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Schaakanekdote:
De schaakkampioen Akiba Rubinstein, beroemd om zijn pathologische verlegenheid, 

werd eens gevraagd: "Wie is je tegenstander vanavond?" 
"Vanavond," antwoordde hij, "speel ik tegen .... de zwarte stukken"

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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Schaakopeningen voor Afrika

Indien er voldoende belangstelling is zal ik 2 boekjes 

"BONDIG openingsrepertoire voor de witspeler" 

uitwerken ten voordele van "noodhulp voor Afrika".

Openingsrepertoire e4 :  Wit speelt (1.e4)   +  120 oefendiagrams

Openingsrepertoire d4 :  Wit speelt (1.d4)   +  120 oefendiagrams

Ik maak zelf een (goede) keuze uit de mogelijke varianten zodat de theoretische leerstof beperkt 
blijft. Elk boekje zal ongeveer 20 blz "theorie" bevatten en 20 blz "oefendiagrams" die je toelaten 
de leerstof beter te assimileren. (Totaal is elk boekje dus 40 blz )

Elk boekje kost 10 Euro en de OPBRENGST stort ik integraal aan "noodhulp voor 
Afrika"

Indien je interesse hebt graag een seintje voor 20 April voor welk "openingsrepertoire" zodat ik kan 
beslissen of ik ze maak of niet.
Ik verwacht dat de productie ervan klaar zal zijn in augustus 2012.

Jan Gooris                                 schaaktraining.met.jan@gmail.com

En omdat het 1 april is vandaag een grapje ....

GELAATSUITDRUKKINGEN
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Zet eens een valletje op
Hierbij een nieuwe aflevering waar we proberen de tegenstander in een valletje te lokken.
Het is aangeraden dit te doen als je zelf slecht staat, of wanneer het geen groot nadeel is als hij er 
niet intrapt. Hieronder enkele opgaven waar je gevraagd wordt een valletje te bedenken. 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-trpmk-'
6-+-+-wqp+&
5+p+-+PwQ-%
4-+pzP-+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+-tR-zP"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

Val 1: Wit aan zet1

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-vl-zPpvL-+$
3+-+-zP-+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-+QmK-sNR!
xabcdefghy

Val 2: Wit aan zet2

1 Wit speelde hier 1.Dg1. Zwart begreep de 
pointe niet en speelde argeloos 1....-a5? wat 
onmiddellijk verloor wegens 2.fxg6 - Dxg6 
3.Tg2 en opgave. Zwart had de val kunnen 
vermijden met bijvoorbeeld 1...Kh7 

2  Wit probeerde hier terecht 1.LxPb8 en als 
zwart nu 1...-TxLb8? zou spelen volgt er 
2.Da4+ en stukwinst (Lb4). Zwart zag het 
valletje en speelde 1....-LxPd2+ en dan 2...-
TxLb8.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+l+pvlp'
6-wqn+p+-zp&
5+-+pzP-+-%
4-+-zP-+-+$
3sN-+-+N+-#
2PzP-wQLzPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Val 3: Wit aan zet3

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zppzp-sn-snp'
6-+-zpPzpp+&
5+-+-+-+-%
4q+L+-+-+$
3vL-zP-+N+-#
2P+-+QzPPzP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

Val 4: Wit aan zet4

3  Met 1.Pc2! plaatst wit pion b2 ongedekt. 
Als zwart hierop toehapt met 1...-Dxb2 volgt 
vernietigend 2.Tfb1! en dameverlies.
Overigens was 1.Ld3 ook een valletje geweest 
waarop zwart natuurlijk niet 1...-Pxd4 
2.PxPd4 - DxDd4 mag spelen wegens 3.Lxh7+ 
en damewinst.
Positioneel is 1.Pc2 echter de beste keuze 
omdat wit zo een stuk centraler opstelt.

4  Met 1.Lb4 plaatste wit een smerig valletje 
want het lijkt alsof wit een fout maakt want na 
1...-a5 lijkt toch Lb4 verloren te gaan ....Neen 
want 2.Lb5! en Da4 gaat verloren.
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Verdedigen
Verdedigen is naar mijn mening moeilijker dan aanvallen. De kunst bij goed verdedigen is niet 
enkel van de mogelijke dreigingen vooraf te zien, maar ook van geen onnodige nieuwe zwaktes te 
creëren want dit maakt het alleen gemakkelijker voor de aanvaller. Een goede verdediging vraagt 
soms ook de nodige fantasie omdat soms vanzelfsprekende zetten onvoldoende zijn.
Enkele oefeningen:

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-+p+pzpp'
6lzp-+-+-+&
5zp-+-zP-wq-%
4P+-zP-sn-+$
3vLP+-+-+-#
2-+Q+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Oef 1:  wit aan zet 

moet iets doen aan de matdreiging op g2.
Welke opties zijn er? En dewelke kiezen we ?

Vooreerst opmerken dat wit materieel gezien 
beter staat. Hij heeft een kwaliteit en een pion 
meer en zou dus uiteraard graag winnen. 
Wit heeft 3 mogelijke verdedigingszetten 
tegen het mat op g2. Dit zijn : 1.De4 of 1.g3 of 
1.f3

Even analyseren:
1.De4 - Ph3+  2.Kh1 (Kf1 kan niet 

vanwege La6) en Pxf2+ en dameverlies. Dus 
FATAAL.

1.g3 - Ph3+  2.Kg2 (Kh1? -Lb7+) en 
nu kan zwart kiezen uit 2...-Pf4+ (3.Kg1 - 
Ph3+) of  2...- Lb7+ (3.Kf1 (KxPh3? - Dh5 
mat) - La6+ 4.Kg2 - Lb7). Beide varianten zijn 
zonder diepere berekingen "remise-achtig". 

1.f3 (nu dekt Dc2 het mat) en nu is:
1... - Ph3+  2.Kh1 OK voor wit
1...-Le2 (dreigt mat op g2) 

2.TxLe2 OK voor wit.  

Conclusie: De enige zet die voor wit enig 
voordeel blijft houden is 1.f3!. Iemand met 
voldoende positioneel gevoel zou deze zet 

zonder berekening mogelijk direct kiezen want 
het karakteristieke aan deze zet is dat hij geen 
belangrijke verzwakking veroorzaakt. Vooral 
de witte velden (f3 -g2 en h3) blijven sterk 
zodat La6 daar geen onrust kan veroorzaken. 

XABCDEFGHY
8r+l+-tr-+(
7+p+-+-vlk'
6-+-zp-+-zp&
5+P+-zP-zp-%
4-+L+P+qsn$
3+-vL-+-+-#
2-wQ-+NzPPzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

Oef 2: wit aan zet ....

Er dreigt mat op g2 en er zijn maar 2 valabele 
verdedigingszetten voor wit. Ofwel 1.g3 ofwel 
1.Pg3.

Even bekijken:
-1.g3 (verzwakt de velden f3 en h3!!) - 

Pf3+  2.Kh1 - Dh3! en mat op h2 is 
onvermijdelijk. Merk op dat zowel Ph4 als 
Dg4 dankbaar gebruik gemaakt hebben van de 
verzwakking veroorzaakt door de zet 1.g3.

- 1.Pg3! en wit creëert geen 
verzwakkingen in zijn koningsstelling 
waardoor de zwarte aanval stil valt.

TE ONTHOUDEN: probeer geen onnodige 
verzwakkingen te spelen want dit maakt de 
verdediging alleen maar moeilijker.
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XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zppwql+pzpp'
6-+nvlpsn-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+NzP-+P+-#
2PzPL+-vLPzP"
1tR-sNQtR-mK-!
xabcdefghy

Oef 3: Wit aan zet 

moet iets doen aan de druk op h2.
Wit aarzelt tussen 1.h3  -  1.g3 - 1.h4. 
Wat stel je voor ? 

Als introductie meegeven dat dit hier een type 
stelling is van ongelijke rokades en hier dus 
pionaanvallen standaard zijn teneinde een bres 
te slaan in de koningsstelling van de 
tegenstander. 
Het is altijd moeilijk om hier berekeningen te 
maken en dan werk ik hier altijd met algemene 
positionele argumenten.
Ik som de mogelijke argumenten even op.

1.h3 verzwakt de zwarte velden 
rondom Kh1 maar er zijn "gelukkig" nog Lf2 
en Pc1 (naar e2) die kunnen mee verdedigen. 
Zwart heeft niet direct nieuwe 
aanknopingspunten om zijn aanval verder te 
zetten wat wit ook de tijd geeft om zelf iets 
aanvallend op te starten.

1.g3 verzwakt niet direct de zwarte 
velden maar ... laat toe dat zwart met 1...-h5 
(en nadien h4) verder de druk verhoogt op g3. 
Het probleem is vooral dat na een pionruil de 
h-lijn geopend wordt en Th8 zich mee in de 
strijd kan gooien.

1.h4 verzwakt de zwarte velden 
rondom Kh1 en maakt ook pion h4 "zwak". 
Niet mijn stijl. Ik verkies weinig zwaktes als ik 
moet verdedigen. 

Conclusie: het lijkt erop dat 1.h3 de minste 
nadelen heeft, alhoewel je daar natuurlijk nooit 
100% zeker kan van zijn.
Om aan de zwarte druk te ontsnappen zal wit 
moeten tegenaanvallen of stukken ruilen. 

XHGFEDCBAY
1-mK-+-+-tR!
2zPPzP-+PzPP"
3-+-tR-+-+#
4wQ-+-+-+-$
5-+-+pzp-wq%
6+-vLl+-+-&
7pzpp+-+-zp'
8+ktr-+-tr-(
xhgfedcbay

Oef 4 : Zwart aan zet.

Wat dreigt wit en welke verdedigingsopties 
heeft zwart ?

Deze stelling komt uit een blitz-partij van 
Aljechin (1943). Wit (Aljechin) heeft zopas 
18.Lf6!? gespeeld. 

Wat dreigt wit? 
Wit dreigt 19.Dg5-g6 20.Dh6 en 21.Dg7 mat.

Welke verdedigingsopties zijn er ?
Ik som even op aan dewelke ik zou denken 
met een korte analyse.
1...-Kh8 zodat op 2.Dg5?! - Tg8 komt, doch 
wit speelt dan 2.Lxg7+! - KxLg7  3.Dg5+ - 
Kh8  4.Df6+ - Kg8  5.Tg3+ loopt mat    

1...-h6 zodat op 2.Lxg7?! - KxLg7  3.Tg3+ - 
Kh7 kan volgen wat nog verdedigbaar lijkt. 
Wit speelt echter 2.Tg3 (druk op zwakke punt 
g7 !) - g6  3.Dxh6 en loopt mat.

1...-Tfc8 (vluchtveld voor Kg8) 2.Dg5 - Kf8 
en zwart lijkt te ontsnappen doch 3.TxLe6! en 
zwart gaat mat.

Wat is er nog ??? 
Ah !! verdedigingsstukken bij brengen met ....
1...-Lf5!! zodat op 2.Dg5 (of Tg3)- Lg6 volgt 
en de zwarte burcht gesloten blijft.

Conclusie: 1...-Lf5! is de enige die de stelling 
kan houden. Een beetje logisch ook want het is 
de enige die verdedigingsstukken laat 
aanrukken en geen bijkomende verzwakkingen 
veroorzaakt.
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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-+-trk+-tr(
7zp-tRl+ptRL'
6-zp-+p+-sN&
5+-+p+n+P%
4-+-+-+-+$
3vL-+-+-+-#
2-+-+-zPP+"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy

Men speelt:  1.Txf7 - PxPh6 en nu geeft wit mat 
in 5. Lijkt moeilijk, maar gemakkelijk omdat 

zwart telkens maar 1 zet heeft.     Oplossing ? 5

XABCDEFGHY
8r+-+k+-+(
7zpp+-+-+Q'
6-+-zp-+-+&
5+-zp-zpp+-%
4-+-+N+-+$
3+-+P+-+P#
2P+q+-+LmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Men speelt : 1.Pf6+ - Kf8  2. Dg8+ - Ke7 
3.Pd5+ - Kd7  4.Df7+ Kc6 en hoe wint wit nu ?6

5  Met 2.Te7+ -Kf8 (de enige)  3.Texd7+ - Ke8 
(de enige)  4.Te7+ - Kf8 (de enige)  5.Tf7++ 
(dubbelschaak) - Ke8 (de enige)  6.Tde7 mat.

6  Met 5.Pb4++ (dubbelschaak) wint hij Dc2 en 
de partij.

XABCDEFGHY
8r+-wqntrk+(
7+l+-+pzp-'
6-+-+-+Q+&
5+p+-zpN+-%
4p+-+-+-+$
3+LzP-+-+P#
2PzP-+-zPP+"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

Men speelt 1.Ph6+ - Kh8  2.Pxf7+ - TxPf7 
3.Dh5+ - Kg8  en wit geeft mat in 2. Hoe ?7

XABCDEFGHY
8r+-+-snk+(
7+-+-+-vl-'
6-+-wq-zpP+&
5+-+p+L+-%
4pzp-+-+-+$
3+-+-+-+Q#
2PzPP+-+-+"
1+-mK-tRR+-!
xabcdefghy

Men speelt 1.Le6+ - PxTe6  2.Dh7+ - Kf8 en 
hoe verzekert wit zich nu van winst ?8

7  Met 4.DxTf7+ - Kh8(h7) 5.Dh5 mat

8  Met 3.Txf6+ - Ke7(e8) (LxTf6? 4.Df7 mat) 
4.TfxPe6+ (of 4.DxLg7)  en wit wint veel 
materiaal. 
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Analyse met Jan
Hierbij een oefenpartij die ikzelf speelde en van enige analyse voorzag.

1700 Elo - Jan
1.d4  g6  2.e4  c5  3.Le3?!  Lg7  4.Pf3  d6 
Diagram 

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+ntr(
7zpp+-zppvlp'
6-+-zp-+p+&
5+-zp-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+-vLN+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRN+QmKL+R!
xabcdefghy

Hier was een bedenking wat zwart zou moeten 
spelen als wit met 5.Lb5+ zou verder zetten. 
Ik zou dan opteren voor het verrassende 5...-
Pc6!?  en  op  6.d5  kan  zwart  dan  6...-Da5+ 
7.Pc3  -  LxPc3+   8.bxLc3  DxLb5   9.dxPc6 
Dxc6 spelen wat hem goed spel geeft. 
Overigens  was er  ipv  6...-Da5+ ook nog het 
klassieke escape-maneuver "6...-a6  7.La4 - b5 
8.dxPc6  -  bxLa4"  doch  dan  heeft  zwart  een 
slechtere pionstructuur. 
5.h3?!  cxd4  6.Pxd4  Pc6  7.c3?!  Pf6  8.Pxc6 
bxc6 9.Df3?! Diagram 

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zp-+-zppvlp'
6-+pzp-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-zP-vLQ+P#
2PzP-+-zPP+"
1tRN+-mKL+R!
xabcdefghy

Wit "dreigt" 10.e5 om 11.Dxc6 te spelen. Moet 
zwart zich daar zorgen over maken ?

Neen, want wit heeft nog niet gerokeerd en als 
hij effectief 10.e5 zou spelen kan zwart kiezen 

uit  10...-Pd5  (het  beste)  of  10..-dxe5  om na 
11.Dxc6 -Tb8 en bijvoorbeeld Lb7 te  spelen 
zodat  wit  in  de  problemen komt omdat  Ke1 
nog steeds niet veilig staat. 

9...0–0 10.Pd2 Dc7 Met de bedoeling pion c6 
en ook pion a7 te dekken zodat Tb8 mogelijk 
wordt.  Bovendien stond de dame daar op d8 
toch in de tocht als wit Td1 zou spelen. 
11.Ld3 
[Variante:  wat  als  11.Lc4  -  d5  zou  gespeeld 
worden. Zie analyse-diagram hieronder 

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zp-wq-zppvlp'
6-+p+-snp+&
5+-+p+-+-%
4-+L+P+-+$
3+-zP-vLQ+P#
2PzP-sN-zPP+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

 Kan wit nu geen 12.Lf4 spelen?
Neen, want dan volgt 11...-e5! en er staan 2 
stukken aangevallen en dat is FATAAL] 

11...Tb8 12.Tb1 Diagram 
XABCDEFGHY
8-trl+-trk+(
7zp-wq-zppvlp'
6-+pzp-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-zPLvLQ+P#
2PzP-sN-zPP+"
1+R+-mK-+R!
xabcdefghy

 Wit heeft zopas 12.Tb1 gespeeld. 
Wat is er veranderd in de stelling ? 

Inderdaad, pion a2 staat nu niet meer gedekt. 
Zwart  zag  2  opties  om daar  van  gebruik  te 
maken. Ofwel Da5 ofwel Le6. 
Waarom gaat de voorkeur naar Le6 ?
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Omdat dit een ontwikkelingszet is, terwijl Dc7 
al  gespeeld  heeft  en  in  zekere  zin  al 
ontwikkeld  staat.  Zwart  had  bovendien  ook 
niet de intentie van snel de e7-pion te spelen 
omdat anders pion d6 te zwak wordt. 
12...Le6 13.0–0 Lxa2 14.Ta1 Txb2 15.Lc4?!  

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-wq-zppvlp'
6-+pzp-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+L+P+-+$
3+-zP-vLQ+P#
2ltr-sN-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Geef 2 goede voortzettingen voor zwart.

 De voor de hand liggende zet is  15...-LxLc4 
maar  ook  15...-TxPd2 is  een  sterke  optie 
aangezien er op 16.LxTd2? - LxLc4 volgt.
De "normale" zet 15...-LxLc4 is echter veiliger 
want in de andere variant moet zwart opletten 
dat de toren nog uit de witte stelling geraakt. 
15...Lxc4 16.Txa7 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7tR-wq-zppvlp'
6-+pzp-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+l+P+-+$
3+-zP-vLQ+P#
2-tr-sN-zPP+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Geef 2 goede opties voor zwart.
De gespeelde zet 16...-Tb7 is een gezonde zet 
omdat  hij  stukken  ruilt  en  de  tactiek  uit  de 
stelling haalt terwijl zwart een pion voor staat.
Er is ook 16...-DxTa7!  17.LxDa7 -TxPd2 wat 
zwart  bijkomend  materiaal  voordeel  oplevert 
maar  waardoor  er  een  erg  onevenwichtige 
stelling op het bord komt die zwart dus goed 
moet spelen. Deze zet is dus iets meer "risico-
vol"  maar  wel  beter  voor  zwart.   16...Tb7 

17.Txb7 Dxb7 18.Pxc4 Diagram
XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+q+-zppvlp'
6-+pzp-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+N+P+-+$
3+-zP-vLQ+P#
2-+-+-zPP+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet ziet "nul-verdedigde" punten ....

18...Db3  dubbelaanval  op  2  zwakke  punten 
19.Pd2 Dxc3 20.De2 d5 21.f3 d4 22.Lf2  

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+-zppvlp'
6-+p+-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+-zpP+-+$
3+-wq-+P+P#
2-+-sNQvLP+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

 Geef enkele goede aanvalszetten van zwart.

Ik  zag  hier  22...-Ph5 (idee  Pf4)   of  22...-
Tb8(a8) of het gespeelde 22...-Lh6 (aanval op 
een nul-verdedigd stuk) 22...Lh6 23.Pc4 

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+-zpp+p'
6-+p+-snpvl&
5+-+-+-+-%
4-+NzpP+-+$
3+-wq-+P+P#
2-+-+QvLP+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

 Hier zag ik een valletje, doch wit kon nog net 
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ontsnappen. 
Zie je ook het valletje en wat ga je doen om 
het valletje eventueel te laten lukken.

Antwoord: het  valletje  was  23...-d3 en  Pc4 
gaat bijna verloren. Wit kan echter nog 24.Da2 
spelen wat ook Pc4 afdekt. Vandaar dus de nu 
volgende  zet  23...-Ta8  (dit  stuk  moest  toch 
geactiveerd  worden)  en  nu  dreigt  effectief 
24...d3 en stukwinst omdat Da2 niet meer kan.
23...Ta8 24.Td1 een goede zet. Hij verhindert 
d3 en zet pion d4 onder druk.  24...c5 25.e5?! 
Positioneel  een  niet  zo  sterke  zet  want  nu 
krijgt Pf6 gratis een sterk veld op d5. Dit had 
enkel  aanvaardbaar  geweest  als  wit  daarvoor 
iets in de plaats zou krijgen maar dit is niet zo. 
25...Pd5 26.e6 f6!  Natuurlijk gaat zwart pion 
e6  niet  slaan  want  dan  krijgt  wit  enige 
tegendruk  met  Dxe6+.  De  zwarte  konings-
stelling wordt mooi afgesloten gehouden zodat 
wit  geen  tegenkansen  krijgt.  27.De4? 
wanhoop,  maar  wit  dacht  een  kleine 
combinatie  gezien  te  hebben  27...Dxc4 
28.Lxd4 cxd4 29.Txd4 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-+-zp-+p'
6-+-+Pzppvl&
5+-+n+-+-%
4-+qtRQ+-+$
3+-+-+P+P#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

 Het lijkt erop dat wit nu Pd5 zal terug winnen, 
alléén  ...  kan  zwart  ontsnappen  op meerdere 
manieren.  Kan je er 4 opsommen ?

Antwoord:
- 29...-Dc1+ enz (zie partij)
- 29...-Le3+  30.DxLe3 -PxDe3 

31.TxDc4 PxTc4 en zwart heeft 2 stukken 
meer

- 29...-DxTd4+  30.DxDd4 Le3+ 
31.DxLe3 PxDe3 en zwart heeft 2 stukken 
meer

- 29..-Ta1+  30.Kh2 Dc7 enz 

29...Dc1+ 30.Kh2 Lf4+ opgave want op 31.g3 
volgt natuurlijk Ta2+ en mat volgt.

Wat waren nu de grote fouten 
van wit in deze partij ?

Ik som ze even op:
3.Le3?! is een beetje onnauwkeurig omdat 
hierdoor onmiddellijk pion b2 kwestbaar 
wordt. Er is trouwens een VUISTREGEL die 
zegt dat je best eerst paarden ontwikkelt voor 
de lopers. Dit omdat het vrij snel duidelijk is 
waar het paard naar toe moet (meestal f3 of 
c3) terwijl de goede ontwikkeling van de loper 
afhangt van meerdere factoren en dus niet 
voorbarig moet gebeuren.

5.h3?! is geen ontwikkelingszet. In een 
gesloten stelling is dit geen probleem, maar in 
open stellingen is elke tempozet belangrijk.

7.c3?! weer geen ontwikkelingszet die 
bovendien een interessant veld voor Pb1 
afneemt. Vanaf hier is het witte 
openingsvoordeel verspeeld en staat de stelling 
gelijk.

9.Df3?! weliswaar een ontwikkelingszet maar 
niet met het juiste stuk. Wit zou beter Lf1 
ontwikkelen om sneller te rokeren.

15.Lc4?! wit had beter 15.Pc4! gespeeld 
waarna zwart zijn La2 moet ruilen tegen Pc4 
en wit dus met het loperpaar over blijft wat 
een kleine compensatie is voor de pion 
achterstand. Door echter 15.Lc4 te spelen ruilt 
zwart gewoon lopers en heeft wit geen enkele 
compensatie voor het pionverlies.

25.e5?! een positionele toegeving die toelaat 
dat Pf6 zich ook in de strijd gooit. 
Doe dus geen positionele toegeving als je er 
zelf niets voor in de plaats krijgt !

27.De4? dergelijke wanhoopsdaden komen 
veel voor als men zich in een moeilijke stelling 
bevindt. Het zijn enkel de hele sterke schakers 
die zich een hele partij keihard kunnen 
verdedigen zonder aan de druk te bezwijken.
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Combinaties 5
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.
XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-tR!
2zPPzPN+-zP-"
3-+-+r+-zP#
4+-+-snp+-$
5Q+-zPp+p+%
6+-+p+-+p&
7-zp-wq-+-+'
8+ktr-+-+-(
xhgfedcbay

Combi 1: Zwart aan zet. 
Motief ?9 Oplossing?
XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zp-+-+p+p'
6-zp-+-+p+&
5+-+-vl-sN-%
4-+-wq-+-+$
3zP-+-+-+P#
2-zPQ+-zPP+"
1+R+-tR-mK-!
xabcdefghy
Combi 2: Wit aan zet. 
Motief ?10 Oplossing?

9  Het voor de handliggende motief is Pe2 dat 
aangevallen staat doch enkel door Dh5 
verdedigd is. 

10  In deze stelling zijn er 3 zwakke punten bij 
zwart.  Dit zijn pionnen f7/h7 en Le5 die 
telkens "nul-verdedigd" staan.  

XABCDEFGHY
8rsn-+k+ntr(
7zp-wq-+pzpp'
6-+pvl-+-+&
5+-+p+l+-%
4-+-+-+-+$
3+-sN-+N+P#
2P+P+LzPP+"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy
Combi 3: Wit aan zet. 
Motief ?11 Oplossing? 
XHGFEDCBAY
1-mK-tR-+-+!
2sN-zP-wQP+-"
3qzP-+P+P+#
4+p+-zp-+P$
5-+pvl-+-+%
6+-+-+-+-&
7-+-+-zppzp'
8+-+r+-mk-(
xhgfedcbay

Combi 4: Zwart aan zet. 
Motief ?12 Oplossing?

11  Het motief is Lf5 en Ta8 die ongedekt 
staan .... 

12  Het motief is de open h-lijn en Ph2 dat 
daar hulpeloos staat. 
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XABCDEFGHY
8q+-+-+k+(
7+p+-+pzpp'
6-+-+-+n+&
5+P+P+N+-%
4-+n+-+-+$
3+-+-+-+P#
2-+-+-zPP+"
1+-+QtR-mK-!
xabcdefghy

Combi 5: Wit aan zet staat 
uiteraard gewonnen. Kan 

wit het snel afmaken? 
Motief ?13 Oplossing ?

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+nvlp+-+&
5+N+q+-+-%
4-+-zp-+n+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-+LzPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy
Combi 6: Wit aan zet. 
Motief ?14 Oplossing ?

13 Een weerkerend motief. Het Pc4 staat 
ongedekt en pion g7 staat "nul-verdedigd". 

14  Het motief is hier dat Dd5 weinig ruimte 
heeft en Ld6 "die nul-verdedigd" staat. 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7vl-tr-tr-mkp'
6p+-+-zpp+&
5zP-+p+-+-%
4qzP-sN-+-+$
3+-+-zP-zP-#
2-wQ-+-zPP+"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy
Combi 7: Wit aan zet. 
Motief ?15 Oplossing?

XABCDEFGHY
8-+-+q+-+(
7vl-tr-tr-mkp'
6p+-+-zpp+&
5zP-+p+-+-%
4-zP-sN-+-+$
3+-+-zP-zP-#
2-wQ-+-zPP+"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy
Combi 8: Wit aan zet. 
Motief ?16 Oplossing?

15 Het motief is hier Tc7 die nul-verdedigd 
staat.

16  Het motief is hier weer Tc7 die nul-
verdedigd staat, alléén werkt de combinatie 
van hiervoor niet want op 1.TxTx7 - TxTc7 
2.Pe6+ volgt 2...DxPe6. 
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Antwoorden:

Combi 1 : De oplossing is 1...-Tf5!  2.Dg4 en nu 2....-Tg5! en wit moet de 
verdediging van Pe2 opgeven.  Zwart wint een stuk.

Combi 2 : Van de zwaktes op f7/h7 kan wit niet profiteren maar wel van deze 
op e5 met 1.Pf3! Deze dubbelaanval op Dd4 en Le5 levert stukwinst 
op.

Combi 3 : De oplossing is dus 1.Pxd5! aangezien op 1...-cxPd5 2.Dxd5 met 
dubbelaanval op beide ongedekte stukken volgt.

Combi 4 : Met 1...-Th8!  2.TxLe5 - DxPh2+  3.Kf1 - Dh1+  4.Ke2 - Df3+ 
5.Ke1 - Th1 is het mat.

Combi 5 : Met 1.Dd4! valt wit beide punten met 1 zet aan en moet zwart 
materiaalverlies toestaan.
Overigens is ook 1.Da4!? een interessante optie omdat 1...-DxDa4 
wordt afgestraft met 2.Te8+ - Pf8  3.Pe7+ - Kh8  4.TxPf8 mat. 
Vandaar dat zwart dan best 1...-Dc8 speelt zodat op 2.DxPc4! - 
DxPf5 (weer kan DxDc4? niet wegens hetzelfde mat van hiervoor) 
doch na 3.Te8+ - Pf8 4.Dc5! (een gepend stuk moet je aanvallen !) 
zal ook dit tot winst zal leiden.

Combi 6 : Op 1.c4 volgt 1...-Dc5 en er is geen winst. Vandaar 1.Lc4! - Dc5 
(1...-DxLc4? 2.PxLd6+   of  1...-Lxh2+  2.PxLh2 )  2.cxd4 - Pxd4 
(Db4 3.a3)  3.PxLd6+ - DxDd6  4.DxPd4 en wit heeft een stuk 
gewonnen. Ik merk op dat ook 3.DxPd4 een stuk wint, maar als je 
een stuk wint doe je er goed aan zoveel mogelijk (andere) stukken te 
ruilen omdat hierdoor de winstvoering veel gemakkelijker wordt. 
Vandaar dat 3.PxLd6+ mijn pragmatische voorkeur heeft op 3.DxDd4

Combi 7 : De oplossing is  1.TxTc7! - TxTc7  2.Pe6+ en torenwinst. Een mooie 
ingreep van de sterke voorpost (Pd4)

Combi 8 : De oplossing bestaat er in van de zetten om te draaien. Dus 1.Pe6+ - 
TxPe6  2.TxTc7+ en kwaliteitswinst

TE ONTHOUDEN: als een combinatie niet wil werken kan 
ZETTEN OMDRAAIEN soms wonderen doen.


