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Inhoud trainingsnummer 16:

Verzin zelf eens een valletje   =>  pagina 2

Positionele weetjes   => pagina 3

Partij-analyse =>  pagina 4

Combinaties (Fischer)  =>  pagina 8

Huiswerk (Nr 15 en 16) =>  pagina 11

Op aanvraag geef ik een schaakles "Hoe denk ik na ?" op woensdag 26 Oktober van 15-17 uur.
De les gaat door in Mechelen (clublokaal KMSK) en het lesgeld is 10 Euro.
Maximum 20 deelnemers. Vooraf inschrijven is verplicht en ten laatste op zaterdag 22 Oktober.
Programma: 
1. Theorie + voorbeelden: Welke zetten onderzoeken - Kandidaatzetten - Hoe diep berekenen ?
2. Praktijk training met oefeningen

Geschikt voor publiek minder dan 1700 Elo (volwassenen en jeugdspelers). 

Mijn digitaal boek van "20 educatieve analyses voor  < 1700 Elo" is beschikbaar. 

Het kost  10 Euro  en  bevat 20 (+1)  partijen waar ik de meest leerrijke foutjes uit distilleer in 
partijfragmenten, aangevuld met (meer dan 50) interessante schaaktips.  Mijn doelpubliek zijn 
schakers tussen 1300 en 1700 Elo. Het boekje omvat 80 bladzijden en is uitgewerkt in de analyse-
stijl die ik hanteer in de artikels "Partij-analyse". 

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)



schaaktraining.met.jan Nr 16          15-10-2011                                                               pagina  2

Verzin zelf eens een valletje ...

Hierbij een nieuwe aflevering waar we proberen de tegenstander in een valletje te lokken.

Nog eens herhalen dat het aangeraden is dit te doen als je zelf slecht staat of wanneer het geen groot 
nadeel is als hij er niet intrapt. Hieronder enkele opgaven waar je gevraagd wordt een valletje te 
bedenken. Een mogelijk antwoord staat in de betreffende voetnoot.

XABCDEFGHY
8rsnl+k+-tr(
7zp-zp-+p+p'
6-zp-+pzp-+&
5+-+q+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+PwQ-zPPzP"
1tR-+-mKLsNR!
xabcdefghy

1.Wit aan zet 1......

XABCDEFGHY
8-+-tR-trk+(
7zp-+-+-+p'
6lzp-+-+p+&
5+-+-vLp+-%
4-zP-+-+-+$
3zP-+-+-zP-#
2r+-+-zP-zP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

2.Wit aan zet  
Hoe pion a3 dekken ?2

1 Wit speelt hier 9.Le2 en zwart mag natuurlijk niet 
9....Dxg2? spelen wegens 10.Lf3 en stukwinst.

2 Wit speelde hier sluw 1.h3!? en ik trapte in de val met 
1....Txa3?, want na 2.TxTf8+ - KxTf8  3.b5! verlies ik 
ofwel La6 ofwel Ta3 (wegens Ld6+).

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-zppvlp'
6-wq-zp-+p+&
5+-+Q+l+-%
4-+-+-+-+$
3zP-+-zP-+-#
2-zPP+-zPPzP"
1tR-vL-sNRmK-!
xabcdefghy

3.Wit aan zet. 
Hoe pion b2 dekken ?3

XABCDEFGHY
8r+l+-mk-tr(
7zpp+-+p+-'
6-+-+pvl-zp&
5+-+-+p+-%
4-+-sN-wq-+$
3+-zP-+-+-#
2PzPL+QzPPzP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

4.Wit aan zet 4

3 Wit speelde hier Df3!? en zwart mocht natuurlijk niet 
1.....-Lxb2? spelen wegens 2.Tb1 en stukverlies. 

4 Wit speelde hier 18.Dc4 en zwart (een IM !) trapte er 
in met 18...Tg8? waarop triomfantelijk 19.Pxe6+ 
volgde en 20.DxDf4 met dameverlies ! 1-0
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Positionele weetjes (2)

Tactiek is ongetwijfeld het belangrijkste in de partij, maar ook positionele kennis is handig.
Hierbij enkele voorbeelden.
XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-+-+-zpp'
6-+p+-+-+&
5+-+p+p+-%
4-zp-zP-+-+$
3+P+-snP+-#
2-zP-+NmKPzP"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy

Voorbeeld 1
Zwart heeft zopas 24....d5 gespeeld.
Het gevolg van deze zet is dat veld e5 niet 
meer kan afgedekt worden door een zwarte 
pion. Het is dus een IDEALE voorpost voor 
een paard..... Vandaar dat wit hier positioneel 
zeer sterk 25.Pf4 met het idee Pd3 en Pe5 moet 
spelen.

XHGFEDCBAY
1-mKR+Q+-tR!
2+PzPLvL-zPP"
3P+NzP-sN-+#
4+-+-zP-+-$
5-+-+p+-+%
6+-sn-vlpzp-&
7pzpp+-+-zp'
8+k+rwqlsnr(
xhgfedcbay

Voorbeeld 2
Zwart heeft hier een minder goede Lc8. Dit 
omdat hij pionnen op c6 en d5 staan heeft.
De goede loper bij wit is Le2 omdat de witte 
pionnen op zwarte velden (e3 en d4) staan.
Zwart ruilt daarom zijn "minder goede" loper 
tegen de goede loper van wit met 1...-La6!

XHGFEDCBAY
1-mK-+Q+-tR!
2zPP+-+PzPP"
3-+-vL-sNL+#
4+-tRP+-+-$
5-+-+-+-+%
6zp-sn-zpp+-&
7-zppvl-+-zp'
8+ktr-wql+r(
xhgfedcbay

Voorbeeld 3
Zwart kan hier het "normale" Dc7 spelen, 
maar met Pd7 en nadien Pe5 heeft hij zijn 
paard op een sterk centrale voorpost genesteld.

XHGFEDCBAY
1-mK-tR-+-+!
2zPPzP-+PvLP"
3-+-+-+P+#
4+-+-+N+-$
5l+-+-+-+%
6+-+-+n+-&
7pzpp+-zppzp'
8+-+-trk+-(
xhgfedcbay

Voorbeeld 4
Zwart aan zet. Hoe verdedigt hij pion g7? 
Met 1...g6 of met 1...f6  of  1....Td1? Waarom?

Met   1...-g6. speel je de pionnen op de witte 
velden, dezelfde als Lh5. Hierdoor worden de 
zwarte velden erg zwak. Dus NIET GOED..
Beter is daarom 1...-f6! waardoor de pionnen 
(f6 en g7) en Lh5 complementair zijn. Er zijn 
dan geen zwaktes 
De zet 1....Td1 is zwak want: 1....-Td1? 
2.TxTd1 - LxTd1  3.Pe3  en 4.Lxg7 pionwinst
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Partij-analyse
Hierbij enkele fragmenten van een leerijke partij. 

Elo 1300 - Elo 1300
1.e4  c5  2.Pf3  Pc6  3.d4  cxd4  4.Pxd4  Db6  5.c3  e5 
(fragment 1) 6.Pxc6 dxc6 7.Ld3 Pf6 8.0–0 Lg4 9.Db3 
Dc7 10.Pd2 Le7 11.Te1 0–0 12.Pf1 Tad8 13.Le2 Le6 
14.Dc2 Lc5 15.Lg5 Le7 16.b3 h6 17.Lc1 Db6 18.Pe3 
Td7 19.Pc4 Dc7  (fragment 2)  20.La3 c5 21.Pe3 Tfd8 
22.Lc4  Td2  23.Dc1  Pxe4  24.Lxe6  fxe6  (fragment  3) 
25.Pg4  Lg5  26.Txe4  Te2  27.Db1  Txe4 28.Dxe4 Da5 
29.Lb2  (fragment  4)  Dxa2  30.Dc2  Td2  (fragment  5) 
31.Txa2 Txc2 32.Pe3 Td2 33.Kf1 b5 34.c4 b4 35.Txa7 
Txb2 36.Tc7 Txb3 37.Txc5 Lxe3 38.fxe3 Txe3 39.Kf2 
Te4  40.Kf3  Te1  41.Tb5  e4+  42.Kf2  Tb1  43.c5  Tb3 
44.c6  Tc3  45.Txb4  e3+  46.Ke2  Txc6  47.Kxe3  Kf7 
(fragment  6) 48.h4  Tc3+  49.Kf4  Kf6  50.Tb6  Tc4+ 
51.Kg3  Kf5  52.Tb8  Tg4+  53.Kh3  Td4  54.Tf8+  Kg6 
55.Tf3 e5 56.g4 Tf4  (fragment 7)57.Txf4 exf4 58.Kg2 
Kf6 59.Kf3 g5 60.Ke4 Kg6 61.hxg5 (fragment 8) Kxg5 
62.Kf3 remise

XABCDEFGHY
8r+l+kvlntr(
7zpp+p+pzpp'
6-wqn+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-sNP+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvLQmKL+R!
xabcdefghy

Fragment 1  Wit aan zet.
Zwart heeft zopas 5...e5 gespeeld. Het is 
duidelijk dat je iets moet doen met Pe4. 

Maak een korte analyse van de stelling en 
bekijk vervolgens de 8 mogelijke paardzetten 

en geef ze een waardering.
Vooreerst een korte analyse van de stelling:

- zwart heeft met 5...-e5 vrijwillig een 
achter gebleven d7-pion gecreëerd en vooral 
veld d5 zwak gemaakt. Hij doet hier dus een 
positionele concessie mee. 

- Db6 staat "vervelend" want hierdoor 
kan Lc1 niet gemakkelijk ontwikkelen want hij 
moet pion b2 afdekken.

De 8 mogelijke paardzetten en hun 
waardering zijn: 

- 6.Pe6? wat na 6...-dxPe6 zuiver 
stukverlies is. Zeer slecht dus.

- 6.Pf5 hier staat het paard op een 
voorpost en lonkt het naar veld d6. Via e3 kan 
het later naar d5. Aanvaardbare zet.

- 6.Pf3 lijkt me een beetje passief te 
meer omdat zwart dan met Lc5 kan volgen. 
Aanvaardbare (passieve) zet.

- 6. Pe2 blokkeert Lf1 en hindert dus 
erg de witte ontwikkeling. Zet die we 
vermijden indien mogelijk.

- 6.Pc2 lijkt ook een beetje passief 
maar laat wel toe om op 6...Lc5 eventueel 
7.Pe3 te spelen.

- 6.Pb3 heeft het voordeel dat het Lc5 
verhindert (wordt geruild) en dat pion b2 is 
afgedekt zodat Lc1 vrij kan spelen (Le3 
bijvoorbeeld). 

- 6.Pb5 zet een eigen stuk "nul-
verdedigd" en dan moet je altijd op je hoede 
zijn. Pb5 lonkt wel naar veld d6 en er worden 
belangrijke spanningen opgebouwd. Voor 
avonturiers zou ik zeggen.

- 6.PxPc6 en na 6...dxPc6 heeft zwart 
zijn positioneel probleem (de zwakte op d5 nu 
afgedekt door de c6 pion)  mooi opgelost. 

Conclusie: Persoonlijk zou ik 6.Pb3 kiezen 
omdat ik nu probleemloos Lc1 kan 
ontwikkelen en Lc5 uit de stelling kan houden. 
Ik laat zwart lekker met zijn positionele 
handicap zitten zodat ik daar later kan van 
gebruik maken.

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zppwqrvlpzp-'
6-+p+lsn-zp&
5+-+-zp-+-%
4-+N+P+-+$
3+PzP-+-+-#
2P+Q+LzPPzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

Fragment 2 Wit aan zet.
Wat kies je?  20.La3  of  20.h3  of   20.Le3 ?
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De zet 20.La3 moet een belletje doen rinkelen 
want je zet zelf je stuk "nul-verdedigd" op a3. 
De loper staat daar aangevallen door Le7 en is 
enkel verdedigd door Pc4 ...... Een aandachtige 
schaker zal dan eens onderzoeken wat het 
uitschakelen van die enige verdediger geeft. 
Even kijken: 20...-LxPc4 21.LxLe7 (LxLc4?!  
-LxLa3  22.b4 (sluit La3 in) a5! en het lijkt 
erop dat zwart zijn stuk meer behoudt.) LxLe2 
22.LxTf8 (of LxPf6) - Ld3! 23.Dc1 - KxLf8 
(of gxLf6) en zwart heeft een stuk meer. 
Conclusie: 20.La3? is FATAAL.

De zet 20.h3 verhindert Pg4 zodat er 
probleemloos 21..-Le3 kan volgen. Een goede 
zet.

De zet 20.Le3 is ook aanvaardbaar als men 
bereid is van na 20....-Pg4  met 21.h3 (Lxa7 
ziet er te gevaarlijk uit) - PxLe3 PxPe3 verder 
te zetten.

Conclusie: zowel 20...h3 als 20...Le3 zijn goed 
(mijn voorkeur gaat naar 20.h3 omdat ik zo 
Le3 op het bord kan houden en de 
gebeurtenissen beter onder controle kan 
houden)

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zppwq-vl-zp-'
6-+-+p+-zp&
5+-zp-zp-+-%
4-+-+n+-+$
3vLPzP-sN-+-#
2P+-tr-zPPzP"
1tR-wQ-tR-mK-!
xabcdefghy

Fragment 3 Wit aan zet.
Welke zetten ga je zeker moeten 

onderzoeken ?

Bij analyse van de stelling blijkt dat Pe4 "nul-
verdedigd" staat. Interessant is dat als we Pe3 
wegspelen het Pe4 aangevallen is door Te1.

Welke interessante zetten zijn er nu met Pe3 ?
 

Ik overloop even alle mogelijke zetten van Pe3 
en geef hun evaluatie.

- 25.Pd5  = stukverlies want er volgt 
25....-exPd5 

- 25.Pf5  = stukverlies want 25...exPf5
- 25.Pg4 = onvoldoende want zwart 

kan nu 25....-Pf6 (of Pg5) spelen en wit doet 
geen voordeel

- 25.Pf1 = hm!! interessant want we 
doen een dubbelaanval. Inderdaad, Pf1 valt 
Td2 aan, en Te1 valt Pe4 aan.

- 25.Pd1 = onvoldoende want na 
25...Pf6 heeft wit niets gewonnen.

- 25.Pc2 = onvoldoende want dan kan 
er 25...Pxc3! volgen (Pc2 onderbreekt immers 
de verdediging van pion c3)

- 25.Pc4 = hm!! interessant want we 
doen een dubbelaanval. Inderdaad, Pc4 valt 
Td2 aan, en Te1 valt Pe4 aan.

Conclusie: ik zou kiezen uit 25.Pc4 of 25.Pf1. 
Onafgezien dat beiden een zelfde resultaat 
kunnen hebben, kies ik voor 25.Pf1 omdat dit 
een mogelijk schaak met Td1 verhindert.

XHGFEDCBAY
1-mK-+-+-tR!
2zPPzP-+-vLP"
3-+-+-zPP+#
4+N+Q+-+-$
5-vl-zp-zp-wq%
6zp-+p+-+-&
7-zp-+-+pzp'
8+k+-tr-+-(
xhgfedcbay

Fragment 4 Zwart aan zet.
Welk is de zwakte in de witte stelling ? en hoe 

maakt zwart daar gebruik van ?

De zwakte in de witte stelling is dat veld d1 
enkel afgedekt is door Ta1. Indien Ta1 wordt 
weggelokt kan er dus 30...Td1 mat volgen.
Zwart maakt gebruik van dit motief door 
29....-Dxa2! te spelen.
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XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zpp+-+-zp-'
6-+-+p+-zp&
5+-zp-zp-vl-%
4-+-+-+N+$
3+PzP-+-+-#
2qvLQtr-zPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Fragment 5 Wit aan zet.
Als wit Dc2 weg speelt verliest hij Lb2. 

Welke mogelijkheden zie je nog voor wit, en 
dewelke kies je ?

Het is heel belangrijk om in moeilijke 
stellingen al de mogelijke antwoorden naast 
elkaar te leggen en te vergelijken. Meestal is 
er immers maar ééntje goed en zijn de anderen 
"slecht". Stel je dus niet tevreden als je één 
oplossing gezien hebt, want dan kan je niet 
vergelijken !! Probeer er minstens 2 of 3 te 
vinden zodat je kan afwegen.

De mogelijke oplossingen voor wit zijn hier 
31.TxDa2 en 31.DxTd2. Bekijken we ze één 
voor één.

- 31.TxDa2  - TxDc2 en we bereiken 
het einde van de tactiek. Wit staat nog steeds 
een stuk voor, doch we zien dat Lb2 heel 
vervelend gepend staat. Het is niet direct 
duidelijk hoe wit aan die penning kan 
ontsnappen. Alhoewel wit een stuk meer heeft 
is de stelling misschien in een soort evenwicht 
want Tc2 heeft zowel Ta2 als Lb2 onder 
controle.

- 31.DxTd2 - DxTa1+  32.LxDa1 - 
LxDd2 en wit heeft nog steeds een stuk meer, 
maar zwart heeft daarvoor geen enkele 
compensatie. Wit is strategisch gewonnen.

Conclusie: na vergelijking van beide opties is 
duidelijk dat 31.DxTd2 wit zal laten winnen.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+kzp-'
6-+r+p+-zp&
5+-+-+-+-%
4-tR-+-+-+$
3+-+-mK-+-#
2-+-+-+PzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Fragment 6 Wit aan zet. 
Hoe schat je deze stelling in ?

In dit (verre) eindspel heeft wit een pion 
minder doch,

- het is een toreneindspel
- zwart heeft geen verre verwijderde 

vrijpion waardoor Ke3 die gemakkelijk kan 
afblokken. Mocht pion "e6" op "b6" staan zou 
dit mogelijk iets voordeliger zijn voor zwart.

Conclusie: er is een zeer grote remise-marge, 
vooral omdat er nog torens op het bord staan.
TE ONTHOUDEN: als je een moeilijk 
eindspel wil remise houden kan je dit het best 
met de torens op het bord proberen!! Met de 
torens heb je immers meer kans op remise.

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

Fragment 7 Wit aan zet.
Wat speel je? 57.TxTf4    of    57.Te3 ?
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Als je nu durft pleiten voor 57.TxTf4? dan 
moet je het commentaar bij het vorige diagram 
nog eens opnieuw lezen! Wit mag GEEN 
torens ruilen als hij remise wil halen is de 
boodschap.

Vandaar dat 57.Te3! een veel betere zet is.

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+-+-+-+-"
3-+-+-+-+#
4+PzpK+-+-$
5-zP-+-+-+%
6zpk+-+-+-&
7-+-+-+-+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

Fragment 8 Zwart aan zet.
De avond is lang en vermoeiend geweest. 
Zwart zit dan ook al door zijn beste 
rekenkrachten heen. Heb je een tip voor hem ?

Zwart kan gemakkelijk winnen met 61....hxg5! 
waardoor hij een gedekte vrijpion op het bord 
heeft. Dit wint probleemloos.
Indien zwart echter 61....-Kxg5? speelt is de 
partij remise wegens 62.Kf3! en zwart verliest 
pion f5.
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Combinaties van een Wereldkampioen:
 Bobby Fischer 

Bobby Fischer werd geboren in 1943 in Chicago. Al snel werd hij aanzien als 
een wonderkind en op 13-jarige leeftijd versloeg hij o.a. IM Donald Byrne 
(zie 1e combi).  Op 14-jarige leeftijd werd hij ....   kampioen van de VS!! 
Daarna won hij bijna elk tornooi waar hij aan deelnam. Hij was wel bekend 
om zijn moeilijk karakter en om zijn grillige eisen die hij stelde aan de 
tornooi-organisatie.
In de jaren 60 was Fischer wereldtop en moest hij samen met Bent Larsen 
opboksen tegen de Russische schaakelite. In 1970 doet Fischer een gooi naar 
de wereldtitel en schakelt hij alle topschakers uit op zijn weg. Hij verwerft 
hierdoor het recht om de wereldkampioen Spassky uit te dagen. De match gaat door te Reykjavik 
(IJsland) en haalt dagelijks het wereldnieuws want Fischer zorgt steeds voor opschudding. Zo geeft 
hij zijn 2e partij forfait omdat hij niet tevreden is met de zaal. Uiteindelijk won Fischer de match 
van de eeuw met 12,5-8,5.  Nadien verdween hij van het schaaktoneel om pas in 1992 een 
(symbolische) revanchematch te spelen tegen Spassky die hij (opnieuw) won. Fischer was door zijn 
ongewenste uitspraken en handelingen niet langer gewenst in de VS en hij eindigde zijn leven in 
IJsland. Hij stierf er in 2008.
Hieronder enkele combinaties van hem. (Indien zwart is het bord gedraaid) Tips achter combi 10.

XHGFEDCBAY
1-+K+-+-+!
2+P+-+-+r"
3-+-+-+-+#
4zP-+n+-+-$
5p+-sNlvlp+%
6+p+-+p+-&
7-mkp+-+-+'
8+-+-+-wQ-(
xhgfedcbay
1. Byrne - Fischer (1956) ☺☺☺☺
XABCDEFGHY
8-+r+n+-mk(
7zp-+-+p+p'
6-wq-+psNpzP&
5+-zp-zP-wQ-%
4-+-snL+P+$
3zP-+-+-+-#
2-zP-+-zP-+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

2. Fischer - Feuerstein (1957) ☺

XHGFEDCBAY
1-+-+N+-tr!
2zP-+R+K+-"
3-zP-+-+P+#
4+-+-vl-+P$
5-+pzp-+-+%
6+p+-+-+-&
7p+-+-+-zp'
8+k+-+-+-(
xhgfedcbay
3. Schoene - Fischer ( 1957) ☺☺☺
XHGFEDCBAY
1-+-+-+L+!
2+P+-vL-+P"
3PmK-+-zP-+#
4+-zP-+-+-$
5-+p+-+-+%
6+-+-+p+-&
7p+p+-+pzp'
8+k+r+-+-(
xhgfedcbay
4. Gudmundsson - Fischer (1960)☺☺
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XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zpp+-+-+-'
6n+-+r+p+&
5+-+-vL-wQp%
4-+-+-+N+$
3zP-+-+-+-#
2-zPPmK-+-+"
1+-+-+r+-!
xabcdefghy

5. Fischer - Reshevsky (1961)☺☺

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-tR-+-+-'
6p+-zp-+pwq&
5+p+R+-vl-%
4-+-+Ptr-+$
3zPQ+-+-+-#
2-zPP+-+-+"
1+K+-+-+-!
xabcdefghy

6. Fischer - Bolbochan (1962) ☺☺☺☺

XABCDEFGHY
8r+r+-+k+(
7+-zplvlpzp-'
6p+-zp-wqnzp&
5snp+Pzp-+-%
4-+-+P+-zP$
3+-zP-+NzP-#
2PzP-+QzP-+"
1tRNvLLmK-+R!
xabcdefghy

7. Fischer - Ciocoltea (1962)☺☺

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

8. Lehmann - Fischer (Havanna 1965) ☺☺

XABCDEFGHY
8-+rtr-+-mk(
7+-zpnvl-zp-'
6pzp-+-wqlzp&
5+n+-zp-+-%
4NzP-zPPzpL+$
3zPN+-+-+P#
2-vLQ+-zPP+"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

9. Fischer - Tukmakov (1970)☺☺

XHGFEDCBAY
1-mK-vLL+-+!
2zPP+-+Q+-"
3-+-+-zP-+#
4+-snP+P+P$
5-zp-zpPzp-zp%
6zpq+-+-zp-&
7-zp-+l+-+'
8+-mk-+-+-(
xhgfedcbay

10. Spassky - Fischer (1972)☺☺☺☺☺
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Tips ivm Fischer:

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 V2  V2 V2 V2
2.  Pe8 is een belangrijke verdediger ...
3.  V2 + V1
4.  V1 + V3
5.  V2

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

Oplossingen combinaties Fischer:
Opgave Score Oplossing
1 4 Een partij met een zeer mooie wending. 1....Pg3+ 2.Ke1 - Lb4+  3.Kd1 - 

Lb3+ 4.Kc1 - Pe2+  5.Kb1 - Pc3+  6.Kc1 - La3 mat 
2 1 1.Pxe8  en zwart wint een stuk want op 

       - 1....TxPe8 volgt mat via 2.Df6+ en 3.Dg7
       - 1....Pe2+  2.Kg2 (bijvoorbeeld) - Dd8 3.DxDd8 - TxDd8  4.Pd6 
       - 1....Dd8  2.DxDd8 - TxDd8  3.Pd6
en wit blijft in alle varianten een stuk voor.

3 3 1.....Ta2+  2.Kd3 - e4+  3.KxLd4 - TxTe2 en kwaliteitswinst 
4 2 1.....Te2!  2.Lc1 - Te1 en stukwinst.
5 2 1.Dd8+ - Tf8 en Ph6+ wint materiaal
6 4 1.Te5+ - Kf8  2.TxTe8+ - KxTe8  3.De6+ - Kf8  4.Dc8+ - Ld8  5.DxLd8 

mat. 
7 2 1.Lg5!  en op 1...hxLg5 komt 2.hxg5 en de zwarte dame gaat verloren. 

Er kan nog volgen: 2....-Dxg5  3.PxDg5 - LxPg5 en wit geeft dus 2 
stukken voor een dame.

8 2 1....-Txa5 en wit gaf op
9 2 1.dxe5! en op 1....Pxe5 volgt 2.LxTc8 en kwalitetiswinst
10 5 1.....Lxa4! en op 2.DxLa4 volgt  Dxe4  wat mat loopt. Wit moet dus 

2.Dd2 of Db1 spelen en materiaalverlies incasseren.

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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Oplossing huiswerk Nr 15: 
Hierbij de opgave van vorig nummer, waar wit 
mocht proberen de partij te redden ....

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+pmk-+&
5+-+rvlpzp-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-vL-+-+PzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Voor eerst wil ik opmerken dat je in een 
eindspel met een pion minder (wit hier dus) in 
principe niet in gaat op stukkenruil. Je wil wel 
pionnen ruilen, maar liever geen stukken 
omdat je zo de remise-kansen verhoogt.
Ik heb geschreven "in principe" omdat je 
natuurlijk een uitzondering mag maken als je 
stelling anders nog slechter wordt of als je 
combinatoire argumenten hebt.

In deze stelling is dit laatste het geval. Er is 
verrassend genoeg een combinatie mogelijk, 
die gebaseerd is op penning.

Wit speelt 1.TxLe5 - TxTe5 (Td1+ ? 2.Te1++ 
en torenverlies) en nu staat de zwarte Te5 
gepend, en moet wit niet direct terug nemen. 
Het probleem voor zwart is ook dat Kf6 de Te5 
moet blijven dekken, dus heeft hij weinig 

zinnige zetten. Het plan van zwart lijkt dan 
ook 2...-f4 en 3....-Kf5 te zijn waarna wit de 
toren moet nemen of hij blijft een kwaliteit 
achter.  De vraag is echter of wit dit plan kan 
dwarsbomen .....inderdaad, met 2.g3! zodat op 
2....f4 3.g4! komt en zwart in de wurggreep 
blijft.  (zie volgend diagram)

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

Zwart moet spelen (zugzwang)
en na 3....g3  4.Kf2! heeft zwart geen andere 
zet dan een koningszet, en dan verliest hij Te5.

Wit wint dit eindspel dan probleemloos omdat 
hij nog 2 pionnen heeft, waarvan er eentje zal 
kunnen promoveren.

Conclusie: wit mag hier bewust afstappen van 
het geciteerde principe (geen stukken ruilen als 
je slechter staat) en toch ingaan op een ruil 
omdat hij door middel van een combinatie veel 
voordeel kan doen.

Huiswerk Nr 16

Wit aan zet

Heeft wit nog een oplossing voor de tactische 
problemen ?

Moet wit berusten in kwaliteitsverlies of is er 
nog een andere oplossing ?

XABCDEFGHY
8r+-+-+-mk(
7+-+qsn-+p'
6-+-zp-+-+&
5zpp+P+-vL-%
4-sNpvlP+l+$
3wQ-+-+-zP-#
2PzP-+-tRLzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy


