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Offers tonen enkel aan dat je tegenstander een fout gemaakt heeft.

Enkel een sterke speler weet hoe zwak hij speelt.

Het is voldoende dat er één stuk slecht staat opdat je hele stelling slecht 
zou zijn.

Jan Gooris

schaaktraining.met.jan@gmail.com

De trainingsnummers verschijnen in 2012 op:
De 1e en 15e van de maand (dus 2 per maand), 
behalve één enkel nummer in juli en augustus (telkens de 1e)
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Afmaken
Soms sta je zo goed in de partij dat je enkel nog de doodsteek moet geven ....Bij minder ervaren 
spelers lijkt dit echter soms te mislukken en vandaar hierbij enkele oefeningen in dit verband.  
Zoek de zet waarmee je de partij definitief beslist.

XABCDEFGHY
8-+-+ktr-+(
7tr-+-snpwQp'
6-+-+-+p+&
5zp-+p+q+-%
4-+-tR-+-+$
3+-zP-+-+-#
2-+-vL-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Af 1 : Wit aan zet...1

XABCDEFGHY
8-tr-+-+r+(
7zp-+-+q+-'
6-+p+-vL-mk&
5+-+-zPQ+p%
4-+-zPp+-+$
3+-zp-+-tR-#
2PzP-+-+-zP"
1+K+-+-+-!
xabcdefghy
Af 2 : Wit aan zet ...2

1   Wit wint met 14.Lh6 en Tf8 gaat verloren.

2    Wit wint met 1.Lg5+! - Kg7 (TxLg5 
2.DxDf7) 2.Le7+ (nog sterker dan Lh6+) - 
Kh8(6)  3.DxDf7

XABCDEFGHY
8-+-tr-mk-+(
7zpp+n+-zpl'
6q+p+Qzp-+&
5+-zP-+r+-%
4-+-zPp+Nzp$
3zP-zP-vL-+P#
2-+-+-+P+"
1+R+R+-mK-!
xabcdefghy

Af 3: Wit aan zet ...3

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+-+-+-+-"
3-+-+-+-+#
4mk-+-+-vlp$
5-+-+N+-+%
6+-+-+-+-&
7-+-+K+-+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay
Af 4 : Zwart aan zet ...4

3   Wit wint met  1.Ph6!! (dreigt mat of f7 en 
stukwinst op f5) - Lg6 (gxPh6 2.Lxh6 mat) 
2.PxTf5 en stukwinst of 2.Dg8+ met verder 
zetting vernietigende aanval.

4     Met 1....-Ld2! onttrekt zwart het Pd4 van 
alle vitale velden om pion a4 af te stoppen.
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Partij-analyse
Hierbij een ingezonden partij die ik van enige analyse heb voorzien.

1.c4 e5 2.Pc3 Pf6 3.g3 c6 4.d4 e4 5.d5 Da5 
(pent Pc3 doch beter was Lb4, wat ook pent 
maar  een  stuk  ontwikkelt) 6.Ld2  Dc5  (met 
aanval op pion c4)  7.e3  (verdedigt pion c4) 
Le7 
XABCDEFGHY
8rsnl+k+-tr(
7zpp+pvlpzpp'
6-+p+-sn-+&
5+-wqP+-+-%
4-+P+p+-+$
3+-sN-zP-zP-#
2PzP-vL-zP-zP"
1tR-+QmKLsNR!
xabcdefghy
Wit aan zet, verzint een sterke zet.

8.b4!  (mooi  gezien  !!  Deze  zet  wint  veel 
ruimte aangezien zwart moeilijk 8...Dxb4? kan 
spelen wegens 9.Pb5 enz.)  8...Dd6 9.c5 De5 
10.d6 Ld8 11.f4 
XHGFEDCBAY
1RsNLmKQ+-tR!
2zP-+-vL-+P"
3-zP-zP-sN-+#
4+-zPp+-zP-$
5-+-wq-zP-+%
6+-sn-zPp+-&
7pzpp+p+pzp'
8tr-+kvllsnr(
xhgfedcbay

Zwart aan zet. Wit heeft zopas 11.f4 gespeeld.
Speel je met zwart nu 11...exf3 e.p. of speel je 
11....De6. Waarom ?

exf3?!  (Zwart  staat  gewrongen  en  weinig 
ontwikkeld en dus moet hij opletten de stelling 
vrijwillig te openen. Vandaar dat 11.De6 mijn 
voorkeur  geniet  want  dit  houdt  de  stelling 
meer gesloten wat de zwarte stelling op korte 
termijn minder kwetsbaar maakt. Elke pionruil 

zal toelaten dat wit zijn zware stukken beter in 
stelling kan brengen. Als je voorsprong hebt in  
ontwikkeling streef je naar open stellingen, als  
je achter staat in ontwikkeling probeer je alles  
"dicht"  te  houden zodat  je  tegenstander  van  
zijn  (tijdelijk)  ontwikkelingsvoordeel  geen  
gebruik kan maken.)  12.Pxf3 De6 13.Pd4 De5 
14.Ld3 0–0 15.0–0 b6 
XABCDEFGHY
8rsnlvl-trk+(
7zp-+p+pzpp'
6-zppzP-sn-+&
5+-zP-wq-+-%
4-zP-sN-+-+$
3+-sNLzP-zP-#
2P+-vL-+-zP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Wat speel je ?

16.Tf5!  En  wit  profiteert  dankbaar  van  de 
open f-lijn die zwart gecreëerd heeft door exf3 
te spelen. De witte stukken worden met tempo 
in aanvalsstelling gebracht en zwart heeft nog 
nauwelijks een actief stuk op het bord staan. 
16...De8 
XABCDEFGHY
8rsnlvlqtrk+(
7zp-+p+pzpp'
6-zppzP-sn-+&
5+-zP-+R+-%
4-zP-sN-+-+$
3+-sNLzP-zP-#
2P+-vL-+-zP"
1tR-+Q+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet wil nu zijn dame beter in het spel 
betrekken. Hoe doe je dit door zwart zoveel 

mogelijk te hinderen ?
Antwoord:
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Wit kan kiezen uit  De2 of Df1(idee Dh3) of 
Df3(met druk op f-lijn).
Met De2 of Df1 kan hij verhinderen dat zwart 
een stuk ontwikkelt via a6 (Pa6 of La6). 
Het lijkt er dus op dat Df1 de meest efficiënte 
zet is omdat hij de zwarte ontwikkeling hindert 
en ook de Dh3 toelaat.

17.De2?!  Het idee was van La6 te vermijden 
maar door Df1! te spelen bleef er hoge druk op 
de  f-lijn  en  was  er  ook  Dh3  mogelijk. 
17...bxc5  18.bxc5  Pd5!?  een  zet  met 
praktische  kansen.  Zwart  staat  omzeggens 
dood  en  moet  ten  allen  prijzen  tegenkansen 
zien  te  creëren.  Zwart  doet  dit  nu  door  een 
pionoffer  aan  te  bieden  dat,  indien  wit  het 
aanneemt  zwart  tegenspel  op  de  a8-h1 
diagonaal zal geven. 19.Taf1 g6 20.T5f2 Lg5 
21.Pe4  Lh6  22.Pf6+  Pxf6  23.Txf6  Lg7 
Diagram 
XABCDEFGHY
8rsnl+qtrk+(
7zp-+p+pvlp'
6-+pzP-tRp+&
5+-zP-+-+-%
4-+-sN-+-+$
3+-+LzP-zP-#
2P+-vLQ+-zP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

wint hier door 24.Txf7! - TxTf7  25.TxTf7 - 
DxTf7 26.Lc4!! en zwart kan inpakken. 

24.T6f2  met het gedurfde 24.Txf7 had wit de 
partij gewonnen Lxd4 25.exd4 Dxe2 
26.Txe2?!  Misschien was LxDe2 iets  sterker 
omdat wit dan zo de druk op f7 beter in stand 
kan houden. La6!  Zwart probeert terecht zijn 
stukken  af  te  ontwikkelen  of  af  te  ruilen 
27.Lxa6 Pxa6 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-+p+p+p'
6n+pzP-+p+&
5+-zP-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-zP-#
2P+-vLR+-zP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Waar zijn de zwakke punten van zwart ? 

Ik zie pion d7 staan en Pa6. Met 28.Te7! komt 
pion d7 (en f7) in grote problemen.  

28.Lh6?  geeft heel veel voordeel weg omdat 
zwart  nu  torens  kan  afruilen  en  hierdoor  de 
witte  druk  sterk  afneemt.  28...Tfe8  29.Tfe1 
Te6  30.Txe6  fxe6  31.a3  Tb8  32.Tf1  Te8 
33.Tb1 Tb8 Diagram 
XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7zp-+p+-+p'
6n+pzPp+pvL&
5+-zP-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3zP-+-+-zP-#
2-+-+-+-zP"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet. Torens ruilen of niet ?

Ik denk dat wit hier na  34.TxTb8+! - PxTb8 
nog goede praktische winstkansen heeft omdat 
Pb8 OPGESLOTEN zit.  Het  kan NOOIT uit 
zijn  gevangenis  (b8-a6)  ontsnappen  en  dus 
speelt  wit  met  een  stuk  meer  op  de 
koningsvleugel. 

34.Tf1 Td8 35.Tb1 Tb8 36.Te1 Te8 remise 

Zwart is door het oog van de naald gekropen 
want wit stond bijna de hele partij gewonnen.



schaaktraining.met.jan Nr 13          01-09-2012                                                               pagina  5

Mat is the game
Hieronder 4 oefeningen waar  je mat moet geven.
Belangrijk i.v.m. de juiste training is dat je alles berekent tot het einde en telkens ook de beste 
verdedigingszetten zoekt die je dan moet counteren. Je mag dus niet gokken op de eerste zet en 
dan de berekening stoppen en denken dat je het gevonden hebt. 
Nog een kleine tip, een mataanval begint meestal met een reeks schaakzetten.
XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-+!
2+LzP-+-+-"
3-zP-+-sN-+#
4+p+-snQ+P$
5-+qtR-zPP+%
6+-+-+-+-&
7-+-vl-zppzp'
8tr-+-+-mk-(
xhgfedcbay

Mat 1:
Zwart aan zet ....5

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+p+-zP-+P"
3-+-vLqtRK+#
4+-+-+-+-$
5-+-zP-zp-+%
6+-+-+k+-&
7-+-+p+p+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

Mat 2: 
Hoeveel schaakzetten heeft zwart ?
Dewelke daarvan geeft mat in 2 ?6

5  Met 1..-Pf3+ (ALTIJD eerst de schaakzetten 
bestuderen!!) 2.LxPf3 (gedwongen) - DxLf3 
3.Th5 - TxTh5  4.Dg8+ - Lf8 en wit gaat mat

6  Ik tel  7 schaakzetten: "Db1 - Dc2 -DxTc3 - 
Dc4 - Db5 - Dd5 en c4" en het is een mat in 2 
met 1...-Db1+ 2.Ka3(4) - Db4 of 2.Kc4 - Db5

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

Mat 3:
Wit aan zet ...7

XHGFEDCBAY
1-+K+RvL-+!
2zPrzP-zP-+R"
3-+l+-zP-+#
4+-+-+-zP-$
5-+-+-+-+%
6+-+-+pwQ-&
7pzpp+-zp-zp'
8+k+r+-+-(
xhgfedcbay

M  at 4:  
Zwart aan zet ....8

7  Inderdaad met 1.Dc6 is het gewoon mat. 
Een ongewoon beeld dat ik zelf niet direct zag

8  Zwart kan uiteraard 1...-axb6 spelen maar ... 
met 1...-Txh2! en 2....-Th1 is het mat.
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Verdedigen
Verdedigen is naar mijn mening moeilijker dan aanvallen. De kunst bij goed verdedigen is niet 
enkel de mogelijke dreigingen vooraf te zien, maar ook geen onnodige nieuwe zwaktes te creëren 
want dit maakt het alleen gemakkelijker voor de aanvaller. Een goede verdediging vraagt soms ook 
de nodige fantasie wanneer de vanzelfsprekende zetten onvoldoende zijn.

Enkele oefeningen:

XHGFEDCBAY
1K+-+-+R+!
2zP-+-+-tR-"
3-zP-+-zPN+#
4+-zP-+-+P$
5-+-+-zp-+%
6+nzp-+-zpp&
7p+-+-+rmk'
8tr-+-+-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet.

Wit heeft zopas 1.Tfb1 gespeeld. 
Wat is de dreiging van wit en welke 
verdedigingszetten zie je?

De dreiging van wit is tweevoudig.
Wit dreigt zowel 2.Pa5! wat materiaal wint, 
immers 2...-Tb8?  3.Pc6+  of 2...-Td7  3.Txb6 
als ook 2.Pxc5! wat direct een pion wint.
Het "probleem" bij zwart is dus dat pion b6 
gepend staat omdat beide witte torens op Tb7 
drukken.

Een greep uit de mogelijke verdedigingszetten:
1...-Thb8 zodat op 2.Pa5 gewoon bxPa5 volgt.
1...-Td7(c7-e7-f7-g7) waardoor eveneens op 
2.Pa5 - bxPa5 volgt
1...-Tbb8 waardoor eveneens op 2.Pa5 -bxPa5 
volgt
1...-Pe7? waardoor op 2.Pa5 - Tb8 wel 
mogelijk is (Pe7 verhindert immers 3.Pc6+) 
doch met 2.Pxc5! wint wit een pion.

Al de torenzetten lijken aanvaardbaar. De zet 
1...-Pe7? is daarentegen een fout.

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7zp-+-mkp+p'
6p+lsNp+p+&
5+-+-zP-+-%
4P+-+-+P+$
3+-+-+-+-#
2-zPr+-+-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Met zwart aan zet zou het mat geraken. 
Zie je de dreiging ?
Het is echter wit aan zet. Welke verdediging 
stel je voor ?

Zwart dreigt met 1...-Tg2+ 2.Kh1 - Tg3+ 3.Tf3 
- LxTf3 mat te zetten.
Wit moet hier dus tegen verdedigen. Er zijn 
meerdere opties beschikbaar, de ene al beter 
dan de andere. Ik som ze even op en geef een 
korte evaluatie:

1.h3?! of h4?! (zodat op 2.Tg3+ er nu 
3.Kh2 kan volgen), doch deze zet laat toe dat 
zwart in de aanval blijft.

1.Pde4 ? lost niets op
1.Tf2 ?! Onderbreekt de zwarte aanval 

maar na 1...-TxTf2  2.KxTf2 - f6! blijft zwart 
in de aanval

1.Tfc1! is agressief en remt de zwarte 
aanval af. Op 1...-Tg2+ volgt 2.Kf1 - Txh2 
3.TxLc6 - Th1+  4.Ke2 - TxTa1  5.Tc7+ - Kd8 
6.Tc8+! - Ke7 7.Tc7+ - Kd8  8.Tc8+ remise

Ik merk op dat 1.Tac1? fout is wegens 
1...-Tg2+ 2.Kh1-Ld5! en wit staat verloren.
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XABCDEFGHY
8r+l+-mk-+(
7zpp+LtR-zp-'
6-+-+-+p+&
5+-+N+-+r%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPvl"
1+-+R+K+-!
xabcdefghy

In deze stelling is zwart aan zet.
Terwijl zwart nadenkt, stelt wit zich de vraag 
wat hij zal antwoorden op 1...-TxPd5. Heb je 
een advies ?

Een makkie veronderstel ik, op 1...-TxPd5 
mag wit natuurlijk niet 2.TxTd5? spelen want 
dan volgt 2...-KxTe7.
Vandaar dat wit eerst de tussenzet 2.Te8+ moet 
spelen waardoor deze toren door Ld7 
verdedigd wordt en dan kan hij nadien 
3.TxTd5 spelen

XHGFEDCBAY
1R+-+-+-tR!
2+K+NwQPzP-"
3-+L+-sN-zP#
4+P+P+l+-$
5P+Pzp-snp+%
6+p+-zp-wq-&
7psnp+-+-zp'
8+ktr-+-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet.

Wit heeft zopas 1.h5 gespeeld en dreigt met 
2.hxg6 en 3.Dh6 de zwarte stelling te 
vernietigen.
Wat is je verdedigende aanbeveling ?

Als je de dreiging kent, heb je het probleem 
goed gesteld, en een goed gesteld probleem is 
half opgelost....
Zwart moet dus proberen te verhinderen dat de 
h-lijn geopend wordt en kan dit met  1...-gxf5! 
tijdelijk de h-lijn gesloten houden. Hij moet 
zich nu natuurlijk tegen de open g-lijn 
verdedigen maar wit heeft hier minstens 2 
tempi voor nodig (Tg1 en Kh2) wat zwart 
enige kans op verdediging kan bieden.
Ik merk op dat de optie 1...gxh5?! minder 
waardig is omdat wit da neerst met 1...f6 Pg7 
verjaagd en dan met th1 op h5 slaat.

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+l+-+pvlp'
6-vL-wq-+p+&
5+-zp-zp-+-%
4-+LsnP+-+$
3zP-+-wQN+P#
2-zP-+-zPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Lb6 dreigt verloren te gaan ....Welke 
verdedigingen zie je nog ?

Er zijn nog 2 plausibele verdedigingszetten, 
maar ze vragen wel enige fantasie.

Er is 1.Pxd4 en 1.Db3 laten we ze eens 
bekijken.

1.Pxd4 (geeft zwart weliswaar een gedekte 
vrijpion maar elimineert dan toch het sterke 
paard op d4) 1...-cxd4 (is agressiever dan exd4 
omdat nu Lg7 meer scoop krijgt.) 2.Db3 (dekt 
Lb6 en valt pion f7 aan) is een aanvaardbare 
stelling voor wit

1.Db3!? (wit stelt als het ware een dameruil 
voor want op 1..-PxDb3 volgt 2.TxDd6) - Df6 
(nu staat Db3 wel aangevallen)  3.PxPd4 - 
cxPd4 (analyse- diagram)
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XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+l+-+pvlp'
6-vL-+-wqp+&
5+-+-zp-+-%
4-+LzpP+-+$
3zPQ+-+-+P#
2-zP-+-zPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

analyse-diagram
Wit aan zet. Pion e4 staat aangevallen.

De pion e4 kan verdedigd worden op meerdere 
manieren. Dit zijn 4.Te1 of 4.f3 of 4.Ld5 of 
4.Ld3.
Elk van deze zetten heeft zo hun nadeel:

-  4.Te1 passief voor de toren.
-  4.f3 een grote verzwakking voor al 

de zwarte velden rondom de witte koning
-  4.Ld3 passief omdat de "actieve Lc4" 

wordt getransformeerd in een passieve Ld3.
-  4.Ld5 tactisch gevaarlijk vanwege 

4...-LxLd5 5. DxLd5 (5.exLd5?? -Tb8 
stukwinst) - Tb8(Tc8) en zwart heeft een 
actieve toren.
Een belangrijk "probleem" is ook wel dat Lb6 
op dit ogenblik nul-verdedigd staat en moeilijk 
kan "ontsnappen" uit de zwarte stelling.
Vandaar dat 4.Lxd4! - exLd4  5.DxLb7 de 
meest actieve verdediging is voor wit.

Conclusie: beide zetten 1.PxPd4 of 1.Db3 zijn 
gelijkwaardig.

XABCDEFGHY
8-mk-+r+r+(
7zpp+-+p+p'
6-+p+-+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-wQlwq-sN$
3zP-+-+-+-#
2-zP-+LzPPzP"
1tR-+-tR-+K!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Zwart heeft zopas een stuk geofferd en dreigt 
dit nu terug te winnen (Ph4)... Welke 
verdediging stel je voor ? 1.f3  of 1.Pf3?

Een gevaarlijke stelling en dan kan je 
gemakkelijk foutjes maken. 
1.f3 -DxPh4  2.fxLe4 - Txe4 en zwart blijft 
een stuk achter maar heeft nogwel 
aanvalskansen.
1.Pf3? - Txg2! is vernietigend want 2.Kxg2 
(Lf1? Txh2+!) wordt afgestraft met 2..-LxPf3+ 
en 3..-DxDd4
Conclusie: de enige juiste zet is 1.f3

XHGFEDCBAY
1-mKR+R+-+!
2+P+NwQPzPP"
3P+-+L+-+#
4+-+P+-+-$
5-vLpzp-+psN%
6+-sn-zp-+p&
7pvlpsn-+l+'
8mk-tr-wq-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet

Zwart heeft voorlopig een pion meer maar 
moet nu iets doen aan de dreiging PxLb7 of 
toch niet ?

Oplossing: als wit 2.PxLb7 speelt kan zwart 
met 2...-Db6+ het stuk terugwinnen. Dus heeft 
hij nu tijd voor iets anders. Hij pakt daarom uit 
met 1...-f4 en blijft een pion voor.
FRITZ berekent nog sterker met 1...-Pxe4 een 
voordeel voor zwart.
Hoe dan ook, in beide varianten (1...-f4  of 
1...-Pxe4) is het steeds dezelfde boodschap, 
niet nodeloos defensief denken maar probeer 
het initiatief te veroveren met actief spel.
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Ik kreeg ook reeds enkele keren de vraag waar je schaakmateriaal kan kopen.
Hierbij enige informatie van iemand die dit al 15 jaar doet ....

ALLES VOOR DE SCHAAKLIEFHEBBER SINDS 1999
BRUSSELSESTEENWEG 485  -  9050 GENTBRUGGE (Gent)

0497/45.57.85  - 09/225.85.81 (tijdens openingsuren)
      info@dedenksportkampioen.be      -    www.dedenksportkampioen.be

Openingsuren: Maandag, woensdag en vrijdag 14-18u30
                & Zaterdag: 11u-18u30  of  op  afspraak

 
SCHAAKBOEKEN  :   Ruime keuze (+/-1500 titels op stock) openings-, middenspel 
en eindspelboeken, biografieën, puzzelboeken , en heel groot aanbod aan 2de 

handsschaakboeken  (momenteel +/- 4000 stuks op voorraad)
SCHAAKSOFTWARE & DVD’s:  Schaak- en analyseprogramma’s  (Fritz, 
chessbase, Rybka,Houdini,…), TrainingsDVD’s, Fritztrainer, Roman, Foxy, 
partijdatabases, de stappenmethode op DVD,…
SCHAAKMATERIAAL : Ruime keuze schaakborden, -stukken en -klokken 
(mechanische en digitale), schaaksets, reis-, terras- en tuinsets, schaak-tafels, DGT-
borden, demonstratieborden voor lesgevers, Raindropchess, notatieformulieren en –
boekjes, … 
SCHAAKCOMPUTERS   :   De betere schaakcomputers (1500 tot 2120 elo).Reis- en 
tafelmodellen van de merken Saitek/Mephisto, Novag en Excalibur. Demonstratie, 
advies en testmogelijkheid in de winkel.
SCHAAKMAGAZINES :     Abonnementendienst en losse nummers van New In 
Chessmagazine, Yearbooks, Informator, Matten, Chessbasemagazine,…
STAPPENMETHODE VAN WIJGERDEN-LESMATERIAAL   :   Werkboeken, 
handleidingen, proef- en officiële examens, diploma’s, DVD stappen 1,2 en 3,…
SCHAAKGADGETS: Schaakt-shirts, schaaksleutelhangers, posters,dassen,…

   BEZOEK ONZE SCHAAKWINKEL … EEN VEEL GROTER AANBOD DAN OP DE 
WEBSITE
                                     WIJ VERZENDEN OOK MET DE POST

mailto:info@dedenksportkampioen.be
http://www.dedenksportkampioen.be/
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Combinaties
In de reeks combinaties wil ik je tonen hoe ikzelf deze stellingen oplos zodat je dit ook 
gemakkelijker kan vinden.  Ik werk meestal met MOTIEVEN waarna ik doelgericht ga zoeken.
Ik nodig je uit om ook op deze wijze de oefeningen aan te pakken, want als je het motief gezien 
hebt is reeds de helft van de combinatie opgelost.
Zoals steeds staan de motieven in de voetnoot, de oplossing achteraan.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+Qzpk'
6-+-+-+-zp&
5+-+-+P+-%
4-+P+l+-+$
3+-+-+-+P#
2r+-+-+PmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Combi 1: Wit aan zet. 
Motief ?9 Oplossing?

XHGFEDCBAY
1-mK-+-+RtR!
2zPPzPLwQ-+-"
3-+-+-+-+#
4+NvLpzPPzP-$
5-+-+-+-zP%
6+pzpl+-+p&
7pvl-zp-+p+'
8+ksnrwq-+r(
xhgfedcbay

Combi 2: Zwart aan zet. 
Motief ?10 Oplossing?

9 De zwarte stukken staan niet verdedigd .....

10 Zwart zoekt naar de nul-verdedigde punten 
en ziet er 3 staan; Pg4 - pion d4 en pion c4 

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+n+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-vlPwq-+-%
4-+-+-sN-+$
3+P+LvLR+-#
2P+-+-+PzP"
1+-+Q+RmK-!
xabcdefghy
Combi 3: Wit aan zet
Motief ?11  Oplossing?

XABCDEFGHY
8-+k+L+ntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5wq-+-+-+-%
4-vl-+-+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzPPvL-zPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Combi 4: Zwart aan zet. 
Motief ?12 Oplossing?

11 Motief is Lc5 die "nul-verdedigd" staat en 
dus kwetsbaar is .... .

12 Het motief is Le8 die ongedekt staat 
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XABCDEFGHY
8-+-wq-+k+(
7zp-+-+p+p'
6l+-trp+p+&
5+-+-+-+-%
4Q+-vl-+-+$
3+L+-+-+-#
2P+-+-zPPzP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy
Combi 5: Wit aan zet
Motief ?13  Oplossing?

XHGFEDCBAY
1-mK-+RvL-tR!
2zPL+-+QzP-"
3-zPN+-+-+#
4+-zPP+-+P$
5-+-+-zp-+%
6zpp+-zpl+-&
7-vlpzpnwq-+'
8+k+-+-trr(
xhgfedcbay

Combi 6: Zwart aan zet. 
Motief ?14 Oplossing?

13 Zowel La6 als Ld4 staan "nul-
verdedigd" ....

14 Bij wit staan er 3 pionnen "nul-verdedigd". 

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zp-wq-wQpzpp'
6-+-+p+-+&
5+-+-+l+-%
4-+r+-+-+$
3zP-+-vL-+-#
2-zP-+-zPPzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy
Combi 7: Wit aan zet.
Motief ?15 Oplossing ?

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-zp-mkp'
6-+-+p+p+&
5zpNtr-zP-+-%
4-+P+-+-+$
3+P+-+R+P#
2-zP-+K+P+"
1+-+-+-vl-!
xabcdefghy
Combi 8: Wit aan zet. 
Motief ?16 Oplossing ?

15 Motief de 8e of de 7e rij en Dc7 die nul-
verdedigd staat...

16 Het motief is hier dat Lg1 weinig ruimte 
heeft en bijna gevangen zit. 
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XHGFEDCBAY
1-mK-+-+R+!
2zPPtR-trP+P"
3-+P+-+-+#
4+-+-+p+-$
5-+n+-vL-+%
6zp-+p+p+-&
7-zp-+-+-zp'
8+k+-+-+r(
xhgfedcbay

Combi 9: Zwart aan zet. 
Motief ?17 Oplossing

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-+pvlp'
6-wq-+-snp+&
5+-zp-+-+-%
4-+-snN+-+$
3+P+PvLN+-#
2P+-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
Combi 10: Wit aan zet. 
Motief ? Oplossing ?18

17 Het motief is Lc5 die niet enkel ongedekt 
staat, maar verrassend weinig ruimte heeft. 

18 Zoals altijd zoek je naar de zwakke punten 
om het motief te vinden. Ik zie volgende 
"nul-verdedigde" punten: pion c5 (1 tegen 
1) en Pd4 (2 tegen 2). Rond dit thema 
moeten we dus bij voorkeur zoeken. 

Antwoorden:

Com 1 : Wit wint met 1.Dg6+ - Kg8 
(h8)  2.De8+ - Kh7 3.DxLe4 

Com 2 : Zwart wint met 1...LxPg4 
2.LxLg4 f5!  3.Le2 Dxd4 met 
pionwinst

Com 3 : Met 1.Lh7+ - KxLh7  2.Dc2+ 
- Kg8  3.LxLc5 - PxLc5 
4.DxPc5 wint wit een pion 

Com 4 : Zwart wint een stuk met 1....-
Ph6! en Le8 gaat verloren.

Com 5 : Wit wint materiaal met 
1.TxLd4!  TxTd4  2.DxLa6

Com 6 : Met de dubbelaanval 1...Tb4! 
wint zwart een pion.

Com 7 : Na 1.Td7! kan zwart 
opgeven want op Dc8 volgt er 
2.Dxf7+ en mat volgt

Com 8 : Wit speelde 1.Kf1-Lh2 
2.g3!-Txe5  3.Kg2-Te2+  3. 
Tf2 - TxTf2+  4.KxTf2 en 
Lh2 gaat verloren. 

Com 9 : Er volgt 1....Td5! (achteruit 
spelen  met de toren zien we 
niet zo gemakkelijk) 2.La3 
(enige) Ta5  3.Lb4 Txa2 en 
pionwinst.

Com 10 Met 1.Pxc5! wint wit een 
pion


