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De dreiging
Het is heel belangrijk een dreiging te herkennen zodat je tijdig een verdediging kan opbouwen.
Vandaar "Deel I" waar je de dreiging moet zoeken en een verdediging moet voorstellen.

Verder is het natuurlijk ook heel belangrijk dat jezelf dreigingen kan opstellen. Vandaar "Deel II" 
met enkele oefeningen waar je zelf een dreiging moet organiseren....Probeer ook aan te geven wat 
daarop een goede verdediging zou zijn.

Deel I: Zoek de dreiging en een goede verdediging

XHGFEDCBAY
1K+-tR-vLNtR!
2+PzPQzPLzP-"
3P+-+-zP-+#
4+-+-+p+P$
5-sN-snp+-zp%
6+-+-+psn-&
7pvlpzplwq-+'
8tr-+k+-+r(
xhgfedcbay

Dreiging 1:  Zwart aan zet. 
Wat dreigt wit ?

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7+p+nvlp+-'
6-+p+-snpzp&
5zp-+p+-+-%
4L+-+-+-+$
3+-+P+N+-#
2PzPP+QzPPzP"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy

Dreiging 2: Wit aan zet. 
Wat dreigt zwart ?

XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-tR!
2zPP+-+PzPP"
3-+N+LsN-+#
4wQ-+-zP-+-$
5-vL-+-zp-+%
6+-snp+-+-&
7pzppvln+pzp'
8+ktr-wql+r(
xhgfedcbay

Dreiging 3: Zwart aan zet. 
Wat dreigt wit ?

XABCDEFGHY
8-+-+l+-+(
7+-+-+pzpk'
6-+-+-wq-zp&
5+-wQLzpP+-%
4-+P+P+-+$
3+-+-+-+P#
2r+-+-+P+"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

Dreiging 4:: Wit aan zet.
Wat dreigt zwart ?
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Deel II : Organiseer zelf een dreiging en zoek de verdediging

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7zpp+p+-+p'
6-+n+-wQp+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+N+-#
2Pwq-+-zPPzP"
1tRN+-mKL+R!
xabcdefghy

Dreiging 5: 
Wit aan zet organiseert een belangrijke 

dreiging

XHGFEDCBAY
1-+-+-wq-+!
2mKP+-+R+-"
3P+-+Q+-+#
4+-+-+-+p$
5-tr-vLlzP-+%
6+-+p+-+-&
7-zp-+-+-+'
8+k+-+-+-(
xhgfedcbay

Dreiging 6: 
Zwart aan zet organiseert een dreiging.
Er zijn 2 mogelijke oplossingen (denk 

ik)

XHGFEDCBAY
1-mK-tRQ+-+!
2zPPzP-+-zP-"
3-vL-+-zPLtR#
4+-+n+-+-$
5-zp-+-+-+%
6zp-+pzp-+p&
7-+pwq-+-+'
8+ktr-+-snl(
xhgfedcbay

Dreiging 7: 
zwart aan zet organiseert een dreiging

XHGFEDCBAY
1RmK-+Q+-tR!
2zPP+-+-zPP"
3-+N+LsN-+#
4+n+-zP-vl-$
5-+-+-+p+%
6+-+-+-+-&
7pzpp+-+-zp'
8+ktr-wqltr-(
xhgfedcbay

Dreiging 8: 
Zwart aan zet organiseert een dreiging
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Oplossingen:                             Deel I: zoek de dreiging  

Dreiging 1:
wit heeft zijn zware stukken op de half-open e-lijn staan met druk op Pe5 en daar achter pion e7.
Hij dreigt nu 2.f4! te spelen en na 2...-Pg6 (andere paardzetten zijn mat op e7) volgt 3.LxPg6! 
(uitschakelen verdediging veld e7) en wit wint een stuk.
Een goede verdedigingszet tegen deze dreiging zou dus bijvoorbeeld 1...Dd6 of 1...-Pc8  of 1...-Lc8 
kunnen zijn omdat al deze zetten pion e7 bijkomend verdedigen. Persoonlijk zou ik opteren voor 
1..-Dd6 of 1..-Pc8 (want op b6 staat het paard toch niets te doen).

Dreiging 2:
zwart dreigt niet enkel het klassieke 1...-b5 en na 2.Lb3 - a4 en Lb3 gaat verloren, maar ook een 
variante erop met 1...-Pc5 2.Lb3 (b3? -b5) - a4 en ook stukverlies.
De juiste verdediging is dus een gaatje voor La4 te organiseren door 1.c3 of c4 te spelen.

Dreiging 3:
Wit dreigt met 2.Lxh7+ - PxLh7  3.LxLe7 materiaal te winnen.
Mogelijke verdedigingszetten zijn 1...-g6 of 1...-Te8. Deze laatste is principieel de beste want hij 
veroorzaakt geen verzwakking van de koningsstelling terwijl 1...-g6 de velden h6 en f6 verzwakt.

Dreiging 4:
Zwart dreigt 1...-Dg5 en wit komt onder grote druk te staan. Vandaar dat wit hier 1.De3! speelde 
zodat het gevaar van de zet Dg5 wordt uitgeschakeld.

Deel II: Organiseer zelf een dreiging

Dreiging 5:
Met 1.Lc4! dreigt wit mat via Lf7.
De stelling van zwart is zeer slecht en FRITZ geeft geen mogelijke redding meer aan. Alle 
verdedigingszetten verliezen.  De beste pragmatische verdediging lijkt me nog 1...Pd8 (dekt veld f7 
af) en vraagt van wit nog enig rekenwerk om de winst te behalen.  Op 1...Pe7?! kan bijvoorbeeld 
2.Lf7+ Kd8  3.DxTh8 DxTa1  4.DxLf8+ volgen met winst voor wit. Ook 1...Dc1+?  2.Ke2 brengt 
zwart in grote moeilijkheden omdat nu Dc1 staat aangevallen en er nog steeds Lf7 mat dreigt.

Dreiging 6:
Met 1....-De1 dreigt zwart van Le5 te slaan en met 1....-Db1 dreigt zwart geniepig van 2...-Txg2+ te 
spelen zodat wit na 3.TxTg2 DxDd3 de dame verliest.

Mogelijke verdedigingen voor wit zijn:
- op 1....De1 kan bijvoorbeeld 2.Lf4 of 2.Te2 volgen
- op 1....Db1 heeft wit het minder gemakkelijk en is enkel 2.Lg3 een goede verdediging. 

Aangezien deze verdediging (2.Lg3) moeilijker te vinden is zou ik hier dus opteren voor 1...Db1 

Dreiging 7:
Zwart speelt 1...-Db7 en dreigt nu met 2...-PxLg3 een stuk te winnen wegens 3....Dxg2 mat .
Een mogelijke verdediging voor wit is daarom 2.f3 of meer tactische varianten met 2.Dg4 of 2.Df3.

Dreiging 8: 
zwart speelt 1...Lb7 en dreigt 2...LxPf3 en 3....Dxd4+ met vernietigend effect.
Wit heeft het niet gemakkelijk om daarop een goede verdediging te vinden. Bijvoorbeeld 2.Lxb5? is 
fout wegens 2....LxPf3  3.gxLf3 (DxLf3  Dxd4) LxPc3  4.bxLc3 Pe3! (met tempo aanval op Dd1) 
en 5....Dg5+ en 6.TxLb5 met stukwinst voor zwart. De beste verdediging lijkt nog 2.Le2 maar ook 
dan staat zwart beter.
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Profylactisch denken
Profylactisch denken is een begrip dat soms in de partij kan gebruikt worden. Het profylactisch of 
voorbehoedend denken bestaat erin van te denken wat je tegenstander zou van plan zijn, en dan na 
te gaan of je er voordeel aan doet dit plan preventief te verhinderen.

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zp-+l+-zpp'
6-+-+psn-+&
5+-zppsN-+-%
4-+-+-wQ-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy

Prof 1:Wit aan zet.
Wat is het zwarte plan ? Kunnen we dit 
verhinderen en de eigen stelling "verbeteren "?

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+ptR-+p+p'
6pzp-+-+p+&
5+-vlRzp-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+-+-+P#
2P+-+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Prof 2: Wit aan zet.
In de partij volgde 1.Txb7 en na  1...-Te6 en 
2...-Tf6  had zwart vervelende tegendruk op 
pion f2.
Nu we het zwarte plan kennen, is de vraag wat 
er beter is dan 1.Txb7 ? M.a.w. hoe kan wit het 
plan "Te6-f6" verhinderen met profylactisch te 
handelen ?.

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zpp+lsnpzpp'
6-wq-+p+-+&
5+-+nzP-+-%
4-zP-+-+-+$
3zP-+-+NzP-#
2-+-sNQzPLzP"
1tR-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Prof 3: Wit aan zet
Zwart heeft zopas 1...-Pce7 gespeeld.
Welk plan heeft hij daarbij en wat kunnen we 
doen om dit plan te dwarsbomen ?

XHGFEDCBAY
1K+R+R+-+!
2zPP+L+PvL-"
3-wQ-+-+PsN#
4+-zP-+-+-$
5-+-zPp+-+%
6+-+p+n+p&
7pzpp+-wql+'
8+kvl-tr-+r(
xhgfedcbay
Prof 4: Wit (Karpov) heeft zopas het 

verrassende 21.e5 gespeeld. Verrassend omdat 
dit Lb2 blind maakt.

Wat is echter het plan van Karpov en hoe gaan 
we dit dwarsbomen ?
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XHGFEDCBAY
1-mK-+QtR-+!
2+P+-+RzPP"
3PvlNzPL+-sN#
4+-+-zP-+-$
5-+p+-+-+%
6+q+p+n+p&
7pzp-+l+p+'
8+ktr-+r+-(
xhgfedcbay

Prof 5: Zwart aan zet
Wit heeft zopas 1.Pa3 gespeeld. Wat is zijn 
plan en hoe gaan we dit dwarsbomen ?

XABCDEFGHY
8rtr-+-+k+(
7+-zp-wq-zpp'
6-+p+l+-+&
5zp-sNpzPp+-%
4-+-wQ-zP-+$
3+P+-+-+P#
2P+P+-+PmK"
1+-+-tRR+-!
xabcdefghy

Prof 6: Wit aan zet.
Wat is het plan van zwart en hoe gaan we dit 
dwarsbomen ?

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+l+-+p+p'
6p+-zp-+p+&
5+p+Pzp-+-%
4-zP-+-+P+$
3zP-tr-tRL+P#
2R+-+-zP-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Prof 7: Wit aan zet
Wat is het zwarte plan en hoe gaat wit dit 
verhinderen ?

XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-tR!
2zPPzPN+Q+-"
3-+-+LzP-zP#
4vL-+PzPP+-$
5-+-zp-+-+%
6zp-sn-zpnzpl&
7-zpp+-zp-zp'
8+ktr-wq-+r(
xhgfedcbay

Prof 8: Zwart aan zet.
Wit heeft zopas 1.0-0 gespeeld.
Wat is het witte plan en hoe het verhinderen ?

Oplossingen:

Prof 1:
Het zwarte plan is Lf8 ontwikkelen en 0-0.
Indien we dit kunnen verhinderen blijft Ke8 in moeilijkheden want 0-0-0 lijkt ook niet echt 
interessant. Vandaar dat ik hier 12.Dg3 speelde (ook Dg5 was goed geweest)

Prof 2:
Wit heeft 2 mogelijkheden om dit plan Te6-f6 te verhinderen.

Plan A:  1.Tdd7 - Tf8  2.Txb7 en wit staat duidelijk beter want zwart heeft geen tegenspel.
Plan B: 1.g4!? zodat op 1...Te6  2.g5 kan volgen.

Persoonlijk lijkt me Plan A het minst compromitterend want het zorgt voor een duidelijk voordeel 
zonder dat wit verzwakkingen heeft.
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Prof 3:
Het plan van zwart is zijn "slechte Ld7" te activeren via b5.
Wit kan overwegen dit op 3 manieren te dwarsbomen. Hij kan kiezen uit:

1.Pc4 (aanval op Db6) doch dat vraagt veel rekenwerk want mogelijk is 1...-Lb5!? toch een 
gepast antwoord.

1.Tc5 deze zet is veel eenvoudiger en verhindert voorlopig Lb5. Het maakt ook 
torenverdubbeling mogelijk op de c-lijn. Een logische zet dus.

1.Lf1 verhindert ook Lb5 doch dit laat geen torenverdubbeling toe.
Ik verkies daarom 1.Tc5

Prof 4:
Het plan van Karpov is met 22.f5! een aanval op te starten richting Kg8. Door de zet 21.e5 
verhindert hij dat de dames zouden geruild worden na de zet f4-f5 en heeft hij het centrum 
gestabiliseerd en het bord in "twee gedeeld". Ideale voorwaarden om een K-aanval op te starten.
Hoe gaat zwart dit aanvalsplan nu dwarsbomen ? Zwart kan dit bijvoorbeeld met zetten zoals 21..-
Lc8 of 21...-Dd7 of 21...-Dc8 doch dit zijn allemaal "sukkelzetten" want Dc7 staat daar mooi op de 
halfopen c-lijn.  Vandaar dat zwart hier 21...-Pe7! speelde wat veld f5 mooi afdekt en ook zelf Pf5 
dreigt (met aanval op Dg3) 

Prof 5:
Het witte plan is Pa3 via c4 meer in het spel brengen. Via c4 kan het paard dan naar b6 of naar de 
koningsvleugel (via d2 en f1).
Zwart kan dit plan nu direct dwarsbomen met 1...-b5! waardoor Pa3 het veld c4 wordt ontnomen en 
er ook ruimte wordt gewonnen op de damevleugel.

Prof 6:
Het zwarte plan is het sterke Pc5 te verjagen door 1...Tb5 te spelen.
Om dit plan te dwarsbomen heeft wit 2 opties.
Ofwel het veld b5 afdekken door 1.a4 ofwel tijdig een bijkomende verdediging voor Pc5 opbouwen 
(met c3 of a3). 
Indien hij voor 1.a4 kiest kan zwart eventueel 1...-Tb4   2.Df2 en later ooit d4 spelen waardoor Pc5 
toch in moeilijkheden komt.
Indien hij 1.c3 kiest kan zwart na 1...-Tb5  2.b4 - axb4  3.cxb4 - Txa2 een pion winnen.
Blijft de optie 1.a3 die na 1...Tb5  2.b4 - axb4  3.axb4 geen materiaalverlies is doch de a-lijn 
TIJDELIJK aan zwart overlaat maar wit kan die terug betwisten met 4.Ta1.

Conclusie: de zet 1.a3 lijkt de beste positionele optie te zijn.

Prof 7:
Het zwarte plan is f5 te spelen om aldus een sterke invloed in het centrum te verkrijgen.
Wit kan dit plan accuraat dwarsbomen door nu 1.g5 ! te spelen. Deze pionzet verhindert een sterk 
zwart centrum omdat er nu na een eventueel 1....f7-f5 gewoon gxf6 e.p. gespeeld kan worden. 

Prof 8:
Aangezien het centrum afgesloten is, is het te verwachten dat er acties op de vleugels gaan opgestart 
worden. Wit zal dit zeker niet direct op de damevleugel doen, maar veeleer op de koningsvleugel. 
Wit heeft bovendien ook een vervelende penning op Pf6 opgebouwd die na een (toekomstig) f4! 
gevaarlijk begint te worden gezien Tf1.
Zwart is relatief zwak op de zwarte velden (geen zwarte loper meer) en moet dus opletten dat wit 
geen doorbraak op die velden forceert. 
Zwart kan dus best met 1...-g5! zijn greep op de zwarte velden versterken teneinde zo een eventueel 
f2-f4 af te stoppen. Het opspelen van de g-pion naar g5 is hier niet zo gevaarlijk omdat we in een 
gesloten stelling zitten en het niet duidelijk is hoe wit de pionketen h6-g5 verder kan verzwakken.
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Partij-analyse
Hierbij een analyse van een eigen partij waar 
ik ook aangeef wat ik bijkomend dacht of wat 
ik miste. Met zwart speelde ik ook op winst 
wat sommige zetkeuzes verduidelijkt.

VS, B - G,J 

1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 
g6 6.Le3 Diagram 

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zpp+-zpp+p'
6-+-zp-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+-sNP+-+$
3+-sN-vL-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

Zwart mag hier NIET 6...Pg4 spelen. Waarom 
niet ?

Omdat wit met 7.Lb5+ - Ld7 8.DxPg4 dan een 
stuk wint. 

Met  zwart  kende  ik  deze  fout  natuurlijk  en 
daarom speelde ik hier....

6...Lg7 7.Le2  Wit kiest hier voor een rustige 
variant. Met 7.Lc4 (of 7.Dd2) had wit naar de 
lange  rokade  kunnen  streven  en  er  een 
aanvalspartij van kunnen maken. Nu wordt het 
een dispuut om het centrum. 7...0–0 8.0–0 Pc6 
9.Pb3  Le6  10.f4  Dd7  Zwart  speelt  dit  niet 
enkel  om  een  eventueel  f5  te  ontmoedigen 
maar  dreigt  nu  ook  11....Pg4  waarna  zwart 
gelijkspel  heeft. 11.h3 Tfc8  Hier  had ik ook 
11...a6  (of  a5)  12.Pa4  (profiteert  van  de 
nieuwe  zwakte  op  b6)  -  Pxe4  13.Pb6  -Dc7 
14.PxTa8 - TxPa8 overwogen. Zwart heeft dan 
een  kwaliteit  geofferd,  maar  er  een  mooie 
centrumpion  voor  in  de  plaats.  FRITZ 
beoordeelt deze optie als gelijkspel.

 12.g4 Pb4 Een vreselijk moeilijke zet. Het is 
niet duidelijk hoe zwart zijn stelling nog kan 
verbeteren,  maar  zwart  moet  wel  iets  actief 
verzinnen of anders gaat wit  verder met  zijn 
aanval op de K-vleugel. Ideaal zou dit paard 
op c6 blijven zodat het na een eventueel f4-f5 
naar e5 kan springen, doch zolang wit de pion 
f4  niet  oprukt  kan  zwart  geen  spel 
ontwikkelen.  Vandaar  dus  deze  "uitval"  naar 
b4.  Zwart  dreigt  nu  13....-Pxe4   14.PxPe4  - 
Pxc2 15.Dd2 - PxTa1 en zwart doet een goede 
zaak want hij  wint 2 centrumpionnen en een 
kwaliteit voor 2 stukken. 13.a3 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+r+-+k+(
7zpp+qzppvlp'
6-+-zplsnp+&
5+-+-+-+-%
4-sn-+PzPP+$
3zPNsN-vL-+P#
2-zPP+L+-+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
Hier kan zwart een sterke combinatie 

uitvoeren die ik echter niet zag achter het bord. 
Zoek je zelf eens? Zwart aan zet.

De  combinatie  gaat  als  volgt:  13...Pxe4! 
14.axPb4  (PxPe4?!  -  Pxc2  zoals  hiervoor 
besproken) -LxPc3!  15.bxLc3 - Pxc3  16.Dd2 
-  PxLe2+   17.DxPe2  -  Lc4!  (de  pointe) 
18...LxTf1  en  zwart  heeft  met  "toren  en  2 
pionnen" voor "2 stukken" een goede stelling. 

Ik  zag  deze  moeilijke  combi  echter  niet  en 
speelde   13...Lxb3?!  Beter  was  dus  Pxe4. 
14.axb4  Lc4  Deze  zet  oogt  een  beetje 
onnatuurlijk  want  zwart  geeft  wit  de 
mogelijkheid zijn "slechte" loper af te ruilen. 
Er  is  echter  niets  beters  want  op  14...-Le6 
komt  15.f5  en  er  moet  toch  Lc4  gespeeld 
worden.  15.Txa7  Pionwinst  15...Txa7 
16.Lxa7 Diagram 
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XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7vLp+qzppvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-+-+-+-%
4-zPl+PzPP+$
3+-sN-+-+P#
2-zPP+L+-+"
1+-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Zwart  moet  energiek  spelen  en  het  initiatief 
veroveren  want  anders  heeft  hij  een  pion 
minder  zonder  enige  compensatie.  Waar  zijn 
de zwakke punten van wit ? Inderdaad, La7 en 
pion  e4  ..vandaar..  16...b6  Zwart  "offert" 
tijdelijk  een  2e  pion  maar  zal  er  snel  eentje 
voor  terug  winnen  en  initiatief  voor  houden 
17.Lxb6 Db7 Dubbelaanval op Lb6 en pion e4 
18.Ld4  Dxb4  Na  18...Pxe4  zou  19.LxLg7 
volgen en de Lg7 houden we beter nog even 
op  het  bord. 19.Te1  Lxe2  Zwart  kon  ook 
19...Dxb2  spelen  doch  dan  zou  20.Pd5  de 
stelling  erg  vervlakken  ....  20.Txe2  Tc4 
verhoogt de druk op Ld4 21.Td2?! Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-zppvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-+-+-+-%
4-wqrvLPzPP+$
3+-sN-+-+P#
2-zPPtR-+-+"
1+-+Q+-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 
 Een logische zet, doch hij verliest materiaal. 

Zie je hoe ?

 21...Pxe4!  Vandaar  dat  21.Lxf6!  beter  was 
waarna bijvoorbeeld Lxf6 22.Pd5 Dxb2 23.c3 
Db7 24.Pxf6+ exf6 25.Dxd6 Txc3 kon volgen.

22.Pxe4 Lxd4+ 23.Kf1?! 
Volgens  FRITZ  had  wit  hier  beter  23.Pf2!? 
gekozen  waarna  we  met  23....LxPf2+ 
24.TxLf2 Txf4 volgende stelling bereiken:

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-zpp+p'
6-+-zp-+p+&
5+-+-+-+-%
4-wq-+-trP+$
3+-+-+-+P#
2-zPP+-tR-+"
1+-+Q+-mK-!
xabcdefghy

Wit  aan  zet  kan  hier  zijn  remisekansen 
verhogen  met  ....25.Dd2! waarna  een 
toreneindspel  bereikt  wordt  met  een  groot 
remisegehalte vanwege de sterke witte vrijpion 
op de b-lijn.

Terug naar de partij. 
Lxb2 24.Pf2 Txf4 25.Kg2 Le5 26.De2 Db7+ 
27.Kg1?! 
Na 27.Kg1?! staat zwart natuurlijk gewonnen 
want  hij  heeft  2  pionnen  meer  en  de  witte 
koning staat erg wankel . Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+q+-zpp+p'
6-+-zp-+p+&
5+-+-vl-+-%
4-+-+-trP+$
3+-+-+-+P#
2-+PtRQsN-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Zwart kan nu afruilen naar een gewonnen 
eindspel. Enig idee ? 

27...Ld4! 28.Dd3 Txf2! Zwart neemt dus met 
de toren en niet  met  de loper zodat  het stuk 
gepend  blijft  staan.  Hierdoor  moet  wit  een 
tempo spelen  om uit  de penning te  geraken. 
[28...Lxf2+  29.Txf2  Da7  30.Dd2]  29.Txf2 
Db6! Opgave omdat zwart nu alle stukken op 
f2 afruilt en een gewonnen eindspel heeft. 0–1
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Eindspel 
Wanneer we na 4 uur spel aan het eindspel moeten beginnen hebben we meestal geen al te frisse 
kop meer. Vandaar het belang voldoende op eindspelsituaties te oefenen. 
Belangrijke tips in het eindspel zijn:
- dat (vrij)pionnen belangrijker geworden zijn
- de koning MOET actief meespelen en proberen binnen te dringen
- als je slechter staat probeer je stukken op het bord te houden en pionnen te ruilen
- als je beter staat probeer je stukken te ruilen en pionnen op het bord te houden

XHGFEDCBAY
1-+L+-+-+!
2+K+-+P+-"
3P+-+-+P+#
4+PzpPzpPzpP$
5-zp-zp-+-+%
6tr-+-+-+-&
7-+-+-+pzp'
8+-+-+-mk-(
xhgfedcbay
Eind 1: Zwart aan zet

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+-+-+-+-"
3-zPP+-+-zP#
4zP-+-mK-+-$
5pzpp+-zP-+%
6+-+k+p+-&
7-+-+-+pzp'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay
Eind 2: Zwart aan zet

XHGFEDCBAY
1-+-+-+R+!
2+-+-sN-tr-"
3-+-+KzP-+#
4zP-zp-+-+P$
5-+-+-+-+%
6+kzp-+-+-&
7p+-+-+-zp'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay
Eind 3: Zwart aan zet.

Wat spelen 1...-TxTb1 of 
1...-Ta2 ?

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7zp-+-+-+-'
6-zp-+-zpkzp&
5+-+Nzp-+-%
4P+L+K+P+$
3+P+-+-+-#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 4: Wit aan zet
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XABCDEFGHY
8-+k+-+-+(
7+p+-snl+-'
6-+-+-zp-+&
5zPPmK-+p+p%
4-+-+-sN-zP$
3+-+-+L+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 5: wit aan zet

XABCDEFGHY
8-+-mk-+-+(
7+-+-zp-+-'
6-+-+-+-+&
5tR-+-+-+p%
4-+-+-+lmK$
3+-+r+-zP-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 6: Wit aan zet.

Oplossingen

Eind 1:
Zwart staat een kwaliteit voor en wit heeft een super slechte loper. Om dit te winnen moet zwart 
echter nog "binnen" geraken en lijnen openen voor zijn toren. Hoe doet hij dat ?

Zwart (de latere wereldkampioen Spassky) speelde hier verrassend ....1...-d3! waardoor de zwarte 
koning via d4 naar binnen kan glippen. Er volgde 2.Lxd3 - Kc7  3.Lf1 - Kd6 en wit gaf op omdat 
zwart gewoon binnen wandelt langs d4. Merk op dat Kg2 het gat op d4 niet kan afstoppen omdat hij 
pion h3 moet bewaken.

TE ONTHOUDEN: als de tegenstander een slechte loper heeft (dus pionnen en loper op dezelfde 
kleur) dan kan onze koning (meestal) binnen glippen op de andere kleur.

Eind 2: 
Zwart wint met 1...-f4!  en nu mag wit kiezen uit: 

- 2.hxg5 - fxg3 creëert zwart een vrijpion wat vrijwel altijd beslissend is.  Wit kan 
dan nog proberen 3.Ke3 (in het vierkant van pion g3) - Kf5 en pion g5 en de partij gaat verloren.

- 2.g4 -gxh4  3.gxh5 - h3 en Kd4 geraakt niet meer in het vierkant van deze pion die 
dus promoveert, terwijl Ke6 nog steeds in het vierkant staat van pion h5 en dus de promotie afstopt. 
Zwart is gewonnen.

Eind 3:
Zoals ik in de inleiding schreef is de juiste algemene strategie om in principe geen stukken te ruilen 
als je slechter staat in het eindspel maar wel pionnen. Bovendien is het geweten dat met torens op 
het bord er nog een zeker "remisepotentieel" bestaat.
Op basis van deze algemene regels is dus 1..-Ta2 beter dan 1...-TxTb1.
De enige reden om van deze regels af te stappen is als je een tactische reden ziet ..... maar die is er 
niet.
Conclusie: de beste zet voor zwart is 1...-Ta2 (wat niet wegneemt dat zwart slecht blijft staan 
natuurlijk). 
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Eind 4:
Ik miste hier 1.f4! en nu:

1...-exf4  2.Pxf4+ - Kh7 (Kg5? of Kg7? -Pe6+) 3.Kf5 en wit verovert pion f6.
1...-Te8   2.Lb5! - Th8  3.fxe5 -fxe5  4.Kxe5 en wit heeft ook een pion gewonnen.

Eind 5:
Waar zijn de zwakke plekken van zwart ? 
Wit zou in eerste instantie pion h5 kunnen slaan doch dan kan de zwarte f5-pion eventueel ook 
beginnen dreigen. Het is beter dat wit iets zoekt waar zwart geen tegenkansen krijgt....
Ah Ah, er is ook pion b7 die "nul-verdedigd" staat en dus ....1.Kb6! en zwart kan pion b7 niet 
bijkomend verdedigen en na 2.Lxb7 zullen de beide a/b-pionnen tot promotie leiden.
Opmerkelijk is dat de grootmeester (Bronstein) hier 1.b6 speelde wat door FRITZ toch als veel 
zwakker dan 1.Kb6 wordt gewaardeerd.

Eind 6:
Het is duidelijk dat wit verloren staat. In zulke omstandigheden moet je steeds uitkijken naar 
"kamikaze trukken" en hier kan wit iets toveren.
 
1.Td5+! en na 1....TxTd5 staat wit pat. Op elke andere zet dan 1...TxTd5 volgt 2.TxTd3.

Deze laatste oefening doet met trouwens denken aan een voorval uit een eigen partij.

XABCDEFGHY
8-+-+-+r+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-zp-+&
5mk-zp-+-+-%
4-+P+-tR-+$
3zPP+-+P+-#
2K+-+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet stelt zich de vraag wat beter is, 1.Txf6 en dan de f-pion laten promoveren of 1.g4 ?

Wit koos hier gelukkig voor 1.g4 en won de partij. 
Pas in de analyse ontdekte hij dat 1.Txf6? een verdoken fout was vanwege 1.....Txg2+   2.Kb1 
Tb2+!! 3.Kc1 (na KxTb2 staat zwart immers pat) Tc2+  4.Kd1 Td2+ en de witte koning ontsnapt 
enkel aan eeuwig schaak indien hij de zwarte toren slaat waarna zwart pat staat.


