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GEZOCHT !!
Ik zoek enkele kandidaten om deel te nemen aan een experiment waarbij ik probeer een relatie te 
schetsen tussen combinatie-vermogen en Elo-sterkte.

Hoe verloopt het experiment ?
Ik stuur de kandidaten enkele opgaven op via mail, waarvoor ze in totaal 30 minuten krijgen om die 
op te lossen. Ze evalueren zelf op een objectieve wijze hun resultaat en sturen mij hun score op.
Ik breng daarop hun score en hun Elo-cijfer in kaart.
Op het einde van het jaar wil ik dit experiment herhalen (liefst met dezelfde kandidaten) om te 
meten of er vorderingen gemaakt zijn.

Kandidaat ?
Ik zoek lezers (ouder dan 25 jaar) die mijn schaaktraining goed bestuderen en die actief schaken 
(dus actueel Elo-cijfer) met een Elo tussen 1300 en 1700 Elo en die nu en binnen 6 maand telkens 
30 minuten willen besteden aan dit experiment.
Stuur me snel een mailtje als je kandidaat bent. 

Ik wens je veel leesplezier

Jan Gooris

schaaktraining.met.jan@gmail.com

De trainingsnummers verschijnen in 2011 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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Correctie

In het vorige trainingsnummer (Nr 10) zijn 
enkele schrijf-foutjes maar ook een blunder 
geslopen. Mijn excuses hiervoor. 

Hierbij de verbeteringen van de "schrijf-
foutjes":

pagina 5  (Stelling 7:)
-25...-Kb7 26.Ld5 moet zijn 26.Le5
-25....-Kc6 26.a4-Da6 27.Ld5  moet zijn 

27.Le5 
-25....-Kc8 26.Ld5 moet zijn 26.Le5

pagina 8 
- (combi Nr3) 1....Pd3 (en niet Pd4)
- (combi Nr4) 1....Db7 (en niet Da7)

De blunder staat op pagina 9 (artikel 
Zugzwang).
Het 2e afgebeelde diagram is ALTIJD 
gewonnen voor wit (ongeacht wie er aan zet is 
want de witte  koning staat op de 6e rij). 

Het begrip Zugzwang is enkel relevant indien 
we alles 1 rij achteruit schuiven en dus volgend 
diagram bereiken.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+k+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+K+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet is remise, (1.Ke5 - Ke7 enz) indien 
zwart aan zet dan wint wit (1.....Ke7  2.Kc6)

Logica
Vooreerst het partijverloop;
(1522873) Gooris,Jan (2116) - Rijnaarts,Sjef 
(2316) [B23]
Ghent Taminco op 32nd Ghent (6), 20.07.2009
 1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.f4 g6 4.Pf3 Lg7 5.Lb5 Pd4 
6.0–0 Pxb5 7.Pxb5 d6 8.d3 Pf6 9.Pc3 0–0 10.h3 
d5  (zie  diagram)  11.De1  dxe4  12.dxe4  b6 
13.Dh4 e6 14.f5 Pd7 15.fxg6 Dxh4 16.gxf7+ ? 
(blunder) Txf7 17.Pxh4 Ld4+ 0–1

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-zppvlp'
6-+-+-snp+&
5+-zpp+-+-%
4-+-+PzP-+$
3+-sNP+N+P#
2PzPP+-+P+"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Zwart speelde zopas 10....d5.
Welk is de meest logische zet voor wit ?

Oplossing:
wit heeft in de opening zijn loper gratis geruild 
tegen een paard. Het is dus zwart die beide 
lopers heeft. Wit doet er dus goed aan de stelling 
niet nodeloos "open" te gooien omdat dan het 
voordeel van beide lopers meer begint te spelen. 
TE ONTHOUDEN: paarden zijn goed of beter 
dan lopers in gesloten stellingen...

Vandaar dat wit hier ook het beste 11.e5 zou 
spelen. Het voordeel van deze zet is dat zwart 
ook een probleem van RUIMTE krijgt. Het Pf6 
kan moeilijk naar h5 (g4 is vervelend) en dus 
moet het kiezen tussen de passieve opstellingen 
d7 of e8.
Wit speelde echter 11.De1 en gaf zwart de 
gelegenheid pionnen te ruilen (= openen van de 
stelling).
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Partij-analyse 

Vooreerst de partij  (gespeeld tijdens het Ajuinentoernooi 2011)
1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 Pbd7 4.f4 e5 5.Pf3 c6 6.fxe5 dxe5 7.dxe5 Pg4 8.Lf4 Lc5 9.Lg3 0-0 10.Dd2 Db6 11.Pa4 Db4 
12.Pxc5 Dxb2 13.Pb3 Pdxe5 14.Pxe5 Pxe5 15.Lxe5 Dxe5 16.Ld3 Df6 17.Df2 Dc3+ 18.Dd2 Df6 19.Tf1 De5 20.Df4 
Dc3+ 21.Ke2 Le6 22.e5 f6 23.Dd4 Dxd4 24.Pxd4 Lg4+ 25.Kd2 fxe5 26.Lc4+ Kh8 27.Pe6 Lxe6 28.Lxe6 Tfe8 29.Lb3 
Tad8+ 30.Ke2 Td4 31.Tad1 c5 32.Tf3 e4 33.Tf5 Ted8 34.Txd4 cxd4 35.Td5 d3+ 36.cxd3 exd3+ 37.Txd3 Txd3 38.Kxd3 
g5 39.Ke4 Kg7 40.Kf5 h6 41.g4 b5 42.Ke5 a5 43.a3 Kg6 44.Lc2+ Kf7 45.Kf5 a4 46.Ld3 b4 47.axb4 1-0

De analyse:

XHGFEDCBAY
1R+LmKQvL-tR!
2zPP+-+PzPP"
3-+N+-sN-+#
4+n+P+-+-$
5-+-zP-+-+%
6+-+-+p+-&
7pzpp+n+pzp'
8tr-vlkwql+r(
xhgfedcbay

De stelling na 7...Pg4. 

Zwart dreigt met  8....-Pgxe5 een paard op een 
sterke voorpost (veld e5) te installeren. Wit kan 
hier op defensieve wijze reageren (8.Lf4), of 
met 8.e6!? de pion "gratis" terug geven, maar 
daarvoor de zwarte pionstructuur een beetje 
aantasten en de positie van Pg4 een beetje 
onzeker maken.
Het voordeel van deze zet (8.e6!?) is namelijk 
dat zwart na 8....-fxe6 het Pg4 niet meer (direct) 
kan dekken met Lc8, en een ongedekt stuk 
(Pg4) biedt meestal aanvalsmotieven .....
XHGFEDCBAY
1R+LmKQ+-tR!
2zPP+-+PzPP"
3-+N+-sN-+#
4+nvLP+-+-$
5-+-zP-vl-+%
6+-+-+p+-&
7pzpp+n+pzp'
8tr-+kwql+r(
xhgfedcbay
Zwart heeft zopas 8....Lc5 gespeeld. 

Een zeer goede zet want hij plaatst de loper zeer 
actief en zwart dreigt zeer onaangenaam binnen 
te vallen op f2.
Blijkbaar is hier de enige goede verdediging een 
damezet zoals 9.Dd2. Een zet die slechts 
weinigen zullen vinden achter het bord.

XHGFEDCBAY
1R+LmKQ+-tR!
2zPP+-+PzPP"
3-vLN+-sN-+#
4+n+P+-+-$
5-+-zP-vl-+%
6+-+-+p+-&
7pzpp+n+pzp'
8tr-+kwql+r(
xhgfedcbay

De stelling na 9.Lg3?! 

Zwart kan in het voordeel komen met 9...Db6 !
Deze zet valt immers 2 nul-verdedigde punten 
aan (pion b2 en veld f2) en op 10.Pa4? volgt een 
mat in 2!! met 10.....Lf2+ enz.
Zwart miste deze unieke kans en speelde 9...0-0.

De zwart speler doet er dus goed aan dit ergens  
goed te noteren zodat hij zijn openings-
repertoire kan verbeteren. Ikzelf doe dit door  
in een apart boekje deze zetten te noteren, en 
dit dan regelmatig eens te herhalen zodat ik  
het niet vergeet. Op deze wijze bouwt men een  
scherp openingsrepertoire op zodat er bij een 
volgende gelegenheid kan mee uitgepakt 
worden ! 
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XHGFEDCBAY
1R+LmK-+-tR!
2zPP+-wQPzPP"
3-vLN+-+-+#
4+n+P+-wqN$
5-+-zP-vl-+%
6+-+-+p+-&
7pzpp+n+pzp'
8+ktr-+l+r(
xhgfedcbay

Wit aan zet.  
Wat te spelen ? PxLc5 of DxDb4 ?
Wit slaat met 12.PxLc5! de sterke loper eraf. 
Een goede gemotiveerde keuze want na 
12.DxDb4 - LxDb4+  13.c3? - Le7 komt Pa4 
mogelijk in moeilijkheden (want zwart dreigt b5 
en stukwinst) 

XHGFEDCBAY
1R+LmK-+-tR!
2zPP+-wQPzPP"
3-vLN+-+-+#
4+n+P+-wq-$
5-+-zP-sN-+%
6+-+-+p+-&
7pzpp+n+pzp'
8+ktr-+l+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet ..............
speelt met vuur en slaat Pc5 niet  met de dame, 
hij speelt overmoedig een  tussenzet 12.Dxb2 ? 
 
Hij dreigt natuurlijk Ta1 te winnen, maar met 
het eenvoudige 13.Pb3! blijft wit een gezond 
stuk voor. Een BLUNDER van zwart dus.
 Als je een stuk niet onmiddellijk terug slaat,  
maar eerst een tussenzet doet,  moet je  
natuurlijk zeker zijn dat je het nadien nog kan  

slaan.
Het beste was hier 12....DxDd2+  13.PxDd2 - 
PxPc5 en zwart heeft voor het pion-nadeel een 
betere ontwikkeling. Bovendien is pion e5 een 
heel zwak broertje dat via Te8 snel zal veroverd 
worden.
XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2zPP+K+-+P"
3-+-+R+L+#
4+-+-+-+-$
5-+-+-+-+%
6+-+-+-+-&
7pzp-+-+pzp'
8mk-+-tr-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet
We zijn in het eindspel beland. Zwart heeft nog 
steeds een stuk minder en speelt hier nu 
ongelukkig   37......Txd3 ?. Deze zet is een echte 
capitulatie want hij ruilt vrijwillig zijn laatste  
stuk.
Als je materiaal achter staat doe je er best aan  
van enkel pionnen te ruilen, en geen stukken 
te ruilen. Ideaal ruil je de pionnen zodanig dat  
er nog enkel pionnen overblijven aan de zijde  
van je eigen koning.
Overigens is deze stelling ZONDER pionnen 
(praktisch) remise. Inderdaad, "Toren + Loper" 
tegen "Toren alléén" is slechts uitzonderlijk te  
winnen. De juiste techniek om het eindspel van 
het diagram een kans op remise te geven is dus 
GEEN stukken ruilen. Een "goede" zet had 
daarom bijvoorbeeld Te8+ geweest. Zolang 
zwart een toren op het bord heeft kan hij nog 
een beetje tegenspel bieden. Na torenruil is het 
hopeloos. 

Eindconclusie  :   zwart heeft een mooie 
aanvallende stelling opgebouwd, maar was te 
optimistisch in de aanval. Hij verloor een stuk 
door een blunder. In het eindspel heeft zwart 
zich niet optimaal geweerd omdat hij nodeloos 
de torens heeft geruild.
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Combinaties van een Wereldkampioen:
Michael Botvinnik 

De Rus Michael Botvinnik (1911 - 1995) bereikte de wereldtop einde jaren 
30 en hij werd meerdere malen kampioen van de Sovjet-Unie tijdens WO II.
Na het overlijden van de toenmalige wereldkampioen Aljechin in 1946 (zie 
schaaktraining 9) werd door de FIDE1 besloten om een toernooi om het 
wereldkampioenschap te organiseren in 1948. Het werd een vijf-kamp tussen 
Botvinnik, Vasili Smyslov, Samuel Reshevsky, Paul Keres en Max Euwe die 
deels in Nederland en deels in de Sovjet-Unie werd gespeeld. Botvinnik won 
overtuigend en was daarmee de zesde wereldkampioen schaken.
Hij verdedigde meerdere malen met wisselend succes zijn wereldtitel, waardoor hij van 1948 tot 
1963 met kleine onderbrekingen de regerende wereldkampioen bleef. 
Later had hij o.a. de gerenommeerdee Botvinnik schaakschool waar enkel de beste jeugdspelers 
werden in opgenomen. (Zie bijvoorbeeld http://chezesoft.tk/archives/19) 
Hieronder enkele combinaties van hem. Steeds Botvinnik aan zet. (Indien zwart is het bord 
gedraaid)

XHGFEDCBAY
1K+R+-+-+!
2+P+-+-zPP"
3Pwq-+n+-+#
4+-zP-+Q+-$
5-+-zPL+-+%
6+-+-+-zp-&
7pzpp+-+-zp'
8+ktr-+-+-(
xhgfedcbay
1. Rauzer  -  Botvinnik  (1931)☺☺

XABCDEFGHY
8-wq-tr-mk-+(
7trl+-+-zpQ'
6pzp-+-vlP+&
5+-+-+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PvL-+-+PzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

2.  Botvinnik - Chekhover (1935) ☺☺☺

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-+-zPrzpp'
6-+n+-zp-+&
5zp-zp-+-+-%
4-+-+P+-+$
3zP-vL-+-+-#
2LzP-+-tRPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
3. Botvinnik - Euwe (1948) ☺☺☺
XHGFEDCBAY
1-+-tR-+-+!
2+r+-+-+-"
3Q+K+-zP-+#
4tR-+-zPn+P$
5-+-+p+-+%
6zPq+p+-zp-&
7p+-+-+-zp'
8mk-+-+-+-(
xhgfedcbay

4. Reshevsky - Botvinnik (1948)☺☺☺☺

1 FIDE : Fédération Internationale Des Echecs opgericht in 1924 te Parijs
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XHGFEDCBAY
1R+-+RmK-+!
2zPP+-+QzPP"
3N+L+-vL-+#
4+-zP-+psn-$
5-+-+-zPp+%
6+-snpwq-+-&
7pzp-+-+-zp'
8+ktr-+ltr-(
xhgfedcbay

5. Bronstein - Botvinnik (1951)☺

XABCDEFGHY
8-tr-sn-+-+(
7zpp+-wqpwQR'
6-mk-zppsNp+&
5+-zp-+-+-%
4-+P+-zP-+$
3+-zPP+-zP-#
2P+-mKP+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
6. Botvinnik - Gligoric (1956) ☺☺☺

XHGFEDCBAY
1-mK-+-+-+!
2zPPzP-vL-+R"
3-+-zP-zP-+#
4+-+QzP-+-$
5-+-+-zp-+%
6+-+-zp-+-&
7pzp-+-wq-zp'
8mk-tr-+-+r(
xhgfedcbay

7. Uhlmann - Botvinnik (1958) ☺☺☺

XABCDEFGHY
8-snr+-+-+(
7tR-+-+-+-'
6-mkp+-zp-zp&
5+p+-+-+-%
4-+-zPr+-+$
3+-zP-+-vL-#
2-+-+-mKP+"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

8. Botvinnik - Tal (1961)☺☺☺

XHGFEDCBAY
1-tR-+-+K+!
2zP-+-+QzP-"
3LsN-+-+-zP#
4+-zPP+-+-$
5-sN-+P+-+%
6+p+-zp-+l&
7pvlp+-+-+'
8+k+rwq-+r(
xhgfedcbay

9. Szabo - Botvinnik  (1961) ☺☺☺☺☺

XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7+l+-+pzPp'
6-zp-+q+n+&
5zpP+-+R+Q%
4-+-vLp+-+$
3zP-+-zP-zP-#
2-+-+-+LzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

10. Botvinnik - Padevsky (1968)☺
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Tips ivm Botvinnik:
Indien te moeilijk bestudeer eerst "opwarming combinaties" (volledig achteraan dit nummer)

Gebruikte afkortingen:
V1 = Vermoeden 1, t.t.z. nul-verdedigd punt
V2 = Vermoeden 2, t.t.z. schaakzetten
V3 = Vermoeden 3 , t.t.z. gebrek aan ruimte
1.  V2
2.  V3
3.  Penning
4.  V2
5.  V2

6.  V1
7.  V1
8.  V3
9.  V1
10. V2

Oplossingen combinaties Botvinnik:
Opgave Score Oplossing
1 2 1....Pf2+  2.Kg1 - Pxh3+  3.Kh1 - Pf2+ 4.Kg1-Pg4 en opgave
2 3 1.....Te1! (zo kan Kf8 niet ontsnappen) en opgave omdat mat (Dh8) 

enkel met groot materiaal verlies te pareren valt
3 3 1.....Ld5! en stukverlies
4 4 1.....Pd2+  2.Ke3 (Kf4?  - Dg5 mat) -Tg3 en materiaalwinst
5 1 1.....Pa2+ 2.Kb1 - PxLc3+  3.DxPc3 - Dxc5 en pionwinst
6 3 1.Dxg6 -en pionwinst.
7 3 1.....Df7! en Ta2 valt want 2.Ta1-Dxf2  3.Kh1-Df1  4.TxDf1 TxTf1 mat
8 3 1. LxPb8!  - TxLb8  2.T1a6 mat
9 5 1.....Lxb2! met pionwinst want op  2.DxLb2?- Tb8 of 2.KxLb2?-Db6+ 

telkens met (belangrijke) materiaalwinst
10 1 1.Dxh7+ KxDh7  2.Th5+ - Kg8  3.Th8 - PxTh8  4.gxPh8D en mat

Totaal score ...........

Bij een score van:
meer dan 25 zit je zeker boven de 2000 Elo
tussen 20 en 25 zit je ergens rond 1800 Elo
tussen 15 en 20 rond de 1500 Elo
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Kies de beste zet in het middenspel

In deze rubriek probeer ik je een beter gevoel te geven van wat je zoal moet spelen in het 
middenspel. Het concept ken je al. Bij elke stelling krijg je enkele keuze-zetten. Je bepaalt wat goed 
of slecht is. In de oplossing geef ik de beoordeling van FRITZ, en daar waar mogelijk probeer ik dit 
in mensentaal te documenteren. Telkens WIT aan zet.

XABCDEFGHY
8-wq-+r+k+(
7+-+-+pvlp'
6-zp-+psnp+&
5zpP+l+-+-%
4-+-zPp+-+$
3vL-+-zP-+-#
2P+QsN-zPPzP"
1+NtR-+-mK-!
xabcdefghy

1. Maak een korte analyse en kies vervolgens 
tussen :     

- 1.h3                
- 1.Pc3             
- 1.Pb3

XABCDEFGHY
8r+-wqktr-+(
7+l+p+-+p'
6p+n+psnp+&
5+p+-+p+-%
4-+-zP-+-+$
3zP-+LzPN+-#
2-zP-sN-zPPzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

2. Maak een korte analyse en kies vervolgens 
tussen :   

- 1.Pe5             
- 1.e4    
- 1.Pg5

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+l+-+p+n'
6p+-+p+p+&
5+p+-zP-+-%
4-+-+N+-zP$
3+-+L+-+-#
2PzPP+-+-+"
1+-mKRtR-+-!
xabcdefghy

3. Maak een korte analyse en kies vervolgens 
tussen :   

- 1.Pg5  
- 1.h5  
- 1.Pd6

XABCDEFGHY
8-+-+rtr-mk(
7+-+-+-vl-'
6p+q+-+-zp&
5+pzp-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPQ+-vL-#
2PzP-+-+-mK"
1+-+RtR-+-!
xabcdefghy

4. Maak een korte analyse en kies vervolgens 
tussen :      

- 1.Ld6   
- 1.Dd5
- 1.Tf1
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Oplossingen:
Stelling 1:
Kleine analyse. Wit heeft een (klein) ruimteprobleem (Pb1 en Pd2) maar heerst op de open c-lijn en 
heeft ook grote druk op pion e4.

-1.h3 (-0,27) is gericht tegen een eventueel 1....Pg4. Deze NEUTRALE zet is echter vrij 
passief en wit kan beter kiezen voor een andere voortzetting. Wit kan immers na een eventueel 
1....Pg4 uitpakken met 2.Pf1 waarna zijn koningsstelling intact blijft.

- 1.Pc3 (+0,80) hierdoor geeft wit wel de hegemonie op over de c-lijn want nu kan Tc8 
volgen, maar hij verhoogt de druk op pion e4 en ontwikkelt zijn laatste stuk. Een GOEDE zet. 
Meestal is het een goede zaak als je de activiteit van je minst actieve stuk kan verhogen.

- 1.Pb3 (-0,58) Deze zet is ZWAK want :
- hij speelt een verdediger weg van de K-stelling (op een eventueel Pg4 moet 

wit nu wel zijn K-stelling verzwakken met 2.g3, waar dit anders ook met Pf1 kon afgedekt worden)
- het paard heeft op b3 geen toekomst (omdat al de toekomstige velden (a5 - 

c5) afgedekt staan en geen taak (op d2 zette het nog pion e4 onder druk, maar wat doet het op b3?).

Stelling 2:
Kleine analyse  De zwarte koning staat nog (onveilig) in het centrum en de witte staat reeds veilig 
opgesteld. Wit heeft dus een tijdelijk voordeel en dan moet je snel handelen en proberen de stelling 
open te gooien zodat je meer aanvalslijnen hebt op de zwarte monarch.

- 1.Pe5 (-0,10)    Hierop kan zwart 1...PxPe5 spelen en na 2.dxPe5 blijft de stelling gesloten. 
Een ZWAKKE zet dus die zeker de witte aanval niet versterkt.

- 1.e4 (+1,21)  De logica zelf. Wit probeert de pionnen voor de zwarte koning te ruilen 
teneinde dan met de torens nog meer gevaar te kunnen creëren. Een GOEDE zet dus.

- 1.Pg5 (+0,74) Een zet die gevaarlijk oogt, maar eigenlijk NIETS aanvalt of dreigt, en dus 
zwart de gelegenheid geeft om zijn verdediging beter te organiseren. Een NEUTRALE zet dus.

Stelling 3:
Korte analyse. Materiaal staat gelijk, maar Ph7 staat daar ongelukkig want het heeft geen velden en 
bijna geen functie. In vergelijking met het centrale Pe4 is dit een verschil van "hemel en aarde".

- 1.Pg5? (- 0,23) Deze zet is volkomen onlogisch want wit ruilt vrijwillig zijn "super-paard" 
voor een "domme rand-ezel". Deze zet zou enkel aanvaardbaar kunnen zijn als er ergens een 
tactische pointe zou volgen (wat niet het geval is). Conclusie: een SLECHTE zet

- 1.h5 (+0,58) Deze aanvallende zet zou vooral effectief zijn mochten er nog dames op het 
bord staan. Nu de dames reeds geruild zijn zal wit minder gevaarlijk een beslissende aanval op Kg8 
kunnen inzetten. De zet is MOEDIG en AGRESSIEF..

- 1.Pd6 (+1,31) Een GOEDE zet. Hier neemt Pd6 met TEMPO (aanval op Lb7) een 
belangrijke positie in en oefent het druk uit op pion f7 die nu met de torens op de f-lijn verder kan 
bestookt worden. Nadat Pd6 optimaal staat opgesteld kan ook eventueel het moedige 2.h5 volgen. 

Stelling 4:
Wit staat een pion achter en hij heeft ook een erg zwakke K-stelling. Zwart staat dus beter.

- 1.Ld6?  Een BLUNDER waarna er mat in 4 volgt. Wit trekt vrijwillig een verdedigend 
stuk (Lg3) weg en laat zwart binnen dringen op hetzij f3 of f2. Het mat in 4 volgt na 1...Tf2  2.Kg3 
Dg2 3.Kh4 Lf6  4.Kh5 Dg5 mat.

- 1.Dd5 (-0,78) Wit geeft prioriteit aan "veiligheid voor de koning" en wil het zware geschut 
(de dames dus) ruilen waardoor de zwarte aanval minder gevaarlijk wordt.  Wit krijgt dan wel een 
eindspel op het bord met 1 pion minder en vage remise kansen. Zonder de D-pionnen en met enkel 
pion h6 op het bord was dit met bijna 100% zekerheid voldoende voor remise. Er staan echter nog 
pionnen op de D-vleugel wat de taak voor wit zeer moeilijk maakt. Een AANVAARDBARE zet.

- 1.Tf1!?  (-1,04)  Teneinde te verhinderen dat zwart met Tf3 nog verder kan binnendringen 
in de witte stelling. Wit probeert echter nog enige aanvalskracht (de dames) op het bord te houden 
zodat hij nog kan tegenprikken (en er nog hoop is). Een pragmatisch GOEDE zet.
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Eenvoudige korte tactiekjes

In dit artikel oog voor eenvoudige korte tactiekjes die in veel (club)partijen kunnen voorkomen.
Bestudeer ze goed, ze komen hopelijk later eens van pas. De oplossing staat in de voetnoot.

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzp-snpzpp'
6-+nzp-+-+&
5+-vl-zp-+-%
4-+L+P+l+$
3+-zPP+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy

Zwart speelde zopas 7.....Lg4.
Wit aan zet.2

XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-+!
2zPPzP-+-+-"
3-+-+-+L+#
4+-+-+Q+-$
5-+-+-+-+%
6zpn+-zP-+-&
7kzp-+-+-zp'
8+q+-+-tr-(
xhgfedcbay
Wit heeft zopas 1.d6? gespeeld.  

Wat speel je met zwart ?3

2    De Lg4 staat daar ongedekt en dus zoeken 
we ALTIJD naar een mogelijke combinatie. Wit 
kan een pion winnen met    "8.Lxf7+  - KxLf7 
9.Pg5+ en 10.DxLg4"
Let op dat deze kleine combinatie enkel werkt 
als zwart Pg5+ niet kan slaan met Dd8. Mocht er 
dus geen Paard op e7 staan kan zwart op 9.Pg5+ 
- DxPg5 spelen en had hij groot materiaal 
voordeel.  

3    Het "?" bij 1.d6?  staat er bij omdat zwart nu 
met 1...TxLb3! een stuk wint.

XHGFEDCBAY
1-mKR+QvL-tR!
2zPPzPN+-zPP"
3-+-zPL+-+#
4+-+-zPP+-$
5-sNp+p+-+%
6+-snpvlp+-&
7pzp-+n+pzp'
8+ktr-wql+r(
xhgfedcbay

Wit speelde zopas 9.Pg5 met druk op e6.
Zwart aan zet.4

XHGFEDCBAY
1-mK-tR-+-+!
2zP-zP-+-+R"
3lzP-vL-+QzP#
4+-+pzP-+-$
5-+qsNnzPp+%
6+-+-+p+-&
7pmk-+-+-zp'
8+-trr+-+-(
xhgfedcbay

De witte koningsstelling is erg verzwakt. Als 
Df5 op f3 kan geraken is het gebakken .....

Zwart aan zet5

4    Het valt op dat Pg5 daar echter niet gedekt 
staat en dan moet er ALTIJD een alarmlichtje 
aangaan. Met 9...Lxh2+  10.KxLh2 - Pg4+   en 
11.DxPg5 heeft zwart een pion gewonnen.

5   De enige verdediger van dit veld is Pe5. 
Zwart schakelt daarom deze enige verdediger uit 
met 1...TxPe5 en na 2.dxTe5 - Df3! is het 
ondekbaar mat op g2.
De witte stelling is tenonder gegaan aan de 
zwakte op de witte velden rond de 
koningsstelling. 
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Oplossing huiswerk Nr 10

Hierbij de opgave van huiswerk Nr 10, met 
zwart aan zet.
Wij, gewone stervelingen, zouden snel "f1D" 
spelen en hopen dat wit geen eeuwig schaak 
heeft.
Omdat het van de hand van een grootmeester 
komt, had ik al een hint gegeven. De groot-
meester doet het echter anders, hij onderzoekt 
altijd eerst de schaakzetten, en hij vond een 
mat in 6. 
OK, laten we dit ook zo doen.  Welke 
schaakzetten zijn er ?
Ik zie volgende schaakzetten: Th3+ - Tg2+ 
en ....f1P+

De analyse ervan geeft:
-1....Th3+  2.Kg2 - Tg3+ 3.KxTg3 (Kf1? 

Lh3 mat)  - f1D (geen schaakzet !)  4.Dxc7+ en 
wit is (waarschijnlijk) ontsnapt  (het 
schaakprogramma FRITZ ziet zelfs eeuwig 
schaak voor wit)

-1....Tg2+  2.LxTg2 en er is niets meer
-1....f1P+  2.Kf4 - en nu ....:

Le3+  3.Ke5 - Th4 (dreigt Ld4 
mat) doch 4.Dxc7+ en wit vlucht in eeuwig 
schaak.

Th4+  3.Kg5 (Ke5? - Ld4 mat) 
-Le3+  4.KxTh4 - g5+  5.Kh5 - Pg3+  6.Kh6 - 
g4+ mat !! ( diagram =>)

XHGFEDCBAY
1-vl-+-+-+!
2tr-zpP+-+P"
3-mKL+-+P+#
4+-+-+-+-$
5-+l+P+-+%
6+p+-+Q+-&
7-+k+-zp-zp'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay
XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+-+P+-+P"
3-snLvl-+P+#
4+p+-+-+-$
5-+l+P+-+%
6mK-+-+Q+-&
7-+k+-zp-zp'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

Huiswerk Nr 11

Hierbij een analyse-oefening. Het is een 
partijfragment van een rapid-partij waar ikzelf en 
mijn tegenstander behoorlijk in de fout gingen 
(tijdsdruk) doch elkaars fout niet zagen. 
Kan jij die fouten wel vinden ?
Vanuit deze stelling werden er volgende zetten 
gespeeld:
1. Kg1 - Tb8   2.TxTb8 - LxTb8  3.e4 - Lf4 
4.Pb1 - dxe4  5.Le2 - e5 6.dxe5 - Ld5 7.Kf2 - 
Ld6  8.Pd2 -Lc5+  9.Kf1 - Kf6  10.Pxc4 en 
remise.
Je mag in je analyse uiteraard "!!" en "??" 
gebruiken, maar dan moet je dit ook 
argumenteren.

XABCDEFGHY
8l+-+r+-+(
7+-vl-+-mk-'
6-+-+p+-zp&
5+-+p+-zp-%
4-+pzP-+-+$
3+-zP-zPL+P#
2-+-sN-+P+"
1+R+-+-+K!
xabcdefghy
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Ontwikkel je voorstellingsvermogen

Hierbij een nieuw soort oefening. We vertrekken van het diagram, en je mag de stukken niet 
verzetten maar moet uit je hoofd de zetten doen die ik opgeef. Er wordt je gevraagd de beslissende 
matzet te vinden. De oplossing staat telkens in de voetnoot. 
Het gaat van makkelijk naar moeilijker

XABCDEFGHY
8-+r+n+k+(
7+-+qsnpvl-'
6-zp-+-+-+&
5zp-+-+PzPQ%
4-+-+p+-zP$
3zP-vL-+-+-#
2LzP-+-+-+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit speelt 1.Dxf7+ - Kh8 en geeft nu mat. 
Hoe ?6

XHGFEDCBAY
1R+L+-vLrvl!
2zPPzPP+K+P"
3-+Q+-+-+#
4+-+n+P+-$
5-+p+-sn-+%
6+-+-zp-+-&
7p+p+-zp-zp'
8+ktr-+-wq-(
xhgfedcbay

Er volgt:
19....TxLc1  20.KxTc1+ (de enig mogelijke zet) 
-Db2+  21.Kd1 (weer de enig mogelijke zet) en 

zwart geeft mat op 2 manieren. 
Welke zijn die ?7

6 Met Dh5 geeft wit mat
7   Zwart speelt dan Db1 of Dd2 mat

XHGFEDCBAY
1-+-+R+-+!
2+-wQ-+-+K"
3-+P+-+r+#
4+-+-tRr+-$
5LzP-wq-+-+%
6+-+-zp-+p&
7pmkpzp-+-+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

Er volgt  1.....Da5+  2.Kxb3-Tc3+  3.Kb2-Da3+ 
4.Kb1-Tb3+  5.Kc2 en zwart geeft mat in 1. 

Hoe ?8

XHGFEDCBAY
1-+R+-tR-+!
2zPP+-wq-+P"
3-+-+-sN-+#
4+-+K+-+-$
5-+-zP-+p+%
6zp-zP-+p+p&
7-zp-+-+-+'
8+-+-trk+-(
xhgfedcbay

Zwart speelt 1.....Dd3+  2.Kf4 - Td4+  3.Pe4 - 
TxPe4+ 4.Kf5 - Th4+  5.Ke6 en zwart geeft mat.

Hoe ?9 

8 Zwart geeft mat met Db2
9 Zwart speelt Dd7 mat.
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Opwarming combinaties  (Enkel bestuderen als je zwak bent in tactiek !)

Deze opwarming is speciaal gemaakt om je beter voor te bereiden op de rubriek "combinaties van 
een wereldkampioen". De oplossingen staan in de voetnoot.

XHGFEDCBAY
1Q+-+-+-+!
2+-+-sn-+-"
3-+-+-zP-+#
4tR-mK-zP-+P$
5-+-+p+-+%
6zpq+p+-zp-&
7-+-+-+-zp'
8mk-+-+-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet 10

XABCDEFGHY
8-+-wq-mk-+(
7+-+-+-zpQ'
6pzp-+-vlP+&
5+-+P+-+-%
4-+P+-+-+$
3+-+-+-+-#
2P+-+-+PzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit wil mat geven maar Kf8 dreigt te vluchten 11

XABCDEFGHY
8-+-+-+r+(
7+R+-+-+-'
6-+kzp-zprzp&
5+-zp-+-+-%
4-+P+-+-+$
3+-+-+P+-#
2-+-+-mKP+"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet 12

10 geeft mat met 1....Dg5+. De boodschap is en blijft van 
steeds de schaakzetten eerst te bestuderen !!

11 als wit direct Dh8+ geeft zal Kf8 vluchten. Vandaar 
hem eerst "insluiten" met 1.Te1! en nu is mat via Dh8 
ondekbaar geworden.

12 geeft mat met 1.T1b6+ omdat Kc6 geen ruimte heeft.

XHGFEDCBAY
1K+-+-+-+!
2zPPzP-+P+R"
3Q+-zP-+-+#
4+-+-zP-+-$
5-+-+-+-+%
6zp-+-zppzp-&
7-zp-+-wq-zp'
8mk-+-+-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet ziet "nul-verdedigde punten" 13

XHGFEDCBAY
1-tR-+-+-+!
2zP-+-+QmK-"
3-+-+-+-zP#
4+-zPP+-+-$
5-+-+P+-+%
6+p+-zp-+-&
7p+p+-+-+'
8+k+rwq-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet14

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7zpp+-wqp+R'
6-mk-zpp+pwQ&
5+-zp-+-+-%
4-+P+-zP-+$
3+-zPP+-zP-#
2P+-mKP+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet wint materiaal 15

13 Er zijn 2 nul-verdedigde punten, met name pion f2 en 
Ta2. Met 1...Df7! doet zwart zijn voordeel en wint hij 
een pion.

14 Weer zoek je eerst naar de nul-verdedigde punten. Dit 
is Tg1 en pion f4. Zwart "profiteert" met 1....Db6+ en 
wint Tg1. Merk op dat 1.....Df6+ minder sterk is omdat 
zwart nu enkel pion f4 wint.

15 De De7 staat ongedekt. Wit maakt hiervan gebruik met 
1.Dxg6! met pionwinst. (1....fxDg6  2.TxDe7)
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