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Uitspraken van Savielly Tartakower: (Deel 2)

5. Een deel van een fout is altijd correct

6. Schaken is een sprookje van 1001 blunders

7. De fouten zijn er allemaal, ze wachten er enkel op gemaakt te worden.

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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Verdedigen
Verdedigen is naar mijn mening moeilijker dan aanvallen. Een aspect dat soms vergeten wordt 
wanneer je moet verdedigen is de notie counteren. Ik heb hierbij enkele oefeningen op dit thema 
verzameld.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+lwqp+-zpp'
6pzpnvlp+n+&
5+-zp-+-sN-%
4P+L+Pzp-+$
3+-+PvL-+-#
2-zPP+QzPPzP"
1+-+NtRR+K!
xabcdefghy
Wit aan zet.  De Le3 staat aangevallen

Iemand die de "schaaktraining.met.jan" niet 
leest zou hier natuurlijk 1.Ld2 of Lc1 spelen, 
maar wij weten beter ....Wit kijkt eerst of hij 
niet kan counteren...en ja, met ......

 1.Dh5! (dreigt mat op h7) - h6  2.DxPg6 
(dreigt mat op h7) - hxPg5 en nu pas 3.Ld2. 
Het effect van deze matdreiging via Dh5 is dat 
de zwarte koningsstelling verder verzwakt is 
wat positionele voordelen oplevert voor wit.

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+l+-+pzp-'
6-+-+-snQ+&
5+p+-zp-+-%
4p+-+-+-+$
3+LzP-sN-+P#
2PzP-+-zPP+"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet ...

Lb3 staat aangevallen ...als die echter van de 
a2-g8 diagonaal gaat zal zwart fxDg6 
spelen .....

De oplossing is counteren met...

 1.Pf5! het stukverlies op b3 wordt namelijk 
overtroffen door een matdreiging op g7. Na 
1...Pe8 (of Ph5) volgt 2.Ph6+ Kh8  3.Pxf7+ en 
de zwarte stelling zakt in elkaar

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-+-+p+p'
6-+-wq-snp+&
5zpPtRp+-+-%
4-+-wQr+l+$
3+-+-zPN+-#
2P+-+LzPPzP"
1+-+-mK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet ....

Zwart heeft zopas Dd4 aangevallen met Te4. 
Het lijkt erop dat 1.Dc3 de enige optie is, of is 
er beter ?

Counteren is de boodschap; met 1.Tc6! wint 
wit materiaal. Inderdaad, 1...De7  2.DxPf6 met 
stukwinst of   1...TxDd4 2.TxDd6 en Td4 en 
Pf6 staan "en prise". In deze laatste variant kan 
zwart nog 2....Tb4 3.TxPf6 Tb1+ proberen 
doch wit heeft hier (gelukkig) Ld1 om zijn 
materiaalvoordeel te vrijwaren.
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XHGFEDCBAY
1-mKL+-+-tR!
2zP-tR-+-+-"
3-zP-vL-+P+#
4+-zPPzP-zP-$
5-+-+-+-+%
6+p+-zp-+-&
7pvlpzpl+pzp'
8+k+-trr+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet.
Pion a7 staat en prise ....

Zwart kon hier "passief" verdedigen met 
1....a6 maar er is veel actiever spel mogelijk 
met....

 1....Tc3! (counteren want Le3 staat ongedekt) 
er volgde 2.Ld2 - Txb3 en nu kan wit niet 
3.Txa7 spelen wegens  3...Lxd4 en op 2.Te2 
volgt Txe3!  3.Txe3 Lxd4 en wint de geofferde 
kwaliteit terug terwijl hij a7 blijft bewaken.
De sterkste verdediging draaide dus weer rond 
de notie counteren.

XHGFEDCBAY
1R+K+QtR-+!
2+PzPL+-+-"
3P+NvL-+-+#
4+-+p+-+-$
5l+-+Psn-sN%
6+-+-zp-+p&
7pzppvln+q+'
8+ktr-+-+r(
xhgfedcbay

Wit heeft zonet 1.Pa5 gespeeld met aanval op 
Db7.....

Zwart zou natuurlijk een veilig veld voor Db7 
kunnen zoeken, maar kan hij niet counteren is 

de vraag die hij zich stelt.
Inderdaad,  met 1...exPf3!  2.PxDb7 fxLe2+ 
3.Dxe2  LxDe2+  4.KxLe2  PxPb7  komt wit 
zomaar eventjes 2 stukken voor. Met 5.Tc7 
Pbc5  6.LxPc5 PxLc5  7.TxLe7 wint wit er 
wel eentje terug maar blijft zwart een stuk 
voor en dus kon wit opgeven.

XHGFEDCBAY
1-mKR+Q+-+!
2zPLzPP+-+P"
3-zP-vL-vl-+#
4+l+-sNP+-$
5-+-zP-+-+%
6+n+-+-+-&
7pzpp+qzppzp'
8+ktr-+-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet ziet dat pion b7 aangevallen is....

Zwart onderzoekt eerst of hij niet sterker kan 
counteren en hij ziet..........

 1...-Td8! wat stukwinst dreigt en we krijgen 
de volgende stelling
XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zppzpq+pzpp'
6-+-+-+n+&
5+-+-zP-+-%
4-+PsN-+l+$
3+-vl-vL-zP-#
2P+-+PzPLzP"
1+-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet
Wit moet iets doen aan Pd4 ... dacht zwart.
Wit dacht echter aan counteren  ...

2.Lg5! (counter) waarop zwart 2...-Te8 speelde 
en het stukverlies gepareerd was. 
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Trap niet in de val
Hierbij een reeks oefeningen waar een voorgestelde zet mogelijk fout is. Kan je ook ontdekken of 
die zet effectief een fout is of niet?

XHGFEDCBAY
1-mK-+R+-tR!
2+PzPQsN-zP-"
3P+NvL-zP-+#
4+-+P+L+P$
5-+-zp-sn-zp%
6+-snl+p+-&
7pzppvl-wqp+'
8+ktr-+-+r(
xhgfedcbay

Wit speelde zopas 1.Le3. Is dit geen blunder 
en kan zwart pion e4 nu niet voordelig slaan ?1

XHGFEDCBAY
1R+LmK-vL-tR!
2zPPzP-+QzP-"
3-+NzP-sN-zP#
4+-+-zPPvl-$
5-+-+-+-+%
6+-snpzp-+-&
7pzpp+lzppzp'
8+ktr-wq-snr(
xhgfedcbay

Wit speelde zopas 1.a3. Speel je 1...-LxPc3 of 
speel je 1...-La5 ? 2

1   Op 1...Pfxe4 (of Pcxe4)? volgt 2.PxPe4 - 
PxPe4  3.LxLe6 - fxLe6  4.Dc4! met 
dubbelaanval op Pe4 en pion e6. Wit  wint zijn 
pion dus terug op e6 en waarschijnlijk nadien 
ook de e5 pion. De zet 1.Le3 is dus GEEN 
blunder maar een poging om zwart in een val 
te lokken.
2   De zet 1...-La5 is een BLUNDER wegens 
2.b4! - Lb6  3.c5 en Lb6 gaat verloren. De 
enige juiste zet is dus 1..-LxPc3.

XABCDEFGHY
8-tr-+-snk+(
7zp-zpp+p+p'
6-+-+-+p+&
5+-zp-vl-+-%
4-+-+-+-wq$
3+-sNPvLP+P#
2PzPP+-zP-+"
1+R+-+QmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet mag pion c5 NIET slaan. 

Waarom niet ?3

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6k+-zp-+p+&
5zp-+-zp-vl-%
4-+-+P+-+$
3zPPsNP+p+P#
2-+-+-+K+"
1+-sN-+R+-!
xabcdefghy

Zwart heeft zopas 1...-f3+ gespeeld.
Wat speel je ?  2.Txf3  of  2.Kxf3  of  2.Kg3 ?4

3   Omdat op 1.Lxc5? - LxPc3  2.bxLc3 - 
TxTb1 3.DxTb1 - Dg5+ en 4...-DxLc5 volgt 
en zwart heeft een stuk gewonnen.

4   Het is duidelijk dat 2.Txf3 een blunder is 
wegens 2...-LxPc1.
Ook de zet 2.Kxf3 is fout vanwege 2...-Tf8+ 
3.Kg2 - TxTf1  4.KxTf1  en 4....-LxPc1
De zet 2.Kg3 heeft geen tactische nadelen en 
is dus goed.
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XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-tR!
2zPP+QsNLzP-"
3-+NzP-zP-+#
4+-+-zPp+-$
5-+-+-+q+%
6+-vlp+n+-&
7pzp-+p+lzp'
8+ktr-+-+r(
xhgfedcbay

Wit heeft zopas 1.De2 gespeeld. 
Kunnen we niet slaan op b2 (Dxb2) ? 

Wat denk je daarvan ?5

XABCDEFGHY
8-tr-+-snk+(
7zp-zpp+p+p'
6-+-vl-wqp+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-sNPvLl+P#
2PzPP+-zPP+"
1+R+Q+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Hoe slaan we Lf3 ?6

5  Na 1...-Dxb2 volgt er niet  2.Tfb1 - DxLc2 
3.TxLb7 maar wel 2.Pxc4! - Db5 (of ook 
Dxc3 3.Ta3! en 4.Tb3 met stukwinst (Lb7)) 
3.Tfb1 en dit levert na 4.TxLb7 zuivere 
stukwinst op. Een vreselijk moeilijke vind ik.

6   Ik hoop dat je niet in de valstrik bent 
getrapt want op 1.Df3? volgt 1...-DxPc3! 
(2.bxDc3?? - TxTb1+ en mat volgt). Vandaar 
dat wit hier enkel 1.gxLf3 kan spelen.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-zp-+p+p'
6-+-+-wqp+&
5+-sN-+-+-%
4P+-zp-+-+$
3+-+-wQP+P#
2-+P+-zP-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet. Waar naartoe met De3 ?

Kies je misschien voor 1.De4 of 1.Dd3 of 
1.Db3 teneinde pion f3 gedekt te houden of 

opteer je voor iets anders?7

XHGFEDCBAY
1-mKR+QvLNtR!
2zPPzP-zPPzPP"
3-+N+-+-+#
4+-+P+-+-$
5-+-+-+-+%
6+psn-vlp+-&
7p+p+pzp-zp'
8tr-+kwql+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet. Wat speel je ? 
1...-0-0  of  1...-Pxe4  of  1....-Le7 ? 8

7   Wit staat een stuk voor, maar mag zijn 
aandacht niet laten verslappen ! Op 1.De4 of 
1.Dd3 of 1.Db3 volgt telkens 1...-Dg5+ en Pc5 
gaat verloren. Vandaar dat 1.Dd2 of 1.De8+ en 
2.Pe4 de betere voortzettingen zijn.
Opm wit kiest beter niet voor 1.Pe7?! omdat 
wit na 1...dxDe3  2.PxDf6  Kg7 zijn Pf6 moet 
verliezen om de e3 pion nog tijdig te stoppen.

8   Een makkie (veronderstel ik) want 1...-
Pxe4 is FATAAL wegens 2.Te1 - f5  3.d3 en 
stukwinst. Anderzijds is ook 1...-0-0 een 
blunder wegens 2.e5! en stukverlies. De enige 
aanvaardbare voortzetting is dus 1...-Le7.
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Pionneneindspel - Oppositie
Een zeer belangrijke techniek in het pionneneindspel is deze van de oppositie.  Dit betekent dat 
beide koningen tegenover elkaar staan (met 1 veld tussen) en elkaar de weg versperren. Hij die dan 
moet spelen met zijn koning (wegens zetdwang) ruimt dan de weg voor de tegenstander. Het is 
meestal een goede zaak om de oppositie te veroveren. Dit laat je toe van de toegang tot je eigen 
stelling te blokkeren en indien gewenst binnen te dringen bij de tegenpartij.  Enkele voorbeeldjes:

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

Oppo 1: Zwart aan zet kan niet binnendringen 
omdat wit de oppositie heeft.

Op 1...-Ke4 speelt wit 2.Ke2 en op 1...-Kg4 
volgt 2.Kg2.       Remise dus.

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

Oppo 2: Zwart aan zet. 
Een gelijkaardige stelling .... dus remise ?

Neen, want zwart aan zet speelt 1...-f5! en wit 
MOET met Kf2 spelen en de oppositie afgeven 
waardoor zwart kan binnen dringen. 

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

Oppo 3: Zwart aan zet. 
Kan zwart winnen of niet ?

Het verschil met "Oppo 1" is dat er hier nog 
pionnen staan op a4 en a5 en dit geeft zwart 
nog een kans om te winnen als hij pion f5 
opgeeft en zich haast naar pion a4. Concreet 
dus 1...-Ke4 2.Ke2(oppositie houden) - Kd4! 
(zwart geeft pion f5 op teneinde pion a4 te 
veroveren) 3.Kf3 - Kc4 4.Kf4 - Kb4 enz.

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

Oppo 4: Wit aan zet. 
Hoe kan hij remise houden ?
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Met 1.e4! - Ke3 2.Ke1 - Kxe4 3.Ke2 heeft wit 
de oppositie en dwingt hij remise af.

Enkele oefeningen:

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5mk-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2K+-+-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Oppo 5: wit aan zet ....9

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+k'
6-+-+-mK-+&
5+-+-+-zP-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Oppo 6: wit aan zet .....10

9   De eerste vraag die wit zich moet stellen is 
uiteraard of pion f2 na 1.f4 nog tijdig kan 
gestopt worden. Het antwoord hierop is 
"ja"want met 1...-Kb5 zit zwart in het vierkant 
(f4-f8-b8-b4). Dus moet er naar andere 
resources gezocht worden. Het "logische" 
1.Kb3 - Kb5  2.Kc3-Kc5 enz. lost ook niets op 
want zwart heeft de oppositie waardoor wit 
niet binnen geraakt. De oplossing is 
daarom ....1.Ka3! - Kb5 2.Kb3 en nu heeft wit 
de oppositie en kan hij daarvan profiteren op 
het gepaste ogenblik. Wit wint.

10    Wit speelt 1.Kf7! (oppositie) Kh8  2.Kg6! 
- Kg8 (en alhoewel zwart nu de oppositie 
neemt) 3.Kh6 - Kh8  4.g6! - Kg8  5.g7 - Kf7 
6.Kh7 en promotie

Er bestaat ook het begrip "verre oppositie". Dit 
is ook een oppositie doch hier is de afstand 
tussen de koningen niet 1 maar 3 of 5 of 7 
velden.

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

Wit aan zet kan remise houden met 1.Ka2!. 
(Hij neemt de verre oppositie) Al de andere 
zetten verliezen. (1.Kc2? Ke3! 2.Kb3 Kd3 
3.Kb2 Kd2  4.Kb3 Kc1!en wit moet wijken)
Zwart aan zet wint gemakkelijk met 1.....Kd2 
2.Kb3 Kc1  3.Ka3 Kc2  4.Ka2 Kxc3 enz.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-zpk+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy

Oppo 7:  Zwart aan zet wint door .....11 en wit 
aan zet kan remise houden door ....12

11   Zwart wint enkel met 1...-Kc4!   2.Kd2 - 
Kb3  en de c4-pion zal promoveren. Zwart 
wint niet door bijvoorbeeld 1...-Kd4? want na 
2.Kd2! heeft wit de oppositie en kan hij remise 
houden.

12   Wit aan zet kan remise houden als hij de 
verre oppositie inneemt door 1.Kd1! (en dus 
niet Kd2?) zodat hij na 1...-Kc4  2.Kc2 de 
korte oppositie heeft en hij remise kan houden.
Overigens volgt op 1.Kd2? Kd4! en wint
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De molen in het schaakspel 
die Zwickmühle - the Windmill of de Molenwiek

Als introductie op de volgende partijbespreking wil ik het kort met je hebben over de 
ZWICKMUHLE. In het Engels spreekt men wel eens van WINDMILL, en in het Nederlands van 
molenwiek en in het Frans van Moulinet. De Duitse benaming is echter de meest verspreide (in 
onze regionen) naar mijn weten. Op wikipedia kon ik een mooie omschrijving en enkele 
voorbeelden vinden van dit tactische manoeuvre. 

Definitie: Een Zwickmühle is een situatie in het schaakspel waarin een speler een serie gedwongen 
zetten moet doen doordat zijn koning afwisselend wordt blootgesteld aan een gewoon schaak en een 
aftrekschaak  Deze aanvallen op de koning worden uitgevoerd door een toren in combinatie met 
een loper. 

Het volgende diagram geeft een dergelijke 
stelling weer. Ogenschijnlijk staat de witspeler 
gewonnen; hij heeft gewoon een stuk meer. 
Zwart is echter aan zet en hij speelt ....
XABCDEFGHY
8ktr-+-+-+(
7zp-zp-+pzp-'
6-+p+-+-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-vl-+P+$
3+-+P+P+P#
2-zPP+-+-vL"
1+KsN-+R+-!
xabcdefghy

 1.. Tb2:† waarna de molen begint: 2.Ka1 
Tc2:† 3.Kb1 Tb2† 4.Ka1 Th2:† 5.Kb1 Tb2† 
6.Ka1 Tf2† 7.Kb1 Tf1: en daarmee eindigt de 
molen. Zwart heeft twee pionnen, een loper en 
een toren buitgemaakt en staat nu gewonnen.

Omdat het zo mooi is, hierbij nog een fictief 
voorbeeld, dit keer voert wit het manoeuvre 
uit.
Zie volgend Diagram

 27...Kh8  28.Txf7+  Kg8  29.Tg7+  Kh8 
30.Txe7+ Kg8 31.Tg7+ Kh8 32.Txd7+ Kg8 
33.Tg7+  Kh8  34.Txc7+  Kg8  35.Tg7+  Kh8 
36.Txa7+  Kg8  37.Tg7+  Kh8  38.Tg2+  Dd4 
39.Lxd4+ Kh7 en zwart kan inpakken

XABCDEFGHY
8-+-+-snk+(
7sn-zplvlptR-'
6-+p+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-zp-+$
3+-vLP+-+-#
2-zPP+-wq-+"
1+K+-+-+-!
xabcdefghy

Nu we het mechanisme kennen, een kleine 
oefening waar het er veel minder spectaculair 
aan toe gaat.
Wit aan zet. Hoe kan wit pion e2 stoppen ?

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



schaaktraining.met.jan Nr 15          01-10-2012                                                               pagina  9

Oplossing:
aangezien 1.Te7 faalt wegens 1...-Ta1+  2.Kh2 
- e1D  3.TxDe1 - TxTe1 en zwart staat 
gewonnen moet wit op zoek naar iets 
anders ....en hier komt de zwickmühle van pas.

Wit speelt 1.Txg7+ - Kh8  2.Te7+ (met tempo 
komt wit naar e7) - Kg8  3.f3!  en pion e2 gaat 
verloren en wit wint. Omdat wit een tempo 
won met 2.Te7+ kon hij bijkomend de zet 3.f3 
inlassen die hem de overwinning bezorgt.

Om deze introductie af te sluiten hierbij nog 
het eerste grote voorbeeld van dit manoeuvre 
op topniveau. 
Het stamt uit de partij Torre - Lasker (1925!)

We hebben volgende stelling en wit is aan zet 

XABCDEFGHY
8r+-+rsnk+(
7zpl+-+pzp-'
6-+-zpp+-zp&
5+q+-+-vLQ%
4-zP-zP-+-+$
3+-+-sN-tR-#
2P+-+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

25.Lf6!! Dxh5 26.Txg7+ Kh8 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+rsn-mk(
7zpl+-+ptR-'
6-+-zppvL-zp&
5+-+-+-+q%
4-zP-zP-+-+$
3+-+-sN-+-#
2P+-+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit heeft  de opstelling voor  de Zwickmuhle 
(Windmill) bereikt.  Nu komt het schitterend 
mechanisme  tot  werking  waarbij  telkens  de 
koning naar h8 wordt geduwd zodat er telkens 
een aftrekschaak kan geplaatst worden.
27.Txf7+! (aftrekschaak)  Kg8 28.Tg7+ (duwt 
Koning  terug  naar  h8)  Kh8  29.Txb7+ 
(aftrekschaak)  Kg8  30.Tg7+  (duwt  Koning 
terug  naar  h8) Kh8  31.Tg5+  (aftrekschaak) 
Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+rsn-mk(
7zp-+-+-+-'
6-+-zppvL-zp&
5+-+-+-tRq%
4-zP-zP-+-+$
3+-+-sN-+-#
2P+-+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

31...Kh7 32.Txh5  en wit heeft veel materiaal 
gewonnen.  Hij  won  dan  ook  probleemloos 
deze partij.

Zo'n Zwickmühle manoeuvre is uiteraard zeer 
leuk, maar zo ik me niet vergis had ik nog 
nooit het genoegen gehad dit zelf op het bord 
te krijgen....tot  vorig jaar in een oefenpartij.
Zie de nu volgende partij-analyse.
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Partij-analyse

In deze partij, geef ik je ook de belangrijkste varianten waar ik aan dacht toen ik aan zet was. 
Ik probeer dus weer te geven wat ik dacht tijdens de partij en je zal zien dat er telkens niet zo 
dramatisch diep wordt gerekend. Ik geef je ook de kandidaatzetten waar ik aan dacht. Je ziet dat ik 
nooit alle mogelijke zetten onderzoek, maar een arbitraire keuze maak. 

DGJ - Gooris,Jan
1.e4 c5 2.Pf3 g6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pc6 5.Lc4 
hm, Lc4 lijkt me mogelijk een labiele situatie.  
Kan ik niets verzinnen met 5..b5 6.Lxb5 -Pxd4 
7.DxPd4 - Da5+  8.Pc3! Neen dus. Andere 
zetten waar ik aan dacht zijn 5...-Pe5 of  
5...Pf6 of 5...Lg7. Ik koos dus voor 
Lg7 6.c3  
hm, Pe5?! lijkt me niets omdat wit dan later  
met f4 mijn paard terug verjaagt. Wat ivm:

-  6...Db6  7.Pxc6 - bxc6  8.Dc2 en Le3 
is goed voor wit

-  6...Pxd4 7.cxd4 - b5  8.Lxb5 - Da5 
9.Pc3 en wit behoudt de pion

-  6...Pf6   7.Pxc6 - bxc6  8.e5 - Pd5 
9.Lxd5 -cxd5 en zwart heeft compensatie  
(betere ontwikkeling).

-  6....d6 is ook een stabiele optie
Pf6 7.Pxc6 bxc6 8.e5 Pd5 9.Lxd5 cxd5 
10.Dxd5

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zp-+pzppvlp'
6-+-+-+p+&
5+-+QzP-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy

Wit heeft een pion gewonnen, maar zwart 
heeft daarvoor dynamische compensatie. 
(Loperpaar en een minimale 
ontwikkelingsvoorsprong).

hm, Ta8 staat aangevallen. Ik kan:
- ofwel Tb8 en later Lb7 spelen 

- ofwel kan ik ook opteren voor La6 
waardoor wit niet kan rokeren maar zijn dame 
op d5 kan houden.
ik opteer voor:
 Tb8 11.0–0 0–0 (ik dacht ook aan Lb7 maar 
0-0 lijkt me beter) 12.Pd2 
hm, even kijken:

- op 12....Lb7 volgt 13 Dc5 en ik  
kan mijn aanval niet op gang trekken. Dus wat  
met - 12...Dc7 (verhindert Dc5 en 
valt pion e5 aan) (13.Pc4? - La6!) met  idee  
Td8 en dan Lb7

- of 12...La6 en dan Tb5
- ik heb geprobeerd te begrijpen 

wat het witte plan kon zijn in deze stelling, ttz.  
Pf3 of Pb3.
Dc7 13.f4 
De onderzochte zetten zijn hier:

- Lb7
- Txb2!? 14.LxTb2 - Db6
- op Db6 volgt 14.Dd4 en dan is  

mijn aanval afgestopt. Ik moet dit dus 
verhinderen en tevens de stelling openen als ik  
van mijn ontwikkelingsvoorsprong wil  
profiteren. Dit bracht me op het idee om d6 te  
spelen ..
d6 14.exd6 Db6+ 15.Kh1 (en nu kan Dd4 
natuurlijk niet meer omdat Lg7 dit bestrijkt) 
Lb7 16.Dg5 
De onderzochte zetten zijn:

- Lf6  17.Dg3 en daar staat ze  
zeer goed om mee te verdedigen

- Dxd6 lijkt dus het enige 
logische
Dxd6 17.Pb3 
Hier beoordeelde ik de stelling in evenwicht.  
Wit heeft zich bijna hersteld van zijn  
ontwikkelingsachterstand en hij dreigt met  
Pd4 een paard erg centraal op te stellen.
Ik onderzocht hier:

- Ld5  18.Pd4 - Lxd4  19.cxLd4 -  
Lc4 

- Dd3  18.Ld2 en wat dan ?  
(Fritz toonde me achteraf dat ik dan 18...-Dc2 
kon spelen wat vervelend is voor wit)
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- h5 met het idee Lf6 en op Dg3 
h4 en h3. dit is echter traag en niet waterdicht.

Ld5 18.f5 
Hier had ik eerst niet door dat wit Lf5 dreigt  
met kwaliteitswinst.
Ik zag : - gxf5  19.Lf4 - e5 (Fritz toonde 
me echter dat  na 20.Lxe5 - DxLe5  21.Txf5!  
wit voordeel heeft)

- Le5
- Lf6
- Da6
- Tc8

De zet gxf5 leek me dus de beste ... 
gxf5?! 19.Pd4 
Als je onder druk staat maak je snel foutjes.  
Zo ook ik. Ik zag hier wel :

-  19....e6, maar wat na Lf4
- 19...f6 leek me dus veiliger ? 

omdat ik de witte dame verjaag (dacht ik). 
f6 

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7zp-+-zp-vlp'
6-+-wq-zp-+&
5+-+l+pwQ-%
4-+-sN-+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+-+PzP"
1tR-vL-+R+K!
xabcdefghy

Wit aan zet ruilt af naar een iets beter eindspel. 
Hoe ?

20.Dxg7+! (zeer mooi gezien) Kxg7 21.Pxf5+ 
Kf7 22.Pxd6+ exd6 
In deze stelling staat wit materiaal voor en  
heeft zwart daar geen compensatie meer voor.  
Enkel omdat er verschillende lopers op het  
bord staan kan zwart nog verder aanvallen en 
hopen dat hij een lichte compensatie heeft.
23.Lh6 ?!

XABCDEFGHY
8-tr-+-tr-+(
7zp-+-+k+p'
6-+-zp-zp-vL&
5+-+l+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+-+PzP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

Een onnauwkeurigheid van wit. Zoals wit zelf  
aangaf na de partij was Tf2 sterker geweest  
waarna zwart nog moest knokken om niet te  
verliezen.
Ik onderzocht nu:

- 23....-Tg8  24.Tf2
- 23....-Lxg2+ dit loodst me 

echter in een slecht toreneindspel. Dus te  
vermijden.

- 23....-Txb2 met tactische 
mogelijkheden. Dit is dus de beste zet.

Txb2! materiaaloffer voor de Zwickmuhle 
24.Lxf8 
Hier onderzocht ik :

- 24.....-Kxf8
- 24.... -Lxg2+ en weer een 

moeilijk toreneindspel
- 24.....-Txg2. En ik zie een 

.....Zwickmühle !!??! die me remisekansen 
geeft.
Txg2 25.Tad1 met remisevoorstel van wit
Moet ik dit remiseaanbod aanpakken of niet?  
Ik denk dat ik weinig risico neem als ik door 
speel. Niet dat ik kan winnen, maar wit heeft  
het moeilijk en mag geen fout(jes) maken. Ik  
speel dus niet op winst, maar wacht af tot wit  
zijn foutje maakt.
De onderzochte zetten:

- 25...Td2+  26.Kg1 - Tg2 
27.Kh1 - Td2 is natuurlijk een zetherhaling 
(remise)

- als ik wil verder spelen moet ik  
mijn loper ergens zetten waar hij niet kan 
aangevallen worden..... ik kies daarom
La8 
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XABCDEFGHY
8l+-+-vL-+(
7zp-+-+k+p'
6-+-zp-zp-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+-+rzP"
1+-+R+R+K!
xabcdefghy

Een grappige stelling. Zwart staat een 
volledige toren achter, maar wit moet alles uit 
zijn kast halen om niet mat te gaan. Fout is 
bijvoorbeeld 26.Lxd6 wegens 26....-Tg3 en 
schaakmat volgt.

26.h4 Txa2+ (de Zwickmühle kan enkel deze 
pion winnen omdat wit beide torens gedekt  
houdt) 27.Kg1 Tg2+ 28.Kh1 Kxf8 29.Txf6+ 
Ke7 30.Tff1 (fout was natuurlijk 30.T6xd6? 
wegens 30...Td2 en wit verliest een toren) Lc6 
31.Tfe1+ Kd7 32.Ta1 a5 (Deze pion is  

onaantastbaar omdat anders de Zwickmühle  
opstart . Inderdaad 33.Txa5?? - Ta2+ en 
torenwinst) 33.Tf1 Kc7 34.Tf7+ Kb6 
35.Tb1+

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

Wit staat gedurende zet 23 onder stevige druk, 
en maakt op zet 35 (eindelijk) een beslissende 
fout.  Geen schande want vrijwel elke 
(groot)meester zou eveneens het onderspit 
delven. 

 Tb2+ opgave.


