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Schaakactualiteit

In Wijk aan Zee (Nederland) is zopas het prestigieuze Tata Steel Chess Tournament beëindigd op 
27 januari. In de hoofdgroep won de ongenaakbare (Noor) Carlsen Magnus. Deze won met ruime 
voorsprong en is de topschaker die met 2872 de hoogste Elo-score ooit in de schaakgeschiedenis 
bereikt heeft.  Hieronder een spectaculaire partij uit die tornooi.

Harikrishna,Pentala - Van Wely,Loek [B84]
75th Tata Steel GpA Wijk aan Zee NED (5.7), 
17.01.2013
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 a6 5.Le2 
Pf6 6.Pc3 d6 7.0–0 Le7 8.a4 Pc6 9.Le3 0–0 
10.f4 Dc7 11.Kh1 Te8 12.Lf3 Ld7 13.Pb3 b6 
14.g4 Lc8 15.g5 Pd7 16.Lg2 Lb7 17.Tf3 Lf8 
18.Th3  g6  19.De1  Lg7  20.Dh4  Pf8  21.Df2 
Pd7 22.Tf1 Pb4 23.Ld4 Lxd4 24.Pxd4 Pc6 
25.f5  Pce5  26.Dh4 h5  27.Pde2  exf5  28.Pf4 
Kg7  29.Pcd5  Lxd5  30.Pxd5  Dxc2  31.exf5 
Tac8 32.Pf4 Th8 33.fxg6 fxg6 34.Pe6+ Kg8 
35.Ld5  Dd2  36.De4  Tc1  37.Thf3  Kh7 
38.Tf7+ Pxf7 Diagram 

Wit aan zet ....... maakt het mooi uit.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7+-+n+n+k'
6pzp-zpN+p+&
5+-+L+-zPp%
4P+-+Q+-+$
3+-+-+-+-#
2-zP-wq-+-zP"
1+-tr-+R+K!
xabcdefghy

39.Dxg6+!!  1–0  (want  39....KxDg6  40.Le4 
schaakmat)

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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Problemen zijn er om opgelost te worden .....
"Als je een probleem goed stelt, heb je al de helft van de oplossing" is een gekend gezegde.
Hierbij enkele oefeningen in dit verband. Onderzoek waarom iets niet gaat, definieer het probleem 
en probeer dan een oplossing voor dit "probleem" te vinden.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+l+-+pmk-'
6-zp-+-+p+&
5zp-+-+-sn-%
4L+NtR-+q+$
3+P+-+-zP-#
2-+-+-+-zP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Prob 1: Wit aan zet.
Ik laat je even zoeken.... 

Hieronder "mijn" denkproces.

Oplossing
Materiaal is de stelling ongeveer gelijk, alleen 
kan wit Dg4 onmiddellijk slaan, of toch niet ?

Neen, wit mag natuurlijk niet 1.TxDg4 spelen 
want dan volgt pardoes 1...-Ph3+ mat. (Had je 
dit gezien ?)

OK, wat is nu het probleem voor wit. Het 
probleem is dat hij dus mat gaat omdat Kg1 
geen vluchtveld meer heeft. 
Vluchtveld zegt U ? Kan er dan geen met 
TEMPO gemaakt worden ?
Inderdaad, met 1.Tfd1 is er een vluchtveld 
gemaakt en staat Dg4 aangevallen, doch dit is 
niet met tempo en levert wit niet veel op want 
na 1...-Ph3+  2.Kf1 - Df3+ 3.Ke1 - Df2+ is het 
ook mat.
Iets beters ? Vluchtveld met TEMPO ? Ah ja, 
schaakzetten zijn TEMPO-zetten, dus 1.Txf7+ 
- KxTf7 2.TxDg4 en wit heeft een "dame + 
pion" voor een toren gewonnen.
Oh ja, wit moet hier wel degelijk 2.TxDg4 
spelen en niet 2.Pe5+? wegens 2...Ke6 
3.PxDg4 - Pf3+ en 4...PxTd4.

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

Prob 2: Wit aan zet zou graag 1.Ta1 en 
2.Da8 mat spelen, doch ...

Vraag 1: hoe kan zwart zich op 1.Ta1  
nog verdedigen? 

Vraag 2: en hoe kan wit deze 
verdediging omzeilen ?

Oplossing
Na het "ideale" 1.Ta1 (plan 2.Da8 mat)  speelt 
zwart 1...-Te1+!  en na 2.TxTe1 - TxTe1+ 
komt er niets van dat mooie matplan op a8.

Het probleem is dus dat zwart 1...-Te1+ kan 
spelen. OK, nu we het probleem goed gesteld 
hebben kunnen we naar een remedie gaan 
zoeken. 

Wit zou kunnen overwegen van 1.Kf2 te 
spelen en zo de torenruil uit de weg te gaan, 
maar dit lijkt nogal gevaarlijk temeer daar er 
ook 1...-Pe4+! kan volgen omdat 2.KxTe3 faalt 
op 2...-Pc5+ en 3...-PxDa6.
De oplossing voor het schaakprobleem is 
daarom 1.Kf1!! en nu kan zwart niets deftig 
verzinnen tegen 2.Ta1 en 3.Da8 mat. Hij kan 
enkel met 2...-Te1+  3.TxTe1 - TxTe1+ 
4.KxTe1 een toren offeren om het mat te 
vermijden.
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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.
Hieronder enkele voorbeelden met commentaar en duiding.

XHGFEDCBAY
1-mK-tR-wQ-tR!
2zPLzP-+-+-"
3-zPNsN-zP-+#
4+-+P+-zPP$
5-+-zp-+-+%
6+pzpl+n+p&
7p+-+nzpp+'
8+k+rwq-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet overweegt 1...-a5 te spelen. Wat 
denk je daarvan ?

Vooreerst een kleine analyse:
Zwart staat een beetje gedrongen en Pe3 dreigt 
ook naar d5 te springen. Zwart heeft daar 
(voorlopig) niets tegenover te stellen. Het 
lichtpunt in de zwarte stelling is dat hij een 
"goede loper" heeft en de loper van wit 
afgesneden is van de damevleugel. Met een 
beetje goede wil zou je dus kunnen stellen dat 
zwart op de damevleugel met een stuk meer 
kan strijden want Lg2 kan daar voorlopig geen 
invloed uit oefenen.

Het idee van 1...a5 is drievoudig:
1. Het nodigt wit uit om 2.b5 te spelen 

waardoor hij nog een pion op wit zet waardoor 
Lg2 wel echt slecht wordt.

2. Een direct gevolg van 2.b5 is dat 
veld c5 beschikbaar wordt voor zwart. Het 
ideale veld voor Pd7 dat vanuit c5 een sterke 
stempel op het spel kan leggen.

3. Door 2.b5 uit te lokken worden de 
witte pionnen naar voor gelokt zodat zwart ze 
makkelijker kan aanvallen op de damevleugel 
waar hij een overwicht in stukken heeft.

Het enige nadeel van 1...a5 2.b5 is dat wit nog 
meer ruimte afneemt van zwart, doch zwart 

krijgt hiervoor wel mogelijkheden tot 
voldoende initiatief (zie 2 en 3 hiervoor).  

Conclusie: 1...a5 is een goede zet die zwart 
enig uitzicht op initiatief geeft.

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zp-+-+pzpp'
6-zp-+l+-+&
5+-vlpzPp+-%
4-+-wQ-zP-+$
3+-sN-vL-+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Wat speel je 1.Dd3 of 1.Dd2  en waarom ?

Vooreerst een kleine analyse:
Zwart heeft een zwakke pionstructuur (pion d5 
is erg zwak) en een slechte Le6. Wit heeft een 
"slechte Le3" maar heeft druk op pion d5.

Als wit 1.Dd2?! speelt, dekt de dame vooral de 
zwarte velden waar eigenlijk geen nood aan is.
Deze zet laat ook toe dat zwart 1...Lb4!? speelt 
en na 2....LxPc3 hebben zowel wit als zwart 
een "slechte loper" en zwart kan druk zetten op 
de half-open c-lijn.

Beter is daarom 1.Dd3 omdat de dame hier op 
de witte velden staat en hier "mooie" 
opdrachten kan uitvoeren. Aangezien de witte 
centrumpionnen e5 en f4 de zwarte velden 
afdekken neemt Dd3 de witte voor haar 
rekening. Een ander voordeel is dat  zwart Pc3 
niet kan pennen met Lb4

Conclusie: 1.Dd3 is de beste zet..
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XHGFEDCBAY
1R+-mKQ+-tR!
2zPP+-+-zPP"
3-+L+-sN-+#
4+-+P+P+-$
5-+-+-+-+%
6+p+-+p+-&
7pvlp+n+pzp'
8+kwq-+l+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet ziet dat pion c4 ongedekt is en 
besluit die met tempo onder druk te zetten. Hij 

heeft 2 opties, met 1...-Dc5 of met 1...-Pb6
Welk is positioneel de beste ?

In optie EEN zou er volgen: 1...Dc5  2.Db3 - 
Pb6  3.0-0-0 - Pxc4  4.Td8+ en zwart kan 
moeilijk zijn stukken verder ontwikkelen.

In optie TWEE zou er volgen: 1...-Pb6  2.Db3 
- Le6!  3.0-0-0 -Lxc4 en wit moet zich om 
Db3 bekommeren en kan geen Td8 spelen.

Het onderscheid in beide varianten ligt er dus 
in dat optie 2 zowel de onderste rij gedekt 
houdt (door Df8) en ook voorrang geeft aan 
stukontwikkeling (Lc8) wat zwart een 
belangrijk tempo doet winnen

XABCDEFGHY
8q+-trn+k+(
7+-+rvlpzpp'
6Lzplzp-+-+&
5+-zp-+-+-%
4P+-+PvLP+$
3+PsN-+P+P#
2-+PtRQ+K+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Is het positioneel correct om nu 1.Lb5 te 

spelen of is dit juist een fout ?

Vooreerst een kleine analyse:
Als we kijken naar de pionnenstructuur dan zie 
je dat al de witte pionnen op wit staan, en bijna 
alle zwarte pionnen op zwart ....
Dit wil dus zeggen dat La6 niet zo belangrijk 
is voor wit, maar dat Lc6 heel belangrijk is 
voor zwart. Met de zet 1.Lb5 en dus nadien 
2.LxLc6 te spelen doet wit dus positioneel een 
goede zaak want zwart blijft dan bijzonder 
zwak op de witte velden en met een slechte 
loper achter.

Conclusie: 1.Lb5 is een 100% positioneel 
correcte zet. 
XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-tR!
2+PzP-+PzP-"
3P+-vL-sN-+#
4+-+PwQL+P$
5-+-+-+-+%
6+-sn-zp-+p&
7pzppvllzpp+'
8+ktr-wq-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet.
Zwart overweegt 1....-c5. Wat denk je van die 

zet. Voor-en nadelen ?

Vooreerst de nadelen:
Door 1...c5 te spelen wordt pion d6 een zwak 
broertje. Zolang die niet kan aangevallen 
worden is dit geen groot probleem, maar hier 
staat hij op een half-open d-lijn die wit zal 
bezetten met torens. Hij zal ook bestookt 
worden via Lf4 en de d6-pion zal dus een 
permanent zorgenkindje worden. 
Een tweede "probleem" waarmee zwart zich 
zelf opzadelt is dat nu veld d5 permanent zwak 
is en Pc3 lonkt naar die sterke voorpost. 
Gelukkig is er nog Pf6 en Ld7 (naar c6) die dit 
veld kunnen afdekken, maar zijn allemaal 
handicaps die zwart zich zelf aandoet.

Wat zijn nu de voordelen van de zet 1....-c5?
....... Ik zie er geen !! 

Conclusie: 1....c5 is een anti-positionele zet 
die de stelling nutteloos slechter maakt. 
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Combinaties ....
Hierbij enkele (korte) verrassende wendingen die het schaken zo mooi kunnen maken. 

XHGFEDCBAY
1-+N+LmK-tR!
2zP-tr-+-+P"
3-zP-+-zP-+#
4+-+-+-+-$
5-+-+-+-+%
6+-+-+p+-&
7p+-mk-+pzp'
8+-+-tr-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet kan 1...TxPf1 spelen, 
maar ..... is er niets beters ?1

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+-+-zpp'
6-+q+pvl-+&
5+-zpn+-sN-%
4-+L+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet weet dat hij altijd naar de 
"zwakke punten" moeten zoeken en 

slaat toe met ....2

1 Met 1....TxLd1+   2.KxTd1  TxPf1+  en 
3....TxTa1 heeft zwart een toren gewonnen. 
TE ONTHOUDEN: ALTIJD eerst de 
schaakzetten bestuderen !!

2 Wit pakte mooi uit met 1.Pxe6! LxPe6 
2.TxLe6 en zwart kon opgeven want op 
2....DxTe6 volgt natuurlijk 3.LxPd5.

XABCDEFGHY
8L+ltr-+-+(
7+-wq-+-mk-'
6pzp-zp-snpzp&
5+-zp-sn-+-%
4-+P+-+-+$
3+-sN-+-+P#
2PzP-wQ-+P+"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet speelde hier 1.Ld5 maar 
miste een mooie wending. Zie je ze ?3

XABCDEFGHY
8-wql+-trk+(
7zpp+-zppvlp'
6-+n+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+L+-+-+$
3sNQ+-zP-sN-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet weet dat hij altijd naar de 
"zwakke punten" moeten zoeken en 

slaat toe met ....4

3 Met 1.TxPf6!  kon wit een stuk winnen 
daar 1....KxTf6 wordt afgestraft met 2.Pd5+ 
en 3.PxDc7

4 Wit ziet dat Db8 ongedekt staat en weet ook 
dat je ALTIJD eerst de schaakzetten moet 
onderzoeken ...Met 1.Lxf7+! TxLf7 
2.TxPc6 heeft wit een pion gewonnen.
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Verdedigen
Verdedigen is een zeer moeilijk onderdeel van het schaken en eigenaardig genoeg bestaan er in de 
schaakliteratuur nauwelijks oefeningen op dit thema.

Indien je moet verdedigen is het belangrijk dat je steeds opties onderzoekt waar jezelf terug actief 
spel kan krijgen. Soms bestaat dat erin van een mataanval op te starten of van een sterkere aanval 
op te zetten. Ik noem dit COUNTEREN en hierbij enkele oefeningen waar je een sterkere aanval 
opstart.

XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-+!
2zPPzP-+-trP"
3-+N+-+-+#
4+-+P+-+-$
5-+-+-zp-+%
6+-vl-tR-+Q&
7pzpp+-+-+'
8+ktr-wq-+-(
xhgfedcbay

Verdedig 1:  Zwart aan zet. Wit heeft 
zopas 1.Txd6 gespeeld. Wat doet zwart 

aan de dreiging op Dd8 ?

XABCDEFGHY
8-+ktrr+-+(
7+p+l+-+p'
6p+q+p+-+&
5+-+p+-+-%
4P+-wQ-+-+$
3+N+-+p+-#
2-zPP+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Verdedig 2:  Wit aan zet.
Zwart heeft zopas 1...-f3 gespeeld 

teneinde verzwakkingen in de witte 
koningsstelling uit te lokken.

XABCDEFGHY
8r+lmk-+-tr(
7zpp+-zp-vlp'
6-+-zp-zp-+&
5+-+-+R+-%
4-+-zP-vL-wq$
3sN-zP-+-+P#
2PzP-+-+P+"
1tR-+-+Q+K!
xabcdefghy

Verdedig 3:  Zwart heeft zopas d6 
gespeeld met aanval op Tf5.

Wit aan zet.

XHGFEDCBAY
1R+-+-+-+!
2+-+KvLPzPP"
3R+-zP-+-+#
4+-zP-+-+N$
5-+-zPp+-+%
6+-+-+pvl-&
7pzprsn-+pzp'
8+k+r+-+-(
xhgfedcbay

Verdedig 4:  Zwart aan zet ziet dat zijn 
pion op h7 aangevallen staat.

Hij denkt direct aan 1...h6  of 1...g6.
Beoordeel beide zetten en zoek zelf nog 

een 3e aanvaardbare verdediging.
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Oplossingen:
Verdedig 1:
Niets, aangezien Td6 "nul-verdedigd" staat denkt hij aan COUNTEREN en hij speelt 1....Txa2!

Verdedig 2:
Weer moet de goede reflex zijn eerst te controleren of wit niet gepast kan COUNTEREN. 
In een oefenpartij zag ik dit over het hoofd en speelde 2.g3?!. Wit heeft echter veel sterker met 
2.Te3! wat Tc3 en damewinst dreigt. Na (bijvoorbeeld) 2 ....-e5  3.Da7 -d4 4.Txf3 heeft wit dan een 
pion gewonnen.

Verdedig 3:
Met 1.g3! wint wit de dame. een mooi voorbeeld van COUNTEREN.

Verdedig 4:
Vooreerst de beoordeling van beide geciteerde zetten.

De zet 1...h6 verzwakt de zwarte koningsstelling maar aangezien er nog weinig stukken op 
het bord staan zal wit daar waarschijnlijk moeilijk gebruik van kunnen maken.

De zet 1...g6 verzwakt eveneens de koningsstelling maar hij bindt bovendien Tf7 aan pion 
h7. M.a.w. indien Tf7 de 7e rij verlaat kan wit op h7 slaan. Dit kan wit overigens onmiddellijk want 
na 1...g6? volgt 2.e6! - Tg7  3.PxLb6 - axPb6  4.Lc3! en zwart verliest een kwaliteit.

Een 3e aanvaardbare verdediging ? Dit kan je vinden als je AKTIEF spel (counteren) 
opzoekt. Vandaar dat 1...Pf5! de voorkeur verdient. Op 2.Txh7?! volgt nu immers 2...Pg3+ met 
kwaliteitswinst.

Zet eens een valletje op 
Hierbij enkele voorbeelden waar we proberen de tegenstander in een valletje te lokken.
Nog eens herhalen dat het aangeraden is dit te doen als je zelf slecht staat of wanneer het geen groot 
nadeel is als hij er niet intrapt. Hieronder enkele opgaven waar je gevraagd wordt een valletje te 
bedenken. Een mogelijk antwoord staat in de oplossingen.

XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7+p+l+-vlp'
6p+-+q+-+&
5+-+Q+-+P%
4-+-zP-+-+$
3+-zPL+-+-#
2PzP-+-+P+"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

Val 1 : Wit aan zet.
Eerste vraag, waarom is 1.Dxb7 af te 

raden ?
Tweede vraag, nu je dit weet verzin een 

leep valletje ...

XHGFEDCBAY
1K+RwQ-vLNtR!
2zPP+-+-zPP"
3-+-+LzP-+#
4+-+-zP-+-$
5-+-zPp+-+%
6+p+-+nwqp&
7pvlpzp-+p+'
8tr-+k+l+r(
xhgfedcbay

Val 2: Zwart aan zet overweegt hier met 
1...Pxd4  2.cxPd4  Dxd4 en 3...Dxe5 

een stuk te geven voor 3 
centrumpionnen. Wat is je advies ?
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XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7+p+-vlpzpp'
6pwqlzp-sn-+&
5+-zp-+-+-%
4-+L+PvLP+$
3+-sNQ+P+P#
2PzPP+-+-+"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

Val 3: Wit aan zet. Zwart speelde zopas 
1...Db6 met aanval op pion b2.

XHGFEDCBAY
1-mK-+-+-+!
2zP-zP-tR-zP-"
3-+-+-zP-zP#
4+p+PsN-+p$
5-zp-vl-tr-+%
6tR-+pzp-+-&
7-+-mk-zpp+'
8+r+-+-+-(
xhgfedcbay

Val 4: Zwart moet iets doen voor pion 
e6. Wereldkampioen Lasker (1899) 
speelde hier 1...Lf6. Uiteraard niet 

slecht, maar is er ook iets sluwer dat een 
val stelt. Enig idee ?

Oplossingen:
Val 1: 
Wit stelde zich gelukkig de vraag wat er zou volgen op 1.Dxb7? en toen zag hij dat na 1....Lc6!! wit 
in heel grote problemen komt omdat een witte damezet nu wordt afgestraft met 2...Dh3+ (want pion 
g2 staat gepend door Lc6) en 3....Dxg2 mat.

Het zwarte valletje is dus gebaseerd op 1...Lc6 ....en op basis daarvan verzon ik hier het verrassende 
1.Le4 zodat wit 2.Dxe6+ en 3.Lxb7 lijkt te dreigen. 
Zwart speelde daarop 1...Lc6? en trapte pardoes in de val omdat er nu namelijk 2.Dxe6+ TxDe6 
3.Lf5! volgde met materiaalwinst.

Val 2:
Vooreerst wil ik opmerken dat een stuk toch wel net iets meer is dan 3 pionnen. Aangezien het over 
3 centrumpionnen gaat zou dit echter "gelijk" kunnen zijn. De hele berekening is echter FOUT 
omdat wit met 2.Df2! het Pd4 pent en ook druk zet op f7. Na 2....0-0 volgt 3.cxPd4 en zwart is dan 
een stuk verloren voor 1 pion.

Val 3:
Wit zou hier voor louter defensieve zetten kunnen kiezen zoals 2.Lb3 of 2.Tab1 maar hij stelde zich 
de vraag wat er zou gebeuren na 2....Dxb2 3.Ta(d)b1 en zag dat zwart na 2...Da3 kon ontsnappen ....
Op basis daarvan ontdekte hij een valstrik en speelde 2.a4!? (wint ruimte en stelt een valstrik) 
omdat er nu op 2...Dxb2?  3.Tdb1 volgt en dameverlies 

Val 4:
Met 1...Lg7!? biedt zwart onschuldig pion e6 aan. Indien wit zou toehappen met 2.Txe6+ volgt er 
echter 2....Kf7 en plots is Te6 gevangen en zal het nog slechts enkele zetjes duren vooraleer die van 
het bord wordt gemaaid. 
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Eindspel
Enkele oefeningen in het eindspel. Het belangrijkste verschil tussen eindspel en middenspel is dat 

de koning een actieve rol MOET spelen en dat de VRIJPION een belangrijk wapen is.
Met deze GOUDEN tips kan je zeker de volgende opgaven aan....

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

Eindspel 1: Zwart aan zet
Zou graag remise halen, maar welke zet 

moet hij kiezen ? 
1...Kd8   1...Kd7    1...Kc7    1...Kb7 

1....Kb8

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

Eindspel 2: Zwart aan zet. 
Een makkie ....

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

Eindspel 3: Zwart een zet. 
Een trikkie ...

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-zp-+-+-'
6pzpk+-zPp+&
5+-+l+-+-%
4-+-zpNzP-zP$
3zP-+-+K+-#
2-zPP+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eindspel 4: Wit aan zet.
Het lijkt erop dat wit een groot 

probleem heeft want Pe4 staat dodelijk 
gepend en Kc6 dreigt pion f6 op te 

peuzelen.  Suggesties voor wit ?
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Oplossingen
Eindspel 1:
Zwart kan dit remise houden als hij de oppositie kan innemen en houden.
Met de oppositie kan hij immers verhinderen dat de witte koning zou binnen dringen.
De enige manier om de oppositie in te nemen is 1...Kb8! zodat hij op elke volgende zet van wit de 
oppositie kan behouden. Even controleren ?
Wit speelt :

- 2. Kb5 - Kb7!  (verticale oppositie)
- 2. Kc5 - Kc7!  (verticale oppositie)
- 2. Kd5 - Kb7  (diagonale oppositie)
- 2. b5 - Kb7 3.Kc5 - Kc7  (verticale oppositie)

en zwart heeft in alle gevallen de oppositie en dus remise.
Ik merk op dat het thema oppositie in de praktijk meestal enkel van toepassing is als er geen 
stukken meer op het bord staan, en als er geen (of zeer weinig) pionzetten meer mogelijk zijn.

Eindspel 2:
Zwart heeft meer pionnen, dus is elke stukruil in principe voordelig. Vandaag 1...-Dc5! en na 
dameruil wint zwart het pioneindspel met de ogen dicht.

Eindspel 3:
Zwart heeft meer pionnen, dus is elke stukruil in principe voordelig doch ... wit heeft wel een 
vrijpion op de a-lijn! Nu is  het minder vanzelfsprekend dat 1...-Dc5? zou winnen en na diepe 
berekening blijkt zelfs dat het zou verliezen wegens 2.DxDc5 - dxDc5 3.a4! en Kg8 kan niet meer 
in het vierkant geraken van de a-pion, terwijl Kg1 wel nog net in het vierkant van de zwarte c-pion 
kan geraken. 

Je gelooft me niet ? 
OK, we spelen enkele zetten verder om je te 
overtuigen:
3...c4  4.Kf2!(de witte koning wil in het 
vierkant blijven) - c3  5.Ke3! (blijft in het 
vierkant van de c-pion)- f5  6.gxf5 -gxf5 

zie diagram  ==> 

Een kritieke stelling want zwart heeft nu 2 
gevaarlijke vrijpionnen ..
7.Kd3! (de enige zet die wint want op 7.a5? 
volgt - f4+ en zwart promoveert met een pion) 
- f4 8.Kxc3 - e5  9.a5 - e4  10. a6 en wit haalt 
een dame en wint.

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

Eindspel 4:
Deze oefening om er ons aan te herinneren dat het hoofddoel van het eindspel de pionpromotie is.
De f6 pion is al aardig gevorderd en hij zou dolgraag zijn rit uitmaken tot f8 ..... 
Met het verrassende  1.Kg4! (of een andere koningszet) biedt wit daarom graag zijn Pe4 aan. 
Immers op 1...-LxPe4? volgt 2.f7 en bingo. Zwart kan daarom het best verder zetten met 1...- Kd7 
(de zwarte koning ijlt naar de gevarenzone)  2.Pg3 (of Pg5) en wit heeft het betere eindspel dat nog 
meerdere zetten vraagt. Zonder de "krachttoer" 1.Kg4! was wit echter in een slecht eindspel 
geraakt. Het verschil tussen winst en verlies ligt dus soms aan één enkel zetje ....
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Aanvallen ...hoe doe je dat ???
De techniek om een aanval op te zetten is hoofdzakelijk gebaseerd op het zoeken naar de zwakke 
punten en het opstellen van dreigingen. In tegenstelling tot een combinatie is het meestal niet 
onmiddellijk duidelijk welk concreet voordeel de aanval zal opleveren. Een belangrijk voordeel van 
de aanval is evenwel dat de andere zich goed moet verdedigingen en dat je elke foutje kan 
afstraffen....Vanuit de volgende stelling een voorbeeld

XHGFEDCBAY
1-mK-+-+-+!
2zPLzP-vL-zP-"
3-+-zP-+-zP#
4+-+QzP-tR-$
5-+-+-+-sN%
6+p+-zp-+-&
7pvlrsnq+-+'
8mk-tr-+-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet
Wit heeft belangrijk materiaalvoordeel maar 
meerdere zwakke punten (pion f2 - Pa5 - Ld2). 
Indien zwart niet agressief genoeg is zal wit 
die zwakke punten wegwerken. ....

Zwart speelt daarom 1...Txf2 (met aanval op 
Ld2)  2.Le1 (wit verdedigt zich door een zwart 
stuk aan te vallen) - d5! (tegenaanval op een 
belangrijker stuk) 3.Dd3 (zie volgend diagram)

XHGFEDCBAY
1-mK-vL-+-+!
2zPLtr-+-zP-"
3-+-zPQ+-zP#
4+-+-zP-tR-$
5-+-+p+-sN%
6+p+-+-+-&
7pvl-snq+-+'
8mk-tr-+-+-(
xhgfedcbay

Stelling na 3.Dd3. Zwart aan zet speelt.....

3...-TxLg2+ (ALTIJD eerst de schaakzetten 
bestuderen)  4.KxTg2 - Dg4+  5.Lg3 (5.Kh1  - 
Lh6 en zwart krijgt een overweldigende 
aanval) - Df3+ . In deze stelling verwierp wit 
4.Kh3 terecht wegens 4....g5 enz. Wit koos dus 
voor  4.Kg1 diagram

XHGFEDCBAY
1-mK-+-+-+!
2zP-+-+-zP-"
3-vLqzPQ+-zP#
4+-+-zP-tR-$
5-+-+p+-sN%
6+p+-+-+-&
7pvl-sn-+-+'
8mk-tr-+-+-(
xhgfedcbay

zwart aan zet zoekt de zwakke punten om zijn 
aanval verder te zetten ...

Met 4....- Lh6!! verhoogt hij zijn 
aanvalspotentieel en gaat wit door de knieën 
want 5.Tb3?  (diagram hieronder) wordt 
weerlegd met .....

XHGFEDCBAY
1-mK-+-+-+!
2zP-+-+-zP-"
3-vLqzPQ+RzP#
4+-+-zP-+-$
5-+-+p+-sN%
6vlp+-+-+-&
7p+-sn-+-+'
8mk-tr-+-+-(
xhgfedcbay

met 5...-Lxe3+!  6.DxLe3 - Df1 mat. 


