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Mijn digitaal boek van "20 educatieve analyses voor  < 1700 Elo" is beschikbaar. 

Het kost  10 Euro  en  bevat 20 (+1)  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. Het boekje omvat 80 bladzijden en is uitgewerkt in de analyse-
stijl die ik hanteer in de artikels "Partij-analyse". 

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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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. 
Eentje daarvan is fataal en verliest 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.

Opmerking: neem je tijd want ik denk dat ze deze keer erg moeilijk zijn.

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zppzp-snpzpp'
6-+-+-+-+&
5wq-+-zP-+-%
4-vl-snQ+-+$
3+-sN-+P+-#
2PzPPvLLzP-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Opgave 1: Wit aan zet
Kies tussen: 1.a3      1.Ld3      1.Tfd1

XHGFEDCBAY
1RsN-mK-vL-tR!
2zPPzPQ+PzPP"
3-+-+-sN-+#
4+-+-+L+-$
5-+-zP-sn-+%
6+-+-+-+-&
7pzppwqpzppzp'
8tr-vlk+lsnr(
xhgfedcbay

Opgave 2: Zwart aan zet
Kies tussen 1.....d6      1....Pc6        1....c6

XHGFEDCBAY
1-+-tR-+-+!
2mKPzP-+RzPP"
3P+N+-+-+#
4+-+n+-+r$
5-+-+Pzp-+%
6+p+-zp-+-&
7pmkpzp-+-+'
8+-+-+-tr-(
xhgfedcbay

Opgave 3: Zwart aan zet
Kies tussen:  1....f5     1....-Pf6     1....Kf8

XHGFEDCBAY
1-mK-tR-tR-+!
2zPP+-wQ-zPP"
3-vLP+-zP-sN#
4+-+-zP-+-$
5-+-+p+-+%
6snLzpl+psn-&
7-+-+q+pzp'
8tr-vl-trk+-(
xhgfedcbay

Opgave 4: Zwart aan zet
Kies tussen:  1....-Tg8    1....-Ld6   1....-Pf5
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Oplossing:
Opgave 1: 

1.a3 is een GOEDE zet
1.Ld3? is een FOUT wegens 1.....Dxe5!  want  2.DxDe5? - Pxf3  en 3....-PxDe5
1.Tfd1 is een GOEDE zet want hij dekt Ld2.

Opgave 2:
1.....d6 is FATAAL wegens  2.Pd5! en zwart verliest Ta8 na een familieschaakje op c7 (Dd7 

3.Pxc7! DxPc7? 4.exd6 is zelfs dameverlies)
1....Pc6 is AANVAARDBAAR alhoewel de zet Pd5 doch een dreiging is die blijft hangen.
1.....c6 dekt veld d5 af en rekent definitief af met een mogelijk Pd5. Een GOEDE zet.

Opgave 3:
1....-f5   Dit geeft Pe4 een 2e verdediging en staat het dus niet meer "nul-verdedigd". Het 

geeft wel veld e6 op dat ooit door Pf3 kan bezet worden. Er zijn geen tactische lacunes. GOEDE zet
1....-Pf6  2.Txe7 - Pxd5 en de partij stevent af op remise. GOEDE zet.
1....-Kf8? zwart laat Pe4 "nul-verdedigd" staan en komt in problemen na 2.b3! - Tb4  3.a3! 

en Pe4 gaat verloren. Deze is dus FATAAL want stukverlies doch zwart krijgt er 2 pionnen voor.

Opgave 4:
1....-Tg8?  2.Df4 (dreigt mat op b8) - Ld6 (het enige)  3.DxPh6  en stukverlies. FATAAL.
1....-Ld6! deze zet plaatst Ph6 "nul-verdedigd", maar wit kan er geen gebruik van maken. 

Met Ld6 sluit zwart ook de gevaarlijke diagonaal g3-b8, en verbindt hij beide torens. GOEDE zet.
1....-Pf5 zet het paard ook vrijwillig nul-verdedigd. Dus gevaarlijk, maar na het nodige 

nazicht blijkt dat wit er geen gebruik van kan maken. Met Pf5 dreigt zwart ook de sterke Lg3 af te 
ruilen. AANVAARDBARE zet.

-------------------------------------------------------------------------
Oplossing Huiswerk 16

De vraag was of wit nog een oplossing had 
voor de tactische problemen in deze stelling.
Moet wit berusten in kwaliteitsverlies of is er 
nog een andere oplossing ?
XABCDEFGHY
8r+-+-+-mk(
7+-+qsn-+p'
6-+-zp-+-+&
5zpp+P+-vL-%
4-sNpvlP+l+$
3wQ-+-+-zP-#
2PzP-+-tRLzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet

Antwoord:
Wit kan proberen aan kwaliteitsverlies te 
ontsnappen met 1.Lf6+ - LxLf6   2.TxLf6 - 

Da7+!   3.Kh1 - axPb4 dit lijkt dus stukverlies, 
maar mogelijk heeft wit nog iets met 4.Tf8+ - 
Kg7  5.TxTa8 - bxDa3  6.TxDa7 - axb2 en wit 
kan niet verhinderen dat zwart een dame haalt.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7tR-+-sn-mkp'
6-+-zp-+-+&
5+p+P+-+-%
4-+p+P+l+$
3+-+-+-zP-#
2Pzp-+-+LzP"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

Conclusie: als wit alles goed heeft 
doorgerekend (zoals hierboven) is de beste 
keuze dat hij kwaliteitsverlies toestaat en niet 
ingaat op de geciteerde varianten.
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Partij-analyse
Elo 2200 - Elo 1700
 1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.e3 e6 4.Ld3 (fragment 1) c5 5.c3 Pc6 6.0–0 Ld6 7.Pbd2 0–0 8.Te1 (fragment 2)  c4 9.Lb1 b5 
10.e4 dxe4 (fragment 3) 11.Pxe4 Le7 12.Dc2 (fragment 4) g6 13.Lg5 Kg7 (fragment 5) 14.Dd2 Te8 15.Lh6+ Kg8 
16.Pxf6+ Lxf6 17.Df4 Lb7 18.Le4 Tc8 19.Tad1 La8 20.Pe5 De7 21.Te3 Pxe5 22.dxe5 Lg7 23.Th3 Lxe4 (fragment 
6) 24.Lxg7 Lf5 25.Lf6 Df8 26.Th6 Tcd8 27.Te1 Td3 (fragment 7) 28.Dh4 g5 29.Dxg5+ Lg6 30.h4 Td5 31.h5 Dd6 
32.hxg6 fxg6 33.Txg6+ 1-0

Enkele partijfragmenten
XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+psn-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+LzPN+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

Fragment 1: 
Een diagram om de startopstelling voor de 
Colle-opening in kaart te brengen.

Deze opening belooft vandaag geen voordeel 
meer voor de witspeler en wordt dan ook 
weinig gespeeld. Echter in de jaren 20 en 30 
van vorige eeuw was het een gevreesd wapen 
van de Belg Edgar Colle (1897-1932)  en later 
van (de andere Belg) George Koltanowski 
(1903 - 2000).

Het idee in deze opening is dat wit het centrum 
zal open gooien als hij daarvoor voldoende is 
voorbereid. 
XHGFEDCBAY
1-mK-tRQvL-tR!
2zPPzP-sN-zPP"
3-+NzPLzP-+#
4+-+-zP-+-$
5-+-+pzp-+%
6+-snpvln+-&
7pzpp+-+pzp'
8+ktr-wql+r(
xhgfedcbay

Fragment 2:     
Zwart aan zet kiest hier voor 8...-c4. 

Wat zijn de voor- en de nadelen van deze zet ?

De voordelen zijn dat 8....-c4  een beetje 
ruimte ontneemt van wit en dat hij zwart een 
klein overwicht geeft op de damevleugel. Hoe 
zwart van dit kleine overwicht kan gebruik 
maken is echter niet duidelijk want wit heeft er 
geen zwaktes.
De nadelen van deze zet 8...-c4 zijn:

- dat hij de druk op pion d4 opgeeft 
waardoor wit probleemloos e3-e4 kan spelen 
zonder zich nog om pion d4 te moeten 
bekommeren. De situatie zou anders zijn 
mocht zwart nu onmiddellijk 9...-f5 kunnen 
spelen waarna de pionopmars e3-e4 verijdeld 
wordt, doch dit kan niet vanwege Pf6 dat in de 
weg staat.

- dat hij nu moeilijk nog ooit e6-e5 kan 
spelen want dan blijft er na d4xe5 een 
achtergebleven zwarte d5-pion op het bord die 
erg kwestbaar is.
Conclusie: 8..-c4?! is een minder precieze zet 
in deze stelling.

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zp-+-+pzpp'
6-+nvlpsn-+&
5+p+-+-+-%
4-+pzPp+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tRLvLQtR-mK-!
xabcdefghy

Fragment 3: 
Wit heeft nu 4 (ja 4) mogelijkheden om de 
pion op e4 terug te winnen ? 
Zie je ze ? en welke kies je? Wat is de 
argumentatie ?

Wit heeft uiteindelijke 4 mogelijkheden om 
pion e4 terug te winnen.
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- De 1e is "roekeloos"; 11.Txe4? - 
PxTe4  12.PxTe4 en wit kan proberen met zijn 
tijdelijk stukkenoverwicht op de K-vleugel een 
doorbraak te forceren. (Enkel aangeraden voor 
extreme optimisten want de slaagkans is 
miniem aangezien zwart daar geen 
verzwakkingen heeft om op te spelen).

- De 2e zet is 11.Lxe4?! Een minder 
goede keuze omdat hij toelaat dat zwart het 
sterke wapen van wit (Lb1) afruilt. Het is 
immers juist deze Lb1 die kan zorgen voor 
enig onevenwicht op de K-vleugel omdat 
zwart er zijn Lc8 niet tegenover kan stellen.

- De 3e zet is 11.PxPe4. Dit is eigenlijk 
een tempozet want hij dreigt nu Ld6 te ruilen. 
Deze loper is immers een belangrijk stuk voor 
zwart want hij heeft veel pionnen op wit staan 
en dus moet deze "zwarte loper" de zwarte 
zwakke velden afdekken.

- De 4e zet is .....11.Pg5 om dan met 
Pxe4 de pion te slaan. Zwart kan hierop wel 
11...-e3! spelen, doch na 12.fxe3 heeft wit een 
sterk centrum. Een complexere zet.
XHGFEDCBAY
1-mK-tR-vLLtR!
2zPPzP-+QzPP"
3-+N+-zP-+#
4+-+NzPp+-$
5-+-+-+p+%
6+-snp+n+-&
7pzppvl-+-zp'
8+ktr-wql+r(
xhgfedcbay

Fragment 4:     
Wit heeft zopas 12.Dc2 gespeeld. 
Wat is de dreiging van wit ?
Welke mogelijke antwoorden zijn er  voor 
zwart ?

Het zal je misschien verrassen, maar er zijn er 
9 die niet tot mat leiden (of moet ik hier 
"lijden" schrijven ?)

De dreiging is 13.PxPf6+ en  14.Dxh7 mat.

Zwart heeft hierop volgende aanvaardbare 
verdedigingszetten:

-12...-g6 dit is de meest voor de hand 
liggende, maar hij verzwakt wel de zwarte 

velden rondom Kg8.
-12...-Pd5 (zodat op 13.Pf6+ er nu 

13...Pd5xPf6! met dekking van pion h7 kan 
volgen)

-12...-Pe8 (met hetzelfde idee als Pd5)
-12...-Pd7 (met hetzelfde idee als Pd5)

De volgende verdedigingszetten zijn 
SLECHT:

-12...-Ph5? slecht wegens 13.g4! en 
stukverlies (13...-Pf6?  14.PxPf6 + en 15.Dxh7 
mat)

-12...-Pg4? slecht wegens 13.h3! en 
stukverlies (13...-Pf6?  14.PxPf6 + en 15.Dxh7 
mat)

-12...-Te8?! zodat na 13.PxPf6+ LxPf6 
14.Dh7+ - Kf8 de witte aanval is even 
afgeslagen. Zwart blijft echter moeilijk (slecht) 
staan.

-12...-PxPe4 slecht wegens 13.DxPe4 
met een dubbelaanval (mat op h7 en aanval op 
het ongedekte Pc6).

-12...-Kh8 (zodat PxPf6 geen schaak is) 
doch na 13.PxPf6 mag zwart Pf6 niet terug 
slaan en moet hij bijvoorbeeld g6 spelen 
waarna wit Pe4 speelt en een stuk gewonnen 
heeft.
XABCDEFGHY
8r+lwq-tr-+(
7zp-+-vlpmkp'
6-+n+psnp+&
5+p+-+-vL-%
4-+pzPN+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzPQ+-zPPzP"
1tRL+-tR-mK-!
xabcdefghy

Fragment 5:
Zwart heeft zopas 13...-Kg7 gespeeld. 
Wat is het witte plan in deze stelling?

Het witte plan is de zwaktes van zwart verder 
onder druk te zetten. Deze zwaktes kan je 
afleiden uit de pionstructuur. De pionnen "h7-
g6-f7-e6" wijzen op een structurele zwakte op 
de zwarte velden. (f6 - h6 - g7). 
Het witte strategisch plan is nu van meer en 
meer overwicht te verwerven op die zwarte 
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velden en dat kan door meer stukken op die 
velden te krijgen en zeker ook door (ooit) Le7 
op een gunstig ogenblik af te ruilen. 
Op tactisch vlak ziet wit ook "tactiek" als hij 
met 14.Dd2 dreigt van Lh6 te spelen om aldus 
de kwaliteit te winnen.
Deze tactische dreiging 14.Dd2 is 100% 
compatibel met het strategisch plan want de 
dame komt zo met tempo op zwarte velden en 
kan zo via Df4 enz. meer druk uit oefenen op 
de zwarte velden.

Conclusie: 14.Dd2 is een sterke zet en de 
zwarte Koning komt vanaf nu 
onder(grote)druk te staan. 
XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7zp-+-wqpvlp'
6-+-+p+pvL&
5+p+-zP-+-%
4-+p+lwQ-+$
3+-zP-+-+R#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Fragment 6: 
Zwart heeft zonet 23....-LxLe4 gespeeld.
Wat speel je met wit ?

Wit neemt  Le4 niet terug maar slaat met 
24.LxLg7! de zwarte loper die zwart niet mag 
terug nemen wegens mat (24...-KxLg7? 
25.Dh6+ en 26.Dxh7+ en 27.Dh8 mat).

Wit doet met de zet 24.LxLg7 geen materieel 
voordeel, maar wordt nu wel de alleenheerser 
op de zwakke zwarte velden rondom Kg8. 
Vanaf hier is de partij "technisch" gewonnen. 
Wit moet nu alleen de aanval goed opzetten 
zodat zwart geen onnodige tegenkansen krijgt.
XABCDEFGHY
8-+-+rwqk+(
7zp-+-+p+p'
6-+-+pvLptR&
5+p+-zPl+-%
4-+p+-wQ-+$
3+-zPr+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Fragment 7:   
Wit aan zet....

Zoek altijd de zwakke punten in de stelling. 
Hier is o.a. pion h7 "nul-verdedigd" en kan wit 
met 28.Dh4! de zwarte stelling kraken.

Huiswerk 17

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

Zwart aan zet.

Kan zwart aan zet de partij nog winnen of is 
het verloren ?
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Pionneneindspel 

Eens je in het pionneneindspel bent mag je zeker geen fout meer maken want er is geen materiaal of 
geen tijd meer om die fout nog recht te zetten. Bovendien zijn we dan op het einde van de partij en 
bijzonder vermoeid. Het nadenken gaat dan minder goed, en dus is het goed hier nu reeds enkele 
trucjes in de bagage te hebben.

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

Eindspel 1: Wit aan zet.

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

Eindspel 2: Zwart aan zet.
Wat speel je ? 1...Kxe5  of 1....Tf4 ?

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

Eindspel 3: Wit aan zet. 
Zwart heeft zonet remise aangeboden. .... wat 

doe je en waarom ?

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+-+-+-+-"
3-+-+-+-+#
4+k+-zP-+-$
5-+-+p+K+%
6+-+-+-+-&
7-+-+-+-+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay
Eindspel 4.  Zwart aan zet. 

Is deze stelling gewonnen of verloren ?

XABCDEFGHY
8-vL-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+p+-+&
5+-+-+-zpk%
4-+-mK-zp-+$
3+-+-+-zPP#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eindspel 5.  Wit aan zet. 
Zwart biedt remise aan. Wat doe je ?

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-zp-'
6-+Lsn-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+pmk-+$
3+-+-+P+-#
2-+-+-mK-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eindspel 6: Wit aan zet.  
Hoe slaan we pion e4? Met Lxe4 of met fxe4 ?
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Oplossing:

Eindspel 1: Wit kan remise halen, maar moet hiervoor de enige juiste zet spelen. De regel is zo dat 
zwart enkel kan winnen als hij niet met schaak zijn pion kan opspelen naar de 2e rij.
Vandaar dus  1.Kg1! zodat op 1....Kf3  2.Kf1 kan gespeeld worden en 2.....g2+ met schaak is.
Fout zou dus geweest zijn: 1.Kf1?- Kf3  2.Kg1 - g2!  3.Kh2 - Kf2 en promotie.

Eindspel 2: Ik speelde hier 1...Kxe5 doch na 2.Kxf3 (Txf3? - Tf4!) kon ik dat toreneindspel met 1 
pion meer niet meer winnen. Veel sterker was daarom geweest van 1....Tf4! te spelen. Het idee is 
dat ik pion f3 niet laat slaan door de koning, maar enkel door de witte toren, waarna ik de torens 
onmiddellijk ruil en een gewonnen (zuiver) pionneneindspel heb.
Hier is dus geen berekening mee gemoeid, zuivere logica als je weet dat een zuiver pionneneindspel 
meer winstkansen geeft dan een toreneindspel.

Eindspel 3:
Wit heeft een pion meer, doch de vraag is of dit voldoende is. 
Wit heeft een ander groot voordeel, namelijk dat hij een overvloed aan tempo's heeft (hij heeft 
namelijk velden b3 en c3 of c4 ter beschikking voor zijn koning. Zwart heeft geen (goede) velden 
voor Kb6 aangezien de zet 1.....Ka4 na 2.Kc4 zal verliezen en op 1...Ka6 er 2. Kc4 volgt wat de 
koning nog verder achteruit duwt. Zwart moet immers spelen (zugzwang) en moet hiervoor dus zijn 
f-g of h-pion gebruiken, doch na enkele zetten is die voorraad zetten uitgeput en moet Kb6 spelen 
en kraakt de zwarte stelling. Conclusie: remisevoorstel wordt niet aanvaard en we spelen 
afwachtend  1.Kb3 en 2.Kc3 heen en weer totdat na enkele zetten zwart zijn koning naar a6 moet 
spelen en dat is het begin van het einde.  

Eindspel 4: 
Een gekend thema. Hij die het eerst bij zijn pion komt te staan is ...hem verloren.
Zwart speelde hier 1....-Kf4?  2.Kc6! - Ke4  (eerst bij zijn eigen pion) 3.Kc5! en zwart verliest zijn 
laatste pion en de partij.
Zwart had hier kunnen remise houden met:
1.....-Kf5!  2.Kc6 - Ke6! (eerst bij zijn eigen pion) 3.Kc5 - Ke7! (doch kan de d4-pion afstoppen) 
4.Kxd5 - Kd7 en wit kan niet promoveren omdat zwart de sleutelvelden (e6-d6-c6) van pion d4 
onder controle kan houden.

Eindspel 5:
Wit moet goed opletten of het is inderdaad remise.
Indien zwart er in slaagt van beide witte pionnen af te ruilen is het immers remise omdat de loper 
alleen niet volstaat om mat te geven.
Op het "normale" 1.gxf4? - gxf4  2.Lxf4 volgt 2....Kh4 en de laatste witte pion (h3) gaat verloren. 
In dit geval is het dus remise. Wit moet betere zetten zoeken.

Wit kan echter kiezen uit betere voortzettingen zoals:
1.Ke4 - fxg3  2.Lxg3 (blokkeert de toegang tot pion h3!) en wit kan winnen met de randpion 

want .....hij heeft de goede loper (dus diegene die veld h8 beheerst). op 2....g4 speel je natuurlijk 
3.h4! zodat de pion niet kan afgeruild worden.

1.g4+ vraagt enig rekenwerk. 1....-Kh4  2.Ke4 - Kxh3  3.Kf3 en wit behoudt zijn laatste pion 
(zeer belangrijk of anders remise)

1.Lxf4! (verrassend, maar dit toont nogmaals aan dat in het verre eindspel pionnen heel 
belangrijk zijn) - gxLf4  2.gxf4 - Kh4  3.Ke5 - Kg3  4.h4! (natuurlijk niet  4.Kxe6? omdat zwart dan 
4...-Kxf4 speelt en de h-pion ook zal veroveren.) -Kxh4  5.Kxe6 en de f-pion promoveert.

Ik zou hier 1.Lxf4 kiezen omdat dit het minste rekenwerk vraagt.
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Eindspel 6:
Wit moet vechten voor remise, en dus is de vuistregel dat hij beter pionnen ruilt, en liefst geen 
stukken.

Dit wordt hier mooi geïllustreerd wanneer we beide varianten naast elkaar vergelijken.

1.Lxe4 ? (wit laat onnodig stukkenruil toe) PxLe4 2.fxPe4 - Kxe4  3.Kg3 - Kf5  4.Kh4 - 
Kf4! en de zwarte g-pion zal promoveren omdat wit geen controle heeft over de sleutelvelden van 
de g7-pion.

1.fxe4! - Pxe4+  2.Kg2! (geen stukkenruil!) en de g-pion heeft bijna geen kans om levend op 
g1 te geraken omdat de witte loper zich maar al te graag voor hem zal opofferen.

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

Kan je beter dan Robert Fischer ?

De volgende stelling schotelde ik je in vorge nummer voor toen wereldkampioen Fischer de revue 
passeerde. 

XHGFEDCBAY
1-+K+-+-+!
2+P+-+-+r"
3-+-+-+-+#
4zP-+n+-+-$
5p+-sNlvlp+%
6+p+-+p+-&
7-mkp+-+-+'
8+-+-+-wQ-(
xhgfedcbay

Fischer produceerde hier een mat in 5, beginnend met Pg3+ enz. zoals je kan nalezen in de vorige 
schaaktraining.

Ik kreeg echter melding van Ab Witkamp dat er nog een andere mooie variant is die mat in 3 geeft 
of wit moet de dame geven om enig uitstel van executie te bekomen.

Enig idee ?

Ik laat je rustig zoeken. De oplossing heb je onderaan op pagina 12.
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Combinaties van een Wereldkampioen:
 Anatoly Karpov 

Anatoly Karpov is geboren in 1951 in Rusland.  Op zijn 12e jaar ging hij naar 
Moskou om er schaakles te krijgen in de befaamde Botvinnikschool. 
In 1969 werd hij jeugdwereldkampioen en in 1973 begon hij aan een opmars 
naar het wereldkampioenschap. In 1975 werd hij wereldkampioen. Bobby 
Fischer weigerde immers zijn titel te verdedigen!! Karpov werd dus 
wereldkampioen en zou voor 25 jaar actief aan de wereldtop blijven.
In 1978 en 1981 verdedigde Karpov met succes zijn wereldtitel tegen 
dissident Korchnoi, die de Sovjet-Unie was ontvlucht. In 1984 verdedigde hij 
in Moskou zijn wereldtitel tegen Garry Kasparov. Karpov leek op weg naar een gemakkelijke 
overwinning tot er een enorme reeks remises volgde en tot Kasparov (plots) de 47e en de 48e partij 
won. Karpov was uitgeput en FIDE-voorzitter Florencio Campomanes brak op dit punt de match af 
en bepaalde dat er een nieuwe moest worden gespeeld. In 1985 werd er opnieuw gespeeld en 
Karpov verloor deze tweede match tegen Kasparov met 11-13. In 1986 verloor hij de 
revanchematch tegen Kasparov met 11½-12½, en in 1987 verwierf Karpov opnieuw het recht om 
tegen Kasparov om het wereldkampioenschap te spelen. Deze in Sevilla gespeelde match eindigde 
in 12-12, waarmee Kasparov wereldkampioen bleef. In 1990 mocht hij voor de vijfde keer !! tegen 
Kasparov aantreden en weer verloor Karpov nipt met 11½-12½.
In 1993 verdedigde Kasparov zijn titel buiten de FIDE. De FIDE organiseerde dan zelf een match 
die Karpov won tegen Jan Timman (Nederland !) 12½-8½. Karpov bleef wereldkampioen tot 1999. 
Hieronder enkele combinaties van hem. (Indien zwart is het bord gedraaid) Tips achter combi 10.

XHGFEDCBAY
1-+-+KvL-tR!
2+-+-+-zPP"
3R+N+PzP-+#
4zP-+Q+-+-$
5pzP-zp-+-+%
6+-+-trnvl-&
7-+-wq-zppzp'
8+-tr-+k+-(
xhgfedcbay

 1. Cihelashvili - Karpov (1968)☺☺
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-vlp+p'
6P+-+-+p+&
5+-+R+-+-%
4r+-+-+-+$
3+N+-+-+P#
2-+-+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

2. Karpov - O'Kelly de Galway (Belg) (1970)

XABCDEFGHY
8-+rwq-tr-+(
7+p+-zp-mk-'
6p+-zp-+p+&
5+-+-+-zp-%
4-+l+PzP-+$
3+-+-sN-+-#
2PzPPwQ-+-+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy
3. Karpov - Markland (1972)☺☺
XHGFEDCBAY
1-mK-+-tR-+!
2zPLzPq+-+P"
3-zP-+-+-+#
4+-+-vL-+-$
5-+-+P+-+%
6+-+-wQ-zp-&
7pzpp+-+lzp'
8+ksnr+-+-(
xhgfedcbay

4. Larsen - Karpov  (1980)☺☺☺☺
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XHGFEDCBAY
1R+-sNK+-+!
2zP-zP-+-wqP"
3-zP-zP-+P+#
4+-+-zPpzp-$
5-+l+-+-+%
6zp-+-+Q+-&
7kzpp+-zp-+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

5. Seirawan - Karpov (1982)☺☺

XHGFEDCBAY
1-mK-+R+-+!
2+LzPP+-zPP"
3P+N+QtR-+#
4+PvL-+P+-$
5-+-+-+-+%
6+-snpzp-zp-&
7pzppvl-+lzp'
8+k+-trq+r(
xhgfedcbay

6. Bareev - Karpov (1991)☺☺☺

XHGFEDCBAY
1-sN-+-+-+!
2+KzPL+-+-"
3-zP-+P+P+#
4zP-+Pzp-vl-$
5p+-zp-+p+%
6+pzp-+-+-&
7-mkn+-+q+'
8+-+Q+-+-(
xhgfedcbay

7. Ljubojevic - Karpov (1992)☺☺☺☺☺

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+-+-+-+-"
3-+K+-+-+#
4zp-+-+-+-$
5-+-+-+-+%
6mk-+-+-+-&
7-+-+-+-+'
8+-+-+-vl-(
xhgfedcbay
8. Anand - Karpov  (1994)☺☺☺☺

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+pwq-+pvlp'
6-sN-tr-snp+&
5+QsnPzp-vL-%
4p+-+-+-+$
3zP-+-+-+P#
2LzP-+-zPP+"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy

9. Karpov - Horvath (1994)☺☺☺

XHGFEDCBAY
1R+-+RmK-+!
2+P+-+P+-"
3Q+-+-+-zP#
4zP-zP-+LvLn$
5-+-zp-zP-+%
6+-sn-+p+-&
7pzpp+-wqpzp'
8mk-+r+-+r(
xhgfedcbay

10. Shirov - Karpov (1995)☺☺☺
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Tips ivm Karpov:
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.  Promotie...
3.  V2 + V1
4.  V1
5.  V3

6.  dubbelaanval
7.  V3
8.  Eindspelkennis
9.  V1
10. V1

Oplossingen combinaties Karpov:
Opgave Score Oplossing
1 2 Karpov ziet dat Th3 en pion d3 "nul-verdedigd" staan ... en dus speelt hij 

1...-Dd7! en zwart wint materiaal.
2 2 De promotie van pion a6 lonkt .....met 1.Ta5! onderbreekt wit de aanval 

op a6 en na 1...-TxTa5  2.PxTa5  Lc5 3.Pc6!  kan zwart de promotie 
enkel verhinderen met loperverlies.

3 2 Karpov ziet Lc4 "nul-verdedigd" staan ....Met 1.Dc3+ (of Dd4+) 
(dubbelaanval) won hij een stuk.

4 4 De zwarte dame is binnengedrongen in de stelling en dit kan voor 
ongemakken zorgen zoals blijkt  1.....-Dd2!  2.Df4 - Te1+   3.TxTe1  - 
DxTe1+  4.Lf1 - La6 en zwart wint

5 2 1....c3! wat mat dreigt op d2 en wit moet dan 2.Pf3 spelen om dit te 
verhinderen. Daarop volgt dan 2...c2+ en zwart kan promoveren of nog 
beter mat in 2 geven. (Zie je het ?).

6 3 Met 1...e5! 2.g5 (anders 2...e4) - Ph5!  3.Lc1 - e4 won zwart een stuk
7 5 De witte dame heeft niet zoveel ruimte en met 1...-Le7! dreigt zwart ze 

te vangen met 2....- Pd6. Wit kon enkel ontsnappen door met 2.Lxh5 een 
stuk te offeren waarna zwart gemakkelijk wint.

8 4 Zwart heeft een randpion en ....een verkeerde loper. Remise ALS de witte 
koning in de hoek geraakt. (Zie schaaktraining Nr 5). Karpov, die ook 
een abonnement heeft op de schaaktraining, weet dit natuurlijk en speelt 
daarom 1....- h3! 2.Kf2 - Lh2!  3.Kf3 (dreigt 4.Kg4) - Kg5! en wit gaf 
op. Wit heeft dus de brute pech dat de zwarte koning Kg4 kan 
verhinderen anders was het remise.

9 3 Karpov ziet dat Te8 "nul-verdedigd" staat .... 1.LxPf6! en wit wint een 
stuk (1...LxLf6?  2.DxTe8+)

10 3 1.....a5! en 2....-Pxc5 pionwinst.

Kan je beter dan Fischer ?  
met 1...Pc3! zit wit in een matnet. Er dreigt 2.....Ta1 mat.

op: 2.Pd3 volgt 2....-Ta1+  3.Pe1 - Lc4 mat
op: 2.Ke1 volgt 2....-Te2+  3.Kf1 - Lxg2 mat

Wit kan het mat enkel uitstellen met een dameoffer zoals 2.Df8+ wat na 2....LxDf8 nog een mat in 5 
geeft.
                         Mooi gevonden van Ab.                                          "Chapeau" zeggen ze bij ons.


