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FIDE Women's Grand Prix Lopota 2014
Who is winning ? Yes, HOU is winning.

De Chinese jonge dame YIFAN HOU (°1994 !) werd op 14 jarige leeftijd GM ( de 
jongste leeftijd ooit) en op 16-jarige leeftijd Dames Wereld Kampioene.  Je begrijpt 
dan ook dat zij topfavoriet is in vele toernooien. Ook dit Grand Prix toernooi in 
Lopota (Georgië) zal ze winnen, ook al is er morgen nog 1 ronde te spelen. Hierbij 
een snapshot uit haar partij tegen Bulgaarse Stefanova.

XABCDEFGHY
8-+r+-+ktr(
7zp-tR-+pvl-'
6-+-vL-+p+&
5+p+-+q+p%
4-+-+-+-+$
3+-+R+-+P#
2PzP-+QzPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Hou - Stefanova
Zwart heeft net geblunderd met 23...Tc8.

Wit aan zet

Zwart heeft met 23...Tc8 vrijwillig haar toren 
op Nul Verdedigd (NV) gezet en dat is altijd 
een gevaarlijke situatie. Hou stelde zich de 
vraag hoe ze Df5 nu kon verjagen....

en ze speelde 24.g4!!   hxg4  25.hxg4   en zwart 
gaf op wegens torenverlies.

Jan Gooris
Er verschijnen 20 trainingsnummers in 2014 op:
De 1e en 15e van de maand (dus 2 per maand), behalve 15 juli en 15 augustus
Individueel abonnement 20 Euro - Clubabonnement 80 of 120 Euro
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Gevoel voor gevaar
Gelieve het gevaar in te schatten van de voorgestelde zet.  Geef een inschatting van:

- GROEN =    "niet-gevaarlijk"    
- ORANJE =  "behoorlijk gevaarlijk, maar speelbaar" 
- ROOD =      "te gevaarlijk want je komt in moeilijkheden "

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7+psnk+L+-'
6-+p+p+-+&
5+q+p+-+p%
4-+-zP-+pzP$
3vl-+-zP-vL-#
2-+Q+-zPP+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
Zwart aan zet denkt aan 1...Th6. 

Hoe is je beoordeling ?1

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zplzpn+pzpp'
6-zp-zppsn-+&
5+-+-+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-+-+NzP-#
2PzPQsNPzPLzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet denkt aan 1...e5. Beoordeling? 2

1 Ik zie veel aanknopingspunten in de zwarte 
stelling. Zo zijn er La3 en Th6 "Niet 
Verdedigd (NV)" en Pc7 en pion h5 "Nul-
Verdedigd" (NV). Verder heeft Th6 een 
probleem van ruimte.  Wit komt dan ook 
beter met 2.Lf4 Tf6 3.Dh7 of Lxh5 en 
materiaalwinst. Conclusie: ROOD

2 We zijn nog in de opening maar ook hier 
schuilt gevaar. Zo staat Lb7 "Niet 
Verdedigd" en loert Lg2 natuurlijk op een 
foutje. Na 1...e5? doet wit met 2.Pxe5! 
LxLg2 (dxe5 3.LxLb7) 3.PxPd7! DxPd7 
4.KxLg2 pionwinst. Conclusie: ROOD

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+q+pzpp'
6n+pvl-+-+&
5+-+n+-+-%
4-+-zPN+-+$
3+-+Q+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Wit denkt aan 1.Pe5 LxPe5  2.dxLe5. 
Hoe is je beoordeling ?3

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppzp-wqp+p'
6-+-zp-+p+&
5+-+P+-sN-%
4-+L+-wQ-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Zwart denkt aan 1...Kg7 om de zwarte velden 
beter af te schermen. Hoe is je beoordeling ?4

3 Na 1.Pe5 LxPe5 2.dxLe5 dreigt er gevaar 
omdat Dd3 Niet Verdedigd (NV) staat. Na 
onderzoek blijkt echter dat zwart dit niet 
kan uitbuiten. Conclusie: GROEN

4 Bij eerste indruk ORANJE want een 
verzwakte K-stelling en Df4 en Pg5 staan 
erg actief.  Als aanknopingspunten zie ik : 1 
schaakzet (Dd4+) en verder pion h7 (nul-
verdedigd) en De7 (Niet Verdedigd ). Het is 
deze laatste zwakte die toelaat dat wit met 
2.Dh4! materiaal wint want op 2...h6? volgt 
3.Pe6+ en damewinst.  Conclusie: ROOD
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Zie je nog een redding ?
Een belangrijke vaardigheid in tactische situaties is het vinden van een "redding".  MOEILIJK !

XABCDEFGHY
8-+-+-vlk+(
7+-+-+p+-'
6-+p+-zPpzp&
5+p+p+-+-%
4-+-zP-wQ-+$
3+-+-tr-+R#
2-+-wq-+PzP"
1+-+-+LmK-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.  Gaat Te3 verloren ?  5

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zpp+n+pzpp'
6-+p+-+l+&
5+-+p+-+-%
4-vl-zP-vL-+$
3zP-sn-+N+P#
2-zPP+LzPP+"
1tR-wQ-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet (met stuk minder). Suggestie ? 6

5 Zwart redt zich met 1...Td3! of 1...Te2! . 
Omdat Df4 Niet-Verdedigd staat kan wit 
immers Td3 (Te2) niet slaan met de loper.

6 Uiteraard wint wit na 1.axLb4? - PxLe2+ of 
1.bxPc3 Lxc3 zijn stuk niet terug.
Een oplossing lijkt 1.Ld3 doch dit faalt 
wegens 1...LxLd3 en nadien Pe2+ . Er is 
dus een verdediger nodig voor veld e2. 
Vandaar ... 1.Lf1! en wit kan wel stand 
houden. Zwart kan dan verder zetten met :
- 1...TxTe1  2.DxTe1 en wit wint zijn stuk 
terug op c3 of b4.
- of met 1...La5  2.TxTe8+ DxTe8  3.bxPc3 
Lxc3 4.Tb1 en wit speelt nog mee.

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zp-+nwq-zpp'
6-zp-+pzp-+&
5snP+pzP-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPL+N+-#
2P+-sN-zPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

Is er nog redding na 1...fxe5   2.PxPe5 Pxe5 
3.TxPe5 Dc7 (dubbelaanval: Te5 + pion c3)? 7

XABCDEFGHY
8rsn-wq-tr-mk(
7zp-+-vl-zpp'
6-+-+-zpn+&
5+-+L+l+-%
4R+-zP-+-+$
3+Q+-+NvL-#
2-+-sN-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet zoekt iets beters dan 1...Pd7 
2.LxTa8 wat kwaliteitsverlies is.  8

7 Wit kan zich nog redden met 4.Te3! want 
4....Dxc3??  5.Lxh7+ en 6.TxDc3

8 Met 1...Lc2!! kan zwart directe materiële 
schade vermijden. Merk op dat die redding 
mogelijk is omdat o.a. Ld5 op NV staat.
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Kandidaatzetten
Het is zeer belangrijk te werken met Kandidaatzetten (KZ). De techniek van de KZ bestaat er in 
voor je eerste zet een maximum aan "redelijke" zetten te ontdekken die je dan verder zal 
onderzoeken.  Ter herinnering in de reeks KZ zitten ook schaak- en slagzetten.

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zp-+-+-+p'
6-+-+-+-+&
5+-+-sNq+-%
4-+-zPl+-+$
3+-zP-+pzPp#
2PzP-wQ-zP-mK"
1tR-+-tR-+-!
xabcdefghy

Welke 2 interessante kandidaatzetten heeft wit 
indien zwart nu 1...DxPe5 zou spelen ?

Na 1...DxPe5 kan wit ofwel opteren voor: 
-2.dxDe4 TxDd2 3.TxLe4 Txf2+ enz.
of voor 2.De3!? wat de druk verhoogt 

op Le4 die NV staat. 
Persoonlijk zou ik voor 2.De3!? opteren omdat 
dit niet zo makkelijk speelt voor zwart. 

XABCDEFGHY
8r+qsn-trk+(
7zpRzp-vlpzp-'
6-+-+-+-zp&
5+-+pzP-+-%
4-+-+-vL-+$
3+-zPL+P+-#
2P+Q+-zP-zP"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

Zwart heeft zonet Pd8 gespeeld en ik speelde 
"machinaal" Tb7 naar een veiligere locatie.
Er zijn echter nog 2 andere interessante KZ 

(dus niet met Tb7). Zie jij ze ?

Wit kan ook 1.La6 spelen zodat er na 
1...PxTb7 2.LxPb7 Dd7 3.LxTa8 volgt. Wit 
verliest zo geen materiaal maar hij ruilt wel 

zijn "actieve" loper tegen Pd8 en hij heeft geen 
toren meer op de 7e rij. 
Een andere (betere) positionele optie is "tegen 
dreigen" met 1.Lf5!? (of 1.Lh7+ Kh8  2.Lf5) 
zodat zwart bijna 1...Pe6 moet spelen en Tb7 
dus op zijn 7e rij kan blijven en wit zijn loper 
niet moet ruilen.

XABCDEFGHY
8rsnl+k+-tr(
7zppzp-wqpzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+pzP-+-%
4-+-+n+-+$
3+-vlQ+N+-#
2PzP-+LzPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart heeft LxPc3 gespeeld. Welke KZ ?

Er is natuurlijk 1.bxLc3 maar met 1.Dxd5 
wint zwart een belangrijke centrumpion en 
blijven er 2 zwarte stukken aangevallen staan 
waarvan zwart er maar eentje kan redden.

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

Zwart aan zet kan 2 pionnen winnen als hij 
tenminste werkt met KZ ....

Met 1...Txg2!+      2.DxTg2 DxTd1+    en 
3...Dxd4 heeft zwart zijn 2 pionnen beet.
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Partij-analyse: leer van je voorgangers
Capablanca- Jaffe [D46] New York, 1910

1.d4  d5  2.Pf3  Pf6  3.e3  Dit  lijkt  een 
bescheiden  zetje  dat  zelfs  Lc1  blokkeert... 
3...c6  Zwart  kiest  voor  een  Slavische 
opstelling.  Mogelijk is 3...c5 iets beter in dit 
systeem (zie commentaar zet 8).  4.c4 e6  Een 
veel  gespeeld  alternatief  is  Lf5  5.Pc3  Pbd7 
6.Ld3 Ld6 Of 6...dxc4  7.Lxc4 met een sterk 
centrum voor wit 7.0–0 0–0 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+n+pzpp'
6-+pvlpsn-+&
5+-+p+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-sNLzPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet 

8.e4!? Dit is een bijzondere zet in dit systeem. 
Op de 3e zet werd de pion bescheiden naar e3 
gespeeld,  en  nu  wit  klaar  is  met  zijn 
ontwikkeling  gaat  hij  de  confrontatie  aan  in 
het centrum. Merk op dat dit veel minder sterk 
was  geweest  indien  zwart  voor  3...c5  had 
gekozen omdat er dan nu 8...cxd4 had gevolgd 
en het witte centrum zakt in elkaar.  
8...dxe4  9.Pxe4  Capa  neemt  met  het  paard 
want  hij  heeft  aanvallende  plannen  met  zijn 
witte loper 
9...Pxe4 10.Lxe4 Pf6 11.Lc2 Zoals gezegd wil 
Capa deze loper nog even op het bord houden. 
Met Ld3 zou hij pion c4 verdedigen, maar na 
Lc2 kan er eventueel Dd3 (druk op h7) volgen. 
11...h6  anticipeert  een eventueel  Pg5 of  Lg5 
12.b3  Oké  denkt  Capa,  indien  je  Lg5 
verhindert,  dan plan ik  Lb2 en  heb ik  beide 
lopers richting Kg8 gericht. 
12...b6 13.Lb2 Lb7 Zwart zoekt ook naar een 
actieve opstelling maar wit blijft een zetje voor 
14.Dd3  Wit dreigt nu 15.d5! en 16.LxPf6 en 

17.Dh7+  14...g6  een  bijkomende  kleine 
verzwakking ....Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpl+-+p+-'
6-zppvlpsnpzp&
5+-+-+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+P+Q+N+-#
2PvLL+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

 Welk stuk moet ik nog optimaliseren vraagt 
Capa zich af ? 

15.Tae1  bijkomende  troepen  worden  in 
gereedheid gebracht 
15...Ph5 Zwart wil naar f4... 
16.Lc1  Sorry,  geen  gratis  toegang  tot  f4  en 
tevens aanval op pion h6 16...Kg7 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-+(
7zpl+-+pmk-'
6-zppvlp+pzp&
5+-+-+-+n%
4-+PzP-+-+$
3+P+Q+N+-#
2P+L+-zPPzP"
1+-vL-tRRmK-!
xabcdefghy

 Capa vraagt zich af waar de Nul Verdedigde 
(NV) punten zijn. 

Hij ziet pion g6 en pion e6, denkt even na en 
slaat dan toe met ....

17.Txe6!  Pf6  Natuurlijk  geen  17...fxTe6 
wegens 18.Dxg6+ Kh8 18.Dh7 mat.  Diagram 
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XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-+(
7zpl+-+pmk-'
6-zppvlRsnpzp&
5+-+-+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+P+Q+N+-#
2P+L+-zPPzP"
1+-vL-+RmK-!
xabcdefghy

 Wit verhoogt de druk op de stelling met ...

18.Pe5!? Dit verhoogt de druk op pion g6. Er 
staan  nu  witte  5  stukken  klaar  om  Kg8  te 
"matten".  Uiteraard  had  het  rustige  18.Te2 
(wegtrekken van de toren) ook gewonnen want 
wit  heeft  een  pion  gewonnen  en  een  sterk 
centrum, maar ...   Capa moest dringend naar 
huis en wou dus snel winnen. 
18...c5?!  Dit  bespoedigt  de  ondergang. 
Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-+(
7zpl+-+pmk-'
6-zp-vlRsnpzp&
5+-zp-sN-+-%
4-+PzP-+-+$
3+P+Q+-+-#
2P+L+-zPPzP"
1+-vL-+RmK-!
xabcdefghy

 Zie je de Combi ? 

19.Lxh6+ Het  onweer  breekt  los  en  alle 
stukken  nemen  deel  aan  het  feest.  Ook 
19.Pxf7! is winnend, maar Capa rekent liever 
met  de  schaakzetten  omdat  je  met  die 
rekenmethode minder fouten maakt. 19...Kxh6 
20.Pxf7+ en mat op de volgende zet, ongeacht 
wat zwart speelt.  1–0    zie Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-+(
7zpl+-+N+-'
6-zp-vlRsnpmk&
5+-zp-+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+P+Q+-+-#
2P+L+-zPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

TE ONTHOUDEN:
1.  Het  "2  stappen  manoeuvre"  3.e3 en  na 
afwerken ontwikkeling de opstoot 8.e4
2.  Het  concentreren  van  een  maximum  aan 
stukken op Kg8.
3. Het zoeken naar de zwakke plekken (NV!!) 
en vervolgens daarvan gebruik maken.

-----------------------
De  zwartspeler  (Jaffe)  heeft  deze  les 
ongetwijfeld  goed  onthouden  want  een  jaar 
later speelt hij nu met wit dezelfde variant met 
een zelfde snel resultaat !!

Jaffe - Baird [D46]  New York , 1911

1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.c4 e6 4.Pc3 c6 5.e3 Pbd7 
6.Ld3 Ld6 7.0–0 0–0 8.e4 dxe4 9.Pxe4 Pxe4 
10.Lxe4 Pf6 11.Lc2  Tot zover een herhaling 
van de zetten van de vorige partij. Diagram 
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+pvlpsn-+&
5+-+-+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPL+-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

11...c5 Het "nieuwtje". Zwart verkiest geen tijd 
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te "verliezen" met h6 zoals in de 1e partij maar 
bestookt het centrum.  Diagram 
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+-vlpsn-+&
5+-zp-+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPL+-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet

12.Lg5  wit  verhoogt  de  druk  12...cxd4 
13.Dxd4  Hier  moet  je  natuurlijk  controleren 
dat 13...Lxh2+ en 14...DxDd4 geen probleem 
is,  doch  Pf3  verdedigt  Dd4.  13...Le7  graag 
Dameruil  indien  mogelijk  14.Dh4  Sorry,  ik 
heb andere plannen 14...h6 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-vlpzp-'
6-+-+psn-zp&
5+-+-+-vL-%
4-+P+-+-wQ$
3+-+-+N+-#
2PzPL+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet

15.Lxh6!?  Stoutmoedig  en  vol  lef  gespeeld, 
maar zwart vroeg er gewoon om. Wit moet nu 
het zaakje wel kunnen afmaken. 
15...gxh6 16.Dxh6 Ld6 17.Tad1 bijkomende 
troepen worden in paraatheid gebracht 
17...e5 verhindert Td4 
18.c5! Een gepend stuk moet je aanvallen. Dat 
weet toch iedereen. 1–0

Tot slot een 3e voorbeeld dat veel recenter is.

Panchenko - Herrera Mellado  1995

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pc3 Pf6 4.Pf3 e6 5.e3 Ld6 
6.Ld3 Pbd7 7.0–0 0–0 8.e4 dxe4 9.Pxe4 Pxe4 
10.Lxe4  Pf6  11.Lc2  b6  12.Lg5  h6  13.Lh4 
Lb7 14.Dd3 Wit dreigt binnen te vallen op h7 
door Pf6 te ruilen. Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpl+-+pzp-'
6-zppvlpsn-zp&
5+-+-+-+-%
4-+PzP-+-vL$
3+-+Q+N+-#
2PzPL+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

14...g6  [of  het  riskant  ogende 14...g5  dat  na 
15.Pxg5  hxg5  16.Lxg5  Kg7!  (andere  zetten 
verliezen)  17.Lh6+  Kxh6  18.De3+  Kg7 
19.Dg5+ Kh8 20.Dh6+ Kg8 21.Dg5+  remise 
geeft.  Uiteraard  kan  wit  ook  15.Lg3  (i.p.v. 
15.Pxg5) spelen wat hem makkelijk spel geeft] 
15.Tad1  Tc8  16.h3  [interessant  is  ook 
16.Pe5!? Lxe5 17.dxe5 Dxd3 18.Txd3 met een 
betere stelling voor wit] 16...La8 17.Tfe1 Lc7 
XABCDEFGHY
8l+rwq-trk+(
7zp-vl-+p+-'
6-zpp+psnpzp&
5+-+-+-+-%
4-+PzP-+-vL$
3+-+Q+N+P#
2PzPL+-zPP+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet denkt aan de NV-punten ...

of kende de partij van Capa ...

 18.Txe6! 1–0 want zwart mag Te6 niet slaan 
of hij gaat mat (zie Rekenwerk)
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Rekenwerk
XABCDEFGHY
8l+rwq-trk+(
7zp-vl-+p+-'
6-zpp+Rsnpzp&
5+-+-+-+-%
4-+PzP-+-vL$
3+-+Q+N+P#
2PzPL+-zPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
Zwart aan zet. Wat na 18...fxTe6 ?

Er volgt 19.Dxg6+   Kh8   en nu levert 20.Dxh6+ 
Kg8  21.Dg6+ Kh8 enkel remise op. Vandaar 
20.LxPf6+!!    DxLf6  21.Dh7 mat  

XABCDEFGHY
8-+lwq-trk+(
7+pzp-+-vl-'
6-+-sn-+p+&
5+-zpPzppzPp%
4-+P+P+-zP$
3tr-sNLwQN+-#
2P+-mK-zP-+"
1tR-+-+-+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet. Wat is de beste variant ?

Ik zoek naar de AP in de stelling en die zijn :
- Ta3 die Pc3 en Ld3 "pent" gezien De3
- een Pxc4+ vork op Kd2 en De3
- fxe4 wat de f-lijn opent voor Tf8

De beste winstvariant is :
1...fxe4 (dubbelaanval)  2.Pxe4 (Lxe4? 
Pxc4+ !) en nu heeft zwart 2 goede keuzes.

Er is 2....Pxc4+  3.LxPc4 TxDe3 
4.KxTe3 (klein materiaal voordeel voor zwart)

Verder is er 2...PxPe4  en nu 3.DxPe4 
Lf5! en Ld3 gaat verloren of 3.LxLe4 TxDe3.

Uiteindelijk moet je dus niet zo diep rekenen 
maar het is wel moeilijk omdat er bij elke zet 
zoveel alternatieven te bekijken zijn.

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7+l+-vlpzpp'
6-+-zppsn-+&
5+-+-+-+-%
4-zp-+PzP-+$
3+-sN-vLL+-#
2-zPP+-+PzP"
1+-+RtR-+K!
xabcdefghy
Wit aan zet. Wat denk je van 1.e5 ?

Er is diep rekenwerk nodig om dit te 
beoordelen. We zetten alles even op een rijtje 
en we proberen het sterkste antwoord van 
zwart te ontdekken. Na 1.e5 kan zwart kiezen 
uit 1...LxLf3  of 1...bxPc3 of 1...Pd5.
Ik begin steeds mijn berekening met die zet die 
op basis van mijn ervaring of eerste 
inschatting het sterkste antwoord lijkt te zijn. 
Persoonlijk lijkt me 1...LxLf3 de 
"gevaarlijkste". Even berekenen nu.

- 1...LxLf3  2.exPf6 en nu:
- 2...LxTd1?! 3.fxLe7 Td7 4.PxLd1 

Txe7 en wit heeft "T+P+L+5pi" tegen 
"2T+6pi". Conclusie: licht voordeel wit (want 
2 stukken zijn meestal iets sterker dan T+pi)

- 2...Lxf6!?  3.gxLf3 bxPc3  4.bxc3 
Lxc3 en wit heeft "2T+L+4pi" tegen 
"2T+L+5pi". Conclusie: pionvoordeel zwart
Wit kan echter ook

2.gxLf3 spelen, doch na 
2...bxPc3  3.exPf6 Lxf6 4.bxc3 Lxc3 hebben 
we terug "2T+L+4pi" tegen "2T+L+5pi" met 
pionvoordeel voor zwart.

Om te beslissen of 1.e5 "goed genoeg" is weet 
wit nu voldoende, en is er geen noodzaak om 
andere mogelijke zwarte zetten te berekenen. 
We hebben minstens 1 variant gevonden die 
nadelig is voor wit, en dus kan wit beter 
uitkijken naar een andere zet dan 1.e5?! 
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Eindspel "Toren tegen Loper zonder pionnen"
Hierbij een kleine studie i.v.m. "Toren tegen Loper zonder pionnen".

Als algemene regel geldt dat "Toren tegen Loper zonder pionnen" remise is indien de "Loper-
partij" geen fout maakt.

Er is enkel winst mogelijk indien de Koning tegen de rand kan geduwd worden EN indien hij in de 
verkeerde hoek moet vluchten. De "verkeerde hoek" is de hoek met dezelfde veldkleur als de loper.
De Torenpartij kan dan door zetdwang de winst afdwingen.

De WINSTSTELLING
De Koning in de "verkeerde hoek":
XABCDEFGHY
8-+-tR-vlk+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+K+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet verliest wegens zetdwang
Wit aan zet speelt 1.Ta1 en wint (zetdwang)

Geen winst mogelijk
 De Koning in de "juiste hoek":
XABCDEFGHY
8kvl-tR-+-+(
7+-+-+-+-'
6K+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet staat pat (remise)

Wit aan zet kan geen winst afdwingen

Een voorbeeld:
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+R+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-vl-+K+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet

Het winstplan van wit is het volgende:

Stap 1 : Verhinderen dat Kg8 naar de "juiste 
hoek"  (hier a8) zou vluchten

Stap 2:  Plaats de Koningen tegenover elkaar 
zodat je met matdreigingen kan werken

Stap 3:  Met de toren de loper opjagen tot de 
WINSTSTELLING kan bereikt worden. 

De uitvoering:
Stap 1: 
 1.Kf6 (1.Kg6? Kf8 en zwart loopt naar de 
"Juiste hoek") Lb4 (of een andere loperzet, 
maar geen 1...Kf8?? 2.Td8 mat) 2.Tf7!! (zo 
kan Kg8 niet meer naar de andere hoek lopen). 
Diagram

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

Einde Stap 1

Stap 2: Koningen tegenover elkaar 
2...Lc3+ (bijvoorbeeld)  3.Kg6  Diagram
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XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+R+-'
6-+-+-+K+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-vl-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Einde Stap 2

Stap 3: opjagen loper
ik geef 2 mogelijke voortzettingen:

Voortzetting 1:
3...Ld4    4.Td7!   (dreigt stukwinst en Td8 mat) 
4...Lb6   5.Tb7 (dreigt stukwinst en Tb8 mat) 
Ld8  6.Tb8 en stukwinst. Diagram.

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

Voortzetting 2:
3...Lb4     4.Tb7!   (dreigt stukwinst en mat) Ld6 
5.Td7 Lb4  6.Td8+ Lf8    7.Ta8!   en door 
zetdwang verliest zwart. Diagram.

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

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

Wit aan zet 

 1.Td2! Lc6  2.Td8+ Le8  3.Ta8 wint
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+r+-+-'
6-+-+-+L+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-mk-mK$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet

Wint met 1...Td8! (dreigt mat via Th8) en nu:
- 2.Kh3  Th8+  3.Kg2 Tg8! stukwinst.
- of 2.Kh5 Th8+ en stukwinst. 
- of 2.Lf7 Th8+  3.Lh5 Th7! stukwinst.
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+K+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-vlR#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wat volgt er op 1...Lf4 ? en wat op 1...Ld6 ?

Na 1...Lf4 komt 2.Tc3 (Ta3) (dreigt mat)  Kf8 
3.Tf3 en stukwinst.
Na 1...Ld6 komt  2.Td3   Le7  3.Tc3 Kf8   (of 
Lb4 4.Tc8+ Lf8 5.Ta1 enz.)  4.Tc8+ stukwinst
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-mk-+-'
6-+-+-+-tR&
5+-+-+K+-%
4-+l+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Theoretisch remise als zwart geen fout maakt, 
omdat de zwarte Koning niet aan de rand staat.

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

Zwart aan zet "forceert" remise ...

Met  1...e5+!?    2.dxe5  dxe5+  3.Kxe  5 .
XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-mK-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+l+-#
2-+-+R+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Op 1.Tb2?! (dreigt Tb1 mat) volgt 1...Kg8! 
(naar de juiste hoek) en remise is verzekerd.
Wit moet dus met tempo werken. Daarom 
1.Tf2! (aanval op Lf3) en wint in elke variant:
    - 1...Lh5  2.Th2 Lf7  3.Th8+ Lg8 4.Kg6  1-0
    - 1...Lg4 (Le4) 2.Kg5+ (Ke5+)  1-0
    - 1...Ld5 (Lc6/Lb7) 2.Td2 (Tc2/Tb2)  1-0

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

Wit aan zet. Geeft 1.h6+ Lxh6  2.Tg6+ Kh7 
3.Kf6 een goede kans op winst ?

Ja ! want Kh7 kan niet naar de "juiste" hoek.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+K+k'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-vl-%
4-+R+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Wint met 1.Tc3! nu:
-1...Kh6?  2.Th3+ en wint
-1...Ld2  2.Th3+ Lh6  3.Th1! stukwinst
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+L+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-tr-+-zp$
3+-+-+k+P#
2-+K+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Is dit nog te winnen voor zwart?

Ja!!, misschien want hij heeft nog een pion !! 
en dat is een wereld van verschil. Zwart 
probeert ten gepaste tijde met zijn toren de h3- 
pion te slaan om dan met h4 te promoveren. 


