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Inhoud trainingsnummer 12:

Maak geen fouten  =>  pagina 2

Pionneneindspel   =>  pagina 3
                                                                                                                    light-versie

Aanvallen   => pagina  6

--------------------------------------------------------------------------- 
Wat is veranderd ?  => pagina 10

Over fouten en blunders

De winnaar is hij die de voorlaatste fout maakte.

Een deel van een fout is altijd correct

De fouten zijn er allemaal, ze wachten er enkel op gemaakt te worden.

Schaken is een sprookje van 1001 blunders

Jan Gooris

schaaktraining.met.jan@gmail.com

De trainingsnummers verschijnen in 2012 op:
De 1e en 15e van de maand (dus 2 per maand), 
behalve één enkel nummer in juli en augustus (telkens de 1e)
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Maak geen fouten
Als je tegenstander een combinatie kan uitvoeren betekent dit dat je voordien een tactische fout 
maakte. De kunst is dus deze "tactische fout" niet te spelen, en hierbij heb ik enkele oefeningen 
verzameld die dit onderwerp bespelen.

Je krijgt telkens per oefening enkele opties waaruit je een keuze moet maken. 
Eentje daarvan is fataal en verliest door een combinatie.

Ik nodig je ook uit om per voorgestelde zet telkens een quotering  "goed" - "aanvaardbaar" of 
"fataal" te geven. Je kan dit dan nadien vergelijken met mijn appreciatie.

XABCDEFGHY
8-mk-+-+-+(
7+-zp-tr-+-'
6-zp-+-zp-+&
5+P+rsn-zp-%
4P+-+-+-zp$
3+PtR-vL-+P#
2-+-+-zPP+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Opgave 1: Wit aan zet
Kies tussen: 1.a5   1.f4   of   1.Kf1

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zp-zp-zppvlp'
6q+-+-+p+&
5+r+-+l+-%
4-+-zP-+-+$
3+P+NvL-+P#
2PwQP+-zPP+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

Opgave 2: Wit aan zet
Kies tussen: 1.Kb1   1.Pc5    1.a4 

XHGFEDCBAY
1r+-+-+-+!
2+-zP-+-+-"
3p+lsNK+-+#
4+-+-+-+-$
5-mk-+-tRP+%
6+-+-+P+-&
7-+p+-+-zp'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

Opgave 3: Zwart aan zet
Kies tussen: 1...-Kf6   1...-Kf4   1...-Kh6 

HGFEDCBAY
1R+-mKQ+-tR!
2+PzPL+-zPP"
3P+N+-sN-+#
4+-+PzP-+-$
5-+-+-+-+%
6+-vl-zpn+-&
7pzppwq-zppzp'
8+ktr-+l+r(
xhgfedcbay

Opgave 4: Zwart aan zet
Kies tussen: 1...- Te8    1...-Le6   1...-a6
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Oplossing:
Opgave 1: 

- 1.a5 is duidelijk niet zo sterk vanwege het eenvoudige 1...Txb5.
- Ik speelde in een oefenpartij 1.f4 en dit is verrassend genoeg FATAAL vanwege het 

beresterke 1...-Pd3! en wit verliest materiaal. De reden is dat  de zet f4 plots de positie van Le3 
minder sterk maakt en wit betaalt dit onmiddellijk cash.

- 1.Kf1 is een goede zet. In het eindspel kan het geen kwaad je koning centraal op te stellen 
en het creëert geen bijkomende zwaktes.

Opgave 2:
- 1.Kb1 is een stevige zet die de zwakke punten van wit (pion a2) afdekt.
- 1.Pc5? deze positioneel interessante zet (sterk veld voor paard) is hier een blunder 

vanwege 1...-TxPc5 en aangezien Lg7 de pion d4 pent is dit zuiver stukverlies.
- 1.a4 is een ambitieuze zet die een beetje ingaat tegen het algemeen principe dat je best 

geen pionnen opspeelt daar waar je onder druk staat, doch zwart kan daar hier nauwelijks gebruik 
van maken.

Opgave 3:
- 1...-Kf6 is FATAAL wegens 2.Tf5+ en Lf3 gaat verloren.
- 1...-Kf4 is eveneens FATAAL wegens  2.Tf5 mat !! (Had je dit gezien ?)
- 1...-Kh6 is goed alhoewel zwart slecht blijft staan vanwege de witte vrijpion op c6.

Opgave 4:
1...-Te8 is een goede ontwikkelingszet en verhoogt enigszins de druk op pion e4.
1...-Le6? is natuurlijk FATAAL vanwege het eenvoudige 2.d5! en stukwinst. 
1...-a6 is geen echte ontwikkelingszet maar schept geen bijzondere zwaktes. Aanvaardbaar.

Eindspel met pionnen ....
Hierbij een reeks composities met pionneneindspelen. Ik denk dat dergelijke oefeningen een goede 
oefening zijn in het aanvoelen van wat de juiste zetten zijn in het pionneneindspel.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zppzp-+-+-'
6-+-+-+-+&
5zPPzP-+-+p%
4-+-+-mkp+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Winst verlies of remise ?1

1 Wit wint met 1.b6! cxb6  2.a6! bxa6  3.c6 
en promotie omdat Kf4 te ver weg staat. 
Idem indien 1....axb6  2.c6! bxc6  3.a6!.

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

Wit aan zet. Winst verlies of remise ?2

2 Wit wint met 1.g5 Ke5 (hxg5? 2.h6 en 
promotie) 2.gxh6 Kf6 3.Kb3! (h7? Kg7) a4 
4.Kxa4 b3  5.Kxb3 Kg5 (zwart MOET 
immers spelen) 6.h7 en promotie 
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+p+p'
6-+-+p+p+&
5+-+-zP-zP-%
4-+-zP-zP-zP$
3+k+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+K+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Winst verlies of remise ?3

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

Wit aan zet. Winst verlies of remise ?4

3 Wit wint met 1.d5 exd5(anders 2.d6 en 
promotie)  2.f5 gxf5 (anders 3.e6 en 
promotie)  3.h5! Kc4 4.g6 hxg6 5.hxg6 
fxg6 6.e6 en promotie.

4 Wit wint met 1.f4 gxf4 (Kxe4 2.fxg5 Ke5 
3.Ke2!! en Kd6 (zwart MOET immers 
spelen) 4.g6 en promotie)  2.g5 Ke5 
3.Ke2!! f3+  4.Kf2! (met een vleugje 
sadisme) Kxe4 (zwart MOET immers 
spelen) 5.g6 en promotie

XABCDEFGHY
8k+-+-+-+(
7+-zp-zpp+-'
6-+P+-+p+&
5+-+-zP-zP-%
4-+-+-zP-+$
3zp-+-+-+-#
2Kzp-+-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Winst verlies of remise ?5

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+-+-'
6-+-+K+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+k+-+-#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Winst verlies of remise ?6

5 Met 1.f5 e6! (anders 2.e6 fxe6 3.fxg6 en 
promotie) 2.fxe6 fxe6 3.f4 Kb8 4.f5 ef 5.e6 
Kc8 7.e7 en de koning geraakt niet dichter 
of 3....-Ka7 4.f5! krijgt wit een beslissende 
vrijpion op de e- f- of g-lijn en promoveert.

6 Wit wint met 1.g4 en zwart kan niet 1...b5 
2.g5 b4 enz. spelen omdat er dan 5.g8D 
b1D  6.Dg6+ volgt met damewinst. Vandaar 
dus 1...Ke4 doch 2.g5 en zwart kan de g-
pion niet stoppen omdat Ke6 "in de weg" 
staat.
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+Pmkpzp-+&
5+-+-+P+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Winst verlies of remise ?7

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

Wit aan zet. Winst verlies of remise ?8

7 Met 1.e5+ geraakt zwart in moeilijkheden. 
Immers 1...Kxc6 2.exf6 Kd7  3.f7 Ke7 
4.fxe6 en wint. Op 1...fxe5 komt 2.f6 en 
zwart kan pion c6 en pion f6 niet tijdig 
afstoppen.

8 Deze fantastische stelling is in 1921 
bedacht door Reti en wit kan ze REMISE 
houden met het RETI-maneuver (de koning 
die schuin marcheert) : 

1.Kg7 h4 2.Kf6 Kb6 ( 2...h3 3.Ke7 h2 4.c7 
Kb7 5.Kd7 ) 3.Ke5 (de koning laat in het 
midden wat hij zal doen. Ofwel gaat hij achter 
de zwarte pion aan, ofwel zal hij zijn witte 
pion gaan verdedigen) Kxc6 ( 3...h3 4.Kd6 h2 
5.c7 Kb7 6.Kd7 ) 4.Kf4 h3 5.Kg3 h2 6.Kxh2 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-+-+p+-#
2k+-+-+-mK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Winst verlies of remise ?9

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

Wit aan zet. Winst verlies of remise ?10

9 Deze compositie is van de bekende 
probleemcomponist RINK in 1922. Het lijkt 
er op dat het RETI-maneuver zwart zal 
redden, doch dit is nu net niet zo ....

1.a4 Kb3 2.a5 Kc3 ( 2...Kc4? werkt niet 
wegens  3.a6 Kd3 4.a7 f2 5.a8=D f1=D 
6.Da6+ en damewinst ) 3.Kg1 ( niet 3.a6? 
Kd2 ) 3...Kd4 4.a6 Ke3 5.Kf1 en wit wint . 
Het ligt hem soms in een klein hoekje ....

10 Een moeilijke. 1.Kf7 h5! 2.h4!! Kh6 3.Kf6 
gxh4  4.g5+ Kh7 5.Kf7 h3 6.g6+ Kh6 7.g7 
en wint.
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Aanvallen ! Hoe doe je dat ? 
Om een aanval te laten slagen moet je de tegenstander permanent het mes op de keel zetten. Dit wil 
zeggen dat je hem permanent in de verdediging duwt en hij dus zelf niet tot aanval kan komen. 
Om hem permanent tot verdediging te dwingen moet je permanent iets aanvallen of iets dreigen en 
moet je dus zijn zwaktes aanvallen. Als er geen zwaktes zijn, dan moet je er afdwingen. 
Hoe meer open-lijnen hoe gemakkelijker de aanval meestal loopt.

Het basisidee is dus dat je de zwakke punten van je tegenstander opzoekt, en deze goed onder druk 
zet.   Om dit hoofdidee gemakkelijk te realiseren doe je er goed aan van:

- zoveel mogelijk eigen stukken MET TEMPO in de aanvalsactie te betrekken
- zoveel mogelijk zwakke punten bij je tegenstander uit te lokken en deze te gebruiken

Enkele oefeningen :

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-tr(
7+-+Qvl-+p'
6-+p+-zpp+&
5+-+-+-+-%
4-+PvL-zP-+$
3trN+-+P+-#
2-+-+-sn-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Aanval 1: Wit aan zet

XHGFEDCBAY
1K+-tR-+-+!
2+P+-+-zPP"
3P+-+-zPL+#
4+-+-wQ-+-$
5-+r+p+p+%
6+p+Pvlp+p&
7p+-wq-+-+'
8+k+-+-+-(
xhgfedcbay

Aanval 2: Zwart aan zet

XABCDEFGHY
8r+-wqr+-mk(
7zppvl-+Rzpn'
6-+-+p+-zp&
5+-+pzP-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zP-vL-+P#
2PzPQ+-+P+"
1tR-+-+-+K!
xabcdefghy

Aanval 3:  Wit aan zet
Zoek de zwakke punten van zwart en zoek dan 

hoe je daarvan kan gebruik maken met wit.
XHGFEDCBAY
1-+K+L+-+!
2+-zP-+-+-"
3PzPp+-+-zP#
4+-vL-snP+-$
5-+-wqPzp-+%
6+pvl-+-+p&
7pmk-zp-+Q+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

Aanval 4: Zwart aan zet
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XHGFEDCBAY
1-mKRsNQtR-+!
2+PvLL+-+-"
3-+P+-+-+#
4+-snP+-zP-$
5-+-zpP+NzP%
6+-sn-zp-+-&
7pvl-+-+pzp'
8mkr+-wql+r(
xhgfedcbay

Aanval 5:  Zwart aan zet. 
Hoe kan zwart zijn aanval meer kracht geven ?

XHGFEDCBAY
1-mKRsNQ+-+!
2+-vLL+R+-"
3l+P+-+-+#
4+PsnP+-zP-$
5-+-zpP+NzP%
6vl-sn-zp-+-&
7p+-+-+pzp'
8mkr+-wq-+r(
xhgfedcbay

Aanval 6: Zwart aan zet

Hoe de aanval verder zetten is de vraag.
Maak daarom een kleine analyse en suggereer 

een 4-tal aanvalspistes

XABCDEFGHY
8-mk-tr-vl-tr(
7+-zp-+-zpp'
6Qsn-+lzp-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-sNL+-+-#
2P+-wq-zPPzP"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

Aanval 7: Wit aan zet.
1. Maakt met zekerheid remise. Hoe ?

2. Gaat voor winst. Hoe ?

XABCDEFGHY
8r+-+rsnk+(
7zpp+-zpR+-'
6-+-+-+p+&
5+-zpPzp-zP-%
4-+-snN+-wQ$
3+-+P+-+P#
2P+q+-+LmK"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

Aanval 8: Wit aan zet.

Steeds hetzelfde verhaal. Zoek de zwakke 
punten bij de tegenstander en onderzoek dan 

hoe je daarvan kan gebruik maken.
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Oplossingen:
Aanval 1

Wit heeft hier 2 grote opties
- Optie 1 :Pf2 slaan waarna zwart Pb3 slaat. Wit heeft dan nog dame en 

loper over om aan te vallen.
- Optie 2: Pb3 "redden" en dus meer stukken op het bord houden. Dit is 

principieel de beste zet want "hoe meer aanvalskracht hoe beter". Met 1.Lc5!? 
of   1.Pc5! wordt het zeer moeilijk voor zwart want Pf2 "hangt" en er zijn nu 3 
witte stukken die Kf8 belagen. De kans is groot dat dit beslissend is. Even 
controleren : 

- 1.Lc5 - Ph3+  2.DxPh3 - TxPb3 is onduidelijk en vergt nog veel verder 
rekenwerk.

- 1.Pc5 - Pd3 2.Dc8+ - Kg7  3.Pe6+ (bingo !) - Kf7 4.DxTh8 en wit wint.
Weer een mooi voorbeeld, hoe meer aanvalskracht, hoe gevaarlijker.

Aanval 2:
Het zwakke punt bij wit is pion e6.
Met 1...-Lg3 (tempo-zet bouwt zwart de aanval uit) 2.Td1 (Te2? - Tf1+  3.Dg1) 
- Dxe6 en pionwinst. Er volgt bijvoorbeeld  3.Db6 (aanval op pion a6) - De2 
(aanval op Td1 en veld f1 zodat 4.Dxa6? - Tf1+ 5.TxTf1 - DxTf1 mat is.) 
4.Dd8+ - Tf8 (met tempo)  5.Db6 en zwart controleert het spel.

Aanval 3:
Pion g7 en Ph7 zijn  "nul-verdedigd" ...De witte Tf7 kan de klus echter niet 
alleen klaren en dus moeten er nu nog met tempo stukken worden bijgebracht 
Er zijn 2 oplossingen.
Oplossing 1 = 1.Dg6! (dreigt mat op g7) - Tg8 (dit is de enige redelijke 
verdediging)  2.Lxh6 (dreigt 3.Lxg7+ en mat) en zwart kan opgeven want 
2...gxLh6  3.Dh7 (of 3.Dxh6) is mat.
Oplossing 2 = 1.Lxh6! - Te7  2.Lxg7+ - Kg8  3.Dg6 en zwart mag ook de 
stukken in de doos doen wegens de materiele achterstand.
Aangezien Oplossing1 echter mat geeft is deze (nog) sterker dan Oplossing 2.

Aanval 4:
De zwakke punten zijn Ld1 en pion h3 ... dus met 1...-Df5! (niet zo moeilijk) 
kraakt de witte stelling. Er volgde nog 2.d6 (wanhoopsdaad) en 2...-Dd3+  en 
wit gaf op wegens 3.Ke1 - Pc2+  4.LxPc2 - De2 mat

Aanval 5:
De juiste vraag stellen is al de helft van het antwoord ...
Meer kracht betekent "stukken erbij brengen", en dit liefst met TEMPO.
Zwart kan dit hier het best door 1....-Lh3 of door 1....-Lh6 (wat de weg voor 
Tg8 opent). Een keuze tussen beide zetten is gebaseerd op tactische 
overwegingen, en blijkt dat 1..-Lh6 ook nog Tc1 kan bedreigen.
Conclusie: 1...-Lh6! geeft het meeste aanvalskracht.
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Aanval 6:  Kleine analyse:
Zwart heeft een pion geofferd om deze aanvalsstelling te bereiken.
Indien hij nu 1...-LxTf1 speelt wint hij een kwaliteit wat de stelling dan terug 
ongeveer in evenwicht brengt. (Voldoende voor remise ?).
Verder zien we dat Kg1 nogal onzeker staat en dat zijn pionnen ver opgespeeld 
zijn. Wit probeert met een barrière op de witte velden (g4 en f3 gesteund door 
Le2 en Dd1) de zwarte aanvalsstorm te stoppen. 

Om de aanval (snel) verder te zetten stelt zich de vraag of er opportuun kan 
geofferd worden om de g-pion te elimineren en welke verdedigers van g4 het 
best moeten afgeruild worden.

Er zijn 4 denkpistes:
De eerste is 1...-Pxg4 direct . Er kan dan volgen :2.fxPg4 - PxLe2+ (schakelt 
een belangrijke verdediger van g4 uit) 3.DxPe2 - Lxg4 (Txg4?!) en zwart kan 
ook Dd8 in de (ongelijke) strijd werpen. Zwart wint.

Een tweede is 1...-Pxe2+ (uitschakelen van verdediger g4) 2.DxPe2-Pxg4 en 
ook hier lijkt wit gewonnen spel te hebben.

Een derde piste is 1....-Pxe4!?  wat ook een verdediger van g4 uitschakelt 
(2.fxPe4 -PxLe2). 

Een vierde piste is 1...-Lxg4? doch hierdoor gaat zwart een sterk aanvallend 
stuk offeren waardoor er minder aanvalskracht overblijft wat de verdediging 
voor wit makkelijker maakt.

Conclusie: zowel met "1..-Pxg4  (of 1...-Pxe4) en 2...-PxLe2" als met "1..-
PxLe2  en 2..-Pxg4" krijgt zwart zeer mooie aanvalskansen.

TE ONTHOUDEN: meestal is het niet goed om een goed geplaatst aanvallend 
stuk te offeren. Probeer stukken te offeren die "nog niet zoveel" 
aanvalspotentieel hebben. Op deze wijze behoud je voldoende aanvalskracht in 
de zone van de waarheid.

Aanval 7:
Wit kan met zekerheid remise forceren door 1.TxPb6+ - cxTb6  2.Dxb6+ - Ka8 
3.Da6+ -Kb8  4.Db6+ -Kc8 5.Dc6+ enz.
Wit kan ook winst forceren met 1.Le4 -Ld5  2.PxLd5 - Dxd4  3.Pc3! (PxPb6? 
Dd1+ en de witte aanval loopt dood) en wit komt materiaal voor. Deze 
verschrikkelijk moeilijke variant kon ik evenwel niet achter het bord vinden.

Aanval 8:
1.Taf1 (stukken erbij) - Pf5  2.T1xPf5 (de minst "belangrijke" toren wordt 
opgeofferd) - gxTf5  3.g6(dekt de gevaarlijke Tf7) en zwart staat machteloos 
tegen 4.Dh6 en mat op de 7e rij. Op 3...Dc1 volgt 4.Txf8+! en mat volgt.
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Wat is er veranderd ?
Soms is het niet gemakkelijk om een gepaste zet te vinden, en dan gebruik ik af en toe een 
bijzondere methode (zoektechniek). Ik stel me dan de vraag wat de laatste zet was van de 
tegenstander. Elke zet brengt namelijk een verandering in de stelling mee. De gespeelde zet 
versterkt meestal de greep op bepaalde velden, maar .... hij verzwakt ook bepaalde velden. Het zijn 
dan deze verzwakte velden die mijn (onze) bijzondere aandacht moeten verdienen en dat brengt je 
soms tot een interessante tegenzet.
Enkele voorbeelden:
XHGFEDCBAY
1R+-mK-+-tR!
2+PzPLsNQ+-"
3P+-sN-+-zP#
4+-+-zP-zP-$
5-+-zPp+p+%
6zp-+l+n+p&
7-zppvlqzp-+'
8tr-+-trk+-(
xhgfedcbay

Wit heeft zopas 1.Pfd2 gespeeld. Het paard 
wil via b3 naar c5 .....Mooi gezien van wit, 
maar op f3 had het paard een taak, namelijk 
pion d4 verdedigen. Zwart kan dus met 
1.....Pxd4 een pion winnen.

XABCDEFGHY
8-snr+-+k+(
7tr-+-wqpzp-'
6p+-+l+-zp&
5+-zpp+-+-%
4-+-+-+-+$
3wQ-+-zPN+-#
2PzP-+LzPPzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

In deze stelling staan alle zwarte stukken 
gedekt. Zwart speelt nu 1...Pd7 

Opdracht:
1. Zoek waar er nu zwakke punten zijn 

in de zwarte stelling
2. Suggereer een goede zet voor wit die 

door 1..Pd7 mogelijk is gemaakt.

Oplossing:
1. Door de zet 1...Pd7 zijn plotseling 

DRIE zwarte stukken ongedekt gezet !! Zowel 
De7 als Ta7 als Tc8 staan plots ongedekt.

2. Wit profiteerde van deze situatie 
door 2.Pd4! te spelen en nadien 3.PxLe6. 
Merk op dat de zet 2.Pd4 enkel mogelijk is 
geworden omdat 1...Pd7?! de De7 en Tc8 
ongedekt zet.

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

Zwart heeft zopas 1...-f6 gespeeld.
Wat zijn de voor- en de nadelen van deze zet? 
en hoe kan wit daar gebruik van maken ?

Het voordeel is dat hij pion e5 afdekt maar het 
nadeel is dat hij pion g6 niet meer verdedigt....
Wit "profiteerde door nu 2.h5! te spelen 
waardoor pion g6 wordt weggelokt of 
afgeruild en waardoor er een invalsveld op f5 
vrijkomt voor Ke4.
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XABCDEFGHY
8r+-+ksn-+(
7+pwq-vl-+p'
6-+p+p+p+&
5+-+-zPp+-%
4pvLPtR-zP-tr$
3zPn+-wQ-sNP#
2-zPL+-zPK+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

Zwart heeft zopas 1....Pb3 gespeeld met aanval 
op Td4. Wit aan zet stelt zich de vraag wat 
veranderd is door de zet 1...-Pc5 naar b3....

en speelt 2.Ld6! met aanval op Dc7 waardoor 
hij zijn loper op een ijzersterke voorpost 
plaatst vooraleer zich om de veiligheid van 
Td4 te bekommeren..

XHGFEDCBAY
1K+RtR-+-+!
2zPP+-wQP+-"
3-sNLvL-sN-+#
4+-zPPzP-zP-$
5-+-zp-+p+%
6+psn-zpp+-&
7pvlpwqn+l+'
8+k+rtr-+-(
xhgfedcbay

In de huidige stelling wordt het veld e5 
"bewaakt" door zowel pion f4 als pion d4.
Wit aan zet speelt hier 1.d5.
Het gevolg van deze zet is dat het veld e5 nu 
nog slechts enkel door pion f4 "bewaakt" 
wordt. Dit bracht me op het idee van 1....exf4! 
2.Lxf4 - Pe5 te spelen waardoor zwart een 
sterk paard krijgt in het centrum. De stelling is 
nu in evenwicht.

XABCDEFGHY
8-+-+-trlmk(
7zp-+-+-zpp'
6-+-vl-+-+&
5+-zpp+-+-%
4-+-+-+L+$
3+-zP-vL-+P#
2PtR-+-zP-sn"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy

Zwart aan zet speelt hier 1...g6.
Wat verandert dit in de stelling en kan wit daar 
iets mee aanvangen ?

De zet 1...g6 maakt veld h6 toegankelijk voor 
wit en die kan daar mooi van profiteren door 
2.Lh6 te spelen waarna hij via Tb7 kan 
dreigen met Lg7.

XHGFEDCBAY
1-mKR+-vL-tR!
2zPPzPL+QzP-"
3-+NzP-sN-zP#
4+-+-zPP+-$
5-+-+-zp-+%
6+psn-zpnzp-&
7pvlpzp-+-zp'
8+ktr-wql+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet stelt zich de vraag op hij Lg4 of 
Lf5 zou spelen. Op 1...Lf5 speelt wit 
waarschijnlijk 2.e4 en dan moet zwart toch 
naar g4 met zijn loper. Dus lijkt het niet zinvol 
om Lf5 te spelen .... of toch wel ?

Inderdaad, in de partij gebeurde 1...Lf5!  2.e4 
Lg4 en nu constateerde wit dat zijn 
centrumpion d4 plots zwak geworden was 
omdat pion e4 naar voor was gelokt. Er volgde 
nog 3.dxc5  LxPf3   4.LxLf3 Pd4 5.Dd3 bxc5 
en zwart had een sterk paard op d4 dat hem 
goed spel gaf.


