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Een schaakclub wenst haar oude schaakboeken op te ruimen.
Hierbij de link (klikken) van de betreffende boeken en de modaliteiten om de club te contacteren.
https://docs.google.com/document/d/1P-aiiBwgJgcs6bQrXmVbieTdn2Gc3olDqCT05Xcx9_c/edit?hl=en_US#
Indien iemand anders ook boeken wenst aan te bieden kan ik die er ook op plaatsen.

Het onderzoek waarbij ik probeer een relatie te schetsen tussen tactische vaardigheid en Elo-
sterkte werd in de maand augustus door een 20-tal kandidaten uitgevoerd.
Mijn bevindingen staan op de link (klikken): 
https://docs.google.com/document/d/1zZtSIVDGSW4uz1B_iavVnLn8bqr54L8EB72dP7JyIB8/edit?hl=en_US
Ik dank alle medewerkers en ik hoop eind 2011 een gelijkaardige test te kunnen afnemen.

Vanaf 15 september is mijn digitaal boek van "20 educatieve analyses" beschikbaar. 

Dit boekje Educatieve analyses voor -1700 Elo  kost  10 Euro  en  bevat 20 partijen waar ik de 
meest leerrijke foutjes uit distilleer in partijfragmenten aangevuld met (meer dan 50) interessante 
schaaktips.  Mijn doelpubliek zijn schakers tussen 1300 en 1700 Elo. Elke analyse zal ongeveer 
2 bladzijden beslaan, en is uitgewerkt in de analyse-stijl die ik hanteer in de artikels "Partij-
analyse".  Schrijf snel in en ik analyseer een partij van jou !
 

Ik wens je veel leesplezier

Jan Gooris

schaaktraining.met.jan@gmail.com

De trainingsnummers verschijnen in 2011 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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Ontwikkel je voorstellingsvermogen

Deze oefening kennen we al. We vertrekken telkens van het diagram en je mag de stukken niet 
verzetten maar moet uit je hoofd de zetten doen die ik opgeef. Er wordt je gevraagd de beste zet te 
vinden. De oplossing staat telkens in de voetnoot. 

XHGFEDCBAY
1-+-+R+-+!
2zPP+q+PmKP"
3-tR-+-+L+#
4+-zP-+-wQ-$
5-+-+-+p+%
6zp-+p+-+p&
7k+p+-+-+'
8tr-+r+-+-(
xhgfedcbay

 Zwart aan zet ziet dat 1....DxTd1 geen goede 
optie is? Zie je ook waarom dit zo is ? 1

XHGFEDCBAY
1-+R+-vLR+!
2+-+-+-+P"
3PmK-+-+-+#
4+-zPLvl-zPQ$
5-+-+-zp-+%
6+-+-+-wq-&
7p+-+-+-zp'
8mk-tr-+l+r(
xhgfedcbay

Er volgt:
26.....De6  27.Lg2 - Tg8+  29.Kh2 en zwart 

geeft nu mat in 2. Hoe ?2

1 Op 1....DxTd1? volgt er 2.De4+ - f5 en 3.Db7+ en 
loopt mat. Conclusie: zwart mag niet slaan op d1.

2   Er volgt dan 29.....TxLg2+   30.KxTg2 (Kh1 Dxh3 
mat) Dxh3 mat

XABCDEFGHY
8-+r+-mk-+(
7+lwq-+pzpQ'
6-zp-+Pvl-zp&
5zp-+-sN-+-%
4-+-+-+-+$
3zPL+-+-+P#
2-zP-+-zPP+"
1+-+rtR-mK-!
xabcdefghy

Er volgt:
30.Pg6+ - fxPg6  31.e7+ - Dxe7 en wat speelt 

wit dan ?3

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2zP-wq-+-+P"
3-zPP+-+-+#
4+-mKP+nvl-$
5-+-+-+Q+%
6+-+N+-+-&
7-zpp+-+-+'
8+k+-+-+-(
xhgfedcbay

Er volgt:
44........Ld6+   45.Kg5 - Dxf3  en wit geeft hier 

op omdat hij geen 46.DxPc4 kan spelen. 
Waarom niet  ?4

3 Wit speelt dan 32.Dg8 mat
4 Omdat er dan 46....-Le7 mat zou volgen.
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Oplossing huiswerk Nr 12

De opgave van het vorige huiswerk was:
XABCDEFGHY
8-+-snr+k+(
7zp-+ptRpzp-'
6lzppzP-sn-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-sN-vL-sN-#
2PzPP+-zPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet wint door middel van een 
combinatie.

Zoals geschreven bestond de werkmethode erin 
eerst de zwakke punten van zwart op te zoeken 
en dan daar de druk op te verhogen.
Het zwakke punt bij zwart is Te8 die "nul-
verdedigd" staat (aangevallen door Te7 en 
gedekt door Pf6). 
Hoe kan wit daarop de druk verhogen ? 
Antwoord: door Pf6 (dreigen) uit te schakelen. 
Dit kan op 4 manieren; met Ld4, met Pge4, met 
Ph5 en met Pce4.
Bekijken we ze elk één voor één.

- 1.Ld4 (dreigt dus LxPf6 en dan 
TxTe8). Zwart speelt daarop 1......Kf8! en hij 
kan de stelling houden.

- 1.Pge4 (dreigt dus PxPf6+ en TxTe8) 
1......Kf8  2.PxPf6 - gxPf6   3.Lxh6+ - Kg8 
4.TxTe8+  en torenverlies (1-0). De enige 
manier voor zwart om aan torenverlies te 
ontsnappen is  2....TxTe7 (i.p.v. 2....-gxPf6) 
doch dan volgt 3.dxTe7+ - Kxe7  4.Pfe4 en 
stukwinst.

- 1.Ph5 is hetzelfde als "1.Pge4".
- 1.Pce4 (dreigt dus weer PxPf6+ en 

TxTe8)  1...Kf8   2.PxPf6 -TxTe7 (gxPf6? met 
torenverlies zie hierboven) 3.Ph7!+ - Ke8 4. 
dxTe7 - Kxe7  5.Pf5+ - Ke8(6)  6.Pxg7 en wit 
staat totaal gewonnen. 

Huiswerk Nr 13

Deze keer eens een "probleem" als opgave.
Een "probleem" of compositie is meestal een 
artificiële stelling waar bijzondere zetten aan te 
pas komen om de winst (of remise) veilig te 
stellen.

Hiernaast een oude compositie van Troitsky 
(1924), een specialist in dit soort opgaven 

Wit aan zet wint. 

Met welke zet wint wit met theoretische 
zekerheid ?, en ja, je ziet het goed, er staat een 

witte pion op f7!

Opgelet, want zwart heeft een duivelse 
ontsnapping als wit niet goed oppast !

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

TE ONTHOUDEN: wit won doordat hij op de zwakke punten van zwart speelde (Te8 staat nul-
verdedigd) en doordat hij "stukken erbij" bracht. (Pge4 of Pce4), onder het motto, "hoe meer  
stukken in de aanval hoe sterker de aanval".
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Partij-analyse  5  
Hierbij een partijtje dat ik zelf speelde (zwart) aan een versneld tempo (30 min KO). 

Partijfragment 1
Na de openingszetten 1.d4 c5 2.d5 Pf6 3.c4 
(zie diagram hieronder) heeft zwart nu 2 grote 
systemen ter beschikking. Ken je ze? 

XHGFEDCBAY
1RsNLmKQvLNtR!
2zPPzPP+-zPP"
3-+-+-+-+#
4+-+-+P+-$
5-+-+Pzp-+%
6+-sn-+-+-&
7pzppzpp+pzp'
8tr-vlkwqlsnr(
xhgfedcbay

Antwoord:
Hij kan kiezen voor de Benoni-verdediging:

3...-e6  4.Pc3-ed5  5.cd5-d6  6.Pf3- g6 
of hij kiest voor het Benko-gambiet met 

3....b5   4.cxb5  a6. 
Er zijn uiteraard andere mogelijkheden, maar 
die zijn minder in trek bij de zwartspelers.

Partijfragment 2:
Zwart aan zet heeft zijn ontwikkeling bijna 
afgewerkt, maar staat  wel een pion achter. Hij 
moet dus compensatie zoeken .....Enig idee ?

XHGFEDCBAY
1R+-mKQvL-tR!
2zPP+-+-zPP"
3-+P+-sN-sN#
4+-+P+-+-$
5-+-+PzpL+%
6+psn-zp-+-&
7pvlpzp-+-+'
8+ktr-wqlsnr(
xhgfedcbay

Antwoord:
Wat me hier toen opviel in deze stelling was 
dat Lg7 vrije baan heeft. Ik analyseerde dan 
ook een variant waar Lg7 tot zijn recht zou 

kunnen komen. Ik vond 10.....Txa3! 11.bxa3 
Pxe4 12.fxe4 Lxc3+ 13.Ld2 Lxa1 14.Dxa1 en 
zwart heeft dus zijn geofferd materiaal terug 
gewonnen. 

Partijfragment 3:
Het probleem in deze stelling is nu wel dat 
zwart zijn sterke Lg7 heeft geruild en dus 
bijzonder zwak is op de zwarte velden. Zie je 
wat wit dreigt in deze stelling ?  (diagram)
Inderdaad, wit dreigt met 15.Lh6 een 
gevaarlijke mataanval. 
Mijn vraag nu: welke verdedigingszetten zie 
je om deze witte dreiging te ontkrachten ? 
Ik heb er 6 gevonden. (Er zijn er meerdere 
"vanzelfsprekenden", dus hoop ik dat je er 
toch enkele kan vinden) 

XHGFEDCBAY
1R+-mK-+-wQ!
2zPP+-vL-+P"
3-+-+-+-zP#
4+-+P+-+-$
5-+-+PzpL+%
6+p+-zp-+-&
7p+pzp-+-+'
8+ktr-wqlsn-(
xhgfedcbay

Antwoord:
Zwart kan hier kiezen uit volgende zetten:

- 14....-f6 onderbreekt de invloed van 
Da1, maar lijkt een beetje passief

- 14....-e5 onderbreekt eveneens de 
invloed van Da1 en opent perspectieven voor 
Dd8 die op h4 ook kan schaak geven.

- 14....-e6 is minder vanzelfsprekend 
omdat wit nu toch blijkbaar 15.Lh6 kan 
spelen, maar dan ten onder gaat aan 15....Dh4+ 
en  16....DxLh6.

- 14.....f5 is ook niet vanzelfsprekend, 
maar maakt net als 14...f6 mogelijk dat er Tf7 
kan volgen

- veel minder evidente zetten zijn 
- 14....Pd7 om na 15.Lh6 - 

5 Voor de volledigheid hierbij alle zetten van de partij: 
1.d4 c5 2.d5 Pf6 3.c4 [3.e3] 3...b5 [3...e6 4.Pc3 exd5 5.cxd5 d6 6.Pf3 g6] 4.cxb5 a6 5.f3 d6 6.e4 g6 7.Pa3 Lg7 8.Pe2 0–
0 9.Pc3 axb5 10.Lxb5 Txa3 11.bxa3 Pxe4 12.fxe4 Lxc3+ 13.Ld2 Lxa1 14.Dxa1 e5 15.0–0 Dh4 16.g3 Dxe4 17.Lh6  
Dxd5 18.Lxf8 Lb7 19.Kf2 c4 20.Lxc4 Dc5+ 21.Ke1 Dxc4 22.Lh6 De4+ 23.Kf2 Pd7 24.Db1 Dg2+ 25.Ke1 La6 en 
opgave
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Da5+  16.Kf2 -Pf6 te spelen wat in een 
moeilijke stelling resulteert.

- 14......g5?! Wit kan nu wel niet 
direct 15.Lxg5 spelen wegens Da5+ en Lb5 
gaat verloren, maar g5 is toch een permanente 
zwakte die later zuur moet opbreken. 
Persoonlijk zou ik deze zet dus enkel spelen 
als er niets anders zinnigs te vinden is.

Partijfragment 4:
Wit heeft zopas 17.Lh6 gespeeld. Op 
17.....Td8 volgt 18.Lg5 - (Tf8  19.Le7 met 
kwaliteitswinst) - f6  19.Lxf6 - Tf8 met 
pionverlies. Het lijkt er dus op dat zwart een 
pion of anders een kwaliteit verliest. Andere 
suggesties ?

XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-wQ!
2zP-+-+-+P"
3-zP-+-+-zP#
4+-+q+-+-$
5-+-zpPzpL+%
6vLp+-zp-+-&
7p+p+-+-+'
8+ktr-+lsn-(
xhgfedcbay

Antwoord:
Wat ik in dit partijtje niet zag was dat 
17.....Lh3 een belangrijke tussenzet is, niet 
enkel omdat hij mat dreigt, maar vooral omdat 
ik nu Tf8 ook naar c8 kan spelen en dus 
materiaal verlies kan vermijden.
Ik overzag deze voortzetting dus en was teveel 
gefocust op de witte aanval en dacht niet aan 
mijn eigen aanvalskansen. Ik speelde het 
minder sterke 17....Dxd5. Dit is minder sterk, 
niet vanwege het kwaliteitsverlies (want ik heb 
daar 2 pionnen voor in de plaats wat volstaat), 
maar omdat wit nu met Td1 of Dd1 ook zicht 
krijgt op pion d6 die nu, na het slaan van pion 
d5, plots erg kwetsbaar is geworden.

Partijfragment 5:
Zwart aan zet heeft 2 pionnen voor de 
geofferde kwaliteit. Beide koningen staan niet 
zo veilig, maar misschien is die van wit toch 
het meeste in gevaar. Hoe zet jij nu verder ?

XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-wQ!
2zP-+-+-+P"
3-zP-+-+-zP#
4+-+-+-+-$
5-+-zpqzpL+%
6+p+-zp-+-&
7p+p+-+-+'
8+kvL-+lsn-(
xhgfedcbay

Antwoord:
Een makkelijke opgave denk ik. Zwart speelt 
18....Lb7 wat mat dreigt en wit onder druk zet. 
Dit is veel beter dan "gewoonweg" 18....-
KxLf8 te spelen waarna wit de zwarte dame 
kan lastig vallen (Dd1 bijvoorbeeld) en de 
stelling in evenwicht brengen.

Partijfragment 6:
Zwart staat een kwaliteit achter, maar ... de 
witte koning staat in een schietkraam. Zwart 
aan zet kan het afmaken. Zie jij het ?

XHGFEDCBAY
1-+RmK-+Q+!
2zPq+-+-+P"
3-zP-+-+-zP#
4+-+-+-+-$
5-+-zp-+-+%
6vLp+-zp-+-&
7p+p+n+l+'
8+k+-+-+-(
xhgfedcbay

Antwoord:
De Ke1 heeft weinig ruimte, en dan zijn er 
mogelijk tactische wendingen. De zwarte 
dame alleen kan het echter niet klaren, ze heeft 
bijkomende steun nodig. Ik zag hier het idee 
Pd7 naar c5 en Pd3+. Het lijkt immers dat Lb7 
niet mag spelen wegens Db8 mat, maar ....Pd7 
dekt gelukkig veld b8 mooi af, en dus kan Lb7 
wel spelen! Met 25....La6! dreigt zwart nu en 
mat en torenwinst. Wit kan hier enkel aan 
ontsnappen door 26.Tf2 te spelen, doch dan 
gaat Db1 verloren na 26....Dg1+. 
Wit gaf dan ook op. 
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Combinaties van een Wereldkampioen: 
Michail Tal 

Michail Nechemevitsj Tal, (1936 - 1992) was een Let (geboren te 
Riga) en is de achtste wereldkampioen geworden. Op 20-jarige 
leeftijd (1956) bereikte hij voor het eerst de finale van het 
kampioenschap van de Sovjet-Unie. Een jaar later won hij dit 
kampioenschap en werd hij door de FIDE tot grootmeester benoemd. 
In 1960 verwierf hij het recht om tegen Michail Botvinnik om het 
wereldkampioenschap te spelen. Tal won de in 1960 gespeelde match 
met 12½-8½ en was wereldkampioen, doch verloor de revanchematch 
in 1961.
Tal trok vooral de aandacht door zijn bijzonder aanvallende speelstijl. Zijn bijnaam was de 
“Tovenaar van Riga”, en hij speelde offers die niemand zou durven, en ..... die ook niet altijd 
correct waren.
In de jaren 60 bleef hij steeds in de running voor de hoogste schaaktitel maar bereikte nooit meer 
zijn top van 1960. Hij bleef uiteraard tot aan zijn dood in 1992 (slechts 55 jaar !) een zeer geziene 
gast op tornooien waar hij steeds verrassend uit de hoek kon komen.
Hieronder enkele combinaties van hem. (Indien zwart is het bord gedraaid) Tips achter combi 10.
XABCDEFGHY
8l+-tr-+-+(
7wq-trn+-+k'
6pzp-tR-snp+&
5+-+-zp-+p%
4-zPP+P+-+$
3zP-+-sNPzPL#
2-wQ-+-+-zP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

1. Tal  - Winants (1987) ☺☺
De Belg heeft net een foutje gemaakt ...
XABCDEFGHY
8-+l+-mknwQ(
7tr-+-+rzpR'
6-+q+ptR-+&
5+p+-+pvL-%
4-+-+-+P+$
3+-zP-+-+-#
2P+Pzp-+-+"
1+-+K+-+-!
xabcdefghy
2.  Tal - Koblencs (1957) ☺☺☺

Tal heeft weeral geofferd.
Hoe maakt hij het nu af ?

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

3.  Averbach -  Tal  (1958)☺☺☺☺
Is er nog een redding ?

XHGFEDCBAY
1-mKLtr-+-+!
2+-+N+-+-"
3P+-+-+-tR#
4+-zP-+l+-$
5-+-+-+-+%
6+pvlkzp-+-&
7p+-+-+-+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay
4.Botvinnik - Tal (1960) ☺☺☺

Kan Tal geen stuk winnen met 39....LxPe2 ?
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XABCDEFGHY
8-mk-tr-+-+(
7+p+P+p+p'
6-+-+p+-zp&
5+P+p+-+-%
4-+-tr-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+R+-zPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

5. Tal  - Botvinnik (1961) ☺☺☺
Hierbij een analyse-stelling. Hoe wint wit ?
XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7+-wq-zp-mk-'
6p+-+Q+p+&
5+pzp-+nsN-%
4-+-vl-+-+$
3+P+-+-+-#
2P+-+-+PzP"
1+-tR-+R+K!
xabcdefghy

6. Tal - Parma (1961)
Wit ziet een mooie paardenvork op e6 ....
XABCDEFGHY
8R+ltr-+k+(
7+rzp-tRpzp-'
6-+-+-+N+&
5+p+-+-+-%
4-+n+-+-+$
3+L+-+-+-#
2-zP-+-zPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

7. Tal -  N.N (simultaan) (1965) ☺☺☺☺
Tal blijkbaar in grote moeilijkheden tovert .....

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+-wq-snp+p'
6p+-zpP+p+&
5+p+-sn-+Q%
4-+-+-+-+$
3+-zPLvL-+-#
2P+PtR-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

8. Tal - Suetin (1969)☺
Wit wil slaan op f7, maar Pe5 dekt dit veld af
XHGFEDCBAY
1-mK-+-+-tR!
2zPPzP-+PzPP"
3-+R+-+-+#
4+-vLP+-+-$
5-+-sN-+-+%
6+-sn-vlp+p&
7pzp-+-zpp+'
8+ktr-+-+r(
xhgfedcbay

9. Huebner-  Tal (1982)☺☺☺
Er staat weer een stuk nul-verdedigd ... 
XABCDEFGHY
8-+r+-+-mk(
7+-+-+p+p'
6-+lwQP+-+&
5+-+-+ptr-%
4-zPptR-zP-+$
3+-wq-+-+-#
2P+-+-mK-zP"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

10. Tal - Akopian (1992)☺
Zijn laatste tovertrukje ... Dc3 staat ongedekt
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Tips ivm Tal:

Gebruikte afkortingen:
V1 = Vermoeden 1, t.t.z. nul-verdedigd punt
V2 = Vermoeden 2, t.t.z. schaakzetten
V3 = Vermoeden 3 , t.t.z. gebrek aan ruimte
1.  V1
2.  V3
3.  V3
4.  V2
5.  V2

6.  V1
7.  V1
8.  V3
9.  V1
10. V2

Oplossingen combinaties Tal:
Opgave Score Oplossing
1 2 De Td8 staat ongedekt.....dus 1.TxPf6 met stukwinst
2 3 1.Dxg7+  (inderdaad, Tf7 staat immers gepend) en zwart kon opgeven.
3 3 1.....Td2! (een toverzet die Lf2 redt)  uiteraard mag wit niet 2.DxTd2? 

spelen wegens 2...-Dc6 en mat volgt
4 4 Tal zag natuurlijk dat op 1....LxPe2 2.Te3+ volgt en hij dus geen stuk 

won.
5 1 1.Tc8+ - TxTc8  2.Ta8+ en op zowel KxTa8 als Kc7 volgt 3.dxTc8D
6 3 1.DxPf5!  en op zowel TxDf5 als gxDf5 volgt Pe6+ met stukwinst als 

resultaat. 
7 4 1.Td7!! - TxTd7 2.TxLc8+ Kh7  3.Pf8+ en 4.PxTd7.
8 3 1. DxPe5! - dxDe5  2.exf7+ - Kd8 (Kf8? 3.Lh6 mat) 3.Lf5+  en 1-0
9 5 1....Ph5! en wit verliest een stuk. (2.Lg3 -PxLg3  3.hxPg3 LxPe5).
10 1 1.De5+ - Tg7  2.Td8+ - TxTd8  3.DxDc3 met materieel voordeel.

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

Bij een score van:
meer dan 25 zit je zeker boven de 2000 Elo
tussen 20 en 25 zit je ergens rond 1800 Elo
tussen 15 en 20 rond de 1500 Elo
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Positionele weetjes

Tactiek is ongetwijfeld het belangrijkste in de partij, maar ook positionele kennis is handig.
Hierbij enkele voorbeelden.

XABCDEFGHY
8rsn-+-trk+(
7zppwq-+pzpp'
6-+pvl-sn-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+l+$
3zP-sN-vLN+-#
2-zPP+LzPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Voorbeeld 1

Zwart heeft zopas 9...Dc7 gespeeld. 
Vraag 1: zie je de dreiging van zwart ?

Vraag 2: wat is de beste verdediging hier op ?

Antwoord:
Vraag 1. Je hebt (waarschijnlijk) gezien dat hij 
dreigt met 10....LxPf3  11.LxLf3-Lxh2+ een 
pion te winnen.
Vraag 2. Je kan dit op 2 manieren verdedigen. 
Ofwel 10.g3 ofwel h3. 
Even de voor- en nadelen van beide kandidaat-
zetten naast elkaar zetten.

- Met 10.g3?! krijg je 2 zwakke velden 
(f3 en h3) die dus nu door Le2 zullen moeten 
afgedekt worden. Wit verzwakt onnodig zijn 
koningsstelling.

- Beter is 10.h3! waardoor je minder 
(geen) zwakke velden rond je koningsstelling 
krijgt. Bovendien val je ook Lg4 aan waardoor 
zwart zijn stukken niet verder kan ontwikkelen 
maar zich om Lg4 moet bekommeren.

Conclusie: de beste positionele zet is 10.h3

XABCDEFGHY
8r+-wqkvlntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zp-+-+$
3+QzP-zPP+-#
2PzP-+-zP-zP"
1tRNvL-mKL+R!
xabcdefghy

Voorbeeld 2

Wit zou zich hier kunnen inlaten op tactische 
verwikkelingen via Dxb7 enz.
Wit beslist echter veilig pion d4 te slaan.
Vraag: Hoe gaan we die slaan, met pion c3 of 
met pion e3 ? en waarom ?

Antwoord: 
er zijn voor- en nadelen aan beide zetten. Laten 
we ze even op een rijtje zetten.

- exd4 (+0,04): het gevolg is dat Lc1 nu 
een open-diagonaal krijgt en dus gemakkelijk in 
het spel kan gebracht worden. Anderzijds kan 
Pb1 nu enkel via d2 (of a3) in het spel komen, 
en niet via ideaal c3. Het belangrijkste nadeel 
van al is echter dat wit nu een geïsoleerde 
dubbelpion (f3 en f2) op de f-lijn heeft die erg 
zwak is en voor kopzorgen zal zorgen.

- cxd4 (+0,41): het nadeel is dat Lc1 niet 
direct naar buiten kan gespeeld worden, maar 
Pb1 kan wel naar c3 en het belangrijkste van al 
is dat de pionstructuur van wit nu behoorlijk 
stevig is, want de pionnen d4-e3-f3/f2 vormen 
toch wel een goed verdedigd geheel.

Conclusie: de beste positionele zet is cxd4 
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XHGFEDCBAY
1-mKR+-vLR+!
2zPLzPPwQ-zP-"
3-zP-+-sN-zP#
4+-+-sNP+-$
5-+-+P+-zp%
6+psn-zp-+n&
7pvlpzplzpp+'
8+ktr-wq-tr-(
xhgfedcbay

Voorbeeld 3

Zwart aan zet speelt hier het klassieke 1...a4!.
Vraag: Waarom is dit goed en positioneel ?

Antwoord:
Wit dreigt met b4 een pionnenopmars door te 
drukken op de damevleugel.
Indien zwart dus niets onderneemt volgt er 
mogelijk: "2.b4 - axb4 3.axb4" en zwart zit een 
beetje in de tang op de damevleugel. Bovendien 
heeft Pa6 geen goede velden (want c5 is onder 
controle van wit) 
Daarom is hier het antwoord "1....a4!" correct 
want als wit nu 2.b4 speelt, volgt er 2....axb3 
e.p. (en passant) en het veld c5 is vrijgekomen 
voor Pa6. Deze techniek is "klassiek" omdat het 
een gekende aanpak is van de grootmeesters.

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7+p+-wq-vlp'
6p+-zp-+p+&
5zP-zpPzp-+-%
4-+L+P+-+$
3+-zP-+-zP-#
2-+-wQ-zP-zP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

Voorbeeld 4

Wit aan zet doet een profylactische zet. 
(Profylactisch is een begrip dat nogal in de 
schaakliteratuur wordt gebruik en 
"voorbehoedend" maar ook "preventief" 

betekent. Als men profylactisch speelt probeert 
men de goede tegenzetten van de tegenstander 
onmogelijk te maken).
Vraag: welke zet is hier profylactisch ?

Antwoord:
In deze stelling zou 1....b5 een goede actieve 
zet zijn voor zwart. Zo kan hij immers enige 
activiteit met Tb8 organiseren. Vandaar dat wit 
profylactisch 1.Tb1! speelt om 1...b5 te 
verhinderen (2.axb6 e.p.). Nadien kan zelfs 
2.Tb6 volgen om zo de torens op de b-lijn te 
verdubbelen teneinde pion b7 onder zware druk 
te zetten.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppwq-vlpzpp'
6-sn-zp-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-sN-vL-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

Voorbeeld 5

Het is altijd een goede zaak als je een sterke 
voorpost met je paard kan innemen. Een 
voorpost is een plaats over de "evenaar" waar 
het niet meer kan verjaagd of afgeruild worden 
en waar het ideaal ook stevig verdedigd staat. 
Wit aan zet heeft zijn oog laten vallen op veld 
d5, maar na 1.Pd5 zal zwart 1...PxPd5 spelen.
Vraag: Hoe gaat wit te werk om toch een sterke 
voorpost te verkrijgen ? 

Antwoord:
Wit zal eerst de verdediger van dit veld 
uitschakelen. Hij speelt dus eerst 1.LxPb6! - 
DxLb6  2.Pd5 en het witte paard staat centraal 
en onaantastbaar opgesteld. Wit heeft hierdoor 
een positioneel voordeel.
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De tovenaar van Riga (Mikhail Tal)
Tal is de enige wereldkampioen die zulk een vleiende bijnaam heeft gekregen, en ik wil daarom hier nog een 
korte inzage geven in zijn spel. Hij blufte en toverde regelmatig in zijn partijen en hij heeft vele partijen 
gewonnen door zijn tegenstander psychologisch in de war te brengen. Hij maakte van de partij een 
heksenketel waar hij blijkbaar beter dan zijn tegenstander de "juiste" zetten kon vinden. Indien je echt plezier 
wil beleven aan aanvallende partijen MOET je partijen van Tal naspelen !!                       Enkele voorbeelden.
XHGFEDCBAY
1K+RwQ-+-+!
2zPP+-+-zPP"
3-+-+-zP-+#
4+R+L+-+-$
5-+-+r+p+%
6+-+-zp-+p&
7pzppwq-+-+'
8+ksnr+-+-(
xhgfedcbay

Zwart (Tal) heeft zopas 27.....Txd5 gespeeld. 
Hij heeft hier "gebluft" en wit was zo verrast 

dat hij het goede antwoord miste ....
Heb jij een sterke zet voor wit ? (Tip: Zoek 

ALTIJD naar nul-verdedigde punten)6

XABCDEFGHY
8-sn-+-vl-tr(
7+p+-+-+p'
6r+-+l+-mk&
5+N+QsN-+-%
4-+-+-+-wq$
3+-+-+-tR-#
2-+P+-+PzP"
1+-+-tRK+-!
xabcdefghy
Een analyse uit Tal-Tolush (1956) 
Hoe geeft wit (Tal) mat in 4 ? 7

(Tip: gebruik dwingende zetten en open de stelling)

6 Indien wit hier 28.Dg3 (met aanval op "nul-
verdedigd punt " g7) speelt is hij gewonnen. Wit 
speelde echter 28.Df2? en hij verloor de partij.

7 Mijn eerste reflectie was Dd2+, maar na Kh5 is het 
niet duidelijk hoe het verder moet omdat er geen 
Te5+ kan volgen. Vandaar dat wit eerst alle sluizen 
(rijen) opent  met 27.Pf7+ - LxPf7 (de enige zet) 
28.Dd2+ - Kh5 (Dg5 29.DxDg5 is direct mat) 
29.Te5+  Dg5  30.DxDg5 mat. 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+l+-+-zpp'
6p+-wq-+-+&
5+-+PtR-zP-%
4-+-vLQ+-zP$
3+PzP-+-+-#
2-zP-mK-+-+"
1+-+-+r+-!
xabcdefghy
Uit de partij Tal - Larsen (1965) 

Wit vervolgt met het ongelofelijke  34.Lc5! - 
DxLc5  35.Te8+ - Tf8  36.De6+ - Kh8  en 

hoe maakt wit het nu af ?8

XABCDEFGHY
8r+-+n+-+(
7+-+l+-mkp'
6-wqNzp-+p+&
5+p+Pzp-+n%
4-zP-+Pzp-+$
3+-+L+N+P#
2-wQ-+-zPP+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Een fragment uit Tal - Hjartarson (1987) waar 
hij weer even tovert met 36.Tc5 ! (waar haalt 

die man toch die fantasie !?) en zwart kan 
moeilijk ingaan op dit torenaanbod met 36...-

dxTc5. Waarom niet ? 9

8 Tal maakte het af met 37.Df7! en zwart gaat mat of 
moet veel materiaal afgeven.

9 Want dan volgt 37.Pfxe5 met vreselijke complicaties 
en sterke aanval
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XABCDEFGHY
8-tR-+-+-+(
7+-snlmk-+p'
6-+-zp-+psN&
5+-+P+-+n%
4-zP-+Pzp-+$
3+-+-+N+P#
2-wQ-+-zPPmK"
1tr-+q+-+-!
xabcdefghy

Dezelfde partij, enkele zetten later .
Zwart dreigt mat, maar .....eerst is Tal aan zet. 
Enig idee hoe hij (wit) het weeral klaart?  10  

XABCDEFGHY
8r+l+-mknwQ(
7+-wqr+-zpR'
6p+-vlp+-vL&
5+p+psnp+-%
4-+-+-+-+$
3+NsN-+P+-#
2PzPP+-+-+"
1+-mKR+L+-!
xabcdefghy

Uit Tal - Koblencs (1957). 
Onze tovenaar (wit) wil graag Tg1 spelen, 

maar dit gaat natuurlijk niet. 
Wat speelt hij (wit)?  11  

10 Onvoorstelbaar, maar met  43...Pg8+ - Kf7  en 
44.Pg5 is het mat !!

11 Hij speelt 25.Lxb5 en zwart kan  moeilijk 25...axLb5 
spelen omdat dan 26.Tg1 volgt en zwart is kapot. 
Merk op dat 26.Pb5 minder sterk is wegens 
26....Pg6!.

XABCDEFGHY
8-+l+-mknwQ(
7tr-wq-+rzpR'
6p+N+p+-+&
5+L+-+p+-%
4-+-zp-+P+$
3+-vl-vL-+-#
2PzPP+-+-+"
1+-mK-+-tR-!
xabcdefghy

Dezelfde partij, enkele zetten later. 
Tal (wit) vertikt het van Le3 weg te spelen of 
Lc3 te slaan. Wat speelt hij (wit) dan wel ?  12  

XHGFEDCBAY
1-+-+-tRR+!
2mKLzPQvL-wqP"
3P+-+-sN-+#
4+-zp-+r+-$
5-+l+P+-+%
6+p+-zp-+-&
7pvl-+-+pzp'
8+k+-+r+-(
xhgfedcbay

Uit Botwinnik - Tal (1960).
Tal heeft al een stuk geofferd en nu staat zijn 

dame in moeilijkheden..... 
Moet zwart opgeven of is er nog iets ?  13  

Ik hoop met dit kort overzicht je interesse voor 
de partijen van deze fenomenale 

combinatiespeler opgewekt te hebben.

12 Hij speelt 31.Tgh1 !! en dreigt 32.DxPg8+ - KxDg8 
33.Th8 mat

13 Dit is één van Tal's mooiste zetten. Hij speelt hier 
24....f3!! en de stelling blijft een heksenketel waar 
zwart uiteindelijk mooi won.


