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DYNAMISCH	VERSUS	STATISCH
De termen dynamisch en statisch zijn één van de belangrijkste termen in de schaak terminologie.
Gezien deze twee termen het verloop van de schaakstelling aangeven. En met schaakstelling bedoel
ik: wat zijn de zwakheden van wit, wat zijn de zwakheden van zwart, hoe zien de pionnenstructuren
eruit van zwart dan wel van wit, etc. Kort gezegd komt het hierop neer:

 Statische schaakstelling
Net zoals statische content op een website, heb je bij het schaken een statische stelling. Dit
zijn stellingen die op de lange termijn hetzelfde blijven. Zoals bijvoorbeeld: pionnen
structuur(slechte pionnenstructuur, pionnen die het centrum bezetten, pionnen die ruimte
creëren, etc. ), extra materiaal, een goede loper tegen een slecht paard, etc.
Een illustratie maakt het meer duidelijk:

Figuur 1. voorbeeld van een statische stelling.

Hier is duidelijk te zien dat zwart met een zwakke c-pion van doen heeft. En wit kan hiervan
profiteren door steeds meer druk te leggen op de zwart’s c-pion. Op deze manier kan wit dus zwart
net zolang ‘pijnigen’ tot zelfs aan het eindspel.

 Dynamische stelling
Dynamische stellingen zijn stellingen waar meestal een snelle verandering in kan ontstaan.
Zoals bijvoorbeeld: ontwikkeling van de stukken, wie heeft het initiatief?, welke stukken
zijn het meest actief, etc. Bij een dynamische stelling ben je dus meer afhankelijk van hoe
je de stelling inschat. En is het dus van belang dat je weet welke zwakheden wit , dan wel
zwart heeft. Een ander belangrijk onderdeel van een dynamische stelling is, welke stukken
je op welk moment moet afruilen, zodat jij met bijvoorbeeld een goede loper er van door
gaat en de tegenstander met een zwak paard blijft zitten.
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Een illustratie verduidelijkt een en ander:

Figuur 2.Voorbeeld van een dynamische stelling

In Figuur 2 is duidelijk te zien dat wit’s stukken meer vrijheid hebben dan zwart’s stukken. Vooral de
wit - veldige zwarte loper staat buitenspel.
Tot nu toe hebben we ons beperkt tot één zijde – zwart staat statisch of dynamisch, dan wel wit
staat statisch of dynamisch. Maar je hebt natuurlijk ook voorbeelden van een mix van die twee: wit
heeft een statische stelling, zwart heeft een dynamische stelling. Een voorbeeld hiervan is te zien in
onderstaand figuur:

Figuur 3. Combinatie van een statische en een dynamische stelling.

In figuur 3 is duidelijk te zien dat wit een gezonde pionnenstructuur(statisch) heeft, maar met twee
zwakke lopers te maken heeft. Daarentegen heeft zwart een slechte pionnenstructuur, maar twee
gezonde paarden(dynamisch). Dit nu ten tonele hebben gebracht, wordt het ook ineens duidelijk
wat het plan voor wit is: zo snel mogelijk zijn zwakke stukken ruilen tegen die van zwart’s superieure
paarden. Daarentegen moet zwart zo snel mogelijk zijn eigen stukken activeren om zo een ‘knock-
out’ aan wit uit te delen.
Een ander voorbeeld ten aanzien van een statische versus dynamische stelling is aan de hand van
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een pionneneindspel:

Figuur 4. statisch versus dynamisch pionnen eindspel.

Wie nu aan zet is, is van cruciaal belang. Want als zwart nu aan zet is, dan volgt er:

1...Kc5 En wit kan: 2.e4 niet meer spelen!! Want dan volgt er:
2...Kd6!! [2...b5?? 3.e5!!]. Zie onderstaand diagram.

Figuur 5. Zwart deed b5.

De pointe van e5 wordt nu duidelijk. Wit elimineert op deze manier een zwarte pion en krijgt een
drie pionnenstelling tegen 2 pionnenstelling. En dit is ook gelijk de derde optie van de statische
versus dynamische posities. Dat een statische stelling kan transformeren naar een dynamische
stelling. Want wit had een volstrekt statische stelling, maar door het opspelen van e4 verkreeg wit
een winnende dynamische stelling. En natuurlijk treden er implicaties op. Want als de stelling onder
een vergroot glas wordt gehouden, dan zijn er nog een aantal zij varianten waar wit rekening mee
moet houden.
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één van de zij varianten is de volgende:
1...Kc5 2.e4 2...b5?? 3.e5!! b4 (3...fxe5 4.g5! 4e4+ 5.Kxe4 b4 6.f6 (6...gxf6[zie figuur 6] 7.gxh6
(7.gxf6?? Kd6=) ).s

Figuur 6. Hoe wit in de fout kan gaan.

Maar wat nu als wit aan zet is. Dan volgt er: 1.e4[ Figuur 7].

W
Figuur 7. Wit doet nu e4.

En we krijgen de volgende positie: 1.e4 Kc6 [1...Kc5 2.e5 fxe5 3.g5] 2.e5 fxe5 3.g5 hxg5 4.f6 met
winst voor wit.
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Een ander voorbeeld is:

W
Figuur 8. Wit speelt c5

In zulke situaties is het van belang om de zwakheden van je tegenstander te analyseren. In dit geval
is dat natuurlijk makkelijk te zien. De pion b7 en b6 zijn zwak voor zwart.
Het is nu de kunst van het weglaten. Als we nu de zwarte pion op b7 weg denken, dan ontstaat er
een formatie van vier witte pionnen tegen drie zwarte pionnen. Al snel is te zien dat als wit begint
met de koning op te spelen, dat zwart natuurlijk voordeel verkrijgt. Want wit kan enkel Kg3 spelen,
om niet zijn pion te verliezen. Dus blijven er twee andere twee andere mogelijkheden over: pion.a5
of pion.c5. Laten we een zij stapje nemen en kijken naar de volgende positie:

W
Figuur 9. Wat als wit nu Kg5 speelt

Wit moet uitkijken voor de vergevorderde zwarte pionnen. Het voordeel van wit is dat de zwarte
koning verder van de actie verwijderd is dan de witte koning.
Laten we nu eens kijken hoe wit het ook kan verspelen: Kg5. Dan volgt er: ..b3! en het imperium van
wit valt in duigen.
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Zie onderstaand figuur:

W
Figuur 10. Wit doet de verkeerde zet

En nu volgt er: 1.Kg5 b3! 2.axb3 [2.cxb3 a3!] 2...c3!. Dus wat had wit nu moeten doen?
1.b3 axb3 (1...cxb3 2.cxb3 axb3 3.axb3) 2.axb3 cxb3 3.cxb3:

Z
Figuur 11. Wit doet b3!

En nu is de regel dat in een formatie van drie tegen drie en de partij die de eerste zet mag doen,
altijd zijn/haar middelste pion speelt om aan het eind twee pionnen over te houden. In dit geval: b3
en b4. Je kan het ook als een kruis zien, wat aangeven is met blauwe lijnen. En nu is het een kwestie
om de zwarte pion op te halen.
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Terug naar de oorspronkelijke positie:

W
Figuur 12.Wat moet wit nu doen?

Wit kan niet a5 spelen, want dan loopt zwart zomaar door. Dus de enige mogelijkheid is: 1.c5! en
volgt er: 2..dxc5. En nu niet natuurlijk: 2..bxc5. 3.a5 c4. 4.a6 bxa6. 5.bxa6 c3.6.Ke2.
En dit voorbeeld laat duidelijk zien dat dynamisch posities de overheersende hand hebben boven
statische posities.



8 Samenvatting
 Spot naar zwakke en/of sterke plekken van jezelf en je tegenstander
 Kijk goed welke stukken er actief meedoen en welke stukken afgeruild kunnen worden. Dit

aan de hand van in te schatten of de stelling dynamisch dan wel statisch is.
 Schuif pionnen niet te snel door. Wellicht verkrijg je daardoor een betere pionnen

structuur, maar ten koste van je eigen stukken. Zorg er dan ook voor dat je eigen stukken
genoeg ruimte hebben.

 Een pion offeren. Vaak komt het voor dat je eigen stelling op slot staat. Dit door dat je
eigen pionnen of de pionnen van de tegenstander een barrière vormen. Kijk dan naar de
mogelijkheid om een pionnen te offeren, zodat je stukken meer lucht krijgen. Hierdoor
verlies je wellicht een pion, maar de afweging dat je stukken meer ruimte krijgen weegt in
de meeste gevallen zwaarder mee.

 Denk niet teveel in zetten, maar beoordeel de stelling in statische dan wel dynamische
context.

 Verkrijg zoveel mogelijk een dynamische stelling en niet een statische stelling. Probeer dan
ook om van een statische eigen stelling een dynamische stelling te creëren.

Happy chess coding and see you next chess time!!


