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Schaak mee met VSG

Van de redactietafel
Het laatste VSG bulletin van dit schaakseizoen heeft u nu in handen. Het is een bulletin dat
terugkijkt op de afgelopen maanden en een beetje vooruitkijkt op het nieuwe seizoen.
Daartussenin zit hopelijk een lekkere zomervakantie met mooi weer, rust en ontspanning,
recreatie in de letterlijke zin van het woord, gezelligheid en wellicht een beetje schaakplezier.
We wensen u een goede vakantie!
De redactie.
terug naar inhoudsopgave

Een felicitatie waard!
Jeugdleden slagen voor hun stappendiploma
Op 20 juni was het dan zover; 10 jeugdleden deden examen voor het diploma 1e stap en 1 van
hen deed op dezelfde avond examen voor de 2e stap. De afgelopen maanden waren
jeugdleiders Ferry Lunek en Sape Westra druk bezig geweest met oefenen. Er waren een paar
twijfels, maar toch ging iedereen examen doen. In de stappenexamens wordt de schaakkennis
van de kinderen getoetst; spelregels en eenvoudig spelinzicht komen aan bod. Van de 11
examens werden er 10 gehaald! Een deelnemer aan de 1e stap haalde net niet voldoende

punten. Beide jeugdleiders hebben er alle vertrouwen in dat hij de volgende keer zal slagen.
Op 27 juni werden, in het bijzijn van ouders en anderen, de diploma’s aan de geslaagden
overhandigd.
Geslaagden en jeugdleiders: van harte proficiat!
terug naar inhoudsopgave

De bekerfinale
Lambrechts en Mellema maken er iets moois van
Op 16 mei jl. werd de traditionele finale gespeeld om de VSG beker. Na een afvalrace waren
twee spelers overgebleven: Jan Lambrechts en Andries Mellema. Lambrechts had het
clubkampioenschap al binnen gesleept, zou hij de eerste zijn in onze rijke historie die de
dubbel zou weten te behalen? Andries was erop gebrand dit keer de beker mee naar huis te
nemen. Alle ingrediënten voor een spannen de avond waren aanwezig. Een kleine 20 VSG-ers
volgden de verrichtingen van beide kemphanen nauwlettend op het grote demonstratiebord.

Bekerfinale VSG; Ermelo, 16 mei 2000
J. Lambrechts-A. Mellema
1.
2.
3.
4.
5.
6.

c2-c4,
e7-e6
g2-g3,
d7-d5
Lf1-g2, Pg8-f6
Pg1-f3, c7-c5
0-0,
Pb8-c6
c4xd5,
e6xd5 Er is een variant van de Engelse opening op het bord gekomen.
Kenmerkend is dat wit zijn stukken naar de flanken ontwikkeld om van daar druk
op het centrum te krijgen. De d- en e-pion blijven nog even op hun plaats.
7. b2-b3,
Lf8-e7
8. d2-d4,
Lc8-e6
9. Lc1-b2, 0-0
10. Pb1-a3, Dd8-b6
11. d4xc5,
Le7xc5
12. Pa3-c2

Mijn computerhulpje geeft in deze stand Lxf2+ aan als beste zet. Na Txf2 - Pg4, Df1 - Pxf2,
Dxf2 - Tac8 is een scherpe stelling ontstaan, materieel gelijk maar wie heeft de beste
strategische kansen?
Pf6-e4
13. Pf3-d4, Ta8-d8 Deze torenzet kan altijd nog worden gespeeld. Mij lijkt Tfe8
een betere zet, omdat deze toren op een halfopen lijn komt te staan met allerlei
dreigingen op lange termijn. De a-toren kan eventueel op c8 worden geplaatst, de
open lijn waarlangs veel spel zal komen.
14. e2-e3,
Pe4-d6 Zwart speelt waarschijnlijk iets te passief op dit moment.
15. Dd1-h5 Na g6 heeft wit het verrassende Pxc6! De da me kan niet worden geslagen
wegens Pe7mat.

Pd6-b5
16. Pd4xb5 Wit kon een pion winnen door Pxe6 - fxe6, Dg4 etc, maar deed dit naar
eigen zeggen niet omdat zwart daarna meer kansen zou hebben dan na het in de
partij gespeelde
Db6xb5
17. Ta1-d1,

f7-f5 Een vreemde zet; zwart zet vrijwillig zijn pionnen op witte velden

waardoor zijn loper wordt geblokkeerd. Blijkbaar zag Andries geen betere
mogelijkheid.
18. Dh5-g5, Tf8-f7
19. Pc2-d4, Lc5xd4
20. Lb2xd4, Db5-a5
21. Td1-a1 Wit kiest voor een behouden spelwijze. Actiever was bijvoorbeeld a4.
Pc6xd4
22. e3xd4,
Td8-e8
23. Tf1-e1 Vanaf nu begint de strategische strijd om de open e-lijn.
Le6-d7
24. Te1xe8+, Ld7xe8

Wit kan nu een voordeeltje halen uit de verkeerde positie van de zwarte toren. Na b4 - Db5,
Dd8 - Dd7, Db8 wit hij een pion.
25. Dg5-e3, Le8-c6
26. f2-f4 Zet de zwarte pionnenformatie gedeeltelijk vast op de witte velden. Zwarts
loper wordt daardoor ingesnoerd.
Tf7-f8
27. De3-e1,
28. De1-d2,
29. Kg1-f2,
30. Ta1-e1,
31. Te1-e3,
32. Dd2-e1

Da5-b6
Tf8-e8
a7-a6
Db6-d8
Kg8-f7
Nog steeds de strijd om de e-lijn.
Te8xe3

33. De1xe3 Dd8-e7
34. De3-e5 De7-e6
35. b3-b4 Een vreemd aandoende zet; wit zet zijn pion op een zwart veld en geeft

daardoor de zwarte loper meer ruimte. De loper is echter nog gebonden aan de
dekking van veld d5, waardoor wit zijn pionnenstelling kan verbeteren.
h7-h6
36. Lg2-f3, g7-g6
37. h2-h3,
h6-h5
38. a2-a4 Zwart was inmiddels in opkomende tijdnood gekomen. Wit speelt het slim;
zelf een aantal pionzetten doen en zwart die moet zoeken naar zetten die zijn
stelling niet verzwakken. De volgende zet is in ieder geval niet goed, maar wat
moet hij anders?

De6xe5
39. d4xe5,
Kf7-e6
40. a4-a5,
Ke6-d7 Er is inmiddels een eindspel op het bord gekomen waarin wit
strategisch gezien op winst staat.
41. Kf2-e2, Kd7-c7
42. Ke2-d3, Kc7-d7
43. Kd3-d4, Kd7-e6
44. h3-h4 en na dit tempozetje gaf zwart zich gewonnen.
terug naar inhoudsopgave

Thema schaakavond VSG, 13 juni 2000
Op 13 juni beleefden we een VSG-primeur: themaschaken. Aan de hand van een opgegeven
opening speelden de aanwezige leden ieder een partij tegen iemand van ongeveer gelijke
sterkte. In dit artikel leest u iets over de behandelde openingsvariant en een paar voorzichtige
algemene conclusies over deze opening.
De opening die we speelden komt voort uit de Najdorfvariant van het siciliaans. Voordat we

ons storten op deze variant eerst iets over de siciliaanse opening in zijn geheel:


De siciliaanse opening ontstaat na de pionzetten 1. e2-e4 c7-c5. Meestal wordt vervolgt
met 2. Pg1-f3 d7-d6 3. d2-d4 c5xd4 4. Pf3xd4



Zwart wil het witte centrum aantasten; pion c5 wordt meestal snel geruild tegen de witte
pion op d4.



Zwart ontwikkelt iets trager dan wit; dit komt doordat wit zijn centrumpionnen heeft
opgespeeld (de lopers kunnen dus vrij uitlopen) en zwart is hiermee iets trager.



Wit neemt meestal snel initiatief tot een aanval op de koningsvleugel.



Zwart richt zich (vaak via de halfopen c-lijn) op tegenspel op de damevleugel.



Vooral bij tegengestelde rokkades leidt dit tot vlijmscherp spel.



Het veld f5 is in de siciliaanse opening belangrijk. Veel partijen zijn bijvoorbeeld beslist
door een wit paardoffer op f5, of er ontstaat door een andere variant een gevecht om de
zeggenschap over dit veld.

Dan nu naar de Najdorfvariant die we 13 juli voorgeschoteld kregen.
De openingszetten luiden 1. e2-e4, c7-c5 2. Pg1-f3, d7-d6 3. d2-d4, c5xd4 4. Pf3xd4, Pg8f6 5. Pb1-c3, a7-a6 6. Lf1-c4, e7-e6 7. Lc4-b3, b7-b5 8. 0-0, b5-b4
Deze zettenreeks leidt tot de volgende stelling:

Naar aanleiding van deze stelling de volgende gedachten:


De bedoeling van b4 is het wegjagen van het witte paard.



In de praktijk blijkt daarna het nemen van de pion op e4 niet altijd geslaagd. Wit is beter
ontwikkeld en de zwarte koning is in het centrum een prettig doelwit.



Daarnaast heeft wit op den duur mogelijkheden tot een offer op e6.



Vanwege dit mogelijke offer spelen veel grootmeesters hun loper naar d7 i.p.v. naar het
meer voor de hand liggende b7.



Deze variant wordt steeds meer positioneel benaderd door zwart; dus geen snelle
pionwinst, maar ontwrichten van de witte ontwikkeling.

Het door grootmeesters meest gespeelde witte antwoord is Pa4. Zwart heeft dan een aantal
mogelijkheden:
A. Pxe4

B. Lb7 C. Le7 D. Ld7

Het is afhankelijk van de individuele speelstijl welke keuze men maakt.
Bij het volgen van de verschillende partijen vielen mij een paar dingen op:


Bijna elke partij ging zijn eigen richting uit, dit is logisch gezien de verschillende
speelstijlen van de deelnemers.



In veel partijen kwam na ongeveer 10 zetten een wit offer op e6. Daarna moest wit zich
erg inspannen om te winnen, zwart moest zijn best doen om niet te verliezen.



Verscheidene partijen lieten ook in het vervolg aanvallende offers van wit zien.

Ter verlevendiging van het artikel volgt nu de partij die Rob Hollmann en Mark de Graaf
speelden.
Rob Hollman Mark de Graaf
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

e2-e4,
c7-c5
Pg1-f3, d7-d6
d2-d4,
c5xd4
Pf3xd4, Pg8-f6
Pb1-c3, a7-a6
Lf1-c4, e7-e6
Lc4-b3, b7-b5
0-0,
b5-b4
Pc3-a4, Lc8-b7 Mark kiest voor deze zet. Hij haalt daardoor een beschermer
weg van e6.
10. Tf1-e1, Lf8-e7
11. f2-f3,
0-0
12. Lc1-e3, Pb8-d7
13. Ta1-c1, d6-d5
14. e4xd5,
Pf6xd5
15. Le3-f2, Ta8-c8
16. c2-c4 Wit wil zijn stukken op de damevleugel, die wat buitenspel staan, weer in
het spel betrekken.

Pd5-f4
Beter in de opzet van de opening was b4xc3. Zwart wil immers in het siciliaans op de
damevleugel spelen?!
17. Lf2-g3,

Pf4-g6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Te1xe6, f7xe6
Pd4xe6, Dd8-a5
Pe6xf8, Pd7xf8
c4-c5+, Kg8-h8
Lg3-d6, Tc8-d8
Dd1-d4, Le7xd6
c5xd6,
Pf8-d7
Tc1-c7, Lb7xf3 Zwart kiest voor de tegenaanval als beste verdediging.
g2xf3,
Pd7-f6 Een zet met een vraagteken. Beter was door te gaan met de
verdedigende aanval via Dg5+.
10. Pa4-c5
Wit sluit de horizontale lijn voor de dame af en vlecht allerlei
dreigingen in de stelling zoals even later blijkt.
Da5-b6

28. Tc7xg7, Pg6-e5
29. Dd4xe5, Kh8xg7
30. De5-g5+ en zwart gaf zich gewonnen. Een prima partij van beide spelers.

Schaak mee met VSG
Met de zomer in aantocht maken veel mensen zich op voor hun vakantie; de bestemming
wordt bepaald, afspraken worden gemaakt, de auto (of fiets) krijgt een goede beurt, koffers
worden gepakt en wegwezen maar. Ik ken veel schakers voor wie de vakantieperiode
eigenlijk te lang duurt. Ze missen het schaakbord, de hersenen gaan jeuken en als er dan een
andere vakantiegast wordt gesignaleerd met een schaakbord, dan is het natuurlijk dolle pret!
Voor al diegenen is er weer een volgestouwd artikel met partijstellingen opgenomen. Los ze
op terwijl u voor de tent zit, in een gezellig hotel vertoeft of lekker in de achtertuin de
zonnestralen hun werk laat doen. Veel plezier!
Diagram 1
Diagram 2

Wit speet en wint.
Diagram 3

Zwart speelt in wint.
Diagram 4

Wit begint en wint.
Diagram 5

Zwart begint en wint.
Diagram 6

Wit speelt en wint.
Diagram 7

Zwart begint en wint.
Diagram 8

Zwart speelt en wint.
Diagram 9

Wit speelt en wint.
Diagram 10

Wit speelt en wint.

Wit speelde Le2!? Na het zwarte Lxe4 bleek wit een
valstrik te hebben gezet. Ziet u welke?

De oplossingen:
Diagram 1: 1. Pc6-e7+, Kg8-h8 2. Pe5-g6+, f7xg6 3. Pe7xg6+, h7xg6 4. h5xg6+, Pf6-h7 5.
Th1xh7±
Diagram 2: 1. ..., Dd7xb5!! 2. a4xb5, d4-d3+ 3. Kg1-h1, Pe4-f2+ 4. Tf1xf2, Ta8xa1+ 5.
Tf2-f1, Ta1xf1±
Diagram 3: 1. Ld3xh7+, Kg8-h8 2. Lh7-d3+, Kh8-g8 3. Th3-h8+, Kg8xh8 4. De3-h3+,
Kh8-g8 5. Dh3-h7+, Kg8-f8 6. Dh7-h8±
Diagram 4: 1. ..., Dh4-f2+ 2. Ke2-d3, Ta8-d8+ 3. Kd3-c3, Pf6-e4+ 4. f3xe4, e3xd2 5. Dd1g1, d2-d1P+!! 6. Dg1xd1, Df2-c5±
Diagram 5: 1. Tg1xg7+, Dh6xg7 2. De7-h4+, Dg7-h6 3. Lf7-g6+, Kh7-g8 4. Pd5-e7+,
Kg8-g7 5. Dh4-d4+, Kg7-f8 6. Dd4-f6±
Diagram 6: 1. ..., Dd5xf3!! 2. g2xf3, Lf5-h3+ 3. Kf1-g1, Te8-e6 4. Da4-c2, Pc6-e5 5. Dc2f5, Lh3xf5 en met een stuk meer won zwart gemakkelijk.
Diagram 7: 1. ..., Pg4xe5 2. f4xe5, Te8xe5+ 3. Pd2-e4, f7-f5 4. Pd1-f2, f5xe4 5. Pf2xe4,
Lc8-g4+ 6. Ke2-f2, Ta8-f8+ 7. Kf2-g1, Te5xe4 8. h2-h3, Te4-e1+ 9. Ta1xe1, Lb4xe1 10.
h3xg4, Le1-f2+ 11. Dc2xf2, Tf8xf2 12. Kg1xf2, Da5-d2+ 13. Ld3-e2, d4-d3 en met een
dame tegen een toren gaf wit zich gewonnen.
Diagram 8: 1. Pe4xf6!!, Dd8-b6 2. Dd7-e8+, Th8xe8 3. Pf6-d7±
Diagram 9: 1. Th1-h8+, Kg8xh8 2. Dc7xf7 en het mat met de toren op h1 is niet meer te
voorkomen.
Diagram 10: 1. Ld3-e2!?, Lb7xe4+? 2. Dc4xe4!, Pf6xe4 3. Tg1xg7+, Kg8xg7 4. Tc3-g3+,
Kg7-h6 5. Lb2-g7±
terug naar inhoudsopgave

