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Verdedigen
Hierbij een reeks oefeningen op verdedigen. Om de reeks op te lossen heb je vooral fantasie nodig.

XABCDEFGHY
8-+-mk-+-+(
7+-+-+-tR-'
6-+-+p+-+&
5+-sN-tr-zpp%
4-+-+-zp-+$
3sn-+K+-+P#
2P+-+PzP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Het Pc5 staat aangevallen ....

Met 1.Txg5!! wint wit 2 pionnen (1...-TxTg5 
2.Pxe6+ of 1...-Td5+  2.TxTd5 - exTd5 3.Kd4)

XHGFEDCBAY
1-+R+-+-tR!
2mK-+LwQ-+P"
3P+-vL-zP-+#
4+-zP-+P+-$
5pzPqsnPzp-+%
6+p+-zp-+-&
7n+p+-+pzp'
8+k+r+-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet moet iets doen aan de 
aanval op Pe5. 

Heb jij de nodige fantasie ....

Zwart speelde hier 1....-De4!? zodat op 
2.fxPe5 - Dxe5+ en 3.DxLe3 zou kunnen 
volgen.  Overigens is 1...Pxc4!? 2.Lxc4 De4 
ook fantasievol.

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7+RvL-+-+-'
6p+k+-+-+&
5+p+-+-zp-%
4-+-+-+-+$
3+LsN-sn-+P#
2PzPP+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet staat tijdelijk een stuk voor 
maar nu dreigt hij dit terug te verliezen. 

Suggesties ?

Met 1.Ld5+ zou wit het gemakkelijk kunnen 
klaren, alleen is er Pe3 dat dit feestje zal 
verbrodden.
Kijk altijd naar de zwakke punten in de 
stelling ! Het zwarte Pe3 staat ongedekt en dus 
kan dit voor ideetjes zorgen.
Wit kan zich nog redden met 1.Lb6! zodat hij 
op 1...-KxTb7  met 2.LxPe3 2 stukken heeft 
voor de toren en op 1...-Pf5 volgt dan 2.Ld5+ 
met nog groter voordeel voor wit.

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7+R+-+-+-'
6pvLk+-+-+&
5+p+-+-zp-%
4-+n+-+-+$
3+LsN-+-+P#
2PzPP+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
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Het vervolg van de vorige stelling waar zwart 
vindingrijk 1...Pc4 speelde. Wit aan zet dreigt 
nu toch een stuk te verliezen en met 1. Tg7!? - 
KxLb6  2.LxPc4 - bxLc4  3.Txg5 behoudt wit 
enig materieel voordeel. (2 pionnen voor een 
kwaliteit). Er is echter nog beter. Enig idee ?! 

Met 1.Tc7+!! - KxLb6  2.Pd5+! - Ka5 (bijna 
stond zwart mat) 3.LxPc4! met groot voordeel 
voor wit.
XABCDEFGHY
8-+-+kvl-tr(
7+p+-+pzpp'
6p+-+-+n+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+P+-+$
3zPN+rvLP+-#
2-zP-+-+PzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Stukverlies of zie je nog iets ?

Met het verrassende 1.Pc1! vermijdt wit 
stukverlies aangezien 1...-TxLe3+ ?  2.Kd2 de 
toren vangt en kwaliteitsverlies is.
XHGFEDCBAY
1K+R+R+-+!
2zPP+-+PvL-"
3Q+-+L+PsN#
4+-zP-+-+-$
5-+nzPp+-+%
6+-+p+-+p&
7pzpp+-wql+'
8+kvl-tr-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet moet blijkbaar iets doen aan 
Pf5 want daar dreigt hij een pion te verliezen. 
Blijkbaar is 1...-Lc8 of 1...-Dd7 of 1...-g6 of 
1...Ph6 aangewezen. Zwart pakt echter met iets 

heel anders uit. Ik vond het niet. Kan jij het 
vinden ?

Zwart speelde verrassend 1...-Tac8!? zodat op 
2.LxPf5 - exLf5   3.Dxf5 - LxPa3  4.LxLa3 - 
Dxc2 (5.DxDc2 - TxDc2) kon gespeeld 
worden.
XHGFEDCBAY
1-mKR+-vLNtR!
2zPPzP-zP-zPP"
3-+N+-zPQ+#
4+-+-+-+-$
5-+-zPpzp-+%
6+-+-+n+-&
7pzppvlp+pzp'
8tr-+kwql+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet heeft een dubbelpion en 
ziet dat pion d5 aangevallen staat.

Met het verrassende 1...d6!! lost hij al zijn 
zwarte problemen op omdat er na 2.Dxd5 - 
dxe5 volgt en er is geen materiaalverlies.

XABCDEFGHY
8-+-+-vlk+(
7+-+P+p+p'
6p+-+-+p+&
5+p+Q+-+-%
4-+-+Nzp-wq$
3zP-+-+P+-#
2-zPr+-+-zP"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy
Wit aan zet. Er dreigt mat op h2.

Met het verrassende 1.Pf6+! Kg7 (DxPf6 
2.d8D en wint) 2.Pg4 (dekt pion h2) Dd8 
(verhindert d8D)  3.De5+ en 4.De8 wint.
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Mat is the game
Hieronder 4 oefeningen waar  je mat moet geven.
Belangrijk i.v.m. de juiste training is dat je alles berekent tot het einde en telkens ook de beste 
verdedigingszetten zoekt die je dan moet counteren. Je mag dus niet gokken op de eerste zet en 
dan de berekening stoppen en denken dat je het gevonden hebt. 
Nog een kleine tip, een mataanval begint meestal met een reeks schaakzetten, maar ... niet altijd.
XABCDEFGHY
8r+r+-+-+(
7+-tRl+-wq-'
6p+N+-+-+&
5+p+-+pzP-%
4-zPk+pvL-+$
3zP-+-+-+-#
2-+-+-zP-+"
1+-+Q+-mK-!
xabcdefghy

Mat 1:
Wit geeft mat op 2 manieren ..1

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zpQ+-vL-vlp'
6n+p+-+p+&
5+-zp-+l+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+NzP-#
2qzP-+-zPLzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Mat 2: 
Wit aan zet ....2

1  Met 1.Pa5++ of 1.Pe5++ (dubbelschaak!! )
geeft wit mat in 1.

2   Met 1.Pg5! dreigt wit mat via Da8+ 
waartegen zwart niet zoveel kan  inbrengen. 
Immers 1...-Da1+  2.Lf1 - Ld3 is 3.Da8+ - Lf8 
4.DxLf8 mat. Een moeilijke combi omdat  je 
de zwarte dreiging ziet en niet snel op het idee 
komt dat de witte dreiging een zet eerder is.

XHGFEDCBAY
1-mKR+-vL-tR!
2+PzPL+-+P"
3P+-zP-sN-+#
4+-+Q+P+-$
5-+-sn-zp-+%
6+-+l+-+p&
7pzpp+-wqp+'
8+ktr-+-vlr(
xhgfedcbay

Mat 3:
Zwart aan zet ....3

XHGFEDCBAY
1-+K+RvL-+!
2zPrzP-zP-+R"
3-+l+-zP-+#
4+-+-+-zP-$
5-+-+-+-+%
6+-+-+pwQ-&
7pzpp+-zp-zp'
8+k+r+-+-(
xhgfedcbay

M  at 4:  
Zwart aan zet ....4

3 Met 1...-Pf3+  (ALTIJD eerst de 
schaakzetten bestuderen!) is het na 2.DxPf3 - 
Dh2 mat. 

4  Zwart kan uiteraard 1...-axb6 spelen maar ... 
met 1...-Txh2! en 2....-Th1 is het mat. 
Verbluffend hoe simpel het kan zijn.
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Eindspel - Triangulatie

Triangulatie of "3-hoekje draaien" is een begrip uit het verre eindspel. 
Het is een beweging met de koning die tot doel heeft dezelfde stelling te bereiken maar met de 
andere aan zet. Doordat die andere dan MOET spelen kan hij soms niet anders dan zijn stelling 
slechter maken. Om eerlijk te zijn komt dit niet zo heel veel voor in de praktijk, maar het is toch 
handig als je die kunstgreep in de vingers hebt.

Vooreerst een klein voorbeeldje:

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

Trian 1 : Wit aan zet. 

De stelling zou gewonnen zijn mocht zwart 
aan zet zijn want dan moet die met Kd7 spelen 
en dan kan Kd5 binnendringen. 
Inderdaad,  op 1...-Ke7(8) volgt 2.c6 enz. , en 
op 1..-Kd8 2.Kd6 (oppositie nemen) en op 1...-
Kc8  2.Ke6! (de schuine oppositie nemen) Kd8 
3.Kd6 Kc8  4.Ke7 (we drukken Kc8 verder in 
de hoek) Kb8  5.Kd7 Ka8  6.c6! bc6 7.Kc7! en 
mat in twee. 

Het probleem is echter dat wit aan zet is in 
deze stelling, en dus moet wit overgaan tot 
TRIANGULATIE. Hij doet dit als volgt :
1.Kc4 - Kc6  2.Kd4 - Kd7  3.Kd5 en we 
hebben dezelfde stelling bereikt, doch ... nu is 
zwart aan zet en moet hij met Kd7 spelen 
waardoor Kd5 kan binnen dringen.

De truc bestaat er dus in dat wit een "lange" 
weg kiest om van "d5 naar ...d5 te gaan" en 
hierdoor 3 zetten speelt i.p.v. langs de "korte" 
weg (2 zetten Kd4-Kd5-Kd4).

Overigens had dus ook 1.Kd4 - Kc6  2.Kc4 - 
Kd7  3.Kd5  of 1.Ke4 - Kc6 2.Kd4 - Kd7 
3.Kd7 tot hetzelfde resultaat geleid.

Hieronder een "moeilijker" voorbeeld.

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

Trian 2: 

Om didactische reden bekijken we deze 
stelling eerst met "wit aan zet" en vervolgens 
met "zwart aan zet".

Eerst "Wit aan zet ...."
 verliest vrij eenvoudig omdat wit de oppositie 
moet opgeven en dus kan Kf4 binnendringen 
en de vrijpion optimaal steunen. Bijvoorbeeld: 
1.Kg2 (Ke2? - Kg3) - Ke3  2.Kf1 - Kf3  3.Kg1 
-  Ke2 en de promotie van de f-pion wordt 
gemakkelijk behaald 4.Kg2 - f4  5.Kg1 - f3 
6.Kh1 - f2  7.Kh2 en nu vooral geen f1D 
wegens pat maar wel 7...Ke1 of  f1T.

Nu "Zwart aan zet" 
Deze stelling is veel minder evident. Op 1...-
Ke4  2.Ke2 - f4  3.Kf2 - f3 4. Kf1 - Ke3? 
5.Ke1 (stelling zie Trian 3) komt zwart niet 
verder en is het remise omdat de witte koning 
de oppositie kan behouden !!!
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-zp$
3+-+-mkp+P#
2-+-+-+-+"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy

Trian 3
Zwart aan zet = remise

Wit aan zet = winst voor zwart

De enige manier om het eindspel van Trian 2 
te winnen is door triangulatie te gebruiken. 
M.a.w. zwart moet ergens een zet "verliezen" 
zodat wit de oppositie moet afgeven omdat hij 
moet zetten.

Het gaat als volgt (vanuit Trian 2 ):
1...Ke4  2.Ke2 - f4  3.Kf2 - f3  4.Kf1  (zie 
stelling Trian 4 met zwart aan zet)

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

Trian 4

en nu 4...Kf5! (en niet direct Ke3) 5.Kf2 - Kf4 
6.Kf1 - Ke4 en we bereiken terug Trian 4 
doch ...nu met wit aan zet!
(Ik merk op dat zwart hier om "didactische 
reden" 6....Ke4 speelt zodat er effectief een 3-
hoekje is gedraaid. Zoals je verder zal zien kan 

hij hier ook direct winnen met 6...Kg3.)
- op 7.Ke1 volgt nu 7...-Ke3 en zwart 

heeft de oppositie en wint
- op 7.Kf2 volgt 7...Kf4 8.Kf1 - Kg3 en 

zwart wint omdat hij de h3-pion verovert en zo 
2 vrijpionnen creëert die wit niet beide kan 
afstoppen.

- op 7.Kg1 volgt 7...Ke3  8.Kf1 - f2 en 
zwart promoveert omdat de pion de 2e rij 
bereikt zonder schaak.

Om te testen of je het mechanisme begrepen 
hebt, nog een klein vraagje.
We nemen opnieuw de stelling Trian 4  met 
zwart aan zet. Waarom is de triangulatie die 
begint met  4...Kf4 (i.p.v. Kf5) geen winnende 
zet ?

Omdat er na 4...Kf4?  5.Kf2! volgt en zwart 
zich dus niet mag verwijderen van pion f3 en 
dus noodgedwongen terug in de zelfde stelling 
komt na 5...Ke4 6.Kf1 

Een voorbeeld van dit "triangulatietrucje"  uit 
de grootmeesterpraktijk: Zoals je ziet is de 
stelling deze van Trian 4 met zwart aan zet.

Alburt - Kasparov  (1978) 
Zwart aan zet

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

Zwart wint met ........

55....Kf5! (verwijderde  oppositie) 56.Kg1 
Ke5 en opgave omdat na 57.Kf1 Ke4 en we 
bereiken terug dezelfde stelling maar nu met 
wit aan zet. Er kan dan bijvoorbeeld volgen 
58.Kf2 Kf4!  59.Ke1 Ke3 en zwart wint. (zie 
Trian 3)
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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. 
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.

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+R+-+pzpp'
6p+-+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-wq-sn-+$
3zP-+-+-sNP#
2-zP-+-+P+"
1+-+-+Q+K!
xabcdefghy

Opgave 1: Wit aan zet
Kies tussen: 1.Kh2    1.b4   1.Dxa6  of 
heb jezelf nog een andere suggestie ?

XHGFEDCBAY
1-mKR+-tR-+!
2+PzP-wQ-zPP"
3P+NvLL+-+#
4+-+P+P+-$
5-+-zp-+p+%
6+p+-+p+p&
7pvlpwqn+l+'
8+ktr-+-+r(
xhgfedcbay

Opgave 2: Zwart aan zet
Kies tussen: 1..-Tfd8   1..-Pc5   1..-bxc4 

XHGFEDCBAY
1-mK-tRQ+-+!
2zPPzP-+-+-"
3-+-+-+P+#
4+-+-+-vLP$
5-+-vll+L+%
6+p+-+-+-&
7p+p+-+q+'
8+k+-+-+r(
xhgfedcbay

Opgave 3: Zwart aan zet
Kies tussen: 1...-Lg7   1...-Lc7   1...-Lf6 

XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-tR!
2zPPzP-+PzPP"
3-+N+-+-+#
4+-vLP+N+-$
5-+-zp-zp-+%
6+-zpQzpn+p&
7pzp-+-+l+'
8tr-vlkwq-+r(
xhgfedcbay

Opgave 4: Zwart aan zet
Kies tussen: 1...-Le7   1...-De7   1...-Pe7
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Oplossing:

Opgave 1: 
1.Kh2 zorgt dat een ongedekt stuk verdedigd wordt. Dit is een aanvaardbare 

zet.
1.b4?! is een antipositionele zet want je maakt pion a3 zwak die nu naast Pg3 

ongedekt staat....dit kan voor problemen zorgen. Niet zo goed dus.
1.Dxa6 ziet er logisch uit, maar is FATAAL wegens 1....-Df2! (zwart valt 2 

zwakke punten aan pion g2 en Pg3) en wit moet dan na 2.Df1-DxPg3 stukverlies 
toestaan. 

De beste zet in deze stelling is ongetwijfeld 1.Tb4! wat een stuk oplevert voor wit 
(had je die gezien ?)

Opgave 2:
1....-Tfd8 is een gezonde zet die geen verzwakkingen maakt en de druk op de 

witte stelling verder opbouwt.
1....-Pc5? plaats Pc5 "nul-verdedigd" ... en daar kan wit met 2.Db4! van 

profiteren wat resulteert in stukwinst ! FATAAL dus. 
1....-bxc4 is anti-positioneel omdat wit nu gratis een half-open c-lijn krijgt en 

ook Ld3 actiever kan opstellen. Deze zet is dus geen tactische fout maar positioneel 
volledig verkeerd.

Opgave 3:
1...-Lg7?! lijkt een veilige zet die echter de druk op de witte koning opgeeft en 

tevens Te1 laat binnendringen op e7 (2.Te7!) waarna de verdediging van Ld5 in grote 
probleem komt. Positioneel en tactisch een ZWAKKE zet.

1....-Lc7? is een agressieve zet die de druk op de witte koning in stand houdt 
doch ...die de eigen verdediging verwaarloost !! Met 2.Dd4 en 3.Lc3 kon zwart 
opgeven. FATAAL

1...-Lf6 is een goede zet die weliswaar de druk op de witte koning opgeeft, 
maar toch zorgt voor de gepaste verdediging in de zwarte stelling. GOED.

Opgave 4:
1...-Le7  zet de loper gepend en valt De6 niet aan, maar heeft wel geen 

tactische nadelen. Een aanvaardbare zet.
1...-De7?  valt De6 aan doch daarop kan wit verder zetten met 2.Pxd6+! en wit 

wint. FATAAL.
1...-Pe7?  is ook een zwakke zet vanwege 3.Pxd6+ en zwart moet zijn dame 

geven of hij staat mat. FATAAL.
Conclusie: aangezien 1...Le7 de enige zet is zonder grote nadelen is hij de enige 
GOEDE zet.
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Voorstellingsvermogen
Je kent het ondertussen. Ik geef je de zetten vanuit de betreffende stelling en er wordt je gevraagd 
hoe het verder gaat. Je doet dit uiteraard zonder stukken op het bord te bewegen.

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+nvlp+p'
6-+-+psnp+&
5+-zp-+-vL-%
4-+-zP-+-wQ$
3+-sNL+N+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Men speelt: 1.Pe5 - Te8  2.Pxf7 - KxPf7 
en hoe geeft wit mat in 2 ?5

XABCDEFGHY
8r+lwqrsnk+(
7zpp+-vlp+-'
6-+-+-sn-wQ&
5+-zpp+-sN-%
4-+-+-+-+$
3+-sNL+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Men speelt: 1.TxPf6 - LxTf6  2.Lh7+ - 
PxLh7 en hoe maakt wit het nu af in 2?6

5 Met 3.Dxh7+ - Kf8  4.Lh6 is het mat.

6 Een klassieker. met 3.DxPh7+ - Kf8 
4.Dxf7 is het mat

XABCDEFGHY
8r+l+-tr-+(
7zpp+p+pmkp'
6-+p+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+LzP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PwqP+-+PzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

Men speelt: 1.Dg4+ - Kh8  2.Dh4 - Kg7 
3.Dg5+ - Kh8  4.Df6+ - Kg8 en hoe kan 

wit nu mat in 3 geven ?7

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7+-+-zp-+-'
6-+pzplvlk+&
5zp-+-+p+-%
4N+-+PzP-+$
3+P+-+-+-#
2P+P+-+KzP"
1+-+R+R+-!
xabcdefghy

Men speelt: 1.Td3 - fxe4  2.f5+ - Lxf5 
3.Tg3+ - Lg5 en hoe wint wit nu 

materiaal ?  8

7 Met 5.Lf7+ - TxLf7  6.Te8+ - Tf8 7.TxTf8 
(of DxTf8) en mat

8 Met 4.h4 wint wit nu Lg5 die gepend staat



schaaktraining.met.jan Nr 16          15-10-2012                                                               pagina  10

Wat is veranderd ? 
In deze rubriek oefeningen als reactie op de laatste zet van je tegenstander.
Elke zet verandert immers (meestal) iets in de stelling. Er wordt iets "versterkt, en iets anders 
verzwakt". Onze aandacht gaat vooral naar die verzwakking ....
XABCDEFGHY
8-tr-+k+-+(
7+-+-zp-+-'
6-+pzpl+r+&
5zp-+-vlpzpp%
4N+-+P+-+$
3+P+-+PzP-#
2P+P+L+KzP"
1+-+R+R+-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Zwart heeft zopas 1...f7-f5 
gespeeld.  9 

XABCDEFGHY
8-+-+rmk-tr(
7wqpzpn+pzpn'
6p+-zp-+-zp&
5+-+PzpN+P%
4-+P+P+-+$
3+-+-tR-+-#
2PzP-+QzPP+"
1mKN+-+-tR-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Zwart heeft zopas zijn Pf6 
naar h7 gespeeld. Wat verandert dit in 

de stelling ?10 

9 De zwakke punten bij zwart zijn pion a5 - 
c6 en h5. Het is deze laatste die de 
combinatie toelaat. Met 2.f4! - gxf4  3.Lxh5 
met penning en wit wint de kwaliteit. 

10 De gespeelde zet Ph7 zorgt er voor dat Pd7 
nu plots ongedekt staat.... en dan kijken we 
altijd of er geen tactiek aan te pas kan 
komen. Met 1.Pxg7! - KxPg7   2.Dg4+ en 
3.DxPd7 heeft wit een pion gewonnen. 

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zppwqlsnp+p'
6-+n+p+p+&
5+-vlpzP-+-%
4-+-zp-+-+$
3zP-+L+NvL-#
2-zPPsN-zPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Zwart heeft zopas 1...-g6 gespeeld. Wat 

verandert dit in de stelling ? 
In de oplossing geef ik je mijn 

denkproces van tijdens de partij 11

Direct 1.Dg4 is minder sterk wegens Pg5 
2.Pxh6 (met aanval op Pd7) Pf6!

11 Toen ik dit op het bord kreeg viel me direct 
op dat zwart nu zijn zwarte velden "f6 -g5-
h6" verzwakt heeft. Dit is een eerste 
"trigger".  Zwart wil blijkbaar 2...Pf5 spelen 
en na 3.LxPf5 met 3...gxLf5 verder zetten. 
Zwart wil dus blijkbaar met Pf5 spelen 
...Weer een trigger.  Zwart heeft lang 
gerokeerd en dus lijkt het logisch dat wit 
met  de pionnenbestorming b4 -b5 enz. 
opstart. Weer een trigger.

Als laatste trigger merkte ik op dat mijn Lg3 in 
principe "een slechte loper" is, want hij 
staat op dezelfde kleur als mijn centrum 
pion e5.  Dus die afruilen tegen een goed 
zwart stuk kan geen kwaad.

Met overweging van al deze factoren kwam ik 
tot de oplossing 2.Lh4 (pent Pe7 en laat toe 
om eventueel Pe7 te slaan of Lf6 te spelen) 
- h6  3.Lf6 - Th7?  (een grote fout)  4.b4! en 
zwart gaf op omdat er 5.b5 en 6.LxPe7 
volgt met stukverlies.
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XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-tR!
2zPLzPN+-zP-"
3-zP-+P+Q+#
4+-+-+-vLP$
5-+pzpP+-+%
6zpp+-zp-zpl&
7-vl-sn-+-zp'
8+ktr-wq-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet. 
Wit speelde zopas Ld2 naar b4.

Wat verandert dit in de stelling ?12

XHGFEDCBAY
1-mK-+RvL-tR!
2zPL+-+QzP-"
3-zPN+-+-zP#
4+-zPP+-+-$
5-+-+-zp-+%
6zpp+-zp-+-&
7-vlpzpnwql+'
8+k+-+-trr(
xhgfedcbay

Zwart aan zet.
Wit heeft zopas a3 gespeeld.

Wat verandert dit in de stelling ?13

12 Door Lb4 te spelen vermindert wit de greep 
op veld f4. Vandaar dat zwart hier 1...f4!? 
speelde.

13 De verandering is dat veld b3 nu plots 
zwakker geworden is. Door 1....-Lc6! te 
spelen profiteert zwart hiervan omdat er nu 
2....La4 dreigt met kwaliteitswinst tot 
gevolg.

XABCDEFGHY
8-+l+kvl-tr(
7+-+n+-zpp'
6p+q+-sn-+&
5+p+Nzp-sN-%
4-+p+P+-+$
3+-+-vL-wQ-#
2PzPL+-zPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Uit een recente grootmeesterpartij.
Zwart heeft zonet Pc5 naar d7 gespeeld. 

Wit aan zet....14

XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-+!
2zP-+N+r+-"
3-zP-vLQ+P+#
4+-+-+-zpP$
5-+nzpP+-zp%
6+p+-+-+-&
7pvl-+-+-+'
8+k+-+q+-(
xhgfedcba

Zwart aan zet
Wit heeft zopas Lc1 naar e3 gespeeld

Wat is de verandering ? 15

14 Door Pc5 naar d7 te spelen heeft zwart zijn 
veld e6 plotseling erg verzwakt. Daarnet 
stond het nog onder de controle van Lc8 en 
Pc5, nu nog enkel door Dc6. Wit profiteert 
mooi met 1.Pe6! en de zwarte stelling 
kraakt want 1...DxPc6 mag natuurlijk niet 
wegens 2.Pc7+.

15 Met Le3 plaats wit zijn loper (terug) nul-
verdedigd!! en dan moet er altijd een 
controle lichtje aangaan....Met 1...e4! wint 
zwart dan ook materiaal (2.Dxe4 TxPe2)


