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Kies de beste zet in de openingsfase

In deze nieuwe rubriek probeer ik je een beter gevoel te geven van wat je zoal moet spelen in de 
opening. Het concept is eenvoudig. Bij elke stelling geef ik 4 keuzezetten. Je bepaalt wat goed of 
slecht is. In de oplossing geef ik de beoordeling van FRITZ, en daar waar mogelijk probeer ik dit in 
mensentaal te documenteren.

Telkens wit aan zet

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7+p+-snp+p'
6p+-zp-+p+&
5+-zpP+-+-%
4P+-+-+-+$
3+-sN-+N+-#
2-zP-+PzPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy

Stelling 1
Beoordeel volgende mogelijkheden 

   Pe4   -   e3   -   e4   - Lg5

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7+p+-+-vlp'
6p+-zp-zpp+&
5+-zpP+n+-%
4P+-+-+-vL$
3+-sN-zPN+-#
2-zP-+LzPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

Stelling 2
Beoordeel volgende mogelijkheden

a5   -  e4   -  Lg3   -   0-0

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpl+nvlpzpp'
6-zp-+psn-+&
5+-+psN-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-sN-+-zP-#
2PzP-vL-zPLzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Stelling 3
Beoordeel volgende mogelijkheden

Da4   -  cxd5   -  Pxd7   -   Tc1

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpl+-vlpzpp'
6-zp-+-+-+&
5+-+pzP-+-%
4Q+-+n+-+$
3+-sN-+-zP-#
2PzP-vL-zPLzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Stelling 4
Beoordeel volgende mogelijkheden

LxPe4   -  Tad1   -  Pxe4   -   Le3
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Oplossing "Kies de beste zet in de openingsfase"

Stelling 1:
Pe4  (+ 0,68)  (wit speelt onnodig met een reeds ontwikkeld stuk)
e3    (+0,68) belemmert de ontwikkeling van Lc1 en laat Pf5 toe. Deze zet dekt wel d4 af.
e4    (+1,10) een logische ontwikkelingszet = De BESTE keuze
Lg5 (+0,91) laat toe dat Lg5 opgejaagd wordt indien het zwart past.

Persoonlijk had ik hier 1.e4 gespeeld.

Stelling 2:
a5  (+0,16)  met het idee de zwarte pionnen (a6 en b7) op de damevleugel vast te leggen. 

Bovendien dreigt de zwartvelderige Lh4 geruild te worden, en dan is het goed een maximum aantal 
pionnen op de zwarte velden te zetten zodat zij de controle op de zwarte velden overnemen.

e4  (-1,73)  SLECHT Speelt een 2e keer met eenzelfde pion teneinde Pf5 te "dwingen"  Lh4 
te slaan wat zwart toch van plan was. Na 1.....-PxLh4  2.PxPh4 staat Ph4 ongedekt ...en zwart kan 
hiervan profiteren door 2...f5! te spelen, met aanval op Ph4 en het openbreken van de stelling door 
3....fxe4

Lg3 (+0,15) Deze zet kan niet verhinderen dat de loper geruild wordt, maar nu kan wit 
eventueel met hxPg3 terugslaan en Th1 staat klaar voor aanval.

0-0  (+0,01) Dit kan gevaarlijk zijn omdat na 1....PxLh4  2.PxPh4 zwart altijd met 2...-f5 een 
aanval doet op Ph4.

Persoonlijk had ik hier (zonder veel nadenken) Lg3 gespeeld.

Stelling 3:
Da4  (+0,77)   Met het idee van Pc6 te spelen en de "goede Le7" af te ruilen.
cxd5 (+0,33)  Dit is een vervlakking van de stelling. Meestal is de speler in het voordeel die 

de spanning kan behouden. Een middelmatige zet dus.
Pxd7  (-0,50)  Het is voor niets nodig dat sterke paard gratis af te ruilen. Mocht dit 

materiaalwinst opleveren 1.PxPd7 - PxPd7  2.cxd4 enz zou dit goed zijn, maar zwart heeft 1.....-
DxPd7!  ipv 1...-PxPd7? .Vanuit strategisch oogpunt heeft zwart minder ruimte dan wit, en dan doet 
wit er beter aan niet onnodig stukken te ruilen. Een MINDERE zet dus.

Tc1  (+0,90) De BESTE zet. Het is een nuttige ontwikkelingszet

De zet Da4 zou nooit in me opgekomen zijn. Ik kies voor het "logische" Tc1.

Stelling 4:
LxPe4 (-0,03) (zomaar onze belangrijke gefianchetteerde koningsloper afgeven is geen 

goede optie). De SLECHTSTE ZET van de mogelijke opties.
Tad1 (+0,63)   (laat toe dat Ld2 geruild wordt. We zijn in een open stelling en dan zijn lopers 

toch wel interessant.) Ik zou dit niet spelen.
Pxe4   (+1,02) De BESTE zet. Hij ruilt het sterke Pe4 af en vrijwaart Ld2 van een mogelijke 

ruil. Bovendien krijgt zwart nu een zwakke pion op e4 die hem problemen zal bezorgen. Vanaf nu 
heeft wit een zwakte om op te spelen !! 

Le3 (+0,50)    (Verhindert wel dat Ld2 geruild wordt, maar het doet niets aan de sterke 
positie van Pe4. Zwart kan bovendien nu met 1...-PxPc3  2.bxPc3 de witte pionnenstelling 
aantasten.)

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

Sorry,  de simultaan aankondiging tegen Nakamura in het 
1 april nummer was natuurlijk een  ....
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Partij-analyse1

Fragment 1:
Na 16 zetten hebben we volgende stelling 
bereikt met wit aan zet.
Wat is je evaluatie van de stelling ? en welk plan 
lijkt er interessant voor wit ?

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7+-wqn+p+p'
6p+lzp-zpp+&
5+-zp-+P+-%
4-zp-+P+-wQ$
3+-+PsNN+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
We hebben een stelling met ONGELIJKE 
rokades (ttz de ene heeft 0-0 en de andere heeft 
0-0-0 gespeeld). In zulk een situatie is het heel 
belangrijk onmiddellijk ten aanval te trekken 
tegen de vijandelijke koning omdat beide 
partijen zonder veel moeilijkheden hun pionnen 
kunnen opspelen om de vijandelijke 
koningsstelling open te gooien. Indien wit dus 
niet actief speelt zal zwart hier mogelijk via 
gxf5 de open g-lijn met torens bezetten en veld 
g2 onder druk zetten. Gelukkig is het wit aan zet 
....
Wit moet dus ook aanvallen en in tegenstelling 
tot de pionnen van de witte koningsstelling zijn 
die van  zwart opgespeeld (a6 - b4 en c5), wat 
betekent dat ze sneller en gemakkelijker kunnen 
aangevallen worden!! De witte aanval komt dus 
eerst !!
De strategisch correcte zet is dan ook 17.a3! wat 
18.axb4 en een open a-lijn dreigt. Zwart verkoos 
de stelling "enigszins" gesloten te houden  en 
speelde daarom 17...b3!?. 
Indien wit echt de a-lijn had willen openen had 
hij dit ook kunnen doen via volgende 
"alternatief procedé": 17.b3!? en 18.a3  en na 
19.axb4 heeft hij een open a-lijn. (Een 

interessant procedé dat dus het feit uitbuit dat de 
zwarte pionnen opgespeeld zijn)

Fragment 2:
Enkele zetten later, zwart heeft zonet 20...g5 
gespeeld. Een pionoffer dat wit probleemloos 
kan aannemen, maar is dit wel goed ?.....

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7+-wq-+p+p'
6p+lzp-+-+&
5+-zp-zpPzp-%
4-+-+P+-wQ$
3zPP+PsN-+-#
2-zP-+-+PzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

De analyse van FRITZ geeft dat wit 
probleemloos de g-pion kan nemen, maar het is 
voor niets nodig dat wit aan zwart enige 
activiteit gunt. Als wit er voor zorgt dat de 
zwarte aanval niet opgestart geraakt, heeft hij 
immers vrije hand in het opbouwen van zijn 
eigen aanval die zwart niet kan stoppen (omdat 
zijn pionnen die Kc8 moeten beschermen zijn 
opgespeeld op a6 en c5).
Wit speelde dan ook 21.De1 en bedankte voor 
het pionoffer dat zwart onnodig tegenkansjes 
zou geven. De dame wordt gemobiliseerd om 
mede Kc8 te belagen. Achteraf gezien is 21.Df2 
mogelijk nog beter omdat hierdoor de torens 
sneller kunnen verdubbeld worden op de half-
open c-lijn.

Ik merk ook op dat deze hele redenering anders 
zou zijn zonder torens op het bord. Mochten er 
geen torens meer op het bord staan zouden 
beide koningen zich veel veiliger voelen en zou 
het opstarten van een koningsaanval veel trager 
en moeilijk verlopen.

1 Voor zij die het wensen hierbij de volledige notatie van de partij: 
1.e4 c5 2.Pc3 d6 3.f4 Pc6 4.Lb5 Ld7 5.Pf3 g6 6.0–0 Lg7 7.d3 a6 8.Lxc6 Lxc6 9.De1 b5 10.f5 Pf6 11.Dh4 b4 12.Pd1
Pd7 13.Lh6 Lf6 14.Lg5 Dc7 15.Lxf6 exf6 16.Pe3 0–0–0 17.a3 b3 18.cxb3 Pe5 19.Pxe5 fxe5 20.Tac1 g5 21.De1 Db6
22.Tc3 f6 23.Df2 Kd7 24.Tfc1 Tc8 25.Pc4 Dd8 26.b4 Lb5 27.bxc5 Txc5 28.b4 Tc6 29.Pe5? fxe5 30.Da7 - Dc7 enz 0-1
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Fragment 3:
We zijn aan zet 25 aanbeland. Wit aan zet.
Speelt wit nu 25.b4 of verkies je 25.Pc4 of 
25.Pg4 ?
XABCDEFGHY
8-+r+-+-tr(
7+-+k+-+p'
6pwqlzp-zp-+&
5+-zp-zpPzp-%
4-+-+P+-+$
3zPPtRPsN-+-#
2-zP-+-wQPzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Als je twijfelt volg je gewoon de vuistregel die 
zegt dat je stukken (punten) erbij moet brengen 
in de aanval. In het engels las ik de leuze:"let 
everyone join the party".
Als we deze vuistregel toepassen kiezen we dus 
voor 25.Pc4, wat niet wil zeggen dat de zet b4 
of Pg4 slecht zijn. De witte stelling is gewoon 
superieur aan de zwarte en dan zijn er veel 
zetten goed (genoeg).

Fragment 4:
Zwart speelt op 25.Pc4 de zet Dd8 (Zie stelling 
hieronder). 
Hoe gaat het nu verder met wit ?
XABCDEFGHY
8-+rwq-+-tr(
7+-+k+-+p'
6p+lzp-zp-+&
5+-zp-zpPzp-%
4-+N+P+-+$
3zPPtRP+-+-#
2-zP-+-wQPzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Het witte plan was de koningsaanval en 
hiervoor had hij o.a. zijn torens op de c-lijn 
verdubbeld. Om dit te laten renderen moet hij de 
c-lijn openen ....dus 26.b4! en nu komt de 
zwarte koning toch wel in de tocht te zitten.

Fragment 5:
De stelling na 27...Txc5. Hoe zet wit verder ?
XABCDEFGHY
8-+-wq-+-tr(
7+-+k+-+p'
6p+-zp-zp-+&
5+ltr-zpPzp-%
4-+N+P+-+$
3zP-tRP+-+-#
2-zP-+-wQPzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Wit heeft hier 2 interessante voortzettingen. De 
eerste is een "logische", de 2e een 
"combinatoire".
De "logische" voortzetting is allicht 28.b4 
teneinde Tc5 meer kwetsbaar te maken en 
eventueel binnen te vallen op b6 met Pc4.
De "combinatoire" voortzetting is 28.Pxd6! - 
TxTc3  29.TxTc3 - KxPd6  30.Dc5 - Kd7 
31.Dd5 enz. Ze houdt echter een zeker 
berekeningsrisico in en dus is het veiliger er niet 
op in te gaan als je niet zeker bent.

Fragment 6:
Na 28.b4 speelt zwart Tc6 en we bereiken deze 
stelling. Wit aan zet wint ...
XABCDEFGHY
8-+-wq-+-tr(
7+-+k+-+p'
6p+rzp-zp-+&
5+l+-zpPzp-%
4-zPN+P+-+$
3zP-tRP+-+-#
2-+-+-wQPzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Wit wint inderdaad als hij het goed speelt. De 
oplossing luidt 29.Da7-Ke8 (op Dc7 of Tc7 
volgt 30.Pb6!) en 30.Pxe5 (dreigt mat op f7)-
fxPe5  31.TxTc6 en kwaliteitswinst.
Ook 29.Pxd6 is winnend maar veel complexer.
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Combinaties van een wereldkampioen
Emauel Lasker

Emauel Lasker (1868 -1941) was Duitser en wiskundige. Hij was de autoritaire 
wereldkampioen van 1894 tot 1921 nadat hij in 1894 de titelstrijd had gewonnen 
van Steinitz. Hij verdedigde zijn titel vervolgens met succes tegen Steinitz, 
Marshall, Tarrasch, Janowski (2 keer) en Schlechter. Het is pas op (bijna) 53-
jarige leeftijd dat hij zijn titel moet afstaan aan Capablanca in 1921. Hij was dus 
gedurende 28 jaar wereldkampioen, iets wat niemand hem later zou nadoen.
 
Nog opmerken dat hij ook een naam- en tijdgenoot had, Edward Lasker die ook Duitser en een zeer 
sterke schaker was. Hij was enkele jaren jonger en mogelijk een heel verre familie van Emanuel.

Hieronder enkele eenvoudige winnende combinaties van Lasker tegen belangrijke tegenstanders.
Je hebt 45 minuten. Telkens Lasker (afwisselend wit of zwart) aan zet.
Tips (pagina 8) halveren je score.  Oplossingen zie pagina 11. 

XHGFEDCBAY
1-+-+-tR-+!
2+-+-+-trP"
3-mKLzp-+-+#
4zP-zP-sn-+-$
5-+-+-+-zp%
6+-+p+-+-&
7-zpk+-+P+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

1. Steinitz - Lasker  ☺☺☺
(5e Wereldkampioenschap1894)

XHGFEDCBAY
1-mK-tR-tR-+!
2zPPzP-+-+Q"
3-+-+-sN-+#
4+-vL-vlp+-$
5-+l+p+-zP%
6+-zp-+-+p&
7p+-+qzp-+'
8+r+-trk+-(
xhgfedcbay

2. Chigorin - Lasker   ☺☺
(1895)

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

3. Lasker - Steinitz ☺☺
(6e Wereldkampioenschap 1896)

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7+kzpl+qvl-'
6-trn+-zp-zp&
5zp-+p+L+N%
4-+-zP-+P+$
3+-vL-+Q+-#
2PzP-+R+-zP"
1+-mK-tR-+-!
xabcdefghy

4. Lasker - Bird  ☺
(1899)
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XHGFEDCBAY
1K+R+-+R+!
2+-+-+-+P"
3-wqP+-zP-+#
4+-tr-zP-+-$
5-+-+-+-+%
6zp-+-+-zp-&
7kzp-+-+-zp'
8+-+-wQ-+-(
xhgfedcbay

5. Marshall - Lasker  ☺☺
(7e Wereldkampioenschap 1907)

XHGFEDCBAY
1K+-+R+-+!
2zP-tr-+PzPP"
3-sN-+-+L+#
4+-+-sN-+-$
5-+-+-vlp+%
6zp-+-zp-+-&
7-zp-+-+-zp'
8mk-+r+-+-(
xhgfedcbay

6. Tarrasch - Lasker  ☺
(8e Wereldkampioenschap 1908) 

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

7. Lasker - Janowski ☺☺☺
(9e Wereldkampioenschap 1909)

XHGFEDCBAY
1-mKRtR-+-+!
2zPP+-+P+P"
3-+-+-zPN+#
4+-zp-+-+-$
5QvLL+-+-+%
6zp-+lvln+-&
7-zpp+kwqpzp'
8tr-+-+-+r(
xhgfedcbay

8. Schlechter - Lasker ☺☺
(10e Wereldkampioenschap 1910)

XABCDEFGHY
8-+-trk+-tr(
7+R+-+-+p'
6-+-+pzp-+&
5+-+-wq-+-%
4-zP-+-+-+$
3zP-+-+LzP-#
2-+-+-+-zP"
1+-wQ-+-mK-!
xabcdefghy

9. Lasker - Janowski  ☺
(11e Wereldkampioenschap 1910)

XHGFEDCBAY
1K+-tR-+-+!
2+-+-+-+-"
3-+P+-+P+#
4+-sn-tr-+P$
5-tr-+-+-+%
6+p+p+Q+-&
7-mkp+-+-zp'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

10. Euwe - Lasker  ☺☺☺
(1924)
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Tips ivm de combinaties Lasker:

1.  Er is een paardenvork ...
2.  Vermoeden 2 (V2), ttz "schaakzetten"
3.  Een gewonnen toreneindspel
4.  Vermoeden 1 (V1) nul-verdedigde punten
5   Is er geen mat ?

6.  V1 
7.  V2 + paardenvork
8.   Lg5 gaat verloren
9.   V2
10. Is er geen mat ?

Oplossing Huiswerk Nr 6:

Ter herinnering hierbij de opgave.              Wit aan zet.
XABCDEFGHY
8r+-+rsnk+(
7+-+-+pzpl'
6-+pwq-zp-+&
5zpp+-+-+-%
4P+-zP-sNRzP$
3+L+-+P+-#
2-zPPwQ-+-+"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy

Welke zijn mijn kandidaatzetten in deze tactische stelling ?
Ik zou volgende zetten onderzoeken; 

- eerst de schaakzetten : Lxf7  en  Txg7 
- dan eventuele slaanzetten (er zijn er hier echter geen, buiten beide schaakzetten)
- en dan de aanvalsopbouwende zetten: Ph5 en T1g1

Mijn resultaten (in omgekeerde volgorde):
- 21.T1g1 (een ideale opstelling voor de aanval)  21....g6  22.Pxg6 - Pxg6   23.h5 en wit 

heeft een veilige aanval met materiaalvoordeel.

- 21.Ph5 -  Lg6 (of Pg6) en de witte aanval is even gestopt. Een niet zo sterke zet dus.

- 21.Lxf7+  - KxLf7 en er is geen vervolg van de aanval. Slecht dus.

- 21.Txg7+ en zwart moet nu kiezen tussen 2 zetten; 
de "veilige 21...Kh8" 
of de riskante "21...Kxg7".

Het veilige Kh8 moet ik echter niet onderzoeken omdat wit dan gratis een belangrijke pion 
heeft genomen. Ik moet dus enkel de riskante voortzetting 21...-KxTg7 onderzoeken. Aldus, 
na 21.Txg7 komt KxTg7  22.Ph5+ - Kg6 (Kh8?  23.Dh6 en mat volgt) 23.Tg1+ - KxPh5 
24.Lf7+  Pg6  25.Tg5+ -Kh4  26.Tg4+ - Kh5  27.Tg1 en wit wint. Dit zijn echter vreselijke 
varianten die ik aan het bord nooit volledig kan uitrekenen, ook al gaat het allemaal gepaard 
met schaakzetten. Het kan mat lopen, maar ook niet ..... 

Persoonlijk zou ik in een echte partij 21.T1g1 gespeeld hebben omdat 21.Txg7 te onduidelijk is. 
Wit staat beter en moet dus geen zotte spectaculaire zetten doen.(of hij wil de schoonheidsprijs !)
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Mag ik rokeren ?

Enige tijd terug was ik met mijn nieuwe vriendin 
op een romantische city-trip. Alles loopt op 
wieltjes tot het plots pijpenstelen regent. Wij dus 
snel het eerste het beste bruine café binnen. Het 
is er donker en de sigarettenwalm snijdt je zo de 
adem af. Plots merk ik achteraan enkele 
schaakborden waarop ruige kerels met zwarte 
leren pakken spelen. Mijn vriendin weet dat ik 
een schaker ben en ze sleurt me schoorvoetend 
tot bij die schaakborden. Ik bekijk hun stellingen 
en heb vrij snel begrepen dat ze gelegenheids-
schakers zijn. Die ruige kerels krijgen echter vrij 
snel mijn knappe vriendin in het snotje en ik 
begin me dan ook ongemakkelijk te voelen.....

Plots staat de zwartspeler van het 1e bord (een 
kleerkast van wel 100 kg) recht en komt nogal 
dreigend naar ons toe. Hij bekijkt aandachtig mijn 
vriendin. Ik slik en vrees het ergste tot hij me plots 
onverwachts vraagt "He lozer, mag ik hier met zwart 
rokeren ?"

Stelling 1

Ik moet even bekomen van die verrassende vraag, 
trek mijn broek wat hoger op en bekijk aandachtig 
zijn stelling. Voor ik kan antwoorden  komt de 
zwartspeler van bord 2 naar me toe: "En ik ventje, 
mag ik met zwart dan misschien niet rokeren?"

Stelling 2

U begrijpt ondertussen wel dat ook de zwartspelers 
van bord 3 en 4 zich moesten laten gelden.

Stelling 3

Stelling 4

Na enige aarzeling geef ik hen allen beleefd het 
juiste antwoord. Als ik de zwartspelers van bord 3 en 
bord 4 uitleg verschaf kijken deze me echter nors aan 
en worden ze kwaad. 
Net voor de situatie begint te escaleren stopt het 
gelukkig met regenen, waarop ik ijlings, met mijn 
vriendin stevig om de arm, het schakershol kan 
verlaten op weg naar veiliger oorden ....

Maar nu de ham-vraag.
Ken jij de antwoorden, en begrijp je ook 
waarom de zwartspeler van bord 3 en 4 zo 
kwaad werden ?
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Oplossing "Mag ik rokeren ?":

We raadplegen eerst de FIDE regels voor het 
schaakspel om de "theorie" ter zake te kennen.

Artikel 3.8
a. Er zijn twee verschillende manieren waarop men 
een koning mag verplaatsen, namelijk door:

1) verplaatsing naar een aangrenzend veld dat niet 
door een of meer stukken van de tegenstander wordt 
aangevallen,

of

2) ‘rokeren’.
Dit is een zet met een koning en een toren van 
dezelfde kleur op de eerste rij van de speler, geldend 
als een enkele koningszet, die wordt uitgevoerd door 
de koning van zijn oorspronkelijke veld twee velden 
in de richting van de toren op zijn oorspronkelijke 
veld te verplaatsen, en daarna de toren over de 
koning heen te verplaatsen naar het door de koning 
zojuist overschreden veld.

b. 1) Het recht op rokeren is opgeheven:
a. als met de koning al een zet is gedaan, of
b. met een toren waarmee reeds is gezet.

b. 2) Rokeren is tijdelijk niet toegestaan:
a. als het veld waarop de koning staat, het veld dat 
overschreden wordt of het veld waarop hij
geplaatst zou moeten worden, wordt aangevallen 
door een of meer stukken van de tegenstander;
b. als er een stuk staat tussen de koning en de toren 
waarmee wordt beoogd te rokeren.

Nu we de "theorie" kennen is het gemakkelijk om de 
juiste antwoorden te bepalen.

Stelling 1:
Ja, in de veronderstelling dat Ke8 en Ta8 nog niet 
gespeeld hebben, mag zwart nu lang rokeren. De 
koning komt immers niet voorbij een schaakveld bij 
de rokade. Hier bestrijkt wit wel veld b8 met zijn 
Lf4, maar een toren mag dus voorbij een schaakveld 
bij de rokade.

Stelling 2:
Ja, in de veronderstelling dat Ke8 en Th8 nog niet 
gespeeld hebben, mag zwart kort rokeren. Het is dus 
niet omdat zijn toren aangevallen staat dat hij niet 
mag rokeren.

Stelling 3:
Neen, als je schaak staat mag je niet onmiddellijk 
rokeren. Als je echter het schaak opheft, zonder je 
koning te verzetten, hier dus door eerst Pf6 te slaan, 
mag je nadien wel rokeren.

Stelling 4:
Neen, zwart mag niet onmiddellijk rokeren omdat 
Ke8 voorbij een schaakveld (Dd1 bestrijkt d8) moet 
voor de grote rokade. Hij kan evenwel later rokeren 
als hij bijvoorbeeld eerst Ld7 zou spelen.

Het mag dan ook duidelijk zijn dat die ruige schakers 
van bord 3 en 4 me beschuldigden van discriminatie 
omdat zij in tegenstelling tot bord 1 en 2 niet 
onmiddellijk mochten rokeren. 

Huiswerk Nr 7:

Wit aan zet. 
Kan wit een materiaalvoordeel behouden of verliest hij 
Le4 ?

Er zijn heel wat tactische varianten te bestuderen.

De juiste manier om dit te doen, is rustig elke variant 
één per één doornemen tot de tactiek verdwenen is en je 
de evaluatie maakt van de variant.

Een foute manier is bijvoorbeeld aan één variant 
beginnen en dan halverwege stoppen om met een andere 
te beginnen !
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Oplossingen combinaties Lasker:
Opgave Score Oplossing
1 3 1.....Txb7!  2.LxTb7 - Pe2+  3.Kf3 - PxTc1  4.Kxe3 - Pxa2 en zwart 

heeft een pion gewonnen.
2 2 1.....Txg2+ en wit kon de toren niet slaan omdat na 2.KxTg2 - Lh3+ met 

dodelijke aanval volgt.
3 2 1.Tf3! - Kxb5  2.Txf5 en wit heeft een gewonnen toreneindspel. Dit 

toreneindspel is gewonnen voor wit omdat de verdedigende koning niet 
meer voor de pion kan geraken en wit nu met goede techniek tot 
promotie komt.

4 1 1.PxLg7 - DxPg7  2.Dxd5 en pionwinst
5 2 1....-Tf5! en mat is onvermijdelijk. Het is altijd moeilijk om een 

aanvallende zet te vinden door een stuk achteruit te spelen.
6 1 1.....LxPd4 en wit gaf op omdat er na 2.TxLd4 het eenvoudige 2....Te1+ 

met mat volgt.
7 3 1.Pf5+ - Kf7  2.Txg6 en pionwinst omdat er op 2....-KxTg6   3.Pe7+ 

volgt.
8 2 Hier miste Lasker een sterke voortzetting met 1....Db6+    2.Tf2 - g6! 

3.LxLe6+ - fxLe6  4.Dxg6 - hxLg5  5.Dxe6+ - Kc7 en wit heeft heel 
weinig aanvalskansen voor het stuk minder.

9 1 1.Lc6+ - Kf8  2.Dh6 en mat volgt
10 3 1.....-Td8! (er zijn echter ook nog andere winstvarianten zoals 1...Pd3) 

2.Dc3+ - e5 en wit gaat mat of moet met 3.Dxe5 zijn dame afgeven.

Totaal score ...........

Bij een score van:
meer dan 18 zit je zeker boven de 2000 Elo
met 15 zit je ergens rond 1800 Elo
met 10 rond de 1500 Elo


