
Schaakkring Moretus Hoboken organiseert een rapid tornooi met opgelegde opening.  

 
Wanneer: Vrijdag 20 Oktober 2017, aanmelden tot 20u10, start om 20u15. 
 
Formule:  
5 ronden van 2 partijen (1x met wit en 1x met zwart met de opgelegde opening). 
Tempo: 10’ per partijen. 
 
De openingen:  
 
1) Aangenomen damegambiet 
1.d4, d5; 2.c4, dxc4; 3.Pf3, Pf6; 4.e3, e6; 5.Lc4, c5; 6.0-0, a6; 7.a4 
Het Damegambiet is niet echt een gambiet omdat wit meestal de pion terugwint of anders krijgt zwart 
een slechte stelling. In het Aangenomen damegambiet geeft zwart het centrum op waarna wit de 
ruimte in het centrum kan gebruiken voor een aanval. Zwart zal proberen het witte centrum te 
verzwakken met c7-c5 en cxd4. 
 
2) Spaans 
1.e4, e5 ; 2.Pf3, Pc6 ; 3.Lb5, a6 ; 4.La4, Pf6 ; 5.0–0, Le7 ; 6.Te1, b5 7.Lb3 

Het Spaans is genoemd naar de Spaanse priester Ruy López de Segura. Hij maakte in 1561 een 
schematische studie van schaakopeningen in zijn boek "Libro del Ajedrez". Daarvoor werd deze 
opening al behandeld in het Göttingen manuscript van rond 1490. Pas halverwege de 19e eeuw werd 
het Spaans populair dankzij Carl Jaenisch. 
 
3) Italiaans 
1.e4, e5; 2.Pf3, Pc6; 3.Lc4, Lc5; 4.c3, Pf6; 5.d4, exd4; 6.cxd4, Lb4+ 

Wit heeft hier de keus uit een pion offeren met 7.Pc3 of aansturen op een langzame positionele strijd 
met 7.Ld2. 7.Pc3 ziet er aantrekkelijker uit maar is waarschijnlijk minder goed dan 7.Ld2. 
 
4) Siciliaanse verdediging - Scheveninger 
1.e4, c5 

Deze zet werd in de 17e eeuw o.a. gespeeld door de Siciliaanse priester Don Pietro Carrera en dit was 
voor de Britse schaker Jacob Henry Sarratt de reden om deze verdediging het Siciliaans te noemen. 
Deze zet werd al in 1594 behandeld door Giulio Polerio in zijn boek over het schaken. Het Siciliaans is 
de populairste opening, waarschijnlijk omdat zwart al direct de stelling uit evenwicht brengt en 
daardoor vanaf de eerste zet op winst kan spelen. 
2.Pf3, d6; 3.d4, cxd4; 4.Pxd4, Pf6; 5.Pc3, e6;  

In de Scheveninger is zwart tevreden met een "klein" centrum om vervolgens kort te rokeren. Het is 
één van zwarts meest ambitieuze varianten in het Open Siciliaans en werd o.a. gespeeld door Garry 
Kasparov. De naam is ontstaan toen Max Euwe deze zet voor het eerst speelde tegen Geza Maroczy in 
Scheveningen in 1923. 
 
5) Catalaans 
1.d4, Pf6; 2.c4, e6; 3.Pf3, d5; 4.g3, Le7; 5.Lg2, 0-0; 6.0-0, Pbd7; 7.Dc2 

Het Catalaans is vernoemd naar Catalonië nadat de organisatoren van het 1929 toernooi in Barcelona 
aan Savielly Tartakower vroegen om een nieuwe variant te verzinnen. Deze opening werd o.a. gespeeld 
door Garry Kasparov, Victor Korchnoi en Vladimir Kramnik. Een belangrijk idee achter het Catalaans is 
voor wit om zich nog niet vast te leggen. Hij voert de druk tegen het centrum nog even niet op, maar 
ontwikkelt zijn loper naar g2 van waaruit hij later hoopt activiteit te ontwikkelen. In veel stellingen 
probeert wit de kracht van de loper op g2 ten opzichte van de loper op c8 uit te buiten. 
 
 
Referentie: 
SMB. Openingen database. Geraadpleegd 12 oktober 2017 op http://www.smb.nl/opening.asp  
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