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Schaakactualiteit

In het Duitse Baden-Baden loopt er op dit ogenblik een toptornooi tussen 6 supergrootmeesters. 
Ze spelen een dubbele ronde en hun Elo schommelt tussen 2640 tot 2780 !!.
Hierbij een partij tussen de de Italiaanse nummer 1 (Caruana) en de Duitse nummer 1 (Naiditsch). 
In beide diagramma doet wit een goede zaak. ..... ZOEK je even  mee ?

Caruana - Naiditsch [B90]
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Le3 
e5 7.Pb3 Le7 8.Dd2 Pg4 9.g3 0–0 10.0–0–0 a5 11.Kb1 
a4  12.Pc1  a3  13.b3  Pxe3  14.Dxe3  Lg5  15.f4  Lh6 
16.Pd3  Pc6  17.h4  Pd4  18.Pb4  Lg4  19.Td2  Tc8 
20.Pbd5 f5 21.Lc4 Kh8 22.Txd4 exd4 23.Dxd4 Lf3 
24.Te1  fxe4  25.Pb5  Tc6  26.c3  Dd7  27.Pxa3  Dh3 
28.Tg1 Dh2 29.Pb5 Ta8 30.a3  e3  31.Te1 e2  32.De3 
Dg2 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+-+-mk(
7+p+-+-zpp'
6-+rzp-+-vl&
5+N+N+-+-%
4-+L+-zP-zP$
3zPPzP-wQlzP-#
2-+-+p+q+"
1+K+-tR-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet ....

33.Pd4!  (dubbelaanval  op Tc6 en  Lf3) Txc4 34.bxc4 
Lh5 35.Pxe2 Te8 36.Pe7 g5 37.fxg5 Lf8 

XABCDEFGHY
8-+-+rvl-mk(
7+p+-sN-+p'
6-+-zp-+-+&
5+-+-+-zPl%
4-+P+-+-zP$
3zP-zP-wQ-zP-#
2-+-+N+q+"
1+K+-tR-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet maakt het mooi af 

38.Pf4!  en zwart  gaf  op omdat  hij  veel  materiaal  zal 
verliezen   1–0

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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Het juiste denkproces !!
Het is mijn overtuiging dat zwakke schakers veel sterker kunnen worden indien ze hun 
DENKPROCES bijschaven. Ze zijn zwak in het opstellen en ontdekken van DREIGINGEN en 
analyseren de stelling onvoldoende op AANKNOPINGSPUNTEN waardoor ze tactische finesses 
missen.  Ik heb daarom nu een bijzonder TRAININGSPROGRAMMA ontwikkeld en kom daar in 
volgende nummers op terug.
Hieronder een korte fictieve partij die ik gebruikte om minder ervaren spelers te tonen hoe ik 
nadenk. Om didactische reden speel ik soms wit of zwart en worden er soms fouten gemaakt.

1.d4 d5 2.c4 Pf6 Diagram 
XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zppzp-zppzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+p+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy

Wit aan zet. Aan welke zetten denk ik ?

Aangezien we in de opening zitten is SNELLE 
ONTWIKKELING de belangrijkste opdracht. 
Bij voorkeur dus bij elke zet een stuk zinvol 
ontwikkelen. Meestal is het ook verstandig van 
steeds eerst 1 of 2 paarden te ontwikkelen. De 
optimale plaats voor de paarden is immers 
meestal onafhankelijk van de pionstructuur, 
terwijl we voor de lopers pas hun beste velden 
kennen als we rekening houden met de 
ontwikkelde pionstructuur. 
Concreet zijn hier 3.Pc3 of 3.Pf3 "normale" 
zetten. 
Verder denk ik altijd aan schaak- en 
slagzetten, zeker als ik er een tempo mee kan 
winnen. 
Hier is dit 3.Da4+ en zeker 3.cxd5 want als 
zwart 3...Pxd5 speelt, volgt er 4.e4 met tempo 
en als zwart 3....Dxd5 speelt volgt er 4.Pc3 
met tempo. 

3.cxd5 Dxd5 4.Pc3 een stukontwikkeling met 
tempo is altijd een goede zaak en daar moet 
niet te lang over nagedacht worden
 4...Da5 5.Pf3 het 2e paard wordt ontwikkeld. 
Aangezien er geen twijfel was dat het beste 
veld voor dit paard het veld f3 is, wordt deze 
zet uitgevoerd. 

5...Pe4 Diagram 
XABCDEFGHY
8rsnl+kvl-tr(
7zppzp-zppzpp'
6-+-+-+-+&
5wq-+-+-+-%
4-+-zPn+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Zwart heeft gezondigd tegen het principe dat 
hij zo snel mogelijk alle stukken moet buiten 
zetten want hij speelt met een reeds 
ontwikkeld stuk. In principe te vermijden maar 
hij dreigt nu wel pionwinst op c3 en dus is dit 
ergens te rechtvaardigen. 

Bekijken we nu het denkproces van wit.
Eerst en vooral moet wit zich de vraag stellen 
welke nieuwe dreiging er nu in de stelling is 
gebracht. Wit ziet de dreiging, namelijk dat wit 
op c3 een pion dreigt te winnen. De vraag is 
nu welke de mogelijke verdedigingszetten zijn. 
Je zal verwonderd zijn hoeveel opties er zijn !! 
Zoek je ze even ? 

Oplossing: Deze zijn:   6.Ld2   6.Dd3  6.Dc2 
6.Db3  en  ....6.Da4+.  Verder  zij  ook  nog 
opgemerkt  dat  wit  bijvoorbeeld  nonchalant 
6.e3 of 6.g3 kan spelen omdat er op 6...PxPc3 
gewoon 7.Dd2 komt en wit zijn stuk terug kan 
winnen  omdat  Pc3  niet  kan  spelen  (anders 
dameverlies DxDa5). Pas nadat wit alle opties 
geïnventariseerd heeft, maakt hij een  keuze op 
basis  van  rekenwerk  of  gevoel  en  laten  we 
veronderstellen dat hij kiest voor.....
 6.Da4+ Diagram 
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XABCDEFGHY
8rsnl+kvl-tr(
7zppzp-zppzpp'
6-+-+-+-+&
5wq-+-+-+-%
4Q+-zPn+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tR-vL-mKL+R!
xabcdefghy

Welk zijn nu de verdedigingszetten voor 
zwart ?

Het  is  duidelijk  dat  zetten  zoals  6....Kd8  of 
6....Ld7  of  6...Pbd7  of  6...c6  gewoonweg 
dameverlies  betekenen  (7.DxDa5).  Eigenlijk 
heeft zwart maar 2 echte opties, dit zijn 6...Pc6 
en 6...DxDa4.
Veronderstellen we dat zwart kiest voor het 
"logische" Pc6 (logisch want stukontwikkeling 
doch daarom kan het wel fout zijn...)
 6...Pc6?? zie diagram

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7zppzp-zppzpp'
6-+n+-+-+&
5wq-+-+-+-%
4Q+-zPn+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tR-vL-mKL+R!
xabcdefghy

Wit aan zet

Zwart heeft net een FOUT gemaakt omdat wit 
deze "logische" zet tactisch kan weerleggen.
Wanneer ik je zeg dat het een fout  is, zal je het 
mogelijk wel vinden. Het probleem is echter 
dat er achter je bord niemand komt zeggen dat 
je naar een combinatie moet zoeken !!
Vandaar de fundamentele vraag; 
"Hoe kan je nu vermoeden dat er een tactische 
weerlegging in de stelling zou kunnen zitten?"

Wanneer ik ergens zwakke punten bij de 
tegenstander zie, stel ik me altijd de vraag of 
ik daar gebruik kan van maken.
In deze stelling staat Da4 nul-verdedigd en 
Pe4 zelfs ongedekt ... 
Op basis daarvan kan wit hier vermoeden dat 
er een tactisch kansje is, en beginnen zoeken.

Er volgt 7.Dxa5! Pxa5 8.Pxe4 en wit heeft dus 
zuiver een stuk gewonnen. 
Merk op dat hij dit stuk gewonnen heeft, niet 
omdat hij zo goed speelde, maar wel omdat hij 
een  verdoken fout  van de tegenstander  heeft 
afgestraft. 

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7zppzp-zppzpp'
6-+-+-+-+&
5sn-+-+-+-%
4-+-zPN+-+$
3+-+-+N+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tR-vL-mKL+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet

Zwart  staat  materiaal  achter.  Als  hij  nu  dus 
"rustig"  speelt  zal  hij  ongetwijfeld verliezen. 
Hij moet nu proberen ergens COMPENSATIE 
te zoeken. Dit betekent dat hij de tegenstander 
nu  onder  stevige  druk  moet  zetten  en  hem 
desnoods  moet  uitnodigen  tot  "gevaarlijke" 
situaties.

Zwart moet zijn ontwikkeling verder zetten en 
overweegt in eerste instantie Lf5 omdat deze 
zet met tempo een ongedekt stuk aanvalt. 
Hierdoor wordt de handelsvrijheid van wit 
ingeperkt en dus kan wit niet verder aan zijn 
ontwikkeling werken. Zwart kiest hier bewust 
niet voor 8....Lg4 omdat dit geen tempo wint 
aangezien Pf3 zeer goed verdedigd staat. 
Na de "voordelen" nog kort controleren of 
deze zet mogelijk ook bepaalde "nadelen" 
heeft. Ja, op f5 staat de loper ongedekt en  pion 
b7 staat nu ook zwak, maar na kort nazicht 
blijkt dat wit daar niet direct kan van 
profiteren.
8...Lf5  9.Pg3 het paard springt naar g3 omdat 
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het nu zelf met tempo Lf5 aanvalt die 
ongedekt staat  
9...Lc2?! Een zwakke zet omdat zwart zijn 
loper daar nodeloos ongedekt zet. Beter was 
uiteraard bijvoorbeeld 9...Lg6.
10.Ld2! een goede zet van wit. Het is een 
ontwikkelingszet en hij valt een ongedekt stuk 
aan op a5. Zwart voelt niets voor 10...b6 
omdat hij dan na 11.LxPa5 een slechte 
pionstructuur heeft en moet dus kiezen tussen 
10....Pc6 en 10....Pc4. Zwart wil verder 
"aanvallen" en kiest zonder verder overleg 
voor 10...Pc4 (zie Diagram) . Een 
VERKEERD denkproces. Vooraleer de zet te 
spelen zou hij zich de vraag moeten stellen 
welke zwaktes hij dan heeft en hoe wit daar 
gebruik zou kunnen van maken...  

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zppzp-zppzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+nzP-+-+$
3+-+-+NsN-#
2PzPlvLPzPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

Wit aan zet 

Het denkproces van wit is als volgt. 
Zijn er schaak- of slagzetten? Neen
Oké, kunnen we dan misschien profiteren van 
zwakke punten ? Hij zoekt daarom eerst naar 
de zwakke punten bij zwart. 
Dit zijn Lc2 - Pc4 pion c7 en b7. 
Nu even zoeken hoe hier  het  beste  voordeel 
kan uit gehaald worden.....

 11.Tc1! goede zet van wit. Met Tc1 valt hij nu 
Lc2 aan en als die "vlucht" dan wint wit Pc4 
dat ook ongedekt staat. Bovendien is het ook 
een gezonde ontwikkelingszet. 
 11...Pxd2! Zwart heeft hier ontzettend geluk 
dat hij nog uit de moeilijke situatie kan 
ontsnappen. Meestal loopt dit veel slechter af. 
Toen hij koos voor 10....Pc4 had hij dit moeten 
vooruitzien. 
12.Pxd2 Lg6 13.Txc7 wit is gretig en dringt 
ook binnen op de 7e rij. Een toren op de 7e rij 

is immers positioneel (bijna) altijd een goede 
zaak omdat hij de stelling sterk verlamt.

 Wit staat uiteraard gewonnen maar hij moet 
het nu nog kunnen afmaken, en daar hebben 
minder ervaren spelers het wel eens moeilijk 
mee ....Volg je mee hoe het verder gaat ?

13...e6 14.Txb7 Tc8 zwart dreigt iets.  Gezien? 
Altijd de vraag stellen of je tegenstander een 
dreiging heeft vooraleer je de volgende zet 
speelt. 
15.Pb3 aangezien zwart 15....Tc1 mat dreigde, 
dekt wit op deze manier veld c1 af en maakt 
hij ook ruimte voor Ke1 voor het geval dit 
nodig zou zijn 
15...a5  Wit stelt zich de vraag tot wat deze zet 
dient en hij denkt dat zwart blijkbaar Pb3 wil 
verjagen met a4 zodat hij eventueel toch Tc1+ 
zou kunnen spelen. Vandaar dat hij nu 
machinaal  16.Ta7?? speelt (diagram) 
Wit heeft echter niet ALLE dreigingen gezien 
en  met deze foute zet geeft wit al zijn 
voordeel weg als zwart vanaf nu de juiste 
zetten speelt.

XABCDEFGHY
8-+r+kvl-tr(
7tR-+-+pzpp'
6-+-+p+l+&
5zp-+-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+N+-+-sN-#
2PzP-+PzPPzP"
1+-+-mKL+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet

Hoe is nu het denkproces van zwart ? 
Zijn er (interessante) schaak- of slagzetten ? 
Ja, de enige zet is 16...Lb4+. Het is een 
ontwikkelingszet die met tempo kan gemaakt 
worden. Bovendien kan er enkel 17.Kd1 
volgen waarop zwart dan weer een schaakzet 
zal hebben. Zie je hem al ? 
Aangezien al deze schaakzetten de witte 
koning in problemen brengen gaat zwart 
zonder veel verder nadenken in op deze 
voortzetting 16...Lb4+ 17.Kd1 Lc2+ 18.Kc1 
Diagram 
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XABCDEFGHY
8-+r+k+-tr(
7tR-+-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5zp-+-+-+-%
4-vl-zP-+-+$
3+N+-+-sN-#
2PzPl+PzPPzP"
1+-mK-+L+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet wint een stuk. Zie je hem ?

18...Lxb3+ 19.Kb1 Lc2+ Wit moet nu gokken 
of ver vooruit rekenen waar naartoe met Kb1. 
Wordt het Kc1 of Ka1 ?.....     Hij kiest voor 
"veiligheid" en speelt 20.Ka1 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+r+k+-tr(
7tR-+-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5zp-+-+-+-%
4-vl-zP-+-+$
3+-+-+-sN-#
2PzPl+PzPPzP"
1mK-+-+L+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet. Wat speel je ?

het denkproces van zwart is nu dat hij graag 
Lc2 zou wegspelen omdat hij dan Tc1 mat 
dreigt. Bij voorkeur wil hij Lc2 wegspelen met 
"tempo" (d.w.z. met aanval op iets anders) . 
Zie je waar dit kan ? 
Sorry, strikvraag. er is geen veld waar Lc2 
naar toe kan met tempo. Spijtig. 
Anderzijds heeft wit niet veel mogelijkheden 
om het mat met Tc1 te verhinderen en dus is 
een tempo winnen misschien niet echt nodig. 
Welke mogelijkheden heeft wit eigenlijk om 
na bijvoorbeeld 20....Lg6 aan 21....Tc1 mat te 
ontsnappen ? Dit zijn enkel 21.b3 en 21.a3. De 
vraag is nu waar die Lc2 het best naar toe 
wordt gespeeld zodat hij actief in het 
aanvalsspel betrokken blijft. Als je 20...Lg6 
speelt blijft hij enkel actief op de diagonaal h7-

b1. Als we echter Le4 spelen staat die loper 
echter superactief. Hij verhindert een 
eventueel (later) Ta8 en vooral hij kan 
desnoods op de andere diagonaal g8-a2 
worden opgesteld (veld a2!). De ACTIVITEIT 
van je stukken in de aanval is meestal van 
doorslaggevende aard.  Vandaar dat zwart nu 
kiest voor .... 20...Le4!  Diagram 

XABCDEFGHY
8-+r+k+-tr(
7tR-+-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5zp-+-+-+-%
4-vl-zPl+-+$
3+-+-+-sN-#
2PzP-+PzPPzP"
1mK-+-+L+R!
xabcdefghy

Wit aan zet

Zwart dreigt nu Tc1 mat. Merk op dat de witte 
koning belaagd wordt door 3 zwarte stukken 
en er geen wit stuk ter hulp komt. Mat dreigt.
21.a3 De andere optie  21.b3?? verliest direct 
wegens ....21...Lc3 mat of ook met 21....Tc1+ 
22.Kb2 Tb1 mat.  
21...Tc1+ 22.Ka2 Ld5+ 23.b3 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+k+-tr(
7tR-+-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5zp-+l+-+-%
4-vl-zP-+-+$
3zPP+-+-sN-#
2K+-+PzPPzP"
1+-tr-+L+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet maakt de partij nu uit met een 
matdreiging die wit niet meer  kan pareren. 
Zoek je ze ?

Met  23...Lc3! wordt  het  matnet  rond  Ka2 
afgesloten en kan wit  niets  meer  doen tegen 
Ta1 schaakmat.
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Zoek de dreiging
Een groot verschil tussen "Elo-sterke" en "Elo-zwakkere" spelers is dat sterke spelers gemakkelijker 
de potentiële dreiging zien en ze er zich dus tijdig tegen verdedigen. Een belangrijk thema dus als je 
sterker wil spelen.  Hierbij enkele oefeningen in dit verband.

XHGFEDCBAY
1-mK-tR-+-tR!
2+PzP-+-zPP"
3P+-vL-+-+#
4+Q+pzP-+-$
5-+Nzp-+-zp%
6+-zp-+p+-&
7pzprvln+q+'
8+k+-+-+r(
xhgfedcbay

Dreig 1:   Zwart aan zet.
a. Wat is de dreiging van wit ?

b. Welke verdediging stel je voor ?

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+q+nvl-zpp'
6-+pzplzp-+&
5zp-+-zp-+-%
4-+-zPL+-+$
3+-+-vL-sNP#
2PzP-wQ-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Dreig 2: Wit aan zet.
a. Welke 2 dreigingen zijn er ?.

b. Hoe kan wit zich het best 
"verdedigen" ? Zoek daarom eerst de 

"zwakke punten".

XABCDEFGHY
8-mk-+-tr-+(
7+pzp-+-+p'
6p+-+-+-+&
5+q+pzP-+-%
4-+nzP-+PzP$
3+-zP-+-+-#
2-zPK+Q+-+"
1+-vL-+L+-!
xabcdefghy

Dreig 3: Wit aan zet.
a. Welke dreiging heeft zwart ?

b. Wat is de beste verdediging voor 
wit ?

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-+-zpp'
6-+-+p+-+&
5+-+pzP-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+-zPPzp-#
2PvLP+L+P+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Dreig 4: Wit aan zet.
a. Wat dreigt zwart ?

b. Wat is de beste verdediging voor 
wit ?
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Oplossing:
Dreig 1:
a. De dreiging van wit is 2.Ph6+ en 3.PxTf7. Een makkie veronderstel ik.
b. Zwart gaat het best onmiddellijk al deze gevaren uit de weg met 1....Kh8!.  
    De zet 1....Kf8? is FOUT vanwege 2.Pxg7! TxPg7  3.Lh6! (een penning) en materiaalverlies. 

Dreig 2: 
a. - De EERSTE dreiging van zwart is 1....f5! (met aanval op een stuk)  2.Ld3 f4! en stukwinst.
   - De TWEEDE dreiging van zwart is 1...d5! (met aanval op een stuk)  2.Ld3 Lb4! en 
kwaliteitswinst.
b. De meest eenvoudige wijze om zich tegen beide dreigingen te verdedigen is 1.Ld3!? (of Lb1!?) 
zodat zwart niet met tempo de f- of d- pion kan opspelen. Deze zet is dus GOED want hij omzeilt 
de zwarte dreigingen maar is een louter VERDEDIGENDE zet.
Indien wit iets beter naar de stelling kijkt, ziet hij dat er enkele zwakke punten in de zwarte stelling 
zijn. Er zijn er DRIE:  pion a5 - pion c6 en pion h7 die allen "nul-verdedigd" staan.
Indien wit regelmatig "schaaktraining.met.jan" leest weet hij dat de zwakke punten belangrijke 
aanknopingspunten zijn..... Met 1.Dc2! omzeilt wit de zwarte dreigingen en doet hij een AANVAL 
op  2 zwakke punten (pion c6 en pion h7).

Dreig 3:
a. De dreiging is 1...TxLf1!  2.DxTf1 Pa3+  3.bxPa3 DxDf1 met grote materiaalwinst
b. De beste verdediging voor wit is 1.Lg2 waardoor Tf8 minder schade kan aanrichten.

Dreig 4:
a. Zwart dreigt 1...Dh4 (en 2...Dh2+) en wit geraakt in grote moeilijkheden.
b. De beste (enige) verdedigingszet is dan ook 1.Dd4! zodat zwart niet direct 1...Dh4 kan spelen.

Eindspel - BASICS
Hieronder enkele eenvoudige wendingen in het eindspel die je moet kennen. Omdat winst of verlies 
soms op een tempo aankomt heb ik telkens dezelfde stelling met wit en zwart aan zet gemaakt.

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

Eind 1: Wit aan zet1

1 Wit wint gemakkelijk met 1.Th8! en zwart 
verliest een toren omdat 1....Txa7 faalt op 
2.Th7+ en 3.TxTa7

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

Eind 2:  Zwart aan zet.2

2 Zwart maakt gemakkelijk remise met 
1....Kg7! (verhindert 2.Th8) en als Kg1 
pion a7 ter hulp komt geeft zwart eeuwig 
schaak. 
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+k+p'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+P+$
3+-+-+L+-#
2-+-+-+K+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 3: Wit aan zet3

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

Eind 4: Zwart aan zet4

3 Wit kan enkel winnen als hij zijn enige pion 
kan laten promoveren. Vandaar dat hij (op 
termijn) wint met 1.Kg3! zodat op 1....h5 er 
2.g5! Kg6  3.Kh4 kan volgen en wit wint op 
termijn.

4 Zwart maakt makkelijk remise met 1....h5!! 
en nu ofwel 2.g5? Kg6 en 3....Kxg6 ofwel 
2.gxh5 Kg7 en theoretisch remise omdat de 
promotie van de witte randpion niet kan 
afgedwongen worden met de loper op de 
witte velden. (verkeerde loper)

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

Eind 5: Wit aan zet5

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

Eind 6: Zwart aan zet6

5 Wit wint door de oppositie te nemen met 
1.Kf5! waardoor de zwarte koning moet 
wijken en de promotie niet kan verhinderen.

6 Zwart kan remise afdwingen door tijdig de 
oppositie te nemen met  1....Kf6! en wit kan 
geen promotie afdwingen (indien zwart 
goed blijft verdedigen). Hierbij een 
voorbeeld: 2.g5+ Kg6  3.Kg4 Kg7!! (klaar 
voor oppositie).4.Kh5 Kh7 (oppositie) 
5.g6+ Kg7  6.Kg5 Kg8! (klaar voor 
oppositie) 7.Kf6 Kf8 (oppositie)  8.g7+ 
Kg8  9.Kg6 pat)  
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Positionele stellingen
Het positiespel is minder gemakkelijk te vatten omdat het minder zichtbaar en bijgevolg moeilijker 
meetbaar is op het bord. De waarderingsfactoren die men gebruikt in het positiespel zijn 
hoofdzakelijk gebaseerd op de stand der stukken en de pionnenstructuur. Enkele oefeningen.

XABCDEFGHY
8r+lwqk+ntr(
7zppzppvlpzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+NzP-vL-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+N+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Wat spelen ? 1.LxLe7  of 1.PxLe7  of  1.Ld2 ?

Een korte analyse van de stelling leert ons dat 
wit een pion heeft geofferd en hiervoor een 
mooie ontwikkelingsvoorsprong heeft 
gekregen. Hij heeft ook een sterk paard op d5 
en een vervelende pion op e5 die de 
harmonieuze ontwikkeling van zwart remt. 
Zwart staat gedrongen en heeft weinig ruimte 
om zijn stukken verstandig te ontwikkelen.

Vandaar ook de vuistregel dat in geval je 
tegenstander weinig ruimte heeft je er meestal 
goed aan doet van zo weinig mogelijk te ruilen 
zodat hij met zijn ruimteprobleem blijft zitten.

Dit betekent dus dat 1.LxLe7?! positioneel 
niet zo verstandig is. Inderdaad, na 1...PgxLe7 
heeft zwart plots zijn ontwikkeling bijna 
beëindigd.
Het zelfde kan dus gezegd worden van 
1.PxLe7?! want na 1...-PgxPe7 heeft zwart 
veel van zijn ontwikkelingsproblemen 
opgelost. Een bijkomend argument om deze 
zet af te raden is dat wit vrijwillig zijn sterk 
opgesteld Pd5 ruilt. Een SUPERpaard probeer 
je zolang mogelijk intact te houden, en ga je 
zeker niet vrijwillig afruilen.
Blijft 1.Ld2. Dit is een sterke zet en rekening 
houdend met het ruimteprobleem van zwart 
mag deze "terugtocht" rustig als "strategisch" 

bestempeld worden. Met deze zet bemoeilijkt 
wit immers de verdere ontwikkeling van 
zwart.

Conclusie: 1.Ld2 is de beste keuze.

XABCDEFGHY
8rsn-+-trk+(
7zp-+nwqpvlp'
6l+pzp-+p+&
5+p+-zp-+-%
4-+-zPP+-+$
3zP-sNLvLN+P#
2-zPPwQ-zPP+"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Waar kan wit het initiatief veroveren ?

Maak eerst een korte analyse van de stelling.

Antwoord:
Vooreerst een korte analyse van de stelling:

          -Wit heeft een kleine voorsprong in 
ontwikkeling en moet daar nu onmiddellijk 
proberen iets mee te doen want anders zal 
zwart ook zijn stukken georganiseerd kunnen 
opstellen. 
          -Zwart dreigt eventueel ook met 1...exd4 
zijn Lg7 een grotere invloed te bezorgen. 
          - Het zwakke punt in de zwarte stelling 
is pion b5 die "nul-verdedigd" staat......

Wit opteert hier voor 1.d5! omdat dit de 
diagonaal gesloten houdt voor Lg7 en pion b5 
in moeilijkheden brengt aangezien de 
belangrijkste verdediger (pion c6) wordt 
aangetast. Indien zwart nu 1....-cxd5 speelt 
volgt 2.Pxd5 en wit heeft een sterk opgesteld 
paard op d5 en pion b5 blijft een zorgenkindje.
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XABCDEFGHY
8r+-+-vl-mk(
7+q+-tr-+p'
6-+p+-zpp+&
5zp-+l+-+-%
4-+-+-+n+$
3+-+-vLPsNP#
2PzPQ+-+P+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet moet Pg4 slaan.
Hoe doet hij dit, met 1.hxPg4 of met 1.fxPg4 

en waarom ?

Antwoord:
Positioneel is het meestal beter om met de pion 
naar het centrum te slaan. Dit omdat je zo de 
invloed op het centrum verhoogt. Ik raad je 
daarom aan enkel af te wijken van deze 
vuistregel als er een gegronde reden is. 
Vandaar dat 1.hxPg4 duidelijk de voorkeur 
geniet omdat dit bovendien ook nog de 
werking van Ld5 sterk inperkt.

XABCDEFGHY
8r+-+-vl-mk(
7+q+-tr-+p'
6-+p+-zpp+&
5zp-+-+-+-%
4-+-+-+n+$
3+-+-vLP+P#
2PzPQ+-zP-+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Een gelijkaardige stelling waar wit weer Pg4 
kan slaan met 1.hxPg4 of met 1.fxPg4. 

Wat is je aanbeveling ?

Antwoord:
Als we zuiver de vorige vuistregel toepassen 
(slaan naar het centrum) zou wit hier 1.hxPg4 
spelen. Een GOEDE zet.
De enige reden om van deze vuistregel af te 
wijken is dat hij met 1.fxPg4 zijn 
pionstructuur VERBETERT, en dat is een 
aanvaardbare reden. Bovendien is er geen 
sterke Ld5 (vergelijk met vorig diagram)

Conclusie: BEIDE zetten zijn even goed in 
deze stelling.

XABCDEFGHY
8-+ktr-vl-tr(
7zppwq-zppzpp'
6-+-zp-sn-+&
5+-zp-+-+-%
4l+-sNP+-+$
3+P+-+-zPP#
2P+P+-zPL+"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Wat speel je hier 1.bxLa4 of 1.Pe2.

Vooreerst een korte analyse van de stelling.
Er is een korte en lange rokade gespeeld. Dit 
impliceert dat er met open lijnen en pionoffers 
kan gewerkt worden om zich toegang te 
verschaffen tot de andere koning. 
In klare taal wil dit zeggen dat wit hier 
duidelijk de voorkeur kan geven aan 
1.bxLa4 !- cxPd4 2.Dxd4 - Dxc2 want dit 
opent de b-en c-lijn. Bovendien wordt er een 
zwarte loper geruild en als vuistregel mag je 
stellen dat lopers belangrijker worden in 
"open" stellingen. In het verdere verloop van 
de partij ging zwart dan ook ten onder aan zijn 
zwaktes op witte velden.
Indien wit verkeerdelijk 1.Pe2?! zou spelen 
wordt de zwarte stelling niet aangetast en gaat 
het witte voordeel verloren.



schaaktraining.met.jan Nr 2          15-02-2013                                                               pagina  11

Combinaties
Hierbij een reeks combinaties waar ik je uitnodig volgend denkproces te gebruiken:
1. Maak vooreerst een inventaris van de zwakke punten en mogelijke schaakzetten en slagzetten
2. Onderzoek vervolgens of je daarmee de combi kan oplossen

XHGFEDCBAY
1-mK-tR-vL-tR!
2zPPzP-+-zP-"
3-+-+Q+-+#
4+-+-+P+P$
5-+pzPpvlNzp%
6+n+p+-+-&
7pzp-+-+p+'
8+ktr-wq-+r(
xhgfedcbay

Combi 1: Zwart aan zet ..7

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-wQl+pzp-'
6-zp-+psn-zp&
5+-+psN-+-%
4q+-zP-+-+$
3zP-+LzP-+P#
2-zP-+-zPP+"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

Combi 2: Wit aan zet.... 8 

7 Zwart zoekt de  nul-verdedigde punten. 
oplossing : Er zijn 3 punten "nul-verdedigd" 
bij wit. Dit zijn pion c4, pion e5 en pion f2. 
Met 1...Dh4! doet zwart dan ook een 
dubbelaanval op de zwakte van pion c4 en 
die van f2. Resultaat is pionwinst. 

8 Het motief is Ld7 die "nul-verdedigd" staat. 
Hij staat immers aangevallen door Dc7 en 
Pe5, en verdedigd door Da4 en Pf6. 
Vandaar dat wit 1.Lc2! Db5 2.a4! speelde 
en Ld7 gaat verloren

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

Combi 3: Wit aan zet 9

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+q+ltRp+p'
6-zp-+n+p+&
5+-+-+-+-%
4p+-+-+-+$
3zP-wQ-+-+P#
2-zP-+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Combi 4: Wit aan zet....10

9 Na 1.Dg4+ verliest zwart Td4. Altijd 
opletten als er stukken "nul-verdedigd" 
staan en als er bovendien schaakzetten 
mogelijk zijn.

.
10 Het motief in deze stelling is niet enkel Ld7 

die "nul-verdedigd" en gepend staat, maar 
er is ook pion f7 die eveneens weinig 
bewegingsvrijheid heeft want anders volgt 
Dg7 mat.......De oplossing is 1.T1xPe6! met 
stukwinst want op 1...-LxTe6 volgt 
2.TxDb7 en op 1...-fxTe6 volgt 2.Dg7 mat 


