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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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Trap niet in de val ...
Hierbij enkele oefeningen waar je moet zoeken waarom een bepaalde zet fout zou zijn.
Ik heb getracht ze van "gemakkelijk" naar "moeilijk" te rangschikken.

XHGFEDCBAY
1R+-mKQvLNtR!
2zPPzP-+-zPP"
3-+N+L+-+#
4+-+-zP-+-$
5-+-zPp+-+%
6+-+p+nwq-&
7pzpp+-+pzp'
8trnvlk+l+r(
xhgfedcbay

Kan zwart aan zet hier geen pion winnen met 
1...-Pxd4 ?1

XHGFEDCBAY
1R+LmK-tR-+!
2zPPzP-sNQvLP"
3-+NzP-+P+#
4+-+-zPP+-$
5-+p+p+-+%
6+-snp+-zpl&
7pzp-vl-zp-zp'
8+ktr-wq-snr(
xhgfedcbay
Waarom is  1....Pbd7 een slechte zet?2

1  Dit is een klassieker uit de Franse opening. 
Zwart mag NIET 1...Pxd4? spelen wegens 
2.PxPd4 - DxPd4?  3.Lb5+ en 4.DxDd4 
dameverlies.

2   Wegens 2.Pg5! en wit wint pion e6

XHGFEDCBAY
1-mK-+R+-tR!
2+L+-+-zPP"
3PzPQvLqzP-+#
4+-+P+-+r$
5-+Pzp-+-+%
6zp-sn-+nzp-&
7-zpp+-zpp+'
8+k+-tr-+-(
xhgfedcbay
Waarom mag zwart hier niet 1....-Dxe4 

spelen ?3

XHGFEDCBAY
1K+-+-+-tR!
2zPP+-+-+P"
3-+-+P+-vL#
4+-zp-+L+-$
5-+-+-sN-+%
6+-snp+-+-&
7pzp-+-zppzp'
8+k+r+-+r(
xhgfedcbay

Wat te denken van 1....Pd5 ?4

3 Omdat na 1....Dxe4?  2.Df2!! - Dc4 (het 
enige)  3.b3! met een vork op dame en toren 
volgt, waardoor wit een toren wint.

4   Op 1...-Pd5? volgt 2.Pxe6!  en de zwarte 
stelling is een puinhoop omdat de diagonaal op 
de koning opengaat, bvb 2...-Txe6: 3.Lxd5 wat 
de toren pent.
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Toreneindspel

Omdat toreneindspelen voorkomen op het einde van de schaakpartij zitten we niet meer zo fris en 
kan het geen kwaad als we beroep kunnen doen op "parate" kennis. Hierbij enkele eenvoudige 
stellingen die je mogelijk van pas kunnen komen.

Enkele trucjes i.v.m. pionpromotie:
XABCDEFGHY
8R+-+-+-+(
7zP-+-+k+-'
6-+-+-zpp+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-zPK+"
1tr-+-+-+-!
xabcdefghy

Toren 1: Wit aan zet wint
XHGFEDCBAY
1-+-+-+-tr!
2+-zP-mK-+p"
3-zP-+-+-+#
4zP-+-+-+-$
5p+-+-+-+%
6+p+-+-+R&
7-mkp+-+-+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

Toren 2: Zwart aan zet wint
XABCDEFGHY
8-mk-+r+-+(
7+-+-+-+R'
6-mKP+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Toren 3: Wit aan zet wint

XABCDEFGHY
8k+-+r+-+(
7+-+-+-+R'
6KzP-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Toren 4: Wit aan zet bereikt enkel remise
XHGFEDCBAY
1-+K+-+R+!
2+-+-+-+-"
3-mkp+-+-+#
4+-+-+-+-$
5-+-+-+-+%
6+-+-+-+r&
7-+-+-+-+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

Toren 5: Zwart aan zet wint
XABCDEFGHY
8-+-+-tR-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+ptr-%
4-+-+-+-+$
3+-+-mK-mk-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Toren 6: Wit aan zet houdt remise ...
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Oplossingen:
Toren1:

Wit wint met 1.Th8! (dreigt 2.a8D) 1....-Txa7   2.Th7+ en torenwinst. Merk op dat dit trucje 
niet gaat als de zwarte Koning op g7 of h7 staat !! In dergelijke stellingen is het dus aangeraden dat 
de zwarte koning pendelt tusen g7 en h7 zodat hij dat trucje kan vermijden.

Toren2:
Een variant op het vorige thema. Zwart kan hier winnen met 1....Tf1! (dreigt a1D) en op 

2.Txa2 volgt 2....-Txf2+ en torenwinst

Toren3:
Een trucje waar er met schaak wordt gewerkt. Wit wint met 1.Tb7+ - Ka8 (Kc8 2.Ta8! 

dreigt Ta8 mat  en dus moet zwart met Kb8 naar de hoofdvariant overgaan.) 2.Ta7+ - Kb8  3.c7+! - 
Kc8  4.Ta8+ en 5.TxTe8 en 6.c8D+.

Toren4:
Het trucje van oefening 3 kan NIET worden toegepast bij een b (of g) pion!. Deze stelling is 

dus remise !

Toren5:
Een variante op het gekende thema. Zwart wint met 1....-Th6  2.Kg1 - f2+  3.Kf1 - Th1+ en 

wint. Ik merk op dat ook 1...-Ta2 wint (bijvoorbeeld 2.Kg1 - Tg2+ en dat trucje kennen we van 
Oefening 3)

Toren6:
Dit trucje is van een andere aard. De witte toren blijft gewoon achteraan de f-pion hangen 

zodat die niet kan opgespeeld worden.  1.Tf7! en 1...-f4+?  2.Txf4 - Te5+  3.Te4 en remise. Als na 
1.Tf7! daarentegen zwart  1...-Kg4 speelt volgt 2.Kf2 en de witte koning staat voor de vrijpion wat 
remise oplevert.

Toreneindspelen in het Belgisch kampioenschap ....
Als anecdote wil ik je hierbij nog een stelling 
geven van de laatste ronde van het BK 
experten 2011 . 
Beide zijn spelers van boven de 2300 Elo ......
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-mK-+-+&
5+-zP-+-zp-%
4-+-+-+-zp$
3zp-+-+-+P#
2-mk-tr-+P+"
1+-+-+-tR-!
xabcdefghy

Wit aan zet staat schaak. 
Waar naar toe met Kd6 ?

Wit speelde 1.Kc7? en verloor snel omdat hij 
nu pion c5 enkel met een tempo-verlies naar 
c8 kan spelen omdat eerst Kc7 moet spelen.

Met 1.Ke7! kon hij echter een tempo uitsparen 
en kan pion c5 zonder tempoverlies oprukken 
wat wit nog "kansen" geeft. Twee varianten 
om dit illustreren.
Variant EEN:
1.Ke7!  - a2  2.c6 - a1D  3.TxDa1 - KxTa1 
4.c7 - Tc2 5.Kd7 -Kb2   6.c8D - TxDc8 
7.KxTc8. In deze stelling heeft wit nog 
behoorlijke kansen om remise te halen.
Variant TWEE:
1.Ke7! - Tc2  2.Kd6 - Tc1  3.TxTc1 KxTc1 
4.c6 a2  5.c7 a1D  8.c8D+ en in deze 
dynamische stelling heeft wit nog enkele 
kansjes. 

Het mag dus een troost zijn dat zelfs experten 
van het BK hier in de fout gaan.
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Oplossing Huiswerk 17

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

Hierboven de opgave van huiswerk Nr 17.

Deze stelling komt uit een mogelijke wending 
van een partij die ik onlangs speelde.
Ik durfde niet ingaan op deze variant omdat ik 
dacht dat zwart hier zou verliezen.
Het probleem voor zwart is immers dat de 
toren niet beide vrijpionnen kan stoppen 
(althans daar lijkt het op). 

Inderdaad op het "logische" 1....-Ke5  2.f7 - 
Tf1  3.a7 is het niet direct duidelijk hoe zwart 
beide vrijpionnen kan stoppen.

Toen ik dit voorschotelde aan mijn vriend 
FRITZ kwam er spontaan volgende 
zettenreeks als winnend voor zwart:

1....-Tb1+!  en nu heeft wit 3 opties: (Ka5 - 
Ka4 en Kc6)

- 2.Ka5 - Kc5!  (dreigt mat)  3.Ka4 - 
Kb6  4.f7 - Tf1 en beide witte pionnen zijn 
gestopt.

- 2.Ka4 - Kc4  3.Ka3 - Ta1+  4.Kb2 
-Txa6  5.f7 - Ta8 en weer zijn beide pionnen 
afgestopt.

- 2.Kc6 - Tf1! en wit verliest omdat op 
3.a7 nu Txf6+(schaak) volgt en zwart 
dus een tempo wint om Tf8 te spelen 
en de promotie te verhinderen. Dit 
maneuver is zeer interessant. De toren 
jaagt de koning dus eerst op de 6e rij 
om dan met schaak de f6 te kunnen 
slaan.

Opgave Huiswerk Nr 18

XHGFEDCBAY
1-+R+-+-+!
2zPK+-+-zP-"
3-zPL+pvL-zP#
4+-+rvl-+p$
5-+P+p+p+%
6+-+-+-+-&
7pzpl+-+-+'
8+k+-+-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet.
Verliest hij de kwaliteit of is er nog iets ....

Ik kan beter dan Robert Fischer 
en ....Ab Witkamp

Dit moet het ongeveer geweest zijn wat Roger 
Jacobs dacht toen hij de vorige schaaktraining 
doornam. In de betreffende stelling vond Ab 
Witkamp al een mat in 3 (of groot 
materiaalverlies) met 1...Pc3!. Echter ...Roger 
vond een mat in 2 (of groot materiaalverlies).
XHGFEDCBAY
1-+K+-+-+!
2+P+-+-+r"
3-+-+-+-+#
4zP-+n+-+-$
5p+-sNlvlp+%
6+p+-+p+-&
7-mkp+-+-+'
8+-+-+-wQ-(
xhgfedcbay

Heb je enig idee ?  Oplossing (zie laatste blz)
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Gemakkelijke combi's van de Drakenvariant

Ik denk dat een goede manier om een feeling te krijgen met een bepaalde opening, er in bestaat van 
eenvoudige combinaties in deze openingsvariant te bestuderen.
Hierbij een voorbeeld i.v.m. de Drakenvariant van het Siciliaans 
Alle stellingen hieronder spruiten voort uit :"1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 g6 enz."

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zpp+-zpp+p'
6-+-zp-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-sNP+n+$
3+-sN-vL-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

Zwart heeft net 1...-Pg4? gespeeld. 
Een fout in de draak, maar weet je ook 

waarom ?  Wit aan zet5

XHGFEDCBAY
1R+-+RmK-+!
2+P+-+PzPP"
3-+PvL-sN-+#
4+-+PwQL+-$
5P+-+-+-wq%
6+psn-zp-+-&
7pvlpzpl+pzp'
8+k+-+r+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet6

5  Met 2.Lb5+! verliest zwart veel materiaal 
want op 2....-Ld7 volgt 3.DxPg4, en op 
2....-Pc6 volgt 3.PxPc6 - bxPc6  4.Lxc6+

6  Met 1...Pg4!  2.Dd3 (deze dame moet Lc4 
en Le3 blijven verdedigen) - PxLe3! 
3.DxPe3 - TxLc4 en stukwinst voor zwart

XHGFEDCBAY
1R+-+RmK-+!
2+P+-+P+P"
3-+P+-wqL+#
4+-+PsN-+-$
5P+-sn-+-+%
6wQpsn-zp-+-&
7p+pzpl+pzp'
8+k+-+r+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet7

XHGFEDCBAY
1R+-+RmK-+!
2+P+-+P+P"
3-+-+-+L+#
4+Q+Pwq-+-$
5-+Nsn-+-+%
6zpP+-zp-+-&
7-+pzp-+pzp'
8+k+l+r+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet.8

7 Met 1....-Da1+  2.Kd2 - DxPd4 heeft zwart 
materiaal gewonnen

8 Zwart wint belangrijke tempo's door schaak 
te geven en zo zijn dame veilig te stellen. 
1...-Da1+  2.Kd2 - Dc3+  en 3...-PxDg4 en 
damewinst
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Combinaties van een Wereldkampioen:
 Garry Kasparov 

Garik Weinstein is geboren in Azerbeidzjan (1963) en verloor op jonge 
leeftijd zjn vader. Enkele jaren later veranderde de moeder zijn naam in de 
hare; Kasparov. Op 17 jaar wordt hij grootmeester en Jeugdwereldkampioen. 
Kort nadien begint hij aan de opmars naar de wereldtitel en in 1984 speelt hij 
zijn 1e match tegen Karpov die wordt afgebroken en moet herspeeld worden 
in 1985. Hij wint deze match met 13-11 en hij wordt de jongste 
wereldkampioen ooit (22 jaar!). Hij zal nadien in '86 in '87 en in '90 zijn titel 
met succes verdedigen tegen Karpov.
In 1993 is er een nieuwe titelkamp tegen uitdager Short doch wegens onenigheid met de FIDE 
besluiten Kasparov en Short hun match buiten de FIDE te spelen (PCA - Professional Chess 
Association). In 1996 wint hij ook tegen Anand, maar in 2000 verliest hij tegen Kramnik.
In 2005 hing Kasparov zijn schaakstukken aan de haak en focuste hij meer op een politieke 
loopbaan (anti-Poetin). Tegenwoordig is hij vooral bekend in onze contreien wegens zijn simultaans 
tegen CEO's en zijn initiaitief i.v.m. schaken op school.

Hieronder enkele combinaties van hem. (Indien zwart is het bord gedraaid) Tips achter combi 10.

XABCDEFGHY
8-+r+-mk-sn(
7+-+-+-vlQ'
6lzp-+-snq+&
5zp-+NzP-sN-%
4P+-zP-+-+$
3+-+-+R+P#
2-zP-+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
1. Kasparov  - Palatnik (1978) ☺☺☺
XHGFEDCBAY
1-+K+-+-+!
2+-zP-+-+-"
3PzP-zP-sN-zP#
4+-+-+P+-$
5-zp-+Lzp-sn%
6zp-+ltR-+-&
7-mkptr-+pzp'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

2. Webb -  Kasparov  (1980) ☺☺

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7tR-wQ-+pzp-'
6-+-+-wqnzp&
5zP-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+L+P#
2-+-+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
3.  Kasparov  - Torre ( 1981) ☺☺☺
XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7zpl+-+pzpp'
6-zp-+-+-+&
5sn-+p+N+-%
4-+-+-+Q+$
3zP-+L+-+-#
2-+-vL-zPPzP"
1vl-+-+-mK-!
xabcdefghy
4. Kasparov - Najdorf (1982)☺☺☺
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XHGFEDCBAY
1-+-+RtRN+!
2+-vL-+-mK-"
3-+P+p+-+#
4zPP+P+PvlP$
5-+-+-sn-zp%
6+-zp-+-+-&
7pzp-+-+-+'
8+k+-trr+-(
xhgfedcbay
5. Karpov -  Kasparov  (1984)☺☺☺

XHGFEDCBAY
1-mK-+-+-+!
2zPL+-+ntr-"
3-+-+-sN-+#
4tR-+-+Q+P$
5-zP-zP-+-+%
6+-+R+-+-&
7pvl-+-+-+'
8mk-+r+-wql(
xhgfedcbay
6. Karpov -  Kasparov  (1985)☺☺☺

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+-+-+-+-"
3-zP-zP-zp-zP#
4+-+-+-tR-$
5pzP-+p+-+%
6+p+q+-+-&
7-mkp+-mK-wQ'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

7. Winants -  Kasparov (1987)☺☺

XABCDEFGHY
8rtr-+-mk-+(
7zp-+p+p+-'
6-+p+pzP-+&
5+-vl-zP-+-%
4-+l+LzP-mK$
3+R+-+-+-#
2P+-+-+RzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

8. Kasparov - Illescas  (1992) ☺☺☺☺

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

9. Short - Kasparov (1993)☺☺

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7+R+-+p+p'
6-+-+-+p+&
5+p+-+-+-%
4-+q+-+-+$
3+-+-+PzP-#
2-wQ-tr-+-zP"
1+K+k+L+-!
xabcdefghy

10. Kasparov - Topalov (1999)☺☺☺☺☺
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Tips ivm Kasparov:

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.  V2 V2  V2 
2.  negatief verdedigd
3. afruil naar gewonnen eindspel
4.  V1
5.  V2

6.  V2 + V1
7.  afruil naar gewonnen eindspel
8.  V3
9.  V2
10. V1

Oplossingen combinaties Kasparov:
Opgave Score Oplossing
1 3 Er volgen enkele schaakjes .... 1.TxPf6+ - LxTf6  2.Pe6+ - Ke8 

3.PxLf6+ en zwart moet met de dame slaan op f6 om het mat te 
vermijden 

2 2 Wat staat er 2 keer aangevallen en slechts 1 keer verdedigd ? Inderdaad, 
pion c4 .... Er volgde dus 1.Pxc4! - LxPc4  2.LxLc4+ en zwart had een 
pion gewonnen.

3 3 Wit ruilt af naar een gewonnen eindspel met 1.DxTd8+ - DxDd8 2.Ta8 
en de a-pion beslist eenvoudig in het resterende eindspel 

4 3 Pion g7 staat onder druk ..... Met 1.Pxg7! -LxPg7 3.Lh6 won wit de 
partij.

5 3 Uit de WK-match 1984 .... 1....-d2!  en wit gaf op want op 2.Tc2 volgt 
2...-Pd3+ en stukwinst.(Lf2)

6 3 De laatste partij van de rematch WK in 1985. Karpov heeft op zijn 40e 
zet (tijdnood) een fout gemaakt en Kasparaov straft het onmiddellijk af 
met 40....-Da7+  41.Kh1 - LxLg2+  42.KxLg2 - Pd4+ en wit gaf op want 
hij verliest Te6. 

7 2 De Belgische GM staat wel een toren voor maar Kasparov wikkelt mooi 
af ....1....-De7+  2.Kb6 - DxDa7+  3.KxDa7 - c2! en deze promotie kan 
niet meer gestopt worden.

8 4 De zwarte koning heeft weinig ruimte ... Met 1.Lh7! gaat hij 
onherroepelijk mat. Er volgde nog 1...-Lf2+ 2.Kh5 en zwart gaf op. 
Merk op dat zwart ook 1...-Ke8 had kunnen spelen waarna 2.Tg8+ - Lf8 
3.TxLf8+! - KxTf8  4.Tg3 en 5.Tg8 mat zet.

9 2 Uit de PCA-WK match tegen Short. Kaparov ruilt af naar een gewonnen 
eindspel met 1..-Dc6+  2.Dg2 (Tg2? - Tb1 mat) - DxDg2+  3.KxDg2 
(Txg2 - Tb1+  4.Tg1 - TxTg1+ en fxg6) fxg6 en zwart heeft 2 
vrijpionnen die hem een zekere winst opleveren.

10 5 Om deze reeks af te sluiten de wondermooie stelling uit 1999 (Wijk aan 
Zee) die ook wel eens zijn onsterfelijke wordt genoemd. Wit aan zet 
moet iets doen om Db2 te beschermen en speelt ...1.Td7! en na 1...-
TxTd7.2.LxDc4 (dreigt De2 mat) - bxLc4  3.DxTh8 won hij het 
eindspel.
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Partij-analyse

Elo 1300 - Elo 1400  (1 uur bedenktijd)
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 Pf6 4.Lxc6 bxc6 5.d4 exd4 6.Dxd4 c5 (fragment 1) 7.De3  La6 8.Pc3 c6 
9.Ld2 (fragment 2) Pg4 10.Df4 Pxf2? (dit is voor niets nodig en veel te voorbarig) 11.Kxf2 Db6 
12.De5+ Le7 13.b3 f6 14.Pa4? (dit leidt tot stukverlies) fxe5 15.Pxb6 axb6 (fragment 3) 16.Pxe5 0–
0+ (fragment 4) 17.Kg3 Ld6 18.Lf4 (fragment 5) Lxe5 19.Lxe5 Tae8 20.Ld6 Tf7 21.c4 Te6 22.e5 
Tg6+ 23.Kh3 Tf5 24.g3 Tf2 25.Lc7 Th6+ 26.Kg4 Tg6+ remise

Hierbij een korte bespreking van de verschillende partij-fragmenten.
XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zp-zpp+pzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-wQP+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy

Fragment 1
Wat speel je met wit? 
Kies tussen 7.De3 of 7.Dd3  of 7.De5+ en 
motiveer de voor- en de nadelen van elke zet.

De verschillen tussen de 3 voorgestelde zetten 
zijn enkel van postionele aard en hebben geen 
tactische finesses.

- 7.De3 hierdoor blokkeert wit zijn 
Lc1. Bovendien is Lc1 zwartvelderig, en dus 
lijkt het logisch dat de dame in de mate van het 
mogelijk de witte velden controleert. 
Conclusie: De3 is positioneel niet zo sterk.

- 7.Dd3 deze zet is 100% compatibel 
met Lc1. Hij blokkeert hem niet, en dekt de 
witte velden af. Een goede positionele zet dus.

- 7.De5+ de vraag die we ons moeten 
stellen is hoe zal zwart daarop reageren. Als 
hij het doet met De7 dan blokkeert hij zichzelf. 
Als hij het echter doet met 7...-Le7! dan 
vervolledigt hij zijn ontwikkeling en zal hij 
nadien met tempo de De5 kunnen verjagen 
met d6 of Te8. 
Conclusie: De5+ is een  anti-positionele zet 
die wit in moeilijkheden kan brengen.

Eindconclusie: de beste zet is 7.Dd3

XHGFEDCBAY
1R+-mK-+-tR!
2zPPzP-vLPzPP"
3-+NwQ-sN-+#
4+-+P+-+-$
5-+-+-zp-+%
6+-sn-+p+l&
7pzpp+p+-zp'
8tr-vlkwq-+r(
xhgfedcbay

Fragment 2
Wat denk je van 9...Pg4 ?

Principieel is dit geen goede zet want zwart 
speelt in de ontwikkelingsfase onnodig met 
een reeds ontwikkeld stuk. Bovendien zet hij 
het paard daar ongedekt wat steeds een 
tactisch gevaar kan inhouden. 
Conclusie: dus geen goede zet.
Het had daarentegen een goede zet geweest 
mocht hij effectief de dame in moeilijkheden 
brengen.
Volledigheidshalve hierbij een gelijksoortig 
voorbeeld waar het dus wel een goede zet is:

XHGFEDCBAY
1R+-mK-+-tR!
2zPPzP-vLP+-"
3-+NwQ-sNPzP#
4+-+P+-+-$
5-+-+-zp-+%
6zp-sn-vlp+l&
7-zpp+p+-zp'
8tr-+kwq-+r(
xhgfedcbay

Met 1...-Pg4 wint zwart hier de dame.
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XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+-+pvl-zpp'
6lzpp+-+-+&
5+-zp-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+P+-+N+-#
2P+PvL-mKPzP"
1tR-+-+-+R!
xabcdefghy

Fragment 3

Vraag 1: Wat denk je van 16.Pxe5 ?
Vraag 2: Aan welke andere zetten zou je ook 
nog denken ?

Antwoord 1: 
met 16.Pxe5 wint wit wel een pion maar ....zet 
hij Pe5 ongedekt en dan moet je ALTIJD 
opletten. Bovendien komt het paard dan met 
16....-Lf6! in een pijnlijke relatieve9 penning 
want op a1 staat er een witte toren, waarna 
zwart met (bijvoorbeeld) 17...-d6 materiaal 
wint. Conclusie: 16.Pe5 is een foute zet.

Antwoord 2:
De andere zetten waar ik aan zou denken zijn:

- 16.Tad1  (nu dreigt immers effectief 
17.Pxe5)

- 16.The1 of Thd1 zijn echter mijn 
voorkeurzetten zodat er nadien rustig Kg1 kan 
volgen.

9 Een relatieve penning betekent dat je het stuk nog 
kan weg spelen maar dat er dan achteraan materiaal 
verloren gaat.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+pvl-zpp'
6lzpp+-+-+&
5+-zp-sN-+-%
4-+-+P+-+$
3+P+-+-+-#
2P+PvL-mKPzP"
1tR-+-+-+R!
xabcdefghy

Fragment 4:

Vraag 1: wit is aanvallend ingesteld vandaag 
en besluit 17.Kg3 te spelen zodat Pe5 op post 
blijft om pion d7 aan te vallen. Wat denk je 
van deze zet ?
Vraag 2: Wat denk je van volgende 
alternatieve zetten ?  17.Pf3   of 17.Kg1  of 
17.Ke3 ?

Antwoord 1: 
Met 17.Kg3? geraakt wit in grote problemen 
omdat zwart met 17...-Ld6! het ongelukkige 
Pe5 absoluut10 pent.  Zoals je kan zien in het 
partij-verloop had dit tot verlies van de partij 
moeten leiden.

Antwoord 2:
Nu we weten dat Pe5 in groot gevaar staat 
(ongedekt en gemakkelijk te pennen) lijkt 
17.Pf3  de meest logische zet.
De zet 17.Kg1 is positioneel niet interessant 
vanwege het blokkeren van Th1 en Pe5 blijft 
in moeilijkheden na 17...Lf6.
De zet 17.Ke3? is een zet die direct FATAAL 
is  want na 17...-Lg5 is het ...MAT. (Had je die 
gezien ?)

10 Een absolute penning betekent dat het stuk NIET 
weg mag omdat de Koning er achter staat. Een 
absolute penning is in principe erger dan een 
relatieve penning.
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XHGFEDCBAY
1R+-+-+-tR!
2zPP+-+P+P"
3-mK-+-+P+#
4+-vLP+-+-$
5-+-sN-zp-+%
6+-+-vlpzpl&
7pzp-+p+-+'
8+ktr-+-+r(
xhgfedcbay

Fragment 5:
Zwart aan zet.

Vraag 1 : rond welke thema's draait het hier in 
deze stelling ? (M.a.w. waar zijn de zwakke 
punten ?)
Vraag 2: Geef 3 winnende oplossingen.

Antwoord 1:
Wit heeft meerdere zwakke punten; 

- pion c2 en pion e4 staan ongedekt, 
- terwijl Pe5 en Lf4 "nul-verdedigd" 

staan

Antwoord 2:
Er is geen mogelijkheid om van de ongedekte 
pionnen e4 en c2 te profiteren, maar wel om 
van de "nul-verdedigde stukken " te profiteren.

Van de ongelukkige situatie van Pe5 kan zwart 
op 3 manieren gebruik maken.

- Met 18...-g5! mag wit kiezen wat hij 
wil verliezen, Pe5 of Lf4, 

- met het "trucje" 18...TxLf4! 
19.KxTf4 - Tf8+  20.Koning speelt - LxPe5 
heeft zwart 2 stukken voor Tf8.

- en met 18...Tae8!  19.Pd3 - TxLf4! 
20.PxTf4 - g5 en zwart heeft weer 2 stukken 
voor Tf8

In alle gevallen moet dit voldoende zijn om de 
partij te winnen.

Beter dan Robert Fischer ....(2)

Roger Jacobs vond hier een mat in 2 (of groot 
materiaalverlies) met 1...Lf2!

Zwart dreigt nu immers 2...-Pg3 mat

Wat kan wit nu nog zinvol spelen om dit mat 
te vermijden is de hamvraag ? (Zetten als 
Dg8+ bekijken we niet want die zijn niet als 
zinvol te beschouwen.)
XHGFEDCBAY
1-+K+-+-+!
2+Pvl-+-+r"
3-+-+-+-+#
4zP-+n+-+-$
5p+-sNl+p+%
6+p+-+p+-&
7-mkp+-+-+'
8+-+-+-wQ-(
xhgfedcbay

De stelling na 1...Lf2!
Hoe het mat met Pg3+ pareren?

Persoonlijk zag ik hier:
- 2.Pf3 of Pg4. Dit dekt veld g3 af met 

Db8, maar laat 2...-Lc4 mat toe.
- toen zag ik 2.g4 of g3 (vluchtveld g2 

voor Kf1), doch na 2...-Pg3+ is dit ook mat 
want Ld5 dekt veld g2 af....

- Uiteindelijk heb ik FRITZ gebruikt en 
hij vond nog 2.Pd3!? wat ook veld g3 afdekt 
(met Db8) en ook Lc4 mat verhindert. 
Uiteraard is zwart na 2....-Pg3+  3.DxPg3 - 
LxDg3 ook gewonnen. 

Hoe dan ook, hierbij ook een welgemeende 
chapeau aan Roger voor deze schitterende 
ontdekking !

Schaken kan toch mooi zijn ....


