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Uitspraken van Savielly Tartakower: (Deel 1)

1. Het is altijd beter met materiaal van je tegenstander te offeren.

2. De winnaar is hij die de voorlaatste fout maakte

3. Tactiek is weten wat te doen als er iets te doen is, strategie is weten wat 
te doen als er niets te doen is.

4. Een partij is opgedeeld in 3 delen. Het eerste wanneer je hoopt het 
voordeel te hebben, het tweede waar je denkt het voordeel te hebben en 

het derde waar je weet dat .... je zal verliezen.

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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Wat is het kleine plan ?
Hierbij enkele kleine oefeningen waar ik je uitnodig "het kleine plan" te ontdekken.

XHGFEDCBAY
1-mKR+-tR-+!
2+LzPPwQ-+P"
3PzPN+-+P+#
4+-+-+-+-$
5-+-+-sn-+%
6+psn-zp-wqp&
7pmkpzp-trp+'
8+-tr-+-+-(
xhgfedcbay

Plan 1
Zwart speelt 18....-T8c7.

Wat is het plan van zwart ?1

XHGFEDCBAY
1-mKR+-tR-+!
2+LzPPwQ-+P"
3-zPN+-+P+#
4zP-+-+-+-$
5-+-+-sn-+%
6+psn-zp-wqp&
7pmkpzp-trp+'
8+-tr-+-+-(
xhgfedcbay

Plan 2
Wit heeft het plan doorgrond en speelt daarom 

19.h4.  Wat is nu het plan van wit ?2

1 Het zwarte plan is de torens te verdubbelen 
op de open c-lijn. Met  de zet Tc7 wordt 
bovendien ook pion e7 gedekt.

 
2 Het witte plan is met Lh3 te verhinderen dat 

er een toren op c8 kan komen. Als zwart dit 
toch echt wil doorzetten moet hij eerst e6 
spelen waardoor dan pion d6 zwak wordt. 
Wit heeft dan een zwakte veroorzaakt die 
hij nadien zal bestoken.

XHGFEDCBAY
1-mKR+-tR-+!
2+LzPPwQ-+P"
3-zPN+-+P+#
4zP-+-+-+-$
5-+-+-sn-+%
6+psn-zp-wqp&
7pmkpzp-trp+'
8+-+-+r+-(
xhgfedcbay

Plan 3
Zwart heeft toch 19....Tfc8 gespeeld. 

Wat is zijn plan als wit nu 20.Lh3 speelt ?3

XABCDEFGHY
8r+-mk-+-tr(
7zp-+l+-zp-'
6-+-+-zp-zp&
5+-vl-sn-+-%
4-+psNP+-+$
3+-zP-+NzP-#
2P+-+L+P+"
1+R+R+-mK-!
xabcdefghy

Plan 4
Wit speelt nu 23.Kh1.

Wat is zijn plan ?4

3 Als wit 20.Lh3 speelt is zijn plan niet van 
20...-e6 te spelen zoals wit hoopt, maar 
gewoon van met 20....Pce4! materiaal te 
winnen. Er volgde nog 21.LxTc8 - PxDd2 
22.PxPd2 - TxTc1 23. TxTc1  e6! en enkele 
zetten later gaf wit op want Lc8 zal op 
termijn verloren gaan.

4 Wit wil een tactische combi uitvoeren met 
stukwinst 24.Pe6+ en 25.PxLc5
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Zoek de fout en straf ze af ....
We moeten allemaal werken aan het beter opmerken van gemaakte fouten zodat we die correct 
kunnen afstraffen. Probeer de fouten te ontdekken in deze fragmenten en ze af te straffen. 
Opgelet, om enigzins een gewone partij te simuleren zijn er niet in elk partij-fragment fouten te 
bestraffen. Aan jou om te vinden waar wel.  

Partij 1 
XABCDEFGHY
8r+-+k+ntr(
7zpp+-+pvlp'
6-wqn+-+p+&
5+-zp-zpl+-%
4-+-+-+-+$
3+PzP-zPNvL-#
2P+-+LzPPzP"
1tRN+QmK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet5

XABCDEFGHY
8-+-trk+ntr(
7zpp+-+pvlp'
6-wqn+-+p+&
5+-zp-+l+-%
4-+-+p+-+$
3+PzP-zP-vL-#
2P+-sNLzPPzP"
1tRNwQ-mK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet6

XHGFEDCBAY
1r+-+-+-+!
2+-zP-tRKsN-"
3-+nzP-wQ-+#
4+-+p+PzP-$
5-+-+-zp-+%
6+pwq-+-+p&
7-mkp+-+-+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet7

5 Sorry, geen afstraffing

6 Met Pc4! verliest zwart de 
dame want op Db5(a6) 
volgt Pd6+ en LxDame

7 Met 1...Tc1+ wint zwart 
Dc3

Partij 2
XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-tR!
2zPL+QsN-vLP"
3-zPNzP-+P+#
4+n+-zPP+-$
5-+-zp-vl-+%
6+-+-+p+-&
7pzpp+n+pzp'
8+ktr-wqltr-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet8

XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-tR!
2zPL+rsNQvL-"
3-zP-+-+PzP#
4+n+-zPP+-$
5-+-+-+-+%
6+-sn-+p+-&
7pzpp+-+pzp'
8+k+-wqltr-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet9

XHGFEDCBAY
1-mK-tR-+-+!
2zPL+-wQ-vL-"
3-zP-+-+rzP#
4+-+-zPP+-$
5-+-+-+-+%
6+-sn-+p+-&
7pzpptR-+pzp'
8+k+-wqltr-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet10

8 Sorry geen afstraffing

9 Een mooie ! 1...-TxLg2+! 
2.Kxg2 - Pe3+   3...PxDc2

10 Te7 staat nul-verdedigd. 
Dus 1...Le6! en wit 
verliest materiaal.

Partij 3
XHGFEDCBAY
1-mKR+-+NtR!
2vLP+-+-zPP"
3P+Q+LzP-+#
4+-+P+-+-$
5-+-+-+-+%
6+pzp-+p+-&
7p+-+nvlpzp'
8trn+kwq-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet 11

XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-+!
2+PwQ-+-zPP"
3P+-+-+-+#
4+-+R+P+-$
5-+-zpPzp-+%
6+p+-wq-zp-&
7pmk-tr-+-zp'
8+-+r+-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet  12

XABCDEFGHY
8-+-wqr+-+(
7zp-+-+-mkp'
6-zp-tr-tRp+&
5+-zpPzp-+-%
4-+P+Q+-zP$
3zP-+-+R+-#
2-zP-+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet13

11 Er is winst na 1...LxLh2+ 
2.KxLh2 -Pe5!

12 Sorry geen afstraffing

13 Wit dringt binnen met 
1.Tf7+  Kg8 2.Txa7 met 
pionwinst.
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Een grootmeesterpartij onder de tactische loupe
Hierbij een partij tussen grootmeesters waarbij 
ik je uitnodig om naar de tactische pointes te 
zoeken.
Het betreft een partij tussen "Tal- Keres" 
(1954). Ze waren respectievelijk de 
schaakhelden van Letland en Estland.

Mikhail Tal - Paul Keres [E92]

1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6 5.Pf3 0–0 
6.Le2  e5  Zwart  heeft  gekozen  voor  de 
Konings-Indische  opening  en  nu  moet  wit 
kiezen hoe hij verder wil. Hij kan met  7.dxe5 
dxe5  8.DxDd8 TxDd8 9.Pxe5 blijkbaar  een 
pion  winnen  doch  dan  volgt  er  verrassend 
9....Pxe4!  en  wit  wint  zijn  pion  terug.  Een 
andere optie voor wit is 7.d5 en dan zal zwart 
snel  een  koningsaanval  opzetten  met  7...Ph5 
(of  Pe8)  en  8.f5.  Wit  kiest  hier  voor  het 
behouden  van  de  centrumspanning  en  heeft 
dan  keuze  tussen  7.0–0 en  7.Le3.  Vandaar 
dus ... 7.Le3 Pc6 8.d5 Pe7 9.h3 Pd7 10.Pd2 f5 
11.f3 fxe4 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzpnsn-vlp'
6-+-zp-+p+&
5+-+Pzp-+-%
4-+P+p+-+$
3+-sN-vLP+P#
2PzP-sNL+P+"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

  Wit aan zet neemt beter NIET terug met 
12.fxe4?  

Waarom niet ? 14

12.Pdxe4 Pf5 13.Lg5 Diagram 

14 Op 12.fxe4? volgt ver(r)assend  12...Pxd5! 
met pionverlies omdat er nu 13.....Dh4+ en 
verder mat dreigt.

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzpn+-vlp'
6-+-zp-+p+&
5+-+PzpnvL-%
4-+P+N+-+$
3+-sN-+P+P#
2PzP-+L+P+"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet. Wat volgt er op 13....De8? 15

13...Pf6! 14.Ld3 De8 Zwart moet nu niet bang 
zijn van 15.Pb5 Df7. Merk het verschil met de 
stelling 1 zet eerder   15.Pe2 
XABCDEFGHY
8r+l+qtrk+(
7zppzp-+-vlp'
6-+-zp-snp+&
5+-+PzpnvL-%
4-+P+N+-+$
3+-sNL+P+P#
2PzP-+-+P+"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

Wit heeft zopas 15.Pe2 gespeeld.
Wat verandert dit in de stelling en hoe kan 

zwart daarvan gebruik maken ?16

15 Op 13...De8 volgt 14.Pb5 en pionverlies. 
ALTIJD naar de ongedekte punten kijken is 
de boodschap

16 De zet 15.Pe2 laat de dekking van Pe4 over 
aan Ld3 en pion f3. Aangezien Pe4 daar 
heel sterk centraal staat is zwart er als de 
kippen bij om dit (te) sterke paard nu af te 
ruilen omdat het niet meer kan vervangen 
worden door het andere paard (Pe2).  Zwart 
doet zo positioneel een goede zaak.
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Pxe4 16.Lxe4 Lf6  17.Lxf6 Txf6 18.Dd2 c5 
19.dxc6  bxc6  20.g4  Pe7  21.0–0  La6  22.b3 
Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+q+k+(
7zp-+-sn-+p'
6l+pzp-trp+&
5+-+-zp-+-%
4-+P+L+P+$
3+P+-+P+P#
2P+-wQN+-+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

  Zwart aan zet. 
Hoe krijgt zwart vaste voet aan grond in het 

centrum ?17 

22...d5!  23.Dg5  Df7  24.Ld3  dxc4  25.Lxc4 
Lxc4 26.bxc4 Tf8 27.Dxe5 Te6 28.Dh2 Te3 
29.Pg3  Dxc4  30.Pe4  Dd4  31.Tad1  Td3+ 
Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-+-sn-+p'
6-+p+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-wqN+P+$
3+-+r+P+P#
2P+-+-+-wQ"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Hoe materiaalverlies vermijden? 18

17 Zwart verovert het centrum met 22....d5! 
omdat er op 23.cxd5 LxPe2! volgt zodat er 
na 24.DxLe2 toch cxd5 volgt met een sterk 
zwart centrum 

18 Wit zit in de problemen want zwart heeft 
een dubbelaanval opgezet. Wit staat schaak 
en Td1 "hangt". Doch met Pf2! kan wit 
beide dreigingen afweren.

32.Pf2!  De enige  zet  om materiaalverlies  te 
vermijden. 32...Tfxf3 33.Txd3 Txd3 34.Db8+ 
Kg7  35.Dc7  De3  36.Db7 Kh6 37.Db1  Td2 
Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-sn-+p'
6-+p+-+pmk&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+P+$
3+-+-wq-+P#
2P+-tr-sN-+"
1+Q+-+RmK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet,
stelt zich de vraag wat zwart dreigt. 19

38.Db3  Pd5  39.g5+  Kh5  40.Db7  Dg3+ 
41.Kh1 Txf2 42.Dxh7+ Kxg5 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-+Q'
6-+p+-+p+&
5+-+n+-mk-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-wqP#
2P+-+-tr-+"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 
Heeft zwart nog een verdediging tegen 

43.Tg1 ? 20 

43.h4+ Kf6 0–1

19 Zwart dreigt stukwinst met 38....Dg3+ 
39.Kh1 TxPf2. Vandaar dat wit deze 
dreiging moet pareren.

20 De zet 43.Tg1 lijkt damewinst op te leveren 
doch met 43.....Th2# geeft zwart dan mat.
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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.

XHGFEDCBAY
1-mK-+-+-tR!
2zPP+-wQ-zPP"
3-sN-vL-zP-+#
4+l+-zP-+-$
5-+-+p+-+%
6+ptR-+nwq-&
7p+p+-+pzp'
8+ktr-+-+r(
xhgfedcbay

Opgave 1: Zwart aan zet
Kies tussen: 1..-Tfe8   1..-Tae8   1..-Dd8

XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7zpkzp-+pzpp'
6-+p+-+-+&
5+-+rzPl+-%
4-+-vLp+-+$
3+-mK-+-+P#
2PzPP+-zPP+"
1+-+RtR-+-!
xabcdefghy

Opgave 2: Wit aan zet
Kies tussen: 1.b4    1.Te2    1.Kb4 

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zpp+-+pzpp'
6-+nvl-sn-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+L+PsNP#
2PzP-+-zP-+"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Opgave 3: Wit aan zet
Kies tussen: 1.Le3    1.Kg2    1.Te1  

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+p+-+pzp-'
6p+-+n+-zp&
5+-+-zp-wq-%
4-+P+P+-+$
3+-sN-+P+-#
2P+Q+L+PzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

Opgave 4: Wit aan zet
Kies tussen: 1.Pd5    1.Td5    1.Da4
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Oplossing:
Opgave 1: 

1...-Tfe8 is een actieve zet die echter pion f7 verzwakt. Wit kan er wel niet 
direct gebruik van maken. Dus een aanvaardbare zet.

1...-Tae8 is een logische zet omdat op deze wijze pion f7 goed gedekt blijft 
door Tf8. Alléén is het een BLUNDER vanwege 2.Lh6! en kwaliteitsverlies.

1....-Dd8 dekt pion d5 (stond ongedekt) en ontpent Pc6. Het grote "nadeel" is 
evenwel dat hij verhindert dat Ta8 snel in het spel komt. Een aanvaardbare zet. Als 
wit nu Lg5 speelt met de dreiging Tg6:+ of Tc6: speelt zwart Dd7 en zijn de torens 
terug verbonden.

Opgave 2:
Wit staat onder druk en dan kunnen er gemakkelijk foutjes gemaakt worden.

1.b4 is een GOEDE zet want hij verhindert de opmars c6-c5 waarna hij 
eventueel met 2.Te2 en 3.T2d2 kan verder zetten.

1.Te2? is een BLUNDER vanwege 1...-c5! en wit verliest een stuk omdat Td1 
niet verdedigd staat.

1.Kb4? teneinde eveneens 1..-c5 te verhinderen is ook FATAAL wegens 1...-
Ted8! (aanval op nulverdedigd stuk) 2.Kc3(4)- c5! en weer verliest wit een stuk 
omdat Ld4 niet mag spelen omdat er anders TxTd1 enz volgt.

Opgave 3:
1.Le3 is een FATAAL want er staan nu 2 stukken "nul-verdedigd" en zwart 

slaat toe met 1...-LxPg3!  2.fxLg3 - TxLe3 en stukwinst.
1.Kg2 zorgt voor een bijkomende verdediging van Pg3 en is aanvaardbaar. Op 

1...Pxd4 kan immers 2.Lxh7+ en 3.DxPd4 volgen.
1.Te1 betwist de open e-lijn maar verliest een pion vanwege 1...TxTe1+ 

2.DxTe1 Pxd4 en wit heeft niet zoveel compensatie voor de verloren pion. Dus een 
minder goede zet.

Opgave 4:
1.Pd5 is een logische en goede zet omdat je met een paard een sterke voorpost 

in bezit neemt.
1.Td5 is een blunder vanwege 1...-Pf4 (dreigt mat en kwaliteitswinst op d5). 

FATAAL
1.Da4 is eveneens een blunder omdat nu Pc3 ongedekt staat en zwart daar met 

1...-De3+ en 2....-DxPc3 mooi gebruik kan van maken. FATAAL
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Positionele stellingen
Het positiespel is minder gemakkelijk te vatten 
omdat het minder zichtbaar en bijgevolg 
moeilijker meetbaar is op het bord. De 
waarderingsfactoren die men gebruikt in het 
positiespel zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de 
stand der stukken en de pionnenstructuur.
Hieronder enkele voorbeelden met 
commentaar en duiding.

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7+p+-+pzpp'
6psn-zpp+-+&
5+-+-zP-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+L+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet overweegt  1.Lg5.

Een goede of een slechte zet. Motivatie ?

Als we naar de pionstructuur kijken zien we 
dat bijna alle zwarte pionnen op wit staan en 
dat Lf8 dus een GOEDE loper is, daar waar 
Lc8 weinig perspectieven heeft en meer 
gecatalogiseerd kan worden als een SLECHTE 
loper.
Bij wit valt op dat de e5 en d4-pionnen op 
zwart staan en deze dus al een belangrijke 
invloed verzekeren op de zwarte 
centrumvelden (c5 -d6 en f6). In klare taal wil 
dit zeggen dat Lc1 iets minder belangrijk is 
daar waar Ld3 de witte velden moet afdekken.
De GOEDE loper bij wit is dus Ld3 terwijl 
Lc1 "iets minder goed" is.

Door 1.Lg5 te spelen doet wit een 
ontwikkelingszet en zwart moet nu kiezen uit 
1...-Le7 wat een loperruil "iets minder goed" 
tegen "goed" toelaat of 1...-Dc7 spelen waar de 
dame snel via Tc1 kan aangevallen worden.

Conclusie: 1.Lg5! is een goede positionele zet 
die ofwel een TEMPO oplevert ofwel een 
interessante loperruil toelaat.

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7+pwq-+pzpp'
6psn-+p+-+&
5+-+-sn-vL-%
4-+-+-+-+$
3+-sNL+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Wat kies je 1.PxPe5 of 1.Tc1 en 
waarom ?

Door 1.PxPe5 - DxPe5 te spelen staat De5 erg 
actief en kwetsbaar. 
Actief ? Ja want nu staat Lg5 aangevallen.
Kwetsbaar ? Ja, want de tactische zet 2.Lb5+ 
lijkt erg interessant (dreigt ook mat met Dd8) 
doch zwart kan zich verdedigen met 2...Ld7 
of 2...Pd7 waarmee zwart de stelling in 
evenwicht kan houden.

Met 1.Tc1 brengt wit bijkomende stukken en 
dreigingen in de aanval. Een "normale" 
ontwikkelingszet zoals 1...-Ld6 wordt lekker 
afgestraft met 2.Pb5 en dus moet zwart weeral 
tijd verliezen om Dc7 meer in veiligheid te 
brengen. Indien zwart 1...PxLd3 speelt, volgt 
er 2.Pb5! met dubbelaanval op Dc7 en met 
grote verwikkelingen. aangezie nwit beter 
ontwikkelt staat trekt hij meestal aan het 
langste eind. Zie  bijvoorbeeld 2.... DxTc1 
3.DxPd3 en dreigt mat op d8 of 2....Dd7 
3.Pc7+ en damewinst

Conclusie: 1.Tc1 is de beste zet want hij 
brengt nieuwe stukken en dreigingen in de 
stelling. Om deze te pareren moet zwart weeral 
tijd verliezen vooraleer hij Ke8 kan in 
veiligheid brengen.
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XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-vlpzpp'
6-+-zp-sn-+&
5+-+NzpP+-%
4-+-+P+-+$
3+-sN-+-+-#
2P+P+Q+PzP"
1+R+-vLR+K!
xabcdefghy

Wit aan zet zou graag gebruik blijven maken 
van de mooie voorpost op d5 doch zwart dreigt 

1...-b6 en 2.....Lb7 waarna veld d5 moeilijk 
beschikbaar blijft voor wit.

Zie je geen manier om toch een sterke 
voorpost op d5 te behouden door ergens een 

TEMPO te winnen....

Wit kan met het contradictoire 1.PxLe7+ (ruilt 
zijn sterk paard af tegen die "domme Le7") 
1...-DxPe7  2.Lh4!! - b6  3.Pd5! net op tijd een 
belangrijk tempo winnen waarna zwart in 
grote problemen geraakt.

XABCDEFGHY
8-tr-wq-trk+(
7zp-zp-vl-zpp'
6l+-+p+-+&
5+-zppzP-+-%
4-+-+-zP-+$
3+-zP-vL-+-#
2PzP-+-wQPzP"
1tRN+R+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet overweegt of hij zou slaan op c5 of 
niet. Wat denk je van 1.Lxc5 ?

Doe zelf een voorstel voor een andere zet

Het "voordeel" van 1.Lxc5 is dat de "minder 
goede Le3" wordt geruild tegen de "goede 

Le7" en dat er mogelijk pionwinst is. Spijtig 
genoeg is er ook een nadeel aan verbonden, 
namelijk dat zwart na 1...-LxLc5  2.DxLc5 - 

Txb2 3.Dxa7 (pionwinst) gevaarlijk is binnen 
gedrongen op de 2e rij en dat de witte 

koningsvleugel erg kwetsbaar oogt. Met 3...-
Dh4! dreigt er plots groot onweer voor de 

witte koning. 

Conclusie: het slaan op c5 is erg riskant en zal 
de witte koning in gevaar brengen. Ik zou de 
zet 1.Lxc5 dan ook maar enkel spelen als ik 

geen andere zetten zie voor wit.
Een andere zet zou bijvoorbeeld 1.b3 kunnen 

zijn zodat wit nadien rustig Pb1 kan 
ontwikkelen

XHGFEDCBAY
1-+RtR-+-+!
2mKP+-+P+P"
3P+-+QsNP+#
4+-zP-+-+-$
5-+pzP-wq-+%
6+-+lzpp+-&
7pzp-+-zp-zp'
8+ktr-+-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet overweegt 1...d5 te spelen. 
Goede of slechte zet ?

De zet 1..d5 is anti-positioneel om 
verschillende redenen.
Zo geeft hij wit een gedekte vrijpion (die 
doorslaggevend kan worden in het (verre 
eindspel), maar vooral zorgt hij ervoor dat Le6 
BLIND wordt en dus gedegradeerd wordt tot 
een dikke pion. Tot slot ook opmerken dat 
hierdoor de spanning in het centrum verdwijnt 
en wit hier het beste kan van profiteren.

Een veel betere zet dan 1..-d5 zou bijvoorbeeld 
1...-Tae8 zijn (verdediging van de ongedekte 
Le6) wat de spanning in het centrum handhaaft 
en wit dus minder vrijheid van handelen geeft.
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Verdedigen
Verdedigen is 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.....Ben je er klaar voor ?

XHGFEDCBAY
1R+LmK-+R+!
2zPPzPPvLQ+-"
3-+N+-+-zP#
4+-+-zPP+-$
5-+-+p+-+%
6+-snp+nwq-&
7pzpp+-+pzp'
8tr-+k+l+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet. 
Wit heeft zopas 1.Tb1 gespeeld....

Een speler die de schaaktraining niet volgt 
speelt hier ongetwijfeld 1...Dc7 of 1...-Dd8.
Wij weten echter beter, ALTIJD kijken of je 
niet kan TEGENCOUNTEREN  ......
en zwart kan dit hier met 1..-Pxd4 (onder het 
motto, "jij valt mijn dame aan, wel ik die van 
jou"). Nu moet nog onderzocht worden of dit 
effectief een goede zet is ! Even kijken wat er 
kan volgen op 1...-Pxd4:

2.TxDb6-PxDc2+  en 3...-axTb6 is 
goed voor zwart

of  2.PxPd4 - DxPd4 en zwart heeft 
gewoon een pion gewonnen

of  2.Dc1(a2)-PxPf3+ (een belangrijke 
tempozet) en nadien wijkt Db6 naar c7 of d8. 
Ook hier heeft zwart een pion gewonnen.

of 2.Da4+ waarop zwart 2...Dc6 speelt 
(een tempo-zet want hij valt Da4 aan) en zwart 
behoudt zijn pionvoordeel

Conclusie: de TEGENCOUNTER 1...-Pxd4! 
is goed in alle onderzochte varianten en dus 
kan hij gespeeld worden.

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-tr(
7+-+-vl-zpp'
6-+-+-zp-+&
5+-zp-+-+-%
4-+PwQ-zP-+$
3+-+-+P+n#
2rvL-+-+-zP"
1+-sN-+K+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Waar naartoe met Dd4 ?

Welke opties zijn er? En dewelke kiezen we ?

Materiaal gezien is de stelling misschien in 
evenwicht, maar potentieel gezien is ze erg in 
onevenwicht. Indien zwart beide torens in de 
aanval krijgt zal wit het zeer moeilijk krijgen, 
gelukkig is Ph3 een "zorgenkindje" omdat het 
geen vluchtvelden meer heeft.

De te onderzoeken opties die ik zie zijn:
1.Dd7  of  1.Dc3  of  1.Dd2  of 1.De4
Even analyseren:

- 1.Dd7 - Pxf4  2.Dc8+ - Kf7  3.DxTh8 
- TxLb2 is niet zo bijzonder voordelig voor wit 
omdat Dh8 daar een beetje buitenspel staat en 
zwart 3 stukken heeft samen een  vervelende 
aanvalskracht kunnen opbouwen. Risicovolle 
zet dus. (Bij FRITZ-analyse blijkt dit trouwens 
te verliezen)

- 1.Dc3?! - Ta8 en wit moet pion f4 
afdekken of Ph3 ontsnapt. Niet zo erg 
duidelijk voor wit.

- 1.Dd2! op 1...Ta8 volgt nu 2.Kg2 en 
Ph3 gaat verloren. 

- 1.De4 met het idee na 1...TxLb2 
2.Da8+ - Kf7 3.DxTh8 te spelen doch dit is 
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dezelfde eindstelling als in de variant  "1.Dd7" 
en dus "risicovol".

Conclusie: geen van de 4 onderzochte zetten is 
slecht. Degene die echter de meeste zekerheid 
op een betere stelling biedt is ongetwijfeld 
"1.Dd2". De andere zetten zijn meer "een 
gokje". 

Ik geef hier graag nog eens mijn vuistregel 
mee die de volgende is: "als je beter staat  
zoek je naar voortzettingen die weinig risico  
op vergissingen vertonen. Als je slechter staat  
zoek je daarentegen best naar zetten die alles  
vreselijk moeilijk maken zodat je  
tegenstander zich ergens kan vergissen." 

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzppvlpzpp'
6-+-sn-+-+&
5+L+-sN-+-%
4-+-sn-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzPQzPPzP"
1tRNvL-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet zit in de problemen.
Kan hij materiaalverlies nog vermijden is de 

vraag ?

In de partij zag ik het niet.
Uit FRITZ analyse bleek dat 1.Dd3 de enige 
reddende zet is. Zwart kan nu kiezen uit:

1...-P6xLb5 (wint een stuk)  dan 2.c3! 
en zwart verliest het stuk terug waarna de 
partij gelijk blijft.

1...-P4xLb5 (wint een stuk) dan 2.a4! 
en zwart verliest  het stuk terug omdat Pb5 
geen velden heeft. 

XHGFEDCBAY
1-mK-tRQvL-tR!
2zPLzP-sNPzPP"
3-zP-+P+-+#
4+n+-+-+-$
5-sN-zP-zpp+%
6+p+-zp-+-&
7pvlpzpn+-zp'
8+ktr-wql+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet zit in de penarie.
Hoe kan hij zich het beste verdedigen tegen 

LxTa8 en DxPg4 ?

Met 1..-Pb6 verdedigt hij beide stukken. Wit 
kan weliswaar de kwaliteit winnen met LxTa8 
maar kwaliteitsverlies is nog altijd minder erg 
dan stukverlies na 1..-Tb8  2.DxPg4.

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+p+-+p+p'
6-+p+-zPp+&
5+-+-+-wq-%
4r+-+-+-+$
3+NwQ-zPL+-#
2-+P+-zPl+"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Zwart heeft een stuk geofferd en dreigt nu 

vernietigend LxLf3+. Wat te spelen met wit ?
Op LxLg2 volgt 1...Tg4 wat ook verdacht lijkt.

Wit speelde hier verrassend (althans toch voor 
mij) 1.Dc5! (zodat er op 1..LxLf3+?  2.DxDg5 
volgt.). Na 1...-DxDc5  2.PxDc5 - Tc4 
3.KxLg2 - TxPc5 bleef de partij in evenwicht. 


