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Schaakactualiteit

De Capa-pil is niet langer beschikbaar, maar 
de meesten onder ons begrepen wel dat het 
zich hier om een 1 april grapje handelde.

Het Belgisch Jeugdkampioenschap (BJK) 
2013 ging door van 7 tot 13 april in 
Blankenberghe aan 't zeetje.

Op de website http://2013.juniorchess.be/ kan 
je alle details vinden van de verschillende 
leeftijdscategorieën.

Bij de Elite won Rein Verstraeten en hierbij 
een partijfragment van hem.

XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7zplsn-+pvl-'
6-zp-+p+pzp&
5+-+P+-+-%
4-sNP+-+P+$
3zPPsN-+-+P#
2-+-+-zPL+"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet ...

wint een stuk met 28.d6! (dubbelaanval) 
LxLg2 29.dxPc7 Tc8 30.KxLg2

Jan Gooris

schaaktraining.met.jan@gmail.com

De trainingsnummers verschijnen in 2013 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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Welk (klein) plan ?
Naar mijn ervaring is het niet altijd mogelijk om een plan te maken in een stelling omdat er soms 
andere prioriteiten zijn of omdat er gewoonweg te weinig stabiele elementen zijn om iets zinvols te 
formuleren. Hieronder enkele oefeningen waar ik denk dat je wel kan spreken van een (klein) plan.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+r+n+pzp-'
6-+Nzp-+lzp&
5+p+Pzp-vl-%
4-zP-+P+P+$
3+-zP-+P+P#
2-vLN+-+K+"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet staat beter. Wat is zijn plan ?

Wit heeft een duidelijk overwicht aan stukken 
op de dame-vleugel. Wit moet dus snel actie 
voeren op de damevleugel om daar van dit 
tijdelijk overwicht te kunnen profiteren.
Wit kijkt dus uit naar de zwakke punten op de 
dame-vleugel en ziet pion b5 en pion d6 staan. 
Pion d6 aanvallen lijkt niet eenvoudig, maar 
b5 is een veel makkelijker prooi.
Wit wil dus pion b5 winnen omdat zwart die 
nauwelijks zal kunnen verdedigen. Wit kan 
pion b5 aanvallen met het "plan" 1.Ta5 en 
2.Pa3, maar dus niet 1.Pa3? want dan kan er 
geen Ta5 meer volgen. 

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

Wit aan zet.
Beoordeel deze stelling en aan welk plan zou 

wit kunnen werken ?

Beoordeling stelling ?
Mijn beoordeling van de stelling is dat wit drie 
actieve stukken heeft (loper - toren en koning), 
terwijl de zwarte stukken veel passiever staan 
opgesteld. Het enige nadeel in de witte stelling 
is dat er een zwakke a3-pion op het bord staat.

Welk plan voor wit ?
Indien wit voordeel wil doen van zijn tijdelijk 
voordeel (actievere stukken) moet hij zwaktes 
uitbuiten of zwaktes forceren. Daarom is zijn 
plan snel aan te vallen waar hij sterker staat.
De zwakte van de tegenpartij is hier pion c7 

die al "nul-verdedigd" staat. Door hem 
bijkomend aan te vallen met 1.La5! moet 

zwart zijn stelling nog slechter maken. Ofwel 
speelt hij 1...-b6 waarna  op termijn de witte 
koning naar c6 kan komen of hij speelt 1...-
Ld8 waarna zijn enig actief stuk ook passief 
wordt en wit met 2.Kd4 en 3.e5 meer greep 

krijgt over het eindspel.

XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-+!
2+L+-sN-wQP"
3-zP-+-+P+#
4zP-+P+-zp-$
5p+-zpP+n+%
6+p+-zp-+-&
7k+-wqlzp-+'
8+-+-+-tr-(
xhgfedcbay
Wit heeft zopas 1.Pc4-d2 gespeeld.

Wat is het witte plan?
Wat is het zwarte plan ? 

Hoe met zwart het witte plan verhinderen en 
het zwarte mogelijk maken ?

Het witte plan ?
Het witte plan is met zijn paard naar een sterk 
veld te huppelen. Concreet wil hij via f3 naar 
g5 springen waar het paard heel stevig en 
vervelend staat.
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Het zwarte plan ?
Zwart heeft een gelijkaardig plan, hij wil 
namelijk Pb5 naar d4 spelen zodat het daar een 
SUPERpaard zou worden. Indien hij echter 
onmiddellijk 1....-Pd4 speelt, volgt er 2.Pf3 en 
het SUPERpaard kan afgeruild worden.

Het witte plan verhinderen en het zwarte plan 
mogelijk maken ?

Nu we het plan voor wit en zwart kennen ligt 
de oplossing voor de hand. Met 1....Lg4! kan 
zwart  na 2.Pf3 gewoon 2...LxPf3! spelen en 
daarna kan zwart dan met 3...-Pd4 een 
SUPERpaard organiseren dat de witte stelling 
in de klem kan houden.

XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-tR!
2+-zPL+-zPP"
3P+Q+-zPN+#
4+P+P+-+-$
5pvL-zp-+-+%
6+psn-+p+-&
7-vlp+nwqpzp'
8tr-+k+-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet.
Beoordeel deze stelling en geef nadien aan wat 

het logische plan is van zwart.

Beoordeling stelling ?
Materiaal is de stelling in evenwicht. Zwart 
heeft wel een nul-verdedigd stuk (Pf6) dat 
voorlopig echter geen probleem lijkt op te 
leveren. Wit heeft iets meer ruimte en het 
loperpaar in een semi-open stelling. De witte 
koning is gerokeerd maar zijn koningsvleugel 
is kwetsbaar omdat pion g4 is opgespeeld. De 
zwarte koning moet nog in veiligheid gebracht 
worden.

Het logische zwarte plan ?
Alles draait rond de veiligheid van beide 
koningen. Indien zwart Ke8 veilig wil onder 
brengen kan hij dit best doen waar hij nog een 
robuuste pionstructuur heeft en waar er weinig 
witte stukken staan. Dit lijkt dus de dame-

vleugel te zijn.
Indien zwart voordeel wil doen uit de 
opgespeelde g4-pion moet hij op de 
koningsvleugel alles kunnen open gooien om 
er aanvalskansen te verkrijgen. 
In beide gevallen moet zwart dus kiezen voor 
1....0-0-0 . Hij zal dit laten vooraf gaan of laten 
volgen door hxg4 zodat hij een open h-lijn 
heeft voor Th8. 

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

Zwart aan zet staat onder druk.
Wat zou het witte plan kunnen zijn ?

Wat is het zwarte plan ?

Witte plan ?
De witte stukken staan iets actiever en wit 
heeft een groot voordeel op de Dame-vleugel 
waar hij een stevige pionnenmeerderheid 
heeft.
Wit kan dan ook kiezen uit 2 "interessante" 
plannen. 
Plan A: op basis van zijn actievere stukken 
kan wit aanvallen op de K-vleugel met g4 enz.
Plan B: op basis van zijn pionnenmeerderheid 
kan wit na de juiste voorbereiding zijn pionnen 
op de D-vleugel laten oprukken.

Zwarte plan ?
Het is niet eenvoudig voor zwart om zelf een 
plan te verzinnen. Zijn beste kansen bestaan 
erin zijn de stelling "moeilijk" te houden zodat 
wit kan mistasten. Dit betekent dus dat zwart 
best stukkenruil vermijdt en zelf zekere 
aanvalskansen moet in petto houden.
Met 1...h4!? kan hij alvast zijn sterk opgesteld 
Pf5 ter plaatse houden en de witte aanval met 
g4 afremmen. 
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Verdedigen
Hierbij enkele oefeningen in de verdedigingskunst. Zoek eerst naar de belangrijkste dreigingen en 
verzin er vervolgens een gepaste verdediging voor. 
In de oplossing probeer ik mijn denkproces te beschrijven.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppzpn+pzpp'
6-+n+p+-+&
5wq-+-+-+-%
4N+-zP-+-+$
3zPL+-wQl+-#
2-zPP+-+PzP"
1+-+-tRR+K!
xabcdefghy

Verdedig 1: Wit aan zet. 
Hoe Lf3 slaan ? 1

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-+-+pzp-'
6-vl-+l+-zp&
5+Lwqp+-+-%
4P+-+-zP-+$
3+-zP-+-+P#
2-zPn+QtRP+"
1tR-+-+-+K!
xabcdefghy

Verdedig 2: Wit aan zet. 
Hij heeft een probleem op f2 en eentje op a1 2

1  Wit heeft 3 opties:
1.DxLf3 verliest na 1...-Pxd4 een pion
1.TxLf3 lijkt de meest aanvallende 
doch ....met 1...-Pxd4 is het weer 
pionverlies want wit kan niet 2.DxPd4 
spelen wegens 2....-DxTe1+
blijft dus enkel het lelijke 1.gxLf3 over

2 Op 1.DxPc2? volgt natuurlijk 1....DxTf2. 
Met het eenvoudige 1.Taf1! kan wit zich 
tegen beide problemen verdedigen.

XHGFEDCBAY
1K+R+R+-+!
2zPP+-+r+-"
3-+N+-+P+#
4+-zP-vL-+-$
5-+p+p+-+%
6+pwQp+q+p&
7p+-+-+l+'
8+kvlr+-+-(
xhgfedcbay

Verdedig 3: Zwart aan zet heeft 2 pionnen 
meer, maar moet nu goed opletten. 

a. wat is de grootste dreiging van wit ?
b.wat is de beste verdediging hierop ? 3

3 De grootste dreiging van wit is een 
matdreiging. Inderdaad, wit dreigt 2.Dh8+ 
Kf7  3.Dxh7+ Lg7  4.DxLg7 mat.
Nu zwart deze dreiging goed in kaart heeft 
gebracht, kan hij tegenmaatregelen 
verzinnen. Zo is er 1....Tc8 dan kan er na 
2.Dh8+ Kf7 3.Dxh7?! Ke8 volgen en is het 
geen mat. Het nadeel van deze aanpak is 
wel dat wit nu 3.Pe5+! en damewinst kan 
spelen. (Had je dit gezien ?)
De beste verdediging hierop ?
Het is duidelijk dat er geen 2.Dh8 mag 
toegelaten worden en zo kwam zwart op het 
idee met het verrassende 1...e5! de tandem 
"Df6 en Ld4" te onderbreken en na 2.Lxe5 
DxDf6 vervolgens de dames te ruilen 
waardoor zwart een beter eindspel  met 1 
pion meer bereikte.



schaaktraining.met.jan Nr 6          15-04-2013                                                               pagina  5

XHGFEDCBAY
1-+RmK-vL-tR!
2+P+-+P+-"
3-wQ-+LsN-zP#
4zP-+-+-zP-$
5psN-snp+p+%
6+-wqp+n+p&
7-+-+-+-+'
8tr-+k+lvlr(
xhgfedcbay

Verdedig 4: Zwart aan zet.
Wit heeft zopas 18.Tf1 gespeeld en valt Df6 

aan.4

4 Een amateurschaker zou hier snel Df6 
verplaatsen, maar wij weten beter. 
Eerst eens rustig de stelling analyseren!!

Zwart ziet dat Pc3 ongedekt staat (in het 
vizier van Df6), ziet dat Pe5 twee 
schaakzetten heeft en dat Lb8 naar Dg3 
loert. Genoeg dus om aan een 
TEGENAANVAL te denken op basis van 
een Pe5-zet. Tijd om enkele varianten te 
berekenen.
De variant 1...PxLd3+  2.DxPd3 geeft geen 
voordeel. 
De variant 1...Pf3+ lijkt verleidelijk maar 
2.DxPf3 DxPc3+ 3.Kd1! DxTa1 4.Df7+ 
Kd8 5.Pxe6+! LxPe6 6.DxLe6 is 
onduidelijk.
Welke andere interessante zetten heeft Pe5 
nog ? Er is nog Pc4 en Pg4. Even kijken.
De variant 1...Pc4 2.TxDf6 LxDg3+ en 
zwart heeft niets gewonnen.
De variant 1...Pg4 2.TxDf6 LxDg3+ 3.Ke2 
PxTf6! en zwart wint een toren. 

In de partij geschiedde overigens 1..-Pg4! 
2.Df3 DxPc3+  3.Kd1 Dg7 en wit kon ook 
inpakken.

XHGFEDCBAY
1-+-wQR+-+!
2zPR+-+P+K"
3-+P+-+Pzp#
4+-+PvLr+-$
5-+-+-+-+%
6+p+-zp-+-&
7pmkpzpl+-+'
8+-+r+-wq-(
xhgfedcbay

Verdedig 5: Zwart aan zet moet iets doen aan 
het schaak van Ld4.5

5 Het is duidelijk dat er 1...-f6? of 1...Kg8? 
gewoon 2.bxTc4 volgt met zuiver 
torenverlies tot gevolg.
Zwart heeft dus eigenlijk maar 2 echte 
opties. Ofwel speelt hij 1...-TxLd4 ofwel 
1...e5. We gaan beiden nu vergelijken.

Met 1...TxLd4 geeft zwart de kwaliteit en 
heeft hij een pion meer als (povere) 
compensatie. Ik schrijf "povere" want zijn 
a3-pion is naar alle waarschijnlijk ten dode 
opgeschreven en dan staat zwart gewoon 
een kwaliteit achter en heeft hij geen 
verdere aanknopingspunten voor zijn aanval 
(en dus niets van compensatie)..  

Met 1...e5 2.bxTc4 - exLd4 (dreigt Db2 mat) 
3.Tb1 - Dc7 brengt zwart grote 
onevenwichten in de stelling. De witte 
koning staat onveilig en Ld7 zal pion c4 
gaan veroveren waardoor zwart 
aanvalskansen blijft behouden. Het 
"nadeel" is dat pion d6 een achter gebleven 
pion is, maar zolang zwart in de aanval is 
kan wit daar geen gebruik van maken.

Conclusie: Als we dus beide zetten 1...TxLd4 
en 1...e5 vergelijken lijkt zwart de meeste 
dynamische kansen te hebben met 1...e5, en 
dus is dit, in deze stelling waar zwart altijd 
een kwaliteit verliest, de beste keuze om 
compensatie te verkrijgen.
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Partij-analyse : enkele vraagjes
Hierbij een partij van 2 supergrootmeesters  Paul Keres - Max Euwe (1938) waar ik je uitnodig 
een antwoord te geven op de gestelde vraagjes.

1.Pf3  d5  2.c4  d4  3.e3  Pc6  4.exd4  Pxd4 
5.Pxd4 Dxd4 6.Pc3 Lg4 7.Da4+ c6 8.d3 Pf6 
9.Le3 Dd7 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zpp+qzppzpp'
6-+p+-sn-+&
5+-+-+-+-%
4Q+P+-+l+$
3+-sNPvL-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

Wit zou nu 10.Lxa7 kunnen spelen, doch 
waarom is dit slecht ?

Antwoord: Omdat wit dan vrijwillig een stuk 
(La7) nul-verdedigd en gepend zet. Zwart kan 

dan met 10...b6! deze loper bijkomend 
aanvallen (Dd7) en hem winnen.  

10.d4 e6 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zpp+q+pzpp'
6-+p+psn-+&
5+-+-+-+-%
4Q+PzP-+l+$
3+-sN-vL-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Wit speelt nu 11.f3.Wat is het strategisch 

verschil met 11.h3? 

Antwoord: Door 11.f3 te spelen controleert wit 
veld e4 en kan hij mogelijk met g4 en h4(h5) 

uitpakken. Indien hij kiest voor 11.h3 
controleert hij veld e4 niet en kan hij niet met 

een pionnenopmars g4 en h4 uitpakken.

 11.f3 Lf5 12.0–0–0 Ld6 13.g4 Lg6 14.h4 h5 
15.g5 Ph7 16.c5 Le7 17.d5 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zpp+qvlpzpn'
6-+p+p+l+&
5+-zPP+-zPp%
4Q+-+-+-zP$
3+-sN-vLP+-#
2PzP-+-+-+"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet.
Antwoord: Zwart speelt nu 17...0–0!. Waarom 

heeft hij geen 17...-cxd5? gespeeld ? 

Omdat er dan 18.Lb5! volgt en damewinst 

17...0–0 18.dxc6 Dxc6 19.Dxc6 bxc6 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-+-vlpzpn'
6-+p+p+l+&
5+-zP-+-zPp%
4-+-+-+-zP$
3+-sN-vLP+-#
2PzP-+-+-+"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Waar zijn de zwakke punten bij zwart, en hoe 

die onder druk zetten ?
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Antwoord: Pion c6 en Le7 staan ongedekt en 
zijn dus interessante doelwitten. Zwart zet die 
thematisch onder druk door met zijn toren op 

de 7e rij binnen te dringen waardoor de zwarte 
c6-pion in grote moeilijkheden komt.

 20.Td7 Tfe8 21.La6! een goede zet die Tc8 
moet verhinderen. 21...e5 zodat Ph7 via f8 
naar e6 kan springen 22.Tc7 Pf8 23.Lb7 Tab8 
24.Lxc6 Pe6 25.Lxe8 Pxc7 Diagram 
XABCDEFGHY
8-tr-+L+k+(
7zp-sn-vlpzp-'
6-+-+-+l+&
5+-zP-zp-zPp%
4-+-+-+-zP$
3+-sN-vLP+-#
2PzP-+-+-+"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet;
Wit kiest nu voor 26.Ld7 en niet voor 26.Lc6. 

Waarom is 26.Lc6? slecht ?

Antwoord: Wit kijkt waar hij zelf zwakke 
punten heeft en dit is vooral pion c5. Na 

26.Lc6? maakt hij deze pion zelf immobiel en 
wordt die dus erg kwetsbaar. Zwart kan dan 

met 26...-Pa6! zijn pion terug winnen  (27.Pa4 
Pxc5!  28.PxPc5 LxPc5  29.LxLc5 Tc8! ).

26.Ld7 a5 Diagram 
XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7+-snLvlpzp-'
6-+-+-+l+&
5zp-zP-zp-zPp%
4-+-+-+-zP$
3+-sN-vLP+-#
2PzP-+-+-+"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Waarom is het logische 27.Td1 minder goed ?

Antwoord: Omdat wit dan een zwak punt 
ongedekt zet (pion h4) dat zwart met Tb4 

onmiddellijk onder druk zet en wit dan een 
tempo verliest om deze te verdedigen. 

27.c6 Tb4 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-snLvlpzp-'
6-+P+-+l+&
5zp-+-zp-zPp%
4-tr-+-+-zP$
3+-sN-vLP+-#
2PzP-+-+-+"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Wit wil de vervelende Tb4 verjagen en denkt 
dan direct aan 28.a3 . Uiteindelijk kiest hij 

voor een trager plan met 28.b3. 
Waarom ?

Antwoord: Na 28.a3 Tc4  29.Kd2 (met het idee 
30.b3) speelt zwart 29...a4! en de witte 

damevleugel staat geblokkeerd. Vandaar dat 
wit eerst 28.b3! speelt (verhindert een 

eventueel ...a4) met het (trage) plan 30.Kb2 en 
31.a3 en de witte damevleugel begint naar 

voor te rollen 

28.b3 f6 29.Kb2 fxg5 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-snLvl-zp-'
6-+P+-+l+&
5zp-+-zp-zpp%
4-tr-+-+-zP$
3+PsN-vLP+-#
2PmK-+-+-+"
1+-+-+-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Hoe sla je terug op g5? 

Met Lxg5 of met hxg5 en waarom?
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Antwoord: Indien wit met 30.Lxg5 slaat volgt 
er 30...LxLg5  waarna zwart zijn "slechte" 

loper heeft afgeruild en hij een vrijpion op de 
h-lijn heeft. 

Indien wit 30.hxg5 speelt heeft zwart 
onmiddellijk een vrijpion op de h-lijn doch 

blijft hij zitten met zijn slechte loper. 
Bovendien wil wit graag Le3 op het bord 

houden omdat die veel belangrijke velden op 
de 4e lijn afschermt tegen Tb4. 

30.hxg5 Lf7! verhindert 31.a3 
31.Td1 Th4 32.Td2 Th1 33.f4 Lb4 34.fxe5 
Lg6 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-snL+-zp-'
6-+P+-+l+&
5zp-+-zP-zPp%
4-vl-+-+-+$
3+PsN-vL-+-#
2PmK-tR-+-+"
1+-+-+-+r!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Wat is de zwarte dreiging ? en hoe ga je die 

tijdig pareren ?
Antwoord: Zwart dreigt 35....Pb5! met grote 
moeilijkheden aangezien er 36.PxPb5?? Tb1 
mat volgt. Een mooi voorbeeldje is wanneer 

wit onachtzaam 35.e6? Pb5! 36.Ld4? zou 
spelen (zie analyse-diagram hieronder) 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+L+-zp-'
6-+P+P+l+&
5zpn+-+-zPp%
4-vl-vL-+-+$
3+PsN-+-+-#
2PmK-tR-+-+"
1+-+-+-+r!
xabcdefghy
Zwart aan zet....geeft mat met 

36...La3!! (had je die gezien ?) 

35.a3! wit blijft attent en geeft de winst dus 
niet meer uit handen door bijvoorbeeld 35.e6? 
te spelen.

35...Lxc3+ 36.Kxc3 h4 37.e6 Te1 38.Kd4 Kf8 
39.Lf2 Pxe6+ 40.Kd5 Pc7+ 41.Kc5 1–0

Eindspel
Van elementaire eindspelen tot eindspel met meerdere stukken.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+K+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-mk-zp-%
4-+-+-+P+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-sN-+-!
xabcdefghy
Eind 1:   a.Zwart aan zet maakt remise.

b.Wit aan zet wint.  

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

Eind 2: Wit aan zet 
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XHGFEDCBAY
1-mK-+-+-+!
2+-sN-tRP+-"
3P+-+Q+-+#
4+Ptr-vl-+-$
5-+-+-+-+%
6+p+-zp-+-&
7p+pzp-+q+'
8+k+-+-+-(
xhgfedcbay

Eind 3: Zwart aan zet.

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

Eind 4: Wit aan zet 

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

Eind 5: Zwart aan zet.
Valt pion b3 nog te redden ?

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+K+-+NvL-"
3P+P+-zP-+#
4+P+P+-zP-$
5-vl-zpP+ptR%
6zplsn-zpN+-&
7-zpp+-+r+'
8+k+-+-+-(
xhgfedcbay

Eind 6: Zwart aan zet staat een pion achter 

Oplossingen:
Eind 1:
Indien zwart de laatste witte pion kan elimineren is het remise omdat wit met een paard alleen geen 
mat kan geven..(Overigens kan hij dit ook niet met 2 paarden alleen).

a. Vandaar dat het zwarte remise-plan makkelijk is. Hij moet gewoon pion g4 slaan en speelt 
daarom 1...Kf4! en wit kan 2....Kxg4 niet verhinderen wat remise betekent.
b. Indien wit aan zet is, moet wit dus vooral zorg dragen voor zijn laatste pion. Hij kan deze pion 
niet direct verdedigen maar hij kan wel de weg naar die pion afschermen met 1.Pg2! of 1.Pd3+!. Na 
1.Pg2 volgt er bijvoorbeeld 1....Ke4  2.Ke6 Kf3    3.Kf5!!   (het paard offert zich zodat pion g4 blijft 
leven). KxPg2 4.Kxg5 en wit wint dit pioneindspel probleemloos.
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Nog een belangrijke tip in het 
geval een paard de laatste 
(vrij)pion moet beschermen.

 Probeer het paard steeds achter 
de vrijpion te plaatsen zodat de 
verdedigende koning uit het 
promotievierkant moet om het 
paard te slaan. 

Hierbij 2 voorbeeldjes.

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

Wit wint omdat het 
verdedigende paard   achter   de 
pion staat. (1...KxPe3  2.g5! )

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-sN-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-mkP+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1mK-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit zal zijn pion verliezen na 

1...Kg5 omdat het verdedigende 
paard voor de pion staat.

Eind 2:
De witte koning staat dichter bij de pionnen en om hier voordeel uit te halen moet er dringend een 
DOORBRAAK voor de koning geforceerd worden. 
Met 1.a4! bxa4 (b4 2.Kd3 en Kc4) 2.Kd3  Kf5  3.Kc4 Ke6 4.Kxc5 ruimt wit de 3 zwarte pionnen 
netjes op en promoveert hij nadien met zijn c-pion. 
Merk op dat 1.c4?! veel minder sterk is wegens 1....b4! (bxc4? 2.Kc3 enz.) en de witte koning 
geraakt niet (moeilijk?) binnen

Eind 3:
Je moet je altijd de vraag stellen wie er voordeel heeft aan STUKKENRUIL. 
Indien je voor staat in materiaal doe je principieel voordeel met stukkenruil. 
In deze stelling heeft zwart 2 pionnen meer en dus doet hij voordeel met (veel) stukkenruil. Hij doet 
dit met 1...-TxPf2! (Hij slaat met de toren zodat de penning blijft en er bijkomende stukken kunnen 
geruild worden) 2.TxTf2 - Db6 (of Da7) en na 3.De2 volgt 3...-LxTf2+  4.DxLf2 - DxDf2+ en 
zwart wint dit pionneneindspel probleemloos.

Eind 4:
Een klassiek trucje. Wit wil de h7-pion laten promoveren maar dan moet hij Th8 met een schaak 
kunnen wegspelen .... Vandaar 1.Lxc6! en indien 1....KxLc6 dan 2.Tc8+ - Kb7  3.h8D TxDh8 
4.TxTh8 en kwaliteitswinst. Merk op dat zelfs indien zwart niet 1...KxLc6 speelt, wit nog steeds 
kan uitpakken met 2.Ta8! omdat er na 2.....Txh7 3.Ta7+ en 4.TxTh7 volgt.

Eind 5:
Jawel, hiervoor is er een eenvoudig trucje, namelijk zorgen dat er een zwarte toren tussen geplaatst 
wordt op b5. Na 1....-Tf5+ (met tempo)  en 2....Tb5! kan wit de promotie niet meer verhinderen.

Eind 6:
Eentje die ook in de rubriek combinaties kon geplaatst worden want met 1...Pxd5 (of ook 1...Pxe4) 
wint zwart zijn pion terug want op 2.exPd5 volgt LxPc2. 
Dit om aan te tonen dat ook in het eindspel combinaties altijd achter de hoek loeren. Zoek altijd 
naar zwakke punten en ga na hoe je er voordeel kan uit doen. 
Merk op dat zwart zijn pion kon terug winnen omdat Pc2 slecht (lees niet) verdedigd stond.
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Combinaties
Een belangrijk onderdeel van de schaaktraining is TACTIEK, en dus mogen combinaties niet 
ontbreken. Probeer altijd eerst naar motieven en aanknopingspunten te zoeken. 

XABCDEFGHY
8-+-tR-+-tr(
7+-+lmkrtR-'
6-vL-+p+-+&
5+-+pzP-+-%
4-+-+-+-+$
3+PzP-wqN+p#
2-+-+-+-zP"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

Wit aan zet.6

XABCDEFGHY
8rtr-+-+k+(
7+q+nvlpzp-'
6-+-+-+lzp&
5+p+-zp-+-%
4-zP-+P+P+$
3sN-zP-+N+P#
2-vL-+QzP-+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.7

6 Ik miste deze in de partij en speelde 
1.TxLd7+ KxTd7 2.TxTf7+ Ke8 3.LxDe3 
KxTf7 met een beter eindspel dat ik echter 
niet kon winnen. 
Met 1.LxDe3! wint wit echter in alle 
varianten. Bijvoorbeeld 1...-TxTg7 2.TxTh8 
of  1...TxTd8 - Lc5+  2.Ke8 - Tg8+ en mat 
volgt. Ik had hier enkel de 
SCHAAKZETTEN bekeken doch niet 
gedacht aan een gewone slagzet.

7 Motief : pion b5 en Pd7 staan nul-verdedigd
Met 1.Dxb5! Dxb5  2.Pxb5 Txb5  3.Txd7 
heeft wit een pion gewonnen.

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

Wit aan zet8

XABCDEFGHY
8r+-+n+rmk(
7+l+q+pzpp'
6pvl-zpp+-+&
5+p+-+-vL-%
4-+-+PsN-+$
3+L+-+RwQ-#
2PzPP+-zPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet9

8 Wit wint met 1.Ta2+ Kb7  2.De4+ Dc6 (op 
2...-Kb8?? of Kc8? volgt  3.Ta8+) 3.Ta7+! 
KxTa7  4.DxDc6 en wit wint.

9 De zwarte Kh8 heeft weinig ruimte. Het 
motief 1.Pg6+ - hxPg6  2.Dh4 mat lonkt, 
maar het werkt niet omdat zwart niet 
1...hxPg6 maar wel 1...-fxPg6 speelt .
Vandaar dat wit eerst 1.Lxe6! speelt en 
zwart kan natuurlijk niet 1...-fxLe6 spelen 
wegens 2.Pg6+ - hxPg6  3.Dh4 mat . Wit 
wint dus een pion.


