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Magnus Carlsen verlengt zijn wereldtitel
Het Wereldkampioenschap te Sochi (Rusland) tussen Carlsen en zijn uitdager Anand is op een 
overwinning voor Carlsen uitgedraaid. In ronde 11 behaalde hij een onoverbrugbare 6,5 op 11.
Enkele beslissende fragmenten uit de match.

Uit de 6e partij 
(Carlsen -Anand)

XABCDEFGHY
8-+-+-+rtr(
7+k+-+p+-'
6-zpl+p+nzp&
5zp-zp-zP-+R%
4-+P+-+R+$
3+-zP-vL-+-#
2P+LmK-zPP+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart (Anand) kiest voor 26...a4 en verliest 
uiteindelijk deze partij.

Zie je een interessant alternatief ?

Een mooi alternatief is 26...Pxe5!? 27.TxTg8 
Pxc4+  28.Kd3 Pb2+  29.Kd2 TxTg8. 

Een mooie wending uit de 11e en laatste partij 
(Carlsen - Anand)

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

Wit (Carlsen) ziet dat Lc4 Niet Verdedigd 
staat ....

en speelt 36.Txc7+! TxTc7  37.PxTc7 en wint 
een pion aangezien er op 37...KxPc7 38.Tc1 

volgt waarop één van beide lopers wordt 
geruild. Enkele zetten later geeft Aand op.

Jan Gooris 
Er verschijnen 20 trainingsnummers in 2014 op:                    
De 1e en 15e van de maand , behalve 15 juli en 15 augustus
Individueel abonnement 20 Euro - Clubabonnement 80 of 120 Euro
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Positiespel
Volgende stellingen uit een zelfde Internetpartijtje bevatten interessante positionele aspecten.

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzp-+pvlp'
6-+nzp-snp+&
5+-+Pzp-vL-%
4-+-+P+-+$
3+-zPL+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRN+Q+RmK-!
xabcdefghy

Wit heeft zopas 1.d5 gespeeld. 
Kies je voor 1...Pa5 of 1...Pb8 of 1...Pe7 ?

Hopelijk heb je gezien dat 1...Pa5?? een 
blunder is vanwege  2.b4! en stukverlies.
Zwart moet dus kiezen tussen 1...Pb8 en 
1...Pe7. Beide zetten zijn ongeveer 
gelijkwaardig maar leiden wel tot andere 
vooruitzichten voor zwart.
Na 1...Pb8 kan dit paard via d7 naar c5 waar 
het druk kan uitoefenen op pion e4. 
Na 1...Pe7 denkt zwart meer aan een mogelijke 
aanval op de K-vleugel met het manoeuvre 
Ph5 (of Pd7) en f5. 

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzp-snpvl-'
6-+-zp-snpzp&
5+-+Pzp-vL-%
4-+-+P+-+$
3+-zPL+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRN+Q+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet moet iets doen met Lg5.

Kies uit : 1.LxPf6 of 1.Le3 of 1.Lh4 of 1.Ld2

Zwart heeft een beetje ruimtegebrek en 
dan is het meestal goed van niet vrijwillig te 
ruilen zodat hij met dit ruimteprobleem blijft 
zitten. Bovendien is, gezien de centrale 
pionstructuur, de Lg5 een goede loper omdat 
hij de zwarte velden onder controle kan 
houden. Op basis van deze 2 overwegingen is 
1.LxPf6  dus iets minder goed.

Met 1.Lh4 blijft er een steriele druk op 
Pf6, maar kan deze loper nergens anders in 
actie komen. Indien wit de actie zou maken op 
de K-vleugel komt dit goed van pas, maar hier, 
met de witte Koning op g1 lijkt dit minder 
waarschijnlijk. Mogelijk kan zwart na 1.Lh4 
zelfs later uitpakken met g5, Pg6 en Pf4. 
Conclusie: 1.Lh4 is ook niet zo sterk.

Na Le3 of Ld2 blijft er druk op pion h6 
en kan wit eventueel deze loper inzetten op de 
damevleugel, terwijl zwart dit niet kan met de 
collega Lg7. Gezien de centrale pionstructuur 
is het aangewezen dat wit probeert actie te 
voeren op de D-vleugel en dus genieten zowel 
1.Le3 als 1.Ld2 de voorkeur.

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-snpvl-'
6-+-zp-sn-zp&
5+-+Pzp-zp-%
4-+-+P+-vL$
3+-zPL+N+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Enkele zetten later. Wit aan zet.
Is 1.Pxg5   hxPg5  2.Lxg5   een kansrijke 

voortzetting ?

Alles hangt af van de details, maar er zijn 
behoorlijk wat zwarte stukken die Kg8 kunnen 
helpen en te weinig witte stukken die daar snel 
in actie kunnen komen.
De kans is dan ook klein dat 1.Pxg5 een goede 
zet zou zijn, en ik zal niet snel met wit tot deze 
wanhoopsdaad overgaan.
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XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zppzpqsnpvl-'
6-+-zp-sn-+&
5+-+Pzp-vL-%
4-+-+PzP-+$
3+-zPL+-+-#
2PzP-sN-+PzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
Enkele zetten later. Zwart aan zet.

Algemene overweging: 
Zwart heeft een stuk voor 2 pionnen, doch een 
verzwakte K-stelling. Om de witte 
aanvalskansen af te zwakken kan zwart best 
een maximum van aanvallende stukken ruilen 
zodat de witte aanvalskansjes verdwijnen. 
Concrete zetkeuze:
Wit dreigt een bijkomende pion te winnen met 
2.fxe5 want 2...dxe5?  3.LxPf6 en stukverlies.
Een mogelijke verdediging is 1...exf4?! doch 
dan wordt de stelling verder geopend voor de 
witte troepen en kunnen Tf1 en Ld3 makkelijk 
druk zetten op de K-vleugel.
Zwart moet dus best een zet verzinnen die 
aanvallende stukken ruilt, en mogelijk ook de 
stelling gesloten kan houden. 
Vandaar dat 1...Ph7! een goede logische zet is. 
Hij verhindert een direct 2.fxe5 (2...PxLg5) en 
dreigt een vervelende aanvaller (Lg5) te ruilen.

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zppzpqsnpvl-'
6-+-zp-+-+&
5+-+Pzp-zPQ%
4-+-+P+-+$
3+-zPL+-+-#
2PzP-sN-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
Enkele zetten later. Zwart aan zet.

Is 1...Dg4 een aanrader of niet ?

Na 1...Dg4 is dameruil verplicht en is zowat al 
het aanvalspotentieel van wit geruild.
Zwart kan daarna dan rustiger zijn 
materiaalvoordeel uitspelen.
Conclusie: ja, 1...Dg4 is goed.

XABCDEFGHY
8-+-+-vlk+(
7zppzplsn-+-'
6-+-zp-+-+&
5+-+Pzp-zp-%
4-+-+P+-+$
3+-zP-+-+P#
2PzP-sNL+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.
Zwart heeft nu wel een stuk meer, maar het is 

nog de kunst van dit uit te spelen. 
Waar zou welk stuk het sterkste staan ?

De zwarte stukken staan voorlopig een beetje 
passief opgesteld en in een 1e fase moeten 
deze actiever worden opgesteld.

Een 1e optie is met 1...c6 proberen de stelling 
te openen zodat beide zwarte lopers meer 
invloed krijgen. Na 1...c6 wordt wel pion d6 
zwak en kan wit die mogelijk met 2.Pc4 onder 
druk zetten, doch na (bijvoorbeeld) 2...Pg6 kan 
Lf8 hem dan nog tijdig verdedigen.

Een 2e optie is Pe7 een betere plek te geven en 
dat paard zou wel graag ergens aan de evenaar 
post vatten. Veld f4 lijkt ideaal. Vandaar dat 
1...Pg6 met het idee 2...Pf4 ook interessant is. 
Bovendien blijkt dat wit dit moeilijk kan 
verhinderen met 2.g3 wegens 2...Lxh3.

Conclusie: zowel 1...c6 als 1...Pg6 zijn goede 
zetten omdat zwart zo probeert de zwarte 
stukken actiever op te stellen.
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Waarom niet ?
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+R+-+-+-'
6-+-+-zp-+&
5zP-+n+-+p%
4-+-sN-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-tr"
1mK-+-+-+-!
xabcdefghy

Wat is fout aan 1.a6 ? 1

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zplzp-+pzpp'
6-+-zp-wq-+&
5+-zp-+-+-%
4-+P+-+-+$
3+-+LwQ-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Dxb2 ? 2

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

Waarom niet 1...a4 ? 3

1  Wegens 1...Pc3! wat 2...Ta2 mat dreigt. 
    Op 2.Tb2 volgt dan 2...Th1+ en mat volgt.

2  Wegens 2.Tb1!   Dxa2 3.TxLb7   .

3  Wegens 2.Da8+   en 3.Dxa4  

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+Q+-mk-'
6-+-+-+p+&
5+-zp-+-+-%
4-+PzpP+K+$
3+-+r+-+-#
2-tr-+-+PzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Kf6? 4

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-+-+pzpp'
6-+p+-+-+&
5+-zPpzP-wq-%
4-vl-+-+-+$
3+N+-+Q+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Dxe5 ? 5

XABCDEFGHY
8rsn-+-mk-tr(
7zp-zpnwqpzp-'
6lzp-+p+-zp&
5+-+pzP-+-%
4-+PzP-sNQ+$
3+-+L+-+-#
2P+P+-zPPzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Lxc4 ? 6

4  Wegens 2.e5+!   Kxe5  3.De7#  

5  Wegens  2.a3 en Lb4 gaat verloren.

6  Wegens 2.LxLc4   dxLc4  3.Df3 c6 4.Pg6+!    



schaaktraining.met.jan Nr 19          01-12-2014                                                               pagina  5

Ontwikkelingsvoorsprong
Bij ontwikkelingsvoorsprong moet je de stelling openen en het gevecht of complicaties zoeken.
Hierbij een partijtje uit de oude doos die dit mooi illustreert.

Sandor Takacs - Akiba Rubinstein [A34  Engelse opening]  1929

1.c4 Pf6 2.Pf3 c5 3.Pc3 d5 4.cxd5 Pxd5 5.e4 
Pb4 6.Lc4 Pd3+ Diagram 

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zpp+-zppzpp'
6-+-+-+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+L+P+-+$
3+-sNn+N+-#
2PzP-zP-zPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

  Wit aan zet 

7.Ke2  Een  bijzonder  eigenaardige  zet,  maar 
ook  Fritz  beschouwt  hem  als  beste.  Ik  zou 
bijna  zonder  overwegen  LxPd3  gespeeld 
hebben. Blijkbaar is Takacs één van de eersten 
die deze zet in gebruik heeft genomen. Reeds 
een jaar voordien (1928) versloeg hij  er  ook 
reeds Spielmann mee  7...Pxc1+  Meestal kiest 
men  vandaag  voor  Pf4+.   8.Txc1  Wit  heeft 
reeds 4 ontwikkelingszetten (3 lichte stukken 
en Tc1 op een half-open c-lijn) en zwart nog ... 
NIETS. Het enige "min"-punt voor wit is dat 
hij niet meer mag rokeren. 8...a6 Diagram 

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7+p+-zppzpp'
6p+-+-+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+L+P+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-zPKzPPzP"
1+-tRQ+-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet

Wit  heeft  veel  voorsprong  in  ontwikkeling. 
Om dit  voordeel  te  verzilveren  moet  hij  nu 
AANVALLEN.  Dit  kan  het  best  door  de 
stelling te openen. Vandaar 
9.d4  cxd4  10.Dxd4  Ook  Pxd4  heeft  zijn 
charmes  want  dan  blijven  de  dames  op  het 
bord,  maar  na  het  gespeelde  Dxd4  dreigt  er 
Lxf7+ 
10...Dxd4 zwart zit al in een moeilijk parket. 
Zo  zou  er  op  de  normale  ontwikkelingszet 
10...Pc6??  11.Dxd8+  Pxd8  vernietigend 
12.Pd5! volgen waarbij bijvoorbeeld  12...Tb8 
13.Pc7+  Kd7  14.Le6+  Pxe6  15.Thd1+  Pd4+ 
16.Txd4# mat loopt. Een mooie illustratie van 
ontwikkelingsvoorsprong  Bij wit staan ALLE 
stukken actief, bij zwart niets. 
11.Pxd4  e6  12.Pa4  Wit  gaat  de  romantische 
(riskante)  toer op en zoekt complicaties omdat 
hij  zoveel  ontwikkelingsvoorsprong  heeft. 
Veiliger was allicht 12.Thd1 of 12.e5 geweest. 
Diagram 

XABCDEFGHY
8rsnl+kvl-tr(
7+p+-+pzpp'
6p+-+p+-+&
5+-+-+-+-%
4N+LsNP+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+KzPPzP"
1+-tR-+-+R!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. Wat volgt er op 12...b5 ?

12...Pd7!?  [Rubinstein  zag  natuurlijk  dat 
12...b5?  faalt  wegens   13.Lxb5+  axb5 
14.Txc8+ Kd7 15.Pb6+]  13.Thd1 Het laatste 
witte  stuk  is  actief  in  een  open-stelling  Bij 
zwart is enkel met Pb8 gespeeld 
13...b5 Diagram 
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XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7+-+n+pzpp'
6p+-+p+-+&
5+p+-+-+-%
4N+LsNP+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+KzPPzP"
1+-tRR+-+-!
xabcdefghy

  Wit aan zet. 

Er volgen nu een reeks verrassende zetten.
14.Pxe6!?  fxe6  [Iets  beter  is   14...Tb8] 
15.Lxe6 bxa4 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7+-+n+-zpp'
6p+-+L+-+&
5+-+-+-+-%
4p+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+KzPPzP"
1+-tRR+-+-!
xabcdefghy

  Wit aan zet wint een stuk (terug) met ....?

 16.Txc8+! Txc8 17.Lxd7+ Kd8 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+rmk-vl-tr(
7+-+L+-zpp'
6p+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4p+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+KzPPzP"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

  Wit aan zet speelt nu een prachtige zet.

18.Lg4+!  Schitterend!  Indien  wit  Tc8 
onmiddellijk zou slaan blijft hij nog steeds een 
stuk  achter.  Nu  wint  hij  een  stuk  terug. 
18...Ld6  Fout is 18...Kc7? wegens 19.Tc1+  

XABCDEFGHY
8-+rmk-+-tr(
7+-+-+-zpp'
6p+-vl-+-+&
5+-+-+-+-%
4p+-+P+L+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+KzPPzP"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

 Wit aan zet

19.Lxc8! [Zwakker is  19.Txd6+ Ke7 en wit 
blijft een kwaliteit achter] 
19...Ke7 [Het alternatief  19...Kxc8? is nog 
veel slechter 20.Txd6 Te8 21.Ke3 Kb7 
22.Td7+] 20.Lxa6 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7+-+-mk-zpp'
6L+-vl-+-+&
5+-+-+-+-%
4p+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+KzPPzP"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet. Is dit nog te redden ?

De enige hoop van zwart ligt  hem nu in het 
eindspel van de "ongelijke lopers", MAAR dit 
is  een  eindspel  met  TORENS  en  ongelijke 
lopers en dus behoorlijk hopeloos.  Er volgde 
20...Tb8  21.Tb1  g5  22.b3  h5 op  22...axb3 
volgt  best  23.axb3  want  23.Txb3?!  TxTb3 
geeft  een  ongelijk  lopereindspel  met  remise-
kansen  voor  zwart   23.Ld3  a3  24.Lc4  h4 
25.h3 Tf8 26.Td1 Tf4 27.f3 Tf8 28.Td5 Lf4 
29.Kd3 Lc1 30.b4 Tb8 31.Kc3 Kf6 32.b5 1–0
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Zie je nog een redding ?
XABCDEFGHY
8-+-+r+-mk(
7zpp+-+p+p'
6-+ltR-+-+&
5+-+-wq-+-%
4-+-+p+-+$
3+PsN-zP-+P#
2P+-+-zP-+"
1+-mK-+-wQ-!
xabcdefghy

Oef 1: Wit aan zet, Pc3 en Td6 "hangen".
XABCDEFGHY
8-+-tr-+-tr(
7zp-zpk+-zpp'
6-+p+-+-+&
5+-+-zP-+-%
4Q+-+R+-+$
3+-+-+lzPq#
2PzP-+-zP-zP"
1tR-vL-+-mK-!
xabcdefghy

Oef 2: Wit aan zet. Zwart dreigt Dg2 mat.
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+R+n+-vl-'
6p+-+p+pzp&
5+-zpq+pvL-%
4-+-+-+-+$
3+-+P+-+-#
2-+PsNQzPPzP"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

Oef 3: Zowel na 1.Lh4 g5 2.Lg3 f4 als na 
1.Lf4 e5 2.Le3 f4 of 1.Le3 2.f4 of 1.Le7 Tfe8 

verliest wit een stuk. Is er nog redding ?

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

Oef 4:  Wit aan zet.
XABCDEFGHY
8r+l+-+k+(
7zppzppsnrzpp'
6-+-+-+-+&
5+-vl-+-+-%
4-+L+P+-+$
3+-sN-+Q+-#
2Pwq-+-zPPzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

Oef 5:  Zwart aan zet lijkt in grote problemen 
te zitten. Het draait echter anders uit ...
XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7zppwq-+-zpp'
6-+p+-+-+&
5+-+p+-+l%
4-zP-sN-zPPvl$
3+-zP-+-+K#
2P+-wQ-+L+"
1+-tR-+R+-!
xabcdefghy

Oef 6: Zwart aan zet. Beide zwarte lopers 
staan aangevallen. Is er nog redding ?
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Oplossing::

Oef 1: 
Met 1.Td4! (tussenzetten) lost wit al zijn problemen op.

Oef 2: 
Persoonlijk zocht ik naar redding via Td4+ enz. maar het is niet zo duidelijk. De beste aanpak is 
echter 1.e6+ (altijd eerst de schaakzetten bestuderen !!) en zwart gaat mat (1...Kc8?  2.Da6+ Kb8 
3.Tb4+ en 4.Db7#) of verliest Lf3 (1...Ke7  2.Da3+  en 3.DxLf3  of  1...Ke8  2.Dxc6+ Kf8  3.Tf4+)

Oef 3:  
Wit zag dat Pd7 Nul verdedigd staat en kwam zo tot de redding. 
Wit speelde 1.Df3 en dreigde zo de enige verdediger van Pd7 af te ruilen. Zowel na 1...hxLg5 
2.DxDd5 exDd5 3.TxPd7 a1s na  1...DxDf3  2.PxDf3 heeft wit stukverlies vermeden.

Oef 4:  
Met 1.Tf5+!!! herstelt wit het evenwicht in de partij. Indien zwart de toren slaat is het pat, en anders 
verliest hij Pf6 waarna we een gelijkwaardige stelling bereiken.

Oef 5:  
Met 1...d5!!  (met aanval op Df3 door Tf7) 2.Lxd5 PxLd5 en wit mag inpakken.

Oef 6:
Zwart kan zich redden met 1...Dd7 (of Dc8) wat 2...Dxg4# dreigt en 2.gxLh5 verhindert.
Na 2.f5 Dd6! (dreigt Dg3#) kan zwart een goede stelling behouden.

--------------------------------------------------------------------

Toreneindspelen 
Beslissingen op basis van algemene principes

De algemene principes die hier aan bod komen 
zijn:
- toreneindspelen zijn niet zo makkelijk te 
winnen.
- soms (meestal) kan een torenruil de winst 
makkelijker maken.
- zorg voor een actieve toren en een actieve 
Koning
- als je beter staat probeer je niet onnodig 
pionnen te ruilen.
- probeer zwakke pionnen "gratis"te krijgen, 
dus zonder ze af te ruilen. 

Ik volg steeds de raadgeving van de algemene 
principes als er geen reden is om ervan af te 
wijken.

Enkele voorbeelden:

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

Toren 1:  Zwart aan zet. 
Verkies je 1...TxTe4+ of  1...Td7 of 1...Td3 ? 
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Na 1...TxTe4? staat er een zuiver pionnen-
eindspel op het bord. Dit pionneneindspel is 
echter eenvoudig gewonnen voor wit vanwege 
de zwakke zwarte c4-pion en de gedekte witte 
vrijpion op b5.
Conclusie, zwart moet best de torens op het 
bord houden.
Op basis van het algemeen principe waar de 
ACTIVITEIT van een toren heel belangrijk is 
in het eindspel, kan zwart beter kiezen voor 
1.Td3 waardoor hij de zwakke witte pionnen 
(a4 -g3) makkelijker kan aanvallen.
XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-+-zp-mkp+&
5+p+P+-+-%
4-tR-+Pzp-+$
3+P+-+-+-#
2-+-+-+PzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Toren 2: Zwart aan zet.
Kies je voor 1...Tc5 of 1...Tb8 of 1...Ke5 ?

Zwart kan hier kiezen tussen "verdedigen van 
pion b5" (met Tc8) of "afruilen van pion b5 
tegen pion e4" (middels 1...Ke5) . 
Zwart staat beter omwille van zijn actievere 
Koning en toren en kan dus best onnodige 
pionruil vermijden want een vuistregel in het 
eindspel zegt dat de betere partij beter geen 
pionnenruil nastreeft omdat dit de winstkansen 
vermindert. 
Vandaar dat zwart (die beter staat) hier dus 
beter geen afruil van pion b5 tegen pion e4 
nastreeft maar veeleer de b5-pion nog even op 
het bord laat zodat wit zich moet bekommeren 
om zijn zwakke e4-pion. 
Zwart kan b5 verdedigen met Tb8 of met Tc5. 
Het is duidelijk dat Tc5 actiever is, terwijl de 
witte Tb5 nauwelijks nog bewegingsvrijheid 
heeft.
Conclusie: het is niet zeker of zwart de partij 
kan winnen, maar met 1...Tc5 laat hij de 
zwakke pionnen (b5 en e4) nog even op het 

bord en kan hij pochen op een actieve toren en 
actieve koning wat wit veel kopzorgen kan 
bezorgen.
XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zppwq-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-zPPtR-+-+$
3+-+-wQ-+-#
2P+-+-zPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Toren 3: Zwart denkt aan 1...Td8.
Een aanrader of niet ?

Vooreerst moet zwart goed onderzoeken of er 
geen tactische bezwaren zijn, want een stuk 
vrijwillig op Nul Verdedigd stellen moet je 
altijd goed controleren.
Er blijken geen tactisch bezwaren te zijn.

Is er mogelijk een ander bezwaar ?
Op basis van de pionnenmeerderheid op de D-
vleugel kan wit daar mogelijk voor een 
vrijpion zorgen.
In een zuiver Toreneindspel kan zwart dit 
mogelijk op remise houden, maar in een zuiver 
Dame-eindspel is dit veel moeilijker omdat de 
verdedigende Dame die vrijpion niet kan 
afstoppen en dus moet uitkijken naar eeuwig 
schaak. Aangezien Kg1 echter behoorlijk 
veilig staat is dit waarschijnlijk niet haalbaar 
voor zwart.
Conclusie: een torenruil komt wit goed van 
pas omdat hij dan na 1...Td8?! 2.TxTd8+ kan 
afruilen naar een pionneneindspel met elk een 
dame waarbij wit een K-stelling heeft die 
makkelijk aan eeuwig schaak kan weerstaan.

Indien zwart de partij nog wil redden moet hij 
daar dus rekening mee houden en torenuil 
vermijden en bij voorkeur Dameruil opzoeken. 
omdat een moeilijk eindspel remise houden 
met elk een Toren mogelijk is.



schaaktraining.met.jan Nr 19          01-12-2014                                                               pagina  10

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

Toren 4: Wit aan zet.

Met wit opteerde ik hier na een korte 
overweging voor torenruil met 1.Te6!? TxTe6 
2.fxTe6 Kxe6 en gaf ik een pion terug in ruil 
voor een zuiver pionneneindspel.
Ik oordeelde dat wit betere kansen heeft in dit 
"gelijke" pionneneindspel dan in het 
"voordelige" toreneindspel. 
In dit gelijke pionneneindspel heeft wit 
inderdaad de betere kansen omdat wit over 2 
reserve tempi beschikt met zijn h2-pion. Het 
witte plan is deze reserve tempi te gebruiken 
als zwart in tempodwang geraakt. Er volgde :
3.Ke4  beide  Koningen  houden  elkaar  nu  in 
evenwicht en zwart heeft zelfs het geluk dat hij 
mogelijk zijn f6/h6 pion kan opgeven indien 
hijzelf pion c3/a2 kan bemachtigen. Voorlopig 
is hij net een zet te laat tegenover wit, maar het 
is een strohalm. 3...a5  4.a3?! [het nadeel van 
deze zet is dat zwart nu een tempo wint indien 
hij met zijn Koning naar de D-vleugel komt. 
Wit  had  beter  zijn  pion  zover  mogelijk 
achteraan laten staan (a2) waardoor zwart tijd 
verliest om die te slaan. 4.h3! ]  4...h5?  zwart 
geeft de moed op en is nu hopeloos verloren 
omdat de zwarte koning de pionnen op de h-
lijn moet elimineren. Meer weerstand had Kd6 
geboden wat mogelijk genoeg is voor remise. 
[39...Kd6  40.Kd4  (40.Kf5  Kd5  41.Kxf6  Kc4 
42.h4  Kxc3  43.g5  hxg5  44.hxg5  b4  45.axb4  
axb4  46.g6  b3  47.g7  b2  48.g8D)  40...Kc6] 
5.gxh5 f5+ 6.Kf4 Kf6 7.h6 Kg6 8.h7 Kxh7 
9.Kxf5 opgave

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

Toren 5: Wit aan zet. 
Maak eerst een kleine analyse en probeer dan 

het eenvoudigste winstplan te bepalen.

Een nogal betwistbare aanpak, maar 
persoonlijk geef ik de voorkeur aan een 
eenvoudige winstplan i.p.v. lange 
berekeningen.
Als we de stelling analyseren dan zien we dat:

- wit een pion meer heeft
- het een toreneindspel betreft, wat 

betekent dat zo'n eindspel niet makkelijk te 
winnen is

- een belangrijk element in de stelling 
is dat de zwarte koning op de D-vleugel staat 
en de witte koning BINNEN gedrongen is op 
de K-vleugel. 

- zwart heeft een gevaarlijke vrijpion 
op de a-lijn.

- beide torens staan een beetje passief 
want ze zijn gebonden aan de verdediging van 
een eigen pion.

Het eenvoudigste winstplan ?
- de belangrijkste aanwijzing is dat de 

witte koning ACTIEF op de K-vleugel staat, 
daar waar wit ook een pionoverwicht heeft. 
Het ligt dus voor de hand dat wit daar zal 
proberen een beslissende vrijpion te maken.

- een eerste denkpiste kan zijn dat wit 
bijvoorbeeld 1.g5 hxg5 2.Kxg5 of 1.f5 Tg2 
2.Kxh6 Txg4 speelt doch dan is er nog slechts 
1 pion op de K-vleugel en is de zwarte toren 
erg actief want die moet dan geen pion h6 
meer verdedigen en de hamvraag is dan of 
zwart geen tegengewicht kan vormen met de 
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a5-pion. In klare taal, wit heeft de zwarte 
zwakke h6-pion afgeruild en zwart heeft nog 
steeds zijn gevaarlijke a5-pion.

- vandaar het andere idee, namelijk 
geen pionnen nodeloos te ruilen op de K-
vleugel. Laat die zwakke h6-pion nog maar 
een tijdje staan (tot wit hem mogelijk gratis 
krijgt) en wit probeert de gevaarlijke a5-pion 
uit te schakelen. Indien beide pionnen op de 
D-vleugel verdwijnen doet wit een goede zaak 
want  de witte koning staat goed opgesteld op 
de K-vleugel, terwijl de zwarte koning nog op 
de D-vleugel staat.

Vandaar dat wit nu 1.Ta3! speelt waarop kan 
volgen:

- 1...Kxc5? 2.Txa5+ en wit zal 
probleemloos pion h6 koud maken en dan 
promoveren

- 1...Kb5 (zwart wil pion a5 niet 
zomaar ruilen) 2.c6! Kxc6 3.Txa5 en wit zal 
pion h5 veroveren waarna beide witte pionnen 
de winst afdwingen.

Conclusie: het eenvoudigste winstplan is de 
gevaarlijke a5-pion proberen te ruilen voor de 
c5 pion waarna wit op de K-vleugel duidelijk 
de bovenhand heeft omdat de witte koning 
daar is binnen gedrongen. 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zpp+-+kzp-'
6-+p+-+-+&
5+-zPp+-+-%
4-+-zP-+-+$
3zP-+-tRP+-#
2-tr-+-+-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Toren 6: Zwart aan zet.
Zwart wil graag 1...Td2 spelen om pion d4 te 

veroveren , doch dan speelt wit 2.Tb3! en 
dreigt er gelijk spel.

Heb je een winnend plan voor zwart ?

Het winnend plan is pion a7 tot op a4 te 
spelen. Dit verhindert dat wit ooit Tb3 kan 
spelen en dreigt ook sterk dat zwart zelf Tb3 
zou spelen.

En zo geschiedde en na 1...a5!    2.Kf1 a4   
3.Ke1 Tb3 bereiken we volgende stelling:
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+kzp-'
6-+p+-+-+&
5+-zPp+-+-%
4p+-zP-+-+$
3zPr+-tRP+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy

Toren 7: Wit aan zet. 
Hoe beoordeel je 4.TxTb3 ? 

Gewonnen - remise of verloren ?
Wat denk je van het alternatief 

 4.Kd2 TxTe3  5.KxTe3. 
Is dit gewonnen - remise of verloren ?

Na 4.TxTb3 axTb3  kan wit wel pion b3 
veroveren (Kd2 enz.), doch dan laat hij pion f3 
aan zijn lot over. De zwarte Kf7 zal die dan 
snel oppeuzelen en met zijn g-pion 
promoveren.
Conclusie: 4.TxTb3? is verloren voor wit.

Bekijken we nu het alternatief.
Na 4.Kd2   TxTe3  5.KxTe3   ontstaat een 
pionneneindspel waar zwart een pion meer 
heeft, maar die pionnenmeerderheid is niet 
mobiel en wordt onder controle gehouden door 
pion c5. Mocht de zwarte b- pion op b5 staan 
was dit ongetwijfeld gewonnen voor zwart, 
maar nu, met de pion op b7 is deze stelling 
remise-achtig.

Conclusie: 4.Kd2! geeft redelijke remise-
kansen voor wit.


