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De geheime formule

Hoe weet ik dat er naar een 
Combi kan gezocht worden ?

Bestaan er alarm-signalen om de 
Combi-mogelijkheid te 
melden ?

Naar welke motief-elementen 
moet ik zoeken ?

Het antwoord op deze vragen is 
vervat in de "geheime formule".

De "geheime formule" is een poging om schakers een 
zoekmethode aan te reiken om combinaties "te vermoeden" en 
makkelijker op te laten lossen.

De oefeningen zijn niet altijd zo moeilijk. De focus ligt vooral op 
het onderzoeken van de stelling en het ontdekken van de 
indicatoren die mogelijk een combi toelaten.

Deze zoekmethode is ongetwijfeld een interessant hulpmiddel 
voor spelers die nog ervaring missen in tactiek.

Opgesteld door Jan Gooris
Auteursrechten Jan Gooris
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Het "lessenpakket" is ingedeeld in schaaklessen.
Dit maakt het eventueel mogelijk om dit werkje te 

gebruiken voor schaakonderricht.

De schaaklessen gaan algemeen gezien van "makkelijk" 
naar "moeilijk(er)".
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Schaakles 1:  Introductie Combinaties 
Door schaakles te geven aan sommige clubspelers ben ik tot het besef gekomen dat 
we allemaal veel sneller een combinatie zullen vinden indien ons iemand op de 
schouder tikt en zegt dat er naar eentje moet gezocht worden.
In een echte partij mag dit natuurlijk niet en dan blijkt dat, indien we geen 
(combi-)waarschuwing krijgen, we de combinaties minder snel zullen vinden of er 
zelfs niet achter zoeken. 

Om dit euvel weg te werken heb ik naar een waarschuwingssysteem gezocht dat de 
schaker waarschuwt dat er mogelijk een Combi in de stelling zit.
Het waarschuwingssysteem is gebaseerd op AANKNOPINGSPUNTEN.
De AP haal je uit de stelling nadat je een grondige bordanalyse gedaan hebt. 
Let op, dit is geen rekenwerk, dit is gewoon goed kijken naar alle "eigenaardigheden" 
op het bord die mogelijk elementen voor een Combi bevatten.

Het zijn deze AANKNOPINGSPUNTEN (AP) die je een aanduiding geven of er 
naar  een combinatie moet gezocht worden. Onder AP vallen:

- DZ = Dwingende Zetten  (schaakzetten - slaanzetten)
en Dreigende Zetten (matdreigingen - andere belangrijke dreigingen)

- NV = Niet Verdedigde en Nul Verdedigde en Negatief Verdedigde punten 1

- P = Penningen (door Loper/Toren/Dame) en Paardenvorken en Pionvorken2

- R = Ruimteprobleem (Koning of stukken) en Rest (andere indicaties)

De "geheime" formule is dus  

Begin altijd eerst met de meest sterke DZ in kaart te brengen (Schaakzetten - 
matdreigingen - slaanzetten) en later de "gewone" dreigingen (stukwinst - pionwinst- 
positionele voordelen).
Neem de tijd om over het hele bord al de NV in kaart te brengen. Vervolledig dit met 
P en R waarna je een totaal beeld hebt van de zwakke schakels bij de tegenstander. 

Belangrijke tip: In de praktijk draaien de meeste Combi's rond 
NV-thema en beginnen ze met als eerste zet een DZ.

Ik merk op dat je dit waarschuwingssyteem in zowel "aanvallende modus" als in 
"verdedigende modus" kan gebruiken. 
In "aanvallende modus" gebruik je het als waarschuwing dat er naar een Combi kan 
gezocht worden, in "verdedigende modus" gebruik je het om "geen fouten te maken" 
te maken.

1 Nul Verdedigd = evenveel keer verdedigd als aangevallen en 
Negatief Verdedigd = meer aangevallen dan verdedigd

2 Vork = een vorm van dubbelaanval

AP = DZ + NV + P + R
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Een heel belangrijk VOORBEREIDEND onderdeel van de meeste combinaties is dus 
de zoektocht naar AANKNOPINGSPUNTEN (AP) , en het is mijn ervaring dat 
minder sterke spelers deze zoektocht onvoldoende accuraat uitvoeren. Eenmaal al de 
AP in kaart gebracht is het vinden van de combinatie sterk vergemakkelijkt.
Hierbij enkele voorbeeldjes ivm wat er met AP bedoeld wordt.
XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-+!
2zPLzPP+-+-"
3-zPN+-+Q+#
4+-+n+PzP-$
5-+p+-+-+%
6+pwqlzp-+-&
7p+-+-zpp+'
8+ktr-+-+-(
xhgfedcbay

Vb 1
XHGFEDCBAY
1-mKR+-tR-+!
2zPPzP-+-vLP"
3-+-+r+-+#
4+l+-sNP+-$
5-+-+-+-+%
6+-zp-vl-+-&
7pmkp+-+pzp'
8+-+-tr-+-(
xhgfedcbay

Vb 2

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+ltr-zpp'
6psN-+pzp-+&
5zP-+P+q+-%
4-+-+-+-+$
3+P+-+-wQ-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Vb 3
XABCDEFGHY
8-+-tr-+-tr(
7+q+-+kzpp'
6p+-+pzp-+&
5zP-+l+-+-%
4-+NzP-+-+$
3+P+-+-wQ-#
2-+-+-zPPzP"
1tR-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Vb 4
DZ NV P R

Vb 1 :  AP  (Wit) Lxc4/Pxf2 e2/c4 Pd2 - c4 gepend 
Vb 1 AP (Zwart) b7/c7
Vb 2 :  AP  (Wit) Lxh2+/TxPd4 a2/Lb2/Pd4/h2 Ld5
Vb 2 AP (Zwart) Pf5+/Pe6+ Td3/Lg4/Td8/b7/a7 f6? Td3
Vb 3 :  AP  (Wit) Te1/d5/a5
Vb 3 AP (Zwart) Db8+/PxLd7 a6/Ld7/Te7 d6
Vb 4 :  AP  (Wit) LxPc4 b3/d4/g2
Vb 3 AP (Zwart) Pd6+ g7 Pd6+
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Schaakles 2: 
Zoek de AP bij wit en bij zwart in elk diagram. 3

Oplossing: achteraan.

Ter herinnering  4 

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zpp+-snpvl-'
6-+-+lzp-+&
5+-+-+-+Q%
4-+p+-zP-+$
3zPP+-+-tR-#
2-vLP+-+PzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Oef 1

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zpp+n+pzp-'
6-+-+-+qzp&
5+-zp-zPn+N%
4-+-+-vL-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+QzPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Oef 2

XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-tR!
2zPP+-wQP+-"
3-+PvL-sNP+#
4+-+-+-+P$
5-+-+L+-+%
6+psn-+-+-&
7pvlpzplwq-zp'
8+ktr-+-tr-(
xhgfedcbay

Oef 3

XABCDEFGHY
8-+rtr-+-+(
7zp-+lmkp+-'
6-zp-+psn-+&
5+-+-sN-+p%
4-+P+-+p+$
3wq-+LwQ-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+R+-tR-mK-!
xabcdefghy

Oef 4

3 Deze diagrammen bevatten niet noodzakelijk een combinatie, maar zijn bedoelt om 
het zoeken naar AP te oefenen.

4 Voor meer uitleg zie Schaakles 1

AP = DZ + NV + P + R
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Schaakles 3
Hierbij enkele oefeningen i.v.m. NV punten waar je de verdediger moet uitschakelen.
NV zijn : Niet Verdedigde of Nul Verdedigde of Negatief Verdedigde punten  
Gebruik telkens volgende ZOEKMETHODE:

- In een EERSTE fase zoek je de AP bij de tegenstander ivm de NV punten. 
De oplossing staat in de voetnoot.

- In een TWEEDE fase probeer je een oplossing te bedenken op basis van 
deze AP. Begin altijd eerst te zoeken met het meest DZ (meestal schaakzetten of 
slaanzetten of dreigingen)   (Oplossing: zie achteraan)

XHGFEDCBAY
1-mKR+LvL-tR!
2zPPzP-+-+P"
3-+NzP-zP-+#
4+l+-+p+-$
5-+-zP-+-+%
6+-+-+n+-&
7pzpp+-zppzp'
8trn+-trk+-(
xhgfedcbay

Oef 5: Zwart aan zet 5

XHGFEDCBAY
1-mK-+-+-+!
2+P+-+-+P"
3P+L+-tr-+#
4+-+-+-+P$
5p+n+-+-+%
6+pzp-+-+p&
7-+-+-+R+'
8+-+-+k+-(
xhgfedcbay

Oef 5bis: Zwart aan zet

5 NV: Ld1/Ta1/e5/c3

5bis  NV: Tb7/a2/a4/Lf3

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpp+lzppvlp'
6-+-zp-snp+&
5wq-+-+-vL-%
4-+-sNP+P+$
3+PsN-+P+-#
2-zPP+-+-wQ"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

Oef 6: Wit aan zet 6

XABCDEFGHY
8-+-trn+k+(
7+pzpltR-zp-'
6-zp-zp-+-zp&
5+-+-+-wq-%
4-zP-+Q+-sN$
3zP-+P+-+-#
2-vLP+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Oef 6bis: wit aan zet

6 NV: Da5/b7/e7/h7

6bis  NV: Pe8/Ld7/b7/g7 
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XABCDEFGHY
8r+lmk-+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-wq-+-zp-+&
5+-vlp+-+-%
4-+Psn-+-+$
3+-sN-wQ-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-mKR+LsNR!
xabcdefghy

Oef 7: Wit aan zet 7

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpp+lzppvlp'
6q+-+-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+-sNP+P+$
3+PsN-vLP+-#
2-zPP+-+-wQ"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

Oef 8: Wit aan zet 8

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

Wat is nu te ONTHOUDEN ?
Als je ergens een Nul-Verdedigd punt ziet 
stel je dan de vraag hoe je de verdediger 
kan uitschakelen.
Dit uitschakelen kan op 4 manieren:

7 AP : De7+/De8+ en Ta8/Th8 - Pd4 - 
d5/f7/g7 - Kd8 tegenover Td1

8 AP: Dh7+  en h7

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpp+lwqpvlp'
6-+-+-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+-sN-+P+$
3+PsN-vLP+-#
2-zPP+-+-wQ"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

Oef 9: Wit aan zet 9

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpp+-+pvlp'
6-+-+l+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+qzPP+$
3sNP+-+-+-#
2-zPP+-+-wQ"
1+K+RvL-+R!
xabcdefghy

Oef 10: Wit aan zet 10

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

- afruilen (slaan)
- wegjagen (bijvb aanvallen met pion )
- weglokken (door iets aan te "bieden" 
wat hij niet kan weigeren)
- onderbreken door iets op de lijn of 
diagonaal te plaatsen.

9 AP: Dh7+ en a7/b7 - De7
10AP: Dh7+ en De4 en zwakke K-stelling
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Schaakles 4
Gebruik bij elke oefening de ZOEKMETHODE van schaakles 3. Zoek de NV !!

1. Onderzoek vervolgens in het bijzonder alle schaakzetten (DZ)
2. Onderzoek hoe je een MAXIMUM aan voordeel kan halen uit die schaakzet.
3. Soms moet je iets "lokken" om maximum voordeel te doen.

Telkens ook de belangrijke vraag : Wat heeft wit gewonnen ?  
Als je niets wint moet je immers niet ingaan op de combinatie.
XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7+-wq-vlkzpp'
6p+r+p+-+&
5zP-+p+-+-%
4Q+-+-+-+$
3+-zP-+N+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Oef 11 Wit aan zet 11

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+p+-+kzp-'
6p+r+q+-zp&
5zP-+pzp-+-%
4Q+-+-+l+$
3+-zP-+N+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Oef 12: Wit aan zet 12

11 AP: Df4+/Pg5+/Pe5+ en Ta8/Tc6/h7
12 AP: Df4+/Pg5+/Pe5+ en Lg4/b7/e5 

XABCDEFGHY
8-+r+-mk-tr(
7zp-zpR+lvlp'
6-+nzp-+p+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+Q+-mK-!
xabcdefghy

Oef 13: Wit aan zet 13

XABCDEFGHY
8-+-tr-mk-tr(
7sn-zp-+lvlp'
6-+-zpp+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-vL-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+Q+-mK-!
xabcdefghy

Oef 14: Wit aan zet 14

13 AP: Td8+/Txf7+ en Pc6/Lf7/Tc8/c7/d6
14 AP: Lg7+ en Pa7/Lg7/Td8/c7
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Schaakles 5
Gebruik bij elke oefening de ZOEKMETHODE van schaakles 3.

1. Zoek vooral de NV. (= Niet/Nul/Negatief Verdedigde punten)
2. Als je een motief ziet voor een combinatie, ga dan na hoe je daarmee 

MAXIMAAL voordeel kan doen
3. Begin ALTIJD eerst te zoeken met dwingende zetten (schaakzetten en 

slaanzetten).

Telkens ook de belangrijke vraag : Wat heb je gewonnen ?  
Als je niets wint moet je immers niet ingaan op de combinatie.
XABCDEFGHY
8-tr-+-+-mk(
7zp-+ptR-snp'
6-zpl+-+-+&
5+-zp-+p+-%
4q+-zP-zP-+$
3+N+-+P+-#
2PzPP+-+P+"
1+K+-wQ-+-!
xabcdefghy

Oef 15: Wit aan zet 15

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-mk(
7zp-+p+-snp'
6-zpl+-zp-vL&
5+-zp-+p+-%
4q+-zP-+-+$
3+N+-+P+-#
2PzPP+-+P+"
1+K+-wQ-+-!
xabcdefghy

Oef 15bis: Wit aan zet

15  NV: Pg7/Tb8/c5
  DZ : Te8+/TxPg7/dxc5

15bis: NV : Pg7/Tb8/f6/c5
  DZ: LxPg7+/dxc5

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7zp-+-tR-snp'
6-zp-zp-+-+&
5ttr-+p+p+-%
4-+-sN-zP-wq$
3+-zP-+P+-#
2P+P+-+P+"
1+KwQ-+-+-!
xabcdefghy

Oef 16: Wit aan zet 16

XABCDEFGHY
8-+-+-wqk+(
7+pzp-+-tr-'
6-zp-+-wQp+&
5+-+-+-zp-%
4-zP-+-+-+$
3zP-+P+-+R#
2-+P+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Oef 16bis: Wit aan zet

16  NV: Pg7/Dh4/f5/a7
  DZ : Te8+/Tf7+/Pe6+/TxPg7

16bis : NV: Df8/g5/g6/c7/b7
DZ: Dxf8+/Dxg7+/Th8+/De6+
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XABCDEFGHY
8-+-+rmk-+(
7zp-+-+-tRp'
6-zp-zp-+-wq&
5+-+-+p+-%
4-+-+-zP-+$
3+-+-+P+-#
2PzPP+-+P+"
1+K+-wQ-+-!
xabcdefghy

Oef 17: Wit aan zet 17

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zpl+-wq-zpp'
6-zp-zp-+-+&
5sn-+p+PsN-%
4-+-+-+-+$
3+-+L+PzP-#
2-zPP+-+-+"
1+K+Q+-+-!
xabcdefghy

Oef 18: Wit aan zet 18

17   NV: Te8/Dh6/a7/d6/f5/h7
   DZ: De7+/DxTe8+/Tf7+/Tg8+

18   NV:  De7/h7/a7 en Ld3 op h7
   DZ:  Pxh7/f6

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

Oef 19: Wit aan zet 19

XABCDEFGHY
8-mk-+r+-+(
7+p+p+p+-'
6-+-+-+-+&
5wq-+Psn-zp-%
4P+-+-+-+$
3+PsN-+-+-#
2-mKP+-+-+"
1+-+-tR-+Q!
xabcdefghy

Oef 20: Wit aan zet 20

19 NV: Ld7/Tb5/d6/f6
 DZ: Th8+/TxLd7

20 NV:  Da5/Pe5/Te8/g5 
   DZ: TxPe5
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Schaakles 6
Hierbij enkele oefeningen waarin we onze VERDEDIGING gaan aanscherpen.
Een goede verdediging bestaat er immers in dat we niet in tactische valletjes trappen.
De oefeningen hebben iets te maken met onze vorige lessen, in die zin dat je moet 
vermijden dat wit men zo'n combinatie kan uitvoeren tegen je. 
Telkens ZWART aan zet en je moet hem adviseren welke zet AANVAARBAAR is , 
en welke zet SLECHT is. 

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

Oef 21: Zwart aan zet overweegt 
 1....Ld7 of 1....Lc6  

XABCDEFGHY
8-+-+n+-+(
7+k+-+-+-'
6-zp-zp-zp-+&
5tr-+-+Rzp-%
4P+-zPP+-+$
3+P+-+-+-#
2-mK-+L+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Oef 22: Zwart aan zet overweegt 
1....TxTf5 of 1....Kc6  

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7zp-+ptR-snp'
6-+p+-+-+&
5+-+-+p+-%
4q+-zP-zP-+$
3+N+-+P+-#
2PzPP+-+P+"
1+K+-wQ-+-!
xabcdefghy

Oef 23: Zwart overweegt  
1....Tb8 of 1....Td8 of 1....d6 

XABCDEFGHY
8-+r+k+-+(
7+-wq-vl-zpp'
6p+r+p+-+&
5zP-+p+-+-%
4Q+-+-+-+$
3+-zP-+N+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Oef 24: Zwart aan zet overweegt  
1....Kf8  of 1....Kf7   
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XABCDEFGHY
8-+r+-mk-tr(
7zp-zpR+lvlp'
6-+-zp-+p+&
5sn-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+Q+-mK-!
xabcdefghy
Oef 25:   1....Le6  of 1....Pc6 ? 

XABCDEFGHY
8-+r+q+-+(
7+p+-+kzp-'
6p+r+-+-zp&
5zP-+pzp-+-%
4Q+-+-+l+$
3+-zP-+N+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Oef 26:  1....De6  of 1....Lf5 ?

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpp+l+pvlp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+qzPP+$
3sNP+-+-+-#
2-zPP+-+-wQ"
1+K+RvL-+R!
xabcdefghy
Oef 27: 1....Le6  of 1....Tfd8 ? 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+lzppvlp'
6-+-zp-snp+&
5wq-+-+-vL-%
4-+-sNP+P+$
3+PsN-+P+-#
2-zPP+-+-wQ"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy
Oef 28:  1....Tfc8  of 1....Tac8 ?

XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7zppzp-zp-zpp'
6-+-+P+-+&
5+-+P+q+-%
4-+-wQ-zP-+$
3+-+-+-+P#
2P+P+r+P+"
1+-tR-+-+K!
xabcdefghy
Oef 29:  1....De4  of 1....Txc2  ?

XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-mk(
7zpp+-+ltRp'
6-+-zp-zp-zP&
5+-zpN+-+-%
4-+PsnPsN-+$
3+-wQL+-+-#
2PzP-+-+-+"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy
Oef 30:   1...Lg6 of 1...LxPd5 ?
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Schaakles 7
Zoek eerst naar het mogelijke MOTIEF (oplossing zie voetnoot) en daarna naar de 
mogelijke combinatie  (Oplossing zie achteraan).
XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-tR!
2zPPzPN+-zP-"
3-+-+r+-zP#
4+-+-snp+-$
5Q+-zPp+p+%
6+-+p+-+p&
7-zp-wq-+-+'
8+ktr-+-+-(
xhgfedcbay

Oef 31: Zwart aan zet. Motief ?21

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zp-+-+p+p'
6-zp-+-+p+&
5+-+-vl-sN-%
4-+-wq-+-+$
3zP-+-+-+P#
2-zPQ+-zPP+"
1+R+-tR-mK-!
xabcdefghy

Oef 32: Wit aan zet. Motief ?22

21  Het voor de hand liggende motief is 
Pe2 dat nul-verdedigd is.

22  In deze stelling zijn er 3 zwakke 
punten bij zwart. Dit zijn pionnen f7/h7 
en Le5 die telkens "nul-verdedigd" staan. 

XABCDEFGHY
8rsn-+k+ntr(
7zp-wq-+pzpp'
6-+pvl-+-+&
5+-+p+l+-%
4-+-+-+-+$
3+-sN-+N+P#
2P+P+LzPP+"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Oef 33: Wit aan zet. Motief ?23

XHGFEDCBAY
1-mK-+-tR-+!
2sN-zP-wQP+-"
3qzP-+P+P+#
4+p+-zp-+P$
5-+pvl-+-+%
6+-+-+-+-&
7-+-+-zppzp'
8+-+r+-mk-(
xhgfedcbay

Oef 34: Zwart aan zet. Motief ?24

23  Het motief zijn Lf5 en Ta8 die Niet 
Verdedigd staan .... 

24  Het motief is de open h-lijn en Ph2 dat 
daar hulpeloos nul-verdedigd staat. 
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Schaakles 8
Hierbij enkele oefeningen i.v.m. de PENNING. 
Zoekmethode: zoek de AP en in het bijzonder naar de NV en P -indicatoren. Ga 
vervolgens na of je er onmiddellijk of uitgesteld een penning kan op uit voeren. Er 
zijn soms meerdere winstmethoden. Geef de winst van elke variant en kies de beste.

XABCDEFGHY
8-tR-+-snk+(
7+-+-+-+p'
6-+-+-+p+&
5+ptr-+-+n%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-zP-vL-zP-+"
1+-+-mK-sN-!
xabcdefghy
Oef 35: Wit aan zet. Motief ?25

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+p+-sn-zpp'
6pvl-+-zp-+&
5+-+q+-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-+-+N+P#
2-zP-wQLzPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Oef 35bis: Wit aan zet. Motief ? 25bis

25   NV (Tc5/Pf8/b5) en 
P (zwarte velden die Ld2 kan bestrijken). 

25bis NV (a6/Lb6/Dd5/Pe7) en
P (witte velden Le2)

XABCDEFGHY
8-tR-+-snk+(
7+-tr-+-+p'
6-+-+-+p+&
5+psn-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+N+-+-+P#
2-zP-vL-zPP+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy
Oef 36: Wit aan zet. Motief ?26

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+p+R+-vl-'
6p+p+-+pzp&
5sn-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+-+NvLP#
2Ptr-+-zPPmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Oef 36bis: Wit aan zet. Motief ? 26bis

26  NV (Tc7/Pc5/Pf8)  en 
P (zwarte velden die Ld2 kan bestrijken).

26bis  NV(b7/Tb2/Lg7/g6)
P (zwarte velden Lg3)
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XABCDEFGHY
8R+-+-sn-mk(
7+-+-+r+-'
6-+-+-zp-+&
5+p+-+-zp-%
4-sn-+-+-+$
3+P+-+N+P#
2-+-+-zP-+"
1+-vL-+-mK-!
xabcdefghy

Oef 37: Wit aan zet. Motief ?27   
XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-+-+rsn-'
6-+-sn-+-zp&
5+p+-+p+N%
4-+-+-+-+$
3+P+-+-+P#
2-+-+-zPR+"
1+-vL-+-mK-!
xabcdefghy

Oef 38: Wit aan zet. Motief ?28  
XABCDEFGHY
8-+-+lwq-mk(
7zp-wQ-tR-snp'
6-sn-+-+p+&
5+pzp-+-+-%
4-+-+P+P+$
3+-zP-+-vLP#
2-zP-+-zP-mK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Oef 39: Wit aan zet.

27 NV(b5/Pb4/Tf7/g5/Pf8) en P (Lc1) 
28  NV (Pd6/h6/Pg7) en P (velden Lc1)

XHGFEDCBAY
1R+KwQlvL-tR!
2+PzP-+-zPP"
3-+-+-zPN+#
4zP-+-+-+-$
5-+-zpp+-+%
6+-+-vlpwq-&
7pzp-+-+-zp'
8+ktr-+-tr-(
xhgfedcbay

Oef 40: Zwart aan zet. Motief ? 29

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zpk+-sn-+-'
6-zpr+-+p+&
5+-zp-+-zPr%
4-+-+-+-zP$
3+LzP +-zP-#
2-zP-+-+-mK"
1+-tR-+-tR-!
xabcdefghy

Oef 41: Wit aan zet. Motief ? 30

XHGFEDCBAY
1-mK-tR-+-tR!
2zPPzP-+Ptr-"
3-+-+-+-zP#
4+-+-+-+-$
5-+Q+pzp-+%
6+n+-+-+-&
7p+q+-+-zp'
8tr-+k+-+-(
xhgfedcbay

Oef 42: .1...Pe7 of 1...Kf8?

29  DZ (Da6+/Db5+)  en NV (Pb3/Ta1) 
30  P (Kb7/Tc6 op witte velden van Lb3)
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Schaakles 9
Enkele oefeningen i.v.m. "promotie" en "verhinderen van promotie" van een vrijpion.
XHGFEDCBAY
1-+-+-tR-+!
2+K+-+pzP-"
3PzPP+-+P+#
4+-sN-+-+P$
5-+-+r+-zp%
6zp-+-+-zp-&
7-+p+l+-mk'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

Oef 43: Zwart aan zet.
XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+-mKP+pzP-"
3PzP-zPN+P+#
4+-+-+-+P$
5-+-+-zp-zp%
6zp-+-vL-zp-&
7-+p+-+k+'
8+-+-+-tr-(
xhgfedcbay

Oef 44: Zwart aan zet. 
XHGFEDCBAY
1-+l+-+-+!
2+-+-+pzP-"
3-zPP+-+P+#
4zPK+-+-+P$
5-vL-+-zp-zp%
6+p+-+-zp-&
7p+-+-+k+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

Oef 45: Zwart aan zet. 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+k+l+p+-'
6-zpp+-+-zp&
5+-+r+-+N%
4-+-+-+-+$
3+P+-+PzPP#
2PzPp+-+K+"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy

Oef 46: Wit aan zet.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7+k+-+p+-'
6-zp-zp-+-+&
5zp-zp-+-zp-%
4-+-+-+-+$
3+P+N+PvLP#
2PzPp+P+PmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Oef 47: Kies uit  1.Lxd6  1.e4  of  1.Kg1
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+k+-+-+p'
6-zp-+-+p+&
5zp-+-+-vL-%
4-+-+-+-zP$
3+P+-+PzPK#
2P+p+-+-+"
1+-+-+l+-!
xabcdefghy

Oef 48: Wit aan zet. 
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Schaakles 10
Enkele oefeningen ivm UITSCHAKELEN VERDEDIGING.        
Zoekproces: 

1. zoek eerst naar de AANKNOPINGSPUNTEN (AP)  (zie schaakles 1)
2. Nadat je alles goed gevisualiseerd hebt probeer je een combi te vinden.
3. Zoek een dwingende methode om de verdediging uit te schakelen.

Geef voor elke oplossing de mogelijke AANKNOPINGSPUNTEN.
XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+lwq-+-+p'
6pzp-+p+-+&
5+-snpzP-zpr%
4-+PvL-+-+$
3+-+-wQPzP-#
2P+L+-+-zP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

Oef 49: Wit aan zet

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7+p+n+pmk-'
6-+-+-+pzp&
5zp-+-+l+-%
4-+-+-+-+$
3+LsN-+-+P#
2PzP-+-zPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Oef 49bis: Wit aan zet

XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-tR!
2zPPzP-vL-zPP"
3-+N+PsN-+#
4+-wQ-sn-vl-$
5-+-zP-+-wq%
6+-+-+-+-&
7pzppsn-zppzp'
8tr-+-tr-mk-(
xhgfedcbay

Oef 50:  Zwart aan zet

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7+p+-+pmk-'
6-+-+-wqpzp&
5zp-+-+l+-%
4-+-+-+-+$
3+LsNr+-zPn#
2PzP-+-zP-mK"
1tR-+RwQ-+-!
xabcdefghy

Oef 50bis: Wit aan zet



18

XHGFEDCBAY
1-mK-+-+-tR!
2+P+-wQ-zPP"
3L+P+-zP-+#
4+-+-+-+-$
5-sn-+p+-+%
6zp-+-+-+-&
7-zpp+l+-+'
8+kwq-+-+-(
xhgfedcbay

Oef 51: Zwart aan zet. 
XHGFEDCBAY
1-mK-+-+-tR!
2zPP+Q+NzPP"
3-+P+-zP-+#
4+-+-+-+-$
5-+l+p+L+%
6zp-+-+-+-&
7-zpp+-vl-+'
8+kwq-+-+r(
xhgfedcbay

Oef 52: Zwart aan zet.
XABCDEFGHY
8-+k+l+-+(
7+-+-+-+R'
6-+-zp-zp-+&
5+r+-+-zp-%
4-zPKzPP+-+$
3zP-+-+-+-#
2-+-+N+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Oef 53: Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppwqn+pzp-'
6-+pvlpsn-+&
5+-+-+-sNp%
4-+-zP-+-zP$
3+-+Q+-sN-#
2PzPPvL-zPP+"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy

Oef 54: Wit aan zet.
XABCDEFGHY
8k+-+-+-+(
7+-wqr+-+-'
6-zp-+p+-zp&
5+-+-+-+l%
4-+P+-zPp+$
3+-vL-+-zP-#
2-+-+R+PmK"
1+-+-wQ-+-!
xabcdefghy

Oef 55:  Wit aan zet.
XHGFEDCBAY
1-mK-+-+-tR!
2zPPzPQ+NzP-"
3-+-+-zP-+#
4+-+-+-+P$
5-+l+p+L+%
6zp-+-+-wq-&
7-zpp+-vl-+'
8+k+-+-+r(
xhgfedcbay

Oef 56: Zwart aan zet zorgt met één 
enkele zet plots voor 2 witte zwaktes .....
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Schaakles 11
Indien er geen of onvoldoende AP zijn, dan .... moet je er zelf bijmaken !!
XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7+-+-+k+q'
6p+-+-+p+&
5+-+-tR-+-%
4-+-+P+-+$
3+-zP-+-+-#
2PwQ-+-+PzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Oef 57: Wit aan zet
XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7+-zp-+-zp-'
6p+-wq-+-+&
5+psN-+n+-%
4-zP-+-+-+$
3+Q+-+-+-#
2P+-+-+PzP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

Oef 58: Wit aan zet
XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7+p+l+r+k'
6p+p+-snpzp&
5+-wq-zp-+-%
4-+P+-+N+$
3+P+-zP-+P#
2-+-+QzPP+"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Oef 59: Wit aan zet

XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7+-+-+-mk-'
6rzp-+-vlpzp&
5+qzp-+p+-%
4-+-+-+-zP$
3zP-+N+QzP-#
2-zP-+RtRK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Oef 60: Wit aan zet
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-zp-+-+pzp&
5tr-vl-mkp+-%
4-+-+-+-zP$
3+-+-+-zP-#
2PzP-+-+K+"
1+-sN-+R+-!
xabcdefghy

Oef 61: Wit aan zet
XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+-+n+p+p'
6pzp-+-sn-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-+PzPP+$
3+L+N+-+P#
2PzP-+-+K+"
1tR-+-+-tR-!
xabcdefghy

Oef 62: Wit aan zet
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Schaakles 12
In deze oefeningen moet je kiezen uit de voorgestelde zetten. Maak geen foute keuze 
omdat je anders tactisch kan afgestrafd worden.
Hoe gaat je denkproces te werk ?

1. Je visualiseert de te onderzoeken zet
2. Vervolgens onderzoek je de eigen stelling op mogelijke 

aanknopingspunten. M.a.w. je bekijkt de stelling met de ogen van de tegenstander 
en zoekt naar mogelijke schaakzetten, Niet/Nul/Negatief verdedigde punten, 
penningen, vorken in JOUW stelling.

3. Onderzoek vervolgens of er een combi mogelijk is op basis van deze 
aanknopingspunten. Indien je nog een verdediging kan vinden is er geen probleem, 
indien je geen verdediging meer kan verzinnen is de onderzochte zet dus FOUT.

XHGFEDCBAY
1-+-+R+-+!
2zP-mK-+QzP-"
3pzPPvL-zP-+#
4+-+P+-+-$
5-zp-zpP+p+%
6tr-+-zp-+-&
7p+p+-vlq+'
8+k+-+-+-(
xhgfedcbay

Oef 63: Kies uit 
1..-Lb6   1..-Th5   1..-Tg6

XABCDEFGHY
8-+qtr-trk+(
7+-+-vlpzpp'
6p+-+p+-+&
5+p+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-zP-+PzPN#
2-zPQ+P+-zP"
1+-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

Oef 64: Kies uit : 
1.Lg5   1.Td1   1.Pg5 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+k+-+-'
6-+-+-+-vL&
5+-+-zpp+-%
4-+l+-+-zP$
3zP-+-+P+K#
2-zPp+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Oef 65: Kies uit: 
1.Kg3   1.g4   1.Lc1

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-tR!
2mKP+-+-zP-"
3-+P+rzPN+#
4zP-+-+-+-$
5-vL-zp-+-+%
6+-+-zpnvl-&
7pzp-+-+p+'
8+k+-+-+-(
xhgfedcbay

Oef 66: Kies uit:
 1..-Le3   1..-Ld8   1..-h6 
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Schaakles 13
Net zoals in schaakles 12 moet je hier kiezen tussen de voorgestelde zetten. Let op 
want sommige verliezen door een combinatie.

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+-+N+-+-"
3-+K+-+-+#
4+P+-+-zP-$
5-+P+Q+pzP%
6wq-+-+-+p&
7p+k+-zp-+'
8+-+n+-+-(
xhgfedcbay

Oef 67: Kies uit: 
1...-Kf6    1...-Kf8  of   1...-Kg7

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zppzp-snpzpp'
6-+-+-+-+&
5wq-+-zP-+-%
4-vl-snQ+-+$
3+-sN-+P+-#
2PzPPvLLzP-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Oef 67bis: Kies uit 
1.a3    1.Ld3   1.Tfd1

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-zp-+-+-+&
5zpPzp-+-+-%
4P+-vlpmk-zp$
3+P+-+-+-#
2-+-+LzPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Oef 68: Kies uit:
1.Lh5   1.Lc4   of   1.f3

XHGFEDCBAY
1RsN-mK-vL-tR!
2zPPzPQ+PzPP"
3-+-+-sN-+#
4+-+-+L+-$
5-+-zP-sn-+%
6+-+-+-+-&
7pzppwqpzppzp'
8tr-vlk+lsnr(
xhgfedcbay

Oef 68bis: Kies uit
1.....d6      1....Pc6        1....c6



22

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

Oef 69: Kies uit:  
1.Txc5       1.TxTe6       1.Ke3

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+-+-zp-'
6l+-wq-+-zp&
5+-zp-+p+P%
4-+-+rsN-+$
3+-zPp+-zP-#
2PzP-wQ-zP-+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Oef 70: Kies uit: 
  1.f3     1.Pxd3    1.b3

XHGFEDCBAY
1-mK-tR-+R+!
2zPPzPLvLQ+P"
3-+N+-+-+#
4+-+-zPP+-$
5-zp-+-+-+%
6zp-+lzpP+-&
7-vl-zp-+pzp'
8trq+-snrmk-(
xhgfedcbay

Oef 71: Kies uit:
 1...-Pxc6   1...-Txc6    of 1...-b6

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

Oef 72: Kies uit:  
 1.Le6   1.Te1  of  1.Td8
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Schaakles 14
Enkele oefeningen op KONINGSAANVAL waar je meestal moet werken met DZ. 
Zoek dus vooral met de Dwingende (schaak- of slagzetten) en Dreigzetten (mat) 
omdat er anders tijd is om een verdediging te organiseren.  
Oefening 76 is moeilijk omdat je daar veel varianten moet berekenen.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppzpq+pzpp'
6-+-zp-+-+&
5+-snP+-+-%
4-+-+N+-+$
3zP-vLQ+-+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Oef 73: Wit aan zet

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

Oef 73bis: Wit aan zet

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zpp+-+p+p'
6-vl-+-+-wQ&
5wq-zppzP-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+P+P#
2-zP-+L+P+"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

Oef 74:  
a. Wit aan zet  
b. Zwart aan zet

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

Oef 74bis: Wit aan zet



24

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7zppzp-wqpmkp'
6-+-zp-+p+&
5+-+P+-sN-%
4-+L+-wQ-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Oef 75: Wit aan zet. 

XABCDEFGHY
8-+-tr-snnmk(
7zpp+-+pzp-'
6-wqp+r+-zp&
5+-+-zPN+-%
4-+Q+-zP-+$
3+P+-+-zPP#
2P+-+-+LmK"
1+-+R+R+-!
xabcdefghy

Oef 75bis: Wit aan zet

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-vlp+-'
6-wq-+ptRp+&
5+-+-+-vL-%
4-+-zp-sN-wQ$
3+-+-+-+P#
2PzPP+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Oef 76::  Men speelt 1.Pxg6! d3+ 2.Kh1 
a. Hoe gaat het verder op  2...fxPg6 ?

b. Hoe op 2...LxTf6 ? 
c. en hoe op de 3e verdedigingszet ?

d. Conclusie? Is 1.Pxg6 correct of niet? 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7tRQ+-+p+p'
6-+Lwq-snpvL&
5+-+-zpP+-%
4-vl-+P+-+$
3+-+-+-zPP#
2-+r+-+-+"
1+-+-tR-+K!
xabcdefghy

Oef 76bis: Zwart aan zet
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Schaakles 15
Een reeks moeilijke oefeningen. Probeer ze op te lossen door de zoekmethode van AP

XHGFEDCBAY
1-+-+N+-+!
2+-+-+RzPP"
3-wQ-+-+K+#
4+-+-+P+-$
5-+-+-+-+%
6+-trq+-vl-&
7p+-+-zppzp'
8mk-+-+-+-(
xhgfedcbay

Oef 77 :Kies uit 1.Pf2 of 1.Pc3

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+nvlp+-+&
5+N+q+-+-%
4-+-zp-+n+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-+LzPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Oef 77bis: Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8-tr-+r+k+(
7+-+-zpp+p'
6p+pwqlsnp+&
5+-+N+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+PzP-zPP+P#
2P+LwQ-tRP+"
1+-+-tRNmK-!
xabcdefghy
Oef 78:: Speel je 1...cxd5 of 1...Lxd5.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7vl-tr-tr-mkp'
6p+-+-zpp+&
5zP-+p+-+-%
4qzP-sN-+-+$
3+-+-zP-zP-#
2-wQ-+-zPP+"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

Oef 78bis: Wit aan zet. 
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XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+p+-+-zP-"
3-+k+-+-+#
4+-+-+-+-$
5-tR-+-mK-+%
6+-+-+-+-&
7-+r+-+-+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

Oef 79: Wit biedt remise. Aanpakken ?
XHGFEDCBAY
1R+LmKQvL-tR!
2zPPzP-+PzPP"
3-+NzP-+N+#
4+-+-+-+-$
5-+-+-zp-+%
6+p+-+-+-&
7pvlpzpp+-zp'
8trn+kwqlsnr(
xhgfedcbay

Oef 80:  1...d6 of 1...Db6 of  1...Pf6 ?
XHGFEDCBAY
1-mK-+-tR-+!
2zPPzP-+RwQP"
3-+N+-+NvL#
4+q+-zP-vl-$
5-+-+r+-+%
6+-zp-+nsn-&
7pzp-+-zppzp'
8+-+r+k+-(
xhgfedcbay

Oef 81:. : Zwart aan zet

XHGFEDCBAY
1-mKR+QvL-tR!
2zPP+N+-+L"
3-+P+N+-zP#
4+-+-zPnzP-$
5-+l+p+-+%
6+-sn-+-wq-&
7pzpp+-+pzp'
8+kvlr+r+-(
xhgfedcbay

Oef 82::  Zwart aan zet
XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+-+pzp-'
6-wqpzp-snnzp&
5+-+-zp-+-%
4-zP-+P+-+$
3zPL+P+N+P#
2-+PvL-zPP+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Oef 83:  Kies uit 1...Pe8 of 1...Ph5 ?
XHGFEDCBAY
1-mKR+Q+-tR!
2+PzP-+-+-"
3P+N+LsN zP#
4+-snP+PzP-$
5-+-zpP+-+%
6+-wq-zp-vl-&
7pzpp+lzppzp'
8+ktr-+-+r(
xhgfedcbay
Oef 84: Kies uit 1.Pe2 of 1.Kh2.
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Schaakles 16  Als afsluiter 6 oefeningen uit eigen partijen.
XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7+-+-zp-+p'
6-+-+-zppvl&
5+-+l+-zP-%
4-+NzP-mK-zP$
3zp-tR-vL-+-#
2P+-+-zP-+"
1+-+-+-tr-!
xabcdefghy

Oef 85: Zwart aan zet
XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7+p+-+-vl-'
6-+-+-+pzp&
5+-+Lzp-+-%
4-+P+-zp-+$
3wqlsN-+Q+P#
2-tR-+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Oef 86: Wit aan zet
XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+p+-+-trp'
6-+-zp-+p+&
5wq-+P+-+-%
4-+l+Q+-+$
3zp-+-+-+-#
2PzPP+-zPP+"
1+K+R+-sNR!
xabcdefghy

Oef 87: Zwart aan zet

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7zppzp-+pzp-'
6-+-zp-wq-zp&
5+-+-zp-+-%
4-zPPvl-+-+$
3+-sNP+LzP-#
2P+Q+PzP-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Oef 88: Zwart aan zet
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+pvlp'
6-sN-+-snp+&
5+pwq-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+Q+-tRPzPP#
2P+-+-+LmK"
1+-+l+-+-!
xabcdefghy

Oef 89: Wit aan zet
XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+-vlpzp-'
6-+p+-sn-zp&
5wq-+-sn-+-%
4-+P+-+-+$
3+-sNLzPN+-#
2PvLQ+-zPPzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

Oef 90: Wit aan zet
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Oplossingen schaakcombinaties

In sommige oplossingen probeer ik zoveel mogelijk mijn Denkproces te 
verduidelijken. Dit kan hopelijk de minder ervaren schaker helpen om combinaties op 
te lossen.

1

           

2

           
3

           
4

DZ NV P R
AP bij wit Db6+/Dd4+/Dd1+ Dh5/Lb2/c2/f4/b3 Pf5
AP bij zwart Dh7+/Dh8+/Dxf7+

/TxLg7+
b7/c4/f6/Lg7

AP bij wit Dxg2+ a2/g2/De2/Ph5
AP bij zwart Pf6+ a7/b7/Pd7/Td8 Td1

AP bij wit  Dxh2+ h2/Pc3 Lg7/Pc3
AP bij zwart Lxf7+ e7/a7 Lf4

AP bij wit GEEN GEEN
AP bij zwart Pc6+/Pg6+ f7/Da3 De3/Da3

5 Zwart wint een pion door de verdediger uit te schakelen en speelde 
1...LxPf3    2.LxLf3 Pxe5  .
Merk op dat ook 1...PxPe5 2.PxPe5 LxLd1 ook een pion wint maar ... er 
volgt dan 3.Pxf7! met materiaalverlies.

5bis Zwart wint materiaal met 1...TxLf3   en 2...KxTb7  . Hij doet dit dus door 
"uitschakelen verdediger" van een NV-punt.

6 Wit schakelt de verdediger van pion h7 uit door hem af te ruilen met 
1.LxPf6 en er volgt 2.Dxh7+

6bis Wit wint materiaal met 1.TxLd7   TxTd7  2.DxPe8+   wat je kan omschrijven 
als "weglokken verdediger" van Pe8.

7 Wit ziet dat Pd4 nul-verdedigd staat en speelt 1.Pa4!   Dc6  2.PxLc5   
(uitschakelen verdediger) DxPc5  3.DxPd4 en stukwinst.

8 Verjagen van de verdediger met 1.e5! en als Pf6 wijkt volgt er 2.Dxh7+
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9 Weglokken van de verdediger door 1.Pd5!! en op 1...PxPd5 volgt 2.Dxh7+ 
en op een damezet volgt 2.PxPf6 en 3.Dxh7+
Merk op dat hier 1.g5?! onvoldoende is omdat zwart dan 1...Ph5! speelt.

10 Onderbreken van de verdediging door 1.f5! en als zwart zijn Le6 wil 
redden speelt wit Dxh7+

11 Wit ziet een paardschaak op e5 wat ook Tc6 aanvalt doch Dc7 dekt veld e5 
af ....        Weglokken verdediger van e5 misschien ...
Met 1  .DxTc6!   DxDc6  2.Pe5+ en 3.PxDc6   wint wit materiaal. 
Hoeveel materiaal wint hij ? een kwaliteit wat ongeveer 1,5 (à 2) pion is

12 Minder gemakkelijk te zien, maar met de vorige oefening in het achterhoofd 
is het misschien gemakkelijker. 
Wit ziet dat Lg4 nul-verdedigd staat alsook pion e5 ....
Wit speelt daarom 1.DxLg4!    DxDg4  2.Pxe5+ en 3.PxDg4  .

Wat heeft wit gewonnen aan materiaal ?
Wit heeft  "loper + pion" gewonnen , dus equivalent van 4 pionnen.

13 Wit heeft slechts 2 schaakzetten (Td8+ en TxLf7+) en bovendien staat Pc6 
ongedekt ....
Vandaar 1.TxLf7+ KxTf7 2.Dd5+ en 3.DxPc6.
Wat heeft wit gewonnen ?
Wit heeft 2 stukken gewonnen voor een toren, dus ongeveer 1,5 pion winst.

14 Een makkie als je de vorige oefening goed in de vingers hebt.
Wit ziet dat Pa7 ongedekt staat. Wit heeft ook maar 1 enkele schaakzet die 
hij moet onderzoeken.
Vandaar  1.LxLg7+    KxLg7   2.Dd4+ en 3.DxPa7   

Wat heeft wit nu gewonnen ?
Wit heeft een stuk gewonnen (= equivalent van 3 pionnen)

15 De AP in de stelling zijn Tb8 (ongedekt) pion c5 (staat "min 1" verdedigd) 
en Pg7 (nul-verdedigd).
Wit LOKT de koning op een schaakveld met 1.TxPg7! en na 1....KxTg7 
volgt er 2.De5+ en 3.DxTb8.
Wit wint 2 stukken voor een toren, dus ongeveer 1,5 pion winst.

15 bis Met 1.LxPg7+   KxLg7  2.Dg3+ en 3.DxTb8   wint wit een vol stuk. Dit was 
mogelijk omdat Pg7 Nul Verdedigd stond en Tb8 Niet Verdedigd.
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16 De enige AP  in de stelling lijken pion a7 en pion f5 (beiden nul-verdedigd).
Zeer belangrijk is wel dat Pd4 voor de "nodige onrust" kan zorgen.
Wit LOKT de koning of de dame naar g7 waarna Pd4 een "familieschaak" 
(aanval op koning en dame) kan geven. Vandaar 1.TxPg7! en na 1....KxTg7 
volgt er 2.Pf5+ of na 1....DxTg7 volgt er 2.Pe6+ telkens met damewinst. 

Wat wint wit ?
     - INDIEN zwart de Tg7 terug slaat (met K of D) dan wit wint een toren 
voor een dame (ongeveer 4 pionnen) . 
     - INDIEN zwart NIET terug slaat wint wit enkel een stuk (3 pionnen). 
Zwart kan dus maar beter NIET terug SLAAN om zijn verlies te beperken. 

16bis Niet zo moeilijk als je het motief al kent. Wit lokt de verdediger van Df8 
weg en speelt dus 1.Th8+!   KxTh8  2.DxDf8+   en materiaalwinst 

17 De AP in de stelling zijn pion a7 en f5 staan "min 1 verdedigd" en Te8 en 
pion h7 staan "nul-verdedigd".
Wit heeft wel een probleem daar zowel Tg7 als De1 aangevallen staan.....
Wit LOKT Kf8 met 1.Tg8+ zodat er na 1...KxTg8 2.DxTe8+ kan volgen.

Wat heeft wit nu gewonnen hoor ik je vragen?
NIETS, maar als hij dat niet doet verliest hij materiaal (De1 en Tg7 staan 
bedreigt). Wit heeft dus NIETS gewonnen maar heeft door die combinatie 
een verlies kunnen vermijden.

18 De AP bij zwart zijn De7 (ongedekt) en pion a7/h7 (beiden nul-verdedigd).
Wit speelt 1.Pxh7   zodat er na 1....KxPh7? 2.f6+ en 3.fxDe7   kan volgen.

Wat wint wit met deze combinatie ?
   - Indien zwart goed speelt zal hij geen 1....Kxh7? spelen en dus wint wit 
slechts 1 pion (die van h7). 
   - Indien zwart slecht speelt wint wit heel veel materiaal (1...Kxh7? 2.f6+ 
enz.). Hij wint dan 1 pion + dame voor een paard of ongeveer 7 pionnen.

19 De AP in de stelling zijn Tb5 - Ld7 (beiden nul-verdedigd) en pion d6 en f6 
(ongedekt).
Wit schakelt een verdediger uit met 1.TxLd7! KxTd7  2.KxTb5 en wint 
materiaal.            Het resultaat is dat wit 1 stuk gewonnen heeft

20 De AP zijn Da5/Te8 en pion g5 (ongedekt) en Pe5 (nul-verdedigd).
Wit speelt 1.TxPe5    TxTe5   2.Dh8+ en 3.DxTe5  .
Het resultaat is dat wit 1 stuk gewonnen heeft

21 De AP in de zwarte stelling zijn Tb5 en Le8.
Indien zwart 1....Ld7? speelt volgt er  "uitschakeling een verdediger" met 
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2.TxLd7! KxTd7  3.KxTb5 en wint materiaal.
Vandaar dat 1...Lc6! de AANVAARDBARE zet. 

22 De AP bij zwart zijnPe8 (ongedekt) en pion f6/Ta5 (beiden nul-verdedigd).
Indien zwart 1...Kc6 ? speelt volgt er 2.TxTa5 .bxTa5   3.Lb5+ Kc7 
4.LxPe8 en stukverlies.
Vandaar dat 1....TxTf5! een AANVAARDBARE zet is

23 Op 1....Tb8? volgt 2.Txg7! KxTg7  3.De5+ en 4.DxTb8    Stukverlies !!
Op 1....Td8? volgt 2.Txg7! KxTg7  3.De7+ en 4.DxTd8    Stukverlies !! 
Enkel op 1...d6 is er geen combinatie mogelijk.  AANVAARDBAAR.

24 Op 1....Kf7? volgt 2.DxTc6! DxDc6  3.Pe5+ 4.PxDc6. Kwaliteitsverlies !!.
Op 1...Kf8 is deze combinatie niet mogelijk.  AANVAARBAAR.

25 Met 1....Le6 komt de witte toren in moeilijkheden maar wit kan met 2.Df3+ 
zijn toren redden. De zet 1...Le6 levert echter geen verlies op voor zwart. 
AANVAARDBARE zet dus.
Op 1...Pc6? volgt 2.TxLf7+  KxTf7  3.Dd5+ en 4.DxPc6.  SLECHTE zet 
want wit heeft dan een "2 stukken voor 1 toren" gewonnen. 

26 Op 1....De6? volgt 2.DxLg4! DxDg4   3.Pxe5+ en 4.PxDg4. "Stuk+pion" 
verlies !! 
Op 1....Lf5 is er geen combi mogelijk dus AANVAARBARE zet.

27 Op 1...Le6? volgt 2.f5! (dubbelaanval op Le6 en pion h7) en stukverlies.
Met 1...Tfd8 dekt zwart Ld7 en maakt hij tevens ook ruimte voor Kg8 
indien dit nodig mocht blijken. AANVAARDARE zet.

28 Met 1...Tfc8 2.LxPf6 (uitschakelen verdediger pion h7) LxLf6  3.Dxh7+ 
Kf8 verliest zwart wel een pion maar loopt hij niet mat. (Bijna) 
AANVAARDBARE zet.
Met 1...Tac8? 2.LxPf6 (uitschakelen verdediger pion h7) verliest zwart een 
stuk aangezien 2....LxLf6? mat loopt met 3.Dxh7. Conclusie: de zet 
1....Tac8? is SLECHT

29 Met  1...De4 dwingt zwart bijna tot dameruil waarna er een "ongeveer" 
gelijk eindspel op het bord komt. AANVAARDARE zet.

Met 1....Txc2? zet zwart gewild een eigen stuk "nul-verdedigd" en dan is 
het altijd oppassen ..... Inderdaad met 2.Da4+ wint wit materiaal. 
SLECHT!!
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30 Ik ging hier in de fout met 1...Lg6? omdat er 2.PxLg6+ (altijd eerst de 
schaakzetten bestuderen) hxLg6 en 3.Pe7!! volgde waarna mat via 4.Pxg6 
enkel met dameverlies te verhinderen valt. SLECHTE zet dus.

Op 1...LxPd5 is deze combinatie niet mogelijk. AANVAARDBARE zet.

31 De oplossing is 1...-Tf5!  2.Dg4 en nu 2....-Tg5! en wit moet de verdediging 
van Pe2 opgeven.  Zwart wint een stuk.

32 Van de zwaktes op f7/h7 kan wit niet profiteren maar wel van deze op e5 
met 1.Pf3! .  Deze dubbelaanval op Dd4 en Le5 levert stukwinst op.

33 Met 1.Pxd5! wint wit een pion aangezien op 1...-cxPd5 2.Dxd5 volgt met 
dubbelaanval op beide ongedekte stukken.

34 Met 1...-Th8!  en 2. - DxPh2 wint wit minstens een stuk.

35 De oplossing is 1.TxPf8+ - KxTf8  2.Lb4! (de penning) en stukwinst.
De aanpak 1.Lb4? is slecht omdat zwart dan met 1...Tf5! kan verdedigen.

35bis Met 1.DxDd5+   PxDd5  2.Lc4!   (penning) wint wit een stuk.

36 Indien wit 1.Txb5 speelt wint hij 1 pion.
Indien wit 1.TxPf8+ KxTf8  2.Lb4 (of PxPc5) speelt krijgt wit 2 stukken 
(P+L) voor 1 toren. Een winst van ongeveer 1,5 pion.
Indien wit 1.PxPc5 speelt, wint hij echter een volledig stuk want op 
1....TxPc5 volgt 2.TxPf8 KxTf8  3.Lb4 (penning), en als zwart geen 
1...TxPc5 speelt heeft wit ook gewoon een stuk gewonnen.

Conclusie: er zijn minstens 3 zetten waarmee wit voordeel doet. Het meeste 
voordeel haalt wit met 1.PxPc5! .

36bis Met 1.TxLg7!   KxTg7  2.Le5+ en 3.LxTb2   wint wit

37 De oplossing is vergelijkbaar met de oef 36. 
Wit kan kiezen uit:
ofwel 1.TxPf8+ TxTf8  2.La3 en 3.LxPb4. Wit wint op deze wijze ongeveer 
1,5 pion (P+L voor toren)
ofwel 1.La3 en zwart verliest ofwel Pb4 ofwel Pf8. Stukwinst dus.
Conclusie: Wit doet dus de meeste winst met 1.La3!
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38 Wit kan geen pion winnen met 1.Lxh6?  wegens 1...PxPh5! en stukverlies .

Wit kan wel met 1.Tg6 een dubbelaanval uitvoeren op de 2 ongedekte 
punten (Pd6 en pion h6) en zo mogelijk een pion winnen.

Wit kan beter de penning van Pg7 gebruiken om meer voordeel te doen.
Hij kan kiezen uit 1.Lb2 (druk op Pg7) doch Pde8 is voorlopig genoeg als 
verdediging en levert dus niets op.
Wit kan ook   1.PxPg7   TxPg7  2.Lb2!   spelen waarna 2....Pe8  3.LxTg7 de 
kwaliteit wint. (= 2 pionnen) 

Conclusie: de beste keuze is dus 1.PxPg7!

Ik merk op dat wit hier de kwaliteit wint door de zetten "om te draaien" 
(Lb2 op de 2e zet i.p.v. de 1e zet). Een techniek die je soms kan helpen in 
het oplossen van combinaties

39 ZOEKMETHODE: 
1. Aanknopingspunten : 
    - ZWAK = pion a7 - Pb6 - pion c5 en Pg7
    - DZ : GEEN schaak - wel sla-zetten (Txe8 of Txg7)
    - Lg3 op ZWART. Mogelijke doelen liggen dus op zwart !?
2. Mogelijke oplossingen:
    - 1.Dxa7?? wegens 1...Pc8 en wit verliest materiaal
    - 1. Dxc5 is aanvaardbaar
De beste oplossing is 1.TxPg7 - DxTg7  2.Le5! (de penning) en wit wint 
materiaal met de combinatie.

40 ZOEKMETHODE:
1. Aanknopingspunten (AP) zijn:
- DZ ( Txf2+/Dxf2+/Db5+/Da6+/Le2+/LxPb3)
- NV (f2/Pb3/Ta1/Th1)
 - P (Ld1 en Ld6 elk op eigen veldkleur)
 - R (Kf1)

2. Mogelijke oplossing:
Het is verleidelijk om met 1...LxPb3  2.axPb3 Dxb3 een pion te willen 
winnen, want 3.Txa7 is niet zo goed wegens 3...Lc5. (Target zwarte velden)

3. Beste oplossing:
Zwart heeft echter nog beter.
Hij speelt 1...Da6+  (een tempozet die pion a2 pent) 2.Kg1 LxPb3 en de 
pion op a2 kan moeilijk Lb3 slaan omdat dan Ta1 verloren gaat.
Het motief was dus een penning op pion a2 omdat Ta1 ongedekt stond.
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41 ZOEKMETHODE:
1. Aanknopingspunten: 
  - DZ (?)
  - NV (Pe7)
 -  P (Lb3 op witte velden  en Tc6/Kb7)
 
2. Mogelijke oplossing
  - 1.Ld5? kan niet wegens PxLd5
  - 1.Ld1! (aanval op wit op Th5) Th7 en 2.Lf3 kwalitetiswinst

42 ZOEKMETHODE: (in de verdediging)
In de VERDEDIGING gaan we ons vragen stellen hoe de AANVALLER zal 
reageren op onze zetten. Daarom zoeken we in zijn plaats naar onze AP.
1. Waar zijn MIJN aanknopingspunten ?
  - Tb2 -  pion c5 en pion d5 - schaakzetten op ....
2. Mijn mogelijke zetten (Pe7 of Kf8) 
Na 1...Pe7?    (diagram) 

Wit aan zet ......

geeft wit mat in 1 met 2.Dc8+!!

Vandaar dus dat 1....Kf8 een veel 
betere zet is.

Hoe kon je dit vooraf zien ?
Door vooraf de zet goed te 

VISUALISEREN !! en dan alle 
schaakzetten goed in kaart te brengen

XABCDEFGHY
8-+-+k+-tr(
7zp-+-snq+p'
6-+-+-+-+&
5+-zpp+Q+-%
4-+-+-+-+$
3zP-+-+-+-#
2-trP+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

43 1...Td2+    2.Kf1 Td1+   en zwart wint Tc1 of promoveert na 3.TxTd1 c-Td1D

44 1...Td8 en na een loperzet volgt 2...TxPd3 en c2 promoveert. Wit doet er 
dus best aan Ld6 gewoon op te geven zodat hij de vrijpion kan afstoppen.

45  1....h5+     2.Kf4   (de koning staat nu in de weg van Lg5 en dus )  en 2...c1D+

46 Wit moet in eerste instantie iets doen aan Ph5.
Hij heeft 2 opties, ofwel 1.Pf4 ofwel 1.g4. 
Even kijken wat het mogelijke aanvalsplan van zwart zou kunnen zijn. 
M.a.w. welke zijn de andere (subtiele) dreigingen van zwart. Zwart dreigt 
ten eerste 1....Lf5 te spelen waarna zijn vrijpion op c2 zeer goed beschermd 
staat, en anderzijds dreigt zwart het trucje 1.....Td2+  2.Kf1 Td1+ en zwart 
wint Tc1 of promoveert na 3.TxTd1 c-Td1D (van Oef 1 zie week 11) . Nu 
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we deze analyse gedaan hebben is het duidelijk dat 1.Pf4 slecht is vanwege 
dit trucje en ook vanwege 1...Lf5. Vandaar dat 1.g4! de juiste zet is. Hij 
verhindert Lf5 en maakt een gaatje voor Kg2 zodat er na 1....Td2+ 2.Kg3! 
kan volgen en de c-pion nog steeds niet kan promoveren.

47 Vooreerst is 1.Lxd6? slecht vanwege 1....Td8! en na een loperzet volgt 
2....TxPd3 en c2 promoveert. Wit verliest dus materiaal in deze variant.
Wat te denken van 1.e4. Deze zet laat  toe dat zwart zijn stelling verbetert 
met 1....Td8 (denkt pion d6 en dreigt nu ook met 2....d5 de stelling te 
openen. Wit moet dan heel secuur spelen om de stelling te houden. 
Blijft 1.Kg1. We zijn in het eindspel en dat is het meestal een goede zaak 
om de koning te centraliseren en hem meer in de buurt van een gevaarlijke 
vrijpion te brengen. Inderdaad, met 1.Kg1! blijft zijn gesloten en kan de 
koning tijdig versterking bieden in de gevarenzone (pion c2).

48 Wit kan enkel kiezen uit 1.Kg4 en 1.Kh2. 
Aangezien er op 1.Kg4? h5+   2.Kf4 (de koning staat nu in de weg van Lg5 
en dus ) c1D+ volgt is de enige goede zet 1.Kh2!

49 AP = - DZ (Lxh7+/Dxg5+/LxPc5)
          - NV (b6/g5/Th5)
Met 1.g4! verjaagt hij Th5 zodat hij nadien 2.Dxg5 kan spelen.

49bis AP=  DZ (TxPd7)
         NV (Pd7/f7)
Met 1.g4! verjaagt wit Lf5 en wint hij Pd7.

50 AP = - DZ (PxPf3+/Pe2+/LxPc3)
- NV (e5 (na  PxPf3+) /Pc3)
- P (Pe2+ en damewinst indien er geen Pc3 zou staan).

Met 1....LxPc3!    2.LxLc3 - DxLc3! 3.bxDc3 Pe2+   wint zwart de dame terug 
en heeft hij uiteindelijk een stuk gewonnen.

50bis AP=     DZ (TxTd3/Lxf7)
            NV (Td3/Ph3)
Met 1.TxTd3!   LxTd3  2.KxPh3   heeft wit de verdediger van Ph3 weggelokt.

51 AP = - DZ (PxLh3+/Pxf3+/Dc5+/LxLh3)
- NV (Lh3/f3)

          - P (Paardenvork op f3)
Met 1...-LxLh3!  en stukwinst (2.gxLh3? Pxf3+ ! en dameverlies)
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52 AP = - DZ (Dc5+/Lxh2+)
          - NV (a2/h2/Pc2)

- P (beide veldkleuren want Lf5 en Lc7)
Met 1...-LxPc2  2.DxLc2 - Dc5+ wint zwart een stuk

53 AP = - DZ (Tc7+)
- NV (Le8/Tb5/d6/f6)
- P (Th8)

Na 1.Th8! Kd8 (Kd7? 2.KxTb5) 2.TxLe8+ KxTe8 3.KxTb5  materiaalwinst
 

54 AP = DZ (Dh7+)  +  NV (h5/e6)
Met 1.Pxh5! wint wit een pion want 1...-PxPh5 kan niet wegens 2. Dh7 mat.

55 AP = - DZ (Da1+/Ta2+)
- NV (Lh5/e6/h6)
- P (zwarte velden want Lc3)

Met 1.Ta2+    Kb7 (Kb8? 2.Le5)  2.De4+ Dc6 (Kb8 of Kc8 3.Ta8+)    3.Ta7+!   
(weglokken verdediging) KxTa7  4.DxDc6 en wit wint dame voor toren.

56 AP =  - DZ (Lxh2+/Dxf2+/LxPc2/DxLb5)
- NV (h2/Pc2/b2)
- P (beide veldkleuren) + R (Kg1)

Zwart vindt geen combinatie en dus forceert zwart BIJKOMENDE AP.
Met 1.....LxPc2!  2.DxLc2  zijn er plots 2 nieuwe zwakke punten in de witte 
stelling (Ta1 ongedekt en Lb5 nul-verdedigd). Zwart zet nu verder met 
2....DxLb5! stukwinst aangezien 3.axDb5? TxTa1 mat loopt

57 Met 1.Te7+   KxTe7  2.Db7+   wint wit Dh8

58 Met 1.TxPf5   TxTf5  2.Dh3+   wint wit Tf5.
Merk op dat 1.Dh3+ onvoldoende is wegens 1...Ph6! 

59 Met 1.PxPf6+   TxPf6  2.La3! Db6 3.Le7   wint wit de kwaliteit

60 Met 1.TxTe8   DxTe8  2.Db7+   wint wit Ta6

61 Met 1.b4!   Lxb4  2.Pd3+   wint wit een stuk 

62 Met 1.e5!   Pe4   (het enige vrije veld)  2.Ld5! en wit wint materiaal

63 Zwart ziet dat pion g5 aangevallen staat door Le3. (=Tactisch)
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Overigens is dit een behoorlijke GOEDE loper want hij staat actief en hij is 
complementair met zijn centrumpionnen. Zwart heeft in tegenstelling een 
meer slechte loper (Lc7) want hij staat passief en hij staat op dezelfde kleur 
als zijn centrumpionnen. Ideaal zou zwart dus zijn loper willen ruilen voor 
de witte loper (= positioneel).
Laten we nu de 3 keuze zetten eens overlopen:

- 1....-Lb6. Met de zet plaatst zwart vrijwillig Lb6 "nul-verdedigd en 
dan moeten we even controleren of wit daar geen gebruik van kan maken. 
Bij nazicht blijkt dat er verder geen aanknopingspunten zijn en blijkt ook dat 
wit van dit ene aanknopingspunt (Lb6) geen gebruik kan maken. GOED.

-1...-Th5 verdedigt pion g5 die nu nul-verdedigd staat. En wit kan 
daar met 2.g4! gebruik van maken en wint pion g5.  FOUTE zet.

- 1...-Tg6 verdedigt pion g5 die nu nul-verdedigd staat. Wit kan hier 
echter niet direct gebruik van maken en dus is de zet AANVAARDBAAR. 

64 - Met 1.Lg5 wil wit zijn loper ontwikkelen en hem afruilen tegen Le7. 
Hierdoor zet wit zijn Lg5 nul-verdedigd. De vraag is nu of zwart van dit 
aanknopingspunt kan gebruik maken ?. Inderdaad, met 1....-LxLg5! 
2.PxLg5 - Dc5+! en 3....DxPg5 wint zwart een stuk.  FOUTE zet dus.

- Met 1.Td1 wil wit zijn toren activeren maar plaatst hij hem wel nul-
verdedigd. De vraag is of zwart van dit AP kan gebruik maken.  Neen, zwart 
kan er geen tactisch gebruik van maken. Na 1....TxTd1  2.DxTd1  Td8 zijn 
de zwarte stukken echter zeer machtig. AANVAARDBARE zet.

- Met 1.Pg5  wil wit pion h7 aanvallen en na 1...-g6 zijn paard 
eventueel centraliseren op e4 waar het (bijna) een superpaard is. Positioneel 
een goede keuze, doch op Pg5 staat het paard nul-verdedigd en jammer 
genoeg kan zwart dit tactisch afstraffen met 1...LxPg5  2.LxLg5 Dc5+ en 
3...-DxLg5.  FOUTE zet dus.

65 We zitten in het eindspel en dan is CENTRALISEREN van de koning 
positioneel heel belangrijk. 

- Vandaar dat wit denkt aan 1.Kg3 doch .... het aanknopingspunt voor 
zwart is pion c2 die graag zou promoveren ...Vandaar dat zwart dus gewoon 
1...-f4+ speelt en de c2-pion kan promoveren omdat er geen controle door 
Lh6 meer is.  Vandaar dat 1.Kg3 een FOUTE zet is.

- Het idee 1.g4 met de bedoeling zelf een sterke vrijpion te maken kan 
zwart  makkelijk afstraffen met 1...-f4! en c2 promoveert. FOUTE zet dus.

- De zet 1.Lc1 heeft een zuiver verdedigende functie maar is nodig en 
GOED. overigens waren Ld2 of Le3 ook GOED.

66 Met 1...-Le3 zet zwart zijn loper nul-verdedigd en dan moet je altijd 
opletten. Wit zou bijvoorbeeld 2.Pc1 kunnen spelen (met aanval op Td3) 
doch dat kan zwart pareren met 2...-LxPc1 en dus niets aan de hand. 
Conclusie: 1...-Le3 is OK.
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Met 1...-Ld8 zet zwart weer zijn loper nul-verdedigd maar deze keer is het 
FATAAL wegens 2.LxLd8 - PxLd8 en nu 3.Ta8! en zwart verliest een stuk 
omdat Pd8 gepend is en niet kan verdedigd worden. Conclusie: FOUT
Met 1...-h6 verjaagt zwart Lg5 en deze heeft weinig plaats. De zet 1...-h6 
heeft geen tactische nadelen en is dus OK

67 1....Kf6. Deze zet heeft als nadeel dat Pe8 ongedekt staat ....en ja, wit kan 
hier gebruik van maken met 2.De6+ en zwart verliest Pe8. SLECHTE zet
1....Kf8 deze zet behoudt de dekking van Pe8 en is een GOEDE zet.
1....Kg7 is een zet met meer risico want Pe8 staat ongedekt. Er is echter 
geen mogelijkheid om hier voordeel uit te halen. AANVAARDBAAR

67bis 1.a3 is een GOEDE zet
1.Ld3? is een FOUT wegens 1.....Dxe5!  want  2.DxDe5? - Pxf3  en 3....-
PxDe5
1.Tfd1 is een GOEDE zet want hij verdedigt Ld2.

68 Wit staat (zeer) slecht en als zwart goed speelt is hij verloren. De bedoeling 
is dus in deze stelling de sterkste weerstand te vinden.
- 1.Lh5  (vermijdt het binnen dringen van Kf4. Er kan daarop volgen: 
1...h3+  2.Kxh3 - Lxf2 3.Kg2 Ke3  4.Kf1 en wit zal stand houden op de 
witte velden en zwart zal zijn vrijpion op e4 (waarschijnlijk) niet kunnen 
verzilveren. Conclusie:Een GOEDE zet dus.
1.Lc4 alhoewel dit het het binnendringen van Ke4 niet verhindert is dit 
verrassend ook goed genoeg. Een teken dat eindspelen met ongelijke lopers 
een zeer grote remise-marge hebben. Er zou kunnen volgen  1...h3+  2.Kxh3 
- Kf3  3.Le5! "hangt aan de pion" zodat Kf3 beperkt is in mobiliteit. - Lxf2 
4.Kh2 en zwart kan geen vordering maken zonder Kh2 dichter bij te laten 
komen. Waarschijnlijk ook genoeg voor remise.
1.f3?  exf3+!  2.Lxf3 - h3+! en Lf3 gaat verloren.  SLECHTE zet

68bis 1...d6 is FATAAL wegens  2.Pe5! en zwart verliest Ta8 na een 
familieschaakje op c7 (Dd7 3.Pxc7! DxPc7? 4.exd6 is zelfs dameverlies)
1...Pc6 is AANVAARDBAAR alhoewel de zet Pd5 doch een dreiging is die 
blijft hangen.
1...c6  verdedigt veld d5 en rekent definitief af met een mogelijk Pd5. Een 
GOEDE zet.

69 1.Txc5? - d2!  2.Tcd5 - Tcd6 (Ted6? 3.Ke2) en promotie of torenverlies. 
SLECHTE zet
1.TxTe6+ - Txe6 (of KxTe6) 2.Td5 en wit staat iets beter   GOED !t
1.Ke3? - g6!  2.TxTe6+ - TxTe6+ en 3....-gxTf5 met torenverlies. SLECHT
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70 1.f3 ziet er niet erg "standaard" uit van de de koningspionnen op te spelen, 
maar er is niet direct een afstraffing. Aanvaardbaar
1.Pxd3 is SLECHT wegens  1....-LxPd3   2.DxLd3 en nu 2.....-Te1+! 
3.Kh2 (TxTe1 - DxDd3) - TxTd1! en wit heeft een volle toren verloren.
1.b3 de meest logische voortzetting. Het idee is met 2.c4 een scherm te 
vormen tegen La6. GOEDE zet.

71 1...-Pxc6 lijkt "standaard" doch na 2.d5! is het stukverlies. SLECHTE zet.
1...-Txc6 ziet er "onorthodox" uit maar is wel "veilig" want op 2.d5?! volgt 
nu 2...Lxd5! en wit kan niet nemen omdat pion c4 gepend staat. GOED.
1....-b6 geeft veel opties aan wit waaronder 2.d5 en wit blijft heel erg 
overwegend staan. Een ZWAKKE zet.

72 1...-Le6  2.Lb4!  en de e-pion promoveert. Een mooi motief. Zwart bezet 
eerst het promotieveld met de loper alvorens 3.e2 te spelen) SLECHTE zet
1...-Te1 deze "passieve" zet remt voorlopig de e-pion en geeft wit nog 
behoorlijke kansen. Een GOEDE zet.
1...-Td8 stoot op 2.e2! - Te8  3.Te7! en zwart promoveert ! SLECHT

73 De K-stelling is nog niet verzwakt en dus zijn er maar weinig zwakke 
punten. Er is enkel pion g7 (nul-verdedigd) en op 1.Dd4 of 1.Dg3 speelt 
zwart gewoon 1...f6 en wit geraakt niet verder. Wat ook opvalt in de stelling 
is dat Dd7 en Kg8 op een paardenvork staan (Pf6). Even kijken wat dit 
stukoffer en schaakzet 1.Pf6+ zou kunnen worden. Er volgt dan 1...gxPf6 
(gedwongen anders 2.Dh7 mat) 2.Dg3+ Kh8 3.Lxf6 mat. 

73bis Wat opvalt in deze stelling (AP) is dat beide torens op g7 drukken en De4 
schaak geeft als pion f5 kan opgespeeld worden. Zoals we weten moeten we 
eerst beginnen zoeken met de schaakzetten en dus.....1.Txg7+   DxTg7   en 
aangezien 2.TxDg7+ niets oplevert onderzoek ik 2.f6+ Dg6  3.TxDg6 fxTg6 
4.De7+ Kh8 5.Dg7#.

74 a. Wit aan zet. Wit heeft enkel de dame in de aanval en dit is een beetje 
weinig. Daarom moet er een stuk worden bijgebracht met 1.Ld3! en nu 
loopt het mat met het "trucje" 2.Lxh7+ Kh8 3.Lg6+ Kg8 4.Dh7+ Kf8 en 
5.Dxf7 mat. Ik raad je aan dit trucje GOED in de vingers te hebben want 
dit komt soms wel eens voor, doch opgelet, het lukt enkel als pion f7 niet 
door een stuk verdedigd is.

b. Zwart aan zet. Nu we zien hoe wit kan mat geven kunnen we met zwart 
op zoektocht naar een gepaste verdediging. Deze bestaat erin van Ld3 te 
verhinderen en dus na 1...c4! blijft de partij in een dynamisch evenwicht 
met weliswaar de betere kansen voor wit vanwege de zwakke K-stelling
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74bis Het probleem in deze opgave is dat je mogelijk hoge winstverwachtingen 
kan hebben maar dat er hier enkel een pion kan gewonnen worden. Weer 
maken we gebruik van de DZ . Na 1.Dg7+ DxDg7 2.T8Tg7+ Kh8  3.Txf7 
heeft wit een (belangrijke) pion gewonnen in dit toreneindspel.

75 Ik zie een verzwakte K-stelling en witte Dame en Paard staan erg actief. 
Als aanknopingspunten zie ik : DZ (Dd4+) en NV (h7/ De7). 
Het is deze laatste zwakte die toelaat dat wit met 1.Dh4! materiaal wint 
want op 1...h6? volgt 2.Pe6+ en damewinst.

75bis Ik zie dat pion f7 en Td8 NV staan. Bovendien kan ik ook de witte stukken 
"activer" opstellen als ik 1.Pd6! speel. Dit is niet enkel een mooi voorpost 
(Superpaard) maar het valt ook pion f7 aan. Na 1...Dc7 volgde er 2.Pxf7+! 
en zwart gaf op (2...DxPf7  3.TxTd8)

76 a. Op  2...fxPg6 volgt 3.Tg6+   Kf7 4.Dh7+ Ke8 5.DxLe7 mat  
b. Op 2...LxTf6 volgt 3.LxLf6   fxPg6 4.Dh8+ Kf7 5.Dg7+ Ke8 6.De7 mat   
c. En wat is die 3e verdedigingszet. Wel dit is 2...Kg7 (dekt veld h8 af met 
Tf8) doch dan volgt 3.Dh6+   Kg8 4.Dh8   mat
d. Eindconclusie: het paardoffer 1.Pxg6! is correct een winnend.

76bis Wit dreigt de kwaliteit te winnen maar zwart heeft veel grotere dreigingen 
beschikbaar want Kh1 staat er g onveilig. Na 1...Dd3 gaf wit op. Een veel 
sterkere Dreigzet dan kwaliteitswinst.

77 Fout is 1.Pf2? wegens algemene afruil op f2. Vandaar dus 1.Pc3

77bis Het motief is hier dat Dd5 weinig Ruimte heeft en Ld6 "die Nul-Verdedigd" 
staat. Nu we de belangrijkste AP kennen, moeten we even puzzelen met de 
mogelijke zetten.
Op 1.c4 volgt 1...-Dc5 en er is geen winst. 
Vandaar 1.Lc4! - Dc5 (1...-DxLc4? 2.PxLd6+   of  1...-Lxh2+  2.PxLh2 ) 
2.cxd4 - Pxd4  3.PxLd6+ - DxDd6  4.DxPd4 en wit heeft een stuk 
gewonnen. Ik merk op dat ook 3.DxPd4 een stuk wint, maar als je een stuk 
wint doe je er goed aan zoveel mogelijk (andere) stukken te ruilen omdat 
hierdoor de winstvoering veel gemakkelijker wordt. Vandaar dat 3.PxLd6+ 
mijn pragmatische voorkeur heeft op 3.DxDd4

78 Fout is 1..Lxd5? wegens 2.e5 Le6 3.e5!. Vandaar dus 1..cxd5.

78bis Het motief is hier weer de paardevork op e6, alléén werkt de "standaard" 
combinatie niet want op 1.TxTx7 - TxTc7  2.Pe6+ volgt 2...DxPe6. 
De oplossing bestaat er in van de zetten om te draaien!!.
Dus 1.Pe6+ - TxPe6  2.TxTc7+ en kwaliteitswinst
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79 ALTIJD eerst de schaakzetten bestuderen. Met 1...Tf5+! 2.TxTf5 Kg4 kan 
wit plotseling de promotie van pion g2 niet meer verhinderen.

80 Zwart moet opletten. Op zowel 1...d6? als 1...Db7? volgt 2.Dd5! met 
materiaal winst.  Vandaar 1...Pf6!  (2.Pc5?? Da5+!) 

81 Bij wit staat o.a. La3 "nul-verdedigd. Vandaar dus 1...Pa4! en wint La3.

82 De AP zijn vooral Pe2/Ta1 en pion d4. 
Met  1...TxPe2  2.DxTe2 Dxd4+ en 3...DxTa1 met stuk (en pion) winst.

83 Na 1...Ph5? staat dit paard daar ongedekt en volgt er 1.Pxe5! Pxe5 2.DxPh5 
en wit wint een pion. Vandaar dus dat 1...Pe8 beter is.

84 Het zwakke beestje bij wit is pion h3. Door 1.Kh2 te spelen wordt  h3 bij-
komend verdedigd. Na 1.Pe2? wordt er een nieuwe zwakte geschapen 
omdat nu Pf3 "minder verdedigd" staat. Er volgt 1...Pxh3+!   2.gxPh3 DxPf3  .

85 AP = DZ (e5+/fxg5+/Lxg5+/Tg4+/LxPc4)  + NV (LxPc4/a2/g5/h4/Tc3) 
         + P (e5/fxg5) + R (Kf4)
Er volgt:   1...e5+    2.dxe5 (of Pxe5) Lxg5+  3.hxLg5 fxg5 mat !!  

86 AP = DZ (TxLb3) + NV (Lb3/Da3/b7/g6) + P(?) + R(?)
Er volgt  1.Pd1!   Da1 2.DxLb3   en stukwinst

87 AP = DZ (Lxa2/Lxd5/axb2) + NV (Td1/Ta1/De4/a2/b2/d4/f4) 
         + P (?) + R (Kb1)
Er volgt  1...Lxa2+ 2.KxLa2 (of 2.Ka1( Kc1) axb2+ 3.Kxb2 Da3 en mat 
volgt) axb2+ en mat volgt

88 AP = DZ (Lxf2/DxLf3/LxPc3) + NV (Pc3/Lf3/b4/Dc2) + P (Pc3) + R(?)
Er volgt 1...e4!    2.Pd5 De5 3.Lxe4 LxTa1 4.Pxc7 Ld7   en voordeel zwart

89 AP = DZ (DxLd1/Dxf7+/Tc3) + NV (Dc5/Ld1/b5) + P (?) + R (Kg8)
Er volgt
1...Tc3    2.Df2 Tc8+  3.Lf8 Db4   en opgave.
Opm: 2.LxDb3 TxDc5 3.Lxa2 Txb5 is het beste maar een verloren eindspel.

90 AP = DZ (Lh7+/PxPe5) + NV (Pe5/Da5/Le7/Ta8) + P (Lb2! op Pe5) + R (?)
Er volgt
1.PxPe5   DxPe5  2.Pd5!   en opgave want 2...De6 3..Pc7  of 2...Dd6 
3.PxPf6+ LxPf6  4.Lh7+ en 5.TxDd6
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Te onthouden
Het zijn de AANKNOPINGSPUNTEN (AP) die je een aanduiding geven of er  naar 
een combinatie moet gezocht worden. Onder AP vallen:

- DZ = Dwingende Zetten (schaakzetten - Slaanzetten) + Dreigzetten (mat enz)
- NV = Niet-Verdedigde en Nul-Verdedigde en Negatief Verdedigde punten
- P    = Penningen en Paardevorken en Pionnenvorken
- R    = stukken die een Ruimteprobleem hebben en Rest-indicatoren

De magische formule is dus  

Begin altijd eerst met de meest sterke DZ in kaart te brengen (Schaakzetten - 
matdreigingen - slaanzetten) en later de "gewone" dreigingen (stukwinst - pionwinst- 
positionele voordelen).
Neem de tijd om over het hele bord al de NV in kaart te brengen. Vervolledig dit met 
P en R waarna je een totaal beeld hebt van de zwakke schakels bij de tegenstander. 

Enkele belangrijke tips

1. VISUALISEER goed al de AANKNOPINGSPUNTEN. (Neem je tijd daarvoor)
2. Bij het zoeken naar een Combi begin je altijd met de DZ .In het bijzonder begin je 
ALTIJD met eerst de schaakzetten te odnerzoeken !!!. 
3. In de praktijk komen het meeste NV combinaties voor. In veel gevallen gaat het 
om een "nul verdedigd punt". Als je ergens een NUL-verdedigd punt ziet, stel je dan 
de vraag hoe je de verdediger kan uitschakelen.  Dit uitschakelen kan op 4 
manieren:    - afruilen (slaan)

- wegjagen (bijvb aanvallen met pion )
- weglokken (door iets aan te "bieden" wat hij niet kan weigeren)
- onderbreken door iets op de lijn of diagonaal te plaatsen.

4. Als een combinatie niet werkt kan je soms ook de zetvolgorde omdraaien.
5. Als je een oplossing ziet, stel je dan steeds de vraag of de tegenstander niet kan 
"ontsnappen" door een sterk antwoord te verzinnen....Zo ja, zoek dan opnieuw. Het 
zou immers spijtig zijn als je een unieke winstkans zo laat verloren gaan. 
6. Onderzoek waarom de tegenpartij nog een verdediging heeft. Zoek dan een 
methode om die verdediging DWINGEND uit te schakelen.
7. Indien er geen of onvoldoende AANKNOPINGSPUNTEN zijn bij de tegenstander 
dan kan je proberen ...... er gewoon bij te maken !!
8. Tot slot  Indien je zelf een zet plant, controleer dan vooraf of  dit geen AP kan 
zijn waarmee je tegenstander een combinatie kan bedenken. Let dus in het 
bijzonder op de AP in je eigen stelling, m.a.w de mogelijke DZ + NV + P + R

AP = DZ + NV + P + R


