil der 
paarden den weg voor zijn 
pion vrij vindt. Derhalve lijkt 
3. La2—b3 nog het beste. Doch
nu volgt 3......... Pd4Xb3, 4.
Pd2Xb3 Tc8—c2, 5. TclXc2 
d3Xc2, 6.Tal—cl Tf8—d8! en 
wit kan den c-pion wegens de 
matdreiging op de onderste 
lijn niet nemen. Er blijft wit 
dus niets anders over dan b.v.
7. h2—h3 te spelen, waarop 
zwart vervolgt met Td8—dij,
8. Kgl—h2 en nu wint Le2—c4 
een stuk.

In deze compositie verricht de 
vrijpion nuttig werk zonder te 
promoveeren, hij heeft reeds
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No. 43

voldoenden invloed door het 
veld e8 voor den koning van 
zwart ontoegankelijk te maken. 
Want nu wint wit door een 
fraai dameoffer op d8: 1.
Dh4—d8f en nadat de koning 
gedwongen is het offer aan te 
nemen, volgt 2. Th6—d6 mat.

No. 44

In bovenstaande stelling heb
ben beide partijen een vrijpion, 
wit op de f-lijn, zwart op de 
h-lijn. Indien wij onze lezers de 
vraag zouden voorleggen: Wie 
staat hier beter, wit of zwart? 
— dan zou. menigeen antwoor
den: wit! Zij, die dit antwoord

zouden geven, zouden hun mee
rling baseeren op het feit, dat 
wit een f-pion bezit en zwart 
een randpion. Doch desondanks 
zouden zij ongelijk hebben. 
Zwart wint hier zonder eenige 
moeite. Immers in het verloop 
van dit eindspel zal wit den 
zwarten pion op de h-lijn en 
zwart den f-pion moeten slaan; 
en daarna zal het de vraag 
zijn, wie van beiden het eerst 
de andere pionnen op den 
damevleugel bereiken kan. Aan
gezien wit op dat oogenblik 
zich op de h-lijn bevindt, ter
wijl de zwarte koning dan 
reeds op de f-lijn is beland, is 
het duidelijk, dat zwart een 
aanmerkelijken voorsprong 
heeft. De regel die hieruit 
voortvloeit, luidt dus: De verst 
verwijderde pion wint.
Dus: 1. Khl—g2 Kg8—g7, 2. 
Kg2—g3 Kg7—f6, 3. Kg3—g4 
Kf6—e5, 4. f2—f4t Ke5—f6,
5. Kg4—g3 h7—h5, 6. Kg3—h4 
Kf6—f5, 7. Kh4Xh5 Kf5Xf4, 
8. Kh5—g6 Kf4—e4, enz.

*

Achtergebleven pionnen.
Achtergebleven pionnen zijn 
uit den aard der zaak zwak. 
Vroeg of laat vallen zij den 
tegenstander gemakkelijk ten 
prooi.
In onderstaande stelling heeft
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No. 46wit den achtergebleven pion op 
f3 weliswaar krachtig verde
digd, doch niettemin zal de 
tegenstander door Tf7—f4 een 
pion winnen, daar pion g4 niet 
te redden is zonder pion f3 in 
den steek te laten.

No. 45

Er bestaat echter op dezen 
regel een belangrijke uitzon
dering. Indien de open lijn 
voor den achtergebleven pion 
geblokkeerd kan worden, is de 
achtergebleven pion geen zwak
te meer. Denken we ons in 
deze stelling nog een wit paard 
op g3 en een zwart paard op 
e6, dan behoeft wit slechts 
Pg3—f5 te spelen en het ge
vaar is geweken.
We geven nu een partij in 
1927 te Berlijn gespeeld, tus- 
schen Bogoljubow (wit) en 
Nimzowitsch (zwart), welke 
duidelijk aantoont hoe men de 
zwakte van achtergebleven 
pionnen moet behandelen. Na 
den 18en zet van zwart was 
de volgende stelling ontstaan:

In deze stelling hebben beide 
partijen een achtergebleven 
pion, wit op b3 en zwart op d6. 
Weliswaar kan zwart zich te 
allen tijde van den zijnen ont
doen door d6—d5 te spelen, 
doch dan behoudt hij een nog 
zwakkeren achtergebleven pion 
op c5.
Zooals wij in de vorige dia- 
gramstelling hebben duidelijk 
gemaakt, kan zwart niet beter 
doen dan een paard te postee- 
ren op het veld d4. Indien hij 
daarna e6—e5 laat volgen, 
heeft hij een stelling bereikt, 
zooals we zoojuist besproken 
hebben. Om dezelfde reden 
moet wit probeeren een paard 
op het veld b5 te posteeren. 
De beide meesters speelden als 
volgt:
19. Pbl—c3 Dc7—e7
20. Pc3—b5
Het witte paard is reeds ter 
bestemder plaats aangekomen. 
20 ........ Lb7—a6
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Het witte paard staat thans 
zoo sterk opgesteld, dat zwart 
besluit het tegen een looper te 
ruilen, zelfs al zou hij den 
tegenstander daardoor het 
voordeel geven van een gedek- 
ten vrijpion.
21. Dc2—e2
verdedigt het paard op b5 en 
maakt een weg vrij voor den 
toren op b2 welke niet langer 
den pion op b3 behoeft te ver
dedigen.
21........... Pf6—d7
Nimzowitsch zelf geeft toe, dat 
deze voortzetting niet de beste 
is: volgens hetgeen wij boven 
hebben uiteengezet, zou het 
beter geweest zijn hier eerst 
e6—e5 te spelen, daarna het 
paard op b5 te ruilen en daarna 
den voorpost ... Pc6—d4 te 
betrekken.
22. Tb2—d2 Pd7—e5
23. a3—a4 Pe5Xf3f
24. De2Xf3 Td8—d7
Nu ondervindt zwart moeilijk
heden bij het uitvoeren van 
zijn plan.
Indien hij nu .... e6—e5 zou 
hebben gespeeld, antwoordt 
wit met Df3—c3 en het zwar
te paard is aan de plaats ge
bonden, doordat de witte dame 
nu den pion op a5 bedreigt.
25. Df3—c3 De7—d8
om het paard van de bescher

ming van den a-pion te ont
heffen.
26. Tel—dl La6Xb5
27. a4Xb5 Pc6—d4
Nu heeft ook zwart het plan 
volvoerd; het paard staat hier 
prachtig en zou volkomen vei
lig zijn, indien zwart nu nog 
maar tijd kreeg om e6—e5 te 
spelen. Doch deze zet wordt 
door wit op gewelddadige wijze 
voorkomen door een diep be
rekend kwaliteitsoffer.
28. Td2Xd4! c5Xd4
29. Dc3Xd4
Men ziet nu welk voordeel wit 
in ruil voor zijn kwaliteitsoffer 
heeft verkregen; hij kan nu 
profiteeren van de zwakte van 
zwarts achtergebleven pion 
op d6. De toren op d7 blijft 
geketend aan zijn plaats en 
wit kan, nadat hij Lg2—fl 
heeft gespeeld, zijn e- of c- 
pion straffeloos laten opruk
ken, waardoor hij zich het 
voordeel van twee verbonden 
vrijpionnen heeft verschaft.
Volledigheidshalve geven wij 
het slot van de party, zonder 
aanteekeningen: 29... Tb8— 
b7; 30. Tdl—al, Dd8—c7; 31. 
Lg2—fl, Dc7—c5; 32. Dd4—e3, 
Kg8—f8; 33. TalXaö; Tb7—
a7; 34. b3—b4!, Dc5Xe3; 35. 
f2Xe3, e6—e5; 36. Lfl—h3, 
Td7—e7; 37. b5—b6, Ta7—b7;
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38. c4—c5, Te7—e8; 39. Ta5— 
a6. Zwart gaf op.

*

Op welke ljjnen staan de torens 
verkeerd ?

Iedereen zal het wel met den 
Engels chen schaakpaedagoog 
William Winter eens zijn, waar 
deze beweert, dat het op hem 
een stumperigen indruk maakt, 
als hij ziet, dat een schaak
speler er geen benul van heeft, 
hoe zijn torens te plaatsen. 
Inderdaad, hoe dikwijls ziet 
men niet in een partij gespeeld 
door een zwakkeren broeder, 
dat deze eerst een toren op b.v. 
dl plaatst, om hem dadelijk 
daarop te doen verhuizen naar 
fl en hem dan eindelijk te ves
tigen op weer een ander veld. 
Niet alleen, dat daardoor kost
bare tempi verloren gaan, doch 
deze belangrijke figuur is daar
door inmiddels tekort gescho
ten in werking.
In het algemeen is de juiste 
plaats voor een toren op een 
open lijn of, dndien deze niet 
aanwezig is, op een half-open 
lijn.
Onder een open lijn verstaan 
we een verticale linie, waarop 
zich geen enkele pion bevindt. 
Ook zijn er diagonale open 
lijnen, doch het spreekt van
zelf, dat deze uitsluitend door

een looper beheerscht kunnen 
worden. Indien alleen een pion 
zich ergens op een lijn bevindt, 
wordt die een half-open lijn 
genoemd.
Dergelijke pionnen zijn aange
wezen als aanvalsobject. In
dien ze echter beschermd wor
den, zal een directe aanval 
doorgaans weinig effect heb
ben. Men doet het beste een 
dergelijken aanval in te leiden 
door het oprukken van de eigen 
pionnen aan weerskanten van 
de open lijn of het plaatsen 
van een paard op het verst ge
legen veld van de half-open 
lijn.
Een voorbeeld hoe men het 
principe van de half-open lijn 
behandelen moet, ontleenen wij 
aan dr. Euwe.

No. 47

Er volgde: 1. Pc3—a4 Tf8—e8,
2. Pa4—c5 (het witte paard 
bezet het veld c5 om verdere 
verzwakkingen zooals b7—b6 
uit te lokken) 2 ... Dd6—c7,
3. b2—b4 (nu rukken de pion-
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nen terzijde van de half-open 
lijn op) 3... Te8—e7, 4. Tal— 
cl (de aangewezen plaats voor 
den toren, zooals we gezien
hebben) 4........Ta8—e8 (ook
zwart bezet zijn eenige open 
lijn), 5. Ld3Xg6 h7Xg6, 6. 
Pf3—e5 Ld7—c8, 7. a2—a4 
a7—a6, 8. Ddl—b3 Dc7—b6, 
9. b4—b5 a6X’b5, 10. a4Xb5 
c6Xb5 (hierdoor ia de c-lijn 
geheel geopend en bovendien 
is bereikt, dat de d-pion van 
zwart geïsoleerd is geworden. 
Het pionverlies is slechts van 
tijdelijken aard). 11. Tel—bl 
Te7—c7, 12. Db3Xb5 Db6Xb5, 
13. TblXbö Te8—e7, 14. Tfl— 
bl (wit heeft bezit genomen 
van de b-lijn in ruil voor de 
c-lijn om den zwakken b-pion 
onder vuur te nemen), 14... 
Pf6—e8, 15. Pc5—d3 Lc8—e6, 
16. Fd3—f4 Pe8—f6, 17. Pf4X 
e6 en wit wint een pion.

De lezer zal zich wel afge
vraagd hebben, wat de beslis
sende fout van zwart was in 
dit laatste voorbeeld. Ofschoon 
het niet absoluut zeker is, dat 
hij met het beste spel de partij 
had kunnen redden, was de zet 
10... c6Xb5, waardoor hij wit 
twee belangrijke open lijnen 
gaf, toch stellig verkeerd. Hij 
had 10... Pf6—e4 moeten spe
len om het lastige witte paard 
af te ruilen.

Een andere fout, waartoe de 
pion op de half-open lijn vaak 
aanleiding geeft, zien wij in 
het volgende voorbeeld.

No. 48.

Wit: Aljechin

Zwart meent, dat de stelling 
al zeer slecht voor hem is en 
speelt uit vertwijfeling b7—b5, 
waarmede hij eens voor al 
den opmarsch van den wit
ten b-pion voorkomt. Deze 
zet brengt echter meer nadeel 
dan- voordeel voor hem mede, 
want pion c6 bljjft nu hopeloos 
achter. Wit zet voort met 2. 
Pf3—e5, Lc8—b7; 3. Pc3—e2, 
Te7—e6; 4. g2—g4!, Ph5—f6; 
5. f2—f4, Pf6—d7; 6. Ld3—f5, 
Pd7Xe5!; 7. d4Xe5, Te6—e8; 
8. Pe2—d4 en de zwakte van 
den pion is noodlottig.

•
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Open lijnen.
Vergeet niet een vluchtveld 
voor den koning te maken.

Indien een lijn geheel open is, 
moet het doel zijn daarlangs 
tot de zevende of achtste lijn 
door te dringen. Zeer vaak 
wordt door een dergelijke ma
noeuvre de overwinning be
vochten. Tallooze spelers be
gaan de fout, indien ze den 
koning in veiligheid hebben 
gebracht achter een haag van 
pionnen, te verzuimen in dezen 
mum: een opening te maken, 
waarlangs de majesteit even
tueel kan vluchten. Zulk een 
vluchtveld is altijd raadzaam, 
maar het is absoluut noodza
kelijk, wanneer de tegenstan
der in het bezit van een open 
lijn is, een voorzorgsmaat
regel, die door vele leeken 
maar al te vaak wordt ver
geten. In de navolgende stel
ling staat de koning oogen- 
schijnlijk veilig achter g7—f7— 
h7, doch doordat de koning 
hier niet achter vandaan kan, 
krijgt wit de gelegenheid langs 
de open e-ljjn een matstelling 
te forceeren van groote schoon
heid.

Nu volgde (zie diagram No. 
49):
17. Lg5Xf6 Le7Xf6 
Indien 17......... g7Xf6 zoo 18.

Te2Xe7 Te8Xe7, 19. TelXe7 
Dd7Xe7, 20. Dd4—g4f en wint 
den toren op c8.
18. Dd4—g4ü

No. 49
Zwart: Torre

Natuurlijk kan zwart de dame 
niet slaan wegens mat op de 
achtste lijn.
18 . Dd7—b5
19. Dg4—c4M
De eene praohtzet na de an
dere.
19 . Db5—d7
Wederom mocht met de dame 
niet geslagen worden wegens 
mat.
20. Dc4—C7M Dd7—b5
De zwarte dame wordt steeds
achtervolgd.
21. a2—a4ü Db5Xa4
22. Te2—e4! Da4—b5
23. Dc7Xb7! en zwart moet 
opgeven, daar tegen de drei
ging Db7Xc8 geen kruid ge
wassen is.
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De zevende l{jn.

Telkens begaan schaakspelers 
de grove fout de zevende resp. 
tweede lijn van het hord schro
melijk te veronachtzamen en 
telkens worden zij daarvoor 
gestraft, doordat hun tegen
stander daarvan gebruik maakt 
door zijn beide torens, of toren 
en dame daar op te stellen. Het 
gevolg daarvan is, dat de ko- 
ning als in een kooi wordt op
gesloten, zooals de volgende 
partij tusschen Reti (wit) en 
Frzepiorka (zwart), gespeeld 
te Marienbad, aantoont.
Ha den 17den zet van zwart 
is de volgende stelling ont
staan:

Ho. SO

Zwarts laatste zet was 17.... 
c7—c6, waarmede hij wit de 
gelegenheid geeft een combi
natie uit te voeren, waardoor 
hij zoowel de dame als een 
toren op de zevende lijn krijgt.
18. Da6Xa7ü

Het paardoffer is slechts een 
schijnoffer, daar wit het geof
ferde stuk dadelijk terugwint. 
18........... c6Xd5
19. TdlXd5 Dd8—e8
De looper was niet te redden 
en zwart zoekt tegenkansen 
door pion e2 te bedreigen.
20. Td5Xd7 De8Xe2
21. Td7Xf7!
Nu komen de gevaren, waar
aan zwart zich heeft blootge
steld door de zevende rij in 
handen van wit te laten, dui
delijk aan het licht.
21........... Lb2—e5
Het is reeds zeer moeilijk een
goede zet voor zwart te vinden. 
Dat hij op f7 niet kon nemen, 
ligt voor de hand; toch zou 
iets sterker zijn geweest, in
dien hij 21......... Tb8—d8 had
gespeeld b.v. 22. Lg2—d5 
Kg8—h8, 23. Tf7Xf8t, Td8Xf8, 
24. Da7—c5 Tf8—d8 enz. en 
wit heeft slechts een enkel 
pionnetje meer, terwijl nu 
zwart totaal zonder kans is.
22. TblXb8 Tf8Xb8
23. Tf7Xg7f!
Wit maakt uitstekend gebruik 
van zijn overmacht op de ze
vende lijn.
23.................... Le5Xg7
24. Da7xb8f Kg8—h7
25. Db8—blf Kh7—h8
26. Lg2—e4!
Beslissend. Er dreigt nu Db8f
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en indien de koning zou trach
ten te ontvluchten naar g8 zou 
27. Ld5t enz. snel winnen.
26........... Lg7—e5
27. Dbl—b7!
Het resultaat van de pressie 
op de zevende rij!
Zwart gaf op, daar op 27. 
.... Kg8, 28. Dd5f gevolgd 
door DXe5, zou winnen.

Men mag een open 
diagonaal niet ver
der openen.

Uit vrees voor een latere drei
ging van den tegenstander be
gaat men vaak de fout een pion 
op te spelen, welke een reeds 
open diagonaal van de tegen
partij nog verder opent. Dit 
is gevaarlijk, omdat de sterk
te van den looper niet zoozeer 
op het bedreigen van den pion, 
dan wel op het beheerschen 
van velden berust.
Een duidelijk voorbeeld, hoe 
men dergelijke stellingen niet 
moet behandelen zien wij hier. 
Uit angst voor de schijn- 
dreiging Pf6—g4 speelt wit 
ëf2—g3 ?, waarna zwart onmid
dellijk de partij in zijn voor
deel kan beslissen door Dc7— 
c6 met een beslissenden mat- 
aanval. In dergelijke stellingen 
moet men de diagonaal zoo 
snel mogelijk verkorten, in dit

geval door f2—f3 gevolgd door 
e3—e4.

No. si

Indien wit lang rocheert komt 
het vaak voor, dat zwart een 
looper op de diagonaal bl—h7 
weet te plaatsen, hetgeen 
hoogst bedenkelijk is, omdat de 
koning aan een mataanval 
bloot gesteld kan wórden. 
Vaak wordt dit gevaar onder
schat, zooals in de partij Ra- 
binovitch—Romanowsky (Mos
kou 1925) gebeurde.

No. 52

Er geschiedde:
.6. Ld2—g5 Tf8—d8!
Voorloopig is de looper be- 
ichtrmd.
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17. e4—e5?
Dan maar het paard verove
ren, denkt wit, doch nu komt 
een wonder zwart te hulp. Met 
Pe5 had wit den looper kunnen 
verjagen en zoodoende in het 
voordeel komen.
17. .... Lc5—a3ü
Wat die loopers overmoedig 
kunnen wezen!
18. e5Xf6
Wit neemt het offer aan, on
bevreesd voor de dingen, die 
komen zullen.
18........... De7—c5!
Dreigt mat in één zet door 
Dc5Xc3..
19. Lg5—62 Ld3—g6!
waardoor een nieuwe en dezen 
keer niet te pareeren dreiging 
ontstaat.
Wij zien hier een diagonaal- 
aanval in zijn vollen omvang.
20. Dh4—a4 b6—b5
versterkt den aanval aanmer
kelijk. Indien wit dezen pion 
zou nemen, volgt Td8—b8! met 
onmiddellijke beslissing. Wit 
mag in dit geval de dame op 
c5 niet nemen wegens het 
fraaie mat door La3Xb2.
21. Da4Xa3?
Deze zet leidt tot een directe 
catastrophe. Het beste was 
hier 21. Da4—b3, alhoewel ook 
dan zwart door 21.........b5—b4,
22. Ld2—e3 Dc5—c7! gewon
nen zou hebben.

21........... Dc5—f5ü
en wit gaf op, daar na 22. 
Da3—b3 Ta8—c8 volgt met 
niet te pareeren mat door 
Df5—bl.

Penning.

Vele schaakspelers zitten met 
de handen in het haar, als hun 
tegenstander er toe overgaat 
hun paarden te pennen. Door
dat zij niet weten, hoe zij zich 
tegen de dreigende gevaren 
moeten te weer stellen, wordt 
hun koningsvleugel uateenge- 
reten, met het gevolg, dat 
hun stelling te gronde gaat. 
Elduard Lasker wijdt in zijn 
leerboek Sehachstrategie een 
uitvoerige beschouwing aan dit 
onderdeel, waarin hij de moei
lijkheden duidelijk uiteenzet. 
Het belangrijkste nemen we 
over:

No. 53

Dit is een stelling, die iedere 
schaakspeler herhaaldelijk on
der de oogen heeft gehad, zoo-

a
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wel met de witte als met de 
zwarte stukken spelend. Ze be
vat de typische eigenschappen, 
welke door het pennen van een 
paard ontstaan. Indien wit 
hier aan de beurt is, ligt het 
voor de hand, dat hij Lel—g5 
zal spelen, waardoor hij tege
lijkertijd een stuk ontwikkelt 
en het vijandelijk paard op f6 
pent. Hij dreigt nu dit paard 
door Pc3—d5 voor den twee
den keer, en — nadat hij Pf3 
verwijderd zal hebben, — door 
Ddl—f3 voor den derden keer 
aan te vallen. Aangezien het 
paard op f6 slechts tweemaal 
verdedigd is en de andere 
zwarte figuren zoo zijn opge
steld, dat zij voor de verde
diging niet aangewend kunnen 
worden, moet zwart iets onder
nemen om wits plannen te 
dwarsboomen.
IHet eenvoudigste is daartoe 
den ontwikkelingszet Lc8—e6 
toe te passen, om na 2. Pc3— 
d5 het paard te slaan. De dub- 
belpion, welke wit door 2. 
Lc4Xe6 zwart zou bezorgen, 
is hem niet nadeelig; het tegen
deel is waar: de f-lijn wordt 
voor den toren geopend en het 
oprukken d6—d5 zou voor 
zwart een voordeel beteekenen.
Evenmin komt wit in het voor
deel door den dubbelpion, dien 
hij zwart zou bezorgen na 2.

Pc3—d5 Le6xd5, 3. e4Xd5 
Pc6—e7 of 3. Lc4Xd5 Pc6— 
e7 en 4. Dg5Xf6 want hij kan 
de zwakten, die ontstaan door
dat de pion van g7 naar f6 
verhuist, niet uitbuiten, om
dat de stukken, die hij daar
toe noodig zou hebben, het Pd5 
en looper van de zwarte kleur, 
geruild zijn. Voor een dusdani- 
gen aanval resten hem nog 
slechts de dame en één paard, 
terwijl zwart nog bovendien zijn 
toren op de open g-lijn postee- 
ren kan.
B.v. 5. Ddl—d2 Kg8—h8, 
6. Dd2—h6 Pe7—g6, 7. Pf3—Ji4 
Pg6xh4, 8. Dh6Xh4 Dd8—e7 
benevens verdubbeling der to
rens op de g-lijn.
Eveneens gunstig voor zwart 
zal de volgende afwikkeling 
verloopen: 1. Lel—g5 Pc6—e7, 
2. Lg5 X f6 g7Xf6 en wit kan 
niet profiteeren van de zwakte 
ontstaan door g7Xf6, aange
zien zijn damelooper ontbreekt 
en het paard van c3 evenmin 
op d5 kan ingrijpen zonder 
daar geruild, of door c7—c6 
verdreven te worden. Doch 
heel anders loopt het, indien 
zwart het openbreken der ko- 
ningsstelling op f6 toelaat zon
der dat hij de gevaarlijke aan- 
valsfiguren van wit ruilt. We 
zien het vaak gebeuren, dat 
zwart na 1. Lel—g5 niets te-

52



gen den zet Pc3—d5 doet, doch 
zich slechts te weer stelt tegen 
den derden aanvalszet Ddl—f3.
In dit geval komt wit gemak
kelijk in het voordeel, doordat 
hij tijd krijgt om zijn dame in 
het vuur te brengen, nog voor 
zwart er toe kan komen 
zich door Kg8—h.8 en Tf8— 
g8—g6 tegen den gecombineer- 
den aanval van dame en paard 
of van dame en looper te ver
dedigen.
De volgende twee voorbeelden 
toonen aan, hoe aanval tegen 
en verdediging van den ver
zwakten koningsvleugel in hun 
werk gaan; in het eerste voor
beeld valt wit aan met hulp 
van het paard op d5 en in het 
andere voorbeeld met hulp van 
zijn looper.
Prent u deze beide voorbeel
den vooral goed in het hoofd; 
zij zullen u van pas komen 
wanneer uw tegenspeler in een 
dergelijke fout vervalt en ze 
zullen u leeren vermijden haar 
zelf te begaan.
Dus indien zwart in de dia- 
gramstelling den zet 1. Lel— 
g5 beantwoordt heeft door 
Lc8—g4:
A, 2. Pc3—d5 Pc6—d4, 3.
Ddl—d2 Lg4Xf3??, 4. Lg5X 
f6 g7 X f6, 5. Dd2—h6 en zwart 
kan de dreiging Pd5Xf6 ge
volgd door Dh6Xh7 slechts

ioor een dameoffer voorkomen,
want de ruil door 5........ Pd4—
B2t, 6. Kgl—hl Lf3Xg2t, 
Khlxg2 Pe2—f4f baat niet 
wegens 8. Pd5Xf4 e5Xf4, 9. 
Kg2—hl, waarna wit het eerst 
de g-lijn bezet en daardoor 
gemakkelijk wint.
B.v. 9.........Kg8—h8, 10. Tfl—
gl Tf8—g8, 11. TglXg8t
Dd8X g8, 12. Tal—gl met mat 
of winst der dame.
B. 3. Ddl—d2 c7—c6, 4.
Pd5Xf6f g7 X f6, 5. Lg5—h4! 
Lg4Xf3, 6. Dd2—h6 Pd4—e2f, 
7. Kgl—hl Lf3Xg2t, 8. KhlX 
g2 Pe2—f4f, 9. Kg2—hl Pf4— 
g6. Zwart is er nu weliswaar 
in geslaagd de aanvalslijn der 
dame op f6 te onderbreken, 
doch daartoe heeft hij te veel 
zetten gebruikt, zcodat wit nu 
een grooten voorsprong in ont
wikkeling heeft. Reeds kan hij 
de g-lijn met zijn torens be
zetten, het paard op g6 is 
alleen door h7 gedekt, en wit 
behoeft er slechts voor te zor
gen, dat hij den zet d6—d5 
voorkomt. Dientengevolge zal 
de voortzetting als volgt lui
den: 10. d3—d4ü Lc5Xd4
(e5Xd4, 11. e4—e5! d6Xe5,
12. Tfl—gl enz.) 11. c2—c3 
Ld4—b6, 12. Tal—dl! Kg8— 
h8, 13. Tfl—gl Dd8—e7, 14. 
Tdl—d3 Tf8—g8, 15. Td3—h3! 
Tg8—g7 (Pg6Xh4?, 16. Dh6X
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h7f) 16. Th3—f3 gevolgd door 
Lh4 X f6.
Een andere fout, die herhaal
delijk in dergelijke stellingen 
gemaakt wordt en waartegen 
wij niet genoeg kunnen waar
schuwen, is de poging om zich 
met geweld van de penning te 
ontdoen. In de diagramstelling 
53 na 1. Lel—g5, speelt men 
vaak ten onrechte h7—h6, ge
volgd door g7—g5. De zwakte 
van de koningsstelling wreekt 
zich onmiddellijk, doordat wit 
een winnenden aanval verkrijgt 
door Pf3 X g5, h€Xg5; Lh4Xg5. 
Uit deze varianten leeren we 
dus, dat het pennen van het 
paard op f6 door den witten 
looper slechts dan nadeelige 
gevolgen heeft, indien zwart 
niet tijdig tegen den aanval 
Pc3—d5 ingaat, zoodat wit 
meer stukken tegen het zwak
ke veld f6 kan concentreeren 
dan zwart voor de verdediging 
bijeenbrengen kan.
Wij hebben dikwijls gezien, dat 
zwakke spelers nadat ze her
haalde malen door zulk een 
penning de partij verloren had
den, het er op toelegden de 
moeilijkheid bij voorbaat uit 
den weg te gaan, door den 
randpion op te spelen. Dit kan 
echter niet goed zijn, want be
halve de andere bedenkingen, 
die er tegen aan te voeren

zijn, gaat er ook nog een 
kostbaar tempo door verloren. 
Bovendien wordt de pion, na
dat hij van h2 naar h3 is 
gespeeld, een dankbaar aan- 
valsobject. Immers de tegen
partij kan beproeven, door het 
opspelen van den g-pion, tot 
pionnenruil te komen, waar
door hij een open g-lijn voor 
zijn toren verkrijgt, of wel hij 
kan door een offer den pion 
opruimen, daardoor den koning 
van de noodige bescherming 
beroovend. Het volgend voor
beeld toont dit duidelijk aan 
en is bijzonder leerzaam:

Ho. 54

Deze stelling ontstond in een 
partij Von Scheve—Teichmann, 
(Berlijn 1907). Wit speelde 1. 
h2—h3 om het pennen van het 
paard door Lc8—g4 te ver
hinderen. Het is niet onjuist, 
dat het paard f3 tot bescher
ming van den pion d4 gebruikt 
wordt, daar deze driemaal aan
gevallen wordt, zoodat de ver-
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ctecUging door het paard niet 
gemist kan worden. Echter 
heeft de pionzet de bovenge
noemde bezwaren, en wit moet 
er op bedacht zijn genoeg ma
teriaal bij de hand te houden 
voor een dreigenden strijd op 
den koningsvleugel. Von Scheve 
was echter zoo onvoorzichtig 
hier niet voldoende aandacht 
aan te wijden, en verloor dien
tengevolge in zeer korten tijd.
Er geschiedde: 1........ Pg8—f6,
2. d4Xe5? Hierdoor opent wit 
zonder eenig motief een dia
gonaal voor den looper op a7.
2..........Pc6Xe5, 3. Pf3X«5?
Inplaats van de koningsstelling 
te beschermen, verliest wit het
sterke paard door ruil. 3.........
De7Xe5, 4. Pbl—d2 Lc8Xh3! 
(Dit offer heeft wit door zijn 
beide laatste zetten mogelijk 
gemaakt. De pion f2 is gepend 
en nu kan de zwarte dame via 
het veld g3 binnendringen 
daar wit, door den zet h2— 
h3, dit veld onbeschermd heeft 
gelaten.) Wat nu volgt is al 
heel gemakkelijk. 5. g2Xh3 
De5—ig3f, 6. Kgl—hl Dg3X 
h3t, 7. Khl—gl Pf6—g4, 8. 
Pd2—f3 Dh3—g3f, 9. Kgl—hl 
La7Xf2, en wit geeft op.

Centrum.

Hoe dikwijls zijt gij al in het 
nadeel gekomen doordat ge

verzuimd hadt u tijdig van het 
centrum meester te maken ? 
Gij hebt in dat geval moeten 
ondervinden, dat uw tegen
stander, die wel het centrum 
bezette, tengevolge daarvan 
zijn stukken beter kon opstel
len, zoodat het was alsof zij 
voortdurend in kracht toena
men en dit had een les voor 
u moeten zijn om in het ver
volg tekortkomingen van dien 
aard te voorkomen. Denkt er 
dus aan; laat het centrum niet 
aan uw tegenstander over.
Dat wil echter nog niet zeg
gen, dat ge nu maar lukraak 
uw c-d-e-f-pion zoo gauw mo
gelijk naar voren brengt! Dr. 
Lasker geeft den raad: brengt 
één, maar nooit meer dan twee 
pionnen in het centrum. Zoudt 
ge meer pionnen opspelen, dan 
zouden er zwakke velden ont
staan en tevens zou deze te 
breede formatie gemakkelijk 
een aanvalsobject voor de te
genpartij worden.

In deze stelling, die ontstaan 
is uit een Indisch-Vierpionnen- 
spel heeft wit een te breeden 
pionnenmuur in het centrum 
opgebouwd. Zwart kan dezen 
echter gemakkelijk verbreken, 
waardoor wit ernstig benadeeld 
wordt.
1.........c7—c5, 2. d4—d5 (vol
gens de theorie het beste) e7—
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No. 55

e6, 3. Lfl—d3 e6Xd5, 4. c4X 
d5 Dd8—b6, 5. Ld3—c2 (ten
einde de rochade voor te be
reiden hetgeen op dit oogen- 
blik niet kan, daar anders c5—
c4f een looper wint.) 5.........
c5—c4, 6. Ddl—e2 Tf8—e8 en 
wit staat reeds minder goed, 
hij kan niet rocheeren en zijn 
centrumpionnen staan aan een 
aanval bloot. Ook de beide 
volgende partijen toonen hoe 
snel zwart tegenover zoo’n 
breeden pionnenmuur in het 
voordeel komt.
Samisch—Euwe (Wiesbaden 
1925). 1. d2—d4 Pg8—f6, 2. 
c2—c4 g7—g6, 3. Pbl—c3
Lf8—g7, 4. e2—e4 d7—d6, 5. 
f2—f4 0—0, 6. Pgl—f3 c7—c5, 
7. d4—d5 e7—e6, 8. Lfl—d3 
e6xd5, 9. c4Xd5 Dd8—b6, 10. 
Pf3—d2 Pf6—g4, 11. Pd2—c4 
Db6—d8, 12. Ld3—e2 h7—h5 
en zwart kwam in beslissend 
voordeel.
Colle—Euwe (Antwerpen 1926) 
De eerste 9 zetten zijn gelijk

aan die van de voorgaande 
partij. 10. Ld3—c2 c5—c4, 11. 
Ddl—e2 Tf8—e8, 12. Lc2—a4 
Lc8—d7, 13. La4Xd7 Fb8Xd7, 
14. Pf3—d2 Pf6Xe4 en zwart 
behaalde een snelle overwin
ning.
Het ligt voor de hand, dat een 
minder breede muur, van b.v. 
2 pionnen, gemakkelijker te 
verdedigen is en het voordeel, 
dat een dergelijke formatie op
levert, bestaat in de beheer- 
sehing van gewichtige steun
punten en draagt bij tot de 
vergrooting der bewegingsvrij
heid.

No. 56

In de bovenstaande stelling be
zit wit slechts een smal pion
nencentrum, dat gemakkelijk 
te verdedigen valt. Bijvoor
beeld op de volgende wijze:
1......... Lc8—g4, 2. Lel—e3
(pion d4 moest verdedigd wor
den nu het paard gepend staat) 
Tf8—e8, 3. Ddl—d3 (pion e4 
was aangevallen) h7—h6, 4.
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Pf3—d2! (door dezen zet wordt 
f2—f4 mogelijk gemaakt) 
Dd8—e7, 5. Tal—el Ta8—d8,
6. a2—a3 (om een eventueel 
Pb4 te voorkomen) De7—f8,
7. f2—f4 Dg4—c8 (er dreigde
f4—f5 met loopervangst) 8. 
h2—h3 Kg8—h8, 9. g2—g4!
Nu heeft wit weliswaar ook 
een muur gevormd van vier 
pionnen breed, doch hiertoe 
is hij pas overgegaan na deug
delijke voorbereiding en uit
muntende ontwikkeling. Wit 
heeft bereikt, dat hij een veel 
grootere bewegingsvrijheid ge
niet, terwijl hij zwart de be
langrijkste velden voor zijn 
stukken ontneemt. Wit kan nu 
op verschillende manieren 
voortgaan, een winnend aan
valsplan is gemakkelijk te 
ontwerpen.
Men ziet hieruit, dat het van 
belang is een stevig centrum 
op te bouwen. De werking der 
officieren moet zooveel moge
lijk naar het centrum gericht 
worden. En men moet er steeds 
op bedacht zijn, een mogelijk
heid open te laten om de eigen 
stukken snel van den eenen 
vleugel naar den anderen té 
kunnen verplaatsen.

Vooral als de vijandelijke pion
nenstelling door verbrokkeling 
minder hecht is geworden, zal

een aanval op het centrum 
goede resultaten opleveren.
In het bijzonder in de opening 
mag men het centrum niet ver- 
waarloozen, zooals het volgende 
voorbeeld duidelijk aantoont.

No. 57

Deze stelling was ontstaan in 
een partij Capablanca—Marti- 
nez (1914). Zwart had hier het
laatst ........ a7—a6 gespeeld.
Een vrijwel overbodige zet, een 
tempoverlies, dat zwaar be
straft wordt. Een minder ge
oefend speler zou, verleid door 
den verzwakten koningsvleugel, 
op aanval zinnen tegen de ge
avanceerde zwarte pionnen op 
de g- en h-lijn. Hij zou b.v. 
probeeren na Khl den f-pion 
op te spelen om deze lijn te 
openen, doch zou op deze wijze 
al heel weinig bereiken. Capa
blanca echter doet het beter. 
Hij huldigt het juiste principe, 
dat de aanval naar het cen
trum gericht moet worden, de
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zwakke vleugel bezwijkt daar
na vanzelf. Hij speelde:
1. Pc3—d5! Pf6Xd5, 2. e4X 
d5 Pc6—d4, 3. Pe2Xd4 Lc5X 
d4, 4. c2—c3 Ld4—b6, 5. d3— 
d4 en het is duidelijk, dat wit 
aanmerkelijk beter staat. 
Indien we hier een les aan wil
len vastknoopen, dan is het 
deze: de paarden op c3 en c6 
steunen niet alleen de pion
nen op e4 en e5, maar staan 
tevens op sprong om de 
velden d5 en d4 te bezetten, 
zoodra de tegenstander nalatig 
wordt en dit toestaat. Aan 
deze nalatigheid maken zich 
zwakke spelers . telkens op
nieuw schuldig, doordat zij 
een wonderlijke voorliefde too- 
nen, hun krachten naar de 
vleugels te willen richten. Her
haaldelijk zien we een opening 
als volgt behandelen: 1. e2—e4 
e7—e5, 2. Pbl—c3 Pg8—f6, 3. 
Lfl—c4 Lf8—c5, 4. d2—d3
Pb8—c6, 5. f2—f4 d7—d«, 6. 
f4—f5? (Natuurlijk is hier 
P&l—f3 de aangewezen zet)
en nu kan zwart door 6.........
Pc6—d4 benevens c7—c6, b7__
b5, a7—a5, Dd8—b6 gevolgd 
door d6—d5 sterk in het voor
deel komen, zoowel in het cen
trum als op den linker vleugel.

inderdaad, tegen deze neiging 
ie figuren naar de vleugels te 
richten, kan niet genoeg ge

waarschuwd worden. Kijkt u 
maar eens naar het volgende 
voorbeeld:
1. e2—e4, e7—e5; 2. Pgl—f3, 
Pb8—c6; 3. Lfl—c4, Lf8—c5; 
4. d2—d3, Pg8—f6; 5. Pbl—c3, 
<i7—d6 (deze stelling hebben 
wjj al besproken bij penning. 
Juist voor wit dient Lel—g5 
om de centrum-actie in te lei
den) ; 6. 0—0. Lc8—g4 (wit 
heeft zijn kans verzuimd en 
zwart weet daar profijt van te 
trekken. Absoluut noodzakelijk 
is nu Lel—e3); 7. Pc3—a4? 
(de inleiding tot een foutieve 
combinatie), Pc6—<14!; 8. Pa4 
Xc5, d6Xc5; 9. Lc4Xf7f, 
Ke8—e7! (niet 9. ... KXf7? 
wegens Pf3Xe5f); 10. Lf7— 
b3, Dd8—e8; 11. c2—c3, Pd4X 
f3f; 12. g2Xf3, De8—h5! en 
zwart heeft een winnenden 
aanval verkregen. Men ziet, 
hoe duur wit voor zijn voor
barige vleugel-actie, die het 
centrum en de ontwikkeling 
verwaarloosde, heeft moeten 
betalen.

Koningsvleugel.
Alvorens de vele fouten te be
spreken, die door minder ge
vorderde schakers gemaakt 
worden zoowel bij den aanval 
op, als bij de verdediging van 
den koningsvleugel, is het 
noodzakelijk een beschouwing
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Vo. 58:e wijden aan de diverse op
tellingen van de pionnen, die 
lezen vleugel vormen.
Het behoeft geen betoog, dat 
ie koning zich het veiligst be
vindt achter een haag van 
pionnen, die zich nog op hun 
oorspronkelijke plaats bevin- 
len (dus op de velden f2-g2-h2 
Indien wit gerocheerd heeft).
Veel minder weerstand biedt 
sen dergelijke muur echter in
dien de pionnen zijn opge
speeld, of indien deze muur 
verbrokkeld is doordat er een 
dubbelpion is ontstaan (b.v. 
pionnen f2-g2-g3). Zeer vaak 
ziet men, dat een speler on- 
noodig ertoe overgaat een 
vleugelpion op te spelen in de 
meening, dat hij daardoor zijn 
koning beter beveiligt, omdat 
er nu geen mat op de onderste 
lijn meer te vreezen is. We 
zullen echter zien, dat derge
lijke zetten geheel onjuist zijn, 
aangezien de tegenstander door 
dergelijke verzwakkingen ver
lokt zal worden tot bestorming 
en er waarschijnlijk in slagen 
zal een verticale aanvalslijn te 
openen. Als wit b.v. h2—h3 
heeft gespeeld, kan de tegen
stander reeds in twee tempi 
den g-pion naar g4 brengen, 
waardoor wit vaak voor moei
lijke vraagstukken geplaatst 
zal worden.

[n deze stelling speelt wit h2— 
ti3 ? De bedoeling hiervan was 
om het paard op f3 van de 
bescherming op h2 te ontheffen 
en tevens om den zet Pf6—g4 
te voorkomen. Indien zwart al 
gerocheerd zou hebben, zou 
deze verzwakking geen fatale 
gevolgen hebben, doch nu staat 
zwart niets in den weg om te
gen den verzwakten vleugel op 
te rukken. Allereerst speelt 
zwart 1..........Th8—g8. Ant
woordt wit hierop b.v. Tal—cl 
dan volgt g7—g5 gevolgd door 
g5—g4, waardoor reeds het 
openen van de g-lijn gefor
ceerd wordt.
Indien wit de fout maakt in
plaats van den h-pion den g- 
pion op te spelen, geschiedt 
de weerlegging door h7—h5— 
h4. Natuurlijk gaat dit niet 
altijd op. Er kunnen zich al
lerlei mogelijkheden voordoen, 
die een dergelijken pionnenop- 
marsch beletten. Vóór alles 
dient men er rekening mee te
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Houden, dat de eigen konings- 
vleugel daardoor niet verzwakt 
wordt en dit zal zeker het ge
val zijn, indien de tegenpartij 
aan denzelfden kant gerocheerd 
heeft.
Wij zullen ons een duidelijke 
voorstelling hiervan kunnen 
vormen, indien we de volgende 
partrjstelling bekijken. Deze 
stand kwam voor in een partij 
Marshall—Bum (Ostende
1907).

No. 59

Zooals ge ziet, is de zwarte 
koningsvleugel verzwakt door 
den zet g7—ig6. Dit zou op 
zichzelf niet zoo erg zijn; een 
dergelijke opstelling komt in 
honderden partijen voor, doch 
Marshall oordeelt terecht, dat 
de zwarte figuren op den dame- 
vleugel nog te onontwikkeld 
zijn om den zwarten konings
vleugel te hulp te kunnen snel
len. Hiervan maakt hij gebruik 
ioor er onverwijld tegen storm 
te loopen.
Hierdoor wordt de h-lijn ge

opend. Wanneer de pion g6 nog 
op g7 stond, zou het oprukken 
van den witten h-pion doelloos 
zijn, zwart zou hem rustig 
naar h6 laten komen en dan 
g7—&6 spelen, en daardoor den 
h-pion tot werkeloosheid doe
men. Nu echter is wit in de 
gelegenheid een pionoffer te 
brengen en wij zullen dadelijk 
zien met welk resultaat. Er 
volgde 1. h2—h4 Tf8—e8; 2. 

h4—h5 Pf6Xh5; 3. ThlXh5! 
Deze pointe moet wit reeds 
voor oogen gestaan hebben, 
toen hij zijn h-pion liet op
rukken. Door dit offer ver- 
krijgt de looper op d3 een aan- 
valslinie en maakt ’t mogelijk, 
dat de witte D en T beslissend 
zullen ingrijpen. Het vervolg
was: 3......... g6Xh5, 4. Ld3X
h7f! Kg8Xh7, 5. Pf3—g5f 
Kh7—g6 (op Kh7—g8 wint 6. 
DdlX‘h5 Pd7—f6, 7. Dh5Xf7f 
Kg8—h8, 8. 0—0—0 en de wit
te toren betreedt beslissend de 
h-lijn) 6. Pd2—f3 e7—e5, 7. 
Pf3—h4f Kg6—f6, 8. Pg5—h7t 
Kf6—e7, 9. Ph4—f5f Ke7—e6, 
10. Pf5Xg7f Ke6—e7, 11.
pg7—f5f Ke7—e6, 12. d4—d5f 
Ke6Xf5, 13. DdlX h5fKf5—e4, 
14. 0-—0—0 en zwart wordt 
mat gezet.

Wij hebben er reeds op gewe
zen, dat ook een dubbelpion 
sen ernstige verzwakking van
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No. 60 No. 61

den koningsvleugel kan betee- 
kenen.
Hier speelt wit 1. Fd5Xf6f 
g7Xf6, 2. Lg5—h6 en zwart 
verliest een stuk, daar op 
Tf8—e8 zou volgen f4—f5 en 
de looper niet weg kan wegens 
de matdreiging door Ddl—g4 
en Dg4—g7.
Natuurlijk is dit een heel sterk 
staaltje. Niet altijd zal wit in 
de gelegenheid zijn materiaal 
te winnen; maar toch zal 
meestal een dergelijke ver
zwakking, ontstaan door een 
dubbelpion, tot nadeel leiden.

Het veld e5.

Een andere veel gemaakte 
fout is, dat zwart na kort ge- 
rocheerd te hebben, toestaat, 
dat de vijandelijke e-pion zich 
op e5 nestelt. Het gevolg hier
van is, dat hij dan niet meer 
in staat is een paard op f6 
te plaatsen, terwijl dit toch 
voor de verdediging van den

zijn.
In een simultaanseance had 
een mijner tegenstanders in 
deze stelling als laatsten zet 
. ... a7—a5 gespeeld inplaats 
van den gevaarlijken centrum- 
pion te ruilen. Hij moest nu 
zeer tot zijn nadeel ervaren, 
dat hij de partij verloor door 
mij toe te staan het veld e5 
met den pion te bezetten. Er 
geschiedde: 1. e4—e5 Pf6—d7 
en nu besliste het looperoffer 
of h7. 2. Ld3Xh7f Kg8Xh7, 
3. Pf3—g5f Kh7—g6 (op Kh8 
wint Dh5) 4. h2—h4 en zwart 
werd spoedig mat gezet.

♦

Onderschat niet de 
zwakte van de vel
den f7 (f2).
Het veld f7 (f2), dat in de aan- 
vangsstelling het zwakste veld 
van het bord is, blijft zeer 
dikwijls kwetsbaar, ook gedu
rende het verloop van de partij.
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No. 62

Een vaak voorkomende aan- 
valsmogelgkheid ontstaat inde 
Philidor-verdediging. Zwart 
denkt, dat de volgorde van de 
zetten onbelangrijk is en speelt 
zorgeloos Lf8—e7. Wit kan 
het pleit nu meteen beslissen 
door te profiteeren van de 
zwakte op f7. Er volgde n.1. 1. 
Lc4Xf7f, Ke8Xf7; 2. Pd4—e6, 
Dd8—e8 (natuurlijk niet 2. ... 
Kf7Xe6 wegens 3. Ddl—d5t, 
Ke6—f6; 4. Dd5—f5 mat); 3. 
Pe6Xc7, De8—f8; 4. Ddl—höf, 
g7—g6; 5. Dh5—d5f, Kf7—f6; 
6. Lel—g5f, Kf6—g7; 7. Pc7— 
e6-j- met dame winst.

In de partij Colle—Grünfeld, 
(Berlijn 1926) ontstond deze 
stelling (zie diagram No. 63). 
Oogenschijnlijk ziet de zwarte 
stelling er goed uit, alleen, het 
zal u opvallen, de pion f7 is 
zwak, daar hij alleen door den 
koning beschermd wordt.
16. Pf3—g5M g7-g6
Opgemerkt moet hier worden,

No. 63

dat het nemen van zwart op 
g2 noodlottige gevolgen voor
hem hebben zou. B.v. 16.........
Lb7Xg2, 17. d4—d5! e6Xd5, 
18. Pg3—f5! Le8—f8, 19. De2— 
h5M Pf6X!h5, 20. Pf5—h6f!! 
g7Xh6, 21. Ld3Xh7 mat. Men 
ziet hieruit, dat wit alles diep 
berekend heeft.
17. Pg5Xf7ü
Een fraai offer, waarvan de 
juistheid spoedig zal blijken.
17. .... Kg8Xf7
18. De2Xe6f Kf7—g7
19. d4—d5!
Nu grijpt de gemaskeerde
zwarte looper door het openen 
der diagonaal beslissend in.
19 ........ Pd7—c5
20. Pg3—f 5f!
Het vuurwerk wordt voortge
zet.
20 ........ Kg7—f8
Indien zwart het paard door 
20......... g6Xf5 nam, dan zou
21. De6Xf5 gevolgd door 22. 
TelXe7! aan alles een einde 
maken. Door den tekstzet

62



meent zwart zijn koning In 
veiligheid te hebben gebracht. 
Colle laat ons echter zien, dat 
de zwakte op f7 nog lang niet 
geheel is uitgebuit.
21. De6—e3! g6Xf5
Er dreigde mat in twee zetten.
22. De3—h6f Kf8—f7
23. Ld3Xf5 Lb7Xd5
Er dreigde zoowel Le6f alsook 
Te7: gevolgd door Df6: -[-.
24. TelXe7f Te8Xe7
25. Dh6Xf6f Kf7—e8
26. Df6—h8f Ke8—f7
27. Lf5Xc8 en zwart gaf op,
daar op .... Ld5—e6 door 
Lc8Xe6f de dame zou kosten, 
terwijl op zetten als 27. .. 
Ld5 X g2 zou volgen 28. Dh8— 
g7f Kf7—e8 29. Dg7—g8 mat.

Sochade,

Een al te ondememenden leer
ling gaf ik eens een standje, 
omdat hij lang rocheerde, ter
wijl zijn stelling de korte ro- 
chade noodzakelijk maakte. 
Den volgenden dag haastte hij 
zich kort te rocheeren, terwijl 
nu de lange rochade op zijn 
plaats zou zijn geweest. Den 
derden dag moest ik hem op 
de vingers tikken, omdat hij 
rocheerde, terwijl daarvoor 
geen enkele reden bestond en 
er zelfs gevaren door werden 
opgeroepen. Toen nam mijn 
leerling een kloek besluit: hij

zei: „voortaan rocheer ik nooit 
meer."
Natuurlijk heb ik hem in dit 
voornemen niet gesterkt. In
tegendeel, ik heb hem er op 
gewezen, dat de rochade een 
uitmuntende veiligheidsmaat
regel kan zijn, dat deze door
gaans niet te lang moet wor
den uitgesteld, maar dat dit 
geen regel is, die zonder uit
zondering opgaat. Het kan bij
voorbeeld voorkomen, dat de 
vijandelijke stukken zoodanig 
staan geplaatst, dat men door 
een rochade den koning aan 
een dadelijk daarop volgenden 
aanval zou blootstellen. In een 
dergelijk geval zal men de ro
chade moeten uitstellen en zich 
afvragen, of men niet beter 
doet den koning naar de an
dere zijde in veiligheid te bren
gen.

In het algemeen doet men het 
beste naar die zijde te rochee
ren, waarop de tegenstander 
reeds gerocheerd heeft, of 
daartoe maatregelen getroffen 
heeft. Kochaden naar verschil
lende zijden veroorzaken door
gaans een levendigen strijd en 
heftige aanvallen. Vaak komt 
het voor, dat men door lang 
te rocheeren in de gelegenheid 
komt met de pionnen van den 
anderen vleugel tegen den vij- 
andelijken koning storm te
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loopen. Meestal zal de konings- 
stelling na de lange rochade 
moeilijker te verdedigen zijn 
dan die, na de korte rochade; 
want er zijn nu meer velden, 
die onze zorg behoeven.

De volgende stelling ontstond 
na den 16en zet van zwart in 
een partij tusschen Bogoljubow 
(wit) tegen Yates (zwart) in 
1925 te Baden-Baden.

No. 64

Hier voerde wit de lange ro
chade uit en zoo op het eerste 
gezicht valt daar een heele- 
boel voor te zeggen. De witte. 
g- en h-pion staan klaar voor 
den stormaanval, de zwarte 
koningsstelling, verzwakt door 
den zet g7—g6 lokt, zooals we 
gezien hebben, dezen aanval 
uit en als wit er in slaagt het 
veld h5 te bereiken, kan hij 
de h-lijn openen.
Doch er zijn ook motieven om 
de lange rochade hier niet uit 
te voeren. De witte pionnen

stelling is zoodanig, dat de 
witte paarden onmogelijk snel 
naar den rechtervleugel ge
bracht kunnen worden en bo
vendien kan zwart op zijn 
beurt een aanval ondernemen 
tegen den damevleugel, die 
verzwakt is door b2—b3.
17. 0—0—0 Pf6—g8 
Deze zet geschiedt niet uit
sluitend als verdedigingsmaat
regel, doch zwart is van plan 
f7—f5 te spelen om de dame 
op g7 te brengen, waar zij 
niet alleen verdedigt, maar 
tevens ook tegen den vijande- 
lijken koning is gericht.
18. h3—h4 f7—f5
19. e4Xf5 g6Xf5
20. g4—Hgö
Het aanvalsplan van wit be
staat daarin, de verbonden g- 
en h-pionnen te doen oprukken, 
terwijl de beide torens op gl 
en 'hl dit oprukken ondersteu
nen. Dit voornemen zou in
derdaad uitmuntend zijn, in
dien er maar tijd was om het 
te volvoeren. Doch zwart is 
hem te vlug af.
20 ........ De7—g7
21. Kcl—b2
De dreiging e5—e4 noodzaakt 
wit tot dezen verdedigenden 
zet.
21 ........ a5—a4
Nu teekent zich het zwarte
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aanvalsplan duidelijk af. Wit 
mag niet toelaten, dat dé a- 
lijn geopend wordt.
22. b3—b4 a4—a3f
23. Kb2—c2 f5—f4
Teneinde den looper op d7 op 
de sterke diagonaal tol—h7 te 
brengen.
24. De3—f3 e5—e4
zeer mooi gespeeld. Indien
zwart dadelijk 24.........Ld7—
f5 had gespeeld, dan zou wit 
met Pd2—e4 den aanval ge
stuit hebben, terwijl nu, als 
het paard van c3 zich ver
plaatst, de diagonaal a4-dl ter 
beschikking van zwart komt.
25. Pd2Xe4 Pc5Xe4
26. Pc3Xe4 Ld7—a4f
27. Kc2—d3 c7—c5
Zwart kiest de juiste wijze 
om den aanval voort te zetten.
De tekstzet is voordeeliger dan 
het winnen van de kwaliteit. 
Immers, indien zwart den to
ren op dl slaat, is zgn aanval 
hiermede ten einde en komt 
wit op den anderen vleugel 
aan de beurt.
28. d5Xc6 e.p. La4Xc6 
Dreigt Te8.
29. b4—b5 d6—d5!
met de bedoeling lijnen in het 
centrum voor de zwarte torens 
te openen. Indien wit nu den 
looper op c6 slaat, volgt: 30. 
.... d5Xe4f 31. Kd3Xe4 Ta8—

e8t, 32. Ke4—d3 Te8—d8f ge
volgd door mat.
30. c4xd5 Lc6Xd5
31. Kd3—d2 Dg7—b2f
Nu pas ziet men het resultaat 
van den 2 Osten zet van de 
dame (De7—g7).
32. Kd2—el Db2—b4f
33. Df3—c3 Db4Xc3f
34. Pe4Xc3 Ld5Xhl
en zwart won.

Het Combineeren.

Het verrassendste element in 
een goede schaakpartij is een 
plotselinge, schoone combinatie. 
Wie het schaakspel werkelijk 
lief heeft, zal in het combinee
ren de hoogste voldoening vin
den, en wie een partij wint 
door een mooie combinatie, zal 
daarvan meer genoegen be
leven, dan wanneer hij tot 
hetzelfde resultaat gekomen is 
na lang heen en weer geschuif, 
ook al was dit volgens de 
regelen der kunst.
In een voorgaand hoofdstuk 
hebben wij er op gewezen, dat 
het positiespel zeer belangrijk 
is en gebaseerd op wetenschap- 
pelijke principes. Het combi
neeren daarentegen is veeleer 
een kwestie van talent. Daarom 
kan de kennis van dit onder
deel slechts uitgebreid worden 
door ervaring en het bestu- 
deeren van voorbeelden, die
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de verschillende typen demon- 
streeren. Het is niet voldoende 
fameuse partijen en prachtige 
offeroombinaties na te spelen, 
hoe groot het genot ook moge 
zijn, dat dit verschaft. Wie in 
deze materie wenscht door te 
dringen, heeft zich allereerst 
die kennis eigen te maken, 
waardoor hij de verschillende 
soorten der combinaties zal 
kunnen onderscheiden. Tevens 
dient hij zich rekenschap te 
geven van de bestaande aan
duidingen, die ons vertellen, 
dat een combinatie in de stel
ling mpgelijk is geworden.
Het zal u wel dikwijls over
komen zijn, dat ge een stel
ling hadt opgebouwd, welke 
ongetwijfeld aanmerkelijk be
ter was dan die van uw tegen
stander. In die gevallen voelt 
gre, dat ge met absolute zeker
heid de winst in handen hebt. 
En wat gebeurt er? Zonder 
lat ge zichtbare fouten maakt, 
siet gij uw overwicht slinken. 
Daarna is er van voordeel 
jeen sprake meer en ten
slotte hebt gij nog moeite de 
partij te redden ondanks het 
.eit, dat gij in het middenspel 
sr zoo prachtig voor stondt.
ïoe komt dat? Ons antwoord 
s: gij hebt op het critieke 
noment, terwijl de stelling 
roor een combinatie rijp was,

verzuimd deze combinatie te 
zoeken en te vinden. Hierin 
ligt uw tekortkoming. Alvo
rens tot het zoeken naar een 
combinatie over te gaan, is 
het noodig u af te vragen, of 
een combinatie reeds aanwezig 
kan zjjn.

Combinatiespel is niet zoo diep 
onderzocht en daarom is het 
geen gemakkelijke taak om 
dit onderdeel van het spel te 
systematiseeren. Toch is het 
mogelijk eenige algemeene 
richtlijnen aan te geven, die 
de lezer zich te nutte kan ma
ken ten einde fouten te voor
komen.
De combinaties kunnen wij in 
drie groepen verdeelen:
1. Combinaties, die tot mat 

leiden.
2. Combinaties, die tot mate- 

rieele winst leiden.
3. Remise-combinaties.

Hierbij geven wij u van iedere 
groep een aantal voorbeelden. 
Tracht in de navolgende stel
lingen de winnende combinatie 
te vinden.
De juiste oplossingen, die gij 
ter contróle pas moogt ge
bruiken, nadat ge zelf het 
antwoord denkt gevonden te 
hebben, vindt ge op pag. 95 
en 96.

66



1. Combinaties, die 
tot mat leiden.

Verwaarloost niet de voltooiing 
van de ontwikkeling!!

No. 65

In deze stelling speelde zwart 
Pg6X'h4. Hoe won wit?

Een onveilige koningsstelling.

No. 66

Wit heeft ta2—h3 gespeeld. Hoe 
wint Zwart?

Verhindert niet de bewegings
vrijheid van uw eigen stukken!

No. 67

Zwart speelde hier l...Ld5— 
c6? Hoe kon wit hier zonder 
meer uitmaken?

De tragische gevolgen van 
slordigheid bij het uitvoeren 
van een winnende combinatie.

No. 68

Wit speelde hier 1. De6—c8t 
en verloor de partij. Hoe had 
hij inplaats daarvan mat kun
nen geven in 15 zetten!?
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Onderschat niet de kracht 
van het aftrekschaak!

No. 69

Door welk offer won zwart?

Laat niet uw koning onbe
schermd!

No. 71

Wits laatste zet was 1. Tbl— 
b3. Hoe wint zwart?

No. 70

Wit offert de dame op h7 en 
kondigt mat aan in 8 zetten. 
Hoe?

No. 72

Zwarts laatste zet was Dc7— 
c3. Wijst de winnende voort
zetting voor wit aan.
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No. 73

Zwart speelde hier 1... b6—b5. 
Door welke offers zet wit 
mat?

Onderschat niet de gevaren 
van een open lijn.

No. 74

Zwart speelde Ta8—c8. Hoe 
kan wit geforceerd winnen?

Laat niet een diagonaal aan uw 
tegenstander over!

No. 75

Zwarts laatste zet was Lb7— 
d5. Hoe kan wit nu mat zet
ten?

Laat niet het oogenblik van 
offeren voorbijgaan.

No. 76

Zwarts laatste zet was Fg6— 
e7. Hoe wint wit?

69



No. 79

Zwart speelt b7—b6 ? Wit wint Speelt niet den koning naar 
daarop. Op welke manier? het midden van het bord,

2. Combinaties, die 
tot materieele 
winst leiden.

Verzuimt niet profijt te trek
ken van een gedwongen stel
ling van uw tegenstander!

No. 77

Zwart speelde 1___Tc7 X c31
Hoe kan wit nu winnen?

Wit speelde g6Xf7. Hij had 
echter een stuk kunnen winnen. 
Hoe?

Laat niet uw stukken onge
dekt staan!

No. 78

No. 80

Zwarts laatste zet was Kf7— 
e8. Hoe won wit?
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vóórdat het eindspel is be
reikt!

No. 81

Zwarts laatste zet was Kd8— 
e7. Hoe won wit?

Brengt niet de dame te vroeg 
in het spel!

No. 83

In deze stelldng speelde wit 
De3—g3. Hoe wint zwart?

Wantrouwt principieel ieder 
cadeau, dat uw tegenstander 
aanbiedt!

No. 83

Zwart stelde Wit met 1... 
Ta8—d8 een val. Waaruit be
staat deze val?

Verwaarloost niet de veilig
heid van den koning!

No. 84

Zwarts laatste zet was c5Xd4. 
Door welke offers kan wit 
winnen?
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Eischt niet het ónmogelijke 
van uw stukken!

No. 85

Zwart aan zet, speelde Pf6— 
h5, met het doel wit te ver
leiden Dc6—h6 te antwoorden, 
welke zet schijnbaar een stuk 
wint. Welke fout maakte wit 
in zijn berekening?

Onderschat niet de kracht 
van een ver naar voren ge
schoven pion!

No. 86

De laatste zet van zwart was 
Kg8—f8. Hoe slaagt wit er in 
dame te halen?

Verhindert niet de bewegings
vrijheid van uw eigen stuk
ken!

No. 87

In deze stelling speelde zwart 
. •. f7—f6 en wit antwoordde 
hierop Lg5—f4. Dit is een 
ernstige fout, waardoor wit de 
dame verliest. Toont dit aan.

*

3. K e m i s e-c o m b i n a- 
ties. Speelt niet 
roekeloos op 
winst!

No. 88

Wit speelde Lxf6. LXf6 en
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verloor. Door welke offers had 
hij remise kunnen forceeren?

Laat niet in gewonnen stel
lingen uw aandacht verslap
pen!

No. 89

Wits laatste zet was 1. De8— 
a6. Hoe kan zwart nu remise 
maken ?

Ziet geen patcombinaties over 
het hoofd.

No. 90

Waarom is 1... Th3—b3-j- ?, 
2. Kb4 X a4 Tb3 X b2 slecht voor 
zwart?

Hoe kan wit van deze fout 
profiteeren?

No. 91

Waarom is hier 1... c2—cl=D 
fout?

Onderzoekt de stelling nauw
keurig alvorens met een vrij
pion door te loopen.

No. 92

Waarom geeft zwart met 1... 
a4—a3 ? ? de winst uit han
den? Toont aan hoe?
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Weest nauwgezet bij de keuze 
van tempozetten.

No. 93

Zwart wint gemakkelijk door 
tempozetten van den koning. 
Toont aan waarom de tempo
zet d7—d6 niet wint?
Houdt altijd rekening met pat.

No. 94

Waarom wint zwart na 1. g5— 
g6 wel met 1... e3—e2 en 
niet met b3—b2? Toont aan 
hoe wit na 1. g5—g6 b3—b2? 
remise kan maken?

*

Indien gij de voorgaande op
gaven bestudeerd hebt, zult 
g'e opgemerkt hebben, dat

combinaties uitsluitend uitge
voerd kunnen worden in stel
lingen, die gaaf zijn opge
bouwd. Als de figuren zich 
vrij kunnen bewegen, over veel 
ruimte beschikken, open lijnen 
tot hun beschikking hebben 
(of indien door een offer of 
door ruil van stukken open 
lijnen gemaakt kunnen wor
den) is het oogenblik aange
broken om de winnende com
binatie, die met wiskundige 
zekerheid aanwezig moet zijn, 
op te sporen.
Verder blijkt uit deze voor
beelden, dat combinaties bijna 
altijd bestaan uit zetten, die 
tegelijkertijd twee belangrijke 
dreigingen inhouden. Verder 
leent zich een gedwongen 
stelling vooral tot het uit
voeren van mooie combina
ties. Hen mag vooral niet 
vergeten, dat alle stukken 
moeten samenwerken. Tndien 
gÜ „om maar iets te doen" 
uw eene paard naar c4 en het 
andere naar e4 speelt, dan 
hoeft het u niet te verwon
deren, wanneer uw tegen
stander met d5 een stuk wint.
Van elk van de drie soor
ten van combinaties hebt gij 
in de voorgaande stellingen 
uitmuntende voorbeelden ge
zien. Ge zult echter ook heb
ben opgemerkt, dat in ieder
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dezer voorbeelden een foutieve 
zet werd gedaan, die een com
binatie mogelijk maakte. Hier
uit volgt dus, dat ge pas moogt 
gaan combineeren, als de stel
ling de kenmerken vertoont, 
dat ze daartoe rijp is.
Er zijn veel zwakke spelers, 
die de fout begaan het juiste 
moment niet af te wadhten. 
Doordat zij er voorbarig op los 
9laan, schieten zij het doel 
voorbij, ze verkrijgen geen 
compensatie voor de stukken, 
die zij geofferd hebben en 
gaan tenslotte te gronde na
dat hun lichtzinnige aanval is 
afgeslagen.
Ook ziet men het vaak gebeu
ren, dat een speler overijld 
aan het combineeren slaat, 
doordat hij zijn stelling ver
keerd beoordeelt. Dr. Lasker 
spreekt in zijn bekend leerboek 
van „lichtzinnige combinaties”. 
Als voorbeeld geeft hij een 
stelling uit een partij tusschen 
Zukertort (wit) en Steinitz 
(zwart).
De stelling van wit is beden
kelijk, zwart heeft een pion 
meer, zijn stukken staan ibeter 
opgesteld en bovendien be
dreigt hij den pion a2. Des
ondanks kan wit nog zeer goed 
tegenstand bieden. B.v. 1. 
Df3—h3 g7—g6, 2. Lf4Xd6
c7Xd6, 3. Te3Xe8f Ta8Xe8,

No. 95

4. Dh3—d7 en wit kan het nog 
lang uithouden, en evenzoo na
2___Te8Xe3, 3. Dh3Xe3
c7 X <16, 4. De3—e7.
Zukertort zag de zaak echter 
veel te donker in, hij meende 
zich reeds verloren en door 
wanhoop gedreven, besloot hij 
tot een combinatie zonder de 
gevolgen van zijn aanval nauw
keurig te berekenen.
1. Ld3Xh7t Kg8Xh7
2. Df3—h5f Kh7—g8
3. Te3—h3 f7—f6
4. Dh5—h8f Kg8—f7
5. Dh8—h5f Kf7—e7
6. Th3—e3t Ke7—f8
7. Dh5—h8f Ld 5—g8
8. Lf4—h6 Te8—e7
9. Te3Xe7 Kf8Xe7

10. Lh6Xg7 Da5—f5
De partij is reeds beslist. Er 
volgde nog
11. Tfl—elf Ke7—f7
12. Lg7—h6 Df5—h7
en na den gedwongen ruil gaf 
wit spoedig op.
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De Lasker-Bauer combinatie.

Wij hebben reeds gezien, hoe 
vaak een onbeschermde ko- 
ningsstelling tot combinaties 
van den meest uiteenloopen- 
den aard aanleiding kan ge
ven. In dit verband willen wij 
wijzen op een combinatie, die 
in de practijk herhaaldelijk 
voorkomt, nl. het dubbelloo- 
peroffer, dat het eerst voor
kwam in een partij dr. 
Lasker—Bauer (Amsterdam 
1889).

No. 96

Hier volgde 1. Pg3—h5 Pf6X 
h5, 2. Ld3Xh7f Kg8Xh7, 3.
De2Xh5f Kh7—g8, 4. Le5Xg7 
Kg8Xg7, 5. Dh5—g4-f Kg7—h7, 
6. Tfl—f3 e6—e5, 7. Tf3—4i3f 
Dc6—h6, 8. Th3Xh6f Kh7Xh6, 
9. Dg4—d7 en wit won.
In de diagramstelling valt het 
dadelijk op, hoe de beide witte 
loopers gericht zijn tegen een 
slecht beschermden konings- 
vleugel. Men dient te onthou
den, dat in een dergelijke stel

ling de winst geforceerd kan 
worden door de twee loopers 
op te offeren, indien daardoor 
de g- en h-pionnen worden op
geruimd. Natuurlijk gaat dit 
alleen op, indien de witte offi
cieren gereed staan op de open 
lijnen in te grijpen.
Men dient van deze combinatie 
hoofdzakelijk de idee te be
grijpen. Het is overbodig den 
stand der stukken te onthou
den. Het kan zeer goed moge
lijk zijn, dat in een gewijzigde 
opstelling het dubbele looper- 
offer eveneens opgaat.
In tournooien is deze stelregel 
dikwijls bewezen, hetgeen blij
ken mag uit de volgende voor
beelden:

No. 97

Deze stelling kwam voor in 
een partij Aljechin—Drewitt 
(Portsmouth 1923) na den 
15den zet van zwart.
Er volgde 16. c4—c5 Pd7Xc5 
(zwart geeft hier een paard 
voor twee pionnen teneinde
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vrijer spel te verkrijgen), 17. 
44XC5 Lb6Xc5, 18. Tfl—f3 
Lc5xa8. Nu zien we echter een 
zwarte koningsstelling, die elke 
verdediging mist en zoodoende 
rijp is voor de Lasker-Bauer- 
combinatie. Wit vervolgde met: 
19. TclX c6 Le8Xc6. Zoo wordt 
nog eerst de beschermende 
looper van het strijdtooneel 
weggelokt. 20. Ld3Xh7f Kg8x 
h7, 21. Tf3—h3f Kg7—g8, 22. 
Lb2Xg7 Kg8Xg7, 23. Ddl—g4f 
De7—g5, 24. Dg4Xg5f Kg7— 
f8, 25. Th3—h8 mat. Zwart had 
ook 22 f7—f6 kunnen spe
len, maar dan volgt 23. Lg7— 
h6 dreigende 24. Dg4t, Kf7, 
25. Dh5f, Kg8, 26. Dg6| enz. 
en wit wint eveneens gemak
kelijk.

In onderstaande stelling ziet 
men zwart de Lasker-Bauer- 
combinatie uitvoeren.

No. 98

De stelling kwam voor in een 
partij Nimzowitsch—Dr. Tar-

rasch (Petersburg 1914) na den 
19en zet van wit. Er volgde:
19........Ld6Xh2f, 20. KglXh2
De7—h4f, 21. Kh2—gl Lc6X 
g2, 22. f2—f3 Tf8—e8, 23. 
Pd2—e4 Dh4—hit, 24. Kgl— 
f2 Lg2 X f 1, 25. d4—d5 f7—f5, 
26. Dc2—c3 Dhl—g2f, 27. 
Kf2—e3 Te8Xe4f, 28. f3Xe4 
f5—f4f, (zwart kon hier mat 
geven in drie zetten door 28. 
Dg3t, 29. Kd2—Df2t, 30. Kdl 
De2 mat), 29. Ke3Xf4 Td8— 
f8f, 30. Kf4—e5 Dg2—h2t, 31. 
Ke5—e6 Tf8—e8t, 32. Ke6— 
d7 Lfl—b5 mat.

Een slimme vos loopt niet In 
de val; een slimme schaak
speler evenmin.

Sommige schaakspelers genie
ten hemelsche vreugden, als 
het hun gelukken mag den 
tegenstander in een slim ge
plaatste val te lokken. De on
gelukkige slachtoffers ergeren 
zich dan, vooral indien ze de 
winst al in handen hadden, 
als ze maar correct hadden 
voortgezet. Want iemand, die 
in een val loopt, heeft dit uit
sluitend aan onoplettendheid 
te wijten. Immers het verschil 
tusschen een val en een com
binatie is, dat de eerste den 
tegenstander niet dwingt doch 
verleidt! We kunnen echter
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niet ontkennen, dat vallen zeer 
diepzinnig kunnen zijn en bui
tengewoon listig gesteld. Een 
speler, die goed staat, zal er 
geen tijd aan verknoeien een 
val op te zetten; hij heeft het 
niet noodig; hij zal liever op 
normale wijze de partij beëin
digen. Daarentegen zal een 
speler, die er slecht voorstaat, 
in dit laatste redmiddel zijn 
heil zoeken. En dit is dus een 
reden te meer dubbel voorzich
tig te zijn in gewonnen stel
lingen en tot het eind der partij 
de volle aandacht te blijven 
geven.

No. 99

In deze stelling acht zwart 
zich zeer terecht reddeloos 
verloren: hij staat twee pion
nen achter, en waar de zwarte 
koning bovendien nog slecht 
staat, schijnt de nederlaag nog 
slechts een kwestie van tijd. 
Daarom besluit hij een uiterst 
redmiddel te beproeven.
1___ h4—h3f, 2. Kg2Xh3??
at-

Wit loopt hals over kop in de 
eenvoudige val. Nog erger zou 
geweest zijn indien wit naar 
f3 zou zijn uitgeweken, waar
op 2.... De8—e4 mat zou heb
ben gegeven. De aangewezen 
zet was 2.... Kg2—fl, waarna 
zwart niets meer bereiken kan. 
2.... De8—e6f
Hierop is wit genoodzaakt de 
dame te nemen en zwart 
staat pat.
We hebben reeds gezegd, dat 
vallen zeer diepzinnig kunnen 
zijn; hierbij geven we een 
voorbeeld van een, die al bij
zonder gecompliceerd is. In

No. 100

een partij Middleton tegen 
Rubinstein (Barmen 1905) 
kwam wit, zooals het diagram 
hier aantoont, zeer slecht te 
staan. De geïsoleerde pion op 
d6 kan niet voldoende verde
digd worden en nadat deze ge
vallen zal zijn, zal zwart niet 
veel moeite meer hebben de 
partij te zijnen gunste te be-
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slissen. Middleton zag dit zeer 
goed in, hij kreeg echter een 
genialen inval.
1. Thl—el!
Een buitengewoon arglistige 
zet. Hij ziet er volmaakt on
schuldig uit. Men zou zoo zeg
gen, dat wit heeft ingezien, 
dat zijn d-pion toch niet ver
dedigd kan worden, dat hij ook 
verder geen moeite daarvoor 
doet, en een open lijn gaat be
zetten.
1..... Tf8—d8?
De vlieger gaat prachtig op. 
Op dezen schijnbaar voor de 
hand liggenden zet heeft wit 
gehoopt, en daarop is zijn val 
gebaseerd. De juiste voortzet
ting was 1... b7—b5 om na
2. a2—a4 met Tf8—b8 gevolgd 
door Tb8—b6 den pion te ver
overen.
2. Pf4Xe6! Kf7Xe6
3. f2—f4 !T
De pointe! Wit wint nu een 
stuk, want zoowel het slaan 
en passant e4Xf3 als een wil
lekeurige zet van het zwarte 
paard zou gevolgd worden door 
Le2—c4 mat. Zwart koos de 
wijste partij en sloeg den pion 
op d6, waardoor hij met twee 
pionnen tegen een stuk nog 
eenige remisekansen heeft.

In een zeer interessante val 
wist Reti zijn tegenstander

Kostitsch te lokken (Göteborg 
1920).
1........... Kg4—g5 ?!
In de diagraanstelling valt niet 
meer dan remise te bereiken, 
want zwart kan noch met den 
koning noch met den f-pion de 
derde rij betreden. Indien 1. 
Kg4—h3 volgt 2. Tb4Xf4

No. 101

Td2—dlf, 3. Tf4—fl TdlXflf»
4. KglXfl Kh3—h2, 5. b6— 
b7 g3—g2f, 6. Kfl—e2 en beide 
behalen dame of 1.... Kg4—f3 
Tb4—b3| en 1.... g3—g2 ? ver
liest oogenblikkelijk wegens 
b6—b7.
Reti had al deze varianten ge
zien, na zeer lang nadenken 
vond hij den tekstzet, die uit
sluitend’ tot winst voert, als 
wit er in loopt. En inderdaad 
Kostitsch speelde:
2. b6—•b7?
Lang had hij zich niet bezon
nen; hij meende, dat Reti zich 
vergist had en wenschte snel 
van het buitenkansje te pro-
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fiteeren. Inplaats van den 
tekstzet leidde: 2. Tb4—b5t
tot remise. Indien de zwarte 
koning naar g4 of h4 gaat) 
volgt wederom 3. Tb5—b4 en 
indien de koning verder terug- 
wijkt, kan Tb5—b4 geschieden.
2............ f4—f3
Nu ziet men pas, hoe fijn be
rekend de zet Kg4—g5 was. 
Indien de zwarte koning nu op 
f5 zou staan, zou de zet Tf4f 
de partij redden.
3. Tb4—bl Te2—g2f
Dezen zet schijnt wit niet meer 
vooruitgezien te hebben.
4. Kgl—fl
of 4. Kgl—hl Td2—h2f, 5. 
Khl—gl f3—f2f gevolgd door 
Th2—hlf en ThlXbl.
4............. Tg2—h2
5. Tbl—b5f Kg5—g4
6. Kfl—el Th2—e2f
7. Kei—dl g3—g2 en
wit geeft op.

Zoolang de tegenstander de 
wapens nog niet heeft neer
gelegd, zflt gy nog geen 
overwinnaar!

De fout, waarop wij u thans 
gaan wijzen is van psycholo- 
gischen en niet van teehnischen 
aard. Ze wordt echter zoo 
vaak gemaakt, dat wij het 
niet verantwoord zouden ach

ten, indien wij nalieten er uw 
aandacht op te vestigen. Een 
wijze raad, dien gij ter harte 
moet nemen, is: speelt niet
lichtzinnig, zelfs als het beha
len van de overwinning nog 
slechts een kwestie van enkele 
zetten is.
Een groot gevaar ontstaat op 
het oogenbliik, dat we de winst 
in handen meenen te hebben. 
We zijn geneigd plotseling vlug 
te spelen. We begrijpen eigen
lijk niet, waarom de tegen
stander de hopelooze partij 
nog niet opgeeft; daardoor ver
liezen we de noodige voorzich
tigheid en met de zegepraal 
voor oogen wordt men licht 
onachtzaam. En toch is juist 
nu koelbloedigheid een eerste 
vereischte, want een enkele 
verkeerde zet kan den tegen
stander soms de mogelijkheid 
bieden van remise of zelfs van 
winst. Zelfs in meesterpartijen 
zijn voorbeelden te over van 
dergelijke tekortkomingen.
We geven u enkele markante 
voorbeelden:
In het volgende voorbeeld (dia
gram No. 102) ziet ge hoe 
zelfs de „Great Old Man” niet 
gevrijwaard is van mensche- 
lijke zwakheden.
Natuurlijk staat wit hier glad 
gewonnen. De h-pion behoeft 
slechts tot dame te promovee-
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No. 102
Zwart: Amateur.

Wit: dr. E. Lasker.

ren en het pleit is beslecht. 
Zwart, inplaats van op te 
geven, wilde zijn tegenstand 
noodeloos rekken door een paar 
schaakjes te geven. Zwart 
speelde: 1......... Tc2—c3f; in
dien dr. Lasker slechts een 
seconde aandacht aan het bord 
zou hebben besteed, zou hij
2. Kg3—f2 hebben gespeeld om
op 2---- Tc3—c2f met Kf2—
el den toren te naderen en, 
nadat de schaakjes uitgeput 
zouden zijn, dame te halen.
In groote lichtzinnigheid ech
ter speelde hij: 2. Kg3—g4?, 
waarna zwart de partij op de 
volgende merkwaardige en 
fraaie wijze won.
2............. Tc3—c4f
3. Kg4—g5 Tc4—h4!l
4. Kg5xh4 ig7—g5f
5. Kh4 X g5 Kf8—g7
De geduchte pion op h7 is
plotseling waardeloos gewor

den, gaat verloren, waarna de 
zwarte pionnen gemakkelijk 
winnen.

No. 103 
Zwart: Kmoeh.

Wit: MUller.

Wit behoeft hier slechts 1. 
Lb6—c7 te spelen om te win
nen. Meester Kmoeh wilde 
juist opgeven, toen zijn tegen
stander den verbluffenden zet 
1. Lb6—a7 ? uitvoerde. Natuur
lijk wachtte zwart geen oogen- 
blik met zijn antwoord: 1.... 
Db8Xa7f. Reeds wilde wit zijn 
b-pion laten promoveeren, doch 
zwart maakte hem er op at
tent, dat zijn koning schaak 
stond! MUller mocht nog blij 
zijn, dat de partij, dank zij 
zijn sterken b-pion, remise 
bleef.

In het tioumooi te Noordwijk ’38 
bereikte ik navolgende stelling 
na den 65en zet van wit. Reeds 
lang tevoren had ik gezien, dat
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No. 104
Zwart: S. Landau.

Wit: Paul Keres.

de partij remise zou worden; 
ik behoefde daartoe slechts den 
pion op a4 te slaan b.v. 65 ... 
Pc5Xa4, 66. Pb6—c8 Kb4—c5, 
67. c6—c7 Kc5—c6 en de pion 
valt.

Echter inplaats van de goede 
voortzetting te spelen, plaatste 
ik zonder verder na te denken 
mijn paard op a6 ? ? in de mee
rling dat de pion a4 me toch 
niet ontgaan kon, doch naar 
het uit het vervolg bleek, was 
Pa6 een verschrikkelijke blun
der. Keres vervolgde met 66. 
Pd6—b7! nu dreigt Ke5—d6 
benevens Pb7—c5 en de pro
motie van de witte pion is niet 
te verhinderen. Er volgde nog
66___Kb4Xa4, 67. Ke5—d6
Ka4—b5, 68. Pb7—c5 Pa6Xc5, 
69. c6—c7 a7—a5, 70. «7—c8D. 
Pc5—d3, 71. Kd6—d5 a5—a4, 
72. Dc8—c4f Kb5—a5, 73.
Kd6—c6 en ik gaf op.
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HOOFDSTUK IV.

Eindspel.

Hoe vermijden wij fouten ln 
het eindspel?

In zekeren zin is het eindspel 
de belangrijkste phase van de 
geheele partij. Het is duidelijk, 
dat het weinig zin heeft, door 
uitmuntende behandeling van 
de opening en het middenspel, 
materieel voordeel te verkrij
gen, indien men niet tevens de 
capaciteiten bezit, om het be
haalde voordeel in winst om te 
zetten. En juist hierin schieten 
de meeste schaakspelers te 
kort. Hoe dikwijls ziet men 
het niet gebeuren, dat een 
speler een gewonnen eindspel 
bereikt, maar daarna groote 
moeilijkheden ondervindt door 
gebrek aan kennis der tech
niek. Tengevolge van deze on
wetendheid worden dan ver
keerde zetten gedaan, waar
door het behaalde voordeel ver
loren gaat, en het goed gedane 
werk onbekroond blijft.
Want fouten in deze phase der 
partij begaan kunnen door
gaans moeilijk hersteld wor
den. Te veel stukken zijn van 
het bord verdwenen dan dat 
er nog veel ressources over 
zouden zijn en verrassingen

door mooie combinaties komen 
nog maar zelden voor.
Terwijl men er in het midden
spel steeds op bedacht moest 
zijn, of de tegenstander niet 
de gelegenheid kreeg onver
wacht een aanval te onder
nemen tegen onze eventueel 
verzwakte koningsstelling, is 
dit gevaar nu geweken, door
dat het aantal der bedreigende 
stukken is verminderd. Het 
oogenblik is daarom aangebro
ken, om onzen koning uit zijn 
veilige schuilplaats te voor
schijn te laten komen om ac
tief aan den strijd deel te 
nemen.
Het is hier niet op zijn plaats 
om een uitvoerige verhandeling 
te houden over deze uitgebreide 
materie. Wij moeten ons er 
toe bepalen die regels te ge
ven, waartegen het meest 
wordt gezondigd.

*

Wjj zeiden reeds, dat het mo
ment aangebroken is, den ko
ning in het strijdgewoel te



doen treden. Maar al te vaak 
wordt over het hoofd gezien, 
dat de koning een belangrijke 
figuur is, die volkomen in 
staat is onder bepaalde om
standigheden beslissend in te 
grijpen.

Bezien we de navolgende 
stelling:

No. 105

Natuurlijk is dit remise, mits 
echter in het verdere verloop 
geen fouten worden gemaakt, 
doch veelal ziet men, dat 
zwakkere spelers hier verzui
men den koning werkzaam te 
doen oprukken. Inplaats daar
van meenen zij te kunnen vol
staan de pionnenphalanx op te 
doen rukken.
Het spel heeft dan ongeveer 
het volgend' verloop: 1, f2—f4 
Kg8—f7, 2. f4—f5 Kf7—e7, 3. 
g2—g4 Ke7—d6, 4. h3—h4
Kd6—e5, 5. Kgl—g2 (te laat!) 
Ke5—f4, 6. Kg2—h3 Kf4—f3 
en wit zal op den duur een 
pion moeten verliezen, daar op

g4—g5 zwart met Kf3—f4 ver
volgt.
Dus, indien wij u een goeden 
raad mogen geven: brengt in 
het eindspel uw koning midden 
in de vijandelijke linies, na
tuurlijk nadat u zich er van 
vergewist hebt, dat uw tegen
stander hem niet in een mat- 
net vangen kan.
Hoe eenvoudig de behandeling 
van eindspelen koning plus 
pion tegen koning ook moge 
zijn, al te vaak wordt er tegen 
gezondigd.

No. 106

In deze stelling staat wit altijd 
gewonnen, onverschillig wie. 
aan zet is. Indien zwart moet 
beginnen, behoeft de witte, 
koning slechts een stap te doen 
naar de richting tegenoverge
steld aan die, waarin zwart 
gegaan is. Dus, als zwart naar 
e8 is gegaan, speelt wit Kc7 
en de pion kan ongehinderd 
doorloopen. Als wit echter 
moet beginnen volgt b.v. 1. Ke6 
Ke8, 2. d6 Kd8, 3. d7 en de
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pion is niet tegen te honden, 
daar op Kc7 eenvoudig Ke7 
volgt, doch de beginneling 
speelt hier vaak 1. Kd6—e5 en 
daarna is de winst niet meer 
te behalen, daar zwart met zjjn 
koning op e7 kan oponeeren. 
De witte koning mag de zesde 
rij niet verlaten.
De regel luidt dus: de partij is 
altijd gewonnen, wanneer de 
koning voor den pion de zesde 
lijn betreedt. Dit gaat echter 
niet op ibij de a- en h-pionnen, 
deze kunnen de winst niet for- 
ceeren.
De moeilijkheid bestaat hierin, 
te weten, wanneer deze positie 
bereikt kan worden.
Het antwoord hierop luidt: in
dien de speler, die in het bezit 
van den pion is, de oppositie op 
de vierde lijn kan bereiken, ver
krijgt hij ook de positie van 
de diagramstelling, en wint.

No. 107

Zoo is bijvoorbeeld deze stel
ling altijd voor wit gewonnen

ook al is zwart aan zet. Want 
als wit aan zet is, kan hij de 
oppositie met d2—d3 winnen. 
Zwart zou hierna met den ko
ning moeten uitwijken b.v. Ke6, 
2. Kc5—Kd7, 3. Kd5 en wit 
heeft weer de oppositie bereikt. 
Belangrijk in dit eindspel is, 
zoo voorzichtig mogelijk met 
den pion om te gaan; eerst 
moet de koning oprukken om 
voor den pion vrij baan te 
maken.
Hieruit volgt dus: indien de
witte koning op e3 gestaan 
zou hebben, dan zou de win
nende voortzetting voor wit 
zijn geweest Ke3—d4; al te 
vaak wordt de fout begaan te 
vroeg den pion op te spelen 
b.v. hier d2—d4 inplaats van 
Ke3—d4,
Onthoudt dus: wacht zoo lang 
mogelijk met het opspelen van 
den pion. Uw koning moet hem 
den weg bereiden.

*

Wanneer beide partijen pion
nen bezitten, zal de partij 
doorgaans in remise eindigen 
indien het aantal pionnen bei
derzijds gelijk is. Heeft echter 
de eene partij één pion meer, 
dan zal in den regel de winst 
gemakkelijk te forceeren zijn, 
wanneer geen andere stukken 
op het bord aanwezig zfln.
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Bij een gelijk aantal pionnen, 
vormt de volgende opstelling 
een uitzondering:

No. 108

Wit heeft in deze stelling een 
gedekten vrijpion op c5, welke 
dan speelt wit f2—f4, g2—g3 
c5-a5-a8-c8 bindt. Het belang
rijkste kenmerk is hier echter, 
Üat de zwarte koning de witte 
pionnen niets kan doen. Daar
entegen zijn de zwarte pion
nen op den anderen vleugel 
minder gevaarlijk. Wit kan 
eenvoudig deze pionnen nade
ren en ze veroveren, daar de 
zwarte koning aan den anderen 
vleugel gebonden is. Deze ver
overing kan desnoods geschie
den onder opoffering van den 
eigen c-pion.
Hieruit volgt dus als regel: de 
sterkste pionnen in een eind
spel zijn de gedekte vrij-pion- 
nen.
Zwart heeft het verlies in dit 
geval te wijten aan een on

juiste voortzetting, die zich 
veelvuldig voordoet. Zijn laat
ste zet was f7—f5. Zonder 
dezen zet was de partij nooit 
te winnen voor wit, wanneer 
zwart f7—f6 gespeeld had, 
omdat wit aan dezen vleugel 
gebonden zou zijn om zwart 
geen vrij-pion te laten ver
krijgen.
Ook geroutineerde spelers ko
men in de war, doordat zij niet 
weten, welken pion zij moeten 
opspelen, wanneer zg een pion
nenmeerderheid bezitten. 
Teneinde deze fouten in het 
vervolg te vermijden, doet 
ge het best u den navolgenden 
regel van Nimzowitsch in het 
geheugen te prenten:

No. 109

Nimzowitsch noemt de pionnen 
welke geen vgandelgken pion 
op dezelfde lijn tegenover zich 
hebben: „candidaten”. Deze
toch streven er naar koningin 
te worden. In de diagramstel- 
ling is pion f2 de candidaat.
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En nu is de eenvoudige regel: 
de candidaat dient aan de spits 
te gaan, de andere pionnen 
dienen hem op den voet te vol
gen. Dus moet wit spelen f2— 
f4—f5 en daarna pas g2—g4— 
g5 en f5—f6. Staan echter de 
zwarte pionnen op g6 en h5 
dan speelt wit f2—f4, g2—g3 
(niet dadelijk h2—h3 wegens 
h5—h4 met blokkeeren van de 
pionnenmeerderheid). U ziet 
dus, het is eenvoudig genoeg! 
En toch ziet men vaak, dat 
zwakke spelers met den g-pion 
er op los trekken. De tegen
stander speelt dan g7—g5 
en de pionnenmeerderheid is 
waardeloos geworden.
Indien u dezen regel onthoudt, 
dan zult ge voortaan in de 
stelling van het voorgaande 
diagram nooit in uw hoofd 
krijgen om een zet als f7—f5 
te doen.

Een andere veel voorkomende 
fout in pionneneindspelen is, 
dat de spelers zich niet de 
moeite geven uit te tellen in 
hoeveel zetten een pion tot 
dame kan promoveeren. Het 
is zeer belangrijk voor een af
wikkeling, d.w.z. als men over
gaat tot algemeene ruil der 
stukken, teneinde het pionnen
eindspel te kunnen spelen, eerst 
na te gaan, hoeveel zetten er

noodig zullen 'zijn om dame te 
halen en hoeveel zetten de te
genstander noodig zal hebben. 
Heeft men voor de afwikkeling 
dit wel gedaan, dan behoeft men 
niet te vreezen, dat men voor 
verrassingen komt te staan. 
Men zou nog wel een fout kun
nen begaan door btj het uittel
len over het hoofd te zien, dat 
een pion met schaak promo
veert, wat natuurlijk een be
langrijk tempo zou kosten. Dit 
laatste heb ik in simultaan- 
voorstellingen dikwijls onder
vonden. Mijn tegenstanders 
rekenden uit, dat zij even vlug 
met hun vrijpion op de achtste 
lijn kwamen, maar werden plot
seling verrast, wanneer mijn 
pion eerst promoveerde en dit 
wel met schaak. Hierdoor wer
den zij gedwongen met hun ko-

No. 110

ning een zet te doen, waarna 
van promoveeren geen sprake 
meer was.
Bovenstaande stelling demon
streert dit duidelijk. Wit, die
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een pion voorstaat, denkt door 
ruil der torens het eenvoudigst 
te kunnen winnen. Het is wel 
waar, dat beide partijen even
veel zetten noodig hebben om 
dame te halen, maar wit ziet 
hier over het hoofd, dat de li
pton met schaak promoveert. 
Het verloop zal dus zijn: 1. 
ThlXh4 g5Xh4, 2. a4—a5 
h4—h3; 3. b5—b6 h3—h2, 4. 
b6Xa7 h2—hl Df.
Deze fouten kunnen vermeden 
worden door van te voren de 
zetten precies uit te tellen.

*

Loopers of paarden?
Al eerder hebben wij gezien, 
dat fouten vaak worden ge
maakt, doordat de beginneling 
niet in het oog houdt, dat er 
dikwijls belangrijke uitzonde
ringen op de schaakregels be
staan. Nergens is dit zoo waar 
als in eindspelen met lichte 
figuren. Zestig jaar geleden 
verkeerden zelfs de groot
meesters in de verkeerde ver
onderstelling, dat een paard 
altijd sterker is dan een loo- 
per. Tegenwoordig helt men 
vaak tot het andere uiterste 
over en men meent dan, dat 
een looper altijd en onder alle 
omstandigheden sterker is dan 
een paard. Doordat men beide 
meeningen onder de meesters 
verbreid vindt, wordt de speler

vaak in de war gebracht. Dit 
is echter niet noodig, want men 
hoeft alleen het volgende prin
cipe goed te onthouden, om 
fouten in zulke eindspelen te 
vermijden, n.1. dat men geen 
categorischen regel kan geven, 
daar het altijd van de pionnen
stelling afhangt. In het geheele 
schaakspel is de bewegings
vrijheid der stukken van fun
damenteel belang. Is de pion
nenstelling in het eindspel 
gesloten (hieronder verstaat 
men een stelling, waarin de 
pionnen zoo vast staan, dat er 
niet veel pionnenzetten moge
lijk zijn), dan heeft het paard 
uit den aard der zaak meer 
bewegingsvrijheid dan een loo- 
per en heeft dus meer waarde. 
Is er een open pionnenstelling, 
dan is juist een looper te ver
kiezen. Vooral twee loopers 
tegen een paard en looper of 
tegen twee paarden zijn dan 
zeer machtig.

De twee volgende voorbeelden 
geven een duidelijk beeld van 
een en ander. In het eerste 
diagram (111) zijn de loopers 
van enorme kracht, omdat de 
pionnen nog zeer mobiel zijn. 
Het is dan ook uiterst moeilijk 
om de partij nog te redden. 
Daarentegen zijn in het twee
de voorbeeld, waar wit slechts 
één enkelen zet met zijn pion-
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nen kan doen, de paarden veel 
sterker dan de twee loopers.

No. 111

No. 112

Heeft men een looper tegen 
een paard, dan moet men niet 
de fout maken om de pionnen 
op de kleur van den looper te 
plaatsen, evenmin als men de 
stelling gesloten mag houden. 
Heeft men daarentegen een 
paard tegen een looper, dan 
mag men niet nalaten de pion
nen op de kleur van den looper 
te zetten, uit vrees, dat de pion
nen daardoor aan een aanval 
bloot zouden staan; van meer 
gewicht is immers, dat de loo

per In zijn bewegingsvrijheid 
wordt beperkt. Ken duidelijk 
voorbeeld, hoe gemakkelijk 
het is om de party te beslis
sen, wanneer de pionnenstel
ling gunstig is, volgt hier.

No. 113
Zwart: Winawer.

Wit: Zukertort.
*

De partij verliep als volgt:
1. Fb3—cl Lc3—b4, 2. Fel— 
d3 Lb4—c3, 3. Pd3—f4f Ke6— 
e7, 4. Pf4Xd5f! c6Xd5, 5.
c5—c6 f5—f4f, 6. Ke3Xf4 ge
volgd door c6Xb7 of b6—b7.
Op 3........Ke6—d7 volgt 4.
e5—e€f Kd7—d8, 5. Pf4—e2
Lc3—el, 6. Ke3—f4 Kd8—e7, 
7. Kf4Xf5 Lel—f2, 8. Kf5Xg4 
Ke7Xe6, 9. Kg4—f3 Lf2—el, 
10. g3—g4 Lel—d2, 11. Pe2— 
g3 Ld2—h6, 12. Pg3—f5 Lh6— 
f8, 13. Kf3—f4 en b.v. Ke6— 
f6, 14. g4—g5f Kf6—e6, 15. 
g5—g6 Ke6—f6, 16. Pf5—d6
en wint.
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Goede en slechte 
loopeis.
De fouten, die gemaakt worden 
in zuivere looper-eindspelen, 
berusten op onwetendheid. In 
eindspelen van loopers met ge
lijke klein: ziet men bijv. vaak, 
dat men de pionnen vrijwillig 
op de kleur van den looper 
plaatst. Daardoor beperkt men 
de vrijheid van den eigen loo
per. Zulk een looper, die door 
zijn eigen pionnen ingesloten 
wordt, noemt men een slechten 
looper, omdat hij alleen voor 
verdediging, en niet voor een 
aanval te gebruiken is, in te
genstelling met den vijandelij- 
ken looper, die dan de goede 
looper heet. Men lette bijvoor
beeld op de volgende stelling.

No. 114

Hier meent zwart, gezien het 
feit, dat hij een vrijpion heeft 
en wit een dubbelpion, dat hij 
gerechtigd is op winst te spe
len. Hij vergeet echter, dat zijn 
looper slecht geplaatst is. Hij

begint met 1........... h6—h5?
Hierna volgt: 2. Kg3—h4, Kg7 
—h6; 3. Le4—f3, f7—f5? (be
ter nog f7—f6) en plotseling 
staat de zwarte looper volko
men buiten het spel en zwart 
is totaal verloren. De winst- 
voortzetting voor wit is uiterst 
leerrijk en luidt als volgt: 4.
Lf3—g2, Le8—d7; 5. Lg2—hl, 
Ld7—e8; 6. Lhl—f3. Men lette 
op de fraaie driehoeks-manoeu- 
vre van den witten looper. 
Hierdoor is dezelfde stelling 
bereikt als in het diagram met 
dit belangrijke verschil, dat 
thans zwart, die de fout heeft 
begaan om zfln stukken te 
zwaar te belasten, aan zet is. 
Hij kan niet de beide punten 
c6 en h5 blijven dekken, moet 
een pion verliezen en hiermede 
de partij.

•

To r en-eindspelen.

Alle fouten, welke in der- 
gelijke eindspelen herhaaldelijk 
worden gemaakt, zijn toe te 
schrijven aan het verwaarloo- 
zen van een fundamenteel prin
cipe, dat voor zulke partrjstel- 
lingen werkelijk het ei van Co- 
lumbus is, nl. passiviteit is ver
derfelijk. Alle stukken moeten 
zoo agressief mogelijk optre
den.
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No. 115

In deze stelling' ziet men vaak, 
dat zwart de schijnbaar een
voudigste manier neemt om 
den pion te blokkeeren: hij
speelt 1..........Td5—b5? Dit
is volgens het bovengenoemde 
principe al foutief, daar de to
ren niets anders doet en niets 
anders k&n doen dan den op- 
marsch van den pion tijdelijk 
te beletten. Na het voor de 
hand liggende antwoord 2. Te2 
—b2 is de zwarte toren aan 
zijn plaats gebonden en hij kan 
onmogelijk den zwarten koning 
beletten in den strijd te treden. 
De voortzetting is dan waar
schijnlijk:
2................ Kg7—f6
3. Kgl—f2 Kf6—e5
4. Kf2—e3 Ke5—d5
5. Ke3—d3
Het is gebeurd. Zwart moet nu 
óf zijn toren wegspelen, óf den 
witten koning het veld c4 
prijsgeven. Bovendien heeft na 
pionnenzetten van zwart de 
witte koning bewegingsvrijheid

op de b-lijn, waardoor hij in 
staat is het terugwijken van 
zwart rustig af te wachten. Er 
kan dan volgen:
5................ Tb5—b8
6. b4—b5 Kd5—c5
7. b5—b6
En nu kan zwart weliswaar 
den pion winnen, maar dan 
dringt de witte koning binnen 
en verovert, na torenruil, de 
pionnen op den koningsvleugel. 
Bijv.:

7. ..... Tb8Xb6
8. Tb2Xb6 Kc5Xb6
9. Kd3—d4 Kb6—c6

10. Kd4—e5 Kc6—d7
11. Ke5—f6
en zwart kan opgeven.
Had zwart echter in de dia- 
gramstelling agressief ge
speeld, dan was remise ge
makkelijk te bereiken geweest, 
zooals men hier ziet:
1. ..... Td5—dlf
2. Kgl—f2 Tdl—bl
3. Te2—e7f Kg7—h6
4. Te7—b7 f5—f4
Laat ons nu eens kijken wat 
zwart heeft gepresteerd. Zijn 
toren controleert den opmarsch 
van den witten pion, en tege
lijkertijd zorgt hij er voor, dat 
de witte koning slechts ten 
koste van eenige belangrijke 
pionnen op den koningsvleugel 
zjjn vrijpion kan beschermen.
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Bijv.: •
6. b4—b5 Tbl—b2f
6. Kf2—fl Tb2—bl-j-
7. Kfl—e2 Tbl—b2f
en wit moet met remise ge
noegen nemen.
Uit dit voorbeeld en denkende 
aan het principe, kan men tot 
den belangrijken regel conclu- 
deeren, dat de torens van beide 
partijen zich altijd achter een 
vrijpion moeten bevinden — 
degene, wien dit gelukt, heeft 
een groot voordeel.
Een andere, vaak voorkomen
de foutieve behandeling, ziet 
men in de volgende stelling. 
Ook hier weer verliest men 
het principe — passiviteit is 
verderfelijk — uit het oog.

No. 116
Zwart: Rubinstein.

Wit: Tarrasch.
Men is hier geneigd, alleen om 
het materieel evenwicht te 
handhaven, den a-pion met
1. ..... Th8—a8
te dekken en vergeet, dat de

toren dan aan de dekking van 
den pion gebonden is. Wit 
brengt dan zijn koning naar 
het centrum, vanwaar hij naar 
beide vleugels kan gaan:
2. Kfl—e2 h7—h6
3. c3—c4 Kg6—g5
4. b2—b3 Kg5—f4
5. Td7—h7 Kf4—g5
6. Ke2—e3 Kg5—g6
7. Th7—c7 Kg6—g5
8. Tb7—d7

Het zal u ongetwijfeld opval
len, dat wit bijna uitsluitend 
met zijn toren heen en weder 
speelt, totdat zwart noodge
dwongen een belangrijk punt 
of een pion prijsgeeft.

8................ Kg5—g4
9. Td7—g7f Kg4—h3

10. Tg7—h7 Kh3Xh2
11. Th7Xh6f Kh2—g2
12. Th6—g6-j- Kg2—fl
13. Tg6—f6
en wit wint gemakkelijk.

Maar als zwart zijn toren ac
tief in het spel brengt, kan hij 
nog de party redden. De dia- 
gramstelling, die ontleend is 
aan een party Tarrasch—Ru
binstein, (San Sebastian 1911), 
is een uitstekend staaltje van 
agressieve verdedigingskunst. 
Zwart offert hier een pion ten
einde gelegenheid te verkrijgen 
zijn toren op de open iyn te 
posteeren. Hy speelde nl. 1. ...
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Th8—c8!; 2. Td7Xa7, Tc8—d8 
(de open ljjjn wordt in bezit ge
nomen); 3. Ta7—a6, Td8—d2! 
(nu geeft zwart nog een twee
den pion weg om de tweede lijn 
te bereiken); 4. Ta6Xb6f, Kg6 
—g5; 5. Kfl—el, Td2—c2; 6. 
Tb6—b5, Kg5—g4 (de koning 
wordt nu een belangrijke fi
guur. De dreiging is nu f5—f4, 
benevens Kg4—f3. Wit tracht 
daarom tot een onmiddellijke 
afwikkeling te komen); 7. h2— 
h3f, Kg4Xh3; 8. TböXfö, Tc2 
Xb2; 9. Tf5—f4, Tb2Xa2; 10. 
Tf4Xe4, h7—h5; 11. c3—c4,
Kh3—g2; 12. Te4—f4, Ta2—c2; 
13. Tf4—h4, Kg2—f3; 14. Kei 
—dl, Tc2Xf2; 15. c4—c5, Kf3 
—e3; 16. Th4Xb5, Ke3—d4.
Remise.

Dit voorbeeld en ons funda
menteel principe voor oogen 
houdend komen wij tot den 
tweeden belangrijken regel van 
toren-eindspelen: 
de torens moeten niet voor de 
verdediging, maar voor den 
aanval worden gebruikt. Ze 
staan het sterkst op de 7e of 
8e lijn. Indien maar eenigszins 
mogelijk moet ge ze hier plaat
sen, zelfs al zoudt gij daar
voor een pion moeten opoffe
ren.
Wij hebben nu dus eenige be
langrijke theoretische conclu
sies getrokken:

uit het fundamenteel principe; 
passiviteit is verderfelijk, 
volgen de regels:
1. indien er een vrijpion be
staat moeten beide partijen 
hun torens achter den vrijpion 
trachten te brengen,
2. de torens moeten niet voor 
de verdediging, maar voor den 
aanval worden gebruikt. Ze 
staan het sterkst op de 7e of 
8e lijn (tweede en eerste lijn). 
Van een ander soort stelling 
die vaak alles behalve correct 
behandeld wordt, zien wij een 
voorbeeld in no. 117.

No. 117

In de eerste plaats zijn er veel 
spelers, die niet weten of zulke 
stellingen remise of gewonnen 
zijn. In de tweede plaats ziet 
men vaak, dat men niet weet, 
hoe men een dergelijke stelling 
remise moet houden. Het is ons 
vaak in clubwedstrijden opge
vallen, dat zwart zich als volgt 
verdedigt:
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1. . . ... Ta6—a5f ?
2. e4—e5 Ta5—b5?
3. Kf5—f6 Tb5—b6f
4. e5—e6 Ke8—d8
er dreigde mat.
5. Th7—h8t Kd8—c7
6. Kf6—f7 Tb6—bl
7. e6—e7
en wint. Uit dit voorbeeld zien 
wij, wat zwart verkeerd heeft 
gedaan. In het begin stond hij 
op het promotieveld van den 
vrijpion. Door zwak spel heeft 
hij zich daarna laten wegjagen 
en dit werd hem noodlottig. 
Als men deze fout in het oog 
houdt, dan is de weg, dien men 
moet bewandelen om remise te 
bereiken, duidelijk. Zwart moet 
zoo lang mogelijk beletten, dat 
de koning naar de zesde rij 
komt en dus zijn toren op de 
zesde rij houden. Wit moet 
dan, om zijn koning te laten

doordringen, zijn pion naar e6 
spelen. Zoodra dit gebeurd is* 
ontstaat de dreiging Kf6. 
Zwart moet dan zijn toren naar 
de onderste lijn brengen, zoo- 
dat, zoodra de witte koning 
naar f6 komt, hij met een 
schaak op de f-lijn weggejaagd 
kan worden. Om dit plan dui
delijk te maken geven wij hier 
de zetten:
1................ Ta6—b6
2. el e5 Tb6—a6
3. e5—e6 Ta6—al
4. Kfö—f6 Tal—fl-j-
en wit kan nooit winnen.
Op grond van dit voorbeeld 
zult gij wel nog een regel heb
ben opgemerkt:
In eindspelen met toren en 
pion tegen toren is het van vi
taal belang voor beide spelers 
om het promotieveld van den 
pion te bezetten.
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OPLOSSINGEN.

No. 65. 1. Ld2—b4 a5Xb4, 2. 
Tdlxd8t De7Xd8, 3. Dh5—f7 
mat.

No. 66. 1. h2—h3 Te5Xf5, 2. 
e4Xf5 Dh5Xf3f, 3. Kf2—gl 
Df3—g2 mat.

No. 67. 1. De2Xe7f Dc7Xe7, 
2. Tdl—rd8f Lc6—e8, 3. Td8X 
e8 mat.

No. 68. 1. Tfl—f8f Kh8—h7, 
2. De6—g8f Kh7—g6, 3. Tf8— 
f6f Kg6Xf6, 4. Dg8—f8f Kf6— 
e6, 5. Df8—e8f Ke6—d6, 6.
Ld4Xe5f Kd6—c5, 7. Le5—d4f 
Kc5—d6, 8. De8—d8f Kd6—e6, 
9. Dd8—d5f Ke6—e7, 10. Ld4— 
c5| Ke7—e8, 11. Dd5—e6f
Ke8—d8, 12. Lc5—e7f Kd8— 
e8, 13. Le7—d6f Ke8—d8, 14. 
De6—e7f Kd8—c8, 15. De7X 
c7 mat.

No. 69. 1...........Dh5Xh3, 2.
g2Xh3 Pe4—f2f, 3. Khl—el 
Pf2xh3 mat.

No. 70. 1. Dh5Xh7f Kg8Xh7, 
2. Pe4Xf6tf Kh7—ih6, 3. Pe5— 
g4f Kh6—g5, 4. h2—h4f Kg5— 
f4, 5. g2—g3| Kf4—f3, 6. 
Ld3—e2f Kf3—g2, 7. Thl—h2f 
Kg2—gl, 8. 0—0—0 mat.

No. 71. 1. Tbl—b3 Pf4—e2-j-, 
2. Td2Xe2 Tf8—fit, 3. KglX 
fl Dc6—'hlf en Pe5—g4 mat.

No. 72. 1. Dd2—h6! Dc3Xelf 
2. Ld3—fl Tf8—e8, 3. X>h6—g7 
mat.

No. 73. 1............. b6—b5, 2.
Lc2Xh7f Kg8—f8, 3. Df6—h8t 
Kf8—e7, 4. Tf3Xf7f Ke7Xf7, 
5. Dh8—f6f en Lh7—g\3.

No. 74. 1.............Ta8—n.8, 2.
Th4—h8f Lg7X(h8, 3. ThlX 
h8f Kg8Xh8, 4. Dfl-Jhlf 
Pf8—h7 (anders Dh6f en Pf6f) 
5. Pe4—f6 en wit wint.

No. 75. 1. Pf5—e7f Dc5Xe7, 
2. Dh6Xh7f Kg8Xh7, 3. Te5— 
h5f Kh7—g8, 4. Th5—h8 mat.

No. 76. 1. Ld4Xg7 Kg8Xg7, 
2. De3—g5f Pe7—g6, 3. h5— 
h6f Kg7—ig8, 4. Dg5—f6 ge
volgd door mat op g7.

No. 77. 1. g6—g7f Kf8Xg7, 
2. Tdl—gif Kg7—f8, 3. De3— 
g3 Pg8—e7, 4. Dg3—g7f ge
volgd door Dg7Xh8f.

Nc. 78. 1.............b7—b6 ?, 2.
Lg5xf6 Le7Xf6, 3. De2—e4!

No. 79. 1.............Tc7Xe3, 2.
Df5Xc8f Tc3 X c8, 3. TclXc8t 
Kg8 —h7, 4. Tc8—h8f Kh7Xh8 
5. Pe5Xf7f gevolgd door 
Pf7Xd6.
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No. 80. 1. TelXe7f Ke8Xe7
(1.......... Dd7Xe7, 2. TclXc8t
Ta8xc8, 3. Dg4xc8t), 2. Tel
—elf Ke7—d6 (2.......... Kd8,
3. Pe6f Ke7, 4. Pc5f met winst 
van de dame), 3. Dg4—b4f 
Kd7—c7, 4. Tel—e7 enz.

No. 81. 1. TdlXd7f Ke7Xd7, 
2. Del—d2f zwart geeft op.

No. 82. 1. Da5Xa7 Td8—a8, 
2. Da7Xb7 Te8—b8 en wit ver
liest de dame.

No. 83. 1. De3—g3 Lc5Xf2f 
en wint de dame.

No. 84. 1..............c5Xd4, 2.
Ld3X'h7t Kg8Xib74 3. Pf3— 
g5f Kh7—g6, 4. h2—h4 Te8— 
h8, 5. TelXeöt Pd7—f6, 6. 
h4—h5f Kg6—h6, 7. Pg5Xf7f 
en wint.

No. 85. 1. Dc6—h6 ? g7—g6 
2. Dh6xh5? Db2Xcl!, 3. TglX 
cl g6Xh5 en wint.

No. 86. 1. Tel—c8f! Pb6Xc8, 
2. d6—d7 en haalt dame.

No. 87. 1. Na Lg5—f4 volgt 
LcS—f5!, 2. De4—d4 (op De4X 
f5 volgt Pe5—f3f met dame- 
verlies) Ta8—d8 en de witte 
dame is gevangen.

No. 88. 1. Lg5Xh6! g7Xh6,
2. TelXeö! f7Xe6, 3. Df3—g3t 
Kg8—h8, 4. Dg3—g6 en wit 
houdt eeuwig schaak.

No. 89. 1. Dc8Xa6 Td3Xh3fü 
2. Kh2Xh3 De8—e6tü, 3. 
Da6Xe6 pat.

No. 90. 3. Td6—d7f Kh7—h6,
4. Td7—h7f Kh6—g5, 5. Th7X 
h5f! Kg5—f6, 6. Th5—f5f Kf6 
—g7, 7. Tf5—f7f Kg7—h6, 8. 
Tf7—h7f enz.

No. 91. Op 1.......... c2—clD?
volgt 2. Tg3—c3f DclXc3 pat.

No. 92. Op a4—a3 ? ? volgt 2. 
f4Xg5! a3—a2, 3. Kg3—h4 
a2—alD, 4. g2—g3 en wat 
zwart ook speelt, wit is pat.

No. 93. 1......... d7—d6, 2. e2—
e4 Khl—-gl, e4—e5! d6Xe5 en 
wit is pat.

No. 94. Na 1. g5—g6 b3—b2, 
2. g6—g7 b2—blD, 3. g7—g8 
Df Kc8—b7, 4. Dg8—f7-j- Kb7 
—c6 (anders eeuwig schaak),
5. Df 7—g6f! DblXgö pat 
Haalt zwart dame op de e-lijn 
dan is geen pat mogeldjk en 
zwart wint het dame-eindspel 
met. zijn pionnenoverwicht.
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