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Koffieschaak  tegen 
mij ?

Ten voordele van mijn Afrikaanse 
schaakvriend organiseer ik enkele 
sessies Koffieschaak via Internet. 

Ik daag iedereen uit voor een 
schaakmatch over 6 partijtjes. 

We spelen op afgesproken tijdstippen 
"live" via een schaakwebsite aan een 
gewoon tempo (4 hr/per partij) en ik 

probeer na elke partij een interessante 
verbeteringstip te geven. 

Kostprijs ? 10 Euro/match 
(of welgeteld ...1  koffie per partij)

Als dit geen mooie gelegenheid is voor 
jong en oud om een 2100+ Elo eens 

lekker in de pan te hakken.....

Interesse ?      mail naar .......

 koffieschaak@gmail.com

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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Wat denk je van ....
Enkele oefeningen om je alertheid te testen. Opgelet, ze zijn moeilijk deze keer.

XHGFEDCBAY
1-+-+R+-+!
2+-+K+-vLL"
3-zP-+-+-zP#
4+-+-+-+-$
5-+-zPn+-+%
6+-+-+-zp-&
7-zp-+-+lzp'
8+-mk-tr-+-(
xhgfedcbay

Wat denk je van 1...Tc8 met het idee 2.Lxd5 
Tc2+ 3.Td2 TxTd2+ 4.Kxd2 LxLd5 en een 
remisestelling wegens ongelijke lopers.1

XHGFEDCBAY
1R+-mKR+-+!
2zPPzPN+-zP-"
3Q+-vL-sNP+#
4+-+-+-+P$
5-zp-sn-+-zp%
6+-+p+-+-&
7p+p+-zpp+'
8tr-vlkwql+r(
xhgfedcbay

Wat denk je van 1...Pd3+ ?2

1 Het idee is mooi, maar het klopt niet omdat 
wit na 2....Tc2+ geen 3.Td2? speelt maar 
wel 3.Kd3! en na 3....TxLb2 4.LxLb7 heeft 
wit een stuk gewonnen.

2 De zet 1...Pd3+ kan niet direct weerlegd 
worden door een tactische zet en dus zou je 
hem mogelijk kunnen spelen. Het grote 
risico met deze zet is wel dat je nu 
vrijwillig een stuk gepend gezet hebt dat 
gemakkelijk een 2e keer kan aangevallen 
worden (bijvoorbeeld met Lc1 (aanval door 
Dh3) en zeer moeilijk nog bijkomend kan 
verdedigd worden. 
Conclusie: ongeacht van het grote 
rekenwerk is dit een zet die zwart 
waarschijnlijk in moeilijkheden zal brengen 

XHGFEDCBAY
1-mK-tRQ+NtR!
2zPLzPP+-vLP"
3-zPN+-+P+#
4+-+-zP-zp-$
5-+-+-+-+%
6+psn-zpn+-&
7pvlpzp-zp-+'
8+ktr-wqltr-(
xhgfedcbay

Wat denk je van 1....Pe4 ?3

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

Wat denk je van 19.f4 ?4

3 Met 1...-Pe4 plaatst zwart vrijwillig 2 
stukken ongedekt, met name Pe4 en Pc6. 
Dit kan fataal zijn en op 2.Dc2! lijkt het 
afgelopen met zwart, doch hij kan nog net 
met 2...Lb7! 3.DxPe4?!  Pxd4!! en 
4...PxPf3+  en 5....LxLb2 de meubelen 
redden (4.Dd3 PxPf3+ en 5...LxLb2).  
Conclusie: met de zet 1...Pe4 stelt zwart 
zich erg kwetsbaar op doch hij kan zich nog 
net miraculeus redden.

4 In de partij dacht ik dat de zet 19.f4 fout is 
wegens 19...LxPd4+ 20.cxLd4 Dxd4+ 
21.Kh1? DxTa1. Na nazicht met FRITZ 
blijkt dat wit hier 21.Le3! moet spelen 
waardoor het schaak opgeheven is en Ta1 
gedekt staat. Zwart zal nu Pe5 verliezen. 
Conclusie: 19.f4! is een goede zet 
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Aanvallen ...hoe doe je dat ???
De techniek om een aanval op te zetten is hoofdzakelijk gebaseerd op het zoeken naar de zwakke 
punten en het opstellen van dreigingen. In tegenstelling tot een combinatie is het meestal niet 
onmiddellijk duidelijk welk concreet voordeel de aanval zal opleveren. Een belangrijk voordeel van 
de aanval is evenwel dat de andere zich goed moet verdedigen en dat je elk foutje kan 
afstraffen....Hierbij een voorbeeldje van "afstraffen" en "goed verdedigen".

Afstraffen
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppzpl+-zpp'
6-+-+p+-+&
5+-+-sN-+-%
4-+Psnq+-+$
3+-+L+-+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-mK-tR-+R!
xabcdefghy
Wit aan zet moet de dame op e4 slaan. 

Met de loper of met de toren is de vraag en 
waarom ?

Deze opgave is hopelijk niet zo moeilijk. Als 
je de stelling even analyseert zie je dat Ld7 al 
aangevallen staat en niet verdedigd is. 

Wit kan echter Ld7 niet slaan want hij moet 
eerst De4 slaan. Hij heeft hiervoor 2 opties  en 
we gaan ze dus naast elkaar vergelijken. 

Indien wit 1.LxDe4 speelt kan zwart iets doen 
aan de verdediging van Ld7 en dus levert dit 
niet veel voordeel op voor wit. 
In de andere optie 1.TxDe4!  valt wit met de 
toren plotseling ook het ongedekte Pd4 aan. 

Na 1.TxDe4 staan er dus 2 zwarte ongedekte 
stukken aangevallen en dan bestaat de kans dat 
er geen ontkomen meer aan is, en dit is hier 
het geval.

Goed verdedigen
XABCDEFGHY
8-+-wq-+-+(
7zpk+-+-+p'
6-zpR+-vl-+&
5+P+pzp-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-wQPsNl#
2PzP-+-zP-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet

Wit aan zet ziet dat Lh3 en pion h7 ongedekt 
zijn en dat Lf6 "nul-verdedigd" is. Hij bedenkt 
dus hoe hij met een dubbel(trippel)aanval al 
deze zwakke punten kan aanvallen en ziet 
....juist 1.Dh6!.

Na 1.Dh6! is zwart aan zet en mag zwart een 
oplossing proberen te zoeken voor die 
dubbel(trippel)aanval. Kan jij hem vinden ? 

Zwart speelde  verrassend 1....-Lh4!! diagram
XABCDEFGHY
8-+-wq-+-+(
7zpk+-+-+p'
6-zpR+-+-wQ&
5+P+pzp-+-%
4-+-+-+-vl$
3+-+-+PsNl#
2PzP-+-zP-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy  

Een schitterende verdediging waardoor hij 
enkel pion h7 verliest wat nog speelbaar is. 
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Als afsluiter een eigen partijtje (Rapid 30 min 
KO) met enkele aanvallende voorbeelden:

1.e4  Pf6  2.e5  Pd5  3.d4 d6 4.Lc4 c6  5.De2 
Le6  6.Pf3  h6  7.0–0  dxe5  8.dxe5  Db6  9.a4 
Lg4  10.Pc3  Pxc3  11.bxc3  e6  12.De4  Lf5 
13.De2 Lc5 14.Pd4 Lg6 15.Dg4 h5 16.Dh4 
Pd7 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zpp+n+pzp-'
6-wqp+p+l+&
5+-vl-zP-+p%
4P+LsN-+-wQ$
3+-zP-+-+-#
2-+P+-zPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet

De  witte  koning  staat  veilig,  de  zwarte  nog 
niet  ...17.Lxe6  Pxe5  (de  andere  optie 
17...fxLe6 18.Pxe6 is erg riskant voor de zwart 
monarch)   18.Te1 f6 (zwart heeft nu (tijdelijk) 
een  sterk  paard  in  het  centrum) 19.a5  Dd8 
20.Lb3 Lf7 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpp+-+lzp-'
6-+p+-zp-+&
5zP-vl-sn-+p%
4-+-sN-+-wQ$
3+LzP-+-+-#
2-+P+-zPPzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet

21.f4  (Een gepend stuk moet je aanvallen) g5 
(zwart  is  vindingrijk  en  probeert  met  een 
tegenaanval  op  Dh4  de  partij  te  redden) 
22.fxg5 Lxb3 23.gxf6 Dd5 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zpp+-+-+-'
6-+p+-zP-+&
5zP-vlqsn-+p%
4-+-sN-+-wQ$
3+lzP-+-+-#
2-+P+-+PzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet ziet dat Pe5 "nul-verdedigd" staat

24.f7+  Kd7  (Kxf7?  25.Df4+  en  26.TxPe5) 
25.cxb3 Taf8 26.b4 Ld6 27.Lf4 Txf7 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7zpp+k+r+-'
6-+pvl-+-+&
5zP-+qsn-+p%
4-zP-sN-vL-wQ$
3+-zP-+-+-#
2-+-+-+PzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

28.Lxe5  (niet  om  zomaar  stukken  te  ruilen 
maar  wel  om  met  tempo  een  belangrijke 
dreiging  op  de  d-lijn  te  kunnen  opstellen) 
Lxe5 29.Tad1 (de sterke dreiging op de d-lijn) 
Kc7 en we bereiken het eerste diagram van de 
oefeningen in de Combinaties op de volgende 
bladzijde.
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Combinaties
Enkele makkelijke en enkele minder makkelijke opgaven.  Tip: probeer bij elke opgave eerst naar 
het mogelijke motief te zoeken en begin pas dan met zetberekeningen.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7zppmk-+r+-'
6-+p+-+-+&
5zP-+qvl-+p%
4-zP-sN-+-wQ$
3+-zP-+-+-#
2-+-+-+PzP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

Na 29...Kc7. Wit aan zet5

XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-+!
2+-zP-+-zP-"
3PzP-+-+-+#
4+-vL-+-+-$
5-+p+l+P+%
6zpr+-+-wqR&
7ktr-+-+-zp'
8+-+-+-wQ-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet.6

5 Als je naar de stelling kijkt zie je dat Le5 
"nul-verdedigd" staat en dat na een 
paardensprong Dd5 door Td1 aangevallen 
wordt. Wit zocht dus een sterke paarden-
sprong en vond 30.Pf3! en zwart gaf op 

6 Hier staat Db8 verdedigd door Lf4 die ook 
pion g3 moet verdedigen. Zwart wint met 
1...Txg3+ 2.LxTg3 DxDb8! en wit kan niet 
terugslaan want Lg3 staat gepend.

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zpp+r+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-tRnzPn+-%
4-zP-+-+-+$
3zPQ+-+NzP-#
2-+-+qzPLzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 7

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppwqn+pzp-'
6-+pvlpsn-+&
5+-+-+-sNp%
4-+-zP-+-zP$
3+-+Q+-sN-#
2PzPPvL-zPP+"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet8

7 Het motief is hier De2 die zich (te) diep in 
de witte stelling heeft gewaagd en ... nog 
nauwelijks vluchtvelden heeft ! Een gebrek 
aan RUIMTE dus. De dame kan enkel 
gepast vluchten langs de diagonaal f1-a6 en 
daarom speelt wit 1.Lf1! - De4  2.T5c4! en 
De4 is gevangen of zwart moet met 
bijvoorbeeld 2...-Pd4 3.TxPd4 - Dg6 een 
stuk afgeven

8 Wit wint een pion met 1.Pxh5! aangezien 
1...PxPh5?? 2.Dh7 mat geeft.
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De beste verdediging
In deze rubriek steeds moeilijke stellingen waar je moet proberen zo goed mogelijk stand te houden.
Je staat altijd slechter, maar als je taai kan verdedigen blijft er hoop. 
De oefeningen zijn niet makkelijk, maar zo is het schaakspel ....
XHGFEDCBAY
1-tR-+-mK-+!
2+-zP-+-zPP"
3N+-+-zPL+#
4+-zp-+-+-$
5n+-+-+-+%
6+-vL-+psn-&
7pzpP+-+pzp'
8mk-tr-+-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet. 
Ga je voor 1...Pxf6 2.Pxf4 of voor 1...gxf6 ? 9

XHGFEDCBAY
1-mK-+-vL-tR!
2zPPzP-wQ-zPP"
3R+-+LzP-+#
4+-+-sN-zp-$
5-+-zPp+-+%
6+p+p+-+-&
7p+pvlq+-zp'
8+ktrn+ltr-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet. 
Is 1...f6 speelbaar of heb je een betere zet?10

9 Op 1...gxf6 volgt verrassend 2.Tg8+ Txg8 
3.fxg8D en mat vanwege Lb3.
Conclusie: zwart moet hier 1...Pxf6 spelen. 

10 In de partij volgde 1...f6?! 2.Txh7! (ook 
Dh6 wint) KxTh7 3.Dh6+ Kg8 4.Dxg6+ 
Pg7 5.Dh7+  Kf7 6.Lg6  mat.
Nu we deze "dreiging" kennen is het 
duidelijk dat 1...f5!? beter is omdat hij Ld3 
(tijdelijk) van het aanvalstoneel kan 
weghouden. 2.Dh6 Tf7 en zwart leeft nog. 

XHGFEDCBAY
1-mKN+-+R+!
2+PzP-+-zPP"
3-+-tR-zP-+#
4+-+-+-+-$
5PwQpzPp+-wq%
6+p+p+-+-&
7k+r+-+pzp'
8+-sn-+-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet. 
Is 1...gxh5 Oké of heb je een betere zet?11 

XHGFEDCBAY
1-mK-+-+-+!
2+PzP-+-tR-"
3P+Q+-sNl+#
4+-zp-+P+-$
5-+-zpL+-+%
6zpp+-+-+-&
7-vl-wq-+p+'
8mk-tr-+-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet. 
Ga je voor 1...-Da3 of is er nog iets beters ? 12

11 Op 1...gxh5? volgt verrassend 2.Tg3! en 
mat volgt. Een taaiere verdediging is 
1...Tg7 of 1...Kh8  met overlevingskans.

12 In een oefenpartijtje speelde ik hier snel 
1...-Da3? en dan kan wit een stuk winnen 
met 2.Pd1! Had je die gezien ?
Zwart moet dus op zoek naar een andere 
oplossing. Vandaar 1...Lxc4! zodat er na 
2.Txb7 LxLd5 of 2.LxLc4 e4! en 3...-
LxPc3 volgt. Zwart leeft nog.
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Positioneel spel
In het positiespel kijken we vooral naar de veiligheid van de koning, de activiteit van de stukken en 
de pionstructuur. Enkele oefeningen in dit verband.

XABCDEFGHY
8rsn-+-trk+(
7zpp+-+pzp-'
6-+p+pwq-zp&
5+-+p+-+-%
4-vl-zPP+-+$
3+-sNP+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Wit aarzelt tussen 1.Dc2 en 
1.Db3. Wat kies je en waarom ?

Met 1.Dc2 dreigt wit niets. Hij laat dus de 
volledige vrijheid van handelen aan zwart 
over.  Het enige "positieve" aan deze zet is dat 
je de dame op een half-open lijn zet, maar een 
toren op de c-lijn zou nog beter zijn.

Als je naar de zwarte stelling kijkt, zie je 2 
ongedekte punten staan. Dit zijn Lb4 en pion 
b7.
Met 1.Db3 valt wit Lb4 aan en moet zwart 
zich om dit probleem bekommeren. Zwart 
heeft dan maar een beperkt aantal opties om 
geen materiaal te verliezen, zoals afruil door 
1....LxPc3 ofwel Lb4 verdedigen met 1...Pa6 
of 1...a5 of 1...De7 ofwel een tegenaanval met 
1....dxe4.
Indien zwart 1...LxPc3 speelt volgt er 2.bxLc3 
(met een pion naar het centrum slaan is 
meestal goed !) en wit heeft druk op de half-
open  b-lijn. Indien zwart opteert om Lb4 te 
verdedigen met 1...Pa6 of 1...a5 of 1...De7 
volgt er 2.a3! zodat LxPc3  3.bxLc3 wit weer 
de half-open b-lijn heeft.

Het verschil tussen 1.Dc2 en 1.Db3 is dat 
1.Dc2 zwart alle vrijheid van handelen laat, 
terwijl 1.Db3 wit probleemloos een permanent 
voordeel oplevert (de half-open b-lijn)

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zp-+Nvl-zp-'
6-+p+p+-zp&
5+-+-+n+-%
4-+p+-+-+$
3+-+-+P+-#
2P+P+-vLPzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Wat is je beoordeling van de stelling en welke 
zetten overweeg je. Welke heeft je voorkeur?

De stelling is materiaal gezien in het voordeel 
van zwart doch zwart heeft een erg 
verbrokkelde pionstructuur en het is lang niet 
zeker of zwart zijn dubbelpion zal kunnen 
behouden.

De stelling is dus in een dynamisch evenwicht.
Wit moet iets doen aan Pd7. Al de zetten die 
hiervoor in aanmerking komen zijn:
1.Tb7 Pd6  2.Tc7 ziet er gekunsteld uit.
1.Tbd1 dekt Pd7 (doch Tb1 stond al actief op 
de b-lijn)
1.Tfd1 dekt Pd7 en activeert Tf1 (dus 
principieel beter dan 1.Tbd1)
1.Pe5 (met aanval op pion c4 en c6 doch laat 
1....Td2! toe waarna deze toren vervelend is.)
1.Pc5 (met aanval op pion e6 en het idee van 
Pe4 te spelen) doch na .1...Td2  2.Pxe6 is het 
niet zeker of Pe6 nog kan ontsnappen.
1.g4?! (oog om oog, tand om tand) doch na 
1...TxPd7  2.gxPf5 exf5 staat zwart 2 pionnen 
voor. Slecht dus.

Conclusie: de beste zet met het minste risico is 
1.Tfd1 omdat die gewoon verhindert dat Td8 
naar d2 kan komen.
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XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zppwqn+-zpp'
6-+-+psnl+&
5+-zp-+-+-%
4-+P+-+-+$
3+-+-+Nvl-#
2PzPL+-zPPzP"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Hoe sla je Lg3 er af en waarom ?

Principieel sla je steeds met de h-pion behalve 
als er een reden is om het niet te doen. Als je 
met de h-pion slaat heb je immers een grotere 
invloed op het centrum dan wanneer je met de 
f-pion zou slaan. Wijk enkel af van deze 
positionele vuistregel als er een tactische reden 
voor is.
Er is hier geen tactische reden en dus is 
1.hxLg3 de betere zet

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

Zwart aan zet. 
Wat speel je, 1....Da7 of 1...Db8?

Laten we de keuze maken op basis van 
eliminatie.
Zwart kan niet verhinderen dat Ta8 geruild 

wordt tegen Le4. Op zichzelf is dit geen 
probleem, ware het niet dat zwart een 
"verloren toren" heeft staan op h5.  

De zet 1....Db8?! heeft als groot nadeel dat wit 
vooraleer Ta8 te slaan eerst met 2.Tb1! met 
tempo een (slapend) stuk in de aanval kan 
werpen. 
Indien zwart 1....Da7 speelt kan dit niet, en dus 
is het evident dat 1...Da7 beter is dan 
1...Db8?!.

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppsnpvlpzpp'
6-+n+p+-+&
5+-+-zP-vL-%
4-+L+-+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRN+Q+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Wat te doen met Lg5 ? 
Speel je 1.h4 of 1.Le3 of 1.LxLe7 en 

waarom ?

Om hierop een gefundeerd antwoord te geven 
bekijken we best eerst de pionstructuur. 
Het valt onmiddellijk op dat wit meer ruimte 
heeft dan zwart. Verder staat er een witte 
centrumpion op zwart en bij zwart staan de 
centrumpionnen op wit. Dit betekent dus dat 
Le7 belangrijk is voor zwart want hij dekt de 
zwaktes op zwarte velden, terwijl Lg5 veel 
minder belangrijk is want wit is al "behoorlijk" 
sterk op zwarte velden wegens pion e5 en c3.
Nu we dit weten is het gemakkelijk te 
besluiten dat de beste keuze 1.LxLe7 is. Het 
enige positioneel nadeel aan deze zet is dat wit 
een stuk ruilt en zwart hierdoor minder last 
krijgt van zijn ruimteprobleem. Zwart blijft nu 
echter wel een hele tijd zwak op de zwarte 
velden en wit kan proberen dit uit te buiten. 
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Aanvalsmotief Lxh7
Het offer motief Lxh7 is soms te onderzoeken 
vooral als er ook een witte pion op e5 staat. 
Deze pion verhindert immers een verdedigend 
paard op f6 en kan in sommige varianten ook 
vluchtvelden van de koning wegnemen.

Vooreerst een structureel voorbeeldje.

Veronderstellen we volgende stelling.

Zoek naar het aanvallend potentieel van wit en 
het verdedigend potentieel van zwart.

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-vln+p+-+&
5+-+pzP-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+L+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet

Als we naar de witte stukken kijken zien we 
dat  er  aardig  wat  stukken  op  de  zwarte  K-
vleugel  staan  gericht  (beide  lopers,  Pf3  en 
ook Dd1 kan er snel ingezet worden). Verder 
merken we op dat er weinig zwarte stukken de 
K-stelling  verdedigen  (er  is  o.a.  geen  Pf6 
mogelijk wegens pion e5). Een sterke indicatie 
om naar offerwendigen te zoeken.

10.Lxh7+  (vooraleer  te  offeren  is  het 
natuurlijk aangewezen om één en ander door 
te  rekenen  maar  laten  we  nu  gewoon  dit 
leervoorbeeld  doorworstelen  zodat  je  de 
stellingspatronen ziet) 

Kxh7  11.Pg5+  (let  er  op  dat  Lc1  dit  paard 
verdedigt  want  anders  volgt  er  gewoon 
DxPg5) Diagram 

XABCDEFGHY
8r+lwq-tr-+(
7zpp+-+pzpk'
6-vln+p+-+&
5+-+pzP-sN-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet

Zwart  heeft  meestal  maar  2  alternatieven, 
namelijk Kg8 of Kg6 aangezien Kh6 meestal 
faalt op Pxf7++ en damewinst.
Na  11...-Kg6!?  moet  wit  meestal  kiezen  uit 
12.h4 of 12.Dg4 of 12.Dd3+, dit naar gelang 
de toevalligheden van de stelling.

Bekijken  we  nu  in  het  bijzonder  11...Kg8 
omdat  ik  hier  in  deze  stelling  een  mooie 
wending kan tonen die je best in je "kennis-
arsenaal"  hebt  omdat  je  ze  anders  misschien 
niet kan vinden achter het bord. 

Na  11...Kg8  volgt  12.Dh5  (met  een 
matdreiging  op  h7) Te8  (maakt  ruimte  voor 
Kg8) Diagram 
XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7zpp+-+pzp-'
6-vln+p+-+&
5+-+pzP-sNQ%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Is er een matwending ?



schaaktraining.met.jan Nr 13          01-09-2013                                                               pagina  10

ja, ze begint met 13.Dxf7+ Kh8 14.Dh5+ Kg8 
Diagram 
XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7zpp+-+-zp-'
6-vln+p+-+&
5+-+pzP-sNQ%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet

Dit  diagram verschilt  nauwelijks  van  het  vorige, 
alleen is pion f7 verdwenen ....

15.Dh7+  Kf8  16.Dh8+  Ke7  en  doordat  er  geen 
pion  op  f7  meer  staat  volgt  er  .... 17.Dxg7# 
Diagram 
XABCDEFGHY
8r+lwqr+-+(
7zpp+-mk-wQ-'
6-vln+p+-+&
5+-+pzP-sN-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart staat mat, met bijzondere dank aan pion 
e5 die verhindert dat zwart Kd6 kan spelen.

Ik  raad  je  aan  om  deze  wending  nogmaals 
opnieuw  te  bekijken  zodat  je  ze  beter  kan 
memoriseren want ze aan het bord vinden is 
niet iedereen gegeven.

En nu een voorbeeldje uit mijn tornooipraktijk:
 1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.Pf3 Pc6 5.Ld3 cxd4 
6.0–0 Lc5 7.Pbd2 Pge7 8.Pb3 Lb6 9.Lf4 0–0 
Diagram 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-snpzpp'
6-vln+p+-+&
5+-+pzP-+-%
4-+-zp-vL-+$
3+N+L+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

10.Lxh7+! Kxh7 11.Pg5+ Diagram 
XABCDEFGHY
8r+lwq-tr-+(
7zpp+-snpzpk'
6-vln+p+-+&
5+-+pzP-sN-%
4-+-zp-vL-+$
3+N+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

11...Kg6!   [Merk  op  dat  11...Kg8? hier 
weliswaar  geen  mat  loopt,  maar  wel  veel 
materiaal verliest na 12.Dh5 Te8 13.Dh7+! (en 
nu  geen  13.Dxf7+?  Kh8  14.Dh5+   Kf8 
15.Dh7+  Kf8  16.Dh8+  Pg8!  en  de  aanval 
stokt)  14.Dh8+  Pg8  (en  dus  net  geen  mat 
omdat  deze  paardenzet  mogelijk  is)  15.Ph7+ 
Ke7  16.Lg5+!  Pf6  (16...f6  17.Dxg7#)  
17.Dxg7!] 
12.Dg4 dreigt Pxe6+ en PxDd8 12...f5 13.Dg3 
De8  14.Pxe6+?!  Kf7!  en  het  witte 
aanvalsvoordeel wordt kleiner en kleiner. 
I.p.v.  14.Pxe6?! zou  hier  14.Pd2  of  14.Tae1 
veel sterker geweest zijn. Inderdaad, zwart kan 
gewoon  niets  doen  en  moet  afwachten.  Wit 
kan  dus  rustig  eerst  zijn  stukken  beter  in 
stelling brengen vooraleer hij  overgaat tot de 
tactische berekeningen.
Uiteindelijk  won wit  de partij  nog, maar  het 
mag duidelijk zijn dat 11...Kg6 soms een veel 
betere verdediging is dan 11...Kg8. 
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Pionneneindspel
Even kijken of we goed met onze laatste pionnen spelen ....

Ik denk dat de oefeningen niet zo moeilijk zijn als je bepaalde eindspeltechnieken kent.

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

Eind 1: Wit aan zet.  
Wat speel je: 1.Ka3 of 1.Kb3 ?

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

Eind 2: Wit aan zet. 
Opgeven of is er nog iets ?

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

Eind 3: Wit aan zet.  
Wat speel je: 1.h4  of 1.g4 ?

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

Eind 4: Wit aan zet. 
Is dit gewonnen of verloren ?
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Oplossing:

Eindspel 1:
Wit aan zet moet zijn pion b5 opgeven. De vraag is of hij remise kan afdwingen of 
niet tegen de zwarte pion b6. Het antwoord op deze vraag is een makkie, als je de 
techniek kent van de sleutelvelden. De sleutelvelden voor pion b6 zijn de velden a4-
b4 en c4. Wit moet zorgen dat de zwarte koning die niet kan betreden en dan is het 
remise. Wit speelt daarom 1.Ka3! en na 1....Kxb5 volgt 2.Kb3! en door de oppositie 
kan zwart niet op de sleutelvelden komen. Remise
Indien wit 1.Kb3? zou spelen verliest hij omdat hij na 1...Kxb5 moet spelen en dus 
de doorgang moet verlenen aan de zwarte Kb5 die dan op een sleutelveld (a4 of c4) 
geraakt.

Eindspel 2:
Het betreft hier een eindspel met een randpion. Zoals geweten is een randpion niet zo 
sterk als een gewone pion, en wit kan dit hier mooi bewijzen. 
Wit speelt 1.Ke5! Kxh4  2.Kf4! Kh3  3.Kf3 -Kh2  4.Kf2 h4 (Kh3? 5.Kg1 en 6.Kh1 is 
dood remise) 5.Kf1! en remise.

Eindspel 3:
Een eenvoudige keuze als je het artikel "de randpion" (zie schaaktraining Nr 5) kent. 
Je weet dan dat een randpion maar een "halve" pion is en dus soms niet volstaat voor 
winst. 
Ook hier is dit het geval want na 1.h4?-gxh4!  2.gxh4 - Kf6 gaat zwart met zijn 
koning op h8 staan en is het potremise.
Wit moet dus 1.g4! spelen om dan langzaam aan de zwarte koning (die moet spelen !) 
achteruit te drukken. Bijvoorbeeld: 1.g4! - Kf6  2.Kd5 - Kg6  3.Ke6 - Kh6  4.Kf6 en 
de g5-pion valt waarna de winst eenvoudig is. 

Eindspel 4:
Indien wit onvoldoende accuraat speelt zal zwart na promotie op a1 met de vingers in 
de neusgaten winnen. Gelukkig kan wit op mat spelen en zo belangrijke tempo's 
winnen. Met 1.Kg6! kan Kg8 niet meer bewegen en moet je nu gewoon "tellen". 
Zwart heeft nu nog 4 zetten nodig om te promoveren (a4-a3-a2-a1D) en wit heeft nog 
hoeveel zetten nodig om mat te zetten ? "h4-h5-h6-h7mat" dus ook 4. 
Conclusie: net als zwart 4...a1D gespeeld heeft, geeft wit mat met 5.h7. 
De stelling is dus gewonnen voor wit.


