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Opening voorbereiding is  een zeer
belangrijke stap in elke carriere van
een speler. Het  is  bijna  onmogelijk
om  op  schaal  op  hoog  niveau  te
spelen  zonder  een  goede opening
voorbereiding. Bijna  alle  spelers
beseffen dat, maar toch missen ze
enkele  zeer  belangrijke,  maar
extreem  krachtige  ideeën  als  het
gaat  om de  openingen. Het  goede
nieuws is dat je niet meer tijd nodig
hebt op je openingen of alles wat je
speelt,  vergeet  en vanaf  het  begin
beginnen. Met  behulp  van  de
volgende  openingspreparatie
'geheimen'  kunt  u  alles  wat  u  al
weet  weten  en  wat  u  betreft
voorbereidingsvoorbereiding  en
verder nemen. Laten we beginnen.

1.Focus  op  een  enkele
opening

Veel clubspelers maken een fout en
beginnen  met  veel  verschillende
openingen  tegelijk  te  werken. In
werkelijkheid  hoeft  u  niet  veel
openingen  te  kennen om bovenop
het  spel  te  blijven. Je  hoeft  alleen
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maar één te leren kennen, maar je moet het goed genoeg weten om je tegenstanders uit te
spelen. Daarom, als je een clubspeler bent en niet 5 uur per dag hebt om te spenderen op de
voorbereiding van de opening,  is  het  een goed idee om een  aantal universele openingen te
spelen die in verschillende situaties kunnen worden gebruikt. Op die manier kunt u zich meer
richten op de opening, en wordt veel beter.

Helaas kiezen de meerderheid van de clubspelers om theorie-intensieve openingen te leren en
door  gebrek  aan tijd  en ervaring kunnen ze niet  profiteren van  de manier  waarop  sterkere
spelers doen. Het geheim van een goede openingsvoorbereiding is om minder openingen te
bestuderen en beter te leren.

2. Ga voor het begrijpen, niet memoriseren

Veel clubspelers denken dat hoe meer lijnen ze beter onthouden, hun opening voorbereidingen
zullen zijn. Er kan wel wat waarheid zijn, maar een basisbegrip van wat er in de positie gebeurt
is veel belangrijker dan memorisatie.

Zonder dat begrip, kunt u de opening niet spelen, omdat u de stukken, sleutelvelden, ideeën en
plannen niet kent. Zelfs als u de "juiste" bewegingen kunt blits, weet u niet hoe u in de middelste
naam moet gaan en waarom bepaalde stukken en pionnen geplaatst worden waar ze zijn.

Eenvoudige memorisatie werkt alleen in een geval van de computer, die een 20-stappenreeks
uit  een  openingsboek  kan  spuuggen  en  door  een  ruwe  berekening  met  een  correct  plan
doorgaan. Menselijke  spelers  zijn  anders  bedraad. Daarom moeten  ze  meer  weten  over  de
opening dan alleen de bewegingen.

Wanneer  u  een  opening  studeert,  stel  ik  voor  om  speciale  aandacht  te  besteden  aan  de
volgende zeer belangrijke elementen:

• Stukplaatsing en typische manoeuvres

• Pionstructuur en typische pauzes

• Plannen en ideeën

• Aanval en veiligheid

Als je die vier dingen goed begrijpt, heb je het geen probleem om de opening te spelen.

3. Duik niet te diep in de theorie

Dit  is  een  ander  'geheim'  dat  veel  club  spelers  niet  realiseren. Ze  duiken  erg  diep  in  de
openingstheorie en lijken de reden waarom ze in de eerste plaats openingen bestuderen lijken te
vergeten. De  reden  om openingen  te  studeren  is  eenvoudig  en  eenvoudig:  om een  goede
middelste positie te bereiken die kan worden omgezet in een overwinning.

Je hoeft alleen maar te weten dat veel een goede speler is. 

Dat betekent dat er geen subafwijking nodig is van een onderverdeling in beweging 37. Je zult
het nooit zien in je spellen en het zal je waarschijnlijk niet helpen om die wint te krijgen. Focus



op  de  eerste  10-15  bewegingen  van  de  opening,  bekijk  kort  de  typische  middellames  en
eindgames die je tegenkomt.

Dat  is  het. Je  bent  niet  veel  voorbereid  op  het  wereldkampioenschap. Alles  boven  dat  is
verspilling van tijd.

4.Play Blitz om ideeën te openen

Veel  clubspelers  weten dat  te  veel  blitz  te  spelen  is,  moet  men vermijden. Het  is  over  het
algemeen waar, maar er zijn uitzonderingen op elke regel. Dit is een van hen. Blitz spelen om
openingen te proberen, verschillende ideeën en variaties is een goed idee.

In feite wordt het aanbevolen door veel sterke grootmoeders en zij erkennen regelmatig gebruik
van deze aanpak. Houd dat in gedachten wanneer u een nieuwe opening leert, speel enkele
blitz games en zie hoe de opening voelt en wat voor soort posities die u tegenkomt. Maak dan
een oordeel of het iets is dat je regelmatig wilt spelen.

5.Keep je openingen op de hoogte

De meeste  spelers  van  de  club  denken  dat  een  opening  is  'stel  het  en  vergeet  het'  soort
dingen. Je leert het eens en kan het voor de rest van hun leven spelen. In werkelijkheid is het
niet het geval. En zelfs niet omdat het openen van theorie verandert en je moet bijhouden. In de
meeste gevallen kunnen clubspelers de voorbereiding van de opening van de 1900's gebruiken
en al hun spellen winnen.

De reden waarom je je voorbereidingsvoorbereiding moet bijwerken is dat je misschien mag
merken dat je buiten de grenzen van je kennis te vroeg in het spel gaat. Simpel gezegd, u
gebruikt de opening niet optimaal van zijn potentieel. Door een beetje meer theorie te leren, kunt
u sommige lijnen uitbreiden, u het meeste van uw voorbereiding kunt krijgen.

6. Verwijder wat niet werkt

Soms merk je dat bepaalde lijnen leiden tot slechte posities, waar je moeite hebt om spellen te
compenseren  of  zelfs  te  verliezen. Het  betekent  niet  noodzakelijk  dat  het  een  slechte  lijn
is. Misschien  leidt  deze  lijn  gewoon  naar  posities  die  je  niet  comfortabel  bent  in  het
spelen. Desalniettemin moet u deze laten vallen en een adequate vervanging vinden.

7.Bouw op wat het beste werkt

Soms merk je dat sommige lijnen bijzonder goed werken. Misschien krijg je een soort stabiele
ontwikkelingsrand of kan je een winnende aanval op een regelmatige basis starten.

Controleer welke lijnen het beste presteert en probeer te begrijpen waarom het gebeurt hoe het
gebeurt. Door te werken aan uw sterke punten en zich te ontdoen van de zwakke punten, kunt u
uw voorbereidingsvoorbereiding op het hele nieuwe niveau nemen.
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