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Het Wereldkampioenschap 2013 

gaat door in India van 06 november tot 26 november en zal gaan tussen de regerende 
Wereldkampioen Anand (Indiër)  en de Noor Carlsen. 

Anand heeft reeds 3 maal zijn Wereldtitel  mooi verdedigd. Tegen Kramnik, Topalov en Gelfand 
bleef hij de betere, maar volgens kenners zou hij het dit keer toch wel moeilijk kunnen krijgen tegen 

de tactisch superieure Carlsen.

Ik heb ook 2 recente partijen gevonden die dit mooi in de verf stellen, en heb daaruit beide volgende 
diagrammetjes gehaald.  (Oplossingen pagina 3)

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zp-+-zp-+p'
6-wqr+psnpwQ&
5+-zp-tR-sN-%
4-+P+-+P+$
3+P+p+P+-#
2P+-+-+-zP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

Test 1 : Wat dreigt wit
(Carlsen - Anand 2012)

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zp-+r+pzpp'
6-zp-+lsn-+&
5+-+p+-+-%
4-+-+PsN-+$
3zP-+-+-zP-#
2-zP-+-+LzP"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy

Test 2: Wit (Carlsen) wint een pion met ...
 (Carlsen -Anand 2013)

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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Verdedigen
XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zppzp-zpp+p'
6-+-+-vlp+&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+L+-+P#
2PzPP+-zPP+"
1tR-vLQmK-sNR!
xabcdefghy

Verdedig 1: 
Wit aan zet heeft een probleem op d4.

Hij kan "passief" 1.c3 spelen, maar zie je nog 
een andere meer "actieve" verdediging ?
XABCDEFGHY
8-+k+r+-+(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+R+-%
4-+-zpN+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

Verdedig 2:   Wit aan zet.
XHGFEDCBAY
1-mKN+-tR-+!
2+-zPRwQ-zP-"
3PzP-+-+-+#
4+-tr-zP-zpP$
5p+-+p+-zp%
6+L+p+nwq-&
7-sn-+-+-+'
8+ktr-+-+-(
xhgfedcbay

Verdedig 3: 
Wit heeft 1.g3 gespeeld met aanval op Tf4.

Wat zou je zwart aanraden: 
1...Txd4 of  1...T4f6  of 1...Pxd4.

XHGFEDCBAY
1-mKR+-+NtR!
2zPPzP-+-zPP"
3-wQ-+p+-+#
4+-+-+-+L$
5-+-zPn+-+%
6vL-+-+-+p&
7pzppvlpwqp+'
8+ktr-+l+r(
xhgfedcbay

Verdedig 4: 
Moet zwart nu 1...g6 spelen en 2.LxTf8 

toelaten of zie je nog een redding ?
XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-+!
2zPP+-+-zPP"
3-+-+-+-+#
4+-zP-+P+-$
5-+l+Lzp-+%
6+p+-zp-+p&
7pmk-tR-zp-+'
8+-tr-+-tr-(
xhgfedcbay

Verdedig 5: 
Zwart kiest uit 1...Kf6 of 1...Kh6 of 1...Kh8.

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+p+-+-+p'
6-+-+-sn-vl&
5+-+Pzpl+q%
4pzPP+-+-+$
3zP-+-+p+-#
2Q+-+-sNPzP"
1vL-tR-+RmK-!
xabcdefghy
Verdedig 6:   Wit aarzelt tussen:

- 1.gxf3 LxTc1  2.TxLc1 met voordeel
- of 1.Tc3 Lf4  2.g3 e4 met grote complicaties. 
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Oplossingen:
Verdedig 1: 
Een makkie denk ik.  Wit kan "actief" 1.Pf3 (of 1.Pe2) of 1.Le3 spelen aangezien 1...-Lxd4? 
2.PxLd4 (LxLd4)  DxPd4 (DxLd4) taboe is wegens 3.Lb5+ Pc6 en 4.DxDd4 (damewinst).

Verdedig 2: 
Wit staat een stuk voor, maar moet zich nu goed verdedigen. Hij moet nu alle nuttige 
kandidaatzetten (KZ) opsommen en zich vooral de vraag stellen hoe zwart zijn aanval wil verder 
zetten...
Vooreerst , op  1.Txf7   TxPe4   staat wit zelfs een tikkeltje slechter. Dus zoeken we naar iets anders.
Op 1.Tf4? volgt .....1...g5! en wit verliest een stuk want 2.Pxg5 is FATAAL wegens 2....Te1+ en mat 
volgt.
Wat is er anders ? 
Ah, wit heeft nog 1.Pg3 en 1.Pd2 om na 1...Te1+  2.Tf1 te spelen en het stukverlies is vermeden.
Dewelke van beide zetten nu kiezen ?
De beste is overduidelijk 1.Pg3! omdat hierdoor ook veld e2 wordt afgedekt en dus zwart niet kan 
binnen dringen op de 2e rij wat wel het geval was geweest met 1.Pd2?!.
Op 1.Pg3!   Te1+   volgt nu 2.Tf1 en na 2...TxTf1+?! 3.PxTf1 heeft wit het betere eindspel (een stuk 
voor 2 pionnen).

Verdedig 3: 
Op het "logische"  1...Txd4 volgt 2.Dh6! en zwart zit plots in heel grote problemen.
Indien 1...T4f6 dan komt eveneens 2.Dh6! en zwart moet materiaal afgeven.
De tegenaanval 1...Pxd4!? is verrassend genoeg winnend. In de partij volgde 2.gxf4 Pf3+  en 
3...PxDd2 met voordeel voor zwart.
Zoals steeds is tegenaanval een sterk wapen in de verdediging. 

Verdedig 4: 
Zwart heeft nog een verborgen ressource.
Met 1...Lf6! kan zwart nog moedig weerstand bieden. Op 2.exLf6 volgt 2....DxDg3  3.fxDg3 gxLh6 
met ongeveer gelijk spel. Het moeilijkste lijkt me nog  2.f4 doch met 2....Dc5+ en 3...De3! lijkt de 
zwarte stelling stand te houden.  

Verdedig 5: 
Na 1...Kf6 staat Te7 aangevallen en dus moet wit daar iets aan doen. Na bijvoorbeeld 

2.Txh7 Txb2  3.Txc7 Txa2 heeft zwart nog geen materiaal verloren en hebben beiden een toren op 
hun 7e rij.

Na 1...Kh6 staat Te7 niet aangevallen en dus kan wit iets doen ten voordele van pion b2 en 
speelt hij 2.b3! waardoor de zwarte "aanval" geneutraliseerd is, doch blijft wit met zijn toren op de 
7e rij sterke druk uit oefenen.

Na 1...Kh8 hebben we al de nadelen van 1...Kh6 (dus wit speelt 2.b3 en zwart blijft met Te7 
veel druk uit oefenen) en bovendien zit de zwarte koning opgesloten  in het eindspel wat een 
bijkomend nadeel is.
Conclusie:  1...Kf6! is GOED en 1...Kh6?! en 1...Kh8? zijn duidelijk zwakker.

Verdedig 6: 
Dit is een valstrik want na 1.gxf3 LxTc1 2.TxLc1 volgt 2...Dg5+  (dubbelaanval) en 3...DxTc1+ met 
voordeel voor zwart. 
Conclusie: 1.gxf3?! is niet goed genoeg, dus dan maar voor het "onberekenbare" 1.Tc3!? en hopen 
dat alles goed komt.

-------------------------------------------------------------------
Carlsen - Anand : Test 1 : wit dreigt 1.Pxh7 Pxh7  2.Dxg6+ Kh8 (Kf8 3.DxPh7)  3.Th5 en wint

     Test 2 :  wit won met 1.PxLe6 fxPe6  2.Lh3!!! en pionwinst in elke variant
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Partij-analyse
Hierbij een partij die ik speelde in de club tegen een duidelijk zwakkere tegenstander.
Wat bijzonder is, is dat de "zwakkere tegenstander" geen fouten maakte en ... ik dus maar niet kon 
winnen. Dit toont dus mooi aan dat je niet noodzakelijk diepe strategische inzichten moet hebben. 
Je moet vooral gewoon geen tactische fouten maken !

1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 g6 4.b3 Lg7 5.Lb2 c6 
6.f3 hier  zou  stukontwikkeling  (Pf3)  een 
tikkeltje beter zijn, maar het "voordeel" van f3 
is dat wit nu een ijzersterk centrum heeft. 

6...0–0 7.Dd2 b5 8.Pge2 Pbd7 9.g4 a5 10.a3 
Lb7 met het idee dat zwart zo misschien druk 
kan  zetten  op  deze  diagonaal  omdat  wit  g4 
speelde. Bovendien is het niet zichtbaar waar 
deze loper beter zou staan dan op b7.  

11.h4 e5 met het idee dat er zo geen Pf4 kan 
volgen  en  dat  het  zwarte  centrum langzaam 
aan wordt aangetast. Het nadeel van deze zet is 
dat Lg7 een beetje dood wordt gemaakt, maar 
aangezien ook Lb2 niet  zo actief  staat  is  dit 
geen ramp. 

12.g5 Pe8 13.d5 b4 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wqntrk+(
7+l+n+pvlp'
6-+pzp-+p+&
5zp-+Pzp-zP-%
4-zp-+P+-zP$
3zPPsN-+P+-#
2-vLPwQN+-+"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Kies je voor 14.dxc6 of 14.axb4 ?

Na  14.dxc6 bxPc3!  15.Dxc3 Tc8 verliest wit 
materiaal.
Vandaar dat 14.axb4 beter is. 

14.axb4! axb4 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wqntrk+(
7+l+n+pvlp'
6-+pzp-+p+&
5+-+Pzp-zP-%
4-zp-+P+-zP$
3+PsN-+P+-#
2-vLPwQN+-+"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Kies je voor 15.Pa4 of voor 15.TxTa8 ?

Na  15.TxTa8 DxTa8  16.Pa4 cxd5  17.Dxb4 
dxe4 geraakt  het  centrum OPEN  en  zal  wit 
problemen  krijgen  met  zijn  Ke1  die  nog 
moeilijk een veilig onderkomen kan vinden.
Na  15.Pa4 blijft de stelling meer gesloten en 
kan wit mogelijk 0–0–0 spelen. 

15.Pa4! Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wqntrk+(
7+l+n+pvlp'
6-+pzp-+p+&
5+-+Pzp-zP-%
4Nzp-+P+-zP$
3+P+-+P+-#
2-vLPwQN+-+"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet.
Kies je voor 15...cxd5 of voor 15...Da5?
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Na  15...Da5   16.dxc6  Lxc6 blijft  het  witte 
centrum intact door de stevige ondersteuning 
van pion f3 en blijft de stelling in evenwicht. 
Met  15...cxd5! ontstaat  een  dynamische 
stelling  waar  zwart  probeert  het  centrum  te 
openen zodat de onfortuinlijke positie van Ke1 
beter kan verzilverd worden. Aangezien zwart 
een zekere ontwikkelingsvoorsprong heeft (wit 
heeft nog Lf1 en Ke1 staan) zijn dynamische 
acties principieel in het voordeel van zwart. In 
klare taal, 15...cxd5 geeft zwart betere kansen. 

 15...cxd5 16.exd5 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wqntrk+(
7+l+n+pvlp'
6-+-zp-+p+&
5+-+Pzp-zP-%
4Nzp-+-+-zP$
3+P+-+P+-#
2-vLPwQN+-+"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet.
Welk zijn je KZ (kandidaatzetten) ?

M.a.w. welke nuttige zetten zal je onderzoeken 
of berekenen ?

Mijn kandidaatzetten in deze stelling waren 
vooral:

-  16...Pc7 (druk op pion d5 en activeert 
een stuk) 

- of 16...Pc5 (PxPc5 dxPc5 en pion d5 
zit in moeilijkheden) 

- en 16...Da5 (ontwikkelt Dd8 en 
verdedigt pion b4 en druk op d5). 
Verder geeft FRITZ ook nog:

-  16...De7 en 16...Pb6 een goede 
beoordeling. 

16...Pc7 17.Dxb4 Lxd5 18.Dxd6 Lxf3 
Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+-snn+pvlp'
6-+-wQ-+p+&
5+-+-zp-zP-%
4N+-+-+-zP$
3+P+-+l+-#
2-vLP+N+-+"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Kies je 19.Tg1 of 19.Th2 of 19.Th3 en 

waarom ?

Na  19.Tg1 of  19.Th2 val  je  Lf3  niet  aan 
waardoor  je  dus  bijkomende  vrijheid  van 
handelen  laat  aan  zwart.  Indien  je  echter 
zonder tactische afstraffing 19.Th3 kan spelen 
dan zet je zwart onder druk en moet hij  iets 
doen aan het Lf3-probleem.
Conclusie:  principieel  is  19.Th3 de beste  zet 
(behalve als er een tactische weerlegging zou 
zijn)

 19.Th3! Pb5 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+-+n+pvlp'
6-+-wQ-+p+&
5+n+-zp-zP-%
4N+-+-+-zP$
3+P+-+l+R#
2-vLP+N+-+"
1tR-+-mKL+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Bij zwart staan er nu 2 stukken ongedekt ... 

altijd gevaarlijk. 
Kan wit  profiteren van de zwakke opstelling 

van Lf3 en Pb5?
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Neen,   want  de  dubbelaanval  20.Dd3 kan 
zwart met meerdere zetten weerleggen. Ofwel 
20...Lc6  of  20....LxPe2  of  misschien  zelfs 
20...e4!?  .  Belangrijk  is  wel  dat  je  als 
zwartspeler  deze  mogelijke  dubbelaanval 
(20.Dd3)  moet  vooruit  zien  en  dan  naar 
"oplossingen" moet controleren VOORDAT je 
19...Pb5 zal spelen.

 20.Dd2 Lg4 21.Tg3 Le6 22.0–0–0 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+-+n+pvlp'
6-+-+l+p+&
5+n+-zp-zP-%
4N+-+-+-zP$
3+P+-+-tR-#
2-vLPwQN+-+"
1+-mKR+L+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 
Wat zie je als belangrijkste dreiging van wit en 

hoe ga je die anticiperen?

Wit  dreigt  nu  onaangenaam  23.Td3! en 
daarom zal zwart nu Dd8 wegspelen zodat Pd7 
niet   gepend  staat  na  een  eventueel  23.Td3. 
Zwart koos hier nu voor Dc7, maar ook zetten 
als De7 of Dc8/Db8 zijn aanvaardbaar. 

22...Dc7  23.Lh3!  Prima  zet  van  wit.  Hij 
activeert  zijn  laatste  stuk  en  dreigt 
onmiddellijk een ruil met de sterk opgestelde 
Le6. 

23...Lxh3 24.Txh3 Pb6 met de bedoeling een 
bres te kunnen slaan in de witte K-stelling 

25.Pxb6  Dxb6  26.c4  Tfd8  27.Td3  Pd4 
28.Pxd4 exd4 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7+-+-+pvlp'
6-wq-+-+p+&
5+-+-+-zP-%
4-+Pzp-+-zP$
3+P+R+-+-#
2-vL-wQ-+-+"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Wat denk je van 29.Lxd4 ?

Dat  is  fout  want  dan  volgt  er  29....TxLd4 
30.TxTd4 Ta1+ 31.Kb2 TxTd1 (of DxTd4) en 
zwart wint materiaal. 

29.Kc2!? Pech, wit trapt niet in de val en slaat 
dus de d4-pion niet. 

29...Tab8  30.Ta1  Te8  31.Ta5  Te2  32.Dxe2 
Dxa5 33.De7 Diagram 

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

Zwart aan zet.
Wat dreigt wit ?

Wit dreigt  34.Tf3 met zware druk op pion f7. 
Vandaar dat ik met zwart nu Df5 speelde, maar 
Da8 zou ook een  optie  kunnen geweest  zijn 
omdat dit ook veld f3 afdekt. 



schaaktraining.met.jan Nr 17          01-11-2013                                                               pagina  7

Overigens gebruik ik het volgende trucje om te 
zien wat de tegenstander kan dreigen. Ik zoek 
bij  mezelf  naar  Niet-Verdedigde  of  Nul-
Verdedigde (NV) punten en zo zie ik waar hij 
mij pijn kan doen.

33...Df5  34.Dd6  Te8  De  zwarte  stukken 
worden maximaal geactiveerd. Er dreigt nu al 
één en ander bij  wit,  onder meer omdat Td3 
gepend staat. 

35.Lxd4? Zowat de enige fout in de partij.
XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-+-+pvlp'
6-+-wQ-+p+&
5+-+-+qzP-%
4-+PvL-+-zP$
3+P+R+-+-#
2-+K+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 
Hoe kan zwart het nu afmaken ? 

Er volgde 35...Te2+ 36.Kc3 (Kc1 DxTd3 loopt 
ook mat) Da5+ 37.Db4 Da1#  schaakmat en 
deze bijzondere eindstelling verdient ook een 
klein diagram.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+pvlp'
6-+-+-+p+&
5+-+-+-zP-%
4-wQPvL-+-zP$
3+PmKR+-+-#
2-+-+r+-+"
1wq-+-+-+-!
xabcdefghy

Eindconclusie: als  je  geen  tactische  fouten 
maakt kan je makkelijk lang stand houden 
tegen  sterkere  tegenstanders. Vandaar  het 
belang van de oefeningen "Maak geen fouten".

Miniatuurtje
Minatuurtjes zijn partijen die snel beslist zijn 
omdat één van beide tegenstanders een grote 
fout maakt.  Meestal betreft het partijen die 
geen 20 zetten halen. 

Hierbij een voorbeeld partijtje tussen "2300-
2200 Elo" dat zeer snel beslecht wordt.

1.d4  Pf6  2.c4  e6  3.g3  d5  4.Pf3  b6  5.cxd5 
exd5 6.Lg2 Le7 7.0–0 0–0 8.Pc3 Pbd7 9.Lf4 
c6 10.Tc1 Te8 
diagram

Wit wint met een mooie wending.

Wit  wint  met  11.Pb5!  en  zwart  verliest 
materiaal (11....cxPb5?  12.Lc7  of  11....Tf8 
12.Txc6). Zwart gaf dan ook op.

XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7zp-+nvlpzpp'
6-zpp+-sn-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-vL-+$
3+-sN-+NzP-#
2PzP-+PzPLzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet
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Maak geen fouten
Een heel belangrijk aspect in de partij is om zelf geen fouten te maken. Wees alert !!.
XABCDEFGHY
8-tr-wq-trk+(
7+pzp-zppvlp'
6p+-zp-+p+&
5+-+-+l+-%
4-+PvL-+-sN$
3+Psn-+-zP-#
2P+-+PzPLzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
Fout 1: Wit kiest 1.Dd2 of 1.LxPc3.
XHGFEDCBAY
1-+R+RmK-+!
2+PzP-wQPzPP"
3-+-+-+-+#
4+-+P+-+-$
5-vLN+-+-+%
6zp-+-zp-+-&
7-zpp+-zppzp'
8+ktr-wql+r(
xhgfedcbay

Fout 2: Zwart kiest 1...DxLg5  of  1...hxLg5
XHGFEDCBAY
1-mKR+-tR-+!
2zPL+-+-zPP"
3-zP-+-vLQ+#
4+-+pzP-+-$
5-+l+P+-+%
6+ptr-+-zp-&
7psN-+qzp-zp'
8mk-+n+-+r(
xhgfedcbay

Fout 3: Zwart kiest 
1...KxPg7 of 1..DxPg7 of 1..PxPg7.

XABCDEFGHY
8-+k+-+-+(
7wqp+lvlptrp'
6p+nzppzp-+&
5+-+-+-+-%
4N+-+PzP-tr$
3zPN+L+-+-#
2-zPPwQ-tRPzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

Fout 4: Wit kiest uit:  1.g3 of 1.Le2 of 1.Dc3
XHGFEDCBAY
1-mKR+-tR-+!
2zPP+-vLP+P"
3-+-+-+P+#
4+L+-+-+N$
5-+l+-+-+%
6+p+-zpp+-&
7pvl-+-+-zp'
8+k+-tr-tr-(
xhgfedcbay

Fout 5: Zwart kiest  1...LxLg4 of 1...Ld4+
XHGFEDCBAY
1R+-mKQvLNtR!
2zPPzPLzP-zPP"
3-+N+-zP-+#
4+l+-+-+-$
5-+-+qzp-+%
6+-+-+-+-&
7pzppzp-+pzp'
8trnvlk+-snr(
xhgfedcbay

Fout 6: Zwart kiest uit: 
1...Pf6  of  1...e6  of  1...Pc6
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Oplossingen:
Fout 1: 

Op 1.Dd2? volgt 1....LxLd4!  en stukwinst (2.DxLd4? Pxe2+ en 3....PxDd4). 
FATAAL dus.

Vandaar dat enkel 1.LxPc3 een aanvaardbare zet is, ook al verliest hij de 
kwaliteit na 1...LxLc3  2.Tc1   Lb2!  . 

Fout 2: 
Op 1...DxLg5 volgt 2.DxDg5! hxDg5  3.Pe7+ Kh7(8)  4.Th1 en mat volgt.
Vandaar dus dat 1...hxLg5 de enige juiste zet is.

Fout 3: 
Om onze keuze te bepalen zoeken we naar onze eigen zwakke punten na elke 
mogelijke zet.
Na 1...KxPg7 of 1...DxPg7 is er onmiddellijk maar een zwak punt (Ta8) maar 
natuurlijk de vervelende dreiging van Lc3 met 2.d6 cxd6 3.d5 met kwaliteitswinst 
(Tf6) voor een pion. Deze zetten zijn dus niet erg rooskleurig maar laten we ze even 
beter bestuderen.

Na 1...KxPg7 2.d6 kan zwart ook 2...Txd6! spelen en zwart verliest geen 
kwaliteit. Een goede keuze.

De zet 1...Dxg7 zal kwaliteitsverlies opleveren voor een pion. Aanvaardbaar.
Bij de zet 1...PxPg7 is het echter onmiddellijk mis omdat we nu Tf6 ongedekt 

zetten en hier kan wit onmiddellijk bij de kassa passeren door 2.g4! te spelen en 
stukwinst. FATAAL.
Conclusie: zwart staat niet zo goed maar de enige echte foute zet is 1..PxPg7. De 
BESTE zet is 1...KxPg7

Fout 4: 
1.g3? is een fout vanwege het simpele 1...Txg3! (pion h2 staat immers 

gepend).
1.Le2 is GOED
1.Dc3 lijkt sterk maar is FATAAL vanwege 1...-b5! en Pa4 gaat verloren. 

Fout 5: 
1....LxLg4 is Oké voor zwart. Er staat nu enkel Lg4 "ongedekt" maar wit kan 

daar geen voordeel uit doen.
1....Ld4+ met de bedoeling de witte koning verder weg te hebben van het 

centrum in het nakende eindspel is een BLUNDER want na 2.Kh1 - LxLg4 staan er 
plots 2 zwarte stukken ongedekt (Lg4 en Ld4) en wit kan dan met 3.Tf4 een stuk 
winnen. Zwart kan dan ook opgeven. (Uit een eigen partij!).

Fout 6: 
1...Pf6 is een goede zet want hij dekt Lg4
1...e6 is een FATAAL want na 2.Da4+ verliest zwart Lg4
1...Pc6 is een aanvaardbare ontwikkelingszet. 
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Eindspel : Sleutelvelden
Het begrip sleutelvelden wordt zeer goed uitgelegd in de bekende Stappenmethode, maar ik heb 
vastgesteld dat in de praktijk veel schakers deze kennis niet gebruiken. Vandaar een korte herhaling 
en enkele oefeningen.
In principe komt het begrip sleutelvelden ter sprake als het 1 pion tegen niets is.

Indien de aanvallende koning één van de 
sleutelvelden kan bereiken kan hij de promotie 
van zijn pion verzekeren. De 
SLEUTELVELDEN liggen 2 rijen voor de 
pion behalve wanneer de aanvallende Koning 
op de 6e rij geraakt.
De taak van de verdedigende koning is dus te 
zorgen dat zijn collega NIET op deze 
sleutelvelden geraakt.

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

Verder geef ik de GEHEUGENSTEUN dat je 
met de pion enkel UITZONDERLIJK mag 
schaak zetten op de 7e rij (pat-gevaar).

Wit mag hier dus NIET 1.e6? spelen want na 
1...Kf8    2.e7+   Ke8  3.Ke6   staat zwart pat.

Vandaar dat wit hier dus 1.Ke6!   Kf8  2.Kd7   
moet spelen en dan promoveert zijn e-pion.

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

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

Eind 1: WIT aan zet. 
Speel je 1.Kf3 of 1.e4?

Eind 2:  ZWART aan zet. 
Is dit remise of verloren ?

Eind 1: 
Met 1.e4? verleg je de sleutelvelden heel ver naar 
voor. Ze liggen dan op de 6e rij en zwart heeft het 
dan heel makkelijk om te verhinderen dat de witte 
koning daar kan geraken. 
Met 1.Kf3! blijven de sleutelvelden op de 4e rij en 
die kan wit nu makkelijk bereiken en zijn e-pion tot 
promotie begeleiden. (Voorbeeld: 1... Kf6  2.Ke4 
Ke6 3.e3 (sleutelveld ligt nu op 5e rij)  Kf6 4.Kd5 
(Oké, sleutelveld is ingenomen) Ke7 5.Ke5 Ke8 
6.Ke6 Kf8 7.e4 Ke8 8.e5 Kf8  9.Kd7 en wint)

Eind 2: 
Het is remise indien zwart de witte koning van de 
sleutelvelden kan houden. Deze zijn hier d4-e4-f4. 
Vandaar dat zowel 1...Ke6 als 1...Kf6 remise veilig 
stellen aangezien er na 2.Kf3 Kf5! volgt waardoor 
Kf3 niet direct op de 4e rij geraakt. Indien wit nu 
3.e3 speelt worden de sleutelvelden verplaatst naar 
de 5e rij en kan zwart (enkel) met 3...Ke5!! remise 
houden. Inderdaad, 3...Kf6 of 3...Ke6 verliezen op 
respectievelijk 4.Kf4! of 4.Ke4!.
Conclusie: de partij is remise (als zwart de juiste 
verdedigingszetten kiest natuurlijk). 
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-mk-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+pmK-+-+-%
4-zP-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 3: WIT aan zet. Winst of remise ?
Eind 4: ZWART aan zet. Verloren of remise ?

Eind 3:
Na 1.Kxb5 Kb7!  2.Ka5 Ka7  3.Kb5 Kb7 
4.Kc5 Kc7 kan de witte koning niet op een 
sleutelveld van pion b4 (a6-b6-c6) geraken. 
Remise dus.

Eind 4:
Met zwart aan zet is het ook remise maar enkel 
als zwart slim speelt.
Zwart moet verhinderen dat de witte koning op 
a6-b6-c6 kan geraken en daarom moet hij nu 
1...Kb8 (of 1...Kc8) spelen zodat hij naar b7 
kan gaan als wit pion b5 slaat. 2.Kb6 Kc8 
3.Kxb5 Kb7!!  4.Kc5 Kc7 en remise

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

Eind 5: WIT aan zet. Winst of remise ?
Eind 6: ZWART aan zet. Verloren of remise ?

Eind 5:
1.Kxb5 Kb7  2.Kc5 Kc7  3.b5! Kb7  4.b6 Kb8 
5.Kc6 Kc8  6.b7+! (wat anders pat zou 
veroorzaken) Kb8 7.b4 (wit heeft nog tempo's 
met de andere pion) Ka7  8.Kc7 en wint.

Eind 6: 
1...Kb8  2.Kxb5 Kb7  3.Kc5 Kc7 4.b5! Kb7 
5.b6 Kb7  6.b4! Kc8  7.Kc6 Kb8  8.b7 Ka7 
9.Kc7 en wint.

Conclusie:
Hier wint wit in elke variant omdat hij nog een 
2e pion heeft (ook al is het een dubbelpion). 
De techniek bestaat erin dat hij die pion laat 
staan en hem pas speelt als hij een tempo moet 
verliezen om de oppositie te krijgen.

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

Wit aan zet.  
Eind 7:  Is 1.f4+ genoeg voor remise ?
Eind 8:  Is 1.g4  genoeg voor remise ?

Eind 7:
Ja want na 1...gxf4  2.gxf4+ Kxf4 speelt wit 
3.Kf2 en hij kan verhinderen dat zwart op een 
sleutelveld komt van pion f5 (e3- f3 -g3)

Eind 8:
Na 1.g4 heeft zwart meerdere mogelijkheden 
waarvan 1...fxg4? zwak is want na 2.fxg4 Kf4 
3.Kg1!! Kxg4  4.Kg2!  bereiken we een remise 
stelling (zie Eind 4)
Zwart kan echter sterker 1...f4! spelen waarna 
het zeer moeilijk wordt voor wit. (FRITZ 
rekent dat zwart wint)

Conclusie: Als zwart weet/berekent dat 
1...fxg4? gedwongen remise geeft, kan hij 
beter de andere optie proberen waar er wel 
mogelijk een winst te forceren valt.


