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Schaakactualiteit :   FIDE Grand Prix Thessaloniki  (Griekenland)

Van 21 mei tot 4 juni zijn er 12 supergroot-
meesters (2699 tot 2793 Elo) aan het werk in 
Thessaloniki. Er is nog geen einduitslag maar 
het lijkt er op dat Kamsky, Dominguez en 
Caruana de grote favorieten zijn. Hierbij een 
kort partijtje waar zwart zwaar klop kreeg. 

Veselin Topalov (2793) - Vassily Ivanchuk (2755) 
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 d6 4.0–0 Ld7 5.Te1 
Pf6 6.c3 a6 7.Lf1 Lg4 8.h3 Lh5 9.d4 Lxf3 
10.gxf3  cxd4  11.cxd4  d5!  (anders  volgt  er  
12.d5!  Pe5  13.f4!  en  wit  heeft  een  groot  
overwicht) 12.Pc3  e6  13.Lg5  Le7  14.Lxf6! 
(omdat  wit  ontwikkelingsvoorspong  heeft  
probeert hij de stelling zo snel mogelijk open  
te  gooien) Lxf6  15.exd5  Pxd4  (zwart  is  
verplicht om op deze gevaarlijke wending in te  
gaan  want  anders  verliest  hij  roemloos  een  
pion) 16.Te4! (een niet alledaagse zet. Wit zet  
het  nul-verdedigde paard verder  onder druk) 
Db6  (Na 16...Pf5?!  verliest  zwart  een  pion) 
17.dxe6  Dc5?!   (Alhoewel  op   17...Pxe6 
18.Pd5 volgt,  wat zwart ook niet  zint,  rekent  
FRITZ dat dit veruit de beste zet was) 

18.e7  (Sorry,  rokade zal nu voor een andere  
keer  zijn)  h5  (zodat  Th8  in  het  spel  kan 
gebracht  worden) 19.Tc1  (activeert  een 
belangrijk stuk) Th6 20.Kh1 Tg6 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+k+-+(
7+p+-zPpzp-'
6p+-+-vlr+&
5+-wq-+-+p%
4-+-snR+-+$
3+-sN-+P+P#
2PzP-+-zP-+"
1+-tRQ+L+K!
xabcdefghy

Wit aan zet denkt en zoekt naar de zwakke 
schakels in de zwarte stelling en speelt .....  ?

Oplossing zie pagina 12.
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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Waarom niet ?
In de categorie "maak geen domme fouten" hierbij enkele stellingen van "makkelijk" naar 
"moeilijk", waar de voorgestelde zet fout is. Kan je ontdekken waarom hij fout is ? 

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

Zwart aan zet. 
Waarom niet 1...Te2 met penning van Pe5 ?1

XHGFEDCBAY
1-mKRtR-+-+!
2+PzP-vLPzPP"
3-sN-+Q+-+#
4zP-+-zP-+-$
5psN-+-+-+%
6+-snpvlp+-&
7-zpp+nwqpzp'
8tr-+k+-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet.
Waarom is 1...0-0 minder goed ?2

1 Omdat zwart vrijwillig zijn toren ongedekt 
zet en wit daar met 2.Pd6+ LxPd6  3.TxTe2 
kan van profiteren.

2 Na 1...0-0 heeft zwart plotseling 2 zwakke 
punten, met name het veld h7 en pion h5. 
Beiden zijn verdedigd door Pf6 en wit kan 
dus gebruik maken van deze dubbele 
zwakte door 2.Pxh5! te spelen omdat 
2....PxPh5? niet kan wegens 3.Dh7#

XABCDEFGHY
8-+k+-+-+(
7+-+-vlp+-'
6ptr-+l+-zp&
5+-zp-tR-+-%
4-+p+N+-+$
3+-zP-+-+-#
2-+-+-+PzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet overweegt 1.Pxc5.
Waarom is dit minder sterk. 3

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+-+-zpp'
6-vl-+q+-+&
5+-+-zPp+-%
4-+-zp-zP-+$
3+Ptr-+-+-#
2P+-wQ-zPLzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet, ziet ...1.DxTc3 dxDc3  2.Ld5 en 
kwaliteitswinst voor wit !? of niet soms ....4

3 De reden is 1...Tb5!! aanval op een nul-
verdedigd stuk waaraan wit niet kan 
ontsnappen zonder materiaalverlies. Het 
beste is dan nog 2.PxLe6 - TxTe5  3.Pd4 en 
wit heeft nog net een pion voor het 
kwaliteitsverlies.

4 Wit moet nog iets verder rekenen want op 
2.Ld5 volgt sterk 2....DxLd5!  3.TxDd5 c2! 
en plots kan wit de zwarte vrijpion niet 
meer stoppen.
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Partij-analyse
1.Pf3 d6 2.g3 Pf6 3.Lg2 g6 4.0–0 Lg7 5.d3 0–
0  6.e4  Lg4  7.h3  Ld7  8.Pc3  Pc6  9.Le3 
Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zppzplzppvlp'
6-+nzp-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-sNPvLNzPP#
2PzPP+-zPL+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet speelt nu  9...Pe5?! en geeft wit 
de mogelijkheid om zwart met een dubbelpion 
op te zadelen. Meer logisch lijkt me  9...e5 of 
anders  9...a6 met idee b5 te spelen.  9...Pe5?! 
10.Pxe5 dxe5 11.Dd2 b6 12.a4 c5 13.De2 Dc8 
14.Kh2 Lc6 15.a5 Td8 16.Ta2 Pe8 17.Tfa1 
Pc7 18.Lg5 f6 19.Ld2 
XABCDEFGHY
8r+qtr-+k+(
7zp-sn-zp-vlp'
6-zpl+-zpp+&
5zP-zp-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-sNP+-zPP#
2RzPPvLQzPLmK"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart  aan  zet  aarzelt  tussen  19...b5  en 
19...Pe6. Suggesties ?

De zet  19...Pe6 (idee Pd4) is zeker niet slecht 
maar hij heeft wel een klein nadeel, namelijk 
dat veld d5 nu toegankelijk wordt voor Pc3.
Anderzijds is de zet 19...b5! nog sterker omdat 
hij het witte plan dwarsboomt om druk uit te 
oefenen  op  de  a-lijn.  Inderdaad,  met  19...b5 
staan nu plots beide witte torens nutteloos op 
de  a-lijn  en  dreigt  zwart  zelfs  met  een  later 
...b4  meer  ruimte  in  te  nemen  op  de  dame-

vleugel. Het enige nadeel aan de zet 19...b5 is 
dat pion c5 nu zwak wordt,  maar het is  niet 
zichtbaar hoe wit daar voordeel zou uit kunnen 
doen.

Pe6 20.Dd1 Pd4 21.h4 Wit wil Lg2 activeren 
langs h3 b5! Goed ! De witte torens staan daar 
nu idioot verdubbeld op de a-lijn.   22.Le3 a6 
23.Lxd4 exd4 24.Pe2 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+qtr-+k+(
7+-+-zp-vlp'
6p+l+-zpp+&
5zPpzp-+-+-%
4-+-zpP+-zP$
3+-+P+-zP-#
2RzPP+NzPLmK"
1tR-+Q+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet

Je moet de vraag stellen wat wit van plan kan 
zijn. Een evident "plan" lijkt me Pe2 naar f4 
om dan naar  d5 te  springen.  Om dit  plan te 
verhinderen  zou  ik  dus  nu  24...e5 spelen. 
Eventueel later, na voorbereiding, kan dan ook 
...f5 volgen. 
24...f5?!  (logischer  is  e5) 25.exf5  Lxg2 
26.Kxg2 Dxf5 27.Pf4 e5 28.Ph3 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7+-+-+-vlp'
6p+-+-+p+&
5zPpzp-zpq+-%
4-+-zp-+-zP$
3+-+P+-zPN#
2RzPP+-zPK+"
1tR-+Q+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.
Wie doet voordeel bij het openen van de 
stelling en welke pionstructuur is slecht ?
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Zwart aan zet speelt hier nu "standaard" 
28...Tf8, wat niet slecht is maar een waardig 
alternatief had hier 28...e4! geweest waardoor 
zwart de stelling verder opent (wat zeker niet 
in zijn nadeel is gezien de opstelling der witte 
torens en zijn Lg7 tegen Ph3 situatie) en 
waardoor hij ook zijn pionnenstructuur 
verbetert. (de zwakke e5-pion wordt geruild).

 Tf8  29.De2  Tae8  Met  het  plan  om  e4  te 
spelen  en  voordeel  te  halen  uit  de  slechte 
opstelling  van  de  witte  torens  30.De4 
Verhindert het zwarte plan maar dat had ook 
gekund met Pg5! en dan Pe4 en wit heeft een 
klein superpaard  Dxe4+ 31.dxe4 Te6 32.Tf1 
c4 33.Pg1 Tef6  Doordat zwart de toren actief 
opstelt  wordt  Pf3  verhinderd  alsook  een 
eventuele f4-opstoot  34.Ta3 T8f7 35.Tf3 Lf8 
36.Txf6 Txf6 37.Pf3 Ld6 38.b3 cxb3 39.cxb3 
Diagram
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+-+p'
6p+-vl-trp+&
5zPp+-zp-+-%
4-+-zpP+-zP$
3+P+-+NzP-#
2-+-+-zPK+"
1+-+-+R+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet aarzelt tussen 39....Lc7 of 
39...Tf7. Suggesties ?

In de stelling is er maar 1 open lijn, de c-lijn. 
Indien zwart geen maatregelen neemt zal wit 
ongetwijfeld  uitpakken  met  40.Tc1  en  een 
gemakkelijke  stelling  bereiken.  Vandaar  dat 
zwart  best  het  plan  39...Tf7   40.Tc1  Tc7! 
overweegt.
Vandaar  dat  de  zet  39...Lc7  enkel  beter  kan 
zijn  dan  39...Tf7  indien  hij  materiaal  zou 
opleveren,  maar  dit  is  niet  zo  want  na 
40....Lxa5 volgt immers 41.Pxe5. 
Nog  een  bemerking  i.v.m.  de  pionwaarde: 
meestal  is  een  centrumpion meer  waard  dan 
een  randpion, zeker in het middenspel. In het 
eindspel  wordt  dit  minder  vanzelfsprekend 
wanneer  die  randpion  eentje  is  die  ver  staat 
van de andere koning en dus voor eventueel 

voor  een  gevaarlijke  piondoorbraak  kan 
zorgen. 
Concreet is in deze variant Lxa5 en Pxe5 geen 
slechte zaak voor zwart mocht hij wit later niet 
de open c-lijn geven. 

 Lc7 40.Tc1 Lxa5 41.Pxe5 Td6 42.Pd3! een 
sterke  positionele  zet.  Zoals  de  grote 
Nimzowitsch al schreef, is de vrijpion (d4) een 
misdadiger die tijdig moet gestopt worden, en 
het  paard  is  daar  een  uitstekend  stuk  voor. 
Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+-+p'
6p+-tr-+p+&
5vlp+-+-+-%
4-+-zpP+-zP$
3+P+N+-zP-#
2-+-+-zPK+"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet aarzelt nu tussen 42...Lc3 en 
42...Lb6. Suggesties ?

Hier  moet  je  gewoon  de  activiteit  van  de 
stukken laten spelen. Hoe actiever hoe beter.
Met  Lc3 kan zwart de a-pion laten oprukken 
want  veld  a1  is  afgedekt  door  Lc3 en  de 
stelling  verder  in  evenwicht  houden.  Het 
bijkomende voordeel van Lc3 is dat hij  de c-
lijn afsluit voor Tc1.

42...Lb6?!  Met 42...Lc3! had zwart ook pion 
d3 gedekt maar stond de loper actiever en was 
Tc1 afgeblokt. 43.Kf1 Kf7 44.Ke2 Te6 45.f3 
a5 46.Pf4 Te8 47.Kd3 Td8 48.Tc6 La7?? 

Iemand  die  in  een  moeilijke  stelling  komt 
maakt  snel  een  beslissend foutje.  Het  is  een 
klassiek proces.
Een  GOUDEN  tip  om  dergelijke  foutjes  te 
vermijden is dat je steeds bijzonder alert moet 
zijn als je zelf vrijwillig een stuk ongedekt of 
nul-verdedigd zet. Er loeren dan immers altijd 
gevaren om de hoek.

 49.Tc7+! Kf6 50.Txa7 0-1
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Maak geen fouten
Als je tegenstander een combinatie kan uitvoeren betekent dit dat je voordien een tactische fout 
maakte. De kunst is dus deze "tactische fout" niet te spelen, en hierbij heb ik enkele oefeningen 
verzameld die dit onderwerp bespelen.

Je krijgt telkens per oefening enkele opties waaruit je een keuze moet maken. 
Sommige daarvan zijn FATAAL en verliezen door een combinatie.

Ik nodig je ook uit om per voorgestelde zet telkens een quotering  "goed" - "aanvaardbaar" of 
"fataal" te geven. Je kan dit dan nadien vergelijken met mijn appreciatie.

XHGFEDCBAY
1-mK-+RwQ-tR!
2zP-zP-+-+-"
3LzPN+-+-+#
4+-+-+P+P$
5-+-zpP+Pzp%
6+pzp-+-+-&
7p+lsnn+p+'
8+k+r+q+r(
xhgfedcbay

Opgave 1:  Zwart kiest uit
 1...f5     1....Pf5     1....Dc7

XHGFEDCBAY
1-mK-+-+-+!
2+PzP-+-zP-"
3P+-+-zP-+#
4+-+P+-+-$
5-+QzpL+p+%
6+-+-zp-+-&
7pzp-+-wq-+'
8mk-+-trn+R(
xhgfedcbay

Opgave 2:  Zwart kiest uit
 1...-Pe7     1....-Pb6       1...-h6

XHGFEDCBAY
1-mK-+-+-tR!
2zPPzP-+PzPP"
3-+-+-+-+#
4+-+PsNL+-$
5p+-+N+-+%
6+-+-zp-+p&
7-zppzpn+p+'
8tr-vl-mkl+-(
xhgfedcbay

Opgave 3:  Zwart kiest uit 
  1...-g6         1...-Th6    1...-b5

XHGFEDCBAY
1-mK-+R+-tR!
2zPPzPLwQ-zPP"
3-+-+-sN-+#
4+-vL-zP-+-$
5-+-sN-+-+%
6+-snp+n+p&
7pzppvlq+p+'
8+k+-trl+r(
xhgfedcbay

Opgave 4: Zwart kiest uit 
  1...Dd6     1...De8     1...-Dxd4
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Oplossing:
Opgave 1:

1...f5?  is FATAAL omdat er dan 2.d6! volgt en Pe7 heeft geen vluchtvelden meer. Wit wint 
op deze wijze zijn geofferd stuk probleemloos terug.

1...Pf5! een GOEDE zet want hij onttrekt Pe7 aan mogelijke dreigingen van pion d5(naar 
d6)

1...Dc7? is FATAAL vanwege 2.d6! en een pionvork en wit wint het geofferde stuk terug.

Opgave 2:
1...Pe7? is FATAAL wegens 2.Df8+ - TxDf8   3.TxTf8+ - Pg8  4.TxPg8 mat
1...h6 is GOED omdat het mat op de onderste rij zal vermijden. Indien 2.Le6 dan 2...Pe7 of 

2..Pb6 en zwart leeft nog.
1...Pb6? is FATAAL wegens 2.Df8+ - TxDf8   3.TxTf8 mat .

Opgave 3:
1...g6 is een GOEDE zet die toelaat dat Lg7 kan ontwikkeld worden
1...Th6 is een AANVAARDBARE zet die een stuk ontwikkelt.
1....b5? is ZELFMOORD wegens 2.Pc6+ - Ke8  3.Pc7 mat. (Een artistiek mat)

Opgave 4:
1...Dd6  het is altijd verdacht als je in een aftrekje gaat staan ... en hier volgt er dus 2.Pxf7! 

en wit wint veel materiaal. FATAAL dus.
1...De8 is een passieve zet maar er is geen tactische weerlegging. GOEDE zet.
1...Dxd4 is FATAAL vanwege 2.PxPc6! - DxDd2  3.PxLe7+ - Kf8 4.TxDd2 en wit heeft een 

stuk gewonnen.

Profylactisch denken
Profylactisch denken betekent dat je het plan van de tegenstander probeert te ontdekken en dit zo 
nodig probeert te dwarsbomen zonder je stelling slechter te maken. Enkele voorbeelden.

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-zp-+-vlp'
6l+pwqr+p+&
5+-+p+pvL-%
4-+-zP-+-+$
3+P+-+LzP-#
2P+-wQPmK-zP"
1+R+-tR-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet stelt zich 3 (juiste) vragen:
1. Van welk witte stuk kan ik het 

rendement verbeteren ?
2. Waar bevinden zich de zwakke 

punten van zwart ?
3. Wat zou het zwarte plan zijn ?

Antwoord:
1. Op dit ogenblik biedt Tb1 weinig 

rendement. Torens presteren immers het beste 
als ze op (half) open lijnen staan. Vandaar dat 
1.Tc1 aangewezen lijkt.

2. Een zwak punt in de zwarte 
pionstructuur is de dubbelpion c6-c7 die op de 
half open c-lijn staat

3. Het zwarte plan is deze zwakte (de 
dubbelpion) op te lossen met 1....c5!?  2.dxc5 
Dxc5+ .

Nu we de antwoorden op de drie belangrijke 
vragen kennen is het duidelijk dat 1.Tfc1! 
positioneel de beste zet is omdat hij niet enkel 
de toren activeert, maar ook profylactisch het 
zwarte plan tegenwerkt.
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XHGFEDCBAY
1-+-+-+-tR!
2+K+R+-vL-"
3PzP-+-tr-zP#
4+-zPP+-+r$
5-+-+Pzp-+%
6+p+-zp-+-&
7p+pzpn+-+'
8+k+-+-+-(
xhgfedcbay
Zwart aan zet moet iets doen met Tc3.

De zwarte toren heeft slechts 3 mogelijke 
velden. Een logische zet lijkt 1...Tb3 omdat 
zwart zo de open-lijn controleert.

Indien we profylactisch denken komen we 
echter tot een ander besluit. 

Inderdaad, het plan van wit is ongetwijfeld om 
e4-e5 te spelen om zo enige activiteit te 
ontplooien. 
Om dit verhinderen koos zwart terecht voor 
1...Td3 daar er nu pionverlies volgt op een 
eventueel 2.e5?! (dxe5  3.fxe5 Txd5)

------------------------------------------------------
XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+l+psnq+&
5+-+p+-+-%
4-wQP+-+-+$
3zP-+-zPP+-#
2-+-vL-+PzP"
1+R+-mKL+R!
xabcdefghy

Wit aan zet

Wit heeft een pion verloren maar heeft als 
"compensatie" kunnen verkrijgen dat Db4 de 
korte rokade van zwart kan verhinderen.

Hierbij mijn profylactisch denkproces.

Wit zou natuurlijk graag Lf1 ontwikkelen maar 
Dg6 drukt op pion g2. Deze Dg6 drukt 
overigens ook op Tb1 die dus "nul-verdedigd" 
staat en eventueel kan zwart zelfs met Dc2 
binnenvallen.

Wit heeft de half-open b-lijn, maar zolang Lc6 
pion b7 afdekt kan wit daar weinig voordeel 
uit putten.

Wit heeft niet direct aanknopingspunten voor 
een aanval (alles bij zwart staat goed 
verdedigd) en moet zich nu de vraag stellen of 
zwart gevaarlijke dreigingen heeft. Ik doe dit 
door mogelijke aanknopingspunten in de witte 
stelling in kaart te brengen en te onderzoeken 
hoe zwart hiervan gebruik zou kunnen maken. 
Vervolgens zal ik dan nagaan of ik die dreiging 
effectief tijdig moet dwarsbomen of niet. 
(=Profylactisch denken).
Wit heeft een aantal aanknopingspunten in zijn 
stelling (Tb1 - pion g2 - pion c4) en dus dreigt 
er tactiek. 
Indien zwart aan zet zou zijn, zal die mogelijk 
1...-a5! spelen omdat dan Db4 één van haar 
beide taken (korte rokade verhinderen en Tb1 
verdedigen) moet opgeven.
Zwart kan echter ook 1...dxc4 spelen waardoor 
wit moeilijk kan terugnemen omdat zowel Db4 
als Lf1 respectievelijk Tb1 en pion g2 moeten 
verdedigen.
Nu wit dit allemaal weet kan er nagegaan 
worden hoe dit te dwarsbomen.
Aangezien de zet 1...-a5 niet kan verhinderd 
worden moet zijn effect verminderd worden. 
Als wit Db4 op de diagonaal a3-f8 wil 
behouden (verhinderen zwarte rokade) moet er 
een oplossing komen voor Tb1. Dit kan door 
bijvoorbeeld 1.Tc1! te spelen. Hierdoor staat 
de toren niet meer aangevallen en kan zwart 
niet binnenvallen op c2, en kan na 1...a5 de 
witte dame naar c5 waardoor ze op de 
diagonaal blijft, en indien zwart nu 1...-dxc4 
speelt kan wit gewoon met 2.Txc4 verder 
zetten.



schaaktraining.met.jan Nr 9          01-06-2013                                                               pagina  8

Voorstellingsvermogen
In deze rubriek trainen we op het visualiseren van de zetten. Je hebt deze visualisatie nodig bij het 
vooruit berekenen van tactische stellingen. Ik geef je per diagram de gespeelde zetten en jij berekent 
het slot. Ik heb ze gerangschikt volgens moeilijkheidsgraad.

XABCDEFGHY
8rsn-wqkvl-tr(
7zppzplzppzpp'
6-+-+-sn-+&
5+L+P+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvLQmK-sNR!
xabcdefghy

Wit aan zet rekent:
1.Pc3 LxLb5 2.PxLb5 Dxd5! met dubbel-
aanval op Pb5 en pion g2 en verwerpt daarom 
1.Pc3. Zie je dit ook zo of weet je beter ?5

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zppzp-+p+-'
6-+-vl-+-zp&
5+-+-+-zp-%
4-+-zp-+-+$
3zP-+P+N+-#
2-zPP+KzPPzP"
1tR-+-tR-+-!
xabcdefghy

Wit rekent: 1.Pxd4 Le5 2.Pb5 Lxb2 3.Pxa7+ 
Kb8 en wit dreigt materiaal te verliezen want 

zowel Pa7 als Ta1 staan aangevallen. Welke 4e 
zet zou je nu aanbevelen voor wit ?6

5 Ik hoop dat je nog een zetje verder hebt 
gekeken want  na 2...Dxd5? volgt er immers 
3.Pc7+ en damewinst.
Moraal : je mag pas met je berekening 
stoppen als er geen relevante dwingende 
zetten meer zijn (in casu de schaakzet op 
c7).

6 Wit kan ontsnappen met 4.Pc6+!   bxPc6 en   
5.Tab1! en Lb2 gaat verloren.

XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7zppzppsnpzpp'
6-+-+-+n+&
5+-+-zP-sNQ%
4-+-+N+-+$
3+-+L+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Men speelt 1...Pxe5  2.Pf6+ Kf8? en nu ...7

Hieronder een lange maar wel mooie.
XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-snn+-+-+&
5+-+-zp-+l%
4-+-+-+-+$
3+LsNP+N+P#
2PzPP+-zPP+"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

Men speelt : 1.Pxe5! Lxd1 2.Lxf7+ Ke7 
3.Lg5+ Kd6 4.Pe4+! Kxe5 5.f4+ en na:

a. 5....Kf5? geeft wit mat in 1. Hoe ? 8

b. 5...Kd4  6.Txd1 Dd7? 7.c3+ Ke3 
geeft wit ook mat in 1. Hoe ?9

7 Wit geeft gewoon een artistiek stikmat met 
3.Pxh7!!

8 Met het verrassende 6.Pg3 is het mat 
(overigens is 6.g4 geen mat wegens 
6....Lxg4)

9 Eentje dat ik ook niet zag. De oplossing is 
8.f5+! en mat. 
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Een vuistregel in het eindspel
Net zoals bij het positiespel in het middenspel laat ik me in het eindspel leiden door vuistregels. 
Ik volg deze vuistregels als ik geen reden zie om het niet te doen. M.a.w. als ik niets beters zie of 
niet zie waarom ik de vuistregel niet zou volgen pas ik hem toe.
Nemen we nu volgende vuistregel.  "Als je in het eindspel 2 torens hebt tegen 1 toren en andere  
lichte stukken, is de vuistregel dat je een toren moet afruilen zodat je de enige eigenaar wordt van  
de toren."   Enkele voorbeelden:
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+p+-+-vlp'
6p+-+r+-+&
5+-+l+-+P%
4-+-zP-+-+$
3zP-zP-+-+-#
2-zP-+-+P+"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

Wit aan zet speelt dus ?10

XHGFEDCBAY
1K+RtR-+-+!
2+P+-+-zP-"
3-+-+-zP-zP#
4+-+-zP-+-$
5P+-+l+-+%
6+-+r+-+p&
7pvl-+-+p+'
8+k+-+-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet kent ook die vuistregel en 
overweegt daarom met 1....Th6 zijn toren op 
het bord te houden. Wat denk je daarvan ?11

10 Wit speelt 1.Tae1 om de toren te ruilen. 

11 Ik hoop dat je gezien hebt dat wit dan 
2.Te8+  speelt en zwart verliest zijn Lg7. 

Conclusie: zwart kan torenruil niet ontwijken.

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

Wit aan zet. Wat is je suggestie ?12

XHGFEDCBAY
1-+r+-+-+!
2+-+-vL-zPP"
3PmK-+-tRN+#
4+P+-+-+-$
5-+-+-+-+%
6+k+-+l+-&
7-zp-+-+pzp'
8+-tr-+-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet heeft een kwaliteit meer voor 
een pion achterstand. Wat is je suggestie ?13

12 Met 1.Tgd7! dwingt wit torenruil af en 
behoudt hij de enige toren op het bord.

13 Op basis van de vuistregel zou je hier 
gewoon 1...T8f3+  2.TxTf3 TxTf3+ spelen 
en het eindspel uitschuiven. Het is echter 
een vuistregel, wat wil zeggen dat je dit 
speelt als je geen reden ziet om het niet te 
spelen. Hier kan je met 1...Tg1+!   2.Kh2   
(Kh4? Th8 mat) Tg2+ 3.Kh1 Tf1 mat geven
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DENKPROCES - Kandidaatzetten
Veel schakers maken de fout hun denken te beperken tot 1 of 2 keuzezetten. De eerste zet die bij 
hen opkomt beginnen ze in diepte te berekenen zonder ook maar de minste aandacht te hebben voor 
waardige alternatieven. Je maakt een grote stap voorwaarts als je leert naar meerdere 
alternatieve zetten te zoeken en deze dan tegen elkaar afweegt. 
In de nu volgende oefeningen vraag ik je meerdere goede kandidaatzetten (KZ) te vinden zonder 
dat je ze daarom erg in diepte analyseert. De KZ worden uiteraard niet willekeurig gekozen maar 
worden afgeleid uit de kenmerken van de stelling.  
Belangrijk is dat je steeds onderzoekt welk de gevaarlijkste tegenzet (TZ) is op de KZ.
Om de verschillende KZ dan onderling te vergelijken probeer je een "evaluatie" te maken en zoek 
je naar de beste evaluatie.  Persoonlijk doe ik enkel aan "variantenberekeningen" als mijn KZ in een 
tactische fase zit en indien de KZ een positionele zet is volstaat een eenvoudige "evaluatie" meestal.
Een evaluatie is gebaseerd op : "materiaal - veiligheid koning - activiteit stukken - pionstructuur.

Hierbij een oefening met fragmenten uit een zelfde partij met telkens dezelfde vraag: 
Welke KZ zie je,  welke gevaarlijke TZ verwacht je en welke KZ evalueer je als beste ?

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+p+-wqpzpp'
6p+nvl-sn-+&
5+L+pzp-+-%
4-+P+-+-+$
3+P+-zPN+-#
2PvL-+-zPPzP"
1tRN+Q+RmK-!
xabcdefghy

KZ 1: Wit aan zet

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+-+-wqpzpp'
6p+pvl-sn-+&
5+-+pzp-+-%
4-+P+-+-+$
3+P+-zPN+-#
2PvL-+-zPPzP"
1tRN+Q+RmK-!
xabcdefghy

KZ 2: Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+l+-wqp+p'
6p+-vl-snp+&
5+-+pzp-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+-zPNsN-#
2PvL-+-zPPzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

KZ 3: Zwart aan zet. 

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-+-wqp+n'
6-+-vl-+p+&
5zp-+-zp-+-%
4P+-zP-+-zp$
3+P+-+l+P#
2-vL-+NzPP+"
1wQ-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Eval 4: Wit aan zet
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XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-+-wqp+n'
6-+-vl-+p+&
5zp-+-zp-+-%
4P+-zP-+-zp$
3+P+-+P+P#
2-vL-+NzP-+"
1wQ-+-tR-mK-!
xabcdefghy

KZ 5: Zwart aan zet.

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-+-wqp+-'
6-+-vl-+p+&
5zp-+-zp-sn-%
4P+-zP-+-zp$
3+P+-+P+P#
2-vL-+NzPK+"
1wQ-+-tR-+-!
xabcdefghy

KZ 6: Zwart aan zet. 

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-+-+p+-'
6-+-vl-+p+&
5zp-+-+-+-%
4P+-mK-+-zp$
3+qsN-+-+P#
2-vL-+-zP-+"
1wQ-+-tR-+-!
xabcdefghy

KZ 7: Zwart aan zet.

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+l+-wqp+n'
6-+-vl-+p+&
5zp-+-zp-+-%
4P+-zp-+-zp$
3+P+-zPN+P#
2-vL-+-zPP+"
1wQ-+-tRNmK-!
xabcdefghy

KZ 8: Wit aan zet. 

Oplossingen:
KZ 1:

De KZ zijn: 
- 11.cxd5 axb5  12.dxc6 bxc6 

( Fritz Eval = –0.54)
- 11.Lxc6+ bxc6   

( Fritz Eval = –0.93)
- 11.La4   (en de loper zit een beetje 

opgesloten) ( Fritz Eval = –0.99)

De  belangrijkste  reden  waarom  11.cxd5 de 
beste is, is dat zwart in de andere varianten een 
sterk centrum kan behouden 

KZ 2:
Mijn KZ zijn allemaal "stukontwikkeling".

- 12.Pc3 (druk op d5)
- 12.Dc2 of De2 (idee Td1)

Het  verraste  me  dan  ook  dat  in  de  partij 
12.cxd5 werd  gespeeld  wat  de  druk  op  het 
zwarte  centrum opgeeft.  Ik  begreep  dit  niet, 
doch  onze  vriend  FRITZ  toont  wat  er  kan 
volgen op het "normale"  12.Pc3?    e4!    13.Pd4   
Lxh2+  14.Kxh2  Pg4+  15.Kg1  Dh4  16.Dxg4 
Lxg4–+ en belangrijk voordeel voor zwart. 
Dit is een mooi voorbeeld van het belang je de 
vraag te stellen of er een gevaarlijke tegenzet 
is op je beste KZ. Zo die er is, wordt je KZ 
twijfelachtig en moet je goed berekenen.
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KZ 3:
Ik zie: - een torenzet 16...Ta(f)c8 of Tf(a)d8 

- of 16...Pd7. 
- De zet 16...e4?! leek me iets te slecht 

omdat hij veld d4 afgeeft (Pd4). 
Mijn persoonlijke voorkeur gaat naar 16...Pd7 
(idee f5 enz.) maar in deze stelling zijn er 
meerdere gelijkwaardige KZ volgens FRITZ. 
Ik geef ze hier ter illustratie:

- 16... a5 (Eval FRITZ = –1.04)
- 16...Tfc8 (Eval FRITZ = –1.00)
- 16...Tfb8 (Eval FRITZ = –0.97)
- 16...Tac8 (Eval FRITZ = –0.95)
- 16...Pd7 (Eval FRITZ = –0.95)
- verder zijn er nog h5, Tfd8 Tfe8 Pg4 

h6 Tab8 (Eval FRITZ = –0.85).
Conclusie: in deze stelling zijn er veel 
GOEDE (gelijkwaardige) zetten voor zwart 

KZ 4:
Het  lijkt  idioot  om  in  deze  stelling  naar 
meerdere KZ te zoeken, maar toch is het nodig 
om  steeds  alert  te  zijn  voor  andere 
voortzettingen. 
Ik zie twee KZ: 24.gxf3 maar ook 24.dxe5.
Bij  diepere  berekening  (controle  van  de 
gevaarlijkste  TZ)  blijkt  dat  24.dxe5 verliest 
wegens 24...Dg5! 25.g3(4) Le7 en zwart heeft 
een stuk gewonnen.
Conclusie: enkel 24.gxf3 is speelbaar.

KZ 5:
Om deze te vinden maak je eerst een inventaris 
van  de  aanknopingspunten  (zwakke  punten 
enz.) bij wit en probeer je de eigen stukken zo 
snel  mogelijk  in  sterke  aanvalspositie  te 
plaatsen.
Ik zag hier volgende mogelijke aanvalszetten:

-  24...Dg5+  
-  24...Db7 (aanval op pion f3 en b3) of 

24...De6 (aanval op pion h3 en b3)  doch dan 
kan telkens 25.dxe5! als sterke TZ volgen.

- 24...Pg5  (aanval op f3 en h3) zodat er 
na 25.dxe5    25....Pxf3+ en 26...Pxe5 volgt. 

- en 24...Lb4 (aanval op Te1 zodat Pe2 
mogelijk ongedekt  komt te  staan,  en we dus 
een bijkomend zwak punt maken).

De  sterkste  zet  uit  deze  viif  KZ  is 
waarschijnlijk  24...Pg5 omdat  hij  een 
bijkomend stuk in de aanval brengt. 

KZ 6:
Ikzelf zag hier (in volgorde van speelsterkte):

-  25...Db7 (dubbelaanval op b3 en f3)
-  25...e4 (druk  op  pion  f3  en  opent 

perspectieven voor Ld6 en sluit Lb2 en Da1 af 
van het  strijdtoneel)

- 25...Df6  (met druk op f3)
Ik zie nergens een sterke TZ.

De KZ die ik niet zag is deze die in de partij 
effectief werd gespeeld.  25...Pxf3!?  (Heb jij 
die gezien of overwogen ?)

KZ 7: 
De KZ zijn naar mijn gevoel :

- 29....Dc4+ 
- 29...Tc4+ 
- 29...Td8 (dreigt dan een gevaarlijk 

aftrekschaak met Ld6) 
- en  29...Lc5+. 

Niet zo makkelijk om door te rekenen welke 
de beste is, maar als je er niet uitgeraakt beveel 
ik de vuistregel aan om  met tempo 
bijkomende stukken in de aanval te betrekken, 
en dus zou 29...Lc5+ hier mogelijk een goede 
kunnen zijn. 

KZ 8:
Deze stelling komt uit een analyse-variant van 
de partij.
In dit diagram zie ik volgende KZ:

-  23.exd4 (opent  perspectieven  voor 
Te1  op  De7)  doch  vervelende  TZ is 
23...LxPf3.  Ik  merk  op  dat  hierop  24.dxe5? 
fout is wegens 24...Dg5! en 25...Lb7 stukwinst

-  23.e4?! (geeft  zwart  een  gedekte 
vrijpion) en vervelende TZ is  23....Pg5

-  23.P1d2 (activeert  Pf1  en  verdedigt 
Pf3 en pion b3) en ik zie geen gevaarlijke TZ

-  23.P1h2 (zoals  P1d2,  doch  minder 
actieve opstelling)

-  23.Dd1 (dekt Pf3 en trekt stukken in 
de verdediging) 

- 23.P3d2(h2)  (nogal passief)

Conclusie: enkel  de  KZ 23.Dd1  of  23.P1d2 
lijken voldoende actief te zijn zonder dat zwart 
daarop een vervelende TZ kan verzinnen.
Ik ga voor 23.P1d2. (dekt bovendien ook nog 
pion b3).

--------------------------------------------------------
Oplossing schaakactualiteit :   21.Pe2!  en 1-0


