De koningsaanval met open lijnen, rijen en diagonalen
Presentatie van Henk Ochtman bij schaakvereniging Erasmus op 29 juli 2019
Inspiratie is opgedaan uit het boek ‘Attack with Mikhail Tal’ van Tal en Damsky

Mikhail Tal - Bent Larsen, kandidatenmatches 1965 partij 4
1. e4 Pf6
2. e5 Pd5
3. d4 d6
4. Pf3 dxe5
5. Pxe5 Pd7

Wit kan op f7 te offeren. Het is echter niet eenvoudig de winst helemaal uit te rekenen.
Welke compensatie krijgt wit voor het stukoffer?

Geller - Vasyukov, 1975
16. f4 exf4
17. Lxf4 gxf4
18. Txf4 Ph7
19. Pd5 Dd8
Welke compensatie heeft wit voor het stukoffer?

Nezhmetdinov - Kotkov, 1957
Wit aan zet wint door gebruik te maken van open lijn(en), rij(en) en diagonalen.

Heemsoth - Heissenbutter, 1958
Interferentie is het verstoren van een open lijn of diagonaal om daarmee direct tactisch voordeel te behalen.
Hierdoor kan een aanval of verdediging worden ondermijnd. Wit aan zet wint

Fischer - Benko, 1963
Blokkeren kan voorkomen dat er een open lijn of verdediging ontstaat. Wit aan zet wint.

Controle van een open lijn, rij of diagonaal geeft de stukken daarop veel bewegingsruimte en actieradius.
Het beperkt ook de tegenpartij in bewegingsvrijheid. Een fraai positioneel voorbeeld volgt hieronder.
Mikhail Tal - Bent Larsen, kandidatenmatches 1965 partij 10
1. e4 c5
2. Pf3 Pc6
3. d4 cxd4
4. Pxd4 e6
5. Pc3 d6
6. Le3 Pf6
7. f4 Le7
8. Df3 0-0
9. 0-0-0- Dc7
10. Pdb5 Db8
11. g4 a6
12. Pd4 Pxd4
13. Lxd4 b5
14. g5 Pd7
15. Ld3 b4

16. Pd5 exd5
17. exd5
De open e-lijn functioneert als een barriere tussen de damevleugel en koningsveleugel.
De zwarte stukken op de damevleugel kunnen niet goed worden ingezet voor de verdediging.
Welke compensatie heeft wit verder voor het stuk?
Welke concrete aanvalsdreiging heeft wit?
Hoe kan zwart zich verdedigen?

Barcza - Tal, 1971
Hoe kan zwart de knuppel in het hoenderhok gooien?

Fridman - Tornblom, 1974
Hoe kan zwart de mataanval afronden?

Polugayevsky - Osnos, 1969
Zwart dreigt met Dc7 te verdedigen. Wat is een kansrijk plan voor wit?

Kotov - Keres, 1950
Bedenk een plan om de zwarte koningsstelling aan te vallen.

Gaprindashvili - Vereczi, 1974
Zwart dreigt Txf1 gevolgd door mat, maar wit is aan zet. Kan wit nog winnen?

Ravinski - Ilivitsky, 1952
Wit wint.

