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Openingsfase
Hierbij enkele stellingen uit de openingsfase waar je de gepaste zetten moet kiezen.
Mijn algemene tip in de openingsfase is overigens dat je best probeert bij elke zet een nieuw stuk in 
het spel te betrekken. Wijk daar enkel van af indien noodzakelijk of indien je voordeel kan doen.

XABCDEFGHY
8-+-wqkvl-tr(
7trp+-+pzpp'
6p+n+psn-+&
5+-+p+l+-%
4-+-zP-vL-+$
3+QsN-zPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-tR-mKL+R!
xabcdefghy

Open 1:
Wit aan zet kiest uit:
1.a3    1.Le2     1.g3 

XHGFEDCBAY
1R+LmK-vLNtR!
2zPP+Q+PzPP"
3-+N+P+-+#
4+-zPP+-+-$
5-+-+-zp-+%
6+-snp+n+-&
7pzpp+p+pzp'
8tr-vlkwql+r(
xhgfedcbay

Open 2: 
Zwart aan zet kiest uit:

1...-Le7    1...-Ld6    1...-d5

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zppzp-vlpzpp'
6-+-+psn-+&
5+-+-+-vL-%
4-+-zPN+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+QmKLsNR!
xabcdefghy

Open 3:
Wit aan zet kiest uit

 1.Dd3    1.PxPf6    1.LxPf6

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+nzp-vl-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRN+QmKL+R!
xabcdefghy

Open 4: 
Wit aan zet kiest uit
1.Pc3   1.h3   1.Le2
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Oplossingen:
Open 1:
Een evenwichtige stelling.

1.a3  is geen ontwikkelingszet en niet echt noodzakelijk.  Het is beter voorrang te geven aan 
stukontwikkeling.

1.Le2  een logische gezonde zet die de witte ontwikkeling verder zet.
1.g3 uiteraard een slechte positionele zet. Hij zorgt er immers voor dat Lf4 nog weinig 

ruimte krijgt en dat er tal van witte velden zwak worden rondom de witte koningsstelling. De optie 
Lf1 naar g2 te fianchetteren is slecht omdat Lg2 daar dood staat en hij nodig is op de andere 
diagonaal (f1-a6).

Open 2:
Zwart staat behoorlijk goed, immers hij heeft evenveel "stukken" ontwikkeld als wit en is nu aan 
zet.

1...-Le7  is een goede rustige zet die geen negatieve kantjes heeft. Zwart kan nadien 
eventueel 2...-0-0 spelen.

1...-Ld6 is uiteraard FATAAL wegens 2.e5! en stukverlies.
1....-d5 is een goede zet die de stelling een gesloten of meer open karakter kan geven al naar 

de zetkeuze van wit met 2.e5 of 2.exd5.

Open 3:
Dit is een stelling uit de Franse opening.

1.Dd3 is een fout wegens 1...-PxPe4   2.LxLe7 - DxLe7   3.DxPe4 - Db4+ (dubbelaanval en 
zwart wint een pion op b2 in een betere stelling)   FATAAL.

1.PxPf6 is erg voorzichtig en zorgt na 1...-LxPf6  2.LxLf6 - DxLf6 voor een gelijkwaardige 
stelling waar wit nergens een voordeeltje heeft

1.LxPf6 lijkt verrassend want wit ruilt "gratis" zijn loper tegen paard, doch hierdoor kan Pe4 
op zijn sterke centrumpositie blijven staan en dat is de compensatie die wit heeft voor het inruilen 
van zijn loperpaar. Er is een zeker onevenwicht in de stelling die volgens de theorie lichtjes beter is 
voor wit.

Open 4:

In de opening moet de prioriteit gaan naar ontwikkelingszetten en dus lijken 1.Pc3 of 1.Le2 de 
aangewezen zetten.
Indien wit echter één van de zetten speelt pakt zwart uit met 1...-Lg4! en zit plots pion d4 in grote 
problemen. De enige optie lijkt dan nog 2.d5 te zijn maar dan geeft wit zijn "sterk" centrum op en 
wordt hij bijzonder zwak op de zwarte velden (hij heeft ook reeds Lc1 afgeruild).
Conclusie: In deze stelling is het verstandiger 1.h3! te spelen wat Lg4 verhindert en dus 
onrechtstreeks het witte centrum "sterk" kan houden. Bij de volgende zetten zullen we de gewone 
ontwikkeling verder zetten.
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Positionele stellingen 1
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.

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7+-zp-snpzpp'
6p+p+l+-+&
5+p+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3vLP+P+-+-#
2P+P+NzPPzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

Posi 1: Wit aan zet. 
Wat kies je ? 1.LxPe7   of 1.d4 ?

Sorry, maar de zet 1.LxPe7 zou getuigen van 
geen enkel positioneel inzicht!
Om te beginnen is La3 de "goede" loper van 
wit, en deze gratis weggeven is zinloos.
Bovendien gijzelt deze loper de 2 zwarte 
torens en het zwarte paard. Meer kan je 
nauwelijks verwachten van een stuk.
De loper straalt dus heel veel activiteit uit en 
zwart kan die niet direct "onschadelijk" 
maken. Zwart kan dit bijvoorbeeld met 1...-a5 
(idee 2...-b4) proberen maar wit kan dit 
gemakkelijk anticiperen.
Zwart heeft een gewrongen stelling en hij 
heeft enkele zetten nodig om zijn Pe7 te 
"ontpennen".
Indien wit Pe7 echt wil ruilen kan hij dus best 
nog even wachten totdat zwart hier enkele 
zetten aan spendeert. Wit kan deze zetten dan 
gebruiken voor andere interessante zetten. 
(bijvoorbeeld 1.d4). Met de zet 1.d4 wil wit de 
stelling openen zodat zijn torens meer druk 
kunnen uitoefenen.

XHGFEDCBAY
1R+L+K+-+!
2zPPzP-+-zPP"
3-+-vL-+-+#
4+-+Q+P+-$
5-+-zp-+-+%
6+p+n+-sN-&
7pvlp+n+pzp'
8+ktr-+-+r(
xhgfedcbay

Posi 2: Zwart aan zet. 
Wat kies je? 1..-PxPb6 of 1...-f5 of 1...-axPb6?

De zet 1...PxPb6 is positioneel niet zo 
verstandig, ook al vermijdt hij een dubbelpion. 
Het probleem met PxPb6 is dat het niet 
duidelijk is welke taken dit Pb6 (na 
bijvoorbeeld 2.b3) daar kan uitvoeren, alsook 
dat zwart geen bijkomende troeven krijgt.

De zet 1...-f5 is een tactische blunder omdat 
wit met 2.Dd5 een stuk wint. Dit om je 
nogmaals aan te herinneren dat 
TUSSENZETTEN (hier= niet direct 
terugslaan) gevaarlijk zijn en een goede 
controle vereisen.

De zet 1...-axPb6 ten slotte bezorgt zwart wel 
een dubbelpion, maar die komt goed van pas 
zodat zwart een paard op c5 kan posteren, en 
bijkomend staat nu plotseling Ta8 ontwikkeld 
en valt hij pion a2 aan. Wit moet nu een 
bijkomend tempo spenderen om pion a2 te 
beveiligen.
Conclusie: 1...axPb6  is een goede positionele 
zet.
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XHGFEDCBAY
1R+LmK-+-+!
2zPP+-+QzP-"
3-+P+-+-zP#
4+-+pvlP+-$
5-+-+-sn-+%
6+p+-+-zp-&
7p+p+-+p+'
8+ktr-tr-+-(
xhgfedcbay

Posi 3: Zwart aan zet

Zwart heeft "slechts" een paard en toren voor 
dame en een dubbelpion. Een klein materiaal 
nadeel dus. Maar heeft hij ook voordelen ?

De positionele voordelen van zwart zijn:
- de onveiligheid van Ke1, en de kans 

om hiervan te profiteren omdat zwart de 
stelling verder kan openen.

- de zwarte ontwikkelingsvoorsprong 
- de ongelijke lopers waardoor zwart 

baas is op de zwarte velden

Deze positionele voordelen zijn meer dan 
voldoende compensatie voor de kleine 
materiaalachterstand zoals blijkt uit het 
vervolg van de partij: 
       1 ...- exf3! (openen van aanvalslijnen !!)
2.gxf3  - Tfe8+ (de aanval is gestart)
3.Le2   -  Te3 (binnendringen !!)
4.Kf1   - diagram

XHGFEDCBAY
1R+K+-+-+!
2zP-+L+QzP-"
3-+Ptr-+-zP#
4+-+-vlP+-$
5-+-+-sn-+%
6+p+-+-zp-&
7p+p+-+p+'
8+k+-tr-+-(
xhgfedcbay

4...-Tb3! (pionwinst en verhindert dat er ooit 
b2-b4 zou volgen om Pc5 te verdrijven)
Zwart won gemakkelijk

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+lzpp'
6-+k+-zp-+&
5zp-vl-sn-+-%
4-+p+PsN-zP$
3zP-sN-+-+-#
2-+P+KzPP+"
1+-vL-+-+-!
xabcdefghy

Posi 4: Wit aan zet

Maak een korte analyse van de stelling en kies 
nadien uit  1.f3    of    1.a4    of    1.Pfd5

Korte analyse:
Materiaal is de stelling gelijk, doch zwart heeft 
het loperpaar wat een voordeel is in open 
stellingen. Gelukkig voor wit is de stelling nog 
betrekkelijk gesloten. Zwart heeft een actieve 
Lc5 en een sterk Pe5 en dreigt met b7-b5 een 
pionopmars op de damevleugel te forceren.
Wit kan geen gelijkaardige forcing voeren op 
de koningsvleugel en is dus een beetje passief. 
Conclusie: De stelling is in licht voordeel voor 
zwart.

We kiezen nu uit de 3 opgegeven zetten.
1.f3 heeft als "voordeel" dat hij witte 

velden afdekt en dus complementair is aan 
Lc1. Hij doet echter niets aan de mogelijke 
pionopmars b5 enz.

1.a4 heeft als voordeel dat hij niet meer 
staat aangevallen door Lc5 en dus tevens Lc1 
"ontlast". Zijn belangrijkste voordeel is echter 
dat hij de pionopmars b5 stopt.  Indien zwart 
daarop 1...-Lb4 speelt kan wit met 2.Pfd5 
(centraliseren van de stukken !!) de stelling in 
"evenwicht" houden.

1.Pfd5 centraliseert een paard op een 
sterk veld (= goede zaak) doch deze zet stopt 
de pionopmars b5 niet.

Eindconclusie: de beste zet is 1.a4 die de 
belangrijkste dreiging van zwart (b5) afstopt. 
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Combinaties 2
In de reeks combinaties wil ik je tonen hoe ikzelf deze stellingen oplos zodat je dit ook 
gemakkelijker kan vinden.  Ik werk meestal met MOTIEVEN waarna ik doelgericht ga zoeken.
Ik nodig je uit om ook op deze wijze de oefeningen aan te pakken, want als je het motief gezien 
hebt is reeds de helft van de combinatie opgelost.
Zoals steeds staan de motieven in de voetnoot, de oplossing achteraan.
XABCDEFGHY
8-+ktrl+ntr(
7zpp+-+-zpp'
6-+nzp-zp-+&
5+N+-+-+-%
4-+-+-+q+$
3+-+L+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

Combi 1: Wit aan zet. 
Motief ?1 Oplossing ?

XABCDEFGHY
8-sn-+-trk+(
7+-wq-+p+p'
6-+-+p+p+&
5zprzp-sN-+-%
4-+-+-+-+$
3+PwQP+-+P#
2-+-+-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Combi 2: Wit aan zet. 
Motief ?2 Oplossing?

1  Het motief is een paardenvork op d6 alsook 
het feit dat Dg4 en Kc8 op een zelfde 
diagonaal staan .... 

2  Het motief is de zwakke zwarte velden f6 en 
h6 rond Kg8.  

XHGFEDCBAY
1-+K+-+-+!
2+PvlL+QzP-"
3P+-+R+-zP#
4+-+n+P+-$
5-+-+-+-+%
6+p+-+-zp-&
7p+ptr-+p+'
8+k+r+-+-(
xhgfedcbay
Combi 3: Zwart aan zet. 

Motief ?3 Oplossing?
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+p+-wqp+p'
6p+-+lsnp+&
5+-zp-wQ-+-%
4-+P+-+-+$
3+-sN-+P+-#
2PzP-+L+PzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

Combi 4: Wit aan zet. 
Motief ?4 Oplossing?

3  Kf1 heeft geen ruimte en de zwarte torens 
lonken hongerig naar Le2.  Bovendien moeten 
de schaakzetten altijd bestudeerd worden.....

4  Het motief is dat Pf6 en De7 nul-verdedigd 
staan en dat  Le6 gepend staat. 
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XABCDEFGHY
8-+k+r+-+(
7+-zp-+pzp-'
6-sn-+-+-+&
5sN-wq-+-zPp%
4Psn-+-+-+$
3+-+-vL-+-#
2-+-+QzP-zP"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy

Combi 5: Wit kan hier 
gemakkelijk een stuk winnen 

maar doet beter.
Motief ?5 Oplossing ?

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

Combi 6: Wit aan zet. 
Motief ?6 Oplossing ?

5  Het motief is dat wit graag Dc5 zou willen 
nemen zonder dat zwart De2 kan terugnemen. 

6  Het zwakke punt in de zwarte stelling is 
...Pf4 dat "nul-verdedigd" staat maar er is ook 
de pion a6 die we direct kunnen nemen. Zoals 
zal blijken in het volgende oefendiagram is 
1.Dxa6 fout, dus focus nu op Pf4..... 

XHGFEDCBAY
1K+-+-+-+!
2+P+-+-zP-"
3PsN-+-+-zP#
4+-sn-wq-+-$
5-+-+-+-+%
6+-+p+-+Q&
7pzpp+-+R+'
8+k+-tr-+-(
xhgfedcbay
Combi 7: Zwart aan zet. 

Motief ?7 Oplossing?

XHGFEDCBAY
1-mK-+-+-+!
2+PzP-+Q+-"
3P+-+-zP-+#
4vL-+-+-+-$
5-+-zpP+p+%
6+p+-+-+-&
7p+p+-+-+'
8+kvl-+q+-(
xhgfedcbay
Combi 8: Zwart aan zet. 

Motief ?8 Oplossing?

7  Het motief is zoals meestal de zwakke 
punten bij de tegenstander. De zwakke punten 
in de witte stelling zijn Pg3 (ongedekt) en pion 
g2 (nul-verdedigd).... 

8  Het motief zoals heel vaak, "nul-
verdedigde" punten. Hier zijn dit Lh4 en pion 
d5. 
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Antwoorden:

Combi 1 : Een moeilijke, de aanpak is 1.TxLe8  TxTe8  2.Lf5+!   DxLf5 
3.Pd6+ en damewinst

Combi 2 : Met 1.Pg4! krijgt wit groot voordeel. Er dreigt nu Ph6 mat en 1...-h5? 
is zeer slecht wegens 2.Pf6+ - Kh8 3.Pe8+ en damewinst. Ook na 
1...-f6 2.Pf6+ - Kf7  3.Pxh7 kan zwart inpakken. 

Combi 3 : Met 1...-Pg3+  2.KxLf2 (TxPg3 - LxTg3 en voordeel voor zwart) - 
TxLe2+  3.DxTe2 - PxDe2 en zwart heeft een stuk meer.  Met een 
beetje kunst- en vliegwerk zal hij er wel de volgende zetten in 
slagen van zijn Pe2 in veiligheid te brengen.  

Combi 4 : Met 1.Pd5!-PxPd5  2.cxPd5 gaat Le6 verloren.

Combi 5 : Wit vond het schitterende 1.Td8+!! en op 1...TxTd8 volgt 2.LxDc5 
en op 1...-KxTd8 volgt 2.Pb7+. Een schitterende vondst (uit een 
partij van 1907!).

Combi 6 : Met 1.Tb4! verhoogt wit de druk op de 4e rij en wint hij Pf4.

Combi 7 : Een dubbelaanval is het ultieme wapen om 2 zwaktes tegelijkertijd 
aan te vallen. Daarom speelt zwart ...1...-Df2! en wit moet 2.Df1 
spelen om mat te verhinderen waarna 2...-DxPg3 stukwinst 
oplevert.

Combi 8 : Dus met 1...-Dc4! doet zwart een dubbelaanval waardoor hij pion d5 
wint.

Merk op dat er ook een penning inzit waarop zwart kan spelen, 
namelijk van pion c3. Er zijn drie manieren om dit te proberen 
maar geen van alle levert iets concreets op.

1..b4 2.c4 en wit staat niet minder
1..Dc4 2.Lg3(f6) b4 3. Lxe5 - Dxd5 met een klein positioneel 

voordeel voor zwart gezien de veropgerukte b4 pion.
1..Lb4 2.Lf6 Lxc3?!  (Dc3? 3.Dc3: Lc3: 4.d6) waarna zwart zich in 

de problemen werkt want na 3.Lxe5staat zwart in een penning of 
na 3.d6! ziet het er ook bedenkelijk uit.

Conclusie: kies steeds voor de gemakkelijkste winstvariant en neem 
geen onnodige risico's als je beter staat
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Ontwikkel je voorstellingsvermogen
Deze oefening kennen we al. We vertrekken telkens van het diagram. Je mag de stukken niet 
verzetten maar moet uit je hoofd de zetten doen die ik opgeef. Er wordt je gevraagd de gestelde 
vraag te beantwoorden. De oplossing staat telkens in de voetnoot. 
Het gaat van makkelijk naar moeilijker

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zp-+-+p+-'
6-+-+r+-zp&
5+-zp-+Rzp-%
4-wq-zp-+-+$
3+P+-+-zP-#
2-zPP+-+PzP"
1tR-+-+Q+K!
xabcdefghy

Hoe beoordeel je de stelling na:
25.c3 dxc3 26.Txf7 cxb2 27.Taxa7 Dc3 9

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+R+-+-+p'
6-+-vl-+p+&
5+p+-wqp+-%
4-+-zp-+-+$
3+P+P+-zPP#
2-+P+-+Q+"
1+-+-+NmK-!
xabcdefghy

Er volgt:
32.Dc6 b4 33.Dc4+ Kh8 en .....

hoe klaart wit nu de klus ?10

9  Wit staat dan verloren omdat 28...Te1 
vernietigend is en Dc3 veld g7 verdedigt.

10  Met 34.Df7! dreigt wit mat op h7 en moet 
zwart veel afgeven om dit te verhinderen.

XABCDEFGHY
8-sn-+-+r+(
7+-wq-+k+N'
6-+-+p+p+&
5zprzp-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+PwQP+-+P#
2-+-+-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit speelt:  28.Df6+ Ke8 29.Dxe6+ Kd8 
30.Dxg8+ Kd7 31.De8+ Kd6.

Wat volgt er op zet 32. ?11

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+r+L+k'
6-wqp+-wQ-zp&
5zp-+-zp-+-%
4P+p+P+-+$
3+P+-+-+-#
2-+P+-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit speelt 
33.Kh1 Txf7 34.Dxf7+ Kh8 35.Tf6 De3 

36.De8+ Kh7 37.Dg6+ Kh8 en ......
geeft nu mat in 1. Hoe ?12 

11  Op zet 32 speelt wit 32.De6 mat.

12  Met 38.Tf8# 1–0
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De verkeerde loper en de randpion
1. De verkeerde loper - introductie     :  
Een materieel overwicht is in het eindspel niet altijd voldoende om te winnen. Een mooi voorbeeld 
daarvan is het theoretisch eindspel met randpion en verkeerde loper.

Men spreekt van de verkeerde loper indien de 
sterkere partij een RANDPION heeft en een 
LOPER die niet het promotieveld kan 
bestrijken. Indien de verdedigende koning zich 
dan in de promotiehoek kan nestelen is het 
doodremise.

In deze stelling kan zwart zijn randpion niet 
laten promoveren omdat hij de verkeerde loper 
heeft. Mocht hij een loper hebben die op de 
witte velden werkt, zou hij de partij 
probleemloos winnen. Nu is het echter een 
theoretisch remise omdat de witte koning niet 
vrijwillig uit het hoekje komt.

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

2. De verkeerde loper in de praktijk:

Enkele jaren geleden kreeg ik met wit in de 
Interclub competitie volgende stelling op het 
bord.

Hier dacht ik even aan opgeven, maar ik 
herinnerde me toen een uitspraak dat je door 
opgave nog nooit een partij hebt kunnen 
winnen of remise houden.

De vraag stelt zich echter of wit nog een kleine 
kans op remise heeft. Om deze objectief te 
beantwoorden is het goed om de bereikte 
stelling eens goed te bestuderen. 
Wit heeft slechts 2 pionnen voor de loper. Dit 
is meestal te weinig, maar we zijn in het verre 
eindspel beland....
Zwart heeft nog slechts 2 pionnen (waarvan 1 
een randpion is) en hij heeft ..... de verkeerde 
loper om de randpion (h7) te helpen 
promoveren.

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

Het remise-plan voor wit is dus éénvoudig. Wit moet gewoon zorgen dat de zwarte g-pion van het 
bord verdwijnt en dan met zijn koning op h1 gaan staan en we hebben een theoretische remise-
stelling bereikt.
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De partij ging verder met:
44.Kf3 Kf7 45.g4 Kf6 46.Ke4 Ke6 (zie 
diagram) en zwart bood hier spontaan remise 
aan wat ik natuurlijk snel aannam.

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

Waarom bood zwart hier remise is de vraag.

Wel, wit kan op een vrij éénvoudig wijze 
remise forceren door bijvoorbeeld:
47. f5+! Kf6 (op Kf7 volgt 48. g5 Kg7 49.fxg6 
hxg6 50. a5 Lxa5 51.h4 Ld2 52.h5! en 
theoretisch remise. Op 47...-gxf5? 48.gxf5+ en 
onmiddellijk remise want zwart heeft nog 
enkel een randpion met een verkeerde loper) 
48. a5 Lxa5  49. h4 (daarom moest Le1 weg 
gelokt worden met 48.a5) Le1 50.g5+ Kg7 
51.fxg6 hxg6 52. h5! zodat de zwarte g-pion 
een zwarte h-pion wordt. Hierdoor krijgt zwart 
een randpion met verkeerde loper.

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

Wit staat materiaal achter, 
maar de gevaarlijkste zwarte 
pion is deze op e5, en dus 
moet deze geëlimineerd 
worden  ....
1.f4! - exf4  2.Ph5+ -Kf5 
3.Pxf4  en remise

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

Zwart aan zet. Remise ?

Dit is inderdaad een geval 

waar wit enkel nog een 
randpion heeft en een 
verkeerde loper MAAR ...de 
verdedigende koning kan (als 
wit goed speelt) niet meer 
tijdig in de promotiehoek 
geraken.   Zwart speelt 1...-
Kc8 en op 2.Kb6? (of Lb6) 
volgt 2...-Kb8 en zwart 
geraakt in de promotiehoek. 
Vandaar dat wit 2.Ld6! moet 
spelen en na 2...-Kd8 (het 
enige)  3.Kb7! (nu wordt de 
promotiehoek onbereikbaar 
voor zwart) en 4.Lc7 en 
5.Lxa5 waarna de winst 
kinderspel is. 

en een bekend voorbeeld

Karpov - Korchnoi 
(Wereldkampioenschap '78)

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+-+-+-+-"
3-+-+k+-zP#
4snK+-zP-zP-$
5P+-+-+-+%
6zpp+-vL-zp-&
7-+-+-+-zp'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

Zwart (Korchnoi) aan zet 
kiest (noodgedwongen !?) 
voor een grote ruil en offert 
hiervoor zijn paard.

63....-gxh5+  64.KxPh4 - 
Kxd4   en een 10-tal zetten 
later bereiken ze volgende 
stelling. 

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+-+-+-+-"
3-+-+-+-zP#
4+-+-+-+p$
5-+-+-+-+%
6+-+-+-zp-&
7-+-vL-mK-+'
8+-+-+-+k(
xhgfedcbay
Deze stelling is doodremise, 
maar aangezien beide spelers 
erg vijandig stonden 
tegenover elkaar (Korchnoi 
was "gevlucht" uit het Oost-
blok) ging het zo nog een 40-
tal zetten verder totdat ze 
uiteindelijk in in een 
patstelling verzeild geraakten


