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Schaakopeningen voor Afrika

Indien er voldoende belangstelling is zal ik 2 boekjes "BONDIG openingsrepertoire voor de 
witspeler" uitwerken ten voordele van "noodhulp aan Afrika".

Openingsrepertoire e4 :  Wit speelt (1.e4)   +  120 oefendiagrams
Openingsrepertoire d4 :  Wit speelt (1.d4)   +  120 oefendiagrams

Ik maak zelf een (goede) keuze uit de mogelijke varianten zodat de theoretische leerstof beperkt 
blijft. Elk boekje zal ongeveer 20 blz "theorie" bevatten en 20 blz "oefendiagrams" die je toelaten 
de leerstof beter te assimileren. (Totaal is elk boekje dus 40 blz formaat A4)

Elk boekje kost 10 Euro en de OPBRENGST stort ik dan integraal voor "noodhulp aan Afrika".

Indien je interesse hebt graag een seintje voor 20 April voor welk "openingsrepertoire" zodat ik kan 
beslissen of ik ze maak of niet.
Ik verwacht dat de productie ervan klaar zal zijn in augustus 2012.

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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Checkmate is the game 2
Hieronder 4 oefeningen waar  je mat moet geven.
Belangrijk i.v.m. de juiste training is dat je alles berekent tot het einde en telkens ook de beste 
verdedigingszetten zoekt die je dan moet counteren. Je mag dus niet gokken op de eerste zet en 
dan de berekening stoppen en denken dat je het gevonden hebt. 
Nog een kleine tip: een mataanval begint meestal (niet altijd) met een reeks schaakzetten.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-tR(
7+-+lmkr+-'
6-+-+p+-+&
5+-+pzP-+-%
4-+-+-+-+$
3+PzP-vLN+p#
2-+-+-+-zP"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

Mat 1: 
Wit aan zet 1

XABCDEFGHY
8-tr-+-trn+(
7zp-+-+-vlk'
6l+-zpP+-zp&
5wq-zpP+-+-%
4-zp-+pzP-sN$
3+-+-vL-+P#
2PzP-+-+L+"
1+-+NtRRmK-!
xabcdefghy

Mat 2:
Wit aan zet.  Indrukwekkend ..2

1   Om te starten een heel gemakkelijke. 
Met 1.Lc5+ is het direct mat. (1.Lg5+?-Tf6)

2   Uit een partij van Aljechin (1928). Er 
volgde 1.Lxe4+ - Kh8  2.Pg6+ - Kh7 
3.PxTf8+ - Kh8  4.Pg6+ - Kh7  5.Pe5+ - Kh8 
6.Pf7 mat. Van een superpaard gesproken ....

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

Mat 3:
Wit aan zet sluit het matnet ..3

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

Mat 4:
Zwart aan zet geeft mat in 2..4

3  Deze oefening start (uitzonderlijk) niet met 
een schaakzet. Met 1.a3! wordt Ka4 
opgesloten en nadien komt er Pc3 mat.

4  Met  1..Dh2+   2.Kg5-Dh6+ mat
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Verdedigen ....hoe doe je dit ?  1
Het is mijn ervaring dat veel spelers het lastig hebben met goed verdedigen. Hier zijn mogelijk 2 
goede redenen voor. 

- Eén, je moet goede aanvalsinzichten hebben om te kunnen inschatten tegen welke (soms 
verborgen) dreigingen je je moet verdedigen, 
- Twee ... er bestaan nauwelijks oefeningen op dit thema. Er bestaan duizenden oefeningen 
ivm matzetten en materiaalwinst, maar ik ken weinig oefeningen waar je leert verdedigen. 
Vandaar dus deze rubriek.

Hoe goed verdedigen ?
Als je tegenstander gespeeld heeft gaat er soms een dreiging uit van zijn zet. 
Minder ervaren spelers hebben dan de reflex zich automatisch te bekommeren om deze dreiging en 
defensief te denken. FOUT !
Je moet eerst onderzoeken of jezelf geen belangrijkere tegendreiging kan organiseren zodat je het 
initiatief kan veroveren. 
In klare taal, als hij een pion aanvalt, kan je misschien adequaat bij hem een stuk aanvallen, of als 
hij je dame aanvalt kan je misschien mat dreigen.
De eerste verdedigingsreflex moet dus deze van TEGENCOUNTEREN zijn !

Pas als dit niet mogelijk is begint het "gewone" verdedigingswerk.
Dit bestaat erin van zijn dreigingen en aanvalsmogelijkheden te ontdekken waarna je naar gepaste 
verdedigingsvormen gaat zoeken.  
Vervolgens ga je elke verdedigingsvorm naar best vermogen analyseren. 
In deze analyse moet je zeker ook het "schaak/slag-pad" bestuderen. Het "schaak/slag-pad" zijn de 
gevaarlijke schaak- en slagzetten die mogelijk zijn. 
Na analyse van de verschillende verdedigingsvormen speel je dan (normaal) diegene met de beste 
waardering. In uitzonderlijke gevallen kan je hiervan afwijken voor pragmatische redenen.5

Ik heb enkele tips om de verdediging goed te voeren:
1. De eerste reflex moet zijn, kan ik gepast tegencounteren.
2. Inventariseer je eigen zwakke punten (meestal zijn dit "nul-verdedigde punten") en 

onderzoek hoe je tegenstander daarvan zou kunnen gebruik maken.
3. Probeer in je verdedigingsconcept geen bijkomende zwaktes te scheppen want die geven 

de aanvaller alleen nieuwe aanknopingspunten.
4. Probeer, indien je koningsstelling onder druk staat, zolang mogelijk verzwakkende 

pionzetten te vermijden. Indien je een pionzet moet spelen, kies dan eentje die de minste 
verzwakkingen maakt.

5. Breng tijdig stukken naar je bedreigde koningsstelling.
6. Ruil de gevaarlijkste aanvallers af (dames - torens) en probeer zelf je verdedigende 

stukken op het bord te behouden. 

Ik wil nog opmerken dat het bijzonder moeilijk is om VERBORGEN DREIGINGEN te ontdekken. 
Het betreft hier zetten die niet onmiddellijk iets aanvallen, maar wel een voorbereiding zijn op een 
potentiële (materiaal) winst. Indien je deze dreigingen dus mist, kan je mogelijk geen gepaste 
verdediging meer verzinnen.

5  Wanneer ik bijvoorbeeld een slechte (verloren) stelling heb, en de "beste verdediging" zorgt voor 
een te simpele stelling kies ik indien mogelijk voor een alternatieve complexere variant zodat er 
strijd blijft en mijn tegenstander mogelijk een fout maakt.
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Om dit inleidend artikel over "Verdedigen" af te sluiten geef ik hierbij enkele voorbeeldoefeningen 
van verborgen dreigingen. 
De voorbeelden zijn toch wel moeilijk maar ik nodig je uit bij wijze van oefening eerst zelf een 
antwoord op de gestelde vragen te vinden. De oplossingen staan achter het laatste voorbeeld.

XHGFEDCBAY
1-mKR+QtR-+!
2zPPzP-sN-zPP"
3-+NzP-+-+#
4+-vL-zP-vl-$
5-+p+p+-+%
6+-+p+-+-&
7pzp-+-+pzp'
8trn+kwq-snr(
xhgfedcbay

Voorbeeld 1 : zwart aan zet

Wit heeft zopas het "normale" 1.0-0 gespeeld. 
Wat komt er als zwart het "evidente" 1...-Pf6 
zou spelen ?
Nu je de verborgen dreiging hebt nodig ik je 
uit 3 aanvaardbare zwarte zetten te verzinnen 
in de diagramstelling.

XHGFEDCBAY
1-mK-tR-+-+!
2+P+-tR-+-"
3P+-+-zPP+#
4+-zP-zP-+N$
5-vLq+p+-+%
6+p+p+-zp-&
7pmkp+-+-zp'
8+-+-+r+-(
xhgfedcbay

Voorbeeld 2 : zwart aan zet
Wit heeft zopas f4 gespeeld. Dit lijkt hij 
gespeeld te hebben om Lg5 te dekken .....
Als zwart nu gewoon 1....-h6 speelt (met het 
idee dat na 2.Lh4 - Dxf4 volgt) dan dondert er 
wat. Ziet je wat ? 
Neen, kijk dan nog eens goed.
Ah, je hebt het gezien. Goed zo, wat moet 
zwart dus nu spelen ? Zwart heeft 2 manieren 
om zich te redden .....

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7zp-+-+p+k'
6-zp-+p+pzp&
5+-+p+-+-%
4N+-zP-+-zP$
3+PzPq+P+L#
2-+-+-+P+"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy

Voorbeeld 3: wit aan zet
Zwart heeft zopas Dd3 gespeeld. Blijkbaar 
geen directe dreiging, alhoewel het een 
VERBORGEN dreiging (materiaalwinst) 
bevat.
Eens je die gevonden hebt, kan je zoeken naar 
mogelijke manieren om je hiertegen te 
verdedigen.
Er is weer maar 1 "aanvaardbare" manier om 
je materiaal gepast te verdedigen.

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7zp-+-+p+k'
6-zp-+p+pzp&
5+-+p+-+-%
4N+-zP-+-zP$
3+PzPq+P+L#
2-+-+-tRP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Voorbeeld 4 Wit aan zet.
Bijna dezelfde stelling als in voorbeeld 3. 
Enkel Tf1 staat nu op f2.
Zwart heeft dezelfde VERBORGEN dreiging. 
Wit heeft hier wel plots veel meer 
verdedigingsmogelijkheden. Kan U er een 4-
tal vinden ?
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Oplossingen:
Voorbeeld 1:
De zwakke schakel in de zwarte stelling is de ongedekte Lb4 en de witte dreiging heeft daarmee 
verband. Met 1.LxPb8 - LxPd2 (TxLb8  2.Da4+ en 3.DxLb4)  2.Lc7! en  3.DxLd2 dreigt wit dus 
stukwinst. 
Mogelijke aanvaardbare verdedigingszetten zijn:

1....- LxPd2 en pas nadien eventueel 2....-Pf6
1....- Pc6 (een ontwikkelingszet die ook Lb4 dekt en de c-lijn afstopt
1....- Ld6 (een terugplooien dat de gevaarlijke Lf4 wil afruilen)  2.LxLd6 - DxLd6  3.Tc8+ - 

Ke7 en zwart zit in grote zetdwang omdat geen van beide paarden kan ontwikkeld worden wegens 
de toren op c8. Deze variant is een voorbeeld met "schaak-en slagzetten".

1....-Pa6 (ontwikkelingszet die ook Lb4 dekt en ook de inval op c7 stopt)
1....-Pe7 (ontwikkelingszet die eventueel Pc6 toelaat op 2.LxPb8 - DxPb8 3.Da4+)

Voorbeeld 2:
De witte dreiging is 1.g4! en de zwarte dame gaat verloren ! De zet 1.Te5? is daarentegen geen 
dreiging omdat zwart dan via 1...-Db1+ en Dxb3 zelfs in het voordeel komt.
Nu we de dodelijke dreiging van wit ontdekt hebben moeten we zoeken naar een gepaste 
verdediging. We kunnen enkel ruimte maken voor de dame met 1...-e5?! doch dit betekent 
pionverlies. Een andere aanpak is van g4 te verhinderen. De enige zet die 1.g4 kan stoppen (en dus 
dameverlies kan vermijden) is 1...-h5!

Voorbeeld 3:
De zwarte dreiging is niet zo voor de hand liggend. De zwarte dreiging is 1...-b5! 2.Pc5 - Dxc3 met 
pionwinst. Ik merk op dat het zwakke punt in de witte stelling een "nul-verdedigd punt" is op c3 en 
zwart dit dus als motief gebruikt (uitschakelen/verjagen verdediger)
Wat kan wit hier nu tegen verzinnen ?
ik laat enkele denkpistes de revue passeren.
- 1.Tc1 (de meest eenvoudige) Wit heeft geen zwakke punten en het is niet duidelijk hoe zwart 
verder zal zetten, dus stoppen we hier de concrete berekening.
- 1.f4 om dan op 1...b5  2.Tf3 (hierdoor is Te1 zonder dekking, dus rekenen we verder) - Dd2!  en 
wit verliest materiaal want zowel Te1 als Pa4 staan aangevallen
- 1.Ta1 (een fantasievolle aanpak) - b5  2.Pc5 - Dxc3  3.Txa7  doch Dxd4+ (en het zwakke punt d4 
gooit roet in het witte eten.)

Conclusie : 1.Tc1 is de beste verdediging. 

Voorbeeld 4:
De zwarte dreiging is nog steeds 1...-b5!  2.Pc5 - Dxc3 met pionwinst.
Wit heeft in deze stelling meerdere manieren om zich hiertegen te wapenen.
- 1.Tc1 - De3! (valt de zwakke punten aan)  2.Tcc2 - Df4!(valt de zwakke pion h4 aan)  en pion h4 
gaat verloren.
- 1. Tfe2 (dekt beide torens) - b5  2.Te3! (dekt nu ook pion c3) - Dc2  3.Pc5 en zwart heeft niet 
direct verdere aanvalsdoelen, dus kan je  hier de concrete berekening stoppen.
- 1. g3! (een fantasievolle aanpak die 1..- b5?! ontkracht wegens   2.Lf1 !  De enige zwakke punten 
in deze stelling (na 1.g3) zijn "g3 - Te1 en pion b3". Zwart kan echter geen van deze aanvallen en 
dus kan de concrete berekening hier stoppen. 
-1.g4!? met eenzelfde motief als 1.g3 doch na 1...b5?? wint 2.Lf1! de dame die nu geen vluchtveld 
heeft.
Persoonlijk zou ik opteren voor de meest natuurlijke zet 1.Tfe2, maar 1.g4!? is wel een leuke val.
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Combinaties 4
Als je het motief gezien hebt is reeds de helft van de combinatie opgelost............
Zoals steeds staan de motieven in de voetnoot, de oplossing achteraan.

XHGFEDCBAY
1R+-+-+-tR!
2zPP+-+P+P"
3-mK-+-+P+#
4+-vLP+-+-$
5-+-sN-+-+%
6+-+-vlpzpl&
7pzp-+p+-+'
8+ktr-+-+r(
xhgfedcbay

Combi 1: Zwart aan zet. 
Motief ? 1 Oplossing?
XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-+!
2zPP+-+NvL-"
3-sN-+-zP-zP#
4+pzPP+p+-$
5-tR-+-+-+%
6wq-+-+p+-&
7pzp-+-+pzp'
8mk-tr-+-+r(
xhgfedcbay

Combi 2: Zwart aan zet. 
Motief ? 2 Oplossing?

1  Hier is het motief 2-ledig. Eerst en vooral is 
er de penning op het Pe5. Een ander motief is 
dat Pe5 en Lf4 "nul-verdedigd" staan. 

2   Hier zijn het Tg5 en pion f4 de "nul-
verdedigde" punten. Even rustig rekenen...  

XHGFEDCBAY
1-mK-+R+-+!
2+PzP-tR-zP-"
3P+N+-+-zP#
4+-snP+-+-$
5-+-zp-+-+%
6vlp+-+-zpL&
7p+p+r+-zp'
8+k+-tr-+-(
xhgfedcbay

Combi 3: Zwart aan zet. 
Motief ? 3 Oplossing? 
XHGFEDCBAY
1-mK-tR-+L+!
2zPPzP-+-+P"
3-+N+-+P+#
4wQ-+-+-+-$
5-+-zPnwq-zp%
6vLp+psNn+-&
7pvlp+p+-+'
8+ktr-+-+l(
xhgfedcbay

Combi 4: Zwart aan zet. 
Motief ? 4 Oplossing?

3  Het zwakke punt in de witte stelling is de 
druk op de d-lijn (Td2 staat "nul-verdedigd") 
en verder heeft zwart ook Pf4 op een sterke 
voorpost en Lh6.....

4  Er staan 3 punten "nul-verdedigd" bij wit. 
Dit zijn Lh6, Pd6 en pion e5. ...
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-zpn+p+k'
6p+-+q+-zp&
5+p+-zp-+Q%
4-zP-snP+N+$
3zP-+-+rzP-#
2-+-tR-zP-+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy
Combi 5: Wit aan zet. 
Het motief is "relatief" 

standaard. De oplossing is 
wel moeilijker.

Motief ? 5 Oplossing?
XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-+-wqp+p'
6-+-+-+pzP&
5zp-+-zp-+-%
4-+N+P+Q+$
3+-+-+-zP-#
2-zPntr-zP-+"
1tR-+-sN-mK-!
xabcdefghy
Combi 6: Wit aan zet. 
Motief ? 6 Oplossing ?

5  Het motief is Tf3 die door Dh5 kan 
aangevallen worden. 

6  Een erg labiele stelling want zowel bij wit 
als bij zwart staan alle stukken "nul-
verdedigd". Een signaal dat er dus tactiek aan 
te pas kan komen. 

XHGFEDCBAY
1-+-tR-+K+!
2zPPzP-+LzPP"
3-+-+qzP-+#
4+-+-zP-+-$
5-+-tR-+-+%
6+-+-+-trp&
7pzpN+-+p+'
8+-tr-+-mk-(
xhgfedcbay

Combi 7: Zwart aan zet. 
Motief ? 7 Oplossing?

XHGFEDCBAY
1-+-tR-+K+!
2zPPzPR+-zPP"
3-+-+-wqL+#
4+-+-zP-+-$
5-+-+-+-+%
6+-+-+-trp&
7pzpN+-+p+'
8+-tr-+-mk-(
xhgfedcbay

Combi 8: Zwart aan zet. 
Motief ?8 Oplossing?

7  Het motief zou hier het hangende Pf7 
kunnen zijn, maar zwart moet eerst iets doen 
met Dd3. Een ander motief is dat Tb6 de pion 
b2 pent.... 

8  Het motief is Pf7 dat "ongedekt" staat doch 
Dc3 "hangt". 
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Antwoorden:

Combi 1 : Zwart heeft hier 2 pistes om winst te maken.
Het beste is 1...-g5! en wit verliest zuiver een stuk.
Een 2e oplossing is 1...-TxLf4!?  2.KxTf4 - Tf8+  3. K speelt en 3...-
LxPe5. Hier heeft zwart dus 2 stukken voor 1 toren gewonnen.

Combi 2 : 1....-Txf4! en na  2.Txf4 - DxTg5 heeft zwart een pion gewonnen.

Combi 3 : De oplossing is 1...-TxTd2  2.TxTd2 (PxTd2? - Pe6 en stukwinst 
want Pd2 staat gepend) - Pxh3+!  3.gxPh3 - LxTd2  4.Pxe5 en 
zwart heeft een zuivere kwaliteit gewonnen.

Uiteraard kan zwart ook  1...-Ph3+  2.gxPh3 - LxTd2 3.Pxe5 - Td6 
spelen doch aangezien zwart materiaal zal winnen doet hij er goed 
aan om zoveel mogelijk stukken af te ruilen zodat zijn 
winstvoering achteraf gemakkelijker wordt.

Combi 4 : Met 2 zwakke punten in de stelling is het zeker raadzaam om naar 
een oplossing te zoeken en een lacune in de witte samenhang te 
vinden.
Met 1...Pxe5!  2.PxPe5 - DxPd6 heeft zwart een pion buit gemaakt.

Combi 5 : De oplossing is 1.TxPd4! - exTd4  2.Pxh6 -Tf6 (Db3 3.Pf5+ Kg8 
4.Dg5+ en zwart gaat mat) 3.Pf5+ - Kg8  4.Dg5+ met winnende 
aanval.

Combi 6 : Met 1.Tc1! verliest zwart een kwaliteit.

Combi 7 : Niet zo moeilijk dacht ik. Met 1...-Dxc3 wint zwart een pion en 
dreigt hij mat alsook TxPf7.

Combi 8 : Logisch maar toch niet evident ... met 1...TxLb3!   2.axTb3 - Dd3+! 
(een belangrijke tempo-zet)  3.Ka2 - TxPf7 heeft zwart 2 stukken 
voor zijn geofferde toren.
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Openingsvallen.... Spaans
Hierbij enkele openingsvalletjes in de Spaanse Opening. Het is uiteraard niet de bedoeling dat je 
deze valletjes probeert op het bord te krijgen want dat is weinig waarschijnlijk. Als je ze overloopt 
krijg je echter wel een betere feeling met deze opening en train je je tactische visie.
Ik heb ook geprobeerd ze een beetje per openingsvariant te plaatsen.

Berlijnse variant (3....-Pf6)
De  Mortimer val:

1.e4 e5  2.Pf3 Pc6  3.Lb5 (Spaans) Pf6 (de 
Berlijnse variant) 4.d3 Pe7  5.Pxe5? (0-0 of 

Pc3 is beter) 
XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zppzppsnpzpp'
6-+-+-sn-+&
5+L+-sN-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+P+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

 c6!  6.Pc4 (6.La4-.Da5+  of  6.Lc4-Da5+  in 
beide gevallen stukwinst) Nu dreigt wit mat op 

d6) d6! 7.La4 b5  en stukwinst.

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 Pf6 4.0–0 Pg4 5.h3 h5 
XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zppzpp+pzp-'
6-+n+-+-+&
5+L+-zp-+p%
4-+-+P+n+$
3+-+-+N+P#
2PzPPzP-zPP+"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy

6.hxg4? hxg4 7.Lxc6 dxc6 8.Pxe5 Dh4 9.f3 g3 
10.Te1 Dh1# 0–1

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 Pf6 4.0–0 Pxe4 5.Te1 
d5?? (een fout beter is  5...-Pd6) Zie diagram
XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+L+pzp-+-%
4-+-+n+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy

 6.d3 Pd6 7.Lxc6+ bxc6 8.Pxe5 Le6 9.Pxc6 
Dd7 10.Pe5 Db5 11.Pc3 en wit heeft een 

duidelijk betere stelling

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 Pf6 4.0–0 Pxe4 5.Te1 
Pd6 6.Pxe5 Pxe5 7.Txe5+ Le7 8.Pc3 Pxb5?

(beter is 0-0) 
XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzppvlpzpp'
6-+-+-+-+&
5+n+-tR-+-%
4-+-+-+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tR-vLQ+-mK-!
xabcdefghy
met 9.Pd5!  krijgt wit de betere stelling
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1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 Pf6 4.0–0 Pxe4 5.d4 
Le7  6.De2  d5  7.dxe5  0–0  8.c4  a6  9.cxd5 
Dxd5? (zwart neemt grote risico's) Diagram 

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+pzp-vlpzpp'
6p+n+-+-+&
5+L+qzP-+-%
4-+-+n+-+$
3+-+-+N+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy

10.Lc4!  Pd4  11.Pxd4 Dxd4  12.Td1 (stukken 
erbij!)  Dxe5 13.Td5! 1–0

3...-a6-variant

De Ark van Noah
1.e4 e5  2.Pf3 Pc6  3.Lb5 (Spaans) a6  4.La4 
d6  5.d4? (beter is c3 of 0-0) b5 6.Lb3 Pxd4! 

7.Pxd4 -exd4  8.Dxd4? een grote fout
XABCDEFGHY
8r+lwqkvlntr(
7+-zp-+pzpp'
6p+-zp-+-+&
5+p+-+-+-%
4-+-wQP+-+$
3+L+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy

c5! 9.Dd5 Le6  10.Dc6 Ld7  11.Dd5 c4 en 
stukwinst

De Tarrasch val
1.e4 e5  2.Pf3 Pc6  3.Lb5 (Spaans) a6  4.La4 

Pf6 (Open variant) 5.0-0 Pxe4  6.d4 b5  7.Lb3 
d5  8.dxe5 Le6  9.c3 Le7  10.Te1 0-0  11.Pd4 

Dd7?  diagram
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-zpqvlpzpp'
6p+n+l+-+&
5+p+pzP-+-%
4-+-sNn+-+$
3+LzP-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy

12.PxLe6 en zowel 12....DxPe6 als 12....fxPe6 
verliest een stuk met 13.TxPe4 ! 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.Lxc6 dxc6 5.0–0 
Lg4 6.h3 h5 

XABCDEFGHY
8r+-wqkvlntr(
7+pzp-+pzp-'
6p+p+-+-+&
5+-+-zp-+p%
4-+-+P+l+$
3+-+-+N+P#
2PzPPzP-zPP+"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy

7.hxg4? (fout wit mag het stuk niet slaan) 
hxg4 8.Pxe5? (hier kan wit het best Pf3 laten 
staan en het stuk terug afgeven) Dh4 9.f3 g3 

10.Te1 Dh1# 0–1
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En nu eentje van  Capablanca (1908!!) dat 
echter niet waterdicht is

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6 5.d4 
Pxe4 6.d5 Pe7 7.Pxe5 b5 8.Lb3 Lb7 9.d6 Pxd6 

10.Dxd6 diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7+lzppsnpzpp'
6p+-wQ-+-+&
5+p+-sN-+-%
4-+-+-+-+$
3+L+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy

 en zwart gaf hier op .... echter met 10...-Pd5!! 
had hij de partij kunnen redden (11.DxPd5 - 

LxDd5  12.LxLd5

3...f5-variant
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 f5 (Schliemann 

variant) 4.Pc3 Pf6 5.0–0 fxe4 6.Lxc6 dxc6 
7.Pxe5 ? diagram

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zppzp-+-zpp'
6-+p+-sn-+&
5+-+-sN-+-%
4-+-+p+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy
Zwart wint nu met  7... -Dd4! een stuk

3....-Pge7
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 Pge7 4.d4 exd4 
5.Pxd4 Pxd4 6.Dxd4 c6 7.Lc4 d5 8.Lb3 

Diagram 
XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+-snpzpp'
6-+p+-+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-wQP+-+$
3+L+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy

8...dxe4 ??? een blunder van formaat wegens 
9.Lxf7+ en damewinst

Overigens zou dit in deze "gelijkaardige" 
stelling waar ik Pe7 en Pb1 heb weggenomen 
(zie diagram hieronder) geen blunder geweest 

zijn

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+p+-+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-wQP+-+$
3+L+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

 aangezien er nu op 8...-dxe4  9.Lxf7+ -KxLf7 
10.DxDd8 - Lb4+!  en 11....-TxDd8 volgt met 
geen materiaalverlies. Deze "truc" gaat dus op 
omdat hier Lf8 met schaak kan ontwikkelen.


