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Caruana wint Sinquefield Cup in Saint Louis USA

Het sterkste toernooi ooit, met 6 van de top 9 
hoogst geklasseerde schakers in de wereld, 
ging door van 27 augustus tot 6 septmber. 
De deelnemers waren:
1e   Magnus Carlsen (Noorwegen)  Elo    2877 
2e   Levon Aronian   (Armenië)                2805
3e   Fabiano Caruana (Italië)                     2801
5e   Hikaru Nakamura (USA)                    2787
8e   Veselin Topalov  (Bulgarije)               2772
9e   Maxime Vachier-Lagrave (Frankrijk) 2768 

De Amerikaanse Italiaan Fabiano Caruana 
(°1992 en 2801 Elo!!) scoorde er fenomenaal 
met 8,5 uit 10 en 3 straten (euh punten) 
voorsprong op Wereldkampioen Carlsen. 

Diagram hiernaast

Carlsen - Caruana
Zwart aan zet.  Hoe pion e7 afstoppen ?

XHGFEDCBAY
1-+q+-+-+!
2mKP+-+-zPP"
3-+-+-zP-+#
4+-+-+-+-$
5-+-+-+-+%
6zp-+-+pvl-&
7kzp-zP-+pzp'
8+-+-+-wQ-(
xhgfedcbay

Caruana koos hier voor 34....Dg1+ en wit gaf 
op want 35.Kh(g)3 - De3+ en 36...Dxe7.
Overigens waren er in deze stelling meerdere 
winnende zetten, allen gebaseerd op de 
onveiligheid van Kh2. Een mooie is 34...De1 
(verrassend want dit laat warempel de 
promotie toe)  35.e8D? Dh4#.

Jan Gooris 
Er verschijnen 20 trainingsnummers in 2014 op:                    
De 1e en 15e van de maand , behalve 15 juli en 15 augustus
Individueel abonnement 20 Euro - Clubabonnement 80 of 120 Euro
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Rekenwerk
Doorgedreven rekenwerk kan je makkelijk doen als er een reeks van DWINGENDE of 
DREIGENDE zetten (DZ) zijn waarbij dwingende zetten  schaak- of slagzetten zijn en dreigende 
zetten hoofdzakelijk mat of materiaalwinst dreigen.

XABCDEFGHY
8r+-+k+ntr(
7zp-zp-+-+p'
6-zp-+L+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-+l+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+P+-zPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet "berekent" 2 varianten:

a. 1.Te1 Pf6  2.f3 Lxc2
b. 1.LxPg8 TxLg8 2.Te1.

Dewelke kies je en waarom ?

In variant "a" heeft Te1 de zwarte Ke8 in het 
vizier. Er volgt dan ook 3.Lb3+! en stukwinst.
In variant "b" lijkt zwart Le4 te verliezen want 
hij staat gepend, maar er volgt "verrassend" 
2...0-0-0!  en wit mag geen 3.TxLe4 spelen 
wegens 3...Td1+ 
Conclusie: Ik kies dus voor variant "a".

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zpp+-+-+p'
6-+q+-+pmk&
5+-+pwQ-+-%
4-+-zP-+P+$
3+-+-+-+P#
2PzP-+-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet rekent: 1.g5+  Kh5  2.Dg7.
Wat volgt er op:                 a. 2...De6 ?
                                          b. 2...h6 ? 

                                             c. 2...Kxg5 ?

Er volgt:
a. 3.Dh6#
b. 3.Dxh6#
c. 3.f4+ en wat zwart ook 

speelt, er volgt 4.De5# of 4.Dxh7#

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppwqn+pzpp'
6-+-+pvl-+&
5+-+-sN-+-%
4-+PzpR+-+$
3+P+-wQ-+-#
2PvL-+-zPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Is 1.PxPd7 aanvaardbaar of slecht ? 

Na 1.PxPd7 lijkt wit De3 te verliezen, maar 
wit heeft wel enkele stukken (Pd7 - Te4 en 
Lb2) in een erg aanvallende positie staan en 
dus kan je best even verder rekenen. Je rekent 
dan op basis van de DWINGENDE of 
DREIGENDE zetten (DZ).
Wit rekent dat er 1...dxDe3? 2.PxLf6+ (=DZ) 
Kh8 (gxPf6?  3.Tg4+ Kh8  4.Lxf6 mat) 3.Th4! 
(dreigt mat , dus een DZ) h6  4.Txh6+! (DZ) 
gxTh6  5.Pd5+ (DZ) en 6.PxDc7 (DZ op Ta8) 
Tac8 7.Pb5, einde rekenwerk en tijd voor een 
materiaalbalans. 

Wat is nu het resultaat van deze helse variant ?
Wit heeft nog 6 pionnen en Pc7/Lb2/Tf1, 
terwijl zwart nog 6 pionnen en Tf8/Ta8 heeft.
Deze variant is dus voordelig voor wit !!
Uiteraard kan zwart ook op de 1e zet "rustig" 
1...DxPd7! spelen en deze lange variant na 
1...dxDe3?! vermijden.
Conclusie: 1.PxPd7 is zeker geen slechte zet. 
Hij is aanvaardbaar en winnend indien zwart 
fout grijpt.
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Hoe ik denk
Ik zoek naar de bijzonderheden in de stelling en onderzoek of ik (of mijn tegenstander) 
op basis daarvan geen sterke zetten kan vinden. Enkele voorbeelden.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-wQlvlk'
6-+-+-zpp+&
5+-+-zpq+-%
4-+-zp-+Nzp$
3+-+-+-+P#
2-+-vL-zPPmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.
a. Maak een evaluatie van de stelling. 

b. Wat speel je ?

a.Evaluatie ?
De witte dame is binnengedrongen wat Kh7 
ies onveiliger maakt. Anderzijds heeft zwart 2 
pionnen meer wat hem zonder dames een 
gewonnen eindspel moet geven.
Zwart staat beter.

b.Zwart aan zet heeft 3 opties. 
Hij kan Lf7 bijkomend verdedigen, hem 
wegspelen of een tegenaanval doen (op Ld2 
bijvoorbeeld). Bekijken we elke optie en 
vergelijken we dan de zetten.

Bijkomend verdedigen:
Aangezien zwart het betere eindspel heeft (5 
pionnen tegen 3 en het loperpaar) zou een 
dameruil de winstkansen voor zwart sterk 
verhogen. Vandaar dat 1...De6 (= bijkomend 
verdedigen) een (eerste) logische zet lijkt. Er is 
ook nog 1...Kg8 maar dit lijkt minder sterk 
vanwege 2.Dd8+ Kh7 (Lf8?! 3.Lb4 Df4+ en 
zwart moet remise nemen) 3.De7 en 
zetherhaling (remise), of mogelijk heeft wit 
nog sterker met 2.Ph6+. Hoe dan ook 
voorlopig is 1...De6 sterker dan 1..Kg8.

Wegspelen:
Zwart kan bijvoorbeeld 1.Le6 of 1.Lc4 spelen. 
Telkens staat deze loper op NV en bovendien 
staat dan ook plotseling Lg7 op NV. 
De Lg7 staat niet enkel op NV, maar ook 

gepend en dit maakt hem bijzonder kwetsbaar. 
Kan wit daarvan profiteren is nu de hamvraag.
Wit kan dit inderdaad afstraffen met 2.Lh6! en 
wit wint.

Tegenaanval:
Zwart kan bijvoorbeeld 1...Dd3 (of Dc2) 
overwegen. Deze zet verzwakt echter pion f6 
die reeds op NV stond. Wit kan dan ook met 
2.DxLf7 DxLd2  3.Pxf6+ Kh6 (Kh8?? 
4.Dg8#) 4.Pg4+ Kh7 5.Pf6+ remise 
afdwingen.

Eindconclusie:
Zwart heeft maar 1 zet die hem winstkansen 
geeft, en dit is 1...De6!

XABCDEFGHY
8r+-+-mk-+(
7trp+-+p+-'
6-+p+-+ltR&
5sn-+P+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-vL-+-+-#
2-+L+-+PzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.
a. Maak een evaluatie van de stelling.

b. Bepaal of 1...cxd5 goed of slecht is. 

a.Evaluatie op basis van KAMP.
K :Veiligheid van de Koning ? Die van zwart 
staat een beetje ongemakkelijk wegens Th6 en 
Lc3. Die van wit staat veilig. 
Dus : klein voordeel voor wit.
A : Activiteit stukken ? Beide zwarte torens 
staan voorlopig vrij passief en ook Pa5 doet 
weinig, terwijl wit gevaarlijke lopers heeft en 
twee actieve torens. Dus : voordeel wit.
M : Materiaalbalans ? Wit heeft een pion meer, 
die echter mogelijk na 1...cxd5 verloren gaat 
aangezien Lc2 op NV staat (Lg6xLc2).
P : Pionnenstructuur ? gelijk.

Conclusie: Wit staat beter
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b. Is de zet   1...cxd5   goed of slecht ?  
Het lijkt erop dat wit geen 2.exd5 kan spelen 
wegens 2....LxLc2 (stukverlies) doch ... dan 
volgt er 3.Th8# . Dit is mat omdat na 2.exd5 
de e-lijn wordt geopend voor Te1 die nu 
bijkomende vluchtvelden van Kf8 weg neemt. 
Na 1...cxd5 2.exd5 kan zwart 3.Th8# enkel 
verhinderen met 2...f5 (f6) wat Lg6 verliest.

Eindconclusie: 1...cxd5? is SLECHT want 
zwart aktiveert zo Te1 wat direct verliest.

XABCDEFGHY
8-mk-+-trq+(
7zppzpR+-+-'
6-+-+n+-+&
5+-+-wQp+-%
4P+-+p+-+$
3+-+-vL-+P#
2KzPP+-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

Ik zie dat  Dg8 de Ka2 in het vizier heeft. Als 
ik  Pe6 weg speel  staat  wit  dus  schaak.  Met 
welke paardzet doe ik het meeste voordeel ? 
Met 1...Pc5+ wint zwart Td7.

XABCDEFGHY
8-+k+-tr-+(
7zppzp-+q+-'
6-+-+-+-tr&
5+-+-+p+-%
4-+-tRpsn-+$
3zP-+-+-+P#
2-zPP+-zPL+"
1+K+-+Q+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

Ik zie dat  Td4 Niet Verdedigd is en dat Lg2 
Nul Verdedigd is. Is er geen Combi mogelijk ? 
Inderdaad,  met  1...Dg7! doe  ik  een 
dubbelaanval die wit materiaal kost.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-wq-+pzpp'
6-zp-+n+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-zp-+-+$
3+Rsn-+NzPP#
2-wQ-+PzP-mK"
1+-vL-tR-+-!
xabcdefghy

a. Evalueer de stelling  (Zwart aan zet).
b. Wat denk je van 1...Ta2 ?

a. Evaluatie:
Zwart heeft 2 pionnen meer en een 
SUPERpaard op c3.Wit heeft hiervoor geen 
compensatie en kan zelfs geen 2.Txb6 spelen 
wegens 2...Pa4! 3.Tb7 PxDb2 4.TxDc7 PxTc7. 
Zwart staat dus duidelijk beter.

b. Wat te denken van 1...Ta2 ?
Met 1...Ta2 zet zwart vrijwillig zijn toren Nul 
Verdedigd (NV). Altijd opletten dan. 
Wat volgt er bij 2.TxPc3 (= uitschakelen enige 
verdediger) is nu de hamvraag ? 
Er volgt 2....TxDb2  3.TxDc7 PxTc7 4.LxTb2. 
Wat is nu de nieuwe materiaalbalans ? 
Wit heeft een stuk gewonnen !!

Conclusie: 1...Ta2? is een FOUT. 
XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzp-+-+-'
6-+-zp-+p+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+-+P+$
3+-+-+N+P#
2PzPPzP-zP-+"
1tRNvLQmKL+R!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 

Ik zie Th1 Niet Verdedigd + g4 Nul Verdedigd. 
Met 1...Lxg4! win ik een pion (terug).
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Een miniatuurtje waar alles draait rond NV-punten
Ter herinnering, NV = Niet Verdedigd, of Nul Verdedigd of Negatief Verdedigd

Volgend  (semi-blitz)  partijtje  speelde  ik  op 
Internet.
 1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Pf3 c5 4.Lc4 Le7? 

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+ntr(
7zpp+pvlpzpp'
6-+-+-+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+LzpP+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet.  

Waar zijn de zwakke punten (lees NV-punten) 
van zwart ? 
Ik zie pion g7 (Niet Verdedigd) en pion d4/f7 
(Nul Verdedigd).  

5.Pe5!  aanval op een NV die zwart  moeilijk 
bijkomend kan verdedigen 
5...d5 [5...Ph6? 6.Lxh6 gxh6 7.Lxf7+] 6.Lxd5 
[natuurlijk geen  6.exd5? waarna de druk op f7 
wegvalt] 6...Le6 Diagram 

XABCDEFGHY
8rsn-wqk+ntr(
7zpp+-vlpzpp'
6-+-+l+-+&
5+-zpLsN-+-%
4-+-zpP+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet

Zwart  heeft  net  Le6  gespeeld  om  pion  f7 
afdoende af te schermen.  Ik stel me opnieuw 
de vraag waar de NV punten zijn bij zwart, en 
wat Le6 verandert in de stelling. 

Door  Le6  te  spelen  is  pion  b7  plotseling 
Negatief  Verdedigd geraakt  en  daar  maak ik 
graag gebruik van. 7.Lxb7 Pd7 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wqk+ntr(
7zpL+nvlpzpp'
6-+-+l+-+&
5+-zp-sN-+-%
4-+-zpP+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet

8.Pxd7  [Goed  genoeg,  maar  ik  mis  hier  het 
nog sterkere  8.Pc6! Dc7 9.Lxa8 Pb6 10.Pxe7 
Pxe7 11.Ld5] 8...Lxd7 9.Lxa8 Dxa8 Diagram 

XABCDEFGHY
8q+-+k+ntr(
7zp-+lvlpzpp'
6-+-+-+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-zpP+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet

Pion e4 verdedigen of niet ?  
Ik geef voorrang aan stukontwikkeling en het 
openen  van  de  stelling  omdat  Ke8  nog  niet 
echt  veilig  staat.  Ik  wil  dus  rustig  pion  e4 
offeren zodat er meer open lijnen komen. 

10.0–0!  Dxe4  zwart  heeft  een  centrumpion 
gekregen, maar wit gaat nu op de e-lijn sterke 
druk uitoefenen 11.Te1  11...Dg6 12.c3! Steeds 
dezelfde strategie, zoveel mogelijk openen van 
de  stelling  zodat  wit  de  onveilige  Ke8 beter 
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kan belagen.  12...d3  Zwart bedankt en wil de 
stelling zolang mogelijk gesloten houden. 
Wat verandert deze zet in de stelling ? 
Juist, veld e3 komt beschikbaar. 
13.Le3 dreigt Lxc5 13...Lh3 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+k+ntr(
7zp-+-vlpzpp'
6-+-+-+q+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPpvL-+l#
2PzP-+-zPPzP"
1tRN+QtR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet

Zwart  werkt  ook  met  dreigingen  en  dreigt 
Dxg2#. Een gewone reflex zou nu 14.g3 zijn, 
maar dit veroorzaakt een verzwakking en doet 
niets voor mijn stukontwikkeling. Ik stel me de 
vraag of er geen beter alternatief is voor 14.g3.

14.Df3!  Omdat  ik werkte met KZ (zetten die 
in  aanmerking  komen  om  het  betreffend 
probleem "mat op g2" op te lossen) komt deze 
zet vrij  snel naar voor. Het is bovendien een 
prachtige ontwikkelingszet die niet enkel Lh3 
aanvalt,  maar  ook  ook  naar  veld  a8  loert. 
14...Lc8 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+l+k+ntr(
7zp-+-vlpzpp'
6-+-+-+q+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPpvLQ+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRN+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet

15.Lxc5!  niet  zo  moeilijk  te  vinden denk ik 
15...Kf8 Zwart gaat uit de penning en valt nu 
dus Lc5 aan. Ik ben van oordeel dat 16.LxLe7 

PxLe7 zwart  teveel  helpt zijn ontwikkelings-
probleem  op  te  lossen  en  dus  zoek  ik  een 
andere zet. Ik stel me de vraag waar de NV-
punten bij zwart zijn en ik zie naast Le7 ook 
Lc8 staan. Hoe daar gebruik maken ? 

16.Da8 dreigt mat 16...Df5 dit verdedigt Lc8  
XABCDEFGHY
8Q+l+-mkntr(
7zp-+-vlpzpp'
6-+-+-+-+&
5+-vL-+q+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPp+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRN+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

Zwart dreigt nu DxLc5 of LxLc5 en stukwinst. 
Moet ik me nu passief om Lc5 bekommeren of 
kan ik iets agressiever vinden. 
Wat staat er NV bij zwart? Dit is Lc8 (en Le7).
Hoe daarvan gebruik maken? Ik zie 2 opties. 
Ofwel de verdediger van Lc8 weglokken ofwel 
Lc8 bijkomend aanvallen.

17.Te5! dit weglokken betrekt de toren  sterker 
in de aanval 17...Dd7 [17...Dxe5?? 18.Dxc8#] 
18.Td5 weer hetzelfde idee, de verdediger van 
het Lc8 (NV) weglokken 
18...Db7? Onder druk maakt men snel fouten. 

XABCDEFGHY
8Q+l+-mkntr(
7zpq+-vlpzpp'
6-+-+-+-+&
5+-vLR+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPp+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRN+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet

19.Td8#   1-0. 
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Zet eens een valletje op
XABCDEFGHY
8r+lwqk+ntr(
7+pzp-+pzpp'
6p+-zp-+n+&
5+-vlPzp-+-%
4-+P+P+-+$
3+-sNL+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Wit heeft een ontwikkelingsvoorsprong maar 
de stelling is voorlopig nog gesloten en dus 
kan dit moeilijk verzilverd worden. Hoe kan 

wit de spanning opdrijven en tevens een 
valletje stellen ? 1

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-+-+pzpp'
6-+p+p+-+&
5+-+l+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+qzP-#
2-+-+-zP-zP"
1wQ-tR-tRK+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet 
Zwart kan weliswaar met 1...Dg2+ en 

2....Dxh2 een pion winnen, maar hij wil eerst 
de alertheid van zijn tegenstander controleren 
en pakt uit met een sluw valletje.   Enig idee ?  

2

1 Ik speelde hier  9.b4! met aanval op Lc5 en 
er mogelijk nadien c5 kan volgen. Zwart 
speelde 9...La7 en natuurlijk geen 9...Lxb4? 
wegens 10.Da4+ en stukverlies.  

2 Zwart speelde hier verrassend 1...Lc4+! en 
ik kon mijn ogen niet geloven want lijkt 
toch stukverlies. Bij nader inzicht blijkt dat 
na het sluwe 1...Lc4+!  2.TxLc4? Dd3+! en 
3...DxTc4 volgt met kwaliteitswinst. Sluw !

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-mkl+-+-'
6-+-+-+-+&
5zp-+-+-+-%
4-+P+-+-+$
3+-mKR+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-tr-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet staat verloren maar probeert nog 
iets ....3

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zppzp-sn-zpp'
6-+-zp-sn-+&
5+-+Pzpp+-%
4-+-+P+-+$
3+-zP-vLP+-#
2PzP-+-+PzP"
1tRN+QmKLsNR!
xabcdefghy

Wit aan zet speelt 1.Pe2 en geeft zo blijkbaar 
pion e4 weg.

Is dit een blunder of een valletje ? 4

3 Wit (Capablanca) speelde hier nonchalant 
65.Kb2 en hoopte stiekem op 65...Txc4?? 
zodat hij met 66.Tc3!! de torens kon ruilen 
en aldus remise afdwingen omdat zwart dan 
een verkeerde loper heeft om de promotie 
van zijn randpion af te dwingen. 
Zijn tegenstander (Tarrasch) hapte echter 
niet toe en won enkele zetten later de partij.

4 Het lijkt er op dat zwart een pion kan 
winnen met 1....fxe4  2.fxe4 Pxe4, doch dan 
volgt er 3.Da4+ en   4.DxPe4 stukwinst. 
Het was dus een leep valletje dat wit stelde.
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Wees kritisch
In het schaken moet je meer dan waar ook kritisch zijn. Elke zet verandert immers iets in de stelling 
en elke zet kan onverwachte zwaktes doen ontstaan. Verder kan je soms een dreiging ontkrachten 
door een sterkere tegendreiging op te stellen.

XABCDEFGHY
8r+l+rmk-+(
7zpp+-+pzp-'
6-+pzp-+-+&
5+-+-sn-wqp%
4-+-+PsN-+$
3+L+-+-+P#
2PzP-wQ-zPP+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

Zwart heeft net 1...Dg5 gespeeld en dreigt nu 
vernietigend 2...Pf3 + en damewinst. 

Wit aan zet. 5

XABCDEFGHY
8r+-+-mk-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+p+-+-+&
5+-+n+l+-%
4-+PtRN+-+$
3+-+-+N+-#
2P+-+KzPPzP"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

Wit speelde zonet 1.c4 waarmee hij duidelijk 
Pd5 bedreigt.

Zwart aan zet. 6

5 Een sterke dreiging van zwart, alleen zet hij 
nu Dg5 op NV (= zwakke schakel). Dit doet 
wit denken en hij ziet 2.Pe6+! en 3.DxDg5.

6 Wit hoopt natuurlijk op 1...Pf6  2.Pd6 
(mogelijk sterker dan 2.Td8+) met een 
goede stelling. Zwart moet echter Pd5 niet 
wegspelen, maar kan ook 1...LxPe4 spelen. 
Zwart onderzoekt daarom 1...LxPe4! en 
ziet dat hij na 2.cxPd5 Lxd5 een pion, en na 
2.TxLe4? Pc3+ zelfs de kwaliteit wint. 

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zpp+n+pzpp'
6-+p+p+-+&
5+-+nsN-+-%
4-+LzPl+P+$
3+-+-+N+P#
2PzPP+-zP-+"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Zwart speelde zonet 1...Le4 waarmee hij 
2...LxPf3 "dreigt".

Wit aan zet. 7

XABCDEFGHY
8rsn-+kvlntr(
7zp-+-wqpzpp'
6-+p+-+-+&
5+p+P+-+-%
4-+L+-+-+$
3+QsN-vLP+-#
2PzP-+-zP-zP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Zwart speelde zonet 10...b5 om de witte aanval 
af te remmen.
Wit aan zet. 8

7 Zwart zet weer vrijwillig een stuk op NV (= 
zwakke schakel) en dus .... 2.Pxf7!   KxPf7   
3.Pg5+ en 4.PxLe4 levert wit pionwinst met 
betere stelling op.

8 Wit was kritisch en onderzocht of het 
stukoffer 11.dxc6!   bxLc4   ergens voordeel 
opleverde voor wit. Inderdaad, 12.Db7! en 
wit wint omdat Ta8 verloren gaat.
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Mat in 2: Telkens wit aan zet
XABCDEFGHY
8-+lmk-vl-tr(
7+-+nzppzp-'
6p+-zp-+-+&
5+p+N+-+p%
4-+LsNP+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
XABCDEFGHY
8r+lwq-+ntr(
7+pzpp+Qzp-'
6p+-+-+-zp&
5+k+-sN-+-%
4-sn-+P+-+$
3+-+-vL-+-#
2P+-+-zPPzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy
XABCDEFGHY
8-+-+Q+-+(
7zpp+-+-+k'
6-tr-tR-+pzp&
5+-+-+p+-%
4-+-+p+-+$
3zP-+-+-zP-#
2-wq-+-zP-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-wq-vl-tr(
7zpp+-mk-zpp'
6n+-+-zp-+&
5+N+-+P+Q%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
XABCDEFGHY
8rsnl+-+-tr(
7zppwqp+Qzp-'
6-vl-mk-zp-+&
5+-+-zp-+p%
4-+P+-+n+$
3+-sN-+-zP-#
2PzP-+PzPLzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
XABCDEFGHY
8rsnl+-+-tr(
7zppwqp+-zp-'
6-vl-+-zp-+&
5+N+Qzp-+p%
4-mkP+-+n+$
3+-+-+-zP-#
2PzP-+PzPLzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Oplossing

1.Pc6+ Ke8 2.Pc7# 1.De2+ Kf7 (Kd7) 2.De6#

1.a4+ Ka5  2.Pc4# 1...Pe4+  2.Kc6 Dd5#  

1.Dxg6+ Kh8  2.Td8# 1...Ld2+  2.Ka4 b3#
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Eindspel: een interessant toren-manoeuvre
Wanneer wit een opstelling heeft met een toren op de 8e rij en een vrijpion op de 7e rij bestaat er 
een interessant toren-manoeuvre om de promotie van de verre vrijpion af te dwingen. 

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

a. Wit aan zet         b. Zwart aan zet

a. Wit aan zet
Wit wint met het verrassende Th8-manoeuvre. 
Hij speelt  1.Th8! (dreigt 2.a8D) Txa7  2.Th7+ 
en torenwinst. 
Merk op dat dit manoeuvre mogelijk is omdat 
de zwarte koning niet op g7 of h7 staat.
b. Zwart aan zet
Zwart moet het hierboven beschreven 
manoeuvre verhinderen en dus moet hij 
1...Kg7! spelen waarna wit geen vordering kan 
maken.

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

a. Wit aan zet             b. Zwart aan zet

a. Wit aan zet
Wit zou graag zijn Ta8 verzetten om pion a7 te 
laten promoveren maar na 1.Th8? volgt 
natuurlijk 1...Txa7. Wit heeft echter veel beter 
met  1.Tg8+ (tempo-zet) Kf7 2.a8D en wint.
Merk op dat dit manoeuvre mogelijk is omdat 
de zwarte Koning niet op de 7e rij staat en 
vanaf de 8e rij kan schaak gezet worden. 

b. Zwart aan zet
Zwart moet verhinderen dat wit zonder 
torenverlies schaak kan geven en dus speelt hij 
1...Kg7 of 1...Kh7. Uiteraard is 1...Kf7? een 
blunder wegens 2.Th8!  (zie vorig diagram)

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

a. Wit aan zet wint.
b. Zwart aan zet neutraliseert pion a7

a. Wit aan zet wint makkelijk met het reeds 
gekende manoeuvre  1.Th8
b. Zwart aan zet kan met 1...Kc7!! (of Kc6) 
2.Th8 Kb7! de a7-pion neutraliseren, en het 
toeval wil dat het eindspel na 3.Txh5 Kxa7 
4.Tg5 Ta4 remise wordt.

XABCDEFGHY
8R+-+-+-+(
7zP-+-+-mk-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+P+p%
4-+-+-+p+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-+PmK"
1tr-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet

Zolang zwart de Koning op g7 of h7 kan 
houden kan wit geen vordering maken. Wit 
moet de zwarte Koning belemmeren en hij 
doet dit met 1.f6+! wat wint want:

- 1...Kxf6  2.Tf8+ en 3.a8D 
- of 1...Kf7  2.Th8 Txa7  3.Th7+   
- of 1...Kh7 2.f7! en 3.f8D.
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Enkele makkelijke oefeningen in dit verband
XABCDEFGHY
8R+-+-+-+(
7zP-+-+-mk-'
6r+-+-+-zp&
5+-+-+P+-%
4-+-+-+-+$
3+-mK-+-+P#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Het is niet omdat de zwarte toren op de 6e rij 
staat dat wit geen winnend 1.f6+ kan spelen

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

Wit verovert terrein met 1.h6+ Kh7 (Kxh6? 
2.Th8+) 2.Kg5 en zwart zit in zetdwang. Na 
2...Tb5+ 3.Kxf4 kan zwart nog steeds niet op 
h6 slaan en kan hij dus beter opgeven.

XABCDEFGHY
8R+-+-+-+(
7+-+-+pmk-'
6P+-+-+-+&
5tr-+-zP-zp-%
4-+-+-+p+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+PmK-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Hoe verdedigt wit pion e5 ?

Met 1.a7! omdat er dan na 1...Txe5? gewoon 
2.Tg8+ en 3.a8D volgt.

TELKENS WIT AAN ZET.
XABCDEFGHY
8-tR-+-+-+(
7+P+-+-mkp'
6-+-+-+q+&
5+-zpr+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+P#
2-zP-+-+P+"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

 1.Tg8+   KxTg8  2.b8D+ Kg7 en 3.Df8#  
XABCDEFGHY
8-tR-+-+-+(
7+PsN-vlpmk-'
6-+-+-+p+&
5+-+p+-+p%
4-+-+-+-zP$
3+-+-zPKzP-#
2-tr-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Na 1.Te8! (tempo-zet want aanval op een NV) 
1...Txb7 2.TxLe7 heeft wit materiaalvoordeel 
behaald. Zijn paard staat wel gepend, maar hij 
kan het (door toeval) behouden (2...Kf6? 3. 
Pxd5+ of 2...Kf8 3.Te8+).

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

Wit speelt 1.Td8!(tempozet op een NV-pion) 
en wint want 1...Ke7  2.b8D  of 

          1...Lxb7  2.Txd6+ en 3.TxLd2


