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Beste schaker,

Hierbij het 1e nummer van de schaaktraining.met.jan in 2012.
Omdat er ook nieuwe lezers zijn wil ik mijn aanpak opnieuw graag even verduidelijken en ook 
graag enige punten toelichten.

1. Het concept 
Het is mijn ervaring dat schakers wel eens een schaakboek kopen en er dan enkele bladzijden van 
lezen, het schaakboek dan een tijdje laten liggen en het dan volledig vergeten. Dit komt omdat het 
boek te dik is, en er geen nieuwe stimulantia of prikkels meer zijn om het opnieuw te openen.

Vandaar dat ik mijn schaaktraining op een andere, meer dynamische wijze heb opgevat.  
Ik stuur elke 14 dagen een beperkte lectuur, die je hopelijk kan en wil verwerken. 
Met het volgende trainingspakketje (14 dagen later) hoop ik je dan weer te motiveren zodat je dit op 
zijn beurt doorneemt.
Op deze wijze zal je na 1 jaar effectief meer geleerd en getraind hebben dan met al je dikke 
schaakboeken in je bibliotheek.

2. De inhoud
Ik probeer de inhoud van mijn artikels te richten op mijn doelgroep, ttz schakers van 1300 tot 1700 
Elo.  Dit neemt niet weg dat andere schakers hier mogelijk ook nog iets kunnen opsteken.

De artikels zijn (in principe) kort, zodat er in elk nummer meerdere onderwerpen kunnen 
aangeboord worden. Daar waar mogelijk heb ik er ook (didactische) oefeningen bijgevoegd zodat 
de"leerstof" beter blijft hangen.

Ik probeer daarbij de nodige kwalitatieve inhoud te geven aan mijn artikels, maar dit is niet 
vanzelfsprekend omdat niet iedereen een zelfde kennis of vaardigheid heeft in de verschillende 
facetten van het schaakspel.

Omdat niet alle lezers de tijd vinden om elk nummer grondig door te nemen heb ik dit seizoen ook 
een "light" versie voorzien (7 pagina's) , die een deel is van de "normal" versie (10 pagina's).

3. Resultaat
Met deze schaaktraining verwacht u natuurlijk resultaat ....
Om vorderingen te maken in je schaakprestaties volstaat het echter (spijtig genoeg) niet om enkel 
en alleen een abonnement te nemen op mijn schaaktraining. 

Je begrijpt dat deze schaaktraining een instrument is dat de mogelijkheid geeft om je schaakkennis 
en schaakvaardigheid te verbeteren als ...... je het op een regelmatige basis verwerkt.

Ik hoop hierbij vooral je denkproces bij te kunnen sturen zodat je in een schaakpartij betere 
resultaten zal behalen. En, mocht je hierdoor een mooie overwinning behalen in een partij, dan hoor 
ik dit natuurlijk graag !

Veel studieplezier gewenst,                                                                         Jan Gooris
redacteur van schaaktraining.met.jan

schaaktraining.met.jan@gmail.com
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Inhoud trainingsnummer 1:

Pionneneindspel   =>  pagina 3

Partij-analyse   => pagina 5
                                                                                                                     light-versie

Aanvallen => pagina 8

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

Combinaties => pagina 11

Vorig jaar deed ik een onderzoek naar de vraag is er een relatie tussen tactische vaardigheid en 
Elo-speelsterkte.
Mijn conclusies kan je lezen op:
https://docs.google.com/open?id=0B9f-
4ARIAM0ONzU1MzM2MDQtOWM3Yy00ZWQ4LTk2ZmItOTg2NTQ1MTk4YzM2

Jan Gooris

schaaktraining.met.jan@gmail.com

De trainingsnummers verschijnen in 2012 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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Pionneneindspel
Het is belangrijk een pionneneindspel goed te kunnen inschatten want in tegenstelling tot de 
opening of het middenspel heb je geen nieuwe kans om een gemaakte fout recht te zetten.

Afruilen naar een pionneneindspel kan dan ook beslissend zijn en dus moet je weten of je voordeel 
doet met stukkenruil of net die stukkenruil moet vermijden.

In mijn eerste nummer vorig jaar heb ik een uitgebreid artikel gewijd aan de vrijpion en ik kan je 
alleen maar aanbevelen dit even opnieuw door te nemen. Herhaling is immers in dit onderwerp geen 
verloren moeite. Hierbij alvast enkele oefeningen die dat thema herhalen:
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+-+-'
6-+k+-+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+-+-zP-#
2-+K+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 1: Wit aan zet. 
Wie staat er beter en waarom ?

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

Eind 2: a. Wit aan zet. Wie staat er 
beter en waarom ?
              b. Zwart aan zet. Wie staat 
er beter en waarom ?

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

Eind 3: Wit aan zet. 
Wie staat er beter en waarom ?

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

Eind 4: Wit aan zet aarzelt tussen 
1.Kf3 en 1.gxh5. Wat is je 

aanbeveling en is de stelling 
verloren of is er nog hoop ?
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Antwoorden:
Eind 1:
In deze stelling is er wel materiaal evenwicht maar wit heeft de verst verwijderde vrijpion (op de g-
lijn die dus verder weg staat van de koningen dan de zwarte op de d-lijn). De strategie van wit is nu 
deze g-pion te gebruiken als lokaas waardoor Kc6 naar de g-lijn moet en waardoor Kc2 vrijspel 
krijgt om pion d5 en pion b7 te elimineren.  Wit wint gemakkelijk door zijn koning actief op te 
stellen met 1.Kc3 (idee Kd4) en dan gewoon 2.g4 te spelen waardoor Kc6 de verdediging van pion 
d5 moet opgeven en wit gemakkelijk zal winnen.

Eind 2:
a. In deze stelling heeft wit een gedekte 
vrijpion. Een machtig wapen dat Kc6 weinig 
bewegingsmarge geeft omdat anders de c5 
vrijpion promoveert.
In deze stelling heeft zwart echter ook een 
sterk wapen, de h5-vrijpion die ook dreigt te 
promoveren. De vraag is of wit deze vrijpion 
nog tijdig kan stoppen, en daarom passen we 
het "trucje" toe van het vierkant. Als de 
witte koning in het vierkant geraakt kan hij de 
pion afstoppen.  

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

Wit aan zet kan hier dus op 3 manieren winnen, namelijk met 1.Kd1 of 1.Kd2 of 1.Kd3 omdat deze 
3 zetten de witte koning in het vierkant brengen en dus de pion net bij zijn promotie zal kunnen 
inhalen. (Bijvoorbeeld 1.Kd3-h4  2.Ke3-h3 3.Kf3-h2 4.Kg2-h1D  5.KxDh1)
Conclusie: de witte koning zal de h-pion gaan veroveren terwijl Kc6 machteloos moet toezien want 
hij is gebonden aan de c5-pion. 

b. Dezelfde stelling doch nu is zwart aan zet. Weer is Kc6 gebonden aan de c5-vrijpion, maar de 
vraag is of de zwarte vrijpion h5 kan promoveren. Met het trucje van het vierkant is dit onmiddellijk 
duidelijk. Zwart aan zet speelt 1...-h4 waardoor het vierkant e1-e4-h4-h1 wordt. Het is duidelijk dat 
Kc2 niet meer in dat vierkant geraakt en dus .... promoveert de h-pion en wint zwart.

Eind 3:
Een variante op de stelling hiervoor. Er is materiaal evenwicht en ...wit heeft geen vrijpion omdat 
zwart een pion op de f-lijn heeft. Wit kan dus de strategie van Eind 1 niet toepassen en dus kan hij 
Kc6 niet weglokken en blijft de stelling in evenwicht. Remise dus.

Eind 4:
Wit kan deze stelling remise houden omdat hij kan zorgen dat 
zwart nog enkel een h-pion op het boord heeft. Ik zeg daarom al 
smalend dat een h-pion maar een halve pion is omdat hij in 
meerdere gevallen onvoldoende is voor winst ALS en ENKEL 
ALS de verdedigende koning tijdig in de promotiehoek geraakt 
of de andere koning tegen de rand gedrukt kan houden. Wit 
speelt dus 1.gxh5! - gxh5  2.Kf2  3.Kg1 4.Kh1 en we bereiken 
een theoretische remise stelling.

+-+-%  +-+-%
-+kzp$  -+-zp$
+-+-#  +-+-#
-+-+"  -+-+"
+-+K!  +K+k!
efgh   efgh

Ik merk op dat met 1.Kf3? wit de partij verliest vanwege 1...-Kg5 zodat na 2.hxg5 hij verder zet 
met 2...-Kxh5 of het meer thematische 1...-h4! en zwart verkrijgt een gedekte vrijpion. De gedachte 
van zwart is hier eigenlijk niet enkel van een gedekte vrijpion te creëren maar ook van zijn 
pionnenstructuur gezond te houden en het zwakke witte beestje op g4 gratis te kunnen veroveren 
met Kf6.
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Partij-analyse
Hierbij een analyse van een partij tussen tegenstanders van 1650 Elo.

1.e4  c5  2.Pf3  g6  De  zogenaamde  "hyper 
versnelde  draak".  3.d4  Lg7  4.Le3  cxd4 
5.Pxd4 Pf6 Diagram 
XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zpp+pzppvlp'
6-+-+-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+-sNP+-+$
3+-+-vL-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRN+QmKL+R!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Kan wit nu met 6.e5! geen terrein winnen ?
Neen want dan volgt 6...-Da5+ en 7...-Dxe5. 
Conclusie: 6.e5 zou een fout zijn. 

6.Pc3  0–0  7.f4  Hier  was  7.e5!  wel  een 
aanvaardbare zet geweest omdat er geen Da5+ 
mogelijk  is  en  omdat  Pf6  maar  één 
achterwaarts  vluchtveld  heeft.  7...d6  8.Le2 
Pbd7  Hier  lijkt  Pc6  een  meer  klassieke 
aanpak, maar met Pbd7 mikt zwart op veld c5 
teneinde  pion  e4  (die  niet  meer  kan  gedekt 
worden door de f-pion) onder druk te zetten. 
9.g4?! Diagram 
XHGFEDCBAY
1R+-mKQ+-tR!
2zP-+L+PzPP"
3-+-vL-sN-+#
4+PzPPsN-+-$
5-+-+-+-+%
6+psn-zp-+-&
7pvlpzpn+pzp'
8+ktr-wql+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet

Wit speelt uitermate agressief en neemt risico's 
door  al  zijn  pionnen  naar  voor  te  gooien 
zonder dat Ke1 echt veilig staat. Als zwart er 
nu kan in slagen het centrum te openen komt 
wit  in  de  problemen.  Hoe  kan  zwart  het 
centrum  in  deze  stelling  meer  openen  is  de 
hamvraag? 
9...Pc5 Een goede zet die de druk verhoogt op 
zwakke punten in de witte stelling maar meer 
thematisch  was  zeker  9...-e5!  geweest 
waardoor het witte centrum openbreekt en Ke1 
gemakkelijker  kan  bedreigd  worden.  10.Lf3 
Pe8?! Een weinig begrijpbare zet. Het lijkt er 
op  dat  zwart  11....-e5  wil  spelen  en  dan  op 
11.fxe5 met 11...-Lxe5 wil terug nemen en niet 
met 11...-dxe5 omdat dan Pc5 ongedekt komt 
te staan. Een gezonde reflex van zwart om te 
vermijden  stukken  ongedekt  te  zetten,  maar 
het  lijkt  toch  dat  10.Pfd7  dan  beter 
aangewezen was om 11...-e5 voor te bereiden. 
11.h4 e5 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+lwqntrk+(
7zpp+-+pvlp'
6-+-zp-+p+&
5+-sn-zp-+-%
4-+-sNPzPPzP$
3+-sN-vLL+-#
2PzPP+-+-+"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet
Wit  aan  zet  aarzelt  hier  tussen  12.Pde2   en 
12.Pb3. 
Wat is je positionele aanbeveling en waarom ?

Antwoord:  Als  we  naar  de  zwarte  stukken 
zien, dan valt op dat zwart 2 actieve stukken 
heeft. De klassieke Lg7 en Pc5. Als wit kiest 
voor  12.Pde2 stelt  hij  een  klein  valletje  (hij 
dreigt  namelijk  13.LxPc5  en  stukwinst  want 
Dd8  staat  ongedekt)  maar  komt  Pe2  weinig 
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actief  te  staan.  Met  12.Pb3  dreigt  hij  ook 
stukwinst 13.PxPc5 maar dreigt hij vooral het 
actieve  Pc5  te  ruilen  tegen  zijn  (slechter) 
paard.
Conclusie: 12.Pde2  speelt  op  een  tactisch 
valletje  terwijl  12.Pb3  een  meer  gezonde 
positionele  aanpak is.   12.Pde2 Da5 13.Dd2 
Le6 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+ntrk+(
7zpp+-+pvlp'
6-+-zpl+p+&
5wq-sn-zp-+-%
4-+-+PzPPzP$
3+-sN-vLL+-#
2PzPPwQN+-+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet
Waarom  is  14.f5!  hier  de  strategische  beste 
zet ?

Antwoord: Het aanvalsconcept van wit is om 
de zwarte koningsstelling aan te vallen, en niet 
om het zwarte centrum aan te vallen. Vandaar 
dus dat hij de druk op e5 kan opgeven en deze 
op  pion  g6  verhogen.  Met  f5  te  spelen 
verhindert  hij  bovendien  dat  zwart  exf4  kan 
spelen  waarna  Lg7  een  interessante  open 
diagonaal  krijgt  en  het  centrum  meer  opent 
wat ten nadele is van de onveilige Ke1. 14.a3 
Pa6 (hier was 14...-exf4! een zeer belangrijke 
tussenzet  geweest  die  de  stelling  in  het 
centrum meer openheid geeft en de strijd beter 
in  evenwicht  brengt) 15.f5!  Een  goede  zet 
omdat  hij  zoals  vroeger  al  geciteerd  het 
centrum  gesloten  houdt  en  de  zwarte 
koningsstelling  onder  druk  zet.  15...Lc4 
16.Lh6 b5!?  De goede reflex van zwart. Hij 
moet ten allen koste zorgen dat hij ergens kan 
tegenaanvallen  want  anders  kraakt  zijn 
koningsstelling. 17.Lxg7 Pxg7 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-+-+psnp'
6n+-zp-+p+&
5wqp+-zpP+-%
4-+l+P+PzP$
3zP-sN-+L+-#
2-zPPwQN+-+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet
Wat denk je van 18.Dxd6 ?

Antwoord: De zet 18.Dxd6 wint uiteraard een 
pion maar opent belangrijke aanvalslijnen voor 
de  zwarte  torens  op  het  centrum.  Zwart  kan 
bovendien  met  18...-b4!  verder  zetten  (Ta1 
staat  ongedekt  !)  wat  wit  in  een  moeilijke 
verdediging drukt.  Wit gaat dus terecht niet in 
op  deze  voortzetting  maar  kiest  voor  meer 
veiligheid van de witte monarch. 

18.Kf2! Db6+ 19.Kg2 Pc5 20.h5 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-+-+psnp'
6-wq-zp-+p+&
5+psn-zpP+P%
4-+l+P+P+$
3zP-sN-+L+-#
2-zPPwQN+K+"
1tR-+-+-+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet aarzelt tussen  20...-b4  en 20...-
gxf5. 
Wat is je aanbeveling en waarom ?
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Antwoord: De zet 20...-b4 is mogelijk voor de 
hand liggend omdat hij een voortzetting is van 
het  vorige  plan  van  zwart,  met  de  b-pion 
oprukken  en  zwaktes  creëren  in  de  witte 
stelling.  Principieel  niet  slecht  maar  het 
probleem is dat wit de h-lijn kan openen met 
22.hxg6! en met 23.Dh6 vernietigend binnen 
zal  dringen.  De  open  h-lijn  is  vooral 
vernietigend omdat er Th1 staat.  Vandaar dus 
dat  hier  20...-gxf5!  een  interessante 
verdediging is omdat wit zo geen open h-lijn 
kan scheppen EN zwart zijn stelling dus beter 
kan verdedigen.  Zie analyse-diagram 

XHGFEDCBAY
1R+-+-+-tR!
2+K+NwQPzP-"
3-+L+-sN-zP#
4+P+P+l+-$
5P+pzp-snp+%
6+-+-zp-wq-&
7psnp+-+-zp'
8+ktr-+-+r(
xhgfedcbay

Door  20...gxf5  verhindert  zwart  dat  de 
gevaarlijke h-lijn kan geopend worden en wint 
hij meer tijd voor zijn verdediging. 

20....-b4  21.axb4 Dxb4 22.hxg6 fxg6 23.Dh6 
Db7  24.Dxh7+  Kf7  25.Dxg6+  Kg8  26.g5 
Lxe2  27.Pxe2  Tac8  28.Dh7+  Kf7  29.f6 
opgave (diagram)

XABCDEFGHY
8-+r+-tr-+(
7zpq+-+ksnQ'
6-+-zp-zP-+&
5+-sn-zp-zP-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+L+-#
2-zPP+N+K+"
1tR-+-+-+R!
xabcdefghy

Zwart geeft op want er gaat teveel materiaal 
verloren.

En nu de belangrijkste vraag: 
Waar is het fout gelopen voor zwart ?

Naar mijn mening heeft zwart zijn 
belangrijkste kansen gemist op zijn 13e en 14e 
zet (Le6 en Pa6) toen hij verzuimde het 
centrum met exf4 te openen. 
Er zijn 2 strategische reden waarom hij het 
centrum had moeten openen. Deze zijn:

1. als je een koning moet bekampen die 
nog in het centrum staat (hier dus Ke1) dan 
moet je proberen het centrum te openen zodat 
er meer aanvalslijnen ontstaan.

2. als je een vleugelaanval moet 
counteren (wit valt hier aan op de 
koningsvleugel) dan moet je een tegenaanval 
lanceren in het centrum indien dit mogelijk is. 
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Aanvallen ! Hoe doe je dat ?
Om een aanval te laten slagen moet je de tegenstander permanent het mes op de keel zetten. Dit wil 
zeggen dat je hem permanent in de verdediging duwt en hij dus zelf niet tot aanval kan komen. 
Om hem permanent tot verdediging te dwingen moet je permanent iets aanvallen of iets dreigen en 
moet je dus zijn zwaktes aanvallen. Als er geen zwaktes zijn, dan moet je er afdwingen. 
Hoe meer open-lijnen hoe gemakkelijker de aanval meestal loopt.

Het hoofdidee is dus dat je de zwakke punten van je tegenstander opzoekt, en deze goed onder druk 
zet.   Om dit hoofdidee gemakkelijk te realiseren doe je er goed aan:

- zoveel mogelijk eigen stukken MET TEMPO in de aanvalsactie te betrekken
- zoveel mogelijk zwakke punten bij je tegenstander uit te lokken en deze te gebruiken

Opmerking: 
1. het begrip "MET TEMPO" betekent dat je een zet speelt en dat de tegenstander daarop 
moet reageren en weinig keuzes heeft. (Bijv. een schaakzet of een slagzet of een dreigzet)
2. de zwakke punten zijn meestal punten die "nul-verdedigd" zijn. D.w.z. punten die 
evenveel aangevallen als verdedigd staan. 

Enkele voorbeelden op het onderwerp "aanvallen":
XHGFEDCBAY
1-+R+-wQ-tR!
2zPPmK-+-+P"
3-+-+-wq-+#
4+-+-+-+-$
5-zpp+-+-+%
6zp-+-+-zp-&
7-+-+-+-zp'
8+k+r+-+-(
xhgfedcbay

Voorbeeld 1
Zwart aan zet wint door met TEMPO's te 

werken .....1

1 Zwart wil met schaakzetten (= TEMPO-
zetten) zijn dame beter positioneren en zijn 
toren bijbrengen. 

     Eigenlijk moet je in deze soort stellingen 
enkel de schaakzetten bestuderen. In casu 
zijn dit er hier slechts enkele en uiteindelijk 
is Dd4+ de enige ernstige te bestuderen.

     Zwart speelt 1....Dd4+   2.Kg3 (Kf3) - 
Dg4+  3.Kf2 - Te2+  ( TEMPO-zet !) 4.Kg1 
- Dxg2 mat.

     Merk op dat zwart door met schaaktempo's 
te werken heeft verhinderd dat wit met zijn 
stukken de benarde koning kon ter hulp 

XHGFEDCBAY
1-+-vL-tr-+!
2+-mK-tR-+P"
3-+-+-+P+#
4zPl+-sN-+-$
5-+-vlP+-+%
6+p+-zp-+-&
7p+-+-+p+'
8+k+-+-+-(
xhgfedcbay

Voorbeeld 2
Zwart aan zet wint door zwakke punten aan 

te vallen .......2

komen. Mocht hij ergens een niet-schaakzet 
gespeeld hebben had wit met Dc1 of Tf1 de 
witte koning kunnen ontzetten.

2 Er zijn hier heel wat zwakke punten, dus zal 
er eentje wel succesvol zijn hopen we. 

     Ik som even kort al de zwakke punten (of 
"nul-verdedigde" punten) op : Le1 - Pd4 - 
h4 -d5. 

     Na onderzoek blijkt dat we de zwakte h4 
kunnen gebruiken door met 1...Lf6! uit te 
halen wat materiaalwinst oplevert.
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Enkele oefeningen op aanvallen:

XABCDEFGHY
8-+r+-tr-+(
7+p+qzp-+k'
6p+-+-+p+&
5zP-+P+pwQn%
4-zPPvLp+pzP$
3+-+-+-+-#
2-+-+-zPP+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy
Aanval 1:  Wit aan zet. 

Er zijn weinig zwakke punten in de zwarte 
stelling, dus moeten er bijkomende uitgelokt 

worden.... Enig idee hoe ?.

XABCDEFGHY
8r+-+-vl-tr(
7zp-+k+-zpp'
6-+-+pwq-+&
5+-zpp+-+-%
4-+-+n+-+$
3+-+-+-+Q#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy
Aanval 2:  Wit aan zet.

De zwarte koning staat nog behoorlijk goed 
afgeschermd. 

De vraag is dus hoe wit zijn aanval kan 
"opstarten" ?

XABCDEFGHY
8r+-+-vl-tr(
7zp-+k+-zpp'
6-+-+pwq-+&
5+-zp-+-+-%
4-+Pzpn+-+$
3+-+-+-+Q#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy
Aanval 3:  Wit aan zet

Zoek de zwakke punten van zwart en zoek dan 
hoe je daarvan kan gebruik maken met wit.

XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-tR!
2zPPvLr+-+P"
3-+-+-wq-+#
4+-+-+-+-$
5-wQp+-+-+%
6+-+-+-zp-&
7pzp-+-+-zp'
8+k+r+-+-(
xhgfedcbay

Aanval 4: Zwart aan zet.
Steeds hetzelfde verhaal. Zoek de zwakke 

punten bij de tegenstander en onderzoek dan 
hoe je daarvan kan gebruik maken.
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Oplossingen:
Aanval 1
Wit is baas op de zwarte velden doch de zwarte pionnenstructuur is nog te sterk om daar beslissend 
voordeel uit te halen. Vandaar de noodzaak om bijkomende zwaktes uit te lokken. Met 1.Le3! 
(dreigt vernietigend Dh6+) moet zwart 1...-f4 spelen (1...-Dd6?! 2.Dh6+ - Kg8 3.c5 - Df6  4.Le5 
met groot voordeel) waarop na 2.Lc5! zwart minstens 1 pion verliest aangezien pion e7 en pion e4 
"en prise" staan. De pointe van Le3 was dus f4 uit te lokken waardoor pion e4 zwak werd.

Aanval 2:
Er moeten eerst en vooral zwakke punten gemaakt en bressen geslagen worden in de zwarte stelling 
zodat Kd7 beter "benaderd" kan worden.
Wit kan dit doen door 15.c4!. Zwart mag immers rustig 15....dxc4 spelen want wit krijgt daarvoor in 
ruil een heel mooi zicht op Kd7. Zwart speelde dan ook verstandig 15....-d4 en probeerde de stelling 
zoveel mogelijk gesloten te houden.

Aanval 3
Belangrijk is eerst de zwakke punten van zwart in kaart te brengen.
Dit zijn Ta8 en Pe4 die beiden niet verdedigd staan.
Wit speelde dan ook 16.Db3! en dreigt nu vernietigend Db7+ met aanval op beide ongedekte 
stukken. De beste zwarte repliek 16...Kc7 waardoor de stelling in evenwicht blijft maar de 
aanvalspogingen van wit kunnen verder gezet worden.  

Aanval 4:
Een korte analyse van de stelling. Zwart staat een loper achter voor 2 pionnen, maar is gelukkig in 
de aanval. 
Wat zijn de zwaktes of "nul-verdedigde punten" van wit ? 
Dit zijn:

- Ta1, aangevallen door Dc3 en verdedigd door Tf1 
-  pion a2, aangevallen door Te2 en verdedigd door Ta1
-  Dg5 staat onverdedigd.

De aandacht gaat vooral naar Ta1 die verdedigd is door Tf1. De vraag stelt zich of  Tf1 misschien 
kan weggelokt worden ?
Zwart denkt daarom aan 1.....-TxLf2. 

-  Als wit 2.TxTf2 speelt volgt DxTa1 en zwart heeft dan gewoon 2 pionnen meer. 
- Wit kan echter ook 2.KxTf2 spelen. De Kf2 staat daar echter onveilig. Hoe kan zwart daar 

het best van gebruik maken ? Ideaal zou er De3 mat volgen, alleen staat er Dg5 die dat mat zal 
verhinderen.... Ok, laten we met TEMPO die dame verjagen met ....2.....h6!. Wit moet nu oppassen 
want op 3.Dg6 (of Dh5 of Dh4 of Dxf5) volgt De3 mat. Ook op 3.Dg3 volgt mat met 3....Dd4+ 
4.Kf3 - De3 mat. Op 3.Dc1 volgt 3.....Dd4+ en dit loopt mat (zie verder) en op 3.Tac1 volgt 
3...Dd4+ en nadien hxDg5 (dameverlies). Conclusie: wit kan enkel 3.Df4 spelen.
Zwart zet zijn aanval verder met TEMPO door 3...-g5 te spelen. Waar kan Df4 naar toe ? De dame 
moet veld e3 blijven dekken (anders De3 mat), en dus kan ze enkel nog naar c1 (dus 4.Dc1), en nu 
bereiken we het diagram van voorbeeld 1 hierboven en kan zwart het mooi afwerken door met 
TEMPO zijn dame beter te positioneren en met TEMPO Te8 in het spel te betrekken. (4...-Dd4+ 
5.Kg3 - Dg4+  6.Kf2 - Te2+  7.Kg1 - Dxg2 mat)

Moeilijk !? Ja, maar omdat het allemaal gedwongen zetten zijn is het toch enigszins vooruit te 
berekenen. Zelfs als je het niet vooruit kan berekenen kan je toch op het smalle pad blijven als je 
steeds op de zwakke punten en met tempo's speelt.
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Combinaties 1
In deze nieuwe reeks combinaties wil ik je nog meer tonen hoe ikzelf deze stellingen oplos zodat je 
dit ook gemakkelijker kan vinden.  Ik werk meestal met MOTIEVEN. 
Er is "iets" (een motief) dat mijn aandacht trekt en dan begin ik te zoeken hoe ik van dat motief kan 
gebruik maken. Ik pak mijn zoektocht dus doelgericht aan en ga dus niet zoals een 
schaakprogramma alle zetten onderzoeken. 

Ik zou simplistisch durven stellen dat als je het motief gezien hebt, je mag stellen dat je dan de helft 
van de combinatie hebt opgelost.
Vandaar dat ik je uitnodig eerst naar de mogelijke motieven te zoeken en pas dan naar de oplossing 
te zoeken. De motieven staan in de voetnoot, de oplossing achteraan.
XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zp-+p+pzpp'
6-zplvlp+-+&
5+-+-+-+n%
4-+P+P+-+$
3zP-sN-vL-zP-#
2-zPQ+-zPLzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Combi 1: Wit aan zet.  Motief ?3   Oplossing
XHGFEDCBAY
1-mK-tR-vLNtR!
2zPPzPQzPPzPP"
3-+-+-+-+#
4+-+-+-+-$
5-+-sN-+Lzp%
6+-+-snnzp-&
7pzppvlpzp-+'
8tr-mk-wql+r(
xhgfedcbay

Combi 2: Zwart aan zet. Motief ?4 Oplossing ?

3    Ik zie Ld6 en Ph5 ongedekt staan ....
4  In deze stelling is er maar 1 zwak punt te 

bespeuren. Dit is Lb5 die "nul-verdedigd" is 

XABCDEFGHY
8r+-+-mk-tr(
7zp-wq-+pvl-'
6-snp+-zp-+&
5+-+-zp-+Q%
4-+-+-+-zP$
3+LsNR+-+-#
2PzP-+-zPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Combi 3: Wit aan zet.  Motief ?5  Oplossing ? 
XABCDEFGHY
8r+-+-mk-tr(
7+-zp-+-zpp'
6p+-+psn-+&
5+p+-+-vL-%
4-+-sn-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tRN+-+RmK-!
xabcdefghy

Combi 4: Wit aan zet.  Motief ?6  Oplossing ?

5 Het motief is hier de druk op f7 (Dh5 en 
Lb3) alsook de mogelijke schaakzetten.

6 Het motief is hier Pf6 dat stevig onder druk 
staat. Verder zijn er ook Pe5 en Ta8 en Th8 
die ongedekt staan ...
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XABCDEFGHY
8-+k+r+ntr(
7zpp+-+-zpp'
6-+nzp-zp-+&
5+N+-+-+-%
4-+-+-+q+$
3+-+L+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+Q+-mK-!
xabcdefghy

Combi 5: Wit aan zet. Motief ?7   Oplossing ?

XABCDEFGHY
8r+-+-mkntr(
7wq-+Q+-+p'
6p+-+p+-zP&
5+-+-+-vL-%
4-zp-+-+P+$
3+-+-sN-vl-#
2PzP-+-+-+"
1+-tR-+K+-!
xabcdefghy

Combi 6: Wit aan zet. Motief ?8  Oplossing ?

7 Een eenvoudig motief is natuurlijk 1.Pxd6+ 
en kwaliteitswinst maar kunnen we niets 
anders aanvangen met die optie Pd6+. 
Anderzijds zie ik dat Kc8 en Dg4 op 
eenzelfde witte diagonaal staan. Verder is 
het belangrijk van steeds ALLE 
schaakzetten eerst te analyseren

8 Hier zijn meerdere motieven denkbaar. Er 
zijn matmotieven want Kf8 staat erg 
"ongemakkelijk". Verder zijn er volgende 
zwakke punten : Da7 staat "nul-verdedigd", 
Lg3 staat ongedekt en pion e6 kan direct 
genomen worden. Er zijn uiteraard 
meerdere schaakzetten mogelijk en die 

XHGFEDCBAY
1-+-tRR+K+!
2zP-zPN+QzPP"
3-zP-+-zP-+#
4zpp+LzPp+-$
5-+-+-+-wq%
6+-zp-vl-+-&
7-+p+l+pzp'
8tr-+r+-mk-(
xhgfedcbay

Combi 7: Zwart aan zet. Motief ?9  Oplossing?

XABCDEFGHY
8r+lwqnmk-tr(
7snpzppvlpzpp'
6-+-+-+-+&
5zp-zP-sN-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+Q+-+-#
2PzP-zP-zPPzP"
1tRNvL-tR-mK-!
xabcdefghy

Combi 8: Wit aan zet. Motief ?10  Oplossing ?

moeten als eerste bestudeerd worden.

9  De enige schaakzet Dxa2+ lijkt niets op te 
leveren dus gaat mijn aandacht naar andere 
zwaktes. Het motief is zoals meestal "nul-
verdedigde" punten. Het enige is Le4 ....

10  Weer hetzelfde denkpatroon ... waar zijn er 
"nul-verdedigde" punten ....Ik zie d7 en f7. 

       De kunst is nu van één die zwaktes op de 
gepaste manier aan te vallen.
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Antwoorden:

Combi 1 : 1.Dd1 en stukwinst

Combi 2 :  met 1...-Pd4! wint zwart materiaal want hij doet een dubbelaanval op 
De2 en Lb5

Combi 3 : Wit aan zet wint met 1.Td8+ - TxTd8  2.TxTd8 - DxTd8  3.Dxf7 mat

Combi 4 : Wit aan zet wint met 1.TxPf6+!   - gxTf6  2.Lxf6 - Tg6  3.LxPd4   en 
wit heeft 1 stuk en 1 pion gewonnen. Deze oplossing is veel beter dan 
het eenvoudige 1.LxPf6?! - gxLf6  2.Txf6+ wat enkel een pion 
oplevert.

Combi 5 : 1.Lf5+  -  DxLf5  3.Pxd6+   damewinst

Combi 6 : 1.Tc8+   - TxTc8  2.DxDa7  . De techniek bestond er dus in van de 
enige verdediger van Da7 verplicht weg te lokken.

Combi 7 : Zwart aan zet wint met .....1...-TxLe4!  2.DxTe4 - Lf5 en 
dameverlies.

Combi 8 : Met 1.Dd5! dreigt wit mat en na 1...-Pd6 (het enige) 2.cxPd6 - De8 
(het enige) 3.dxLe7+   en kan zwart maar beter wit een tas koffie 
aanbieden.  Hij heeft zelfs niet 3...-Dxe7: wegens 4.Pg6+ en ook 
wegkruipen met 3...-Kg8 is zelfs geen alternatief, want dan krijgt hij 
4.Pxf7+! over zich heen, waarna 4...- DxPf7  5.e8D mat is. 
Ik merk op dat 1.Df5? niets oplevert wegens 1...-Lf6  en ook 1.Dc4? 
is onvoldoende wegens 1...-d5  2.cxd6 ep -Pxd6


