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Oplossing van het HUISWERK 2

Hiernaast het diagram dat ik als huiswerk presenteerde in het 
vorige nummer.
Wit heeft materiaalvoordeel maar staat onder druk.

Als je onder druk staat is het moeilijk om op het rechte pad te 
blijven. 
Een goede vuistregel is dat je probeert van aanvallende 
stukken te ruilen. 
Zwart heeft hier echter al zijn stukken in de aanval (Pc6 - Tf8 - 
Dh6 en Th3) en het is niet evident om te bepalen welk stuk het 
eerst moet worden geruild.

Laten we de voorgestelde zetten eens analyseren:

1.Ke2 (de gespeelde zet in de partij) geeft al het voordeel weg wegens  1...-Txf3!   en wit 
kan de toren niet slaan wegens een paardenvork op d4 of e5. Ik speelde daarom 2.De6+ en zwart 
zette slim verder met 2...-Kh8! (op 2....-DxDe6  volgt 3.PxDe6 - Th3  4.PxTf8 Pd4+ met remise-
allures)  3.DxDh6 - Pd4+  4.Kd2 -gxDh6 en zwart had het betere eindspel.

1.De6 - DxDe6 (op Kh8 volgt 2.DxDh6 - gxDh6 en 3.Ke2 met blijvend voordeel voor wit) 
2.PxDe6 - TxPf3 (Te8  3.Pd4) 3.PxTf8 en wit behoudt het betere spel.

1.Pe6 - TxPf3! (weer)  2.PxTf8 - Pd4 en wit blijft onder druk staan.

1.Tac1 - TxPf3! (weer)  2.De6 (2.DxTf3 ? - Pe5 3.Dg2 - f3! en wit verliest onmiddellijk 
omdat zwart dan beurtelings op h1 en h3 een vernietigend schaak heeft) - DxDe6 met klein 
voordeel voor zwart

1.Pg1 - Th1 en na 2.De6-Dxe6  3.PxDe6 Tf6 heeft wit het niet zo gemakkelijk.

Eindconclusie:
als je onder druk staat is het gemakkelijk om een foute zet te maken. 
Als vuistregel kan ik je meegeven dat de beste zet meestal deze is die de belangrijkste 
aanvalsstukken afruilt.

1.De6+ was dan ook de beste voortzetting geweest.
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De juiste aanvalszet.....

Het gebeurt vrij vaak dat een gewonnen stelling niet gewonnen wordt omdat de aanval niet op de 
juiste wijze wordt uitgevoerd. Meestal heeft de aanvaller wel het juiste motief gezien, maar houdt 
hij geen rekening met de mogelijke verdedigingszetten van zijn tegenstander.

Als ikzelf een aanvalsmotief zie, zoek ik naar meerdere aanvalszetten die dat motief bespelen en 
onderzoek ik vervolgens hoe de tegenstander het best kan verdedigen op mijn aanvalszet. Als hij op 
één aanvalszet geen gepaste verdediging op zak heeft is mijn keuze gemaakt.
1. Het eerste werk bestaat erin om alle kandidaatzetten op te sommen die dat motief bespelen. 
2. Vervolgens probeer ik voor elke kandidaatzet de beste verdediging te zoeken.
3. Nadien beslis ik welke aanvalszet de beste lijkt.

Hierbij enkele voorbeelden:

Voorbeeld 1:
Wit aan zet.
Het motief is de gepende Lf8. Wit heeft 2 kandidaatzetten om 
dit proberen uit te buiten, met name met:

- 1.Lh6
- of 1.Le7

Dewelke kiezen ?

Antwoord:
Als je kijkt naar de mogelijke verdedigingszetten op beide 
zetten zie je dat na 1.Lh6 zwart met 1....-Da3! zich uit de 
problemen kan redden. 
Vandaar dat 1.Le7 de juiste zet hier is want hier helpt niets meer.  Voor alle zekerheid nog eens 
enkele desperadozetten controleren: 1....-Txb2 2.KxTb2 en zwart heeft geen ander schaak meer.
We moeten dus rekening houden met mogelijke tegenaanvallen van zwart waarbij het motief de 
druk op b2 is.

Voorbeeld 2:
Een gelijkaardige stelling, alleen nu met de zwarte dame op f5.
Weer wit aan zet, en weer hetzelfde motief.
Weer kan wit kiezen uit:

- 1.Lh6
- of 1.Le7

Welke van beide voortzetting moet wit nu kiezen ?

Antwoord:
Mijn analyse en beoordeling is de volgende:

- Op 1.Lh6 kan zwart zich "gemakkelijk" verdedigen 
met 1...Dc5 en het verdere verloop is niet duidelijk. Wit kan 
dan als het echt nodig is overgaan naar algemene ruil en belanden in een toreneindspel met 1 pion 
minder wat misschien nog te houden is.

- en op 1.Le7 moet zwart gesofistikeerder verdedigen met 1...-Txb2  2.KxTb2 (Ka1 -Txa1 
3.Kxa2 - De6+) De5+ en 3.....-DxLe7  4.DxDe7 - LxDe7. We bereiken zo een eindspel waar zwart 2 
pionnen meer heeft voor een kwaliteit. Dit is zeker voldoende, en aangezien pion h4 een permanent 
zorgenkindje is heeft zwart de beste kansen.
Conclusie: objectief gezien is 1.Le7 de zwakste voortzetting (als zwart de juiste verdediging kan 
vinden!) en biedt 1.Lh6 minder verlieskansen voor wit.
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Voorbeeld 3:
Wit aan zet. 
Het motief in de stelling zijn de zwarte velden. Zwart heeft 
daar enorme zwaktes en wit probeert daar nu gebruik van te 
maken, en heeft een aantal interessante pistes.

Welke kandidaatzetten zie je, en welke is de aanbeveling ?

Antwoord:
Ik zie volgende kandidaatzetten:

- 1. La3 (dreigt torenwinst en mat op f8). Zwart kan 
zich dan echter redden met 1....-Td8

- 1. Le5 en zwart verliest Td6 zonder enige compensatie
- 1. Dc3 (dreigt mat) en zwart heeft nu enkele mogelijke zetten. (f6, Kf8 en e5) Even kijken:

- f6      2.Dxf6 - Dd7  3.Dh8 - Kf7  4.Dxh7 etc. Voordeel voor wit
- Kf8   2.Dh8 - Ke7 3.Lf6 (of Le5) - Kd7  4.Df8 wit zal winnen, maar ook

2.La3 (penning van Td6) levert witte winst op
- en e5! 2.Dxe5 - f6  en de witte aanval is afgestopt !

- 1. De5 (verhindert e5) en wit wint (zie varianten f6 of Kf8 hierboven)

Conclusie: 
ik zie 2 winnende varianten voor wit, met name 1.Le5 en 1.De5. Persoonlijk zou ik 1.Le5 spelen 
omdat die het minste risico op vergissing meebrengt.

Voorbeeld 4:

Zwart aan zet
Het motief in deze stelling is de mataanval. 
De witte stukken staan ongelukkig ver weg van hun bedreigde 
koning. De witte koningsstelling is ook verzwakt want er is 
een "gat" op g3.  
Met de toren op de 2e rij denkt zwart aan een mat op g2.

Welke kandidaatzetten zie je ?

Antwoord:
Zwart kan kiezen tussen De4, De2, Dg5 en ook Dg3 om mat te 
dreigen op g2.  Even kijken wat de beste is ...

- 1....De4 2.Tg1 of Tf3 en zwart geraakt moeilijk 
verder. Overigens heb ik hier ook een vuistregel, als de tegenstander veel aanvaardbare opties heeft 
(hier dus Tg1 en Tf3)  om te verdedigen is het waarschijnlijk geen winnende variant. 

- 1.....De2 2. Tg1 en nu is het niet duidelijk hoe het verder kan. Misschien 2.....-Tc5 (want 
Pb5 staat nu "nul-verdedigd") maar wit heeft een krachtig 3.Pc3 of Pd4

-1.....Dg5  2.Tg1 (g4? zou een fatale verzwakking zijn wegens Dd2!) en nu misschien 
2.....Pe4 om de druk verder op te drijven, doch niets beslissends....

- 1....Dg3  2.Tg1 en hoe kan zwart nu verder ... met 2.....-Pg4! (dreigt mat op h2 en f2) 3. 
hxPg4 - Dh4 mat  

Conclusie : 1....Dg3 is de winnende zet, terwijl De2  of Dg5 niet direct winst opleveren.
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Voorbeeld 5:
Een moeilijker voorbeeld. Zwart aan zet.
Het motief is de gepende Ld2 of een mogelijke mataanval.

Welke kandidaatzetten zie je ? en welke verdediging ?

Antwoord:
Ik zie volgende denkpistes:(Dg6 - Td5 - Dh3- TxLd2 en De2)

- 1...-Dg6+ doch na 2.Kh1- Dd3 3.Dh5 is er niets meer 
om de aanval verder te zetten. Slecht voor zwart dus.

- 1....-Td5 maar nu heeft wit veel mogelijkheden. 
Moeilijk om verder te berekenen.

- 1...-Dh3 (dreigt Tg6 enz mat)  en wit kan kiezen tussen 2.Dg5 - Tg6 of 2.DxTd8 - TxDd8 
en zwart heeft telkens dame voor toren en loper en hij behoudt aanvalskansen ! Goed voor zwart.

- 1....-TxLd2 2.T2xTd2 (2.T1xTd2 ? - De1 maar 2.DxTd8!? - Txd8  3.TxTd8 - Kg7 en wit 
zal zeker niet verliezen) - TxTd2  3.TxTd2 - De1  4.Kg2 - DxTd2 en onduidelijk (remise-achtig).1

- 1....-De2 (aanval op de nul-verdedigde punten !! met name d2,d1 en f3 !!!) en wit kan 
kiezen tussen: - 2.Da4? -Tg6  3.Kh1 - Dxf3 mat

- 2.DxTd8 - TxDd8 3.T2b1 - TxLd2 en wint. 
- 2.T2b1? - Tg6  en 3...-Df3 mat
- 2.Dg5? - Tg6  3.DxTg6 - hxDg6  4.T2b1 - Txd2 en wint

Conclusie: de zetten 1...-Dh3 of 1...-De2 lijken de beste te zijn. Ik kies voor 1...De2 omdat die het 
beste materiaalvoordeel oplevert.

Voorbeeld 6:
Weer een moeilijke.  Wit aan zet

Het motief in deze stelling is ....materiaalwinst.
De zwarte dame hangt, maar de witte ook.

Welke kandidaatzetten zie je ?

Antwoord:
Ikzelf zie volgende 5 kandidaatzetten:

- 1.TxDf7 - PxDe3  2.Tf3 - TxPc6! (Pf5? 3.TxPf5!)   is remise-achtig
- 1.De6 - DxDe6  2.TxDe6 en al de spanningen zijn verdwenen.
- 1.De5 - Dd7 (Te8? 2.TxDf7 - TxDe5  3.PxTe5 en torenwinst)  2.TxPf5 - gxTf5 of 

2....TxPc6 geven niets beslissends.
- 1. Dg5 -  Dg7?  2.TxPf5 - gxTf5  3.Pe7 - Kf8  4.DxDg7 - KxDg7  5.Pxc8 en wint. Echter 

zwart heeft beter dan 1......Dg7? en kan mogelijk Db7 of Dc7 spelen waarna het niet duidelijk blijft.
- 1.TxPf5 - gxTf5 (DxTf5?  2.Pe7  of Te8  2.Te5) 2.Pe7 - Kg7  3.PxTc8  stukwinst. Nog 

even controleren of dit paard niet direct kan verloren gaan.... op 3...-Dd7 volgt gewoon De7 en ik 
bereik een eindspel met een stuk meer.2

Conclusie : 1.TxPf5 lijkt de enige zet te zijn die tot stukwinst kan leiden.

1 Na controle met FRITZ blijkt dat deze berekening niet waterdicht is. Zoals reeds elders geschreven is het zeer 
gemakkelijk om fouten te maken als je diep vooruit rekent. Daarom is het belangrijker om alle mogelijke 
kandidaatzetten van de eerste zet op te sommen zodat je geen gemakkelijke winst mist !!

2 Hier miste ik na 2.Pe7 de zet 2....Kf8. Doch dit resulteert ook in stukwinst gezien 3.PxTc8 - Dd7  4.Dxc5.  Weer een 
bewijs dat ver vooruitrekenen zeer moeilijk is, doch ...."een goede keeper (doelman) heeft altijd geluk".
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Een korte oefenpartij

Hierbij een oefenpartij waar ik tegen een lager geklasseerde speler speelde. Met dit in het 
achterhoofd wou ik vooral veel spanningen opbouwen en hopen dat mijn tegenstander zich dan zou 
vergissen in de verdediging.

1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Pf3 d6 (met zetverwisseling zitten we in de Philidor-verdediging. De normale 
zetten voor deze opening zijn 1.e4-e5  2.Pf3-d6  3.d4 en hier kan zwart kiezen voor 3....-exd4  en 
we hebben de bereikte stelling)

4.Pxd4 Pc6 (Pf6 is de hoofdvariant)  5.Pxc6 bxc6 (zwart heeft nu wel een dubbelpion, maar die is 
niet zo zwak omdat de d-pion nog voor dekking kan zorgen) 

6.Lc4 Pf6 7.0–0 (hier aarzelde ik tussen 7.Pc3 en 7.0-0. Ik  koos voor  7.0-0 omdat dit gepaard gaat 
met een interessante combinatie die ik hier even uiteenzet.

Op 7.Pc3 kon zwart namelijk 7....-Pxe4 spelen. Na 8.PxPe4 - d5 9. Lb3 - 
dxPe4  10.Lxf7+ - KxLf7  11.DxDd8 -  (zie diagram)
Lb4 (schaak!) 12.Dd2 - LxDd2 is er veel materiaal geruild zonder dat wit 
veel voordeel heeft.

Op 7.0-0 zag ik dat 7....-Pe4 voor verlies zou zorgen wegens 8.Te1 - d5 
(op f5 komt 9.f3 en stukwinst) 9.Txe4! - dxTe4 en nu 10.Lxf7! - KxLf7 
(Ke7  11.Lg5 en damewinst) 11.DxDd8 en nu heeft zwart geen Lb4 
schaak meer om de dame terug te winnen.)   (zie diagram)

Le7 8.Pc3 Pxe4 (zwart neemt wel enig risico, en 8....-0-0 is voorzichtiger) 

9.Pxe4 d5 10.Lb3 ( dit is mogelijk niet de sterkste voortzetting, maar ik wou vooral spanningen 
opbouwen in de partij en het behouden van de witte loper leek me daarvoor beter geschikt. 
Objectief gezien dacht ik dat 10.Ld3-dxPe4  11.Lxe4 een beetje beter was voor wit, maar ik koos 
dus voor agressiever spel. Overigens beveelt FRITZ een damezet aan; De2 of Df3. Dit is een mooi 
voorbeeld van de vuistregel die zegt dat je in de opening ideaal bij elke zet een stuk ontwikkelt, en 
dus moet vermijden onnodig andere pion- of stukzetten te spelen. 

dxe4 11.De2 Lf5 12.Lf4 (wit heeft eigenlijk niet zoveel uit de 
opening gehaald. Een beetje druk, maar wel een pion minder) 

0–0 13.Tad1 Dc8 (met de dreiging Lg4) 14.De3 Db7 (hier was 
ik een beetje verveeld, want er staan 2 stukken van zwart 
ongedekt (nul-verdedigd) en ik kan daar geen munt uit slaan) 

Wat zou je spelen in deze stelling ? (zie diagram)
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15.Le5 (deze zet opent aanvalsperspectieven na Dg3 op g7 en c7. Zwart gaat daarom pion c7 
bijkomend verdedigen met) Tac8 16.Dg3 Lg6 (een logische zet, die ik ook zou spelen. Blijkbaar 
echter een verliezende. Beter is g6 volgens FRITZ) 

Hierbij de bereikte stelling. 
Let op Le5 en Lb3 die samen met Dg3 de koningsstelling onder 
druk zetten. Men spreekt hier dan van de HOROWITZ lopers.

Welke kandidaatzetten zie je om de witte aanval verder te 
zetten ?

Naar mijn aanvoelen zijn er 4 à 5 zetten die de aanval kunnen 
ondersteunen. Ik som ze hier even op, met de verdediging die ik 
zag. 
De eerste is 17.Dc3 met aanval op g7. De verdediging hierop is niet Db4 (want toch Lxg7) maar 
wel 17...-Lb4.
De tweede is 17.Td7 (binnendringen op de 7e rij kan geen slechte zet zijn) 
De derde is 17.Tfe1 (aanval op pion e4 want Lg6 staat gepend)
De vierde is 17.f3 (of f4) om de f-lijn te openen. Na 17...-exf3  18.Txf3 - Db6 lijkt de druk een 
beetje weg te ebben.
De vijfde is 17.h4 en hierop zag ik niet direct een gepaste verdediging. 
Ik koos dus voor
17.h4 h5   en hier ging mijn tegenstander in de fout. 

Je ziet toch ook waarom ?  Wit aan zet ....

18.Dxg6 en zwart is verloren. Bijna was 18....-DxLb3 de 
remedie omdat op 19.axDb3?? - fxDg6 volgt. Jammer genoeg 
speelt wit dan echter 19.Dxg7 mat.

Huiswerk Nr 3:

Hierbij de stelling na 17.h4, waarna zwart in de fout ging met 
17...h5?.

Wat denk je echter van een "logisch" alternatief  17.....Ld6  .   
Deze zet is immers "logisch" omdat hij probeert de beresterke 
Le5 te elimineren. 
Zou  dit  dus  geen  adequate  parade  zijn  tegen  de  dreiging 
18.h5 ?

Veel  huiswerkplezier  met  het  tactische  onderzoek  dat  met 
1...Ld6 gepaard gaat.
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Combinaties:  

Telkens ZWART aan zet

Deze keer een minder gemakkelijke reeks.
Je krijgt dan ook 60 minuten om ze op te lossen.

 
Er zijn ook tips, maar dit halveert de score.

1. ☺

2. ☺

3. ☺☺

4. ☺☺

5. ☺☺

6. ☺☺
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7. ☺☺

8. ☺☺

9. ☺☺

10. ☺☺☺

11. ☺☺☺

12. ☺☺☺☺

Tips ivm de combinaties:

1. Er staan paarden op het bord ....
2. Damewinst
3. Wat staat nul-verdedigd ?
4. Wat staat nul-verdedigd ?
5. Pionwinst maar het is ingewikkeld
6. Wat staat nul-verdedigd ?

7. Stukwinst wegens pionvork
8. Wat staat nul-verdedigd ?
9. Er staat nog een paard op het bord ....
10. Mat
11. Pionwinst
12. Mat
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Oplossingen combinaties:

Nr Score Oplossing
1 1 1....-Dxe3  2.KxDe3 - Pxg4 en 3.....-PxDh2 met pionwinst voor zwart
2 1 1....-Lg4!  en de witte dame gaat onherroepelijk verloren
3 2 1....- Ta2 met stukwinst (2.PxPd4 - exPd4  en 2.LxPd4 - exLd4)
4 2 1....- Lxd4!  2.Tb1 (2.exLd4? - TxTe1) - Da5  en zwart heeft een pion gewonnen
5 2 1....-Pxd4! (Lxd4?  2.LxLd4 - Pxd4  3.Tb1! en zwart verliest Pd4) 2.Lxd4 (Tb1?- 

Pc2  3.Kd2 - Pxe3  4.TxDb2 - PxDd1) Lxd4  3.Tc1 en zwart heeft een pion 
gewonnen

6 2 1....-Lh6  2.f4 - Lxf4!  3.DxLf4 -TxLe1 met pionwinst
7 2 1....-LxPf5  2.exLf5 - e4 en stukwinst
8 2 1....-Dd4  2.De3 - Pxe4 (Dxe4? 3.DxPc5) en stukwinst
9 2 1....-f5  2.Kf3 (Kg5? - Th5 mat) - Pd4 en damewinst
10 3 1....-Tc2!  2.KxTc2 - Tb2  3.Kd3 - Da6 en mat volgt
11 3 1....-Pxb2  2.DxPb2 - Pd4! en zwart wint Pc3 terug. Het eindresultaat is pionwinst
12 4 1....-Dxh3!  2.PxDh3 - Pg4 mat  (ook 1.Txh3 leidt tot hetzelfde resultaat)

Score ...........
Indien je 26 op 26 scoort, hebt je meer dan 2000 Elo.

Bij 13 op 26, zit je rond de 1600 Elo.
Bij een score van 9 op 26 heb je minder dan 1300 Elo.

Openingstip
Als openingstip in dit nummer wil ik wijzen op het belang van snel zijn stukken in het spel te 
brengen in OPEN stellingen. Dit impliceert dat men vermijdt om onnodig 2 keer met eenzelfde stuk 
te spelen, maar daarentegen probeert bij elke zet een bijkomend stuk te ontwikkelen. Je kan stellen 
dat de ontwikkeling beëindigd is als de torens verbonden staan.
Indien je onnodig 2 keer met eenzelfde stuk speelt in de opening verlies je gemiddeld 0,3 punten in 
de evaluatie van FRITZ.  Dit geldt dus voor OPEN stellingen. In GESLOTEN stellingen is de 
bestraffing minder zwaar.

Enkele voorbeelden: 
ik geef de beste zet, daarna een zet met een reeds gespeeld stuk en telkens de (evaluatie van FRITZ)

  wit speelt Lg5 (0,42)                            wit speelt Df3 (1,63)                      wit speelt 0-0 (+0,17)
of wit speelt Lc4 (0,13)                       of wit speelt Lb3 (0,63)                  of wit speelt Ld3 (-0,14)


