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Humor van wereldkampioen Mikhael Tal.....

Er zijn 2 soorten offers, correcte en de mijne ....

Men vergelijkt me met de grote Lasker, maar dit is eervol overdreven. 
Lasker maakte één fout in elke partij maar ik slechts in elke 2e partij ...

Een bijzondere TEST ....

Wit aan zet. 

Deze keer een mysterieuse 
vraagstelling. 

Geef 2 denkwijzen waarmee je 
deze oplossing gemakkelijk moet 

kunnen vinden 

Oplossing pagina 3

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+Nzplmk-'
6rzp-+p+p+&
5+-+-+-+-%
4-tR-zP-+-+$
3zP-+qzPQ+-#
2-zP-+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Jan Gooris

schaaktraining.met.jan@gmail.com

De trainingsnummers verschijnen in 2012 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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Mat is the game
Hieronder 4 oefeningen waar  je mat moet geven. Belangrijk i.v.m. de juiste training is dat je alles 
berekent tot het einde en telkens ook de beste verdedigingszetten zoekt die je dan moet counteren. 
Je mag dus niet gokken op de eerste zet en dan de berekening stoppen en denken dat je het 
gevonden hebt. Nog een kleine tip, een mataanval begint meestal met een reeks schaakzetten.

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+P+-+QzP-"
3P+Ltr-+-zP#
4+Pvl-mKP+-$
5-+-+-+-+%
6+p+-+pzp-&
7p+p+-+p+'
8+k+r+-+-(
xhgfedcbay

Mat 1:
Zwart wint op ...2 manieren !!.1

XABCDEFGHY
8-+-tr-wqk+(
7+-+-+pzpp'
6-zp-zP-+-+&
5snPsn-+N+-%
4R+-+Q+-+$
3+-+-+-+P#
2-+-+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Mat 2:
Wit aan zet ...2

1  Zwart kan winnen met 1....-Td8+  2.Ld5 
(enige) - c5 mat of met een variante door 1...-
c5+  2Kd5 (enige) -Td8 mat

2   Het vervolg op deze stelling kwam al aan 
bod in een vroegere matoefening. Met 1.Pe7+ 
- Kh8  2.Dxh7+ - KxDh7  3.Th4 geeft wit mat. 
Het Anastasia mat.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+kvLN'
6-+n+-+pzP&
5zp-+-+-+-%
4-+-+-zP-+$
3+lzP-+-+P#
2r+-+-+-+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Mat 3: 
Wit aan zet .3

XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-mk(
7zpp+-+-tR-'
6-+-zp-zppzP&
5+-zpN+-+-%
4-+PsnP+-+$
3+-wQL+-+-#
2PzP-+-+-+"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy

Mat 4:
Wit aan zet 4

3  Met 1.Pg5+ - Kg8  2.Te8 is het mat.

4  Uitzonderlijk een combinatie die niet met 
een schaakzet start. Hier was ikzelf trouwens 
het slachtoffer. Met 1.Pe7! (of ook Pf4) gaat 
zwart mat met 2.Pxg6 of hij moet zijn dame 
geven.
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Oplossing Bijzondere test ...
Het zijn de steeds weerkerende denkwijzen van :
- ALTIJD eerst de schaakzetten onderzoeken
- Zoek ALTIJD de zwakke punten (nul-verdedigd) op en onderzoek dit grondig.
De oplossing is overigens 1.DxLf7+  KxDf7   2.Pe5+  en 3.PxDd3 met stukwinst als resultaat. 

Verdedigen
XHGFEDCBAY
1-+R+R+-+!
2mKP+N+PzPP"
3P+-+L+-+#
4vL-zpn+-wQ-$
5-+-zp-+psN%
6+-+-zp-wqp&
7pvlpsn-+l+'
8mk-tr-+-+r(
xhgfedcbay

Oef 1: Zwart aan zet staat materiaal gezien 
beter, maar hij moet nu wel goed verdedigen. 
Zowel Pe7 als Pe4 "hangen" en er dreigt dus 
stukverlies.
Probeer eens een lijstje op te stellen van de 
mogelijke kandidaatzetten die moeten 
onderzocht worden.

Antwoord:
Aangezien zwart onmogelijk beide stukken 
afdoend bijkomend kan verdedigen moet hij 
proberen een sterkere tegendreiging 
(TEGENCOUNTER) te organiseren teneinde 
alzo tijd te winnen.
Een sterkere tegendreiging zegt U ? 
Een zinvolle schaakzet is er niet, dus moet er 
een ander doelwit gezocht worden.
De zwakke punten in de witte stelling zijn Pa5 
(nul-verdedigd) - Db4 (ongedekt) - Lh4 
(ongedekt).

De zet die dus direct opduikt is 1..-Pg6 (of 1...-
Pf5) waardoor zwart Lh4 aanvalt. Echter na 
2.PxLb7! wordt het een heel ingewikkelde 
stelling waar nog veel tactische mogelijkheden 
zijn en beide spelers fouten in kunnen maken. 
Deze weg is dus enkel te kiezen als zwart in 
andere varianten slechter zou komen te staan.
Is er echter nog een andere variant ?
Ja, misschien Db4 aanvallen.

Dit kan met 1...-Pc6  of 1...-Pd5.
Maar is na 1...Pc6(Pd5)  2.DxPe4 met 
matdreiging op h7 zwart niet verloren ? Neen, 
want hij heeft nog 2...-f5 (aanval op De4) en 
na 3.Df3 (of Dd5) kan hij 3...-DxPa5 spelen en 
is dus Pe4 geruild tegen Pa4. De berekening 
van deze variant kan hier afgebroken worden 
en zwart blijft beter staan.
Conclusie: zwart kan het best verdedigen met 
1..-Pc6 of 1...-Pd5 waardoor de rekencyclus 
beperkt blijft en hij zich minder gemakkelijk 
zal vergissen. Persoonlijk zou ik voor 1...Pc6 
kiezen omdat op d5 het paard mogelijk 
bedreigd kan worden door Td1.

Ik merk op dat indien zwart slechter zou staan 
hij  misschien pragmatisch beter zou opteren 
voor 1...Pg6 (of 1...-Pf5) omdat er dan een 
moeilijke rekencyclus op het bord komt waar 
gemakkelijker vergissingen mogelijk zijn. 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-zpl+pzpp'
6-+pzp-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-sNP+nwq$
3+-sNQ+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy

Oef 2: Wit aan zet. Welke zijn AL de 
mogelijke verdedigingszetten van wit om een 
inval op h2 te vermijden. Dewelke daarvan 
kies je ?

Antwoord:
AL de mogelijke verdedigingszetten zijn:
1.h3     1.Dg3     1.Dh3 en 1.Pf3
De beste zet is 1.Pf3 want die veroorzaakt 
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geen zwaktes en wint een TEMPO omdat hij 
Dh4 aanvalt.

XHGFEDCBAY
1-+K+-+-+!
2+-zP-+LzPP"
3P+-+-+-+#
4+P+-+p+-$
5-+-vL-+p+%
6zp-+-+n+p&
7kzpp+-+-+'
8+-+R+l+r(
xhgfedcbay

Oef 3: Zwart aan zet. Wat speel je ?

Antwoord:
Zwart heeft hier slechts 3 mogelijke zetten. 
Met name 1...-g6    1...-Lf5 en 1...-f5.
Het is duidelijk dat 1...-g6 direct verliest 
wegens 2.Th8 mat (had je dat gezien ?) en ook 
1...-Lf5 is na 2.LxLf5+ -g6  3.TxTa8 (nu 
immers geen 3.Th8+? wegens ...TxTh8!) doch 
dan staat zwart hopeloos veel materiaal achter.
Blijft het enige aanvaardbare, zijnde 1...-f5 
zodat op 2.Lxf5+?! - LxLf5  3.TxTa8 Ld3+ en 
4...PxLe5 zwart nog leeft. Wit kan echter 
sterker spelen met 2.TxLc8! - TxTc8  3.Lxf5+ 
g6  4.LxTc8 - PxLe5 5.Lxa6 en wit heeft een 
beter eindspel.

XHGFEDCBAY
1-mK-tR-+-tR!
2+PzP-+-+-"
3P+-+PwQP+#
4+N+-+-+-$
5-+-+-zprzp%
6+p+p+-+-&
7p+p+-wq-+'
8+ktr-+-sn-(
xhgfedcbay

Oef 4: Zwart zit in de problemen omdat hij erg 
zwak is op de zwarte velden rond Kg8.
Welke "reddingspistes" zie je nog voor zwart ?

Antwoord:
Vooreerst melden dat uit de analyse blijkt dat 
wit 2 dreigingen heeft. Eerst en vooral dreigt 

hij 1.Ph6 mat en vervolgens dreigt hij 1.Pf6+ - 
Kg7  2.Pd5(Pe8)+ en damewinst.
Zwart moet dus een remedie vinden tegen 
beide dreigingen. 

De "reddingspistes" zijn:
- ofwel 1...Td8 zodat na 2.Ph6+  of 

Pf6+ er Kf8 kan volgen met kleine 
overlevingskansen.

- ofwel 1...-f6 wat na 1.Pxf6+ Kf7 
toelaat.

- ofwel 1...e5!? wat een pion offert 
maar tijdelijk de aanval afstopt en zo zwart de 
kans geeft om zijn verdediging verder te 
organiseren. Bijvb: 1...-Txe5  2.f6

- ofwel 1...Df4 (wat mat op h6 afdekt) 
en wat na 2.Pf6+ - Kh8! (Kg7? 3.Ph5++ en 
dameverlies) 3.Pd5+ - Dd4 toelaat.

Ik merk op dat geen van deze geciteerde 
verdedigingen voldoende is voor gelijkspel, 
maar ze maken de winst wel moeilijk(er) voor 
wit. Dit is de goede verdedigingstechniek. 
Ook al sta je slecht, probeer bij elke 
verdedigingszet opnieuw problemen te 
scheppen zodat de winst enkel op een smal 
pad ligt. De kans is dan zeer groot dat je 
tegenstander dit pad niet kan blijven volgen 
want hij is immers geen "FRITZ"

XHGFEDCBAY
1-mKR+Q+NtR!
2zPPzP-+-zPP"
3-+N+-zP-+#
4+-+-zp-+-$
5-+-+p+-+%
6zp-wq-+Lvl-&
7-+p+-zppzp'
8+ktr-+l+r(
xhgfedcbay

Oef 5: Zwart aan zet. Wit heeft zopas LxPc6 
gespeeld teneinde daarna de d4-pion te 
winnen. Spelen we het "normale"  1...-bxLc6 
of is er nog iets anders ?

Antwoord:
Wit kan beter eerst 1...dxc3 spelen (dreigt 2..-
cxb2 en torenwinst) en pas na 2.Pxc3 spelen 
we 2...-bxLc6
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Positionele stellingen
XHGFEDCBAY
1R+LmK-vL-tR!
2zPP+N+Q+-"
3-+P+-zp-zP#
4+-+P+P+-$
5-+-+-zP-wq%
6+-snp+n+-&
7pzpp+-+pzp'
8tr-+k+l+r(
xhgfedcbay

Posi 1: Zwart aan zet
Wat denk je van 1...-Pb4 ? Immers 2.Dxc3 

wordt afgestraft met 2....-Pc2+  3.Kd1 - 
DxDc3 4.PxDc3 -PxTa1.

De zet 1....-Pb4 is inderdaad verleidelijk maar 
wit kan ook "verrassend"  2.axPb4!? -DxTa1 
3.Pxc3 spelen. Er is dan bijna materieel 
evenwicht (wit heeft een pion meer ten nadele 
van de kwaliteit, maar wit heeft dan actievere 
stukken (hij is o.a. baas op de zwarte velden) 
en ook Da1 heeft niet veel velden. Het witte 
spel verdient in dat geval de voorkeur. 
Conclusie: 1...-Pb4?! is een minder sterke zet 

XABCDEFGHY
8r+-+-+-tr(
7+p+-+kzpp'
6p+nwqpsn-+&
5zP-sNp+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+L+P#
2-zP-+-zPP+"
1tR-+Q+R+K!
xabcdefghy

Posi 2: wit aan zet
Wit moet iets doen aan zijn aangevallen Pc5.

Wat kies je? 

Ten eerste is 1.Pxb7 een blunder vanwege 1...-
De7 en het paard gaat verloren.
Een rustige zet zou 1.Pb3 zijn, een andere 

optie 1.Pd3 heeft dan weer als mogelijk nadeel 
dat het zwarte centrum met e6-e5 kan 
opgespeeld worden en een vork op e4 dreigt.
De beste positionele zet is hier echter 1.b4! 
wat een sterk Pc5 op het bord houdt. Nu dreigt 
o.a. 2.Pxb7 omdat er dan op 2..-De7  3.Pc5 
kan volgen.
TE ONTHOUDEN: probeer voor je paard 
sterke velden over de evenaar te organiseren.

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zppwq-+pzpp'
6-+n+p+-+&
5+-+nzP-+-%
4-vl-+-+-+$
3+N+-+NzP-#
2PzP-+QzPLzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Posi 3: Wit aan zet 
Maak een korte analyse en kies nadien tussen 

1.Td1  of  1.Ld2   of 1.a3

Een korte analyse van de stelling. Met de witte 
pion op e5 is de zwarte stelling een beetje 
verkrampt. Op basis van de pionstructuur heeft 
wit een "goede Lg2" en een "minder goede 
Lc1". Bij zwart is Lc8 "slecht" en Lb4 "goed". 
De zwarte dame staat op de open c-lijn en wit 
zou daarom natuurlijk graag een toren op c1 
plaatsen wat Pc6 vervelend pent.
Zwart heeft een sterk centraal opgesteld Pd5 
wat veel van zwarts nadelen compenseert.

De keuze tussen de drie opties:
1.Td1 is een ontwikkelingszet en dus 

aanvaardbaar.
1.Ld2 is een ontwikkelingszet maar 

dreigt de "minder goede" Ld2 te ruilen tegen 
de "goede" Lb4 en laat op een volgende zet 
Tc1 toe. GOEDE zet.

1.a3 is geen ontwikkelingszet en 
verzwakt de positie van Pb3. Een minder 
sterke zet dus.
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Eenvoudige tactiekjes
Deze keer een verzameling van eenvoudige 
tactiekjes. Het zijn er dan ook een pak meer 
dan normaal, maar ik hoop dat je deze kleine 
tactiekjes vlot kan doorlopen. Ik wed dat je ze 
bijna allemaal vindt als je telkens de "zwakke 
punten" zoekt want daarrond draait het in 
95% van de gevallen.

XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-tR!
2zPPzPLwQ-zPP"
3-+N+-sN-+#
4+l+-zPP+-$
5-+-+-+-+%
6+-sn-+n+-&
7pzppwq-zppzp'
8+-+rtrk+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet5

XABCDEFGHY
8rtr-+-+k+(
7zpR+-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-zP-+P#
2-+-+-zPP+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Is dit geen remise ...6

5  Pion d4 staat er nul-verdedigd dus ... 
"Uitschakelen verdediging pion d4"  met 
1.....-LxPf3  2.LxLf3 - Pxd4 (of Txd4) en 
pionwinst.

6   Met 1.Taxa7! wint wit een eerste pion want 
1...-TxTa7?(of Tx Tb7?) loopt mat met 
2.TxTb8 (of TxTa8). Wit dreigt nu pion f7 te 
slaan en dus speelt zwart hoopvol 1....-Tf8 
waarop ....   2.Txf7! een 2e pion wint (2...-
TxTf7  3.TxTa8+). 

XABCDEFGHY
8-+l+-+-tR(
7zp-+-trkwqQ'
6-zp-+-+p+&
5+-trp+p+-%
4-+-sN-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+-+"
1+K+-tR-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet .....7

XHGFEDCBAY
1R+LtR-+-+!
2zPP+K+-zPP"
3-+P+-+-+#
4wq-zpP+N+Q$
5-+-snP+-+%
6+p+-zp-+-&
7pvlp+-+-zp'
8+k+r+-tr-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet8

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-tr-'
6p+-+kvl-+&
5+-+-zp-+p%
4-zP-+K+p+$
3zP-zP-vL-+-#
2-+L+-+-+"
1+-+-+R+-!
xabcdefghy

Wit aan zet9

7  Een nogal complexe stelling doch de 
oplossing is simpel, 1.TxTe7+ - KxTe7 
2.DxDg7+ met damewinst

8   Zwart zou graag de pion op b2 nemen doch 
Pc4 verdedigt hem .... Vandaar :1...-PxPc4 
2.DxPc4 - Txb2 met pionwinst.

9   Wit merkt op dat Lf6 "nul-verdedigd" staat. 
Met 1.Lb3+ - Ke7  2.Lc5+ moet zwart de 
verdediging van Lf6 opgeven. Stukwinst.
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XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7zp-wq-+pzp-'
6-+-+-+-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+-+-+P#
2-+Q+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Zwart heeft zopas Dc7 gespeeld om de dames 
te ruilen. Wit wint met .....10

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7zp-wq-+pzp-'
6-+-+-+-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+PwQ-+-+P#
2-+-+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Nu staat de dame op c3. Wit aan zet .....11

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-+-+-zp-'
6-zp-+p+-zp&
5+-+-vl-+-%
4P+-+L+-+$
3+P+-zP-+P#
2-+-+-+P+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet wint en ...Zwart aan zet wint.12

10   Een gekend thema ...met 1.Te8+ - TxTe8 
2.DxDc7 wint wit.

11  Wint weer met 1.Te8+ - Kh7  en 2.TxTc8! 
en torenwinst.

12  In beide gevallen is de oplossing dezelfde, 
en telkens gekoppeld aan het feit dat de torens 
"nul-verdedigd" staan en dus kwetsbaar zijn. 
Er volgt: 1.Lh7+ - KxLh7  2.TxTf8  en 1...-
Lh2+ 2.KxLh2 - TxTf1 (kwaliteitswinst.)

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-+-+pzp-'
6-zp-zp-+-zp&
5+-wq-+-+-%
4-+-sNP+-+$
3+PsnQ+-+P#
2P+-+-zPP+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet ....13

XABCDEFGHY
8-wQ-+-+-+(
7zp-+-+q+-'
6-zpP+-mkr+&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+p+-+-+P#
2-+-+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet staat een toren achter ....14

XABCDEFGHY
8Q+-+-vlk+(
7zp-+-+p+p'
6-zp-+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+Pwq-vL-+P#
2P+r+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet .....15 

13 Zwart ziet dat Pd4 "nul-verdedigd" 
staat ...Met 1...-DxPd4!  2.DxDd4 - Pe2+  en 
3...-PxDd4 heeft zwart een paard gewonnen.

14   maar dit is geen probleem want hij zet 
gewoon 1.De5+ mat. 
Wit kon ook proberen met 1.c7 een promotie 
te forceren maar matgeven is natuurlijk leuker.

15   Wit forceert mat met 1.DxLf8+ - KxDf8 
2.Lh6+ - Kg8  3.Te8 mat.
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XHGFEDCBAY
1-+-wQ-+-+!
2zP-+N+PmK-"
3-tRP+-zPP+#
4+-+P+-+-$
5-+-zp-+-+%
6+p+-zp-+-&
7p+p+l+-wq'
8+k+-+-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet .....16

XHGFEDCBAY
1-mKR+Q+-tR!
2+LzP-+-zPP"
3PzPNvL-sN-+#
4+l+P+-+-$
5-+-snP+-+%
6+psn-zp-+-&
7pvlpzp-+pzp'
8+ktr-wqr+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet ....17

XABCDEFGHY
8r+-wqrsnk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+p+-sn-+&
5+-+pvl-+l%
4-+-zP-vLP+$
3+-zPL+-+P#
2PzPQsN-zP-+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.18

16   Pakt uit met 1...-Da3+  2.Kb1 Da1 mat

17  Ziet pionwinst met 1....-PxPf3+  2.LxPf3 - 
Lxh3 (met aanval op Tf1) 

18 Wit komt een stuk voor met ....1.dxLe5! en 
hij wint een stuk want er staan nu 2 zwarte 
stukken aangevallen.

TE ONTHOUDEN: Als er 2 stukken 
aangevallen staan kan men meestal maar één 
stuk redden

XHGFEDCBAY
1-mK-tR-+-tR!
2zPP+-wQ-zPP"
3-+-vL-zP-+#
4+P+-+p+-$
5-sNPzPp+-+%
6+p+-+-vl-&
7p+p+-zp-zp'
8+ktr-wql+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet ....19

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7+l+-vlp+-'
6pzp-+-+-mk&
5+-zppzp-+-%
4-+-+-zPQ+$
3+P+-zP-+-#
2P+PzP-+PzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet ....20

XABCDEFGHY
8-+-tr-tr-mk(
7zppwql+psn-'
6-+-+psNpzp&
5+-+-zP-+-%
4-zPp+-+P+$
3+-zP-vL-+-#
2P+-wQ-zP-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet .....21

19  Met 1....-DxPg5! verliest wit een stuk 
omdat Le3 absoluut gepend staat. Op 2.LxLb6 
volgt uiteraard 2...-DxDd2

20  Ziet dat er 2 zwarte stukken ongedekt staan 
en slaat toe met 1.Dd7! en zwart verliest een 
stuk met deze dubbelaanval.

21  Had graag matgezet met Dxh6, maar Le3 
staat in de weg.... dus 1.Lb6! met aanval op 
Db6 zodat zwart ofwel dame verliest of mat 
gaat via Dxh6.
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Maak geen fouten
Als je tegenstander een combinatie kan uitvoeren betekent dit dat je voordien een tactische fout 
maakte. De kunst is dus deze "tactische fout" niet te spelen, en hierbij heb ik enkele oefeningen 
verzameld die dit onderwerp bespelen.

Je krijgt telkens per oefening enkele opties waaruit je een keuze moet maken. 
Eentje daarvan is fataal en verliest door een combinatie.

Ik nodig je ook uit om per voorgestelde zet telkens een quotering  "goed" - "aanvaardbaar" of 
"fataal" te geven. Je kan dit dan nadien vergelijken met mijn appreciatie.

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7+p+-+pzpp'
6p+-+psn-+&
5wq-+l+Q+-%
4-+pzP-+-+$
3+-zP-+-vL-#
2PzP-sN-zPPzP"
1+K+-tRL+R!
xabcdefghy

Opgave 1: Wit aan zet
Kies tussen: 1.Lxc4    1.Pxc4    1.De5

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

Opgave 2: Wit aan zet
Kies tussen: 1.h3   1.Td2    1.Td8 

XHGFEDCBAY
1R+K+-+-tR!
2zPPzPN+QzPP"
3-+-zP-+-+#
4+-+pzP-+-$
5-+-+q+-+%
6+-+p+-+-&
7pzpp+-+pzp'
8tr-+k+ltr-(
xhgfedcbay

Opgave 3: Zwart aan zet
Kies tussen:  1...-0-0   1...-f5   1...-Ld7 

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2mK-zPNvL-+-"
3PzPQ+-+-+#
4+-zp-+-+-$
5-zpPzp-+-+%
6+-+-zP-+r&
7p+-+n+-+'
8+ktr-vl-+-(
xhgfedcbay

Opgave 4: Zwart aan zet
Kies tussen: 1..-Ta2   1..-Lf6   1..-Txf5
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Oplossing:
Opgave 1: 

1.Lxc4 is FATAAL wegens   1....Le4+  (ik wed dat je die niet gezien had) en 
2.TxLe4 en 2...-DxDf5 met materiaalwinst voor zwart.
TE ONTHOUDEN: ook in de verdediging altijd eerst alle schaakzetten bestuderen.

1.Pxc4 is GOED omdat op 1....Le4+? nu  2.DxLe4! - PxDe4 3.PxDa5! volgt 
(dit is dus het verschil met de vorige variant 1.Lxc4) met stukwinst voor wit. De zet 
1.Pxc4 is dus een diepe val.

1.De5 is AANVAARDBAAR en voorzichtig maar zet geen valletje op voor 
zwart .

Opgave 2:
1.h3 is een zet die geen tactische nadelen heeft. AANVAARDBAAR.

1.Td2 is FATAAL wegens  1...-Da5+ en 2...-DxTd2

1.Td8 is eveneens FATAAL wegens 1....Da5+   2...-DxTd8
TE ONTHOUDEN: ook in de verdediging altijd eerst alle schaakzetten bestuderen.

Opgave 3:
1...-0-0 is een GOEDE zet die de ontwikkeling beëindigt en geen 

verzwakkingen creëert.

1...-f5? is geen ontwikkelingszet en creëert verzwakkingen. Wit kan dan 
immers met 2.Dc7! (aanval op Tb8 en pion g7) binnendringen en materiaal winnen. 
FATAAL.

1...-Ld7 is een GOEDE zet die de ontwikkeling beëindigt en geen 
verzwakkingen creëert.

Opgave 4:
1...-Ta2 is FATAAL wegens 2.Db3+  Altijd opletten als je je stukken ongedekt 

zet  (Ta2) en er schaakjes mogelijk zijn. 
TE ONTHOUDEN: ook in de verdediging altijd eerst alle schaakzetten bestuderen.

1...-Lf6 lijkt ook slecht wegens 2.Db7 (valt 2 ongedekte stukken aan), maar 
zwart kan hier gelukkig ontsnappen met 2...-Txd6. Conclusie: 1...-Lf6 is (net) 
speelbaar

1...-Txf5 is FATAAL. Er staan nu tal van ongedekte stukken op het bord. Ik 
som even op: Tf5 - Pd7 - Ld8 en Ta6. Zoiets is vragen voor afstraffing die wit geeft 
met 2.Dd3! (valt de 2 ongedekte torens aan en zwart verliest veel materieel).
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Ontwikkel je voorstellingsvermogen
Deze oefening kennen we al. We vertrekken telkens van het diagram, en 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-tr-+-sn-+(
7+p+k+-+p'
6q+pzPp+p+&
5+-zP-+p+-%
4-tR-+-zP-tr$
3zPQ+-+-sNP#
2-zP-+-zPK+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

Men speelt  1.Dc3 - e5  2.Dxe5 - Pe6 3.Df6 - 
Th6  4.De7+ - Kc8. Hoe geeft wit nu mat in 2? 22

XHGFEDCBAY
1K+R+-wQ-tR!
2zP-zP-+-+P"
3-zPp+-sNPvL#
4zp-+pzPP+-$
5-+-+-+-wq%
6+-sn-+p+-&
7-vlpzp-+pzp'
8tr-+k+-+r(
xhgfedcbay

Men speelt:  1...-hxg3  2.fxg3 - Txh2+  3.KxTh2 
- Pg4+  4.Kg1(waarom niet 4.Kh1?)  - Lxd4+ 
5.Tf2 - LxTf2+ 6.Kf1 en geeft zwart nu mat in 

enkele zetten. Hoe? 23

22    Met 5.d7+ - Kc7  6.d8D en dubbelschaak 
en mat.

23   Wit mag geen 4.Kh1 spelen wegens Dh5+ 
5.Kg1-Dh2 mat). Na 6.Kf1 loopt wit mat met 
6....-Dh5! en mat via Dh1 is onvermijdelijk 
omdat Kf1 niet kan bewegen.

XABCDEFGHY
8-+-tr-vl-tr(
7+kzp-+-zpp'
6p+-+lzp-+&
5+-+n+-+-%
4Q+-zP-+-+$
3+-sNL+-+-#
2P+-wq-zPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Men speelt :  1.Tb1+ - Pb4  2.Lxa6+ - Kb8 en 
hoe geeft wit nu mat in 2? 24

XABCDEFGHY
8-mk-tr-vl-tr(
7+pzp-+-zpp'
6p+-+lzp-+&
5+-+n+-+-%
4Q+-zP-+-+$
3+-sNL+-+-#
2P+-wq-zPPzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

Men speelt 1.Txb7+ - KxTb7  2.Tb1 - Lb4 
3.Lxa6 - Kb8  4.PxPd5 - TxPd5 en hoe maakt 

wit het nu af ?25

24    Met  3.Db5+ - Ka8(7)  4.Db7 mat

25   Met  5.TxLb4+ (DxLb4? - DxDb4 en de 
aanvalskracht is afgenomen)  - DxTb4  6.DxDb4 
en mat volgt.


