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Wereldkampioenschap Carlsen - Anand
Van 07 november tot 28 november 2014 gaat het Wereldkampioenschap door te Sochi (Rusland) 
tussen de huidige ( Carlsen ) en de voormalige Wereldkampioen (Anand).
Ter herinnering, in 2013 won Carlsen met duidelijke 6,5-3,5 van Anand. Zal het dit keer anders 
uitdraaien ?
Anand toonde zich in 2013 niet van zijn sterkste kant, en gaf toen o.a. op een "domme" manier een 
belangrijk punt weg in de 9e matchpartij.
Hierbij de cruciale fase. Zwart heeft 2 !! dames , maar wit dreigt na Th4 ondekbaar mat op h7.
Wit aan zet heeft keuze uit 28.Tf1 of 28.Kf2 of 28.Pf1 of 28.Lf1.   Wat kies je ?

XABCDEFGHY
8-+lwqntrk+(
7+-+-+p+p'
6-+-+-zPpwQ&
5+-+pzP-zP-%
4-+pzP-tR-+$
3+-zP-+-sN-#
2-+-+-+LzP"
1+q+-+-mK-!
xabcdefghy

Anand - Carlsen

Na 28.Tf1?? Dc2 heeft wit niet de minste 
compensatie voor de 2e zwarte dame.
Na 28.Kf2? Dc2+!  29.Pe2 Df5!! is de witte 
mataanval afgestopt en blijft zwart materiaal 
voor.
Na 28.Pf1? De1!  29.Th4 DxTh4 is de 
mataanval afgeblokt en staat zwart materiaal 
voor.
Na 28.Lf1! Dd1  29.Th4 (dreigt mat op h7) 
Dh5 (oef, nog net op tijd)  30.PxDh5 gxPh5 
31.Txh5 (dreigt mat op h7) Lf5! (oef weer net 
op tijd) en de partij is in evenwicht.

Jan Gooris 
Er verschijnen 20 trainingsnummers in 2014 op:                    
De 1e en 15e van de maand , behalve 15 juli en 15 augustus
Individueel abonnement 20 Euro - Clubabonnement 80 of 120 Euro
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Wat is veranderd ? 
Elke zet van de tegenstander verandert iets in de stelling. Er wordt iets "versterkt, en iets anders 
verzwakt". Onze aandacht gaat vooral naar die verzwakking ....
XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7+l+-+pvl-'
6p+-zp-snp+&
5+psn-+-sN-%
4-+-sNP+-zp$
3+-vLL+Q+P#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit speelde 1.Dd1-f3.  
Wat verandert dit ? en hoe profiteren ?

De zet heeft enkele voordelen zoals:
-stukontwikkeling 
- bijkomende verdediging van pion e4 
- hij verhoogt de druk op Pf6 en pion f7

De zet heeft echter ook enkele nadelen:
- Df3 staat in het vizier van Lb7
- Pg5 heeft nu geen vluchtveld meer

Zwart kan nu winnen met 1...Te5! aanval op 
een Niet Verdedigd stuk en materiaalwinst 
aangezien er op 2.Df4 of 2.De3 gewoon 
2...PxLd3 volgt en dan 3...TxPg5.
XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zpp+n+pzpp'
6-+p+p+l+&
5+-+nzP-+-%
4-+LsN-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPsNQzPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Wit speelde 1.Pb1-d2. 
Wat verandert dit ? en hoe profiteren ? 

Eens ik deze "normale ontwikkelingszet" had 
gespeeld zag ik snel de mogelijke gevolgen. 
Ten eerste kan zwart nu eventueel uitpakken 
met 1...-Pf4 omdat Lc1 tijdelijk "blind" is. 
Omdat zwart echter te weinig stukken actief 
heeft, levert dit geen verder gevaar op. 
Een tweede gevolg is dat pion c2 nu plots 
"nul-verdedigd" staat. Waar hij voordien nog 
comfortabel verdedigd was door Pd4 en De2 is 
hij nu nog enkel verdedigd door Pd4....En 
zwart kan dus proberen daarvan te profiteren 
door de "enige verdediger" te verjagen met 
1...c5!?. In de partij draaide het gelukkig niet 
echt in het voordeel uit van zwart omdat wit 
met 2.LxPd5  exLd5 3.e6! cxPd4 exPd7+ de 
stelling kon open gooien en zwart in 
moeilijkheden kwam. 
XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+l+-wqpzpp'
6pvl-+psn-+&
5+p+-+-+-%
4-zP-+P+-+$
3zP-+-+NzP-#
2-vL-+QzPLzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

Zwart speelde 1...-Pd7-f6. 
Wat verandert dit ? en hoe profiteren ?

Het is duidelijk dat zwart pion e4 onder druk 
zet met zijn laatste zet. Zijn laatste zet heeft 
echter ook tot gevolg dat veld e5 nu "vrij is" 
waar het voordien door Pd7 werd 
gecontroleerd. Als je dat dus opmerkt zie je 
snel dat Pf3 naar dit veld kan gaan en hierdoor 
Lg2 de pion e4 bijkomend kan verdedigen.

De zet 2.Pe5! is positioneel GOED want het is 
een paard dat over de evenaar heeft post gevat. 
Het staat er ook behoorlijk veilig want Lb2 
verdedigt het voldoende.
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XABCDEFGHY
8-tr-wq-tr-+(
7+-zp-+-+k'
6-+-zp-+p+&
5+n+Pzpl+p%
4-zpN+-+-zP$
3+P+-zP-zP-#
2PwQ-+-+L+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
Zwart heeft zonet 1...Ld7-f5 gespeeld.

Deze zet oefent niet direct sterke druk uit op 
de witte stelling en dus kan wit zich rustig de 
vraag stellen wat er veranderd is met die loper 
op d7. En ja hoor, veld c6 is nu niet meer 
verdedigd. Een sterk idee is dan ook 2.Pa5 
(dreigt Pc6) met nadien druk op de half-open 
c-lijn.  Het enige gevaar aan 2.Pa5 is dat het 
stuk daar Niet Verdedigd staat en wit dus goed 
moet controleren of dit niet gevaarlijk is. 
XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpp+-zppvlp'
6-+pzp-snp+&
5+-snP+-+-%
4-zPP+P+l+$
3+-sN-+N+-#
2P+Q+LzPPzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

Wit speelde 1.b4  .    
Wat verandert dit ? en hoe profiteren ?

De grote verandering is dat de diagonaal h8-a1 
nu verder geopend werd, en met de opstelling 
van Lg7 doet dit de wenkbrauwen fronsen.
Zwart wint dan ook materiaal met 1...Pcxe4! 
want 2.PxPe4 PxPe4 3.DxPe4? LxTa1.
Merk op dat 1...Pfxe4? fout is wegens 2.Lb2!! 

en plots hangen er heel wat zwarte stukken. 
Bijvoorbeeld: 2...PxPc3  3.LxPc3 LxLc3+ 
4.DxLc3 en nu hangen Pc5 en Th8. 
XABCDEFGHY
8-+-+r+-tr(
7zpp+-+-mk-'
6-+p+-+p+&
5+-+p+l+-%
4-wQ-+-+-+$
3+PzP-wqP+-#
2P+-sN-+-+"
1+-mK-+-tRR!
xabcdefghy

Wit speelde 1.b3. 
Wat verandert dit ? en hoe profiteren ?

Door 1.b3 te spelen staat plotseling pion c3 
Nul Verdedigd en wordt hij dus een zwak punt. 
Om hiervan te profiteren moet zwart iets 
verzinnen om de verdediger (Db4) weg te 
lokken. Dit kan met 1...c5! en na 2.Dxb7+ 
(Da5 b6!) Te7 wint zwart omdat hij op c3 zal 
binnen vallen. 
XABCDEFGHY
8-+r+-sn-mk(
7zp-+-tR-+p'
6-zp-+-zpp+&
5+-+P+-+P%
4-+-+-vL-+$
3+-+-+-+-#
2P+-+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Zwart speelde 1...g6. 
Wat verandert dit ? en hoe profiteren ?

Na 1...g6 is veld h6 vrij gekomen. 
Met 2.Lh6!   gxh5  3.LxPf8 TxLf8  4.d6! Td8   
5.d7 en zwart kan de promotie zonder 
materiaalverlies niet verhinderen.
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Positiespel
De volgende stellingen, allen uit een zelfde partijtje, bevatten interessante positionele aspecten.

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzp-+pvlp'
6-+nzp-snp+&
5+-+Pzp-vL-%
4-+-+P+-+$
3+-zPL+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRN+Q+RmK-!
xabcdefghy

Wit heeft zopas 1.d5 gespeeld. 
Kies je voor 1...Pa5 of 1...Pb8 of 1...Pe7 ?

Hopelijk heb je gezien dat 1...Pa5?? een 
blunder is vanwege  2.b4! en stukverlies.
Zwart moet dus kiezen tussen 1...Pb8 en 
1...Pe7. Beide zetten zijn ongeveer 
gelijkwaardig maar leiden wel tot andere 
vooruitzichten voor zwart.
Na 1...Pb8 kan hij dit paard via d7 naar c5 
loodsen waar het aan de evenaar staat en druk 
kan uitoefenen op pion e4. 
Na 1...Pe7 denkt zwart meer aan een 
mogelijke aanval op de K-vleugel met het 
manoeuvre Ph5 (of Pd7) en f5. 
XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzp-snpvl-'
6-+-zp-snpzp&
5+-+Pzp-vL-%
4-+-+P+-+$
3+-zPL+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRN+Q+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet moet iets doen met Lg5.
Kies uit 1.LxPf6 of 1.Le3 of 1.Lh4 of 1.Ld2.

Zwart heeft een beetje ruimtegebrek en 
dan is het meestal goed van niet vrijwillig te 
ruilen zodat hij met dit ruimteprobleem blijft 
zitten. Bovendien is, gezien de centrale 
pionstructuur, de Lg5 een goede loper omdat 
hij de zwarte velden onder controle kan 
houden. Op basis van deze 2 overwegingen is 
1.LxPf6  dus iets minder goed.

Met 1.Lh4 blijft er een steriele druk op 
Pf6, maar kan deze loper nergens anders in 
actie komen. Indien wit de actie zou maken op 
de K-vleugel komt dit goed van pas, maar hier, 
met de witte Koning op Kg1 lijkt dit minder 
waarschijnlijk. Mogelijk kan zwart na 1.Lh4 
zelfs later uitpakken met g5, Pg6 en Pf4. 
Conclusie: 1.Lh4 is ook niet zo sterk.

Na Le3 of Ld2 blijft er druk op pion h6 
en kan wit eventueel deze loper inzetten op de 
damevleugel, terwijl zwart dit niet kan met de 
collega Lg7. Gezien de centrale pionstructuur 
is het aangewezen dat wit probeert actie te 
voeren op de D-vleugel en dus genieten zowel 
1.Le3 als 1.Ld2 de voorkeur.
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-snpvl-'
6-+-zp-sn-zp&
5+-+Pzp-zp-%
4-+-+P+-vL$
3+-zPL+N+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Enkele zetten later. Is 1.Pxg5 hxPg5  2.Lxg5 
een kansrijke voortzetting ?

Alles hangt af van de details, maar er zijn 
behoorlijk wat zwarte stukken die Kg8 kunnen 
helpen en te weinig witte stukken die daar snel 
in actie kunnen komen.
De kans is dan ook klein dat 1.Pxg5 een goede 
zet zou zijn.  Ga best niet te snel over tot 
dergelijke wanhoopsdaad !



schaaktraining.met.jan Nr 17          01-11-2014                                                               pagina  5

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zppzpqsnpvl-'
6-+-zp-sn-+&
5+-+Pzp-vL-%
4-+-+PzP-+$
3+-zPL+-+-#
2PzP-sN-+PzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Enkele zetten later. Zwart aan zet.

Algemene overweging: Zwart heeft een stuk 
voor 2 pionnen, maar een verzwakte K-
stelling. Om de witte aanvalskansen af te 
zwakken zou zwart een maximum aan 
aanvallende stukken moeten ruilen. 
Concrete zetkeuze: In de stelling dreigt wit nu 
met 2.fxe5 een bijkomende pion te winnen 
want 2...dxe5?  is na 3.LxPf6 stukverlies.
Een mogelijke verdediging tegen deze 
dreiging is 1...exf4 doch dit opent de stelling 
verder voor de witte troepen en hierdoor 
kunnen Tf1 en Ld3 makkelijker druk zetten op 
de K-vleugel.  Zwart moet dus best een zet 
verzinnen die aanvallende stukken ruilt, en 
mogelijk ook de stelling gesloten kan houden. 
Vandaar dat 1...Ph7! een goede logische zet is. 
Hij verhindert een direct 2.fxe5 (2...PxLg5) en 
dreigt een vervelende aanvaller (Lg5) te ruilen. 
XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zppzpqsnpvl-'
6-+-zp-+-+&
5+-+Pzp-zPQ%
4-+-+P+-+$
3+-zPL+-+-#
2PzP-sN-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Is 1...Dg4 een aanrader of niet ?

Na 1...Dg4 is dameruil verplicht en is zowat al 
het aanvalspotentieel van wit geruild.
Zwart kan daarna dan rustiger zijn 
stukvoordeel uitspelen.
Conclusie: ja, 1...Dg4 is goed.

XABCDEFGHY
8-+-+-vlk+(
7zppzplsn-+-'
6-+-zp-+-+&
5+-+Pzp-zp-%
4-+-+P+-+$
3+-zP-+-+P#
2PzP-sNL+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.
Zwart heeft nu wel een stuk meer, maar het is 

nog de kunst van dit goed uit te spelen. 
Waar zou welk stuk het sterkste staan ?

De zwarte stukken staan voorlopig een beetje 
passief opgesteld en in een eerste fase moeten 
deze actiever worden opgesteld.

Een eerste optie is met 1...c6 proberen om de 
stelling te openen zodat beide zwarte lopers 
meer invloed krijgen. Na 1...c6 wordt wel pion 
d6 zwak en kan wit die mogelijk met 2.Pc4 
onder druk zetten, doch na (bijvoorbeeld) 
2...Pg6 kan Lf8 kan hem dan nog tijdig 
verdedigen.

Een tweede optie is Pe7 een betere plek te 
geven en dat paard zou wel graag ergens aan 
de evenaar post vatten. Veld f4 lijkt ideaal. 
Vandaar dat 1...Pg6 met het idee 2...Pf4 ook 
interessant is. Bovendien blijkt dat wit dit 
moeilijk kan verhinderen met 2.g3 wegens 
2...Lxh3.

Conclusie: zowel 1...c6 als 1...Pg6 zijn goede 
zetten omdat zwart zo probeert de zwarte 
stukken actiever op te stellen.
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Zetvolgorde omdraaien
Zetvolgorde omdraaien is een gekende tip in het oplossen van combinaties.
Je ziet een bepaalde volgorde maar er is een verdediging mogelijk.
Draai de zetvolgorde dan eens om, soms lukt de combinatie dan wel. Hierbij enkele voorbeelden:

XABCDEFGHY
8r+-wqk+ntr(
7zppzp-+pvlp'
6-+-zp-+p+&
5+-+-sn-+-%
4-+PvLP+l+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy
Zwart aan zet ziet dat 1...Pxf3+ 2.gxPf3 
LxLd4 3.DxLd4 Lxf3 faalt op 4.DxTh8.

Heb je een betere suggestie ?  1

XABCDEFGHY
8-+R+-+-vl(
7+-+-+-mkp'
6p+-zpp+p+&
5+-+-+-+-%
4P+-snP+-+$
3+-+-vL-+-#
2-tr-+nzPPzP"
1+L+R+K+-!
xabcdefghy

Wit kan hier met 1.LxPd4 PxLd4  2.TxPd4 
TxLb1+ afruilen naar een beter eindspel met 

een kwaliteit meer. Is er iets beters ? 2

1 Met het omdraaien van de zetten lukt het 
een pion te winnen. Na 1...LxPf3    2.gxLf3   
Pxf3+!  3.DxPf3 LxLd4 is de pion 
gewonnen. 

2 Zetten omdraaien helpt ook hier. Met 
1.TxPd4!   PxTd4  2.LxPd4+ Kf7  3.LxTb2   
LxLb2 heeft wit plotseling een hele toren 
voorsprong. Game over.

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpp+nzppvlp'
6-+p+l+p+&
5+-+n+-+-%
4-+L+-sNP+$
3zP-+-+Q+P#
2-zPPzP-zP-+"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy

Zwart wil geen 2.PxLe6 toelaten en denkt dus 
aan 1...PxPf4  2.DxPf4 en 2...Pe5  met een 

klein positioneel voordeel. Is er iets beters ? 3

XABCDEFGHY
8r+-+rsnk+(
7zpp+-zpR+-'
6-+-+-+-+&
5+-zpPzppzP-%
4-+-+N+-wQ$
3+-+P+-+P#
2P+q+-+LmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Ik speelde hier 1.TxPf8+ - TxTf8  2.g6 (dreigt 
mat op h7) - Tf7  3.gxTf7+ en won uiteindelijk 

een 10-tal zetten later. Is er iets beters ?  4

3 Er is inderdaad veel beter met 1...Pe5!! 
2.De4 PxPf4  3.DxPf4 PxLc4 (of LxLc4) 
en stukwinst.

4 Ik had me veel zetten kunnen besparen als 
ik de zetten had omgedraaid en eerst 1.g6! 
had gespeeld. Er dreigt dan 2.TxPf8 en 
3.Dh7(h8) mat. Zwart heeft nu geen 
verdediging meer en gaat mat.
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Partij-analyse
Hierbij een partijtje uit ons clubkampioenschap dat voor de nodige tactische sensatie zorgt.

Elo 2000 - Elo 2100
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Pc6 meestal wordt hier 
Pf6  gespeeld,  maar  dit  kleine  zijvariantje  is 
ook goed speelbaar.  4.Pf3 Pf6 5.e5 Pe4 6.Ld3 
zet  druk  op  veld  e4  6...Lb4  7.Ld2  Pxd2 
8.Dxd2 f6!?  Een erg interessante zet ! 
XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzp-+-zpp'
6-+n+pzp-+&
5+-+pzP-+-%
4-vl-zP-+-+$
3+-sNL+N+-#
2PzPPwQ-zPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

  Wit aan zet. Wat is de zwarte dreiging ?

Zwart dreigt nu 9...fxe5  10.dxe5 d4! te spelen 
met mogelijk stukverlies voor wit.
 9.0–0–0!? fxe5 10.Pxe5 Pxe5 [Op  10...Pxd4? 
volgt 11.Df4! met een winnende dubbelaanval 
op matveld f7 en Pd4] 11.dxe5 d4 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzp-+-zpp'
6-+-+p+-+&
5+-+-zP-+-%
4-vl-zp-+-+$
3+-sNL+-+-#
2PzPPwQ-zPPzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet lijkt in moeilijkheden te zitten. 
Je gelooft het misschien niet , maar wit heeft 

nog een heel reeks reddingen. 
Kan je er enkele vinden ? 

12.a3  Dit  is  de meest  klassieke verdediging-
reflex omdat die meestal werkt. Wit kan echter 
ook:

- 12.Df4 Lxc3 (12...dxc3? 13.Lb5+ c6 
14.Txd8+) 13.bxc3 en weer is  13...dxc3? 
14.Lb5+ Ld7 15.Lxd7+;

- of 12.Le2 (of andere loperzetten zoals 
Lc4 of Lf1) zodat 12...dxc3? 13.Dxd8+; 

- of 12.Kb1 dxc3? 13.Lg6+ Ke7 
14.Dg5+ Kf8 15.Txd8#]

Indien  je  beter  wilt  schaken  moet  je  er  op 
oefenen van steeds meerdere "goede" zetten te 
zoeken zodat  je  daaruit  de beste  kan kiezen. 
Dus nooit  doorrekenen op de eerste de beste 
zet  die  in  je  hoofd schiet,  maar  naar  andere 
KandidaatZetten (KZ) zoeken is de boodschap.

 12...La5 13.b4 c5 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zpp+-+-zpp'
6-+-+p+-+&
5vl-zp-zP-+-%
4-zP-zp-+-+$
3zP-sNL+-+-#
2-+PwQ-zPPzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet. Is 14.bxLa5 een goede optie ?

 Jazeker want na 14.bxLa5 (stukwinst) dxPc3? 
(materiaal  herstel)  volgt  15.Lg6+!  Ke7 
16.Dg5+ en wit wint makkelijk. 

14.Pe4 Niet slecht, maar sterker was het reeds 
geciteerde 14.bxLa5 enz. 
14...0–0 15.Pg5? Wit verzaakt aan makkelijke 
materiaalwinst  met  15.bxLa5  (=  zuivere 
stukwinst)  en  gaat  onterecht  op  zoek  naar 
complicaties.
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TE  ONTHOUDEN:  als  je  makkelijk  kan 
winnen neem dan deze weg. Ga enkel op zoek 
naar duistere complicaties als je slechter staat. 
Diagram 
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-+-zpp'
6-+-+p+-+&
5vl-zp-zP-sN-%
4-zP-zp-+-+$
3zP-+L+-+-#
2-+PwQ-zPPzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

 Zwart aan zet.  
Een stelling met veel opties. 

Welke KZ zie je?

Ik zie volgende KZ:
Zwart  kan  zijn  loper  redden  met  15...cxb4. 
Zwart  kan  ook  15...h6 spelen  waarmee  hij 
16...DxPg5 dreigt. Zwart kan  15...Lc7 spelen 
met aanval op pion e5 of ook het chaotische 
15...Txf2 !? spelen (16.DxTf2 DxPg5+). In de 
partij kiest zwart echter voor het hyperactieve  

15...Dd5?!  16.Lxh7+  Kh8  17.De2  Wit 
verzaakt dus aan 17.bxLa5 en wil nu gewoon 
een mataanval opzetten met 18.Dh5. Diagram 
XABCDEFGHY
8r+l+-tr-mk(
7zpp+-+-zpL'
6-+-+p+-+&
5vl-zpqzP-sN-%
4-zP-zp-+-+$
3zP-+-+-+-#
2-+P+QzPPzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 
Zie je nog een redding of geef je op ? 

De partij speelde zich af naast mijn bord en ik 
kon het gebeuren dus behoorlijk goed volgen. 
Ik dacht dat zwart klaar was voor de analyse-
zaal maar er volgde .... 

17...Da2!! 18.Dh5 Dxa3+ Diagram 
XABCDEFGHY
8r+l+-tr-mk(
7zpp+-+-zpL'
6-+-+p+-+&
5vl-zp-zP-sNQ%
4-zP-zp-+-+$
3wq-+-+-+-#
2-+P+-zPPzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

  Wit aan zet.
Kies je 19.Kb1 of 19.Kd2 ?

19.Kb1 [Natuurlijk geen  19.Kd2?? wegens 
19...Txf2+ 20.Ke1 De3+] 
19...Dxb4+ 20.Kc1 Da3+ 21.Kb1 en remise 
Diagram 
XABCDEFGHY
8r+l+-tr-mk(
7zpp+-+-zpL'
6-+-+p+-+&
5vl-zp-zP-sNQ%
4-+-zp-+-+$
3wq-+-+-+-#
2-+P+-zPPzP"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

beide koningen zijn in groot gevaar, maar de 
wederzijdse  dreigingen  houden  de  partij  in 
evenwicht.  

Een dynamische partij !
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Wat denk je van ....

XABCDEFGHY
8r+-+k+ntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-wq-+&
5vl-+-zpl+-%
4-+L+-+-+$
3vLQzP-+N+-#
2P+-sN-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wat denk je van  1.Dxb7  
en wat van 1.Lxf7+ ?  5

XABCDEFGHY
8l+-wqrvlk+(
7+-zp-+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+p+-+-+-%
4-+-+Nzp-+$
3+LzPP+N+-#
2-zP-+QzPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit denkt aan 1.Pfg5. Is dit een goede zet ? 6

5 Na 1.Dxb7 volgt 1...Tb8!!  2.Da6 Tb6! en 
wit verliest materiaal !! 
Na 1.Lxf7+ volgt op 1...Dxf7  2.Dxb7! 
(dubbelaanval !) Tb8  3.DxPc6+ en wit 
heeft een pion gewonnen.  

6 Na 1.Pfg5 zag zwart dat De2 in het vizier 
van Te8 stond en speelde 1..DxPg5 doch er 
volgde "verrassend" 2.Lxf7+ Kh8  3.LxTe8 
en wit won makkelijk.
Merk op dat na 1.Pfg5 zowel 1...Te7 
2.Dh5! h6 3.Dg6! alsook 1...Pe5  2.Dh5! 
LxPe4 (of h6)  3.Pxf7 ook winnend zijn.
Conclusie: 1.Pfg5 is zeer goed en winnend.

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zp-+-+pzpp'
6-zp-+-wq-+&
5+-vlp+-+l%
4-+-+-+-+$
3+P+-+-zPP#
2P+-sNPzPL+"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy
Wit denkt aan 1.Lxd5 met pionwinst. 

Goed genoeg ? 7

XABCDEFGHY
8-+-trk+-tr(
7zpp+-+p+-'
6-sn-+p+-zp&
5+-+-+lzp-%
4-vl-zP-+-+$
3+L+-vL-+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wat denk je van 1...LxPd2  2.LxLd2 Txd4 en 
pionwinst. 8

7 Wit zet na 1.Lxd5 vrijwillig een stuk op NV 
(Niet- Verdedigd), en dan moet je altijd 
opletten. Bovendien staat pion f2 gepend 
door Lc5. 
Zwart kan beide motieven mooi verzilveren 
met 1...De5!    2.Lg2 Dxg3   waarna het 
materieel evenwicht terug hersteld is, maar 
Kg1 toch behoorlijk onveilig staat.

8 Indien zwart nog een zetje verder kijkt zou 
hij zien dat wit dan 3.Lc3 kan spelen met 
materiaalwinst.
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Pionneneindspel
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5zPK+-mk-+p%
4-+-zp-+-zP$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet denkt aan remise want:

- 1.a6 - d3 2.a7 - d2  3.a8D - d1D  
- of 1.Kc4 - Ke4  2.a6 - d3 3.Kc3 - Ke3 
       4.a7 - d2 5.a8D -d1D

 of is er nog iets ?

Wit heeft nog een verborgen resource.
Namelijk 1.Kc4 - Ke4  (en nu is de zwarte 
koning op een schaakveld van a8 gelokt wat 
een tempo oplevert !!) 2.a6 - d3  3.a7! (en dus 
geen Kc3) - d2  4.a8D+ - Ke3 en wit wint dit 
eindspel probleemloos.  De zwarte koning 
werd dus op een schaakveld gelokt waarna wit 
een belangrijk (schaak)tempo wint.

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

Wit aan zet ! 
Is dit eindspel verloren ?

Wit is in zetdwang en moet dus pion f4 
opgeven. Wit kan echter remise houden 
wanneer hij er nu gewoon voor zorgt dat hij na 
1...Kxf4 de oppositie kan nemen (2.Kf2). 

Daarom moet wit nu 1.Ke2! spelen zodat er na 
1...Kxf4 2.Kf2! volgt en remise is binnen.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-zp-+-+k'
6-+-+-mKp+&
5vl-+-+-zP-%
4-+-+-+-zP$
3+-zp-+-+-#
2-+-+-+-+"
1vL-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet wint !!

Wit heeft een actieve Kf6 en een erg passieve 
La1 maar toch ....
Met 1.Kf7!! en wit haalt een dame met 2.h5! 
gxh5  3.g6+ en wit wint omdat de zwarte 
koning niet voor de g-pion kan geraken en 
hem dus niet kan blokkeren.
Het is dus belangrijk dat de verdedigende 
Koning voor de vrijpion kan blijven.

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

Zwart aan zet. 
Is 1...a1D voldoende voor winst ? 

of is er beter ?

Na 1...a1D  2.g8D krijgen we een erg 
dynamische stelling met goede kansen voor 
zwart maar er moet nog gespeeld worden.
Veel eenvoudiger is 1...Kf7!! (de promotie van 
a2 even uitstellen om de g-pion te slaan).



schaaktraining.met.jan Nr 17          01-11-2014                                                               pagina  11

Maak geen fouten
Een zeer belangrijke vaardigheid die ons veel Elo-punten kan doen stijgen.
XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zppzplwqpzpp'
6-+-+-sn-+&
5+L+P+-+-%
4-+-wQ-+-+$
3+-sN-vL-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Fout 1: Kies uit 1...LxLb5 of 1...a6 of 1...Pg4
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+p+-+-vlp'
6p+-zp-+p+&
5wq-zpP+-+-%
4-+-snLzpN+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-wQ-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Fout 2  Kies uit  1.b4  of  1.Tad1  of  1.Txf4
XABCDEFGHY
8r+lwq-tr-mk(
7zppzpnsn-vlp'
6-+-zp-+-+&
5+N+Pzp-vLP%
4-+-+Pzp-+$
3+-+-+P+-#
2PzPPwQ-+-+"
1+-mKR+LsNR!
xabcdefghy

Fout 3:  Kies uit:  1...Tg8 of  1...Lf6 of 1...Pb6

XABCDEFGHY
8r+-mk-+-tr(
7zppzpl+-zpp'
6-+-+-+-+&
5+-+Rzp-vl-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+NzPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Fout 4: Kies uit 1...Ke8   1...Kc8   1....c6
XABCDEFGHY
8r+-wq-+-tr(
7zppzp-+kzp-'
6-+nzpl+-zp&
5+-vl-zP-+-%
4-+-+Q+-+$
3+-+-vLN+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRN+-+RmK-!
xabcdefghy

Fout 5: Kies uit:  1...Lb6    1...d5     1...Pxe5
XABCDEFGHY
8-trl+-tr-+(
7+-wq-zppmkp'
6-+pzp-+p+&
5zp-+-zP-+-%
4-+pzP-+-+$
3zP-wQ-+N+P#
2-zPP+-zPP+"
1+R+-tR-mK-!
xabcdefghy

Fout 6:  Kies uit 1...d5   1...dxe5   1...Le6
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Oplossing:
Fout 1
Een opwarmer. 
Er is niets bijzonder fout met 1...LxLb5 of  1...a6, terwijl 1...Pg4? stukverlies is na 2.DxPg4!! 

Fout 2
Na 1.b4!? staan er bij zwart 2 stukken aangevallen. Wit zal hierdoor Pd4 winnen, weliswaar ten 
koste van enkele pionnen. AANVAARDBAAR (complexe) zet. 
Na 1.Tad1 dreigt wit met 2.cxPd4 een stuk te winnen. AANVAARDBAAR.
Na 1.Txf4? loopt wit in de val vanwege 1...TxTf4  2.DxTf4? Pe2+ en damewinst. FATAAL.

Fout 3:
Na 1...Tg8 volgt er 2.LxPe7! DxLe7  3.Pxc7 en pionwinst. Dit was mogelijk omdat Dd8 zowel Pe7 
als pion c7, beiden op NV moest verdedigen. FATAAL.
Na 1...Lf6  2.LxLf6 heeft zwart zijn "slechte" loper afgeruild en geen materiaal verloren. GOED.
Ook na 1...Pb6 zal wit geen materiaal verliezen, maar blijft hij wel met zijn "slechte" loper op het 
bord. AANVAARDBAAR.

Fout 4
Na 1...Ke8  2.TxLd7 Td8! kan zwart verplicht een toren ruilen wat de witte aanvalsdruk sterk doet 
afnemen. GOED.
Na 1...Kc8  2.TxLd7 Td8! kan zwart verplicht een toren ruilen wat de witte aanvalsdruk sterk doet 
afnemen. Het enige minpunt is dat na 3.TxTd8+ LxTd8 de zwarte koning en Ta8 behoorlijk passief 
staan. AANVAARDBAAR.
Na 1...c6?  2.TxLd7+ K speelt en 3.Txg7 verliest zwart een pion en blijft de witte aanvalsdruk 
intact.  SLECHT.

Fout 5
Na 1...Lb6 staan er geen punten op NV en dus dreigt er weinig gevaar. GOED.
Na 1...d5? zet zwart vrijwillig Lc5 "en prise" en kan wit met een tempo-zetje 2.Df4+ en 3.LxLc5 
een vol stuk winnen. FATAAL.
Na 1...Pxe5? zet zwart vrijwillig dit paard op NV en kan wit met 2.PxPe5+ dxPe5 3.LxLc5 een stuk 
winnen. FATAAL.

Fout 6
Na 1...d5 heeft zwart een slechte loper en is hij zwak op de zwarte velden. Als "compensatie" heeft 
hij een stabiel centrum en druk op de b-lijn.  GOED
Na 1...dxe5 2.Pxe5 (of Txe5) krijgt wit sterke stukken in het centrum, wat wit een klein voordeel 
oplevert. AANVAARDBAAR.
Na 1...Le6? komt er 2.exd6! exd6  3.d5+! en stukverlies. FATAAL.


