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Straffe uitspraak van een grootmeester.....
Schaken is een verschrikkelijk spel. 

Als je geen centrum hebt, heeft je tegenstander een gemakkelijke stelling. 
Heb je wel een centrum, dan pas heb je iets om je zorgen over te maken!

(Siegbert Tarrasch)

"BONDIG openingsrepertoire voor de witspeler

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 )

Elk boekje kost 10 Euro en de OPBRENGST gaat naar "noodhulp voor Afrika"

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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Aanvallen 
Hierbij 6 fragmenten uit eenzelfde partij wit (2500) - zwart (2300). Mooi om te zien hoe de zwakke 
punten worden aangevallen en wit met TEMPO zijn stukken beter in stelling brengt.

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zp-wqpvlpzpp'
6-zp-+p+-+&
5sn-+-zPP+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+N+PzP"
1tRQvL-+RmK-!
xabcdefghy

Aanval 1: Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zp-+pvlpzpp'
6-zpq+p+-+&
5sn-+-zPP+-%
4-+-zPQ+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+N+PzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Aanval 2: een zet verder. Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zp-+pvlp+p'
6-zp-+q+p+&
5sn-+-zP-+-%
4-+-zP-+Q+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+N+PzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Aanval 3: een zet verder. Wit aan zet

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-+pvlp+p'
6-zp-+q+p+&
5sn-+-zP-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zP-+Q+-#
2P+-+N+PzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Aanval 4: wit aan zet 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-+pvlp+p'
6-zp-+-+p+&
5sn-+-zP-+-%
4-+qzP-sN-+$
3+-zP-+Q+-#
2P+-+-+PzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Aanval 5: een zet verder. Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-+pvlp+p'
6-zpn+-+p+&
5+-+NzP-+-%
4-+qzP-+-+$
3+-zP-+Q+-#
2P+-+-+PzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Aanval 6:  weer een zet verder. Wit aan zet.
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Oplossingen:
Aanval 1:
Hoe kan wit zijn stukken actiever opstellen.... door met tempo de nul-verdedigde 
punten aan te vallen.
Vandaar  1.De4!  met aanval op Ta8
Hier staat De4 centraal en heeft ze veel toekomstperspectieven.

Aanval 2:
Wit heeft geen interesse in dameruil want dan is zijn ontwikkelingsvoordeel 
verwaarloosbaar.

Hij zoekt naar nieuwe doelen voor De4 en vindt ...pion g7 die nul-verdedigd staat.
Conclusie:  1.Dg4! en weer moet zwart aan verdedigen denken

Aanval 3:
Nog steeds heeft wit er geen voordeel bij om de dames te ruilen en dus zoekt hij naar 
TEMPO-zetten om zijn Dg4 aan ruil te onttrekken.
Hij speelt dus 1.Df3!  wat naast aanval op Ta8 ook een beetje druk uitoefent op pion 
f7.

Aanval 4:
Deze keer zijn er geen zwakke punten die kunnen onder druk gezet worden, doch wit 
kan wel met TEMPO stukken in stelling brengen met 1.Pf4!  en zwart moet De6 in 
veiligheid brengen.

Aanval 5: 
Wat staat er nul-verdedigd dat interessant is ?
Ah, Le7 staat daar ongedekt dus ....1.Pd5! met TEMPO wordt het paard beter in 
stelling gebracht en wordt het meer en meer gevaarlijker.

Aanval 6:
Nu wordt het gemakkelijk.
Wit heeft een overmacht aan stukken in de aanval gebracht. Ik som ze even op: Df3 - 
Tf1 - Pd5 en Lc1 (loert op afstand). De zwarte stelling is bovendien verzwakt op de 
zwarte velden doordat de g-pion of g6 staat..... 

Met 1.Lh6! (een makkie) wint wit minstens de kwaliteit want hij moet f7 blijven 
dekken.

Voor de volledigheid geef ik je hierbij de betreffende partij.
 1.e4 c5 2.c3 Pf6 3.e5 Pd5 4.d4 cxd4 5.cxd4 e6 6.Pc3 Pxc3 7.bxc3 Dc7 8.Dc2 b6 9.f4 
La6 10.Lxa6 Pxa6 11.Pe2 Pb4 12.Db1 Pc6 13.f5 Le7 14.0–0 Pa5 15.De4 Dc6 16.Dg4 
g6 17.fxe6 Dxe6 18.Df3 0–0 19.Pf4 Dc4 20.Pd5 Pc6 21.Lh6 1–0
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Verdedigen 
Verdedigen is naar mijn mening moeilijker dan aanvallen. De kunst bij goed verdedigen is niet 
enkel de mogelijke dreigingen vooraf te zien, maar ook geen onnodige nieuwe zwaktes te creëren 
want dit maakt het alleen gemakkelijker voor de aanvaller. Een goede verdediging vraagt soms ook 
de nodige fantasie omdat soms vanzelfsprekende zetten onvoldoende zijn.
Enkele oefeningen:
XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+K+-+-+Q"
3P+L+-+-+#
4+PzP-wq-+-$
5-+-+r+-+%
6zp-+p+-+-&
7-zpp+-mk-tR'
8+-+r+-+-(
xhgfedcbay

Oef 1: Zwart aan zet. 

Waar naartoe met Kc7? Er zijn veel opties, 
maar laat ons gewoon rustig eens al de opties 
bestuderen:
Optie Kb8 : 
er volgt 1.Ta8+ Kc7  en 2.TxTe8 en wint

optie Kc8:
en wit kan nu kiezen tussen Da6+ en Ta8+. 
Moeilijk om dit verder uit te rekenen. 
Bovendien laat ik Te8 zonder dekking 
staan ....Onduidelijke (riskante ?) variant.

optie Kd6:  en nu kan wit kiezen uit:
1.Da6+ - Kc5  2.Tc7+ -Kb4  3.Tb7 - Kc3  en 
dan weer veel witte mogelijkheden. Ziet er wel 
heel erg verdacht uit met de koning zo in het 
schietveld van de witte toren en dame (en 
mogelijk ook loper)
of 1.Da3+ Dc5 (Tc5? 2.Da6+ en mat volgt) 
2.Da6+ Dc6 en zwart lijkt stand te houden.
of 1.Ta6+  Ke7 en de zwart koning komt in 
veiligheid.

optie Kc6:  en wit kiest uit:
1.Da6+ Db6  2.Dc4 Dc5 en zwart lijkt stand te 
houden
1.Dc2+ Dc5 (Kd6? 2.Dc7 mat) en na 
2.LxTd5+ KxLd5 (exLd5 3.Tc7+! en 

damewinst) 3.Td7+! Kc6  4.Tc7+! en 
damewinst. 

blijft nog optie Kd8 (dekt Te8 en wil 
eventueel "vluchten via e7 naar f8 of f6". Wit 
heeft nu maar 1 schaakje, namelijk Ta8. Als 
wit geen schaak geeft dreigt er namelijk 1.....-
Dd2)
1. Ta8+ - Ke7 2.Da7-DxDa7 en de witte 
aanval is afgestopt.

Zonder absolute zekerheid te hebben weten we 
dus dat Kd8 geen zichtbaar verlies oplevert.
Ik zou dus 1....-Kd8 spelen omdat die het 
meeste kans (want ik kan alle varianten niet 
uitrekenen) op ontsnappen biedt.
XABCDEFGHY
8rsnl+k+-tr(
7zppwq-vlpzpp'
6-+-+p+-+&
5+R+L+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+N+-#
2P+PvLQzPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Oef 2: Kan zwart direct Ld5 slaan 
of moet er eerst iets anders?

Als hij 1...-exLd5 speelt opent hij natuurlijk de 
e-lijn waarop De2 en Te1 klaar staan.

Toch even nakijken.
1.........-exd5  2.Lf4 (weglokken van de 
verdediger omdat aanvallen van het gepende 
stuk Le7 met Lb4 faalt op Le6)  Dd8 (op Dd7 
of Dd6 volgt 3.Txd5 en wint) 
3. Txd5 - Ld7 (of Pd7)  4.Ld6 en wint.
Het probleem is dus dat wit met Txd5 zijn 
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aanval kan laten doorslaan. Kan zwart dit niet 
verhinderen ? 
Inderdaad, met 1...-a6! (nu moet de Tb5 weg 
van de 5e rij) 2.Tb3 - exd5  en nu moet wit 
kiezen tussen 3.La5 en Lf4. Het beste is nu 
3.La5 - Dd7 (na Db6 4.Tc3 kan de dame niet 
tegelijk c8 en e7 houden)  4.Te3 - 0-0  5.Txe7 
en de stelling is met een klein materieel 
voordeel voor zwart ....
XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2zPKzP-+-wQ-"
3-zP-sN-+-zP#
4+-+-+-+-$
5-+-snRwqPzp%
6zp-+-tRNzp-&
7-zpp+-tr-+'
8+ksnr+-+-(
xhgfedcbay

Oef 3: Zwart aan zet ....
De zwarte dame is niet meer te redden 
dus ........
doet zwart een tegenaanval op de witte dame 
met 1..-Pc4!
Weer een mooi voorbeeld van tegencounteren.
TE ONTHOUDEN: een nuttige vorm van 
verdedigen kan TEGENCOUNTEREN zijn. 
XHGFEDCBAY
1R+-mK-vLNtR!
2zPPzP-+PzPP"
3-+-+-+L+#
4+-+-+-+-$
5-+-sN-+p+%
6+-+-wQ-+p&
7pzppsnpzpl+'
8tr-vlkwq-+r(
xhgfedcbay

Oef 4: Zwart aan zet ....

Wit (Capablanca) heeft zopas 10.DxPd6 
gespeeld in een oefenpartijtje en .....  de 

zwartspeler geeft nu op!!
Zou jij dit ook gedaan hebben ?

Als je moet verdedigen  heb je soms fantasie 
nodig .... en met 10....Pd5! kan zwart nog 
behoorlijk stand houden !! Deze zet offert 
blijkbaar Pd5 maar ...hij activeert vooral Lf8 
die nu Dd6 dreigt te slaan. Er had kunnen 
volgen: 11.DxPd5 - LxDd5  12.LxLd5 en 
zwart heeft een dame voor 3 stukken wat 
aanvaardbaar is.
XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+p+-trp+p'
6-zp-+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+P+n+-+$
3zP-+R+LvlP#
2-zPQ+-+P+"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy

Oef 5: Wit aan zet

De keuze is beperkt en dus kunnen we alles 
proberen uit te rekenen. 
De mogelijke zetten zijn 1.Kf1  of 1.Kd1  of 
1.Ke2
(De zet 1.Df2 bekijken we niet want die staat 
gelijk met opgave)

De zet 1.Kf1?? is na 1...Pd2+!  2.DxPd2-Te1 
3.DxTe1 - TxDe1 mat.

De zet 1.Kd1 is na 1..Pf2+ kwaliteitsverlies 
(maar wit stond een kwaliteit voor)

De zet 1.Ke2?! is onlogisch omdat hij 
vrijwillig zwart bijkomende kansen geeft. 
Zwart kan ten eerste al terugvallen op 1..-Pf2+ 
en de kwaliteit terug winnen (zie variant 
1.Kd1). Het geeft echter ook bijkomende 
(winst)kansen voor zwart zoals 1..-Pc5 of 1..-
Pg5.

Het is een goede strategie van de "goede" 
kansen voor je tegenstander te beperken en 
daarom is 1.Kd1 de beste verdedigingszet.
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Promotie
De waarde van de pion schommelt en hoe gevaarlijker hij wordt hoe belangrijker hij kan worden.
Het ultieme doel van elke pion is te promoveren en hierbij enkele oefeningen in dit verband van 
makkelijk naar moeilijk.

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

Prom 1: Wit wint met ....1

XHGFEDCBAY
1q+-+-+-+!
2+-+K+-+-"
3pzPQ+-+-zP#
4+-zP-+-+-$
5-+-+n+-vL%
6+-+-+-+-&
7-zpp+-+-+'
8+k+-+-+-(
xhgfedcbay
Prom 2: Zwart wint met ....2

1  De witte vrijpionnen lijken geblokkeerd 
doch met 1.Th7+ - Kd6  2.TxTc7 - KxTc7 
3.f6! loopt er eentje tot dame wat Kc7 ook 
speelt.

2  Pion h3 is er "bijna" ...1...DxDf3+ 
2.KxDf3 - Pe4! (dit blokkeert veld g2 voor 
Kf3) en 3....h2 en 4....h1D.

XABCDEFGHY
8-+k+-tr-+(
7wqp+-wQ-tr-'
6-+pzPn+p+&
5+-+p+p+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-tR-zPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
Prom 3: Wit wint met 3 ....

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

Prom 4: Wit aan zet4

3   1.d7+ - Kb8 (Kc7? 2.d8D mat) 2.DxTf8+ - 
Kc7 (PxDf8?  3.d8D mat) 3.Dc8+ en 4.d8D en 
wit heeft heel veel materiaal gewonnen.

4    De witspeler speelde hier sterk 1.f5! en na 
1...-gxf5 2.gxf5 (Lxf5? 3 b7) Ka6 (Kxa5. 3.f6 
en promotie van de f of b-pion) 3.f6 Le6 heeft 
de witte koning vrij spel. Inderdaad Ka6 moet 
b7 verhinderen, en Le6 moet f7 verhinderen. 
Kf2 kan dus rustig op rooftocht.
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+k+-'
6-zPpzp-+-+&
5+-+-+ptr-%
4-+-zP-+-+$
3+-+K+-+-#
2-+-+R+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Prom 5: Wit wint met ....5

XHGFEDCBAY
1-+-vL-+-+!
2+-+-mK-+P"
3-zP-+-+Pzp#
4+-zPksn-+-$
5-+-+-+-+%
6+-+-zp-+-&
7-+-+-+p+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

Prom 6: Zwart aan zet ...6

5   Als wit direct 1.b7 speelt kan zwart met 
1...-Th8 deze promotie nog stoppen, 
vandaar ....1.Te8!! en wat zwart ook speelt er 
volgt 2.b7!! en 3.b8D promotie. Merk op dat 
dit trucje werkt omdat Tg5 niet met tempo 
achter de b-pion kan gespeeld worden. (Op 
1..Tg3+ volgt namelijk 2.hxTg3) 

6   Zwart maakt gebruik van de ver opgerukte 
zwarte pion op a3 om "moedig" 1...-Pxb3+! te 
spelen en wit mag NIET 2.axPb3 spelen 
wegens 2...-a2 en 3...-a1D.
Na bijvoorbeeld 2.Kc3 -Pc5 heeft zwart terug 
gelijke kansen.

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-tr(
7+-+-+k+-'
6P+-+pzp-+&
5+L+-sn-zpP%
4-zPp+-+P+$
3+-+-+-+-#
2K+-tR-+-+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

Prom 7: Wit wint met ....7

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zP-+n+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-vLP+n+-%
4-+-+-zP-+$
3zP-+-+-+P#
2-+-+-+-+"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

Prom 8: Wit aan zet...8

Wit heeft al een stuk geofferd om een pion op 
a7 te krijgen. Er hangt nu nog een stuk (Lc5). 
Moet wit nu maar opgeven of is er nog iets ?

7  Een moeilijke alhoewel het thema duidelijk 
is: 1.Td7+  - PxTd7  2.TxPd7+ - Kf8 (Ke8? 
3.Th7+)  3.a7 - Tc8 (Ta8 4.Lc6)  4.Lc6 (of 
Lxc4) en 5.b5 en wit haalt een dame.

8  Wit zou graag  pion a7 laten promoveren 
doch Te8 verhindert dit. Aangezien 1.Tb8 niets 
oplevert vanwege Pd7 ... speelde wit 1.Tb7!! 
en zwart kon opgeven omdat na 1...-PxLc5 
2.Tb8 en 2.a8D volgt en op 1...-Td8 2.TxPd7! 
-TxTd7  3.a8D+. 
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Combinaties 
In de reeks combinaties wil ik je tonen hoe ikzelf deze stellingen oplos zodat je dit ook 
gemakkelijker kan vinden.  Ik werk meestal met MOTIEVEN waarna ik doelgericht ga zoeken.
Ik nodig je uit om ook op deze wijze de oefeningen aan te pakken, want 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.
XABCDEFGHY
8-wq-+-+-+(
7+-+l+pmk-'
6Q+-vl-+pzp&
5+-+Pzp-+-%
4-zpN+n+-+$
3+-+-+-+P#
2-zP-+-zPPvL"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
Combi 1: Wit aan zet. 
Motief ?9 Oplossing?
XHGFEDCBAY
1K+R+-+-tR!
2+P+-+r+-"
3P+-+-+-zP#
4+-+-+-+-$
5-+Pwq-+pwQ%
6+psn-zp-+-&
7pmkpzp-+-+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

Combi 2: Zwart aan zet. 
Motief ?10 Oplossing?

9  Zwart heeft heel wat kwetsbare punten. 
Breng die in kaart en onderzoek ALTIJD eerst 
de schaakzetten en vervolgens de slagzetten.

10  De zwakke punten van wit leiden tot een 
mataanval

XHGFEDCBAY
1R+-+-+-tR!
2wQ-+-mK-zP-"
3-+-sNPzP-+#
4+P+P+-+p$
5-+-+-+p+%
6+psnr+-wq-&
7pzp-+-zp-+'
8+k+-+r+-(
xhgfedcbay

Combi 3: Zwart aan zet. 
Motief ?11 Oplossing? 
XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2zP-mK-+-zP-"
3-zPQ+-+-zP#
4+-zPL+-+p$
5-+-+-snp+%
6zp-+-+-+-&
7-zpp+-+-+'
8+k+-wq-+-(
xhgfedcbay

Combi 4: Zwart aan zet. 
Motief ?12 Oplossing?

11  De zwakke punten van wit zijn .... 
Bovendien moet je ALTIJD de schaakzetten 
eerst bestuderen.

12  Staat Le4 daar niet nul-verdedigd ?.. 
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XHGFEDCBAY
1-mKR+-wQ-tR!
2zPP+-+PzPP"
3-+P+-sN-+#
4+-+PsN-+-$
5-+-sn-+-+%
6vLpsn-zp-+p&
7pvlpzp-+p+'
8+ktr-wqr+-(
xhgfedcbay

Combi 5: Zwart aan zet. 
Motief ?13 Oplossing ?

XHGFEDCBAY
1-mKR+RwQ-+!
2+P+-+PzP-"
3P+NvL-sN-zP#
4+-zP-+n+-$
5-+-+P+p+%
6+psn-zp-+p&
7pvlpzp-+-+'
8+ktr-wqr+-(
xhgfedcbay

Combi 6: Zwart aan zet. 
Motief ?14 Oplossing ?

13  Het Pd4 staat ongedekt en wit heeft f3 
gespeeld waardoor Db6 het Pd4 pent ....

14  De zwakke punten van wit zijn Le3 - pion 
b2 en pion a3 ....zwart heeft ook de gevaarlijke 
Lg7 die klaar is om in te grijpen.... 

XHGFEDCBAY
1-mK-tR-tR-+!
2+-zP-+-+-"
3-zPQzP-+-+#
4+n+-zP-wq-$
5-+p+-+-+%
6+p+-+-+P&
7-vlp+-+-zp'
8+k+r+-+-(
xhgfedcbay

Combi 7: Zwart aan zet. 
Motief ?15 Oplossing?

XHGFEDCBAY
1-+-+-mK-+!
2+P+RtRQ+P"
3-+-+-wq-+#
4+-+-+-+-$
5Pzp-+Pzp-+%
6zp-+-zpP+-&
7-vl-+-zp-zp'
8+ktr-+-+-(
xhgfedcbay

Combi 8: Zwart aan zet.
 Motief ?16 Oplossing?

15  De zwakke punten in de witte stelling zijn 
Te1 (1 keer aangevallen en 1 keer verdedigd) 
pion a6 (ongedekt) en pion d4 (negatief-
verdedigd).

16  Aanvallen en bijkomende zwaktes 
scheppen....
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Antwoorden:

Combi 1 : Wit wint met 1.PxLd6 - DxPd6 (PxPd6?  2.Lxe5+) 2.DxDd6 - 
PxDd6  3.Lxe5+ en 4.LxPd6 met pion en stukwinst als gevolg 

Combi 2 : Zwart wint met  1...-Dg3 (dreigt mat op g2) 2.Tg1 (op Da8!? komt 
d5! waarna toch 3.Tg1 moet komen) 3.Pg4 (dreigt mat op h2) hxPg4 
4.Dh4 mat. Dit soort stikmat wil iedereen wel eens op zijn bord 
kunnen toveren.

Combi 3 : Als je de zwakke punten van wit goed in kaart brengt is de oplossing 
niet zo moeilijk. De zwakke punten zijn pion g4 (nul-verdedigd) en 
ook Pe3 staat nul-verdedigd.  De oplossing is 1....-Dxe3+ 2.KxDe3 - 
Pxg4+  3....-PxDh2 en zwart heeft een pion gewonnen.

Combi 4 : Inderdaad, Le4 staat nul-verdedigd. Bovendien moet je schaakzetten 
ALTIJD eerst bestuderen. Eentje daarvan is 1...-Dd4+ wat eigenlijk 
een dubbelaanval is want hij valt ook Le4 aan. 2.De3!? (met het idee 
dat op 2....-DxLe4 3.DxPc5 kan volgen) doch 2....-PxLe4+ en zwart 
wint zuiver een stuk.

Combi 5 : Met 1....-LxLh6!  2.DxLh6 - Db6 3.Dd2 - Dxb2 wint zwart een pion 
want wit moet vooraleer Tb1 te spelen zich bekommeren om Pc3.

Combi 6 : Met het verrassende  1....-Pxb2! 2.DxPb2 - Pe4 wint zwart zijn stuk 
terug (Pc3) en heeft zwart dus met deze combinatie een pion 
gewonnen.

Combi 7 : De oplossing is 1..-Lxd4!  en zwart wint een pion aangezien op 
2.exLd4? - TxTe1+ volgt en indien 2.Tb1 dan houdt 2...-Da5! de 
dreiging op Te1 levend.

Combi 8 : Niet zo moeilijk denk ik voor de doorgewinterde aanvaller. 
Met 1...-Tf1+  2.Td1 - Da1+  wint zwart materiaal wat wit ook 
speelt. Zo komt op 3.Kd2 - TxTd1+  (4.DxTd1?? - Dc3 mat) en op 
3.Db1 - Td1+  4.KxTd1 - DxDb1
Overigens had zwart ook dezelfde combinatie kunnen uitvoeren met 
verandering van zetten, 1...-Da1+  2.Db1- Tf1+ 3.Td1 TxTd1 enz.
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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.

XHGFEDCBAY
1-+-tR-mK-+!
2zP-+-+-zPP"
3-+-+PsN-+#
4+-tr-+-+-$
5-zp-tRpwQ-+%
6+p+l+p+-&
7-+p+-wq-zp'
8+-+k+-tr-(
xhgfedcbay

O  pg  ave 1  : Zwart aan zet
Kies tussen: 1..-Dd7    1..-Tf5   1..-Tb7

XABCDEFGHY
8-+Q+-tR-+(
7+-+-zppmkp'
6p+-wq-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+PmKP#
2P+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Opgave 2: Wit aan zet
Kies tussen: 1.Kg4   1.Kf2  1.Kh4 

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+pvl-sn-+&
5+-+psn-+-%
4-+P+-+-+$
3+P+LzPN+-#
2P+-+-zPPzP"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy

Opgave 3: Wit aan zet
Kies tussen:  1.Le2   1.Lb2    1.Pbd2 

XABCDEFGHY
8rvl-+-trk+(
7+pwq-+pzpp'
6p+-+l+-+&
5+-zp-sn-+-%
4-+P+n+-+$
3+-+-zP-+P#
2P+QsNLzPP+"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Opgave 4: Wit aan zet
Zwart heeft zopas PxPe4 gespeeld. 

Kies uit : 1.f4   1.PxPe4    1.DxPe4
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Oplossing:
Opgave 1: 

1..-Dd7 dekt bijkomend Le6 en zorgt vooral dat de dame gedekt is. een 
GOEDE zet.

1..-Tf5 doet niets aan de ongedekte dame ... en wit profiteert hiervan met 
2.Pxd5! en pionwinst. FATAAL dus.

1...-Tb7 dekt Dc7 waardoor de zet 2.Pxd5 verijdeld wordt. Een GOEDE zet.

Opgave 2:
1.Kg4 is erg gevaarlijk (en zoals zal blijken CATASTROFAAL) want het laat 

toe dat zwart met schaak (= met tempo) bijkomende aanvalstroepen laat aanrukken. 
Dit door  1...h5+  2.Kh4 (Kg5  Dg3+ 3.Dg4 f6 en mat volgt) - Df4+ en dameverlies 
om het mat tijdelijk te verhinderen.

1.Kf2 en zwart heeft niets beters dan Dd2+ en 2.Kg3-Dd6+ en remise. De 
BESTE zet.

1.Kh4? - Df4+ (altijd de schaakzetten analyseren)  2.Dg4 - DxDg4+  3.KxDg4 
- KxTf8 en zwart wint het resterende pionneneindspel.

Opgave 3:
1.Le2 is FATAAL vanwege 1....PxPf3+  2.LxPf3 - Le5! en stukverlies.
1.Lb2 !s GOED omdat hij de vorige wending verhindert. Dit geeft zwart wel 

de mogelijkheid om het loperpaar te veroveren (1....-PxLd3) maar dit is nog altijd 
minder slecht dan een stuk te verliezen met 1.Le2?

1.Pbd2? is uiteraard een BLUNDER want hij geeft gratis Ld3 af (1...PxLd3) 

Opgave 4:
1.f4? is FATAAL want na 1...PxPd2  2.LxPd2 - Pd7  blijft zwart een stuk voor.
1.PxPe4 is eveneens FATAAL wegens 1...Pf3+!!  2.LxPf3 - Dh2 mat
1.DxPe4 is GOED want nu kan na 1...-Pf3+?  2.PxPf3! volgen wat veld h2 

afdekt.


