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Colofon 
De Balans is het clubblad van UCS De 
Rode Loper en verschijnt minimaal 4x 
per jaar. 

Kopij kun je sturen naar : 
redactie@ucsderodeloper.nl 

Redactie: 
Peter Das 
Jos Heesen 
John Temming 
Tanja Veenstra 
Kees Volkers 

Voor meer informatie over UCS De Rode 
Loper: 
www.ucsderodeloper.nl 

Bezoek ook eens ons forum : 
www.ucsderodeloper.messageboard.nl 

De Balans is in 1985 herrezen uit de as 
van het UCS-Bulletin. Eerdere 
voorgangers van de Balans waren Uw 
Clubstem en UCS-Nieuws. 

UCS De Rode Loper is opgericht op 25 
november 1930. 

Ereleden van de club zijn Nico van 
Harten en Jan Polders. 
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Onbedoelde schoonheid  Blz 16 
Herr Horrorwitz  Blz 20 
Oplossingen combineren  Blz 23 
 

  

Deze Balans is dunner dan 
ooit, in ieder geval in de zes 
jaar dat ik m gemaakt heb. 
En was het niet voor de 
schrijfdrift van Jos, dan had 
de redactie weer moeten 
uitstellen en leuren om 
kopij. Dit is al een paar keer 
gebeurd de laatste 
seizoenen, maar het lijkt er 
nu toch echt op dat het heel 
erg structureel is.  

Tuurlijk, we hebben het 
allemaal druk en de wereld 
is veranderd. Internet is een 
medium waar we schijnbaar 
meer mee hebben dan het 
vullen en lezen van ons 
clubblaadje.  

Dus... Bij deze gooi ik de 
handdoek in de ring, na dit 
seizoen stop ik met het 
vervaardigen van de Balans.  

Uiteraard wil ik tijd maken 
om kennis door te geven 
voor iemand die me zou 
willen opvolgen.  

Ik wil iedereen in de 
redactie en vroegere leden 
daarvan bedanken voor de 
leuke samenwerking. En 
hopelijk gaat de Balans 
gewoon door... JT  

mailto:redactie@ucsderodeloper.nl
http://www.ucsderodeloper.nl/
http://www.ucsderodeloper.messageboard.nl/
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Schaakles 22: Pionnenwals in het eindspel 

Jos Heesen, gebaseerd op een oorspronkelijk idee van Yaroslav Srokovsky. 

Hoeveel pionnen is een stuk waard? 
Drie pionnen voor een paard of loper 
is eigenlijk OK, een toren kost er vijf 
en een dame negen pionnen. Met 
deze “koersen” beoordeelt vrijwel 
elke schaker een stelling waarin de 
materiaal-verhouding niet 
symmetrisch is. 

Op zich is dit een correcte methode, 
maar de echte waarde van een stuk 
of pion is afhankelijk van de stelling 
(zie ook de tabellen in het boek “The 
System” van Hans Berliner). 

In deze les kijken we naar 
materiaalverhoudingen in 
eindspelstellingen. 
 
In het eindspel worden de pionnen 
steeds meer waard. Zeker als de 
zware stukken van het bord zijn en 
de pionnen makkelijker kunnen 
opmarcheren naar de eindstreep! 
Beslissend is in dergelijke gevallen 
de positie van de pionnen ten 
opzichte van de overgebleven lichte 
stukken. De volgende zaken moeten 
dan afgewogen worden: 

• Hoe ver zijn ze van de achtste 
(eerste) rij verwijderd?  

• Verbonden en niet 
geblokkeerde pionnen zijn de 

beste compensatie voor een 
stuk; 

• Bij het oprukken van de 
pionnen moet men een 
blokkade door de tegenstander 
zien te voorkomen;  

• De loper is een beter wapen 
tegen vrijpionnen dan een 
paard.  

 

 

Portisch – Quinteros, Riga 

De stelling is gesloten en daarom is 
een paard hier, normaal gesproken, 
beter op zijn plaats dan een loper. 
Zwart heeft bovendien dankzij zijn 
pion op e4 enig ruimtevoordeel, dus 
zijn kansen moeten wat hoger 
ingeschat worden. Wit is echter aan 
zet en ziet kans het karakter van de 
stelling volledig te veranderen. 
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1.Pxe4! 
Voor zijn paard krijgt wit drie 
pionnen, wat in dit stellingstype 
voldoende compensatie is. Deze zet 
heeft bovendien ook nog een 
psychologisch effect: zwart ziet zich 
plotseling voor geheel nieuwe 
problemen geplaatst. 

1...fxe4 2.Dxe4 Dg6? 
Het eerste teken dat zwart de 
plotselinge omschakeling niet goed 
heeft verwerkt. Dame ruil verhoogt 
slechts de waarde van de witte 
pionnen. Beter had hij zijn pijlen op 
de witte koning kunnen richten: 
2...Dd2! 3.Df4+ Ke8 4.Lxg4 Dd3+ 
5.Ka2 b5! met gelijkwaardig spel. 

3.Dxg6+ Kxg6 4.Lxg4! 
De loper en de drie pionnen zijn 
waardevoller dan de twee paarden. 
Wit moet nu eerst zijn koning 
centraliseren en dan zijn 
pionnencentrum in beweging zetten. 

4...h5?! 
Onnauwkeurig gespeeld, omdat het 
paard op c7 nu moeilijk in het spel 
betrokken kan worden. Beter was 
4...Pe8! met het idee Pe8-f6. 

5.Ld7 Pf5 
Beter 5...Pg8! met het idee Pg8-f6 
om de loper van d7 te verdrijven en 
het paard op c7 bij het spel te 
betrekken. 

6.Kc2 Ph6 7.Kd3 Kf6 8.b3 Pf7 
9.Lh3 
Wit is f2-f4, e4-e5, Kd3-e4 van plan. 

9...b5 
Zwart ziet niet hoe hij het witte plan 
verhinderen kan, en probeert op een 
andere manier tot tegenspel te 
komen. 

10.f4 bxc4+? 
Dit is zelfmoord. 

11.Kxc4 Pd6+ 12.Kxc5 
Zwart gaf op vanwege: 

12...Pf5 13.Lxf5 Kxf5 14.Kc6 Pe6 
15.b4 Kg4 16.Kd6 Pg7 17.e4 Kxg3 
18.f5 Kxh4 19.Ke7 Kg4 20.f6 1-0 

 

Psachis – Palatnik, Riga 

Zwart heeft weliswaar het loperpaar, 
maar de loper op h7 is niet echt een 
sieraad. Hij zal ongetwijfeld ergens 
in het spel komen, maar dat kost tijd. 
Met andere woorden: wit heeft nu de 
kans om zijn stelling te verbeteren, 
maar hoe? 
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1.Pxb6! 
Wit krijgt voor zijn paard voldoende 
compensatie in de vorm van twee 
verbonden vrijpionnen die al een 
aardig eindje op weg zijn naar hun 
promotieveld. 

1...axb6 2.Lxb6 Lg6 
Met 2...f5!? had zwart zijn 
overlevingskansen kunnen 
vergroten, omdat er dan minder 
materiaal op het bord blijft: 3.a5 
fxe4 4.a6 exf3+ 5.gxf3 Pc6 6.b5 
Lc2! 7.bxc6 (7.Pc3 Lb3 8.bxc6 Lc4+ 
9.Ke3 Lxa6 10.Pe4) 7...La4 8.a7 
Lxc6. 

3.b5 Le8 4.Kd3 Pb7 5.Pc3 
Wit probeert, langzaam maar zeker, 
a4-a5 door te zetten. Een randpion is 
voor zwart het lastigste af te stoppen. 

5...Ld6 
Beter 5...Pd6!? om voorlopig a4-a5 
te verhinderen. 

6.a5 Pxa5 
Een gedwongen offer, anders komt 
a5-a6. 

7.Lxa5 Lxh2 8.Kc4 
Nu moet de sterke vrijpion b5 het 
spel voor wit gaan winnen. 

8...Kf7 9.Pe2 f5 10.Ld8 
Wit probeert te verhinderen dat de 
zwarte koning in het spel komt, maar 
10.exf5! exf5 11.b6 Ld7 12.Kc5+- 
was wellicht iets nauwkeuriger. 

10...fxe4 11.fxe4 Ld7 12.Kc5 Ke8 
13.Lh4! 
Wit gaat de loper op h2 ruilen, want 
daarna heeft de b-pion vrij baan. 

13...Lc8 14.Lg3! Lxg3 15.Pxg3 
Kd7 16.Kb6 
Zwart gaf op vanwege: 

16...Kd6 17.e5+! Kxe5 18.Kc7 Kd5 
19.Pe4! Kc4 20.Pd6+ Kc5 21.Kxc8 
1-0 

 

Polgar, Z – Azmaiparashwili, 
Dortmund, 1990 

Wit staat actief, maar het is niet 
duidelijk hoe zij haar stelling verder 
kan versterken. 
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1.Pxb5! 
Wit offert haar paard voor twee 
pionnen. Ook in dit voorbeeld zijn 
de twee verbonden vrijpionnen al ver 
opgerukt en worden prima 
ondersteund door de twee torens en 
de loper op e3. 

1...cxb5 2.Txb5+ Kc7 3.Ta6 
3.Tba5! was sterker. De toren moet 
de pion op b4 niet in de weg gaan 
staan. 

3...Td1 
Beter 3...h5! Zwart moet proberen 
snel tot tegenspel te komen en met 
h5 kan de toren op h8 gaan 
meedoen: 4.Tba5 (4.g5!? fxg5 
5.Txg6 Lh6) 4...hxg4 5.hxg4 Td7 
want anders komt Ta7 6.b5 Th3 en 
zwart krijgt tegenspel. 

4.Tba5 Pd8 
Zwart rukt hulptroepen aan om de 
vrijpionnen te stoppen. 

5.Kc2 Th1 6.b5 Txh3 7.Pd2 
Nu wil ook het paard op e4 de 
pionnen gaan helpen. De 
concentratie van de witte stukken op 
de damevleugel geeft zoveel druk 
dat de zwarte koning in het nauw 
komt. 

7...h5 
De h-pion is zwarts enige hoop. De 
beslissing valt echter op de 
damevleugel. 

8.gxh5 gxh5 9.Pc4 Pb7 10.Ta1 
Lf8? 

Versnelt de nederlaag, maar goede 
raad is duur: 10...Lh6 11.Txf6 Lxe3 
12.Tf7+ Kb8 13.c6 Pbd6 (13...Pc5 
14.b6!+-) 14.Pxd6 Pxd6 15.c7+ Kb7 
16.c8D+ Kxc8 17.Ta8# 

11.Tc6+ Kb8 12.Ta8+!! Kxa8 
13.Txc8+ Ka7 14.c6+ Txe3 15.fxe3 
1-0 

 

Ortueta – Sanz, Madrid, 1914 

1...Td2! 2.Pa4?! 
2.a4 was een betere methode om 
Txb2 op te vangen: 2...Txb2 (2...Kg6 
3.Kf1) 3.a5 Tb3 4.axb6 axb6 5.Pd5 
c3 (5...b5 6.Tc7) 6.Pxc3 Txc3 
7.Txb6. 

2...Txb2!! 
Toch! De zwarte pion op c4 heeft er 
veel voor over om tot dame te 
kunnen promoveren. 

3.Pxb2 c3 4.Txb6! 
Wit had gedacht hiermee de c-pion 
te kunnen afstoppen. Niet voldoende 
waren: 4.Pc4 c2; of 4.Pd3 c4+ 
5.Txb6 cxd3 6.Tc6 d2-+. 
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4...c4! 
Ontneemt het witte paard het veld 
c4. Niet 4...axb6? vanwege 5.Pd3. 

5.Tb4 a5! 

Een onwerkelijke situatie: drie 
geïsoleerde pionnen zijn te sterk 
voor toren en paard. 

6.Pa4 axb4 0-1 

Het mysterieuze aan deze laatste 
partij is de kwestie of ie werkelijk zo 
gespeeld is. Tim Krabbé noteert op 
zijn blog (over de stelling na 
2.Pa4…) het volgende: “One of the 
most famous and beautiful 
combinations that ever occurred 
over the board…. Petrosyan once 
said that when he first saw it at age 
10, it thrilled him so much that it 
was a major factor in binding him to 
chess forever. Hugh Alexander 
wrote: 'I always have trouble 
believing that this endgame really 
occurred in a game, and not during 
a post-mortem.' And when the great 
endgame composer Henri Rinck was 
asked by Tartakower if this could not 
be turned into something really 
beautiful, he said that nothing 
needed to be added, nothing needed 
to be cut.  
The key move of the combination (if 
you know there is one) may be 
obvious: 1...Rxb2!! Sanz, a one-time 

champion of Spain (1943), and 25 
years old at the time, found the move 
that made him immortal after some 
forty-five minutes of calculating. 
2.Nxb2 c3 3.Rxb6 (or 3.Nd3 c4+ 
4.Rxb6 cxd3 etc.). If now 3...axb6 
4.Nd3, but: 3...c4! This move, and 
the next, are not obvious at all 

Rook and Knight down, Black finds 
time for a quiet move to cover 
d3. 4.Rb4 The only move. 4...a5! The 
crux of the combination and, as Sanz 
later said, the most difficult move to 
find. Now Black cannot be stopped 
from queening. There are two ways 
in which White can play for a draw:  
a) 5.Nxc4 c2 This happened in the 
game. Some sources say White 
resigned here, others that he 
resigned after a few more moves. 
There might follow: 6.Rb3 cl=Q+ 
7.Kf2 Qxc4 etc., or:  
b) 5.Rxc4 cxb2 followed by 
promotion with, in both cases, a Q 
vs. R endgame that Black can win 
without too much trouble. But these 
endgames are not relevant because, 
as we shall see below, the 'Ortueta-
Sanz' position as I gave it in the first 
diagram (which is the way it is 
almost always given) is a stylised 
version, probably invented to make 
sure Rxb2 is the only way to win. 
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The whole game Ortueta - Sanz, the 
sixth in a play-off match for the 
Championship of Castile (but 
Ortueta later said it was just a 
training game), was first published 
in the February 1936 issue of the 
Spanish chess magazine Ajedrez 
Español, annotated by Capablanca. 
A rather strange publication at that; 
Capablanca gave extensive analysis 
and two diagrams up to move 17, 
then seemed to lose interest, and 
treated the illustrious combination 
almost with a shrug, and without a 
diagram. 

Ortueta - Sanz, Championship of 
Castile (?), Madrid, 1933  
1.e4 e6 2.d3 d5 3.Nc3 Nf6 4.e5 Nfd7 
5.f4 Bb4 6.Bd2 O-O 7.Nf3 f6 8.d4 
c5 9.Nb5 fxe5 10.dxe5 Rxf4 11.c3 
Re4+ 12.Be2 Ba5 13.O-O Nxe5 
14.Nxe5 Rxe5 15.Bf4 Rf5 16.Bd3 
Rf6 17.Qc2 'Esta juga da es un 
desastre', says Capablanca; 17.Qh5 
gives  White a winning 
attack. 17...h6 18.Be5 Nd7 19.Bxf6 
Nxf6 20.Rxf6 Qxf6 21.Rf1 Qe7 
22.Bh7+ Kh8 23.Qg6 Bd7 24.Rf7 
Qg5 25.Qxg5 hxg5 26.Rxd7 Kxh7 
27.Rxb7 Bb6 'A weak move'; 27...c4 
makes the win more difficult. 28.c4 
dxc4 29.Nc3 29.Nd6! 
draws 29...Rd8 30.h3 Rd2 
31.Na4…   
This is how the famous Ortueta-Sanz 
position really 
looks. 31...Rxb2 Because of the extra 

pawns, there are now other ways of 
winning, but this is still the 
fastest. 32.Nxb2 c3 33.Rxb6 c4 
34.Rb4 a5 35.Nxc4 Neither would 
35.Rxc4 cxb2 36.a4 offer any chance 
here. 35...c2 and Black won in a few 
moves. 

Far less known than this 
combination, but at least as 
interesting, is the mystery of the 
duplication - or hoax - surrounding 
it.  
Ever heard of Wojciechowski? 
Antoni Wojciechowski, who lived 
from 1905 to 1938, and who was 
many times champion of Poznan, his 
home town in Poland? 

Tylkowski - Wojciechowski, Poznan 
City Championship, 1931  
1.f4 d5 2.e3 c5 3.Nf3 Nc6 4.Bb5 
Bg4 5.O-O e6 6.d3 Be7 7.Nc3 d4 
8.Nb1 Nf6 9.e4 O-O 10.Bxc6 bxc6 
11.c3 dxc3 12.Nxc3 Bxf3 13.Rxf3 
Ng4 14.Kh1 Qd4 15.Qg1 Qxg1+ 
16.Kxg1 Bd8 17.Be3 Nxe3 18.Rxe3 
Bb6 19.Rd1 h6 20.e5 f6 21.exf6 
Rxf6 22.Rf3 c4+ 23.d4 c5 24.d5 
exd5 25.Rxd5 Kh7 26.Rd7 Rd8 
27.Rb7 Rg6 28.Rg3 Rxg3 29.hxg3 
Rd2 30.Na4 Rxb2 Exactly the same 
wonderful combination, in an almost 
identical position - but played 2 
years earlier! 31.Nxb2 c3 32.Rxb6 
c4 33.Rb4 a5 34.Nxc4 c2 Without 
support on the fourth rank, 34.Rxc4 
cxb2 35.a4 b1=Q+ etc. is pointless.  
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35.Nxa5 c1Q+ 36.Kh2 Qc5 
37.Rb2 (37.Ra4? Qh5+ and Qd1+, 
winning the rook, or 37.Rb3 Qxa5 
38.a3? Qh5+ to the same effect, but 
after 37.Rb3 followed by Rf3, it is 
not entirely clear how Black will 
undo the fortress.) 37...Qxa5 38.g4 
Qe1 39.g3 h5 40.gxh5 Kh6 and after 
15 more moves, White resigned. The 
black King will now reach g4 and f3. 

Antoni Wojciechowski belonged to 
the Polish top in the mid-thirties; 
one can find his name at board 8 of 
the Polish team that came second 
behind Hungary in the 'wild' 
Olympiad of Munich 1936. He won 
games against Spielmann, Najdorf 
and Przepiorka and drew with 
Rubinstein. 

'But,' as his old chess friend from 
Poznan, Boleslaw Rozanski (a strong 
player in his own right; he played in 
the Polish Championship in 1954) 
later wrote: 'Wojciechowski was also 
a poor man with a weak health, and 
in January 1938 a bad attack of 
pneumonia killed him. His material 
circumstances played a part in this 
and unfortunately, before the war 
there was no money in our country 
to help big talents like him. He was 
an extremely talented player with an 
attacking style and a great gift for 
combination.' 

Strange indeed! 
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The Berliner System 
Jos Heesen 
 
Nee, dit is geen verhandeling over de 
Berlijnse Muur, een van de 
populairste varianten in de Spaanse 
Opening. Nog vrij recent waren er 
schaaktoernooien waarin in één 
ronde vijf van de zes partijen deze 
saaie variant op het bord hadden. 
Gelukkig is de hype een beetje 
voorbij en zien we nu weer de 
Giuoco Piano variant van het 
Italiaans verschijnen. Wat dat betreft 
is er niets nieuws onder de zon: die 
variant werd al geanalyseerd in 
het Göttinger Handschrift (eind 15e 
eeuw), en de boeken van Luiz 
Ramírez de Lucena (Salamanca 
1497, daar is ie weer!) en Pedro 
Damiano (Rome 1512). Maar het 
zou nooit de Italiaanse Opening zijn 
genoemd zonder Gioachino Greco 
(1600-1634) uit Calabrië. In 1665 
verscheen in Londen zijn boek met 
analyses en partijen onder de 
titel The Royall Game of Chesse-
Play. 
 
Nee, het gaat deze keer over het 
boek The System van Hans Berliner. 
“Wie zegt u?”. Hans Berliner leerde 
schaken toe hij 13 was en speelde 
uiteindelijk in het Olympiade team 
van de VS en viermaal in het VS 

Kampioenschap. Daarnaast 
promoveerde hij met zijn thesis  
 
 
Chess as Problem Solving: The 
Development of a Tactics Analyzer. 
Hij werd professor in Computer 
Science aan de Carnegie Mellon 
Universiteit. Daar ontwierp en 
bouwde hij de schaakcomputer 
HiTech; de eerste schaakcomputer 
die de ELO-grens van 2400 
doorbrak. 
Als voorbereiding daarop 
ontwikkelde hij een Backgammon 
programma dat al in 1979 een match 
met 7-1 won van Luigi Villa, die 
toen de wereldkampioen 
Backgammon was. Berliner gaf wel 
toe dat in die match zijn computer 
wel wat geluk had gehad bij het 
rollen van de dobbelstenen. 
 
“Allemaal prachtig, maar wat moet 
ik er mee?” Wel, Hans Berliner 
wordt door sommigen gezien als de 
winnaar van de beste schaakpartij 
die ooit gespeeld is (o.a. volgens 
Andrew Soltis, in zijn boek The 100 
Best Chess Games of the 20th 
Century). 
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Berliner, die begin dit jaar overleed, 
was een International Master in 
bordschaak, maar ook een 
Grootmeester in correspondentie-
schaak. Van 1965-1968 was hij 
wereldkampioen in die laatste 
discipline. 
Voor de jongere lezertjes: in die tijd 
speelde je nog 
correspondentieschaak door het 
verzenden van je zetten met een 
briefkaart. Je kunt wel nagaan dat 
dergelijke cryptische kaarten uit de 
VS naar Rusland, en andersom, 
tijdens de koude oorlog, veel 
argwaan wekten en pas na controle 
door diverse afdelingen van CIA en 
KGB hun plaats van bestemming 
bereikten. Het kampioenschap 
duurde dan ook drie jaar (iedereen 
speelde wel alle partijen 
tegelijkertijd). 
 
In het kampioenschap (een toernooi 
met 17 spelers) waarin hij de 
wereldtitel pakte, speelde hij de 
beste partij tegen de Rus Yakov 
Estrin. Hij ging in de partij met 
zwart in op de specialiteit van Estrin: 
het Tweepaardenspel. Estrin speelde 
de scherpste variant (de Amerikanen 
noemen die variant de Fried Liver 
Attack, in Europa heet het de Fritz 
variant), maar Berliner was er klaar 
voor en had een nieuwtje voorbereid 
dat zo diep was, dat er heden ten 
dage nog over gediscussieerd wordt. 

Hieronder de stelling waarin 
Berliner zijn nieuwtje speelde: 
 

 
 
Deze stelling is ontstaan na de 
zettenreeks: 
 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.Pg5 d5 
5.exd5 b5 6.Lf1 Pd4 7.c3 Pxd5 
8.Pe4 Dh4 9.Pg3 Lg4 10.f3… 
En het nieuwtje van zwart was: 
 
10…e4!! 
Ondanks dat er twee stukken van 
hem instaan, gaat zwart rustig verder 
met vergroten van de activiteit van 
zijn stukken: na …e4 legt straks de 
zet …Ld6 veel meer gewicht in de 
schaal. 
En dat is geheel in overeenstemming 
met het systeem wat Berliner ook 
voor zijn computerprogramma had 
ontwikkeld: vind de te spelen zet 
volgens een strenge logica. Zijn 
ideeën beschreef hij in het boek: The 
System: A World Champion's 
Approach to Chess. 
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Als je dat boek leest ben je soms 
verbaasd over de simpele, maar 
krachtige methodiek waarin diverse 
openingen worden “gekraakt”. 
Berliner ging zelfs zover dat hij 
stelde dat wit altijd wint, als zijn 
systeem wordt gevolgd, als hij maar 
begint met 1.d4! want: “… that 
controls three central squares while 
no other move controls more than 
two.” Grappig is het om te lezen dat 
Berliner op het pad van The System 
werd gezet door het boek White to 
play and win van Weaver Adams. In 
dat boek ging Adams er juist vanuit 
dat wit, om te winnen, met 1.e4! 
moest beginnen. 
 
Voor de echte liefhebbers is de rest 
van de partij (met ellenlange 
analyses!) op diverse plekken op het 
internet te vinden. Ik blader nog wat 
verder in Berliner’s boek The 
System. Daarin zegt hij over de 
partij: "When I played 10...e4!, I 
judged the possibilities very good for 
Black. Detailed analysis of the 
plethora of variations revealed that 
Black was indeed never worse than 
even. [The full analysis of this 
variation can be found in the 
author's (JH: dat is Berliner’s) From 

The Deathbed of 4.Ng5 in the Two 
Knight's Defence]. Thus, Black has 
full compensation for his material 
inferiority due to White's lack of 
development and his less secure king 
position." 
 
In het eerste hoofdstuk van het boek 
wordt er ingegaan op de waarde van 
de stukken en pionnen die 
afhankelijk is van hun positie op het 
bord. Voor pionnen komt hij 
bijvoorbeeld tot de volgende tabel: 
 

 
 
Die afhankelijkheid van de positie 
op het bord, is gerelateerd aan een 
belangrijk principe in het boek, 
Berliner noemt dat principe “Board 
control”. Hij gaat daarin zover dat de 
controle over d4 en e4 voor wit zo 
belangrijk is dat in de opening in 
veel gevallen de zet f2-f3 te 
prefereren is boven een zet waarmee 
een stuk wordt ontwikkeld (zoals 
Pf3). 
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In hoofdstuk 2 komt hij met zijn 
System Principles; en dat zijn er 
negen: 
 

1. Tactics is King 
2. Piece location 
3. Development 
4. Board control: Attack and 

Control the Centre 
5. Options 
6. Response Pairs 
7. Transpositions 
8. Resolution – Do not 

Prematurely Relinquish 
Conssesions Gained 

9. When there are no Threats 
 
Sommige zijn duidelijk, andere 
roepen vraagtekens op. Voor mij 
was nummer 6 in eerste instantie een 
mysterie. Als ik het in eigen 
woorden probeer uit te leggen komt 
het op het volgende neer: 

In de opening kunnen er zetten voor 
wit zijn die een noodzakelijk 
antwoord op een zwarte zet zijn (en 
wellicht niet direct uit de strenge 
logica van The System volgen). Er 
zijn dus sommige zetparen: een zet 
van zwart met bijbehorende, min of 
meer gedwongen, zet van wit. 
 
Ook het vijfde principe is niet 
meteen duidelijk, maar komt neer 
op: Ontwikkel/speel het stuk dat het 
minste de opties voor een volgende 
belangrijke zet beperkt.  
Tja, op die manier past, met een 
beetje fantasie, elke zet wel in The 
System! En dat was ook de algemene 
kritiek op het boek. Van de andere 
kant was het voor mijn een plezier 
om te lezen hoe iemand volledig 
overtuigd van zijn systeem, dat 
systeem, vaak heel overtuigend, over 
het voetlicht probeert te brengen. 
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Rode Lopers Combineren – aflevering 16 
 
Peter Das 
 
Bij gebrek aan inzendingen is 
nummer 16 een beetje een 
narcistische aflevering geworden. 
50% van de stellingen is afkomstig 
van schrijver dezes. En toch valt het 
met de zelfverheerlijking ook wel 
mee, want in alle drie de gevallen 
betreft het een gemiste kans op 
eeuwige roem. Het is een allegaartje 
geworden deze keer. Naast enkele 
fraaie pionzetjes zien we ook twee 
typische invisible moves, zetten die 
nogal tegenintuïtief zijn (als dat een 
goed Nederlands woord is). 
Daarnaast krijgt u ook een stelling 
voorgeschoteld die als klassieker de 
Roder Loper geschiedenis in zal 
gaan. De heren Heesen en Aldenberg 
zullen meteen begrijpen waar ik het 
over heb.   

Zoals gebruikelijk lopen de opgaven 
weer in moeilijkheidsgraad op. We 
beginnen met een stelling waarvan je 
de oplossing in een paar tellen zou 
moeten zien, maar naarmate je 
vordert, zul je toch aanzienlijk meer 
tijd nodig hebben.  
 
Zoals gezegd, deze keer geen 
inzenders. Bij dezen dus nogmaals 
de oproep: heb jij in een van je 
recente of minder recente partijen 
een mooie combinatie gezien en vind 
jij een vermelding in De Balans een 
hele eer, stuur ze dan (met 
oplossing) in pgn of FEN formaat op 
naar drlcombinaties@gmail.com. De 
mooiste ervan worden opgenomen in 
Rode Lopers Combineren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stelling 1 Wit aan zet    Stelling 2 Zwart aan zet   
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Stelling 3 Wit aan zet    Stelling 4 Wit aan zet 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stelling 5 Wit aan zet    Stelling 6 Wit aan zet 
 
Oplossingen achterin 
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Onbedoelde schoonheid 
 
Jos Heesen 
 
Mijn eerste partij van 2017 was in de 
tweede ronde van het Bekertoernooi 
2016-2017, met wit tegen Hendrik. 
De indeling was een paar dagen voor 
de ronde al bekend, dus mijn eerste 
vraag was: “Zou hij zich hebben 
voorbereid op 1.Pc3?”. En zo ja: 
“Moet ik daar wat mee?”.  
Ik besloot gewoon mijn eigen spel te 
spelen en hooguit ergens een afslag 
te nemen zodat er geen ellenlange 
theoretische discussie zou ontstaan. 
 
XXXX XXXX – XXXX XXXX  
 
1.Pc3 e6 2.e4 d5 3.d4 Lb4  
De Van Geet is met deze 
karakteristieke 4e zet van zwart 
overgegaan in de Winawer variant 
van het Frans. 
 
4.Ld2…  
Deze zet wordt wel de “Fingerslip 
variation” genoemd. Als ik de naam 
van een variant zie of hoor, ben ik 
altijd meer geïnteresseerd in de 
achtergrond van de naamgeving dan 
in de meest actuele zettenreeks van 
die variant. Volgens "The Batsford 
Guide to Chess Openings" van 
Leonard Barden en Tim Harding is 
dat in dit geval: "This move had its 
introduction into master play as the 

result of a fingerslip by Alekhine 
against Flohr, at Nottingham in 
1936. He had intended 4 P-K5 P-
QB4 5 B-Q2, but played the moves 
in the wrong order." 
Vreemd genoeg zijn er twee eerdere 
partijen met 4.Ld2, Marshall - 
Chigorin, Monte Carlo (1901) en 
Speijer - Aljechin, Hamburg (1910). 
Aljechin had hem dus eerder gezien. 

Deze variant heeft dus een historie 
die terug gaat naar 1901. Zwart kan 
een opzet kiezen die vergelijkbaar is 
met de McCutcheon variant, maar 
dan met de pion nog steeds op h7. 
Het meest principieel is echter 
4...dxe4 5.Dg4 (De andere 
mogelijkheid 5.Pxe4 werd al 
veroordeeld door Aljechin, die liet 
zien dat wit geen compensatie voor 
de pion heeft na 5...Dxd4) 5...Pf6 
6.Dxg7 Tg8 7.Dh6 Dxd4 8.0-0-0 Lf8 
wat Bronstein speelde in 1950 om 
Boleslavsky te verslaan en zo de 
uitdager te worden van 
wereldkampioen Botwinnik. 

4…Pe7 5.Dg4 c5 6.Pf3 cxd4 
Hier verlaten we de schaarse theorie 
van de Fingerslip variant. Bekend 
was nog 6...Pbc6 7.Dxg7 Tg8 
8.Dxh7 cxd4 etc. 
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7.Pxd4 e5 8.Dxg7 Pg6  
 

 
 
Ik speelde hier het, mijns inziens, 
logische 9.Pf5... maar mijn Siliconen 
Monster keurt dat zeer sterk af (en 
waardeert de zet met 2 vraagtekens 
en stelt 9.Pxd5... als veel beter voor). 
Ik wilde mezelf ook een paar 
vraagtekens toekennen, want zodra 
ik het paard op f5 had losgelaten, 
zag ik 9...Lf8!! (die uitroeptekens 
waren mijn inschatting van de 
positie op dat moment). “Dat wordt 
gedesillusioneerd voor negenen de 
zaal verlaten”, was mijn eerste 
gedachte. Maar direct daarop 
gevolgd door: “Kop op! je hebt nog 
twee paarden en er zitten nog wat 
tactische mogelijkheden in de 
stelling, zie het nog even aan!” 
 
9.Pf5?? Lf8?? 
Zowel zwart als ik zelf hadden in 
gedachten onze zetten van 

uitroeptekens in plaats van 
vraagtekens voorzien, maar hier 
spreekt het Siliconen Monster en dat 
duldt geen tegenspraak. Qua 
vraagtekens is de stelling in ieder 
geval weer in evenwicht. 
Beter was iets als 9...Lxf5 10.Dh6 
Lxc3 11.exf5 Lxd2+ 12.Dxd2 Pe7 en 
zwart staat beter. Maar wie kan 
dame winst versmaden? Zwart in 
ieder geval niet. 
 
10.Pxd5… 
“Geef mij een paard en het komt 
goed” is mijn vage echo van 
Shakespeares: “A horse, a horse! My 
kingdom for a horse” uit “Richard 
The Third” act 5, scene 4. 
 
10...Lxg7 11.Pxg7+ Kf8 12.Lh6 
Kg8 13.0–0–0 
 

 
 
Dit brengt weer enige “aftrekkers” in 
beeld. 
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13...Dh4?? 
Hoewel zowel zwart als ikzelf deze 
zet als enige mogelijkheid voor 
zwart zagen, laat zwart hier de winst 
lopen, die volgens het Siliconen 
Monster in 13...Le6 14.Ph5 Pd7 
15.Pdf6+ Dxf6 16.Pxf6+ Pxf6 zat. 
 
14.Ph5!! 
Dat wordt door Herr Fritz met een 
mooi woord deflectie genoemd. Een 
term die ik alleen ken uit de 
natuurkunde, en daar is het het 
afbuigen van een straal elektronen. 
De Engelse term is in dit verband 
helderder: “the act of changing or 
causing something to change 
direction”. Hoe dan ook: deze zet 
redt de loper, maar ook het paard, 
want dat kan niet genomen worden 
vanwege een familieschaak op f6.  
 

14...Pd7 
Het is altijd lastig om materiele 
voorsprong terug te geven, maar dat 
was hier wel het moment voor zwart: 
14...Dxh5. 
 
15.Pdf6+!! 

 
 
En uit: 15…Dxf6 16.Pxf6+ Pxf6 
17.Td8+ Pe8 18.Txe8+ Pf8 19.Txf8# 
1–0 
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Herr Horrorwitz! 
Jos Heesen 
 
In ons forum heb ik al een keer 
gerefereerd aan een quote van Al 
Horowitz: “One bad move nullifies 
forty good ones”.  
Ik schreef daar iets als: “De geest 
van Horowitz, die ik een paar weken 
geleden opriep, waart nog steeds 
rond op plekken waar ik me achter 
het schaakbord bevind. Zo ook weer 
in mijn externe partij voor het 
Tweede…. Even een plaatje mijn 
kwelgeest, die ik vanaf nu Herr 
Horrorwitz ga noemen, zodat ik hem 
de volgende keer eerder herken:” 
 

 

Omdat ik vermoed dat de meeste 
Rode Lopers nog nooit van de man 
gehoord hebben, wil ik hier iets 
schrijven over zijn achtergrond en 
schaakleven. 
 
Israël Albert Horowitz is in de 
schaakwereld bekend geworden als 
Al Horowitz (1907-1973), 
Internationaal Meester en schrijver 
van schaakboeken en columns. Hij 
schreef tien jaar lang, drie keer per 
week een stukje over schaken in de 
New York Times en was de eigenaar 
en eerste hoofdredacteur van het 
blad Chess Review dat later door de 
Amerikaanse schaakbond werd 
overgenomen en omgedoopt in 
Chess Life.  
He was V.S. Open Kampioen in 
1936, 1938, en 1943. In 1941 verloor 
hij een match (+0 =13 −3) van 
Samuel Reshevsky om het V.S. 
Schaakkampioenschap. 
Ook speelde hij mee in het 
Amerikaanse team in de twee 
fameuze radiomatches “USA vs. 
USSR” in 1945 en 1946. De eerste 
keer speelde hij 1-1 tegen Salo Flohr 
(winst en verlies) en de tweede keer 
werd het 1-1 tegen Isaac Boleslavsky 
(tweemaal remise). 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Open_Chess_Championship
https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Reshevsky
https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Chess_Championship
https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Chess_Championship


21 
 

Zijn winstpartij tegen Flohr ging als 
volgt: 
 
Horowitz - Flohr, USA-USSR Radio 
Match 1945 
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Pc3 dxe4 4.Pxe4 
Pf6 5. Pxf6+ gxf6 6. Pe2 Lf5 7. Pg3 
Lg6 8. h4 h6 9. h5 Lh7 10. c3 Db6 
11.Lc4 Pd7 12. a4 a5 13. Df3 e6 14. 
O-O Lc2 15. Lf4 
Misschien is 15.Le3 een idee om 
zwart tot 15... Dxb2 te verleiden, 
want dan is 16. De2 direct uit. 
 
15... Lb3 16. Ld3 e5 17. Le3 Ld5 
18. Le4 Db3 19. dxe5 fxe5 20. Tad1 
Lxe4 
Op 20... Le6 komt een verdubbeling 
op de d-lijn in beeld: 21. Td2 O-O-O 
22. Tfd1 en wit staat beter. 
 
21. Dxe4 De6 22. Td2 Pf6 23. Df3 
Tg8 24.Tfd1 
 

 

21… Tg4 
Zwart is e4 van plan, maar wil dat 
eerst nog voorbereiden. Wit laat nu 
zien dat zwart daarvoor geen tijd 
heeft. Daarom was direct 24... e4 25. 
De2 Tg4 misschien beter. Maar ook 
24… Pd5 kwam in aanmerking. 
 
25. Pf5 e4 26. Lb6 Txg2+ 
Want 26... exf3 wordt krachtig 
weerlegd door een mat in 2: 27.Td8+ 
Txd8 28. Txd8#. 
 
27. Dxg2 Dxf5 28. Td8+ Txd8 29. 
Txd8+ Ke7 30. Dg3 Pd7 31. Lc7 
Dd5 
Ook 31... Pe5 redt zwart niet: 32. 
Ta8 Lg7 33.Txa5. 
 
32. c4 
Hier komt weer de Fritz term 
deflectie om de hoek kijken: de 
zwarte dame wordt afgebogen van 
d6 alwaar wit mat kan geven. 
 
32… Dg5 33. Dxg5+ hxg5 34. Ta8 
Ke6 35. Lxa5 f5 36. Lc3 f4 37. a5 
g4 38. b4 
Hier laat Herr Horrorwitz een 
snellere winst, die met 38. Tc8 e3 
39. a6 exf2+ 40. Kxf2 bxa6 41.Txc6 
mogelijk was, voorbijgaan. 
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38... f3 39. Ld2 Kf7 40. Ta7 g3 41. 
Txb7 1-0 
 
Het kan gek lopen als je op het 
internet op zoek gaat naar wat 
achtergronden van het onderwerp 
van dit stukje. Zo kwam ik op de 
pagina van Howard Langer, die het 
volgende noteerde naar aanleiding 
van de Carlsen-Karjakin match: 
 
“The return of the World Chess 
Championship to New York City 
after over a two-decade absence has 
led me to recall the chess in the life 
of my grandfather, Dr. Samuel 
Greenberg, who was a dentist on 
West Side of Manhattan.  
 
En die tandarts had een aantal 
bekende schakers als patiënt, onder 
andere Samuel Reshevsky, Edward 
Lasker en ook Al Horowitz! 
 
My grandfather’s friendship with 
Reshevsky extended from 

Reshevsky’s childhood until the 
1970s, when it ended abruptly… His 
relationship with Al Horowitz was 
happier. Horowitz once wrote a 
column in which he was effusive in 
his description of one of my 
grandfather’s games, describing one 
of his moves as “the most intriguing 
move of the tournament.” My 
grandfather would often show off the 
column.” 
 
Ik begon met een verontrustende Al 
Horowitz quote, laat ik afsluiten met 
twee geruststellende: 
“Chess is a great game. No matter 
how good one is, there is always 
somebody better. No matter how bad 
one is, there is always somebody 
worse.” 
En : 
“Never resign. There's always a 
chance your opponent may drop 
dead before he mates you.” 
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Oplossingen Rode Lopers combineren – aflevering 16 

Stelling 1: Aart Baas – Chris 
Regeling 
SGS competitie DRL2 – Lekstroom 
1, 23 november 2016 
1. Txc6+! Pijnlijk. Maar het kan de 
besten overkomen... 1... bxc6 (1... 
Pc7 
2. Txc7+ is nog niet direct mat maar 
niet de moeite van het doorspelen 
waard.) 
2. La6# een klassiek matbeeld. 
 
Stelling 2: Peter Hoogakker – 
Hans Nijland 
Interne competitie Rode Loper, 16 
november 2016 
1... e4 (ook knap als je 1... Rxg2 zag, 
maar dat levert veel minder op 
2. Dxg2 f3+ 3. Dxf3 Txf3 4. Kxf3 
Dxd3+) 2. Dh5 (2. Dxe4 kan 
eigenlijk net zo goed want de dame 
gaat er toch aan. 2... Te8) 2...Dxd3+ 
3. Ke1 Txg2 en het mat op g1 kan 
alleen nog worden voorkomen door 
de dame te geven. 
 
Stelling 3: Peter Das – Chris 
Regeling 
Interne competitie Rode Loper, 4 
januari 2017 
1. Pe7+ Kh8 2. Pg5 De8 (2... exd4 is 
een alternatief, maar kan ook 
rekenen op het fraaie 3. Tc8 !! en 
dan komt zelfs het tweepaardenmat 
in de stelling na 3…Txc8 4. Pxf7#) 
3. Tc8!! Dxe7 4. Pxf7+ Dxf7 25. 
Dxf7 De toren staat gepend, dus het 
einde verhaal voor zwart. Ik miste 
dit alles, maar won even later toch. 
 

Stelling 4: Jos Heesen – Hendrik 
Aldenberg 
Interne competitie Rode Loper, 4 
januari 2017 
1. Ph5! Een juweeltje dat "met stip 
onze top tien binnenkomt" aldus 
Henk v. L. op de website. Het is 
inderdaad een prachtig geforceerd 
mat. 1... Pd7 (na alle andere zetten 
volgt Pf6+) 2. Pdf6+ Pxf6 3. Td8+ 
Pe8 4. Txe8+ Pf8 5. Txf8# 
 
Stelling 5: Peter Das – Arif Telaku 
SGS competitie DRL2 – 
Rivierenland 2, 1 februari 2017 
Arnold en Fred L. stonden aan de 
bar mee te kijken via de liveborden 
en dachteneen winnend plan te 
hebben gezien, beginnend met 18. 
Lg5. Dat klopte niet, had ik gezien 
(weerlegging is 18...Pe5). Maar wat 
ik niet zag is dat er weldegelijk winst 
in zat: 1. Txf7! Kxf7 2. Tf1+ Ke8 3. 
Txf8+ dit had ik gemist. Deze zet 
zou zo in het book invisible chess 
moves passen. Als je net een toren 
geofferd hebt, is het niet erg intuïtief 
om de andere toren te ruilen. 
3...Kxf8 4. Dxg6 wit dreigt te 
promoveren met de h-pion. 4... Dh4 
te laat om de pion af te stoppen, 
maar waarschijnlijk het beste. Het 
alternatief is 4…dxe3, waarmee wat 
materiaal wordt teruggewonnen, 
maar dat leidt ook tot niets. 5. Dg7+ 
Ke8 23. h7 dxe3 24. h8=D+ Zwart 
moet zijn dame geven. Wit moet nog 
wel nauwkeurig spelen omdat zwart 
nog wel dreigingen heeft, maar de 
stelling is gewonnen.  
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Stelling 6: Peter Das – Paul Buys 
Interne competitie Rode Loper, 7 
december 2016 
1.f6!! Nog zo’n invisible move. 
Zwart heeft net een paard geslagen 
op e6, dus de intuïtieve reactie is 
terugnemen. Dit zou ook tot een zeer 
goed of gewonnen eindspel voor wit 
hebben geleid. Maar na de tekstzet is 

er geen houden meer aan voor 
zwart.} 1... Df8 {na alle andere 
zetten volgt Txg7 met damewinst.} 
2.fxg7 De7 38. Dh6 en ook nu kan 
de matdreiging alleen voorkomen 
worden door het geven van de dame. 
Ook dit ging aan mijn neus voorbij 
en in het eindspel liet ik de stelling 
zelfs verzanden in remise. 

 
 
 
  


