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Ik wens je veel leesplezier

Jan Gooris

schaaktraining.met.jan@gmail.com
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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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Oplossing huiswerk Nr4

Hierbij het diagram van huiswerk Nr4, waarin 
zwart materieel-voordeel heeft. 

De vraag was welke kandidaatzetten je voor wit 
zou onderzoeken.

Eerst een kleine analyse van de stelling. Met 
andere woorden, wat valt me op in de stelling ?
1. De witte koningsstelling is open gespeeld. 
Aangezien er echter niet zoveel stukken meer 
op het bord staan (dames en 2 lichte stukken 
zijn geruild) is dit niet zo problematisch.
2. Zwart heeft een dubbelpion op de b-lijn, maar 
daarvoor vervelende druk op de a-lijn. Wit zal 
wat tijd moeten verliezen om uit die druk te 
komen. (pion a4 moet eerst gedekt worden 
vooraleer Ta1 kan spelen.)
3. Wit heeft het loperpaar en zwart het loperpaard (een woordspeling voor loper en paard). Dat 
betekent dat wit op een kleur (hier wit) meer invloed heeft.
4. Zwart heeft actieve torens (Ta8 drukt op pion a4, en Tf8 staat op een open-lijn).
5. Zowel Pd7 als Ld6 staan ongedekt, maar dreigen via c5 sterk in het spel te komen.

Conclusie: Algemeen denk ik dat zwart "iets" beter staat.

Welke zijn mijn witte kandidaatzetten ?
- 1.Kg2 (teneinde veld f3 af te dekken) maar zwart kan nadien spelen wat hij wil. Met 

andere woorden, hij blijft "iets" beter staan.
- 1. b3 (dekt wel pion a4, maar nu staan al de pionnen op wit en als Lf2 wordt afgeruild na 

1...Lc5, dan heeft wit overal zwaktes op de zwarte velden die hij nooit kan afdekken.) Positioneel 
een niet zo sterke zet dus ....

- 1.c3 zodat er na 1....Lc5  2.LxLc5 - PxLc5  3.Lc2 kan gespeeld worden. Wit heeft dan 
loper (Lc2) tegen paard (Pc5), en dan is het goed om je pionnen complementair (b2 en c3) met je 
loper (Lc2) te hebben. De pionnen dekken zo de zwarte velden en Lc2 dekt de witte velden.

-1. Lf5 (lijkt een logische zet, want hij valt de verdediger van pion b6 aan. Zwart kan hierop 
echter "ontsnappen" met 1...Pc5 of zelfs met 1....Lc5   (2.LxPd7 - LxLf2). Hier wil ik opmerken dat 
deze laatste variant 1...Lc5  2.LxPd7 - LxLf2 toch behoorlijk wat remise potentieel bezit want met 
die ongelijke lopers is het niet zo gemakkelijk om de winst te forceren.

-1. Te1 of Tf1  laten de vrije hand aan zwart ...
-1. c4 deze zet maakt gebruik van Td1 (druk op de d-lijn) en buit de ongedekte stelling van 

Pd7 en Ld6 uit. Positioneel is c4 natuurlijk niet te rijmen met Ld3, maar er zijn (hopelijk) tactische 
motieven. Even controleren:  1.c4 - Lc5 (Pc5 2.cxd5 en na 2....PxLd3  3.TxPd3 is OK voor wit) 
2.LxLc5 - PxLc5  3.cxd5 - cxd5  en de zwarte pionnenstructuur is uit elkaar gerukt en pion d5 is een 
zorgenkindje. Wit heeft nu bijna gelijkspel.

Conclusie:
1.c4! is de beste zet.

Mocht ik die zet niet gezien hebben zou ik gekozen hebben voor  1.c3
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Tactische 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.

Wit aan zet

Oefening 1.  Evalueer:

1.bxc6 
1.LxPd4 
1.Pe2 

Oefening 2.  Evalueer:

1. 0-0
1. Le3
1. h3

Oefening 3.  Evalueer:

1.Df3
1.Dh4
1.Dh3

Oefening 4.  Evalueer:

1.Ta2
1.Txa7
1.Kh2
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Oefening 5.  Evalueer:
1.Pc3
1.Pe3
1.g5

Oefening 6.  Evalueer:
1.Lf3
1.Df3
1.Kf3

Oefening 7.  Evalueer:
1.Td1
1.Dc5
1.Dxb3

Zwart aan zet

Oefening 8.  Evalueer:
1....-Txf3:
1....-Kg7
1....-Le5

Oefening 9.  Evalueer:
1....-Dg6
1....-Lxe6
1....-g6

Oefening 10.  Evalueer:
1.....Ld7
1.....Lb7
1.....Lc3
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Oefening 11.  Evalueer:
1.....-Kd5
1....- g5
1....- h5

Oefening 12.  Evalueer:
1....-Lg7
1....-h5
1....-b4

Oefening 13.  Evalueer:
1...-- fxg6
1....- Da3
1.... -Pg5

Oefening 14.  Evalueer:
1....-Lxc5
1....-Kh8
1....-TxLh6

Oefening 15.  Evalueer:
1....-Pd4
1....-g6
1....-De8

Oefening 16.  Evalueer:
1....Le6
1....Tb8
1....Lf6
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De randpion in het verre eindspel :

Misschien weet je het niet, maar een elementair 
eindspel met "Koning+ pion" tegen "Koning " 
of  "Koning+ pion + stuk" tegen "Koning + 
stuk" is een heel moeilijke opgave om te 
winnen. In een aantal gevallen is het zelfs niet te 
winnen en is het een theoretische remise. (In een 
later artikel hierover meer) 
Wanneer die pion echter een randpion is wordt 
die opgave om te winnen nog veel moeilijker en 
stijgt de kans op remise "spectaculair". 
Je zou kunnen stellen dat de randpion eigenlijk 
maar een halve pion is in deze omstandigheden 
en dit dus de winstkansen ook sterk terug 
schroeft.

Ik ga hier slechts 2 gevallen van de randpion 
behandelen. Deze van "koning+randpion" tegen 
"Koning" en deze van "Koning + randpion + 
loper" tegen "Koning" (zonder loper !!).
Ik sluit daarna af met enkele oefeningen op dit 
thema.

"Koning + randpion" tegen "Koning"

Hier zijn er 2 opstellingen die tot remise leiden.
De eerste is de opstelling "Koning in de hoek" 
waar de "Koning" gewoon in het hoekje gaat 
staan en er niet kan uitgeduwd worden.  

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

Zwart aan zet kan enkel promotie afdwingen als 
hij Kh1 kan verdrijven. Wat hij ook probeert, 
wit blijft gewoon pendelen tussen h1/h2 of 
tussen h1/g1. Remise.

Ik merk op dat alles 1 rij naar links gewonnen is 
voor zwart. (diagram)

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

Inderdaad, hier is het met 1....Kg3!  2.Kh1 - 
Kf2!  3.Kh2 -g3 4.Kh1 g2 en 5...g1D gewonnen 
voor zwart.

De tweede opstelling is die van "opsluiting van 
de andere koning". Hier wordt de andere koning 
niet toegelaten de rand te verlaten. (diagram)

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

Op 1...h3 volgt 2.Kf1 (Kf3?? -Kg1  3.Kg3 h2 en 
zwart wint) en nu:

- 2.... Kh1  3.Kf2 en wit blijft pendelen 
tussen f1 en f2 waardoor de zwarte Koning in de 
weg van zijn randpion blijft staan.

- 2....Kg3  3.Kg1! h3  4.Kh1 en onze 
Koning staat in de hoek zoals in de 1e 
opstelling.

Ook hierbij ter vergelijk een zelfde stelling met 
alles 1 rij naar links opgeschoven (diagram)
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+p+$
3+-+-+-+-#
2-+-+K+k+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart wint gemakkelijk met 1....g3 2.Ke1 Kh2 
3.Ke2 (of Kf1)  g2 enz.

"Koning + randpion + loper" tegen 
"Koning"   (zonder loper !!)  

Het lijkt een vrij onevenwichtige strijd, maar 
toch is er 50% kans dat dit remise wordt als de 
koning het hoekveld kan bereiken. De reden 
daarvan is dat de loper gebonden blijft aan 
dezelfde veldkleur.

Hieronder 2 gelijkaardige diagrammen waarin 
enkel de veldkleur van de loper verschilt.

Het eerste diagram  is gewonnen omdat de loper 
de kleur heeft van het hoekveld van de 
randpion. (Een goede loper dus)
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+l+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+kzp$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

Een mogelijke zettenreeks zou nu kunnen zijn:
1.Kh2 (Kg1 Kg3 2.Kh1 h3 3.Kg1 h2+ 4.Kh1 
Ld5#) h3 2.Kg1 Kg3 3.Kh1 Ld5+ 4.Kg1 h2+ en 
promotie. 
Zwart wint dus, zoals "verwacht".

Het tweede diagram (hieronder)  is echter 
remise omdat de loper niet de kleur heeft van 
het hoekveld van de randpion. Men spreekt van 
de "verkeerde loper".

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

Een mogelijke zettenreeks zou nu kunnen zijn:
1.Kg1 Kg3 2.Kh1 h3 3.Kg1 h2+ 4.Kh1 Le5 
5.Kg2 en de koning blijft Kg2-h1 spelen tot 
wanneer zwart hem pat zet
Verrrassend dus dat zwart niet kan winnen. De 
reden is de randpion met de verkeerde loper.

Toepassing:

Als afsluiter nog  2 voorbeelden waarbij wit 
gebruik maakt van deze eindspelkennis en 
remise haalt. 

Voorbeeld 1: pion h4 gaat verloren. 
Suggesties ?
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-mk-zP$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+K+-+-!
xabcdefghy



schaaktraining.met.jan Nr 5          01-04-2011                                                               pagina  8

Oplossing voorbeeld 1:
Wit bezorgt zwart een randpion met  1.h5! en na 
1...gxh5 volgt 2.Ke1 en:

- hij is nog net op tijd in de hoek na 
2....h4  3.Kf1 - Kg3  4.Kg1 en remise

-of hij sluit de andere koning op na 
2...Kg3  3.Kf1 - Kh2  4.Kf2 en remise.
Een mooi voorbeeld dat een randpion geen 
volwaardige pion is.

Voorbeeld 2: Wit lijkt verloren. Suggesties ?
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-vl-+&
5+-+-+kzp-%
4-+-+-+-zp$
3+-+-+N+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

Oplossing voorbeeld 2:
met 1.Pxg5! blijft zwart  met een randpion en de 
verkeerde loper zitten. Remise.

Ook 1.Pxh4!? - gxPh4?! is zuiver remise doch 
met 1....-Kg4!? kan zwart nog even kleine 
kansen op het bord houden. Waarschijnlijk is dit 
ook echter remise.

Hoe dan ook, de zet 1.Pxg5 is de zuiverste 

omdat hij met zekerheid remise oplevert. 

Ik merk op dat in al deze theoretische 
beschouwingen de randpion de allerlaatste pion 
op het bord is. 
Indien er nog andere pionnen op het bord staan 
gaat al deze theorie natuurlijk niet op omdat 
zwart dan eventueel nog met die andere pionnen 
kan promoveren.

Tot zover de theorie over de (lusteloze) 
randpion. 

Op de volgende bladzijde enkele oefeningen in 
dit verband.
Hier stelt zich telkens de vraag of een verdere 
afruil van stukken genoeg is voor remise of 
niet?
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Oefeningen - Randpion 
Telkens wit aan zet. 

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

1.Heeft wit nog een redding?

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

2. Ruilen of niet ?
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4p+-mk-+-zp$
3+-vl-+-+P#
2-+-vL-+-+"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy

3. Ruilen of niet ?

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

4. Ruilen (via Ld6+) of niet ?

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

5. Torenruil of niet ?
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6l+R+r+p+&
5+-+-+kzP-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+P#
2-+-+-mK-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

6. Torenruil of niet ?
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Oplossingen "Tactische fouten":

Oefening 1:
1.bxc6  is GOED
1.LxPd4 ? - exLd4  2.Pe2 - De4+  FATAAL
1.Pe2? - Ta2  (0-1) FATAAL 

Oefening 2:
1. 0-0? - Lg4! en dameverlies  FATAAL
1. Le3 - Lg4  2.Df1  niet fameus
1. h3! GOED want verhindert Lg4

Oefening 3:
1.Df3 is OK
1.Dh4??  - Txg2 en dameverlies FATAAL
1.Dh3 is OK

Oefening 4:
1.Ta2  OK, met idee T1a1.
1.Txa7? - TxPc5!  2. Txf7 (bxTc5? - Dxc5+) - Kg8   (0-1) FATAAL
1.Kh2 aanvaardbaar

Oefening 5:
1.Pc3 GOED
1.Pe3?  - DxPe3  2.KxPe3 - Pg4 en 3...PxDh2  FATAAL
1.g5  GOED

Oefening 6:
1.Lf3  GOED
1.Df3? - Dd5+ en stukwinst  FATAAL
1.Kf3?! - Dd1+   2.Ke3 Dg1+ 3.Kf3 Dh1+ wint zwart een stuk. FATAAL

Oefening 7:
1.Td1  OK (veilig)
1.Dc5 - f5  2.Kf3 - Pxg1+  3.DxPg1 is OK maar riskant
1.Dxb3? - f5  2.Kf3 - Pd4 en 0-1  FATAAL

Oefening 8:
1....-Txf3? - e5 en dubbelaanval   1-0  FATAAL
1....-Kg7 aanvaardbaar
1....-Le5 GOED (blokeert pion e4)

Oefening 9:
1....-Dg6?  - Df7  2.DxDf7 - exDf7 en mat!  FATAAL
1....-Lxe6?! - 2.Pxe6  en het materieel-evenwicht is hersteld.   AANVAARDBAAR
1....-g6  GOED want hij maakt een gaatje voor Kg8

Oefening 10:
1.....Ld7  GOED
1.....Lb7  GOED
1.....Lc3? - TxLc3  2.bxTc3 - Dxc3 en stukverlies (Th8 of Lc6)  FATAAL 
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Oefening 11:
1.....-Kd5 centraliseert de koning in het eindspel  AANVAARDBAAR 
1....- g5?  2.g4! en deze pion blokkeert de beide zwarte pionnen op h6 en g5. FATAAL
1....- h5 !!  de kandidaat voorop. Zwart zal zo een vrijpion maken. GOED

Oefening 12:
1....-Lg7  GOED, ontwikkelt en maakt ruimte voor Kg8
1....-h5  AANVAARDBAAR
1....-b4? 2.Le6+ - Kg7  3.Dh6 mat  FATAAL

Oefening 13:
1...-- fxg6  GOED, vemindert tijdelijk de druk op de eigen koningsstelling.
1....- Da3?  2.Th8-KxTh8  3.Th1 - Kg8  4.Th8 - KxTh8  5.Dh1 - Kg8  6.Dh7 mat   FATAAL
1.... -Pg5  (dekt veld h7 af) AANVAARDBAAR

Oefening 14:
1....-Lxc5  GOED
1....-Kh8?  2.Td8 - DxTd8  3.Dxg7 mat  (1-0) FATAAL
1....-TxLh6  2.Db3-Kh8  3.DxLc5 AANVAARDBAAR

Oefening 15:
1....-Pd4  GOED  want centraliseert Pd4 en op 2.Txh7 (2.Dh4?! niet h6? wegens 3.Txh6 

maar wel 2.....-Pf8!) - Kxh7  3.Dh4 - Kg6!  
1....-g6? - Txh7  2.KxTh7 - Dh4 mat (1-0)  FATAAL
1....-De8  AANVAARDBAAR want 2.Txh7 (2.Dh4 - Pf8! en niet 2.....-Dg6? wegens 3.Pe7! 

en h7 kan niet meer gedekt worden)- Kxh7  3.Dh4 - Kg6!

Oefening 16:
1....Le6 GOED
1....Tb8? - Df4 en stukwinst  FATAAL
1....Lf6?!- Dxh6 niet fameus.

Huiswerk Nr 5

Toen ik in janurari een bezoek bracht aan 
het grote schaaktornooi "Wijk aan Zee" 
(officieel Tata Steel Chess genaamd)  zag 
ik op één van de borden van de 
neventornooien volgende desastreuse 
stelling.
Wit aan zet kan er op meerdere manieren 
winnen.

Kan je er enkele verzinnen   ?  
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SIMULTAAN
Hierbij de foto van de winnaar van dit prestigieuse tornooi in "Wijk aan 
zee 2011". Het is de Amerikaan Hikaru Nakamura die met zijn 2751 Elo 
de nummer 10 van de wereld is. Hij liet kleppers zoals Anand en 
Carlsen achter zich.

Ik ben erin geslaagd om hem via een grote sponsor te 
strikken voor een simultaan !! Ik heb 15-plaatsen. 
Snel bij mij inschrijven (naam + Elo vermelden)

Oplossingen "De randpion in het verre eindspel":

Opgave 1:
1.Lxg5!  -  LxLg5  en wit dwingt remise af door met zijn koning in de hoek (h1) te gaan post vatten.
Zwart heeft namelijk de verkeerde loper .

Opgave 2:
1.LxLc3! - KxLc3  2.Kb1 en aangezien de koning in de hoek geraakt is, is het theoretisch remise.

Opgave 3:
Na 1.Lxc3? verliest wit!. Dit omdat er naast de randpion ook nog andere pionnen op het bord staan!
Inderdaad, 1.Lxc3? - KxLc3  2.Kb1 - Kd3!  3.Ka2 - Ke3 4.Ka3 - Kf3  5.Kxa4 - Kg3  en wit komt 
hopeloos te laat om pion h4 van promotie af te houden.
De juiste practische zet in deze stelling is dan ook 1.Lg5! .
Zwart moet hier dan de goede weg naar de winst nog vinden (wat niet vanzelfsprekend is):

-1.... a3!? (sluw, maar onvoldoende)  2.Kb1(Lxh4?? - a2 en promotie) - Le1  3.Lxh4 en 
remise want de witte koning kan in de hoek (a1) post vatten.

-1.....Kc4!  2.Kc2 - a3  3.Lc1 - a2  4.Lb2 - a1D? (LxLb2!  5.KxLb2 - a1D  6.Kxa1 - Kd3 en 
zwart wint) 5.LxDa1 - LxLa1  6.Kd2 en de witte koing geraakt nog tijdig in de hoek en zwart blijft 
dan achter met randpion en verkeerde loper.

Opgave 4:
Ruilen zou hier verliezen. Inderdaad, 1.Ld6 - Kb3  2.LxLa3 - KxLa3  3.Kd2 - Kb2! en promotie.
Het beste in de stelling lijkt daarom 1.Kd1 of Kd3.
Indien in de opgave de witte koning op d2 gestaan had, was de loperruil wel een zekerheid voor 
remise omdat er dan 1.Ld5 - Kb3  2.LxLa3 - KxLa3 3.Kc2! kon volgen en Ka3 dus niet van de a-
lijn kon zonder Kc2 naar a1 te laten.

Opgave 5: 
Een minder gemakkelijk opgave. Met 1.TxTe6! - KxTe6  2.h4! - Kf5  3.h5!! - gxh5 (Kxg5 4.hxg6 
en remise want met loper alleen kan je geen mat geven) en 4.Kh1. De witte koning staat in de hoek, 
en zwart kan met zijn randpion en verkeerde loper niet meer winnen. Remise!. 

Opgave 6:
Hier gaat het vorige maneuver niet op omdat zwart geen verkeerde loper heeft. Aangezien wit bij 
torenruil probleemloos verliest gaat hij dus best niet daarop in en probeert hij best zijn toren op het 
bord te houden, vooral omdat een eindspel "toren + loper" tegen "toren" zeer moeilijk te winnen is.


