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Het Wereldkampioenschap 2013 

ging door in India (06 november tot 22 november) en werd overtuigend gewonnen door de Noor 
Magnus Carlsen. Hij gaf de regerende Wereldkampioen Anand (Indië) geen kans en won 
overtuigend met 6,5 - 3,5.  Drie keer winnen en 7 keer remise. Een bijzondere partij was mogelijk 
de 9e partij waar Carlsen zijn 3e overwinning behaalde. De partij was bijzonder omdat Carlson 
NIET met zijn Dame speelde !!! en omdat Anand een gelijk spel weg blunderde.

1.d4  Pf6  2.c4  e6  3.Pc3  Lb4  4.f3  d5  5.a3 
Lxc3+ 6.bxc3 c5 7.cxd5 exd5 8.e3 c4 9.Pe2 
Pc6 10.g4 0–0 11.Lg2 Pa5 12.0–0 Pb3 13.Ta2 
b5 14.Pg3 a5 15.g5 Pe8 16.e4 Pxc1 17.Dxc1 
Ta6  18.e5  Pc7  19.f4  b4  20.axb4  axb4 
21.Txa6 Pxa6 22.f5 b3 23.Df4 Pc7 24.f6 g6 
25.Dh4 Pe8 26.Dh6 b2 27.Tf4 b1D+ Diagram 

XABCDEFGHY
8-+lwqntrk+(
7+-+-+p+p'
6-+-+-zPpwQ&
5+-+pzP-zP-%
4-+pzP-tR-+$
3+-zP-+-sN-#
2-+-+-+LzP"
1+q+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Met 28.Lf1! kon Anand het  evenwicht  in  de 
stelling houden, doch ....

28.Pf1? De1 0–1

En nu de vraag, hoe kan zwart na 28.Lf1! Dd1 
29.Th4 (analyse-diagram) het mat vermijden ?

XABCDEFGHY
8-+lwqntrk+(
7+-+-+p+p'
6-+-+-zPpwQ&
5+-+pzP-zP-%
4-+pzP-+-tR$
3+-zP-+-sN-#
2-+-+-+-zP"
1+-+q+LmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. (Oplossing = pagina 11)

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:     Van makkelijk naar moeilijk.
XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zp-+-+-+p'
6-+pwqp+ltr&
5+-+-+P+-%
4-+L+Q+p+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-+-vLR+K!
xabcdefghy

Verdedig 1: Wit aan zet
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+psn-+&
5+-+-+-+q%
4-+-+N+-+$
3zP-+LzPn+-#
2-vL-+QzP-zP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy
Verdedig 2:  Wit aan zet staat schaak.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppzpl+pzpp'
6-+n+pwqn+&
5+-+-+-+-%
4-zPPzP-+-+$
3zP-sN-+N+-#
2-+-+LzPPzP"
1tR-wQ-tR-mK-!
xabcdefghy

Verdedig 3: Wit aan zet. 
Hoe pion d4 verdedigen ?

XABCDEFGHY
8-+-trntr-+(
7+l+-wq-+p'
6pzp-vl-+pmk&
5+L+pvLp+-%
4Q+-zP-+-zP$
3+-+-zPN+-#
2P+R+-zPP+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Verdedig 4: Wit aan zet
XHGFEDCBAY
1R+LmK-+R+!
2zPPzPPvL-+q"
3-+-+-+-+#
4+-+Q+-+-$
5-+-+-zp-+%
6+-+-+p+p&
7pzppvl-+P+'
8tr-+k+ltr-(
xhgfedcbay

Verdedig 5: Zwart aan zet.
Is er nog redding ? 

XHGFEDCBAY
1K+R+-+-tR!
2zPP+-+PzPP"
3-+Qvl-sNL+#
4+-+-+-+-$
5-+-zP-+p+%
6+-snp+N+p&
7pzpp+-wq-+'
8+ktr-+l+r(
xhgfedcbay

Verdedig 6: Zwart aan zet.  Een moeilijke. 
Ik kon hem alvast niet vinden.    ....
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Oplossingen:

Verdedig 1:
Er dreigt mat op h2 maar wit heeft hier meerdere goede opties zoals 1.g3 of 1.Lxe6+ 
maar mag zeker niet 1.Lg3? spelen wegens 1...DxLg3. Je bent er toch niet ingetrapt ? 

Verdedig 2:
De mogelijkheden zijn beperkt. Er kan ofwel 1.Kh1   1.DxPf3  of 1.Kg2.

- 1.Kh1? is direct mat met 1...-Dxh2. Uitgesloten dus.
- 1.DxPf3 is na 1....-DxDf3 dameverlies. Wit heeft dan wel 2 stukken voor de 

dame maar 3 pionnen minder en verder niet de minste compensatie. FATAAL dus.
- 1.Kg2 ziet verdacht uit, maar bij goed inzicht is er geen duidelijke winst 

mogelijk voor zwart. Ik geef enkele varianten: 
-Op 1...-Dxh2+ volgt 2.KxPf3-Dh3+  3.Pg3 en wit gaat niet mat.
-Op 1...-Dg4+ volgt 2.Pg3 en wit ontsnapt.
-Op 1...-Ph4+ volgt 2.Kh1-Pf3  3.Kg2-Ph4+  4.Kh1-Pf3 en remise

Conclusie: de enige kans op overleven is 1.Kg2 met goede kansen op ontsnappen.

Verdedig 3:
Je zou pion d4 met Td1 of Dd2 kunnen verdedigen maar het belangrijkste is dat je 
hebt opgemerkt dat er geen verdediging nodig is want 1...Pxd4?    2.Pxd4 Dxd4   
3.Td1! en Ld7 gaat verloren.

Verdedig 4:
Bij wit staat Lb5 aangevallen. Wat wit zeker niet mag spelen is 1.Lxa6? wegens 
1...Ta8! en stukverlies. Dit trucje kende je wel veronderstel ik.
Vandaar dat bijvoorbeeld 1.LxPe8 TfxLe8  2.Tc7 ! (en binnen op 7e rij) veel beter is.

Verdedig 5:
Na 1...Ld7? volgt 2.Lf4 en dus moet zwart naar een ander oplossing zoeken. 
Met 1...-0-0! geraakt zwart in de betere stelling aangezien:

 2.bxLc8D? faalt op 2...TxTb1+, 
net zoals 2.DxLe7 wegens 2..;DxTb1+

Verdedig 6:
Met 1...Pg4! kan zwart zoals een koorddanser, zijn stelling in evenwicht houden. 
Ikzelf dacht hier aan 1...Lb7 doch dit faalt op 2.Pe7+! DxPe7  3.exPf6! en er staan 
weer 2 stukken aangevallen van zwart (De7 - Le3). Spijtig genoeg faalt 3...LxDf3 
4.fxDe7 omdat zowel Tf8 als Lf3 "hangen".
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De Oude Meesters
Mir Sultan Khan (1905-1966), een bijzonder schaakverhaal.

Mir Sultan Khan was een van de vele mysterieuze figuren die in de schaakgeschiedenis opdoken. 
Hij was geboren in 1905 in Punjab (India). In tegenstelling tot wat zijn naam laat vermoeden, was 
hij niet van hoge afkomst. Hij werkte in India als bediende in het huis van maharadja Sir Umar 

Hayat Khan Tiwano. In 1929 kwam hij samen met zijn 
meester vanuit India (geografisch gezien nu Pakistan) naar 
Engeland. 
Khan was toen een kerel van om en bij de 24 waarvan de 
schaakwereld nog nooit had gehoord. Hij had een donker 
bruine huid en speelde aanvankelijk met een hoge tulband. 
Op dat moment had Khan slechts drie jaar ervaring met de 
Europese schaakregels. Toch was Khan geen beginneling. 
Hij was namelijk een meester in de Indische variant van het 
schaakspel waarbij ietwat andere regels golden. Bij de 
Indische regels mocht o.a. de pion geen dubbele 
openingszet spelen. Zijn resultaten echter waren 
verbluffend, zeker als je weet dat hij noch lezen noch 
schrijven kon. In ieder geval was theorie niet aan hem 
besteed. Hij was uitermate geconcentreerd en gaf geen 
krimp van emoties, zelfs niet in een moeilijke stelling of in 
tijdnood.
In geen enkel toernooi eindigde Khan lager dan de vierde 

plaats hoewel hij nooit won van William Winter, de rode lantaarn van die tijd. Toch is er geen 
enkele twijfel dat hij een van de sterkste spelers van zijn tijd was. Volgens het moderne elo-systeem 
moet hij ongeveer 2550 elo waard zijn geweest. Khan wordt dan ook beschouwd als de eerste 
Aziatische grootmeester van het moderne schaak. 
Tijdens zijn vierjarig verblijf in Engeland won Khan het Brits Schaakkampioenschap, versloeg hij 
zowel wereldkampioen Alekhine als voormalig wereldkampioen Capablanca. 
Hij bleek een bijzondere gave te hebben voor het laveren en de taaie verdediging en was één van de 
beste eindspelspelers ter wereld.

Tijdens het schaaktoernooi "Liège 1930" zien we hem aan het werk in België. Hij werd er 2e achter 
de Rus (Pool) Sawielly Tartakower, en eindigde er voor spelers zoals de Belg Edgar Colle, de Rus 
(Let) Aaron Nimzowitsch en de Rus (Pool) Akiba Rubinstein en de Belg (lees geïmmigreerde Rus) 
Soultanbeieff.
"Onze" Victor Soultanbeieff was de enige tussen de 5 Grootmeesters en de 6 Meesters1 die ’s 
morgens ging werken om dan in de namiddag te spelen. 
Soultanbeieff had namelijk niet het verlof gekregen waarop hij gerekend had en dus moest hij 
opstaan om 6 uur om de trein te nemen en te gaan werken tot 13 uur. Aangezien de speelrondes 
startten om 14Hr30 beschikte hij nog over weinig tijd om in het hotel toe te komen, zich even op te 
frissen en naar de toernooizaal te gaan. Hij moest het dus stellen zonder middagmaal en kwam 
meestal te laat met een achterstand van 15 à 20 minuten op zijn klok. De grote Nimzowitsch 
verklaarde openlijk dat hij nog nooit een meester in zo’n moeilijke omstandigheden had zien spelen. 

Hierbij de partij tussen Soultanbeieff en Sultan Khan in dit toernooi van Luik (1930)

1  Deze benamingen van Grootmeester en Meester waren toen niet echt gestandaardiseerd. 
Wanneer je ooit eens een groot Internationaal toernooi gewonnen had, werd je “Grootmeester” 
genoemd.  Wanneer je een Nationaal toernooi won werd je “Meester”.
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Soultanbeieff - Sultan Khan (1930)
1.d4  Pf6  2.Pf3  b6  3.c4  e6  4.g3  Lb7  5.Lg2 
Lb4+  6.Ld2  Lxd2+  7.Pbxd2  0–0  8.0–0  c5 
9.Dc2 Pc6 10.dxc5 bxc5 11.e4?!  een minder 
sterke  zet  omdat  nu  veld  d4  niet  meer  kan 
verdedigd worden met een pion. Vanaf nu zal 
Pc6 lonken naar dit sterke veld en moet wit het 
permanent  onder  controle  zien  te  houden. 
Deze zet is de oorzaak van de miserie die zal 
volgen.  11...Dc7  om  e4-e5  af  te  stoppen. 
Aangezien er geen Lc1 meer op het bord staat, 
is Dc7 hier veilig opgesteld. 
12.Tfe1  wit  wil  nog  steeds  e4-e5  kunnen 
spelen. 
12...d6 zwart verhindert opnieuw e4-e5. 
13.Tac1  activeert  het  laatste  stuk,  alhoewel 
ikzelf Tad1had gespeeld.   Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zplwq-+pzpp'
6-+nzppsn-+&
5+-zp-+-+-%
4-+P+P+-+$
3+-+-+NzP-#
2PzPQsN-zPLzP"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 
Wie staat beter en waarom ?

In deze stelling kan wit niets doen. hij  heeft 
geen enkel zinvol plan en zit met een zwakte 
op d4. Zwart staat dan ook beter. 
Zwart  moet  nu  verstandig  zijn  stelling 
verbeteren  (lees  stukken  activeren)  en  dan 
overgaan  tot  de  aanval  of  afwachten  tot  wit 
een bijkomend foutje maakt.
 13...h6 Dit is toch geen stukontwikkeling hoor 
ik  je denken.  Inderdaad,  maar  zwart  wil  Pf6 
beter  opstellen  en  een  meer  actievere  rol 
toekennen. Hij wil dit paard naar e5 spelen en 
daarom wil hij Pf3-g5 uit de stelling halen. 
14.a3 zodat er geen Pb4 meer kan volgen. 
14...Pd7 Ik had hier meer geopteerd voor Tab8 
maar zwart blijft hoe dan ook beter staan. 
15.Dc3  Wit  probeert  ergens  activiteit  te 
ontplooien en is nu klaar om b2-b4 te spelen. 
15...a5  Zwart stopt deze poging en dreigt nu 

ook met a5-a4 een sterk veld te maken in de 
witte pionstructuur (veld b3). 
16.Ph4 wit is bijna ten einde raad en probeert 
nu iets langs de andere vleugel. Zijn plan is nu 
17.f4  om een  opmars  langs  de  K-vleugel  te 
proberen.   Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+lwqn+pzp-'
6-+nzpp+-zp&
5zp-zp-+-+-%
4-+P+P+-sN$
3zP-wQ-+-zP-#
2-zP-sN-zPLzP"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 
Aan welke zetten denk je hier ?

Ikzelf zou hier vooral denken aan 16...a4 zodat 
er  een  blijvende  zwakte  is  op  b3  die  zwart 
nadien kan bestoken. Ook 16...Pd4 zou bij mij 
opkomen  omdat  wit  net  Pf3-h4  speelde  en 
hierdoor  dus  de  controle  over  d4  op  gaf. 
Uiteraard zijn ook andere zetten zoals 16..Tab8 
(druk  op  b-lijn)  of  zelfs  het  gekunstelde 
16...Ta6 en 17...Tb6 zijn goede zetten. 
16...g5?!  een  ietwat  overmoedige  zet  die  de 
zwarte K-stelling onnodig verzwakt. Blijkbaar 
wou Khan 17.f4 onmogelijk maken. Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+lwqn+p+-'
6-+nzpp+-zp&
5zp-zp-+-zp-%
4-+P+P+-sN$
3zP-wQ-+-zP-#
2-zP-sN-zPLzP"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
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Soultanbeieff die een aanvallende speler is en 
niet terug deinst voor een offer,  zet  zich nu 
aan het denken en ziet dat de zwarte K-stelling 
verzwakt is. Hij tovert nu op gevoel 17.De3 uit 
zijn  hoed.  Ook  al  zou  dit  gevoelsoffer  niet 
correct zijn, het zal hem alvast enig spel geven 
en de zwarte opbouw in verwarring brengen. 

17.De3!?  Dd8 De  Indiër  bedankt  voor  dit 
dubieuze offer en houdt het liever veilig. Het 
mag duidelijk zijn dat men 50 jaar vroeger in 
de 19e eeuw, dit stukoffer zonder twijfel had 
aangenomen maar .... de tijden zijn nu eenmaal 
veranderd.  

Indien  zwart  het  offer  had  aanvaard 
(stijl 19e eeuw) zou er na  17...gxh4 18.Dxh6 
volgende stelling op het bord staan. 

Analyse-diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+lwqn+p+-'
6-+nzpp+-wQ&
5zp-zp-+-+-%
4-+P+P+-zp$
3zP-+-+-zP-#
2-zP-sN-zPLzP"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet

zwart aan zet heeft het niet zo makkelijk om 
aan eeuwig schaak te ontsnappen.
Vooreerst  dreigt  er  via  19.Dg5+ en 20.Dh5+ 
eeuwig schaak. Vervolgens wil wit ook graag 
Te1 (of Tc1) in de aanval betrekken. Dit door 
18...e5  of  18...gxh4  te  spelen.  Na  enig 
rekenwerk komt Fritz zelfs tot de conclusie dat 
zwart in geen enkele wijze eeuwig schaak kan 
vermijden. M.a.w. Soultanbeieff had het juiste 
gevoel toen hij 17.De3 speelde !!

18.Phf3  De7  de  zwarte  dame  moet  nu  de 
zwakte op g5 blijven verdedigen (anders Pxg5) 
en daarom gaat ze naar e7 zodat Tf8 elders kan 
ingezet worden.   
Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+l+nwqp+-'
6-+nzpp+-zp&
5zp-zp-+-zp-%
4-+P+P+-+$
3zP-+-wQNzP-#
2-zP-sN-zPLzP"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet.
Wat zou jij nu spelen ?

Ikzelf zou opteren voor 19.h4 omdat wit zo de 
zwarte  K-stelling  verder  aantast.  Na  een 
eventueel 19...g4  20.Ph2 (met aanval op h6 en 
g4) heeft wit enig initiatief. Ik merk op dat wit 
hier  de  K-stelling  makkelijk  kan  aantasten 
omdat  zwart  vrijwillig  zijn  g7  pion  naar  g5 
gespeeld heeft. 
TE ONTHOUDEN: Indien je de pionnen ver 
op  speelt,  kunnen  ze  makkelijk  aangevallen 
worden. 

19.h3?! ietwat te passief meen ik. 
19...Tab8  Vandaag  zou  iedereen  hier  19...a4 
spelen wat positioneel een tikkeltje beter is. 
20.b3 stopt a4 
20...La8  Diagram 
XABCDEFGHY
8ltr-+-trk+(
7+-+nwqp+-'
6-+nzpp+-zp&
5zp-zp-+-zp-%
4-+P+P+-+$
3zPP+-wQNzPP#
2-+-sN-zPL+"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Maak een kleine evaluatie van de stelling.
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Enkele zetten terug had zwart geen zwaktes en 
wit had de zwakte op d4 en mogelijk ook op 
b3 indien zwart tijdig a4 had gespeeld. In de 
huidige stelling  heeft  wit  nog steeds  het  d4-
probleem, dit op b3 is enigszins onder controle 
maar zwart heeft nu ook een zwakte (pion g5) 
die erg kwetsbaar is. 
Conclusie:  daarstraks  stond zwart  positioneel 
beter,  maar  nu  is  dit  voordeel  bijna 
weggesmolten. 

21.Pb1 Wit wil graag een paard op het zwakke 
veld b5 krijgen en heeft daar nu nog 3 zetten 
voor nodig; a3-a4/ Pb1-a3 en Pa3-b5. Eens het 
paard  daar  op  b5  staat  zal  het  ook  de 
vervelende druk op de b3-pion afstoppen.

21...Pde5!  Zwart wil graag de verdediger van 
veld d4 afruilen zodat hij nadien trots Pc6-d4 
kan spelen en over een superpaard beschikt.
Diagram 

XABCDEFGHY
8ltr-+-trk+(
7+-+-wqp+-'
6-+nzpp+-zp&
5zp-zp-sn-zp-%
4-+P+P+-+$
3zPP+-wQNzPP#
2-+-+-zPL+"
1+NtR-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Suggestie ? 

Wit  kan  de  stelling  in  evenwicht  houden 
met ....22.Pbd2 waardoor hij na een eventueel 
22...PxPf3+  23.PxPf3 speelt en veld d4 onder 
controle blijft houden. 

 22.a4?  wit  denkt teveel  aan zijn eigen plan 
(Pb1 overbrengen naar b5). Uit wat volgt blijkt 
dat 22.Pbd2! duidelijk sterker is 
22...Pxf3+ 23.Lxf3 Pd4 Diagram 

XABCDEFGHY
8ltr-+-trk+(
7+-+-wqp+-'
6-+-zpp+-zp&
5zp-zp-+-zp-%
4P+PsnP+-+$
3+P+-wQLzPP#
2-+-+-zP-+"
1+NtR-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet

Eindelijk is zwart in zijn opzet geslaagd. Hij 
heeft een superpaard op d4 en zal nu proberen 
lijnen  te  openen  zodat  hij  een  aanval  kan 
opzetten waarbij Pd4 de hoofdrol kan spelen.

 24.Ld1  pion b3 stond 2 keer aangevallen en 
moet  bijkomend  verdedigd  worden.  Ook 
24.Pd2 was een waardige optie maar wit hoopt 
nog steeds Pb1 ooit op b5 te krijgen. 
Diagram 

XABCDEFGHY
8ltr-+-trk+(
7+-+-wqp+-'
6-+-zpp+-zp&
5zp-zp-+-zp-%
4P+PsnP+-+$
3+P+-wQ-zPP#
2-+-+-zP-+"
1+NtRLtR-mK-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 
Wat is het aanvalsplan ?

Zwart moet snel lijnen en diagonalen openen, 
liefst  op  de  K-vleugel  omdat  daar  ook geen 
Lg2 meer staat.
 24...f5! Diagram 
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XABCDEFGHY
8ltr-+-trk+(
7+-+-wq-+-'
6-+-zpp+-zp&
5zp-zp-+pzp-%
4P+PsnP+-+$
3+P+-wQ-zPP#
2-+-+-zP-+"
1+NtRLtR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.  Welke Kandidaatzetten (KZ) zie 
je en welke verkies je?

Wit  zit  in  grote  moeilijkheden.  Ikzelf  zie 
volgende KZ: 25.exf5  25.f3  25.Pd2  25.e5.
Een korte analyse en evaluatie van elke KZ:

-  25.f3 fxe4  26.fxe4 Txb3! 27.LxTb3 
Tf3 28.Dd2 ziet er slecht uit.

-  25.e5 (probeert  de  f-lijn  gesloten  te 
houden maar opent dan weer de diagonaal a8-
h1) 25...Db7 of 25...f4. Slecht voor wit.

-  25.exf5 Txf5 met vrij spel voor La8 
en torenverdubbeling via Tbf8. Slecht.

- 25.Pd2 (verdedigt pion b3 en veld f3) 
en geeft wit goede verdedigingsmogelijkheden 
omdat wit een bijkomende stuk in de 
verdediging betrekt. Het beste.
Te onthouden: trek stukken in je verdediging

 25.exf5  Txf5 Diagram 
XABCDEFGHY
8ltr-+-+k+(
7+-+-wq-+-'
6-+-zpp+-zp&
5zp-zp-+rzp-%
4P+Psn-+-+$
3+P+-wQ-zPP#
2-+-+-zP-+"
1+NtRLtR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet zou nu graag 26.Pd2 spelen. 
Waarom is dit fout ?

Omdat  er  dan  26...Te5! volgt  en wit  verliest 
materiaal. 

26.Tc3  Tbf8  de  zwarte  aanval  speelt  nu 
vanzelf 
27.Tf1 Diagram 
XABCDEFGHY
8l+-+-trk+(
7+-+-wq-+-'
6-+-zpp+-zp&
5zp-zp-+rzp-%
4P+Psn-+-+$
3+PtR-wQ-zPP#
2-+-+-zP-+"
1+N+L+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet 

27...Tf3 een mooi kwaliteitsoffer
28.Lxf3 Hoe gaat het verder indien wit 28.Dc1 
zou gespeeld hebben ?  

XABCDEFGHY
8l+-+-trk+(
7+-+-wq-+-'
6-+-zpp+-zp&
5zp-zp-+-zp-%
4P+Psn-+-+$
3+PtR-+rzPP#
2-+-+-zP-+"
1+NwQL+RmK-!
xabcdefghy

Analyse-diagram na 28.Dc1.  Zwart aan zet 

Na  28.Dc1  organiseert  zwart  met  28...Db7! 
een dodelijke matdreiging op g2 of h1. 

28...Txf3  en Soultanbeieff  gaf op.
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XABCDEFGHY
8l+-+-+k+(
7+-+-wq-+-'
6-+-zpp+-zp&
5zp-zp-+-zp-%
4P+Psn-+-+$
3+PtR-wQrzPP#
2-+-+-zP-+"
1+N+-+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet gaf op. Waarom eigenlijk ?

Omdat er na 29.Dd2 TxTc3 volgt met 
torenwinst want 30.DxTc3? Pe2+ of 
30.PxTc3? Pf3+

Het superpaard op d4 heeft zoals verwacht de 
beslissing gebracht.

Epiloog:
In 1933 vertrok maharadja Sir Umar samen 
met (bediende) Khan weer naar India. Dit 
betekende ook meteen het einde van zijn 
blitzcarrière.  Nooit zou de schaakwereld nog 
van hem horen. Euwe vermeldde Sultan Khan 
later nog in een van zijn boeken omwille van 
zijn laveerkunst en begreep niet waarom hij 
net zoals Morphy op het hoogtepunt van zijn 
schaak-carrière verdween. 
Hij werd nog gevraagd te spelen op het 
toernooi in Moskou 1936 maar als bediende 
was hij te arm om aan te kunnen treden. 
Reuben Fine getuigde later dat, toen hij een 
keer bij de maharadja thuis te gast was, Sultan 
Khan opdiende. 
In de jaren vijftig verscheen er plots een artikel 
in “British Chess Magazine” dat Sultan Khan 
was teruggevonden als operazanger in Durban, 
Zuid-Afrika. 
Het bleek echter om een dubbelganger te gaan. 
Khan trok zich later terug in familiekring. 
Hij sleet zijn oude dag in Lahore, Pakistan. Hij 
stierf in 1966.

Makkelijke Combi's
Het is verstandig om makkelijke Combi's te trainen zodat je deze zeker niet mist op het bord en ze 
ook tijdig opmerkt in vooruit berekeningen, en dit zowel in een aanvallende als een verdedigende 
rol. Analyseer eerst de stelling en zoek eerst de Aanknopingspunten (AP) om tot de Combi te 
komen.  De oefeningen staan in stijgende moeilijkheidsgraad.

XABCDEFGHY
8-+-+-tR-+(
7zpptr-mk-zpp'
6-+-+-+-+&
5zP-zpP+-+-%
4-+P+p+-+$
3zP-+-zP-+-#
2-+-+-+PzP"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

Combi 1 :  Wit aan zet

XABCDEFGHY
8r+-wq-+r+(
7+-+n+pzpk'
6-+-+p+-+&
5+n+pzP-vlN%
4-+-zP-+-wQ$
3zpPzp-+-+-#
2P+-+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Combi 2 :  Wit aan zet
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XABCDEFGHY
8-trlwq-tr-mk(
7+-zp-+p+p'
6p+nzp-snpwQ&
5+p+-zp-+-%
4-+PzPP+P+$
3+-sN-+P+-#
2PzP-+N+-+"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

Combi 3: Wit aan zet 

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzpp+pzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+Pzp-+-%
4-+P+P+-+$
3+-+-+Q+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

Combi 4: Wit aan zet 

XABCDEFGHY
8-+-+rsn-mk(
7+-wq-+p+p'
6-+-+l+-tR&
5zp-sNpzP-+Q%
4-zppzP-+-+$
3+-+-zP-+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Combi 5: Wit aan zet 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zp-+-wqpzpp'
6-+pzpp+-+&
5+-+-+-+-%
4-zPnzP-+-+$
3zP-zP-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+L+Q+RmK-!
xabcdefghy

Combi 6: Wit aan zet 

Oplossingen:
Combi 1:
Met 1.Tf4 wint wit een pion. Niet echt een 
moeilijke Combi maar je moet het wel zien.

Combi 2: 
Met 1.Pf6++ (dubbelschaak) Kg6 (bij 
dubbelschaak moet de koning ALTIJD spelen) 
2.Dh7 mat  (2.Dh5+? Kf5)

Combi 3:
Met 1.Pd5! kan zwart het onherroepelijk 
vergeten omdat wit gewoon een belangrijke 
verdediger van pion h (Pf6) zal afruilen en 
daarna geeft wit mat op h7.

Combi 4:
Met 1.Dg3! valt wit 2 ongedekte pionnen aan, 
en zwart heeft daar geen verdediging tegen.

Combi 5: 
Met 1.PxLe6! (PxPe6? 2.Txh7+ of fxPe6? 
2.DxTe8) TxPe6  2.TxTe6! wint wit materiaal.

Combi 6:
Met 1.Dd3! doet wit een dubbelaanval op h7 
en Pc4 en stukwinst want 1...d5? is fout 
wegens 2.Dxh7+ en mat volgt.
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Wat is veranderd 
In deze rubriek oefeningen als reactie op de laatste zet van je tegenstander.
Elke zet verandert immers iets in de stelling. Er wordt iets "versterkt, en iets anders verzwakt". 
Onze aandacht gaat vooral naar die "nieuwe" verzwakking. Soms kan die verzwakking aanleiding 
geven tot een Combi, soms tot een sterk idee om de aanval verder te zetten. 
Drie voorbeelden uit een zelfde oefenpartij.
XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-+!
2zP-+N+r+-"
3-zP-vLQ+P+#
4+-+-+-zpP$
5-+nzpP+-zp%
6+p+-+-+-&
7pvl-+-+-+'
8+k+-+q+-(
xhgfedcbay

Wat indien wit hier 34.Lc1-e3 zou spelen ?
Wat verandert dit en hoe reageert zwart ?

Een eerste observatie is dat Le3 net zoals op 
c1 trouwens "nul-verdedigd" staat. Bovendien 
staat ook Pe2 "nul-verdedigd" en moet Dd3 
beide stukken verdedigen. Een zelfde stuk 
(dame) die 2 andere stukken moet afdekken !?
is daar geen munt uit te slaan is de hamvraag ?
Inderdaad, met 34....e4! wint zwart een stuk 
aangezien op 35.Dxe4 TxPe2 volgt en op 
35.Db5 PxLe3 volgt.
XHGFEDCBAY
1-+-mKRvL-+!
2zP-+N+r+-"
3-+-+Q+P+#
4+P+-+-zpP$
5-+-zpP+-zp%
6+p+-sn-+-&
7pvl-+-+-+'
8+k+-+q+-(
xhgfedcbay

Wit speelde 37.g3-g4.
Wat verandert dit en hoe reageert zwart ?

Toen ik deze stelling op het bord kreeg viel me 
direct op dat de zware velden f4 en h4 nu 
verzwakt zijn.... zwarte velden zeg je ? Dan is 
dat iets voor Lg7 natuurlijk, en vandaar dat ik 
hier 37....Lf6 speelde om via 38...Lh4 de witte 
monarch verder onder druk te kunnen zetten. 
Wit kan dit natuurlijk verhinderen met 38.g5 
maar dan ruimt hij veld f5 voor Pd6 wat voor 
nieuwe zwarte mogelijkheden zorgt.
 

XHGFEDCBAY
1-+K+RvL-+!
2zP-+N+r+-"
3-+Q+-+P+#
4vlP+-+-zpP$
5-+-zpP+-zp%
6+p+-sn-+-&
7p+-+-+-+'
8+k+-+q+-(
xhgfedcbay
Wit heeft zopas 39.Ke1-f1 gespeeld ....

Wat verandert dit en hoe reageert zwart ?

Na 39.Kf1 staat Td1 ongedekt en dus kan ik 
onderzoeken of ik daarmee iets kan 
aanvangen. Na kort onderzoek bleek dat 
daarmee geen voordeel te halen was.
Verder viel het me direct op dat Kf1 en Df3 op 
eenzelfde open f-lijn staan en aangezien de 
zwarte Toren op c2 daar niet direct een 
kwalitatieve opdracht had, volgde er hier 
39....Tc7 (dreigt 40....Tf7 materiaalwinst) 
waardoor het zwarte initiatief bleef verder 
duren.

----------------------------------
Anand - Carlsen: 

met 29....Dh5  30.PxDh5 gxPh5 31.Txh5 Lf5!


