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Wereldkampioenschap Dames 2013

Deze match om de wereldtitel ging dit jaar 
door in China van 10 tot 27 september tussen 
Anna Ushenina (Ukraine 2500 Elo) en Hou 
Yifan (China 2609 Elo) en was na 7 rondes 
beslist.

De Chinese jonge dame Yifan (19 jaar !!) won 
overtuigend de wereldtitel met 5,5 - 1,5. 

XABCDEFGHY
8-+Q+-+-+(
7+-+-+ntrk'
6pwql+-+-+&
5+p+-zp-+-%
4-+-+P+N+$
3zP-+-+-+-#
2-zPP+L+-+"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy

Yifan 1

In hun laatste partij ging het er snoeihard aan 
toe, maar Ushenina kwam tekort en gaf op na 
de 40e zet. Waarom ze opgaf zal je duidelijk 
zijn  als  je  weet  dat  beide  volgende 
diagramma's de mogelijke wendingen hadden 
kunnen zijn op de 42e zet. 

Telkens wit aan zet
Oplossing pagina 4

XABCDEFGHY
8-+-tR-+-+(
7+-+-+ntrk'
6p+l+Q+-+&
5+p+-zp-+-%
4-+-+P+N+$
3zP-+-+-+-#
2-zPP+L+q+"
1+K+-+-+-!
xabcdefghy

Yifan 2
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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Trap niet in de val
Hierbij een reeks oefeningen waar de voorgestelde zet een fout is. 
Kan je ook zien waarom dit telkens een fout is?

XHGFEDCBAY
1R+-+-+-+!
2zP-wqL+PmKP"
3-+P+R+N+#
4+P+P+-+-$
5-+-+-+p+%
6+p+pwQ-+p&
7psnp+-+-+'
8+ktr-+l+r(
xhgfedcbay
Wit heeft zopas 1.Le2!? gespeeld.

Wat komt er als zwart 1...-DxLe2 speelt ?1

XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-tR!
2zPLzPQ+-zPP"
3-zP-+-+-+#
4+-vL-zP-+-$
5-+-sN-+-+%
6+p+p+nzp-&
7pvlpsn-+qzp'
8+ktr-+-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet.
Wit heeft zonet 1.Pe5 gespeeld, en zwart 

overweegt of hij 1...-Pxd4 zou spelen. Immers 
2.LxDb7-PxDe2+ en 3...-Tb8 ziet er goed uit. 

Correct ?  2

1 Na 1...- DxLe2? volgt er 2.Dg3! en 3.Te1 
en zwart verliest zijn dame. Zwart zal voor 
de dame enkel een loper en een toren 
hebben, wat toch te weinig is.

2 Inderdaad, zwart heeft iets overzien. Na 
1...-Pxd4 speelt wit niet 2.LxDb7 maar wel 
2.Dc4! (of iets minder sterk Dd1) en plots 
hangen er Db7 en Pd4 van zwart.
Altijd opletten met gefianchetteerde lopers 
(in casu Lg2) !!

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+-wqlzpp+p'
6-+-zp-vlp+&
5+-+-+-vL-%
4-+-sNP+-+$
3zpPzP-+P+-#
2-mKP+-+-zP"
1+-+RwQ-tR-!
xabcdefghy
Wit aan zet mag pion a3 niet slaan. 

Waarom niet ? 3

XHGFEDCBAY
1-mKR+R+-+!
2zPPzPL+-zPP"
3-+-+-zP-+#
4+-+-+-+-$
5-+p+n+p+%
6+Q+p+-wq-&
7-zp-+-sn-zp'
8+k+-+l+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet.
Kan zwart geen stuk winnen met 1...Pf4! 
Aanval op Dg6 en dus gaat Le2 verloren. 

Correct ?  4

3 Als je naar de zwaktes op het bord kijkt, zie 
je dat Lg5 "nul-verdedigd" staat, want 
immers aangevallen door Lf6 en enkel 
verdedigd door Tg1.
Vandaar dat 1.Kxa3? een grote fout is 
vanwege 1...Da5+  2.Kb2 LxLg5 en 
stukwinst voor zwart.

4 In een rapid-partij speelde mijn 
tegenstander hier 1...Pf4 maar hij overzag 
dat wit nadien kon uitpakken met 2.Td8+ 
en zwart gaat mat.
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Voorstellingsvermogen
In deze rubriek trainen we op het visualiseren van de zetten. Je hebt deze visualisatie nodig bij het 
vooruitberekenen van tactische stellingen.  Ik geef je per diagram de gespeelde zetten en jij berekent 
het slot.  De oefeningen staan in stijgende moeilijkheidsgraad.

XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-+!
2zPPzP-+-wQ-"
3-+-+qsn-+#
4+-vLn+-+-$
5-+N+-+p+%
6+-+-+-+-&
7pzpr+-+-zp'
8+k+-+-+-(
xhgfedcbay

Men speelt : 1...Pe2+  2.Kh1 en hoe wordt het 
nu mat in 3 ?5

XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7+-+q+pzp-'
6p+-+-+-+&
5+pvl-+-zP-%
4-+-+LzP-+$
3zP-zP-tR-wQ-#
2-zP-+-+RmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Men speelt : 1.g6! LxTe3 2.gxf7+ Dxf7 en hoe 
wint wit nu materiaal ?6

5 De aandachtige lezer heeft ongetwijfeld 
opgemerkt dat dit een analyse-variant is van 
het diagram op pagina 1.
Met 2...Pxf2+ 3.TxPf2 (gedwongen) Dd1+ 
4.Tf1 DxTf1 is het mat. 

6 Met 3.Ld5! want na 3...DxLd5?? is het mat 
op g7.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-tR-+-'
6-+-tR-+-+&
5+-+-+-zpk%
4-+-+-+p+$
3+p+-+-+-#
2rvLl+-+-zP"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

Wit aan zet rekent:
1.Tee6 (dreigt mat op h6) - g3 (maakt een 
gaatje op g4) 2.h3 (stopt het gaatje) - g4 

(maakt een nieuw gaatje op g5) en hoe geeft 
wit nu mat in 3? 7

XHGFEDCBAY
1-mKQ+-+-tR!
2zPLzP-+-trP"
3-zP-+-+-+#
4+-+-+-+-$
5-+-+Pzp-sN%
6+pwq-zp-+-&
7p+pzp-+-zp'
8+k+-+-tr-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet rekent:
1...Tc2 (idee T8b2) 2.Le4 Txf2! 3.DxTf2 

DxTa1+ . En wat volgt er nu op:
   4.Df1 ? en wat op 4.Kg2 ?8

7 Met 3.Te(d)5+    Lf5   (het enige)  4.TxLf5 
Kh4  5.Th5 mat

8 Op 4.Df1 volgt 4...Dd4+ en 5...DxLe4 
(stukwinst). Zwart profiteert van een 
ongedekt stuk en een schaakzet. 
Op 4.Kg2 volgt 4...Tb2+  5.Lc2 Dc1 (of 
Dxa2) en materiaalwinst.
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Verdedigen
Hierbij enkele oefeningen in de verdedigingskunst. Het gaat van makkelijk naar moeilijk(er).
Zoek eerst naar de belangrijkste dreigingen en verzin er vervolgens een gepaste verdediging voor. 
In de oplossing probeer ik mijn denkproces te beschrijven.

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zpp+-+pzp-'
6-+-+-wq-zp&
5+L+-+-+-%
4-vl-sn-+-+$
3+QsN-+R+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Verdedig 1: Wit aan zet heeft te doen met 
een paardenvork...

XHGFEDCBAY
1RsNK+-vL-tR!
2zPPzP-+-zPP"
3-+-+-+-+#
4+-+P+-zp-$
5-+-+n+N+%
6+-+p+-+r&
7pzpp+p+-+'
8tr-vlk+-sn-(
xhgfedcbay

Verdedig 2: Zwart aan zet

XHGFEDCBAY
1R+K+-+R+!
2+PzP-+-vlP"
3P+N+-+-+#
4+nvL-+-zp-$
5-+-+-+N+%
6+-+p+n+r&
7pzp-+p+-+'
8tr-+-mk-+-(
xhgfedcbay

Verdedig 3:  Zwart aan zet heeft 2 stukken 
"hangen". Is er nog redding ?

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zp-+ntr-+p'
6-+p+-+-wQ&
5+-+P+-+-%
4-zp-+L+-+$
3wq-zP-+P+-#
2PmKP+-+-zP"
1+-+R+-+R!
xabcdefghy

Verdedig 4:  Wit aan zet 
moet kiezen tussen 1.Kb1 of 1.Ka1. De ene zet 

verliest, de andere wint. Wat speel je ?

Oplossing pagina 1:
Yifan 1:  
1.Th1+   Ph6  2.TxPh6 mat

of Kg6 2.Df5 mat

Yifan 2:  
1.Df5+ Tg6  2.DxPf7+ Tg7  3.Dh5 mat
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Oplossingen:
Verdedig 1:
De aangewezen manier om hier een goede verdediging te verzinnen is te starten met de mogelijke 
KANDIDAATZETTEN. De kandidaatzetten zijn die zetten waarvan je denkt dat ze in aanmerking 
kunnen komen voor verder onderzoek.
Voor wit zijn dat: 1.TxDf6 (tegenaanval) of 1.Pe4(d5) tegenaanval of 1.DxLb4 (wegzetten 
aangevallen dame).
Even deze kandidaatzetten naast elkaar zetten en dan vergelijken:

- 1.TxDf6 PxDb3 2.Tf4 Ld6! en wit verliest de materiaal want zowel Ta1 als Tf4 "hangen".
- 1.Pe4 (of Pd5)? is natuurlijk niets vanwege 1....PxTf3+ en kwaliteitsverlies.
- Na 1.DxLb4! PxTf3+  2.gxPf3 heeft wit 2 stukken voor zijn toren wat dus een goede 
"deal" is en ongeveer 1 pion winst vertegenwoordigt.

Conclusie: de beste verdediging is 1.DxLb4! 

Verdedig 2:
Het is duidelijk dat Pd5 niet zomaar mag wijken want anders volgt er 2.Pc7+ en Ta6 gaat verloren.
De vraag is dan of er misschien tempozetten zijn. Tempozetten zijn schaakzetten of belangrijke 
dreigzetten. De enige tempozet is de schaakzet 1....Pe3+ doch die levert natuurlijk niets op en dus 
moet zwart iets anders zoeken en zoekt hij naar de zwakke punten bij wit. 
Hij ziet dat Pb5 ongedekt staat en dus gaat zwart over tot "tegenaanval" en speelt hij 1...Ta5! of 
1...Tb6! zodat er na 2.exPd5 TxPb5 geen materiaalverlies is.

Verdedig 3:
Het eerste wat ik doe in dergelijke situaties is nagaan of ik geen tempozetten heb om te ontsnappen. 
Het is duidelijk dat 1....Pe3+ of 1...Ph2+ niets opleveren en dus ga ik over naar de volgende 
reddingstechniek. Deze bestaat er in te zoeken naar de zwakke punten. In casu de ongedekte (of nul-
verdedigde) stukken en met aanval op deze probeer ik te ontsnappen.
Wit heeft 4 ongedekte stukken (Pb5 - Lf4 Tb1 - Th1) maar het zijn enkel Pb5 en Lf4 die kunnen 
aangevallen worden.
Met 1...Tb6 (of Ta5)? maakt zwart zijn stelling alleen erger vanwege 2.Lc7+! en dus is de enige 
redding te zoeken rond "Lf4".

En ja, zwart heeft geluk want na 1...Le5! verliest hij geen stuk 2.LxLe5 Pgxle5! of 2.hxPg4 LxLf4 

Verdedig 4:
Even rustig elke variant bestuderen en niet afgaan op "gevoel" is de boodschap.
Variant   1.Kb1:   
en de sterkste tegenzet van zwart is waarschijnlijk 1...- bxc3 (dreigt mat op b2 en opent de b-lijn) 
2.Tg1+ Kh8  3.Dc1 en nu ...3...-Tb8+ 4.Ka1 Tb2! en wit staat verloren.  
Bekijken we nu de andere variant.
Variant   1.Ka1  :  
en hier heeft zwart 2 keuzes, namelijk 1...bxc3 en 1....Dxc3+. 
Op 1...-bxc3 volgt 2.Tg1+ Kh8 3.Dc1 (of 3.Tb1) en nu is 3...Tb8 (zonder schaak!) niet mogelijk 
omdat er dan gewoon 4.DxDa3 (of 4.TxTb8) volgt.
Blijft dus als andere optie 1...Dxc3+ (Oké weliswaar met schaak, maar nu is de b-lijn niet geopend) 
2.Kb1 en de zwarte aanval is gestopt omdat er geen directe matdreigingen meer zijn.
Conclusie: 1.Kb1 is verliezend voor wit terwijl 1.Ka1 de zwarte aanval stopt.
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Partij-bespreking
Elo 1700 - Elo 1700

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6 5.0–0 
b5  6.Lb3  Lc5  7.d3  d6  8.c3  0–0  9.Te1  Te8 
10.Le3 Lxe3 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7+-zp-+pzpp'
6p+nzp-sn-+&
5+p+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+LzPPvlN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRN+QtR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Hoe sla je best Le3 eraf ?

In de partij gebeurde ten onrechte  11.fxLe3?! 
en wit heeft een verzwakte pionstructuur. Na 
11.TxLe3 heeft wit geen structurele handicap. 

11.fxe3?! Le6 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7+-zp-+pzpp'
6p+nzplsn-+&
5+p+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+LzPPzPN+-#
2PzP-+-+PzP"
1tRN+QtR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet kiest tussen 12.Lc2 en 12.LxLe6. 
Wat is je aanbeveling en waarom ?

Na  12.Lc2 blijft wit met zijn "slechte Loper" 
zitten.  Deze  loper  kan  weinig  activiteit 
ontplooien omdat hij door zijn eigen pionnen 
geremd  wordt.  Bij  zwart  is  Le6  mooi 
complementair met de centrumpionnen (c7-d6-
e5)  en  geniet  die  dus  volop  van  het  actieve 
leven. Vandaar dat 12.LxLe6 veel logischer is 

omdat  wit  zo  zijn  "slechte"  loper  kan  ruilen 
voor de "goede" loper van zwart.  

 12.Lc2?! d5 Persoonlijk heb ik het niet zo 
voor deze zet omdat hij wit van zijn 
dubbelpion afhelpt en tevens Lc2 een beter 
perspectief geeft. Misschien zijn 12...h6 
(verhindert Pg5) of 12....Pe7 iets logischer. 
13.exd5 Pxd5 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7+-zp-+pzpp'
6p+n+l+-+&
5+p+nzp-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPPzPN+-#
2PzPL+-+PzP"
1tRN+QtR-mK-!
xabcdefghy

Wat denk je van 14.e4 ?

De zet 14.e4 zou een positionele fout zijn want 
wit  geeft  dan  vrijwillig  veld  f4  af,  waarna 
zwart sterk 14...Pf4! speelt.

14.Pbd2 f5 15.Pb3 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7+-zp-+-zpp'
6p+n+l+-+&
5+p+nzpp+-%
4-+-+-+-+$
3+NzPPzPN+-#
2PzPL+-+PzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

Na 15.Pb3 is zwart aan zet. 
Wat is het witte plan en hoe dit bemoeilijken ?
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Wit wil  Pc5 spelen en zo een sterke voorpost 
organiseren. Met  15...De7 kan zwart dit plan 
bemoeilijken,  maar  niet  verhinderen  wegens 
16.d4 e4  17.Pfd2 en wit kan nu wel degelijk 
18.Pc5 spelen, maar ten koste van zijn andere 
paard dat toch iets te passief staat op d2. 

15...Df6  (De7!?)  16.Pc5  Lf7  17.e4  fxe4 
18.Pxe4  Dg6  19.Dd2  Tad8  20.Peg5  Pf4? 
Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7+-zp-+lzpp'
6p+n+-+q+&
5+p+-zp-sN-%
4-+-+-sn-+$
3+-zPP+N+-#
2PzPLwQ-+PzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Waarom was 20...Pf4 een grote fout ?....

 21.d4! zeer sterk. Wit opent de stelling en de 
eens  zo  slechte  Lc2  wordt  nu  erg  actief  en 
verwoestend.  21...Dh5  22.Lxh7+  Kh8 
23.Pxf7+ Dxf7 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-trr+-mk(
7+-zp-+qzpL'
6p+n+-+-+&
5+p+-zp-+-%
4-+-zP-sn-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-wQ-+PzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Naar welk veld trek je Lh7 principieel terug ?

Naar een veld waar hij veilig staat en waar hij 
liefst een tempo op levert. Vandaar ....
24.Le4!  Wit  wint  een  tempo  door  een 

ongedekt stuk aan te vallen. 24...Pa5 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-trr+-mk(
7+-zp-+qzp-'
6p+-+-+-+&
5snp+-zp-+-%
4-+-zPLsn-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-wQ-+PzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Wat denk je van 25.Pxe5 met aanval op Df7 ?

Deze zet is een blunder vanwege 25...TxPe5! 
26.dxTe5 TxDd2 en zwart wint. 
Conclusie: altijd  opletten,  zelfs  in  gewonnen 
stellingen. 

25.Df2 exd4 26.Pg5 Df6 27.Dh4+ Kg8 
Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7+-zp-+-zp-'
6p+-+-wq-+&
5snp+-+-sN-%
4-+-zpLsn-wQ$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+-+PzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet. Kan jij het afmaken ? 

28.Dh7+?!  minder precies maar uiteraard ook 
winnend. Wit won uiteindelijk deze partij maar 
in deze stelling had het beter gekund.

Het sterkste motief in de stelling is dat wit met 
tempo wil verhinderen dat de zwarte koning 
langs de e-lijn kan ontsnappen. De witte Le4 
moet dus met tempo gespeeld worden. Vandaar 
28.Ld5+!!   Te6 29.Lxe6+ Pxe6 30.Txe6   en 
zwart staat compleet verloren.
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De oude meesters
We gaan even terug naar 1923/24 waar de toenmalige Gentenaar Edgar Colle de beste Belgische 
speler was. In Nederland was Max Euwe de rijzende ster en beide spelers treffen elkaar regelmatig 
voor een belangrijk "Lage landen" duel. Even kijken hoe ze het deden.

Vooreerst enkele fragmenten uit de partij
 Colle - Euwe   (Hastings 1923/24)  .

XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-tR!
2zPPzP-+-zPP"
3-+N+-+-+#
4+-+QzPP+-$
5-vL-+-+-+%
6+-+pvlp+-&
7pzpp+n+pzp'
8+ktr-wq-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet. 
Wat denk je van 12...Dc7 ?9

XHGFEDCBAY
1-mK-tRR+-+!
2sNPzP-+-zPP"
3-+-+-vL-+#
4zP-+QzPP+-$
5-+-+-+-+%
6+-vlp+pwq-&
7pzpp+-+pzp'
8+ksnrtr-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet onderzoekt de stelling en vindt 
een reeks zwakke punten in de witte stelling. 

Dewelke ? Hij doet vervolgens een 
dubbelaanval met ....10

9 Dit was makkelijk veronderstel ik, want 
met 13.c5! zou zwart en stuk verliezen. 
Zwart speelde dan ook 12...Le7 i.p.v. 
12...Dc7?

10 Zwart zoekt eerst de zwakke punten in de 
witte stelling en ziet dat pion a2 en c4 
ongedekt en pion h4- d4 en b2 "nul-
verdedigd" staan. Genoeg om naar een 

XHGFEDCBAY
1-mK-tRR+-+!
2+PzP-+-zPP"
3-+-+-vL-+#
4zPN+QzPP+-$
5-+-+-+-+%
6+-vlp+p+q&
7pzpp+-+pzp'
8+ksnrtr-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet. 
Wit heeft zonet pion h4 aangeboden. 
Wat zal wit spelen op 20....Lxh4 ?11

XABCDEFGHY
8-+-trrsnk+(
7zpp+-vlpzpp'
6q+p+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-+PzPQ+NzP$
3+-vL-+-+-#
2PzP-+-zPP+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

Zwart heeft zopas 20...Le7 gespeeld. 
Wat dreigt hij ?12

dubbelaanval te zoeken dacht Euwe en hij 
speelde 19....Da6!

11 Op 20...Lxh4 speelt wit 21.Ph6+ gxPh6 
22.DxLh4 en wit heeft compensatie voor 
zijn geofferde h4 pion.

12 Door de vraag te stellen werd je er mogelijk 
attent op gemaakt. Zwart dreigt 21...f5! en 
stukverlies.
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XABCDEFGHY
8-+-trrsnk+(
7zpp+-+pzpp'
6q+-vl-+-+&
5+-+R+-+-%
4-+-+Q+NzP$
3+-vL-+-+-#
2PzP-+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Zwart speelde zonet 23....Ld6 met aanval op 
De4. Wit aan zet.  

Wat volgt er op 24.Db1 ? 13

en loopt zwart niet mat na 24.Pf6+ gxPf6 
25.Dg4+ Kh8  26.Lxf6 mat ?14

Heb je zelf een beter voorstel ?15

XABCDEFGHY
8-+-tr-snk+(
7zpp+-+pzpp'
6q+-vl-+-+&
5+-+-+-tR-%
4-+-+r+NzP$
3+-vL-+-+-#
2PzP-+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet heeft net zijn dame verloren 
maar ....16

13 De zet 24.Db1? is een blunder vanwege 
24...TxTe1+  25.DxTe1 Lh2+! 26.KxLh2 
TxTd5 met materiaalwinst voor zwart

14 Wit rekent slecht want na 25.Dg4+ speelt 
zwart geen 25...Kh8? maar wel 25...Pg6! en 
er is niet veel aan de hand.

15 Colle vond de beste zet in deze stelling en 
speelde 24.Tg5!!! 

16 Hij geeft mat met 25.Ph6+   Kh8  26.Lxg7   
mat

Enkele maanden later ontmoeten ze elkaar 
weer te Zutphen (Nederland) voor een match 
over meerdere partijen.
Hierbij enkele fragmenten uit de eerste ronde,

Euwe - Colle (Zutphen 1924) 

XHGFEDCBAY
1R+LmKQvL-tR!
2zPPzP-+PzPP"
3-+-+-sN-+#
4+-+PsN-+-$
5-+-+-+-+%
6+-snp+-+-&
7pzpp+p+pzp'
8tr-vlkwqlsnr(
xhgfedcbay

Zwart aan zet aarzelt tussen 5...d6   of 5...a6 of 
5...Pc6. Heb je een aanbeveling ?17

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+ntr(
7+p+-vlpzpp'
6p+-+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-sN-+Q+$
3+-sNL+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet aarzelt tussen 10.Dxg7 en 10.0-0 
en 10.Pf3. Enig advies ?18

17 In de partij speelde Colle 5...a6? en kwam 
na 6.e5! in slechte papieren. De juiste 
theoretische zetten zijn hier 5...d6 of 
5...Pc6, die beiden 6.e5 verhinderen.

18 De zet 10.Dxg7 is FOUT wegens 10...Lf6! 
en zwart wint Pd4
De logische 10.0-0 is ook zwak wegens 
10....e5! met dubbelaanval op Dg4 en Pd4.
Vandaar dat enkel 10.Pf3 een goede zet is.
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XHGFEDCBAY
1R+-mK-+-tR!
2zPrzP-+PzPP"
3-+N+LsN-+#
4+-+-+-+-$
5-vL-+-+-+%
6wQ-snp+-+p&
7p+pvl-+p+'
8+-+kwqlsnr(
xhgfedcbay

Wit speelde zopas 13.Lg5. 
Welke dreigingen heeft wit nu ?19

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-+(
7+p+-vlp+p'
6p+-+pvL-wQ&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-sNL+r+-#
2PzPP+-+-zP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet ziet dat Lf6 aangevallen staat ....20

19 Je zou kunnen denken dat wit enkel 
14.LxPf6   LxLf6 en 15.Dxh7   (pionwinst) 
dreigt, maar nog sterker is de dreiging 
14.Dh3! waarna wit meer wint.

20 In plaats van zich te bekommeren om Lf6 
zoekt wit naar een sterkere dreiging en hij 
vindt die door 15.Tg1! te spelen. 
Op 15....TxLf6?! volgt immers 16.Tg8+ 
Kd7  17.TxDd8+ enz.

XABCDEFGHY
8r+lwqkvlR+(
7+p+-+p+p'
6p+-+pvL-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-sNL+r+-#
2PzPP+-+-zP"
1tR-+-mK-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet aarzelt tussen 18.LxDd8 en 
18.TxLf8+. Wat is de beste voortzetting ?21

XABCDEFGHY
8rsnlwq-+-+(
7+p+kvlp+p'
6p+-+ptr-wQ&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-sNL+-+-#
2PzPP+-+-zP"
1+-mKR+-tR-!
xabcdefghy

In de analyse van de partij kwam mogelijk 
volgende variant op het bord.

Wit aan zet haalt voordeel met .....22 

21 Niet zo moeilijk als je beide opties rustig 
vergelijkt. 
Na 18.LxDd8 heeft wit zuiver een stuk 
meer voor 1 pion.
Na 18.TxLf8+ KxTf8  19.LxDd8 heeft wit 
2 stukken voor een toren en een pion, dus 
nauwelijks materiaal voordeel.
Conclusie: 18.LxDd8 is veruit de beste zet. 

22 Een moeilijke stelling om de winst veilig te 
stellen. Wit staat een stuk achter maar kan 
gemakkelijk Dd8 winnen, maar zwart zal 
dan Dh6 slaan. Vandaar dat de enige 
winstzet 17.Lg6+ is, waardoor wit na 
17....Ld6  18.TxLd6+ KxTd6  19.Td1+Kc7 
20.TxDd8 KxTd8 21.Df8+ en wit heeft het 
materiaal evenwicht bijna hersteld, maar de 
zwarte koning blijft in grote problemen.
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Een goede eindspel kennis
Een goede kennis van het verre eindspel kan je soms heel wat rekenwerk uitsparen en belangrijke 
punten opleveren.  Hierbij 6 oefeningen in dit verband.

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

Eind 1: 
Wit aan zet. Opgeven ?

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

Eind 2: 
Wit aan zet. Opgeven ?

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

Eind 3: 
Wit aan zet

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+-+-+-zPP"
3P+-+-zP-+#
4+-mK-+-+-$
5p+pzPpzp-+%
6+-+-+-+p&
7-+-+-mkp+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

Eind 4: 
Zwart aan zet.

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+-zP-+-+-"
3-+KsN-+-+#
4+-+-+-+r$
5pmkLvl-+-+%
6+-+-+P+-&
7-+-+-+-+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

Eind 5:  Zwart aan zet wint materiaal. 
 Hoe? en is dit genoeg om te winnen ?
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+kvl&
5+-+-+-zp-%
4R+-+-+-sn$
3+-+-+-+-#
2-+-+K+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 6: 
Wit aan zet
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Oplossingen:
Eind 1:
Super makkelijk als je weet dat 2 lopers tegen koning alleen altijd winnen.
Hier kan wit dus best opgeven.

Eind2:
Super makkelijk als je weet dat 2 paarden tegen koning alleen GEEN mat kunnen geven. De 
stelling is dus theoretisch remise.

Eind 3:
 Als we een beoordeling maken van de stelling stellen we vast dat wit slechter staat. Gelukkig zijn 
er bijna geen pionnen meer op het bord wat de winst voor de sterkere partij moeilijker maakt.

Te onthouden: hoe minder pionnen hoe minder makkelijk de winst kan gerealiseerd worden.
Wit maakt hier mooi remise met 1.Ta6+   Kd7  2.TxLe6! KxTe6  3.Kxc4   en zwart heeft nu een vol 
stuk meer maar de laatste zwarte pion is eraf waarna zwart niet meer kan mat zetten met die loper 
alleen. Met 2 lopers kan je mat zetten, maar met 1 niet.

Eind 4:
De oplossing zal je onmiddellijk te binnen 
schieten als je je nog herinnert dat 2 
geïsoleerde vrijpionnen elkaar kunnen 
verdedigen als ze schuin staan. 

3-+-+-+-+#
4+-mK-zp-+-$
5-+p+-+-+%

In dit voorbeeld kan wit geen Kxf5 spelen omdat anders pion d4 promoveert.
Indien wit nu het plan zou hebben om pion d4 te veroveren met 1.Kf3-2.Ke2-3.Kd3 dan speelt 
zwart   2.Ke2  f4! 3.Kd3 f3!! en nu mag d4 niet genomen worden want anders promoveert pion f3.

Terug naar onze opgave. De oplossing van de oefening is dan ook 1...d4!   2.cxd4 cxd4   en zwart mag 
pion f5 niet slaan of anders promoveert pion d4.

Eind 5:
Zwart wint met 1...-Tf4+     2.Kg2 - TxLf5   
3.PxTf5 KxPf5 materiaal
Op het bord blijft er dan nog een zwarte 
randpion (h5-pion) en een zwarte Le5 die het 
hoekveld van de h5 pion (veld h1) NIET kan 
bestrijken.
Wit speelde dan ook dolblij 4.c7!   Lxc7 5.f4+   
Lxf4 6.Kh1 wat een theoretische remise is 
omdat zwart de witte koning nooit weg kan 

houden van het promotieveld h1 wegens de 
"randpion en verkeerde loper".  

-vlk+$
+-+-#
-+-zp"
+-+K!
efghy

Eind 6:
Wit staat slechter en zoekt een weg naar remise.
Met 1.TxPh4!   gxTh4  2.Kf3 Kh5 3.Kg2 en 4.Kh1   bereikt wit een theoretische remisestelling waar 
hij met zijn koning voor de enige randpion staat en zwart een verkeerde loper heeft omdat die het 
promotieveld (h1) niet kan bestrijken. Remise !!


