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Dreig mat !
XABCDEFGHY
8r+ltrk+nsN(
7wqp+-vl-zp-'
6p+-+pzp-+&
5+-+n+-zP-%
4-zPLzPN+-+$
3zP-+QvL-+-#
2-+-+-zP-+"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

Dreigmat 1:  Wit aan zet dreigt mat 1

XABCDEFGHY
8r+ltrk+nsN(
7wqp+-vl-zp-'
6p+-+p+-+&
5+-sNn+pzP-%
4-zPLzP-+-+$
3zP-+QvL-+-#
2-+-+-zP-+"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

Dreigmat 2:  Wit aan zet dreigt mat 2

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zp-+-vlpzpp'
6-+n+psn-+&
5+p+-+-+-%
4-+pzPN+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRLvLQtR-mK-!
xabcdefghy

Dreigmat 3:  Wit aan zet dreigt mat 3

1   Met 1.Pc5! dreigt wit 2.Dg6+ en 3.Df7#

2   Met 1.De2! dreigt wit 2.Dh5+ en mat volgt

3  Met 1.Dc2!? dreigt er 2.PxPf6+ en 3.Dxh7#

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-zp-+pzpp'
6-+p+-+-tr&
5+-+-+-+-%
4-zP-zP-+-+$
3+-zP-+-+-#
2-+-+rvl-zP"
1tR-vL-+R+K!
xabcdefghy

Dreigmat 4:  Zwart aan zet dreigt mat 4

XABCDEFGHY
8rsnl+-trk+(
7zp-+n+-zpp'
6-zp-+-wq-+&
5+-zpp+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPL+-+N#
2PzP-+-zPPzP"
1tRN+Q+K+R!
xabcdefghy

Dreigmat 5:  Zwart aan zet dreigt mat 5

XABCDEFGHY
8r+k+r+-+(
7zppzpNsnp+p'
6-+-+L+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-wQ-+lwq$
3+-+P+-+-#
2PzPP+-+-+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Dreigmat 6:  Wit aan zet dreigt mat 6

4  Na 1...Le3! dreigt 2...Thxh2+ en 3...Teg2# 

5 Na 1...Pe5! dreigt 2...LxPh3 en 3...Dxf2#

6 Na 1.Pc5+ volgt er 1..Kb8  2.Pa6+! bxPa6 
3.Db4# of 1...LxLe6  2.DxDh4 
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Eindspelen
Hierbij enkele oefeningen i.v.m. het eindspel. Zeer belangrijk in het eindspel is te weten wat je 
"moet" of "net NIET moet" ruilen. 

De algemene vuistregel die ik je kan meegeven is de volgende: 
- als je materiaal voor staat is het goed om stukken te ruilen
- als je materiaal achter staat is het goed zoveel mogelijk pionnen (geen stukken!!) te ruilen
- een toreneindspel of een eindspel met ongelijke lopers heeft een grote remisemarge 

waardoor winst soms (bij torens) en meestal (bij ongelijke lopers) moeilijk is, zelfs met 1 pion meer.

Hierbij een 4-tal voorbeelden in het verband "ruil opzoeken of niet".

XHGFEDCBAY
1-+KtR-+-tR!
2zPP+-+-zP-"
3-wQP+-zP-zP#
4+-+-+-+-$
5-+-trp+-+%
6+-+q+p+-&
7pzpp+-+pzp'
8+k+r+-+-(
xhgfedcbay

Eind 1:
Zwart aan zet wint.

XHGFEDCBAY
1-+N+R+-+!
2+P+-+-+-"
3K+P+-+-+#
4zP-zp-+PvlP$
5-+-+-+-zp%
6+-+-+kzp-&
7p+-+-+p+'
8+-+r+-+-(
xhgfedcbay

Eind 2: 
Zwart aan zet gaat voor een 

zekere winst ...

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-zp-+pmkp'
6-+-+-sNp+&
5+-+-+-+-%
4P+-+-+-+$
3+-+-zpP+P#
2-+P+-zP-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Eind 3: 
Wit aan zet

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

Eind 4: Wit aan zet
Hoe kan wit afruilen naar een 

gewonnen eindspel ?
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Oplossing:
Eind 1: 
Zwart staat een pion voor, dus doet hij voordeel bij bijna elke stukruil. Hier kan hij zelf alle stukken 
afruilen naar een zuiver pionneneindspel waar wit geen (zeer weinig) tegenkansen heeft. Met 1...-
TxTe1+  2.TxTe1 - DxTe1+  3.DxDe1 - TxDe1+ bereikt zwart een pionneneindspel dat hij in 
principe moet winnen omdat er nog zoveel pionnen op het bord staan. Hoe meer pionnen op het 
bord hoe gemakkelijker om zo'n eindspel te winnen is de vuistregel.

Eind 2:
Zwart ruilt af naar een gewonnen eindspel middels 1...Te1!  2.TxTe1 (verplicht) -LxTe1  3.Kg4 
-Kc5 4.Kxf4-Kxc4  Zwart heeft groot voordeel omdat er een wedren van vrijpionnen dreigt te 
komen, en dan is een loper beter dan een paard om de vijandelijke vrijpion(nen) af te stoppen.

Eind 3: 
Wit kan Pf6 niet redden want anders promoveert pion e3. Wit wil echter nog het maximum uit Pf6 
halen en daarom speelt hij het best  1.Ph5+! -gxPh5  2.fxe3 en hij heeft een iets beter 
pionneneindspel omdat zwart met die dubbelpion op de h-lijn zit. Het verloren Paard heeft zich dus 
optimaal geofferd en zwart eerst nog een slechte pionstructuur bezorgd alvorens te gaan "rusten 
langs de zijlijn". 
Mocht wit 1.fxe3?! of 1.Kf1?! gespeeld hebben, dan had zwart na 1...-KxPf6 een goed (beter?) 
eindspel bereikt. 
TE ONTHOUDEN: gebruik elke gelegenheid om de pionstructuur van je tegenstander 
slechter te maken.

Eind 4: 
Als wit de dames kan afruilen is de rest kwestie van "techniek" met het stuk meer. 
Vandaar het idee 1.Dd5!?.
Aangezien op 1...-De7 zwart pion d4 verliest (Dxd4) kan hij nauwelijks anders dan  1...-DxDd5 
waarop 2.Pf6+  en 3.PxDd5 volgt. 
Wit heeft succesvol de dames geruild en kan nu rustig de partij uitschuiven (Kg1 centraliseren en 
langzaam de stelling verbeteren).

Oh ja, nog een belangrijke tip voor elk eindspel, 
de KONING moet actief meespelen en 

liefst centraal worden opgesteld zodat hij overal snel kan ingrijpen.

26e Open van Leuven
Het gezellige "Open van Leuven" loopt over 7 rondes van 8 tot 11 November.

De totale prijzenpot bedraagt maar liefst 4500 EUR 
waaronder verschillende ratingprijzen! 

Er zijn ook aparte prijzen voorzien voor de club met 
de meeste deelnemers en de best presterende club. 

Per ronde worden nog extra prijzen verloot onder de 
deelnemers.

Meer info op   http://www.leuvencentraal.be
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Partij-analyse
Hierbij een partij-analyse tussen 2 spelers van ongeveer 1500 Elo

1.e4 e6 2.d4 d5 Diagram 
XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy

De Franse opening. Wit heeft nu keuze uit 4 
"grote systemen". Dit zijn 3.Pc3  of 3.Pd2  of 
3.e5 of 3.exd5. Wit kiest dit laatste wat een 
evenwichtige stelling oplevert. 
3.exd5 exd5 4.Ld3 Pf6 5.Lf4 Le7 6.Pf3 Lg4 
7.0–0 0–0 8.Te1 Te8 9.Pbd2 Pbd7 10.c3 c6 
11.Dc2 Pf8 12.h3 Lh5 13.Pe5 Ld6 14.g4?! 
Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wqrsnk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+pvl-sn-+&
5+-+psN-+l%
4-+-zP-vLP+$
3+-zPL+-+P#
2PzPQsN-zP-+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit heeft zopas 14.g4 gespeeld.
Hoe beoordeel je die zet en heb je 

alternatieven?

De gespeelde zet 14.g4 ?! is een beetje 
roekeloos omdat je de eigen koningsstelling 
open speelt. Ik geef 2 reden waarom dit 
"roekeloos" is. Eén, er is een open centrum en 
dus kunnen de vijandelijke stukken sneller de 
opgespeelde pionnen belagen en twee, wit is 
niet echt baas op de Koningsvleugel en dan 
moet je voorrang geven aan het verbeteren van 
je stukopstelling. 

Voor mij was 14.Te3 en 15.Tae1 wel een 
logisch plan in deze stelling geweest. Ook 
14.Lg3 (veilig stellen van eigen stukken) of 
14.Lg5 (pent Pf6)  is een goed alternatief.
14...Lxe5? een blunder Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wqrsnk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+p+-sn-+&
5+-+pvl-+l%
4-+-zP-vLP+$
3+-zPL+-+P#
2PzPQsN-zP-+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Zwart speelde net 14...Lxe5?. Wit aan zet.

15.Lxe5?  met  15.dxLe5!! staan er  2 zwarte 
stukken  aangevallen  wat  (meestal) 
materiaalverlies betekent. Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wqrsnk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+p+-sn-+&
5+-+pvL-+l%
4-+-zP-+P+$
3+-zPL+-+P#
2PzPQsN-zP-+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

Zwart overweegt de witte koningsstelling te 
slopen met 15...Pxg4  16.hxPg4  Lxg4. 

Hoe schat je de kans op succes in ? 
Welke zijn je argumenten ? 
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Antwoord: zie bij 17e zet van wit.

15...Pxg4?! 16.hxg4 Lxg4 17.Pf1 Wit heeft de 
goede verdedigingsreflex. Er zijn witte 
stukken nodig om de koningsaanval af te 
stoppen en daarom wordt Pd2 ter hulp 
geroepen. Overigens was ook 17.Te3 of 17.Lf1 
een logische zet omdat de witte stukken de 
aanval moeten afremmen. Verder staat er ook 
Le5 klaar om in te grijpen. Doordat wit dus 
zijn stukken voldoende snel kan hergroeperen 
op de gehavende koningsvleugel zal de zwarte 
aanval niet slagen en was dus het stukoffer op 
g4 te opportunistisch. 
17...Dg5 18.Pg3 Lf3 19.Te3! Goed gespeeld 
van wit. De gevaarlijkste zwarte stukken 
moeten eraf. 
19...f6 20.Txf3 fxe5 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+rsnk+(
7zpp+-+-zpp'
6-+p+-+-+&
5+-+pzp-wq-%
4-+-zP-+-+$
3+-zPL+RsN-#
2PzPQ+-zP-+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet staat nu duidelijk beter want de 
aanval is bijnaafgeblokt en hij heeft een stuk 

voor 2 pionnen. Met een kleine pointe wint wit 
nu zelfs een pion terug. Zie je het ? 

21.Tf5! Goed van wit. Hij heeft gezien dat 
pion e5 "nul-verdedigd" staat (1 keer 
aangevallen en 1 keer verdedigd) en maakt 
daar nu gretig gebruik van door een 
dubbelaanval te spelen met Tf5. 
21...Dg4 22.Txe5 h6 23.Tae1 Txe5 24.Txe5 
Td8 25.De2! Goede techniek van wit. Als je 
materiaal voorstaat heb je er in 99% baat bij 
om STUKKEN te ruilen. Hoe meer, hoe liever. 
25...Dxe2 26.Pxe2 Td7 27.Pg3 Tf7 28.Lf5 g6 
29.Le6 Pxe6 30.Txe6 Kg7 31.Kg2 h5 32.Pe2 
Kh6 33.Te8 Kg5 34.f3 a6 35.a4 Kf6 36.f4 
Diagram 

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

Zwart aan zet overweegt van 36....-Te7 te 
spelen. Wat denk je van deze zet ?

Antwoord: zwart staat een stuk achter voor 1 
pion en heeft vrijwel geen positionele 
compensatie. Hij heeft enkel de h5-vrijpion die 
echter niet ver zal geraken want Kg2 is daar 
om te verdedigen en ook Pe2 zal gepast tussen 
kunnen komen. Ik merk hier op dat de 
beoordeling heel anders zou zijn mochten de 
witte koning en het paard ver weg op de 
damevleugel staan, ja dan en enkel dan zou de 
h5-vrijpion gevaarlijk kunnen zijn. Als je dus 
slecht staat in het eindspel (zoals hier zwart) 
probeer je best geen stukken te ruilen. Vandaar 
dat 36..-Te7 eigenlijk gelijk staat met opgeven 
in deze stelling. 

36...Te7  37.Txe7 Kxe7 38.Kg3 a5 39.Kh4 
Kf6 40.Pg3 b5  41.b3 Ke7 42.Kg5 Kf7 
Wit aan zet denkt nu als volgt: "Nu de witte 
koning optimaal staat kan zwart geen kanten 
op. Nu nog het paard beter in de stelling 
brengen, doch waar zou dit paard het best 
staan ? Hm, veld e5 lijkt wel wat. Een 
supersterke voorpost die pion g6 en c6 
bedreigt. OK, dus met het paard naar e5 is het 
plan, en we doen dit via ....f1 - d2- f3". 
43.Pf1 Ke7 44.Pd2 Kf7 45.Pf3 opgave

http://www.vlaanderen.be/nl
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Wat is veranderd ? 
In deze rubriek oefeningen als reactie op de laatste zet van je tegenstander.
Elke zet verandert immers (meestal) iets in de stelling. Er wordt iets "versterkt, en iets anders 
verzwakt". Onze aandacht gaat vooral naar die verzwakking ....
XABCDEFGHY
8-tr-+k+-+(
7+-+-zp-+-'
6-+pzpl+r+&
5zp-+-vlpzpp%
4N+-+P+-+$
3+P+-+PzP-#
2P+P+L+KzP"
1+-+R+R+-!
xabcdefghy

Zwart speelt 1...f5. Hoe hiervan profiteren ? 7 

XABCDEFGHY
8-+-+rmk-tr(
7wqpzpn+pzpn'
6p+-zp-+-zp&
5+-+PzpN+P%
4-+P+P+-+$
3+-+-tR-+-#
2PzP-+QzPP+"
1mKN+-+-tR-!
xabcdefghy

Zwart speelt 1...Ph7. Hoe hiervan profiteren?8

7 De zwakke punten bij zwart zijn pion a5 - 
c6 en h5. Het is deze laatste die de 
combinatie toelaat. Met 2.f4! - gxf4  3.Lxh5 
met penning en wit wint de kwaliteit. 

8 De gespeelde zet Ph7 zorgt er voor dat Pd7 
nu plots ongedekt staat.... en dan kijken we 
altijd of er geen tactiek aan te pas kan 
komen. Met 2.Pxg7! - KxPg7   3.Dg4+ en 
4.DxPd7 heeft wit een pion gewonnen. 
Direct 2.Dg4 is minder sterk wegens Pg5 
3.Pxh6 (met aanval op Pd7) Pf6!

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zppwqlsnp+p'
6-+n+p+p+&
5+-vlpzP-+-%
4-+-zp-+-+$
3zP-+L+NvL-#
2-zPPsN-zPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

Zwart speelt 1...g6. Hoe hiervan profiteren ? 
In de oplossing geef ik je mijn denkproces  9

Gezocht !!
VSF kadervorming zoekt ideeën en 

medewerkers voor het realiseren van een 
nieuwe reeks cursussen voor schakers, 

arbiters en clubbestuurders. Alle info bij de 
VSF bestuurder kadervorming

9 Toen ik dit op het bord kreeg viel me direct 
op dat zwart nu zijn zwarte velden "f6 -g5-
h6" verzwakt heeft. Dit is een eerste 
"trigger".  Zwart wil blijkbaar 2...Pf5 spelen 
en na 3.LxPf5 met 3...gxLf5 verder zetten. 
Zwart wil dus blijkbaar met Pf5 
spelen ...Weer een trigger.  Zwart heeft lang 
gerokeerd en dus lijkt het logisch dat wit 
met  de pionnenbestorming b4 -b5 enz. 
opstart. Weer een trigger.
Als laatste trigger merkte ik op dat mijn 
Lg3 in principe "een slechte loper" is, want 
hij staat op dezelfde kleur als mijn centrum 
pion e5.  Dus die afruilen tegen een goed 
zwart stuk kan geen kwaad.

Met overweging van al deze factoren kwam ik 
tot de oplossing 2.Lh4 (pent Pe7 en laat toe 
om eventueel Pe7 te slaan of Lf6 te spelen) 
- h6  3.Lf6 - Th7?  (een grote fout)  4.b4! en 
zwart gaf op omdat er 5.b5 en 6.LxPe7 
volgt met stukverlies.
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XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-tR!
2zPLzPN+-zP-"
3-zP-+P+Q+#
4+-+-+-vLP$
5-+pzpP+-+%
6zpp+-zp-zpl&
7-vl-sn-+-zp'
8+ktr-wq-+r(
xhgfedcbay

Wit speelt 1.Lb4. 
Hoe hiervan profiteren ?10

XHGFEDCBAY
1-mK-+RvL-tR!
2zPL+-+QzP-"
3-zPN+-+-zP#
4+-zPP+-+-$
5-+-+-zp-+%
6zpp+-zp-+-&
7-vlpzpnwql+'
8+k+-+-trr(
xhgfedcbay

Wit speelt 1.a3.
Hoe hiervan profiteren ? 11

10 Door Lb4 te spelen vermindert wit de greep 
op veld f4. Vandaar dat zwart hier 1...f4!? 
speelde.

11 De verandering is dat veld b3 nu plots 
zwakker geworden is. Door 1....-Lc6! te 
spelen profiteert zwart hiervan omdat er nu 
2....La4 dreigt met kwaliteitswinst tot 
gevolg.

XABCDEFGHY
8-+l+kvl-tr(
7+-+n+-zpp'
6p+q+-sn-+&
5+p+Nzp-sN-%
4-+p+P+-+$
3+-+-vL-wQ-#
2PzPL+-zPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Uit een recente grootmeesterpartij.
Zwart speelt 1...Pd7. Hoe hiervan 

profiteren ? 12

XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-+!
2zP-+N+r+-"
3-zP-vLQ+P+#
4+-+-+-zpP$
5-+nzpP+-zp%
6+p+-+-+-&
7pvl-+-+-+'
8+k+-+q+-(
hgfedcba

Wit speelt 1.Le3. Hoe hiervan 
profiteren ? 13

12 Door Pc5 naar d7 te spelen heeft zwart zijn 
veld e6 plotseling erg verzwakt. Daarnet 
stond het nog onder de controle van Lc8 en 
Pc5, nu nog enkel door Dc6. Wit profiteert 
mooi met 2.Pe6! en de zwarte stelling 
kraakt want 2...DxPc6 mag natuurlijk niet 
wegens 3.Pc7+.

13 Met Le3 plaats wit zijn loper (terug) nul-
verdedigd!! en dan moet er altijd een 
controle lichtje aangaan....Met 1...e4! wint 
zwart dan ook materiaal (2.Dxe4 TxPe2)
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Verdedigen
Hierbij een reeks oefeningen op verdedigen. Om de reeks op te lossen heb je vooral fantasie nodig.

XABCDEFGHY
8-+-+kvl-tr(
7+p+-+pzpp'
6p+-+-+n+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+P+-+$
3zPN+rvLP+-#
2-zP-+-+PzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet.  
Stukverlies of zie je nog iets ?

Met het verrassende 1.Pc1! vermijdt wit 
stukverlies aangezien 1...-TxLe3+ ?  2.Kd2 de 
toren vangt en kwaliteitsverlies is.
XHGFEDCBAY
1K+R+R+-+!
2zPP+-+PvL-"
3Q+-+L+PsN#
4+-zP-+-+-$
5-+nzPp+-+%
6+-+p+-+p&
7pzpp+-wql+'
8+kvl-tr-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet moet blijkbaar iets doen 
aan Pf5 want daar dreigt hij een pion te 

verliezen. Logisch lijkt 1...Lc8 of 
1...Dd7 of 1...g6 of 1...Ph6. Zwart pakt 

echter met iets heel anders uit.
 Ik vond het niet. Kan jij het vinden ?

Zwart speelde verrassend 1...-Tac8!? zodat op 
2.LxPf5 - exLf5   3.Dxf5 - LxPa3  4.LxLa3 - 
Dxc2 (5.DxDc2 - TxDc2) kon gespeeld 
worden.

XABCDEFGHY
8-+-mk-+-+(
7+-+-+-tR-'
6-+-+p+-+&
5+-sN-tr-zpp%
4-+-+-zp-+$
3sn-+K+-+P#
2P+-+PzP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Het Pc5 staat aangevallen ....

Met 1.Txg5!! wint wit 2 pionnen (1...-TxTg5 
2.Pxe6+ of 1...-Td5+  2.TxTd5 - exTd5 3.Kd4)

XHGFEDCBAY
1-+R+-+-tR!
2mK-+LwQ-+P"
3P+-vL-zP-+#
4+-zP-+P+-$
5pzPqsnPzp-+%
6+p+-zp-+-&
7n+p+-+pzp'
8+k+r+-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet moet iets doen aan de 
aanval op Pe5. 

Heb jij de nodige fantasie ....

Zwart speelde hier 1....-De4!? zodat op 
2.fxPe5 - Dxe5+ en 3.DxLe3 zou kunnen 
volgen.  Overigens is 1...Pxc4!? 2.Lxc4 De4 
ook fantasievol.
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XHGFEDCBAY
1-mKR+-vLNtR!
2zPPzP-zP-zPP"
3-+N+-zPQ+#
4+-+-+-+-$
5-+-zPpzp-+%
6+-+-+n+-&
7pzppvlp+pzp'
8tr-+kwql+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet heeft een dubbelpion en 
ziet dat pion d5 aangevallen staat.

Met het verrassende 1...d6!! lost hij al zijn 
zwarte problemen op omdat er na 2.Dxd5 - 
dxe5 volgt en er is geen materiaalverlies.

XABCDEFGHY
8-+-+-vlk+(
7+-+P+p+p'
6p+-+-+p+&
5+p+Q+-+-%
4-+-+Nzp-wq$
3zP-+-+P+-#
2-zPr+-+-zP"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy

Wit aan zet. Er dreigt mat op h2.

Met het verrassende 1.Pf6+! Kg7 (DxPf6 
2.d8D en wint) 2.Pg4 (dekt pion h2) Dd8 
(verhindert d8D)  3.De5+ en 4.De8 wint.

Verzekering
Al de aangesloten VSF-schakers 
zijn verzekerd bij ARENA.

Details zie:
VSF-website deel administratie

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

Wit aan zet staat tijdelijk een stuk voor maar 
nu dreigt hij dit terug te verliezen. Suggesties ?

Met 1.Ld5+ zou wit het gemakkelijk kunnen 
klaren, alleen is er Pe3 dat dit feestje zal 
verbrodden.
Kijk altijd naar de zwakke punten in de 
stelling ! Het zwarte Pe3 staat ongedekt en dus 
kan dit voor ideetjes zorgen.
Wit kan zich nog redden met 1.Lb6! zodat hij 
op 1...-KxTb7  met 2.LxPe3 2 stukken heeft 
voor de toren en op 1...-Pf5 volgt dan 2.Ld5+ 
met nog groter voordeel voor wit.
XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7+R+-+-+-'
6pvLk+-+-+&
5+p+-+-zp-%
4-+n+-+-+$
3+LsN-+-+P#
2PzPP+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Het vervolg van de vorige stelling waar zwart 
vindingrijk 1...Pc4 speelde. Wit aan zet dreigt 
nu toch een stuk te verliezen en met 1. Tg7!? - 
KxLb6  2.LxPc4 - bxLc4  3.Txg5 behoudt wit 
enig materieel voordeel. (2 pionnen voor een 
kwaliteit). Er is echter nog beter. Enig idee ?! 

Met 1.Tc7+!! - KxLb6  2.Pd5+! - Ka5 (bijna 
stond zwart mat) 3.LxPc4! met groot voordeel 
voor wit.
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Zoek het motief en dan de combinatie
Een belangrijke methodiek is eerst het mogelijke motief te zoeken, waarna je makkelijker 
doelgericht naar de juiste zetten kan zoeken. Het motief zie voetnoot, de oplossing zie volgende blz. 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-zp-+pzpp'
6Lsn-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+-zP-+-#
2l+-sN-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Combi 1: Wit aan zet. 
Motief ?1 Oplossing?

XHGFEDCBAY
1-mK-tR-+-tR!
2zP-zP-+-zPP"
3-zPL+QsN-+#
4+-vLPsnP+-$
5-+-+Pzp-+%
6+p+-zp-+p&
7pvlpzpn+p+'
8+ktr-wq-+r(
xhgfedcbay
Combi 2: Zwart aan zet. 

Motief ?2 Oplossing?

1  Het motief is het ruimtegebrek van La2. Als 
wit direct 1.Ta1 speelt kan er nog Le6 ....dus .. 

2  Het motief is Lf3 die Nul-Verdedigd staat. 
Zwart zou graag  1..-Pe5 spelen met 
dubbelaanval op Dd3 en Lf3 maar Lf4 zal dan 
Pe5 slaan ...Is er geen oplossing te bedenken 
ivm Lf4 ... 

XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-tR!
2sNP+-+-wQP"
3-zP-+L+P+#
4+p+PsnP+-$
5-+-zp-zp-zp%
6wq-zp-+p+-&
7-+k+-+-+'
8+-tr-+l+r(
xhgfedcbay
Combi 3: Zwart aan zet. 

Motief ?3 Oplossing? 

XHGFEDCBAY
1-mKN+-+-+!
2zPLzP-+-wQ-"
3-zPN+-+-zP#
4+-+l+-+-$
5-+-+-wqPzp%
6zpp+-+-zp-&
7-+p+R+-+'
8+k+r+r+-(
xhgfedcbay
Combi 4: Zwart aan zet. 

Motief ?4 Oplossing?

3   Het motief is de open h-lijn waarop Ph2 
"Nul-Verdedigd" staat en ...geen vluchtvelden 
heeft. 

4  Het motief is de Niet Verdedigde Td7 en het 
"Nul-Verdedigde Pf3". 
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Antwoorden:

Combi 1 :          Als wit  direct 1.Ta1 speelt kan La2 nog naar e6. Dus speelt wit eerst 1.d5! en 
dan pas 2.Ta1 met stukwinst. 

Combi 2 : Met 1...-g5! moet Lf4 wijken en volgt er 2.Pe5! wat stukwinst (Lf3) oplevert.

Combi 3 : Met 1...-Th8 wint zwart een stuk want Ph2 heeft geen vluchtvelden meer.

Combi 4 : Met 1...-Df5! plaatst zwart een dubbelaanval wat materiaalwinst oplevert. Merk 
op dat 1...-LxPf3?   2.LxLf3 -Df5 geen materiaal wint omdat wit zich nog met 
Lc6 kan verdedigen.

Algemene Vergadering VSF op 18 oktober 2014
VSF heeft ongeveer 3000 aangesloten leden, en algemeen werd opgemerkt dat er een terugval is in 
het jeugdledenbestand.
Het lidgeld wordt behouden op 4 Euro (+ 11 Euro voor KBSB) en er zijn enkele nieuwe accenten in 
de goedgekeurde begroting.
Zo worden er geen schaaksets meer aangekocht voor schoolschaak en de ondersteuning aan enkele 
IT-projecten (o.a. Chess Devil) wordt ook stopgezet.
Het project "Vlaanderen Schaakt Digitaal" krijgt een kans en zal eind september 2015 worden 
geëvalueerd.
Er werd ook een nieuwe penningmeester verkozen.
De VSF-bestuurdersploeg die alles in goede banen zal moeten leiden is nu:

Jean-Pierre Haverbeke 
Voorzitter

Eddy De Gendt 
OnderVoorzitter

Jan Gooris 
Penningmeester

Bart Van Tichelen 
Kadervorming

Het uitgebreide verslag van deze AV VSF zal beschikbaar gesteld worden op de website VSF.

Dit was het 4e en laatste proefnummer. 
Uw reakties of voorstellen zijn welkom op 

vlaanderen.schaakt.digitaal@gmail.com

Vanaf begin 2015 mag je 2 keer per maand de VSD verwachten.


