
schaaktraining.met.jan Nr 7          01-05-2013                                                               pagina  1

Inhoud trainingsnummer 7

Maak geen fouten    =>  pagina 2

Partij-analyse   =>  pagina 4

Dreigingen  => pagina  6

Eindspelbeoordeling    => pagina 7

Voorstellingsvermogen   => pagina 11

Schaakactualiteit
FIDE Grand Prix te Zug, Zwitserland

Dit supertornooi werd gehouden van 17 April 
tot 1 Mei en er namen 12 top grootmeesters 
aan deel  met allen +2700 Elo !!! 

Grote overwinnaar werd Topalov (ex-
wereldkampioen) met 8 op 11 maar ook de 
Nederlandse supergrootmeester Anish Giri 
(2727 Elo en nog geen 19 jaar !!) bewees dat 
hij aan de wereldtop staat door 5 op 11 te 
scoren.

Topalov had wel een beetje meeval, o.a. in de 
partij tegen Leko, maar geluk telt ook mee.

Hierbij een fragment uit deze partij.

Zwart aan zet. Is 1...Pf2+ niet winnend ?

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-+-+l+-'
6-+-zP-zp-wQ&
5+-+-+qzp-%
4-+-+n+-+$
3+p+-+-+-#
2-+-+R+PzP"
1vL-+-+-tRK!
xabcdefghy

Neen, want na 2.TxPf2 DxTf2 3.Lxf6 moet 
zwart de dame geven of gaat hij mat.
Een makkie veronderstel ik, en daar trapte 
Leko dan ook niet. 

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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Maak geen 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. 
Sommige daarvan zijn FATAAL en verliezen 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.

XHGFEDCBAY
1R+LmK-+-tR!
2+-zP-wQP+P"
3P+-vL-+P+#
4+-+pzP-+-$
5-zp-zP-+-+%
6+-+q+n+-&
7-vlPzp-zppzp'
8+ktr-+-+r(
xhgfedcbay

Opgave 1: Zwart kiest uit:
1...-Dxf7     1...-Txf7     1...-Kxf7

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-zpq+-vlp'
6l+p+-+p+&
5zp-+p+p+-%
4-+-zP-vL-+$
3+-+-+PzP-#
2PzPPwQr+LzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

Opgave 2: Wit kiest uit 
1.Dc1     1.Dxa5     1.Dc3

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-zp-+-vlp'
6l+-wqr+p+&
5+-zpp+pvL-%
4-+-zP-+-zP$
3+P+-+LzP-#
2P+-wQPmK-+"
1+R+-tR-+-!
xabcdefghy

Opgave 3: Wit kiest uit
 1.dxc5     1.e3     1.Le3

XHGFEDCBAY
1K+R+Q+-tR!
2zPP+-+PzPP"
3-+-vl-sNL+#
4+-+-+-+-$
5-+-zP-+p+%
6+-snp+N+p&
7pzpp+-+-+'
8+ktr-wql+r(
xhgfedcbay

Opgave 4:  Zwart kiest uit
1...-Dc7     1...-DxDd1     1...-Db6
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Oplossing:

Opgave 1:
Een gemakkelijke oefening misschien, maar je moet altijd alert zijn.
  

Op 1...Txf7 en 1...Kxf7 volgt uiteraard 2.Lc4 met  materiaal voordeel.
Vandaar dat 1...Dxf7! de  enige goede is. Op 2.Lc4 kan zwart dan namelijk 

2...e6 spelen en materiaalverlies vermijden.

Opgave 2:
Met 1.Dc1 neemt wit een ietwat passieve houding aan maar zwart kan die niet 

onmiddellijk afstraffen. AANVAARDBARE zet
Met 1.Dxa5 trapt wit in een val omdat zwart nu naar iets zal zoeken waarmee 

hij La6 met een schaaktempo kan verzetten. Zwart speelt daarom 1.....TxLg2+! 
2.KxTg2 (Kh1 Txc2 en zwart won een stuk) - Lf1+  3.TxLf1 TxDa5. FATAAL dus.

Met 1.Dc3 neemt wit een actievere houding aan die zwart niet kan afstraffen. 
De BESTE zet.

Opgave 3:
Met 1.dxc5 Dxc5+ 2.Kg2 is er geen materiaalverlies voor wit. 

AANVAARDBARE ZET.
Met 1.e3?! verliest wit materiaal wegens 1....cxd4  2.exd4  TxTe1  3.TxTe1 

TxTe1 4.KxTe1 (4.DxTe1 Lxd4+) Dxg3+ . Conclusie: SLECHTE zet dus.
Uiteraard is 1.Le3?? een grote BLUNDER wegens 1...TxLe3

Opgave 4:
1...-Dc7 met het idee dat op 2.exPf6 - DxPc6 volgt met voorlopig geen 

materiaalverlies. Een GOEDE zet dus. 
1...-DxDd1? is FATAAL wegens 2.PxDd1 (en niet TxDd1) want nu staan er 2 

stukken aangevallen van zwart (Pf6 en Le3) waardoor hij een stuk verliest.
1...-Db6? is eveneens FATAAL wegens 2.Pe7+ (een belangrijk tussenzetje) en 

3.exPf6 en wit staat duidelijk beter.
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Partij-analyse
1.e4  e5  2.Pf3  Pc6  3.Lb5  d6  de  Steinitz-
verdediging die vandaag nauwelijks nog wordt 
gespeeld  4.Lxc6+ bxc6 5.0–0 Pf6 6.Pc3 Lg4 
7.h3! goede zet omdat je zo indien echt nodig 
kan uitpakken met g4.  7...Lh5 8.d3  met deze 
zet plaatst wit zijn pionnen complementair met 
zijn zwarte loper. Een goede strategie.  8...h6?! 
zwart  zou  beter  voorrang  geven  aan 
stukontwikkeling met Le7  9.b3 Le7 10.Lb2 
0–0 11.De2! Diagram
XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-zp-vlpzp-'
6-+pzp-sn-zp&
5+-+-zp-+l%
4-+-+P+-+$
3+PsNP+N+P#
2PvLP+QzPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
Waarom is 11.De2 een goede zet ?

Vooreerst  is De2 een ontwikkelingszet en hij 
laat toe dat beide torens verbonden zijn en dat 
deze vlot kunnen bewegen. 
Verder verhindert 11.De2 een eventueel 11...d5 
omdat  er  dan  na  12.exd5 cxd5 13.Dxe5 kan 
volgen. 
Bovendien laat  11.De2 toe dat  wit  eventueel 
Pc3  kan  omleiden  naar  ....f5  via  d1-e3-f5. 
11...Ph7 
XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-zp-vlpzpn'
6-+pzp-+-zp&
5+-+-zp-+l%
4-+-+P+-+$
3+PsNP+N+P#
2PvLP+QzPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet

12.g4! goed gezien. Zwart dreigde immers Pg5 
en dat is erg vervelend voor Pf3. Een waardig 
alternatief was Lc1 geweest, zeker indien Ta1 
al meer centraal had gestaan 
12...Lg6 13.Pd1 Pg5 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-zp-vlpzp-'
6-+pzp-+lzp&
5+-+-zp-sn-%
4-+-+P+P+$
3+P+P+N+P#
2PvLP+QzP-+"
1tR-+N+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet
Kies tussen 14.Pxg5 of 14.Kg2 of 14.Kh2

14.Pxg5! Een alternatief lijkt 14.Kg2 (of Kh2) 
doch  dan  volgt  14...Pe6!  en  zwart  heeft 
uitzicht  op  een  SUPERpaard  op  f4  dat  zeer 
moeilijk te verjagen is. Vandaar dus dat de ruil 
van  dit  gevaarlijke paard nu de beste  zet  is. 
14...Lxg5  15.Pe3  Te8 dit  dekt  pion  e5 
waardoor  er  nu  eventueel  16...-d5  kan 
gespeeld  worden.  Zwart  kon  ook  15...LxPe3 
16.DxLe3 op het bord krijgen, maar wie geeft 
er  nu  graag  zonder  belangrijke  reden  zijn 
voordeel  "loperpaar"  af.  Omdat  zwart  het 
loperpaar  heeft,  zou hij  best   naar  een  open 
stelling streven. Wit moet vooral proberen de 
stelling  meer  gesloten  te  houden  en  een 
SUPERpaard  te  krijgen.   16.Pf5  Df6?!   een 
verdachte zet want hij zet pion e5 nu gepend 
(diagonaal Lb2 en Df6). 
Zwart had natuurlijk een moeilijke keuze. 
- Ofwel onmiddellijk het superpaard afruilen, 
maar dan geeft hij het loperpaar af en blijft hij 
met een slechte loper zitten, 
- ofwel zo snel mogelijk de stelling proberen te 
openen in het centrum. Dit door onmiddellijk 
16...d5 te spelen of eventueel na voorbereiding 
16...Lf4 en 17...d5. 
Ik had voor 16...d5 geopteerd.
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Na 16...Df6?! krijgen we volgend diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zp-zp-+pzp-'
6-+pzp-wqlzp&
5+-+-zpNvl-%
4-+-+P+P+$
3+P+P+-+P#
2PvLP+QzP-+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Zie je aanknopingspunten ?

17.f4! een sterke zet die de f-lijn opent omdat 
Df6 in het vizier van Lb2 staat  
17...Lxf4? 
Zwart geeft te gemakkelijk een stuk af. 
Veel  moeilijker  lijkt  17...Lh4!? (indien  je 
slecht staat moet je het zo moeilijk mogelijk 
maken voor je tegenstander) doch na 18.fxe5! 
(zie analyse-diagram)

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zp-zp-+pzp-'
6-+pzp-wqlzp&
5+-+-zPN+-%
4-+-+P+Pvl$
3+P+P+-+P#
2PvLP+Q+-+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

 opent de f-lijn voor Tf1 18...Dd8 (18...dxe5?!  
19.Pxh6+! gxh6 20.Txf6 is wit ook gewonnen)  
19.exd6! Lxf5 20.dxc7! wint wit ook. Alleen is 
deze voortzetting moeilijker om te vinden voor 
wit. 
18.Txf4 Lxf5 19.Txf5 Dh4 20.Df3!  dekt niet 
enkel de 3e rij af maar drukt ook op f7. Het 
zwarte initiatief  is  nu volledig teniet  gedaan. 
Wit moet het nu enkel mooi afmaken zonder 
zwart nog onnodige tegenkansen te geven. 

20...Tf8 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-zp-+pzp-'
6-+pzp-+-zp&
5+-+-zpR+-%
4-+-+P+Pwq$
3+P+P+Q+P#
2PvLP+-+-+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet

21.Th5  Oké  goed,  maar  wit  kon  ook  een 
valletje proberen door het logische 21.Taf1 te 
spelen  wat  de  druk  op  f7  verhoogt.  Indien 
zwart dan 21...f6 zou spelen volgt 22.Th5 en 
damewinst.   21...De7  22.Tf1  Prima  zet. 
Stukken  erbij  op  de  half-open  lijn.  De witte 
strategie is eerst "stukken in stelling brengen" 
en  dan  "druk  opvoeren".  22...f6  23.Lc1  nog 
een stuk erbij 23...Kh7 24.Df5+ Kg8 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-zp-wq-zp-'
6-+pzp-zp-zp&
5+-+-zpQ+R%
4-+-+P+P+$
3+P+P+-+P#
2P+P+-+-+"
1+-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet

25.Lxh6!? beslissend. Ik twijfel of ik deze zet 
had  durven  spelen  omdat  wit  nu  zijn  stuk 
voorsprong  af  geeft  (weliswaar  voor  enkele 
pionnen).  FRITZ geeft  wit  echter  volmondig 
gelijk.  25...gxh6 26.Txh6 Dg7? [sterker  lijkt 
26...Tf7 doch na  27.Txf6 Txf6 28.Dxf6 Dxf6 
29.Txf6  is  zwart  ook  uitgeteld]  27.Tg6  d5 
28.Txg7+ en  enkele  zetten  later  gaf  zwart 
(eindelijk) op. 
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Dreigingen
Organiseer zelf een dreiging en geef aan welk de beste verdediging is.

XHGFEDCBAY
1-+R+-+-+!
2mK-+R+QzPP"
3PzP-+L+-+#
4+-zPNzpP+-$
5-+-zP-zp-vl%
6+l+p+q+-&
7pzp-+-+pzp'
8+ktr-tr-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet organiseert een dreiging met 1

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+l+pzpp'
6-wqnvlpsn-+&
5+-zpp+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-zPP+N+-#
2PzPQsNLzPPzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet organiseert een dreiging met .....2

1 Met 1...Lc7 dreigt zwart met 2...Lxe5 pion 
e5 te slaan omdat na 3.fxe5 de toren op f1 
verloren gaat. Wit kan deze dreiging op 
verschillende manieren pareren. Hij kan 
ofwel Tf1 verdedigen, ofwel pion e5 
bijkomend verdedigen. In de partij koos ik 
voor 2.Pg5 met gelijk spel. 

2 Met 1.Lf1 dreigt wit geniepig 2.e5! en 
stukwinst. Zwart kan die dreiging pareren 
met bijvoorbeeld 1...Pg5 of 1...Dc7

XABCDEFGHY
8-tR-+-+-+(
7+-+-+pmkp'
6-+-+pvlp+&
5vL-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+PmK-+-#
2r+-+-zPPzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet organiseert een dreiging met  3

XABCDEFGHY
8r+-mk-+-tr(
7zp-+l+pzp-'
6-+-vl-+-zp&
5+-+-sn-+-%
4-+psNP+-+$
3+-zP-+NzP-#
2P+-+L+P+"
1+R+-mK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet organiseert een dreiging met ....4

3 Met 1.Lb4 dreigt wit 2.Lf8+ Kg8  3.Lh6+ 
en mat volgt.
Zwart kan dit op meerdere manieren 
pareren indien hij meer ruimte maakt voor 
Kg7. Dit kan door bijvoorbeeld 1...Le5 of 
1...h5 te spelen.

4 Met 1.0-0 dreigt wit 2.PxPe5 LxPe5 3.Txf7 
Lxg3 4.Txg7 een pion te winnen.
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Eindspelbeoordeling
In dit artikel wil ik je graag enkele tips i.v.m. het eindspel overmaken en je testen op enkele 
eindspelstellingen.
Vooreerst een kleine introductie i.v.m. het "eindspel".
Van zodra er veel stukken geruild zijn bereiken we het eindspel. 

De belangrijkste verschillen met het middenspel zijn:
-  er wordt minder op mat of aanval gespeeld, maar er gaat meer aandacht naar de promotie 

van een pion
- vandaar dat een vrijpion heel belangrijk is omdat hij de promotiekansen verhoogt, en 

omdat hij eventueel de koning en of stukken van de tegenpartij kan afleiden zodat jezelf aan de 
andere vleugel kan doorbreken

- streef naar een actieve en agressieve koning (zeker indien de dames geruild zijn) zodat die 
in de stelling kan binnendringen (of indringers afhouden)

- het begrip "Zugzwang" (zetdwang) kan een belangrijke rol spelen om ergens een doorgang 
te forceren

- er zijn stellingen met een grote remise-marge (zie hieronder)

Eindspelstrategie

Probeer indien je beter staat:
- niet onnodig pionnen te ruilen
- zo veel mogelijk stukken te ruilen 
- pionnen op beide vleugels te behouden
- te zorgen dat je tegenstander meerdere zwaktes heeft. Eén zwakte verdedigen lukt meestal, 

doch twee zwaktes verdedigen is vaak onmogelijk.
- te vermijden dat er eindspelen met een grote "remise-marge" op het bord komen.  Dit zijn 

o.a. eindspelen met ongelijke lopers of met enkel torens.
- te zorgen voor pion-onevenwichten zodat je ergens kan doorbreken

Probeer indien je slechter staat:
- zo veel mogelijk pionnen te ruilen
- zo weinig mogelijk stukken te ruilen
- pionnen op de "verre" vleugel af te ruilen, zodat je koning de ultieme vrijpion kan stoppen.
- een maximum aan zwaktes af te ruilen zodat je de laatste zwakte makkelijk kan verdedigen
- af te ruilen naar een eindspel met "grote" remise-marge".

Remise-marge ?

Naarmate er pionnen geruild worden bereiken we meer en meer een elementaire eindspelsituatie.
Sommige van die situaties hebben een grote remise-marge, niettegenstaande het 
materiaaloverwicht. Hierbij alvast enkele elementaire eindspelen die meestal remise zijn:

- "2 paarden + Koning" tegen 
"koning"    (dus zonder pionnen!!) is altijd 
remise

-+k+
+-+-
-+-+
+NmK-
-+N+
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- meestal is "Toren + Koning" tegen 
"loper +koning" ook remise. 

Uitzondering als de koning van de loper aan de 
rand kan genageld worden en hij in de hoek 
van de loperkleur kan gedrukt worden.

Diagram: Kg8 is tegen de rand gedrukt en hij 
heeft een verkeerde loper (die het hoekveld h8 
bestrijkt). Met een andere loper (die hoekveld 
a8 bestrijkt) was het remise geweest.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-vl-+-'
6-+-+-+K+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-tR-+$

- "verkeerde Loper +  randpion + 
Koning" tegen "koning alleen" (als hij op het 
promotieveld geraakt) is meestal remise

Diagram: 
wit aan zet wint,  (a7! of Lc7)
zwart aan zet is remise (Kb8! en Ka8)

 XABCDY
8-+kvL
7+-+-
6PmK-+

- "ongelijke lopers" en 1 pion is altijd 
remise als de "verdedigende" loper zich kan 
opofferen voor deze laatste pion.   =>

Opmerking: zelfs indien er nog meerdere 
pionnen op het bord staan heeft een eindspel 
met "ongelijke lopers" nog een grote remise-
marge indien de "verdedigende koning" in de 
buurt blijft van de "aanvallende Koning" 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+-+-'
6-+-mKPvLl+&

6-+-+kvLl+&
5+-+-zP-+-%
4-+-+-zPK+$

"Toren + pion + Koning" tegen 
"toren + koning" heeft ook een grote remise-
marge ALS de verdedigende koning voor de 
pion kan blijven.
Je moet hier wel het Philidor-maneuver voor 
kennen (zie verder op pagina 10)

Algemeen kan je stellen dat toreneindspelen 
een behoorlijke remise-marge geven, mede 
door het feit dat 1 pion minder niet verloren is. 
Een belangrijk aspect in toreneindspelen is dat 
de toren ACTIEF moet gebruikt worden.

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

Laten we enkele voorbeelden beoordelen die in verband staan met de "remise-marge".

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+-+-+-+-"
3-sN-+-+-+#
4+-+-sN-+-$
5K+P+-+-+%
6+-+-+-+-&
7-+-+-+-+'
8+-mkn+-+-(
xhgfedcbay

Eindspel 1:
a. zwart aan zet   

b. en wat indien wit aan zet ?

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+K+-+-+P"
3-zP-vl-+-+#
4+-+N+P+-$
5-+-+L+-+%
6+-zp-mk-+-&
7l+-+-+-zp'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

Eindspel 2:
Is 1...LxPe4 genoeg voor remise of 

doet zwart er beter aan met 1...Ke5 de stukken 
op het bord te houden ?

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

Eindspel 3:
Wit aan zet speelt 1.Pxe3 en claimt nu remise.

Correct ?

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

Eindspel 4:
Wit aan zet verhoogt zijn winstkansen met ....

Zwart aan zet verhoogt de remise-marge 
met ....
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Oplossing:
Eindspel 1: 

- met zwart aan zet kan er onmiddellijk remise af gedwongen worden met 1...Pg7+ en 
2...Pxf5! zodat wit nog enkel 2 paarden heeft, en dit is theoretisch remise.

- indien wit aan zet is, moet hij deze wending uiteraard vermijden en dus lijkt 1.Kg6 een 
logische zet. Wit heeft grote winstkansen, maar hij moet enkel opletten dat zwart zijn paard niet 
voor de f-pion kan opofferen (geen gemakkelijke taak!). Een mogelijk voorbeeld ter illustratie : 
1.Kg6 Pd6  2.f6 Ke8  3.Pe4! (weglokken van Pd6)  Pf7 (zwart bedankt omdat anders f6 
promoveert) 4. Pg5 (stukken er bij zodat Pf7 moet wijken) Pe5+ 5.Kg7 Kd7  6.Pgf3 en uiteindelijk 
kan het zwarte paard de pionpromotie niet meer afstoppen.

Eindspel 2:
Zwart staat slechter, en dus doet hij op basis van de eindspelstrategie er goed aan van niet onnodig 
stukken te ruilen en dus is 1...Ke5 een goede zet.
Anderzijds ontstaat er na 1...LxPe4 2.LxLe4 een (bijna) elementair eindspel met ongelijke lopers 
waar de verdedigende koning goed centraal staat opgesteld. Ook dit is dus voldoende voor remise.
Conclusie: beide opties zijn goed genoeg voor remise.

Eindspel 3:
wit heeft een verloren stelling en dan zou het mooi zijn mocht hij op met 1.Pxe3 nog remise kunnen 
halen.
Spijtig voor wit blijft zwart echter met paard en loper op het bord en dit is winnend.
Indien La7 een paard was geweest was het remise (want 2 paarden alleen kunnen geen mat geven) 
doch loper en paard is winnend (als je tenminste weet hoe dit moet).
Hoe zet je mat met loper en paard ?
Je duwt de koning in de hoek van je loper en daar geef je hem mat. 

Eindspel 4:
In dit toreneindspel is het belangrijk dat de zwarte koning voor de pion geraakt.
Indien wit dit kan verhinderen wint hij vrijwel zeker. Vandaar:

a. wit aan zet speelt 1.Te4! en verhindert dat Kd7 naar de f-lijn kan.
b. zwart verhoogt zijn remise-marge gevoelig met 1...Ke7 (of Ke6 of Ke8) indien hij het 

Philidor-maneuver kent.

Hierbij het Philidor-maneuver.

Het betreft een toreneindspel met 1 pion waar 
de verdedigende koning voor de pion staat.

Zwart speelt zijn toren op de 6e rij zodat wit 
geen Kf6 kan spelen en wanneer hij de pion op 
de 6e rij speelt, dan speelt zwart zijn toren op 
de 1e rij en geeft schaak langs achteren. Dood-
remise.

een voorbeeld:
1...Ta6!    2.f6   Ta1!   3.Kg6 Tg1+ 4.Kf5 Tf1+   en 
remise.

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+R+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+PmK-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1tr-+-+-+-!
xabcdefghy
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Voorstellingsvermogen
In deze rubriek trainen we op het visualiseren van de zetten. Je hebt deze visualisatie nodig bij het 
vooruit berekenen van tactische stellingen. Ik geef je per diagram enkele te visualiseren zetten en je 
geeft dan een antwoord op de gestelde vraag.

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-+-+pzpp'
6-+-+lsn-+&
5+Nzpp+-vL-%
4-vl-+-+-+$
3+-+L+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Men speelt "12.Pc7 Dxc7 13.Lxf6 gxf6 en nu 
rekent wit "14.Dh5 f5  15.Dg5+ Kh8 16.Df6+ 
Kg8 17.Dg5+" en  remise.  Akkoord of  zie  je 
een fout in de "berekening" van wit? 5

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7zp-+-+-zpp'
6Lvl-+-+-+&
5+-+-zPp+-%
4-+-zp-zP-+$
3+P+-+q+-#
2P+Q+-zP-zP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet overweegt 1.Lc4+ en stelt zich de 
vraag wat zwart daarop het best zal spelen.6

5 Wit rekent fout want zwart kan 14....Tfe8 
spelen i.p.v. 14...f5? zodat er na 15.Dxh7+ 
Kf8 volgt en de witte aanval bloedt dood.

6 Een niet zo moeilijke vraag denk ik. Zwart 
kan enkel kiezen tussen 1...Kf8 en 1...Kh8. 
Op 1...Kf8? volgt 2.Dxf5+ en zwart staat 
heel slecht. Vandaar dat zwart ongetwijfeld 
1...Kh8 zal spelen.

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

Wit rekent: 1.h6 TxLg1 2.h7 Th1 doch 3.h8D 
wordt afgestraft met 3...TxPh2+ en 4...TxDh8.

Zie je een betere 3e zet voor wit ?7  

XABCDEFGHY
8-+-+-+n+(
7+-+-+R+-'
6-+-+-+-+&
5zp-+pzP-mkp%
4P+-zP-+-sN$
3+P+-+-+-#
2-+r+l+PzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Men speelt 1.g3 Kg4 2.Tg7+ Kh3 en hoe geeft 
wit nu mat in 2. ? 8

7 In de partij zag ik geen alternatief voor 
3.h8D doch met 3.Kh3! dreigt wit 4.h8D en 
daar kan zwart niets meer aan doen.

8 Dit fragment komt uit een exhibitie-partij 
Capablanca - Aljechin 1913 (net 100 jaar 
oud dus). Wit geeft mooi mat met 3.Pg2 en 
4.Pf4 mat is onafwendbaar.


