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Summiere toernooi-kalender 2018
23 Jun Jeugdcriterium Landegem
08 Jul Jeugdcriterium Oostende

14 - 18 Jul Eastman Open Gent
http://www.kgsrl.be/open2018/index.html

Gent

28 Jul - 04 Aug Kampioenschap van België Charleroi
12 - 16 Aug Brugse Meesters

www.brugsemeesters.be 
Brugge

18 - 26 Aug 18e Open Brasschaat
http://open.brasschaak.be/

Brasschaat

Privacy-beleid
VSF beheert geen gegevens van haar clubs of spelers. 
Ze gebruikt de gegevens die door KBSB op het internet beschikbaar gesteld worden.

Trainingsplatvorm voor (licht) gevorderde schakers !! 

VSF stelt in samenwerking met "schaakschool.be" gratis een trainingsplatvorm 
beschikbaar voor (licht) gevorderde schakers.
Ideaal dus voor jeugdspelers (stap 2 en stap 3) van 800-1200 Elo, maar ook ervaren 
spelers (1800 tot 2200 Elo) kunnen er echter hun tanden stuk bijten op de 
voorgelegde oefeningen zoals ikzelf al kon ondervinden.  

Toegang is gratis op www.schaakschool.be 

Maak eerst uw account aan via deze link of  

http://www.schaakschool.be/index.php?page=register&vsf

      Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie

http://www.schaakschool.be/index.php?page=register&vsf
http://www.schaakschool.be/index.php?page=register&vsf
http://www.schaakschool.be/
http://open.brasschaak.be/
file:///C:/Users/JG/Documents/Schaken/Vlaanderen%20schaakt%20digitaal/VSD%202018-09/www.brugsemeesters.be%20
http://www.kgsrl.be/open2018/index.html
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Zie je nog een redding ? (Moeilijk!)
XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7zp-tR-+p+p'
6-+-+-zp-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-sN$
3+-zP-+-+P#
2-zP-tr-zpPmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

R1: Wit aan zet (opwarming).
XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7zp-+-+pzp-'
6-+Qzp-+-zp&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-zPl+P#
2PzP-tR-zPr+"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

R2: Wit aan zet.
a. Wat dreigt er ?       b. Hoe dit anticiperen ?
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+l+k+-'
6-wq-+p+p+&
5zp-vlpzP-+r%
4P+rsN-zp-zp$
3+-+QvL-+-#
2-zPP+-zPP+"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

R3: Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zpp+-sn-+-'
6-+-+-zppzp&
5+-+-+-+-%
4-+Pwq-+nwQ$
3+-+-+-+P#
2PzP-+-+P+"
1tRNvL-+R+K!
xabcdefghy

R4: Zwart aan zet.
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+p+-+R+-'
6p+-trP+-zp&
5+-+-+Pzp-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

R5: Wit aan zet. 
Is er nog redding ?

XABCDEFGHY
8-+r+-mk-tr(
7zp-+-+p+p'
6-+p+-+p+&
5+-+-zP-zPn%
4-zpn+-zPl+$
3+-sNR+-+-#
2PzPP+N+LzP"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy

R6: Wit aan zet.
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R1: Wit kan zich redden met:
 - hetzij 1.Pf5 (dreigt mat) h5  2.Pg3
 - of hetzij 1.Tc8+ Kg7  2.Pf5+ Kg6  3.Pg3 
waarmee hij telkens de promotie van de f2-pion kan onschadelijk maken.

R2: a. Zwart dreigt 1...Th2 en 2....Th1#

b. Wit kan dit enkel op een redelijke wijze afstoppen met 1.Tc2! zodat er na 
1...Th2 2.Ke1 Th1+  3.Kd2 kan volgen. In de partij speelde wit echter 1.Dxd6? 
(verhindert Th2) doch na 1...Tc8!  2.Td1 Tc2! lag wit in de touwen.  

R3: Als Le3 speelt valt Pd4, en dus kan wit zich enkel redden met 1.b3!? waarna 
1...fxLe3  2.bxTc4 exf2+ tot een complexe maar speelbare stelling leidt. 

R4: Met 1...h5! kan zwart materiaal verlies vermijden want na 2.hxPg4?! 0-0-0! 
dreigt er sterk 3...hxg4 en 3.Df2? DxDf2  4.TxDf2 hxg4+  5.Kg1 Td1+ is wit 
zelfs verloren. 
In de partij koos zwart verkeerdelijk voor 1...Pf5? en kon na 2.Te1+ en 3.DxPg4 
opgeven.

R5: Wit moet zich geen zorgen maken over "redding" want hij kan hier zelfs winnen 
met 1.Td7! en zwart kan enkel met een torenoffer 1...Txe6 de pionpromotie 
verhinderen aangezien zowel 1...TxTd7  2.exTd7 als  1...Tb6  2.Td8+ Kg7 3.e7 
fataal zijn.

R6: Indien Pc3 wijkt speelt zwart ...LxPe2 en indien Pc3 blijft staan zal zwart bxPc3 
spelen.
Wit kan zich redden met een TEGENAANVAL indien hij 1.h3!! speelt.
Nu zullen :

zowel 1...bxPc3  2.hxLg4  cxb2+   3.Kb1 Pg7  4.Tc3
als      1...Lf5      2.Pe4 

wit goed spel geven.

Rekenknobbel
Toen ik klein was leerde mijn vader me een trucje om het kwadraat van een 
getal eindigend op 5 te berekenen.  
Het kwadraat van een getal "a5" kan je makkelijk als 
volgt berekenen:
 a. Het getal eindigt steeds op "25"
 b. Ervoor komt "a maal (a+1)"

Enkele voorbeeldjes:  
- 15 x 15     =    225  en inderdaad "1 maal (1+1)"     =    "2" en achteraan "25"  (= 225)
- 65 x 65     =  4225        en hier     "6 maal (6+1)"    =   "42" en achteraan "25"  (= 4225)
- 105 x 105 = 11025       en weer  "10 maal (10+1)" = "110" en achteraan "25". (= 11025)

Kan je bewijzen waarom dit zo is ?
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Positionele stellingen
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzpnvlpzpp'
6-+-zp-sn-+&
5+-+Pzp-+-%
4-+P+P+-+$
3+-+L+N+P#
2PzP-+-zPP+"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy

Kies je voor 1.Le3 of 1.b4 of 1.Pc3 ?

Zowel 1.Le3 als 1.Pc3 zijn goed. 
Minder sterk is 1.b4?! vanwege 1...a5! en wit 
moet veld c5 opgeven waarna zwart met 
...Pc5 een mooi opgesteld paard verkrijgt.
XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7+p+nsnpzpp'
6p+-+p+-+&
5+-zppzP-+-%
4-+-zP-+-+$
3+LzP-vLN+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Kies uit 1.c4 of 1.Te1 of 1.a3.

Als we de stelling bekijken valt op dat zwart 
nog nauwelijks ontwikkeld is, terwijl wit al 
bijna volledig klaar is. Om dit tijdelijke 
voordeel om te zetten in een permanent 
voordeel moet wit dringend het gevecht 
opzoeken zodat hij zijn betere ontwikkeling 
kan verzilveren.
De enige zet die de stelling open gooit is 1.c4! 
wat allerlei spanningen in de stelling brengt 
die wit in principe voordeel moeten opleveren 
gezien de betere activiteit van zijn stukken.
De ontwikkelingszet 1.Te1 is ook niet slecht,

 maar hij zorgt voor minder spanningen.
Tot slot opmerken dat de zet 1.a3?! behoorlijk 
zinloos is omdat hij niets doet (buiten een 
tempo verliezen).
XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7+-+-+pzpp'
6psnn+l+-+&
5+-zppzP-+-%
4-zp-zP-+-+$
3+-zPL+-+-#
2PzP-sNN+PzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Kies uit 1.Pf3 of 1.Pf4.

Na 1.Pf3 volgt er rustig 1...Le7 en 2...0-0.
Na 1.Pf4 dreigt wit nu na 1...Le7?! 2.PxLe6 
fxPe6 de zwarte rokade te verhinderen 
vanwege Tf1 op de open f-lijn en zwart zit in 
moeilijkheden. 
Zwart kan echter 1...cxd4 spelen waarna 
2.PxLe6 fxPe6  3.Dg4! (druk op de zwakke 
punten) en 4.cxd4 wit de betere stelling geeft 
omdat Ke8 onveilig staat.
Ook na 1...Dd7  2.PxLe6 DxPe6  3.Lf5 krijgt 
wit gevaarlijk initiatief omdat Ke8 moeilijk in 
veiligheid geraakt. 
Conclusie: 1.Pf4!? geeft mooie aanvalskansen.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zpl+-zppmk-'
6psn-+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+PtrR+P+-#
2P+P+-mKP+"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy

Kies je voor 1...TxTd3 of voor 1...Tc7. 
Waarom ?
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Er is een vuistregel die zegt dat in dergelijke 
eindspel stellingen de torenruil ten voordele 
van de "torenpartij" is. M.a.w., als je "2 torens" 
tegen "T+P+L" speelt, doe je "voordeel" als je 
1 toren kan ruilen zodat je als enige nog een 
toren hebt. 
Zover de vuistregel. Nu moet je natuurlijk nog 
aftoetsen of er hier geen tactische finesses zijn. 
Na 1...TxTd3  2.cxTd3 dreigt er al 
onmiddellijk zeer ongemakkelijk 3.Tc7, een 
bewijs dat je hier best de vuistregel volgt.
Conclusie: zwart gaat dus best niet in op de 
torenruil en speelt dus 1...Tc7.
Overigens evalueert FRITZ het verschil tussen 
beide zetten (1...TxTd3 of 1...Tc7) op 1 punt !
XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7zp-+l+-snp'
6-+n+pwq-+&
5+-zPp+pzp-%
4-+-zP-+-+$
3zP-sN-+N+-#
2-+Q+LzPPzP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

Wit kan een superpaard verkrijgen met 1.Pe5, 
doch dan wordt het natuurlijk onmiddellijk 
afgeruild. Vandaar eerst 1.Lb5! waarmee wit 
Pc6 kan uitschakelen (2.LxPc6) waarna hij 
3.Pe5 kan spelen, en dit superpaard zal dan 
zwart heel wat kopzorgen bezorgen.
XABCDEFGHY
8r+-vl-tr-mk(
7zp-+q+-+p'
6R+p+lzpp+&
5+p+-zp-+-%
4-+-+P+-zP$
3+PsNPsN-wQ-#
2-zPP+-+P+"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Met 1...Lb6 activeert zwart niet enkel zijn 
loper, maar verdedigt hij pion a7 en Tf8 (door 
Ta8) en indirect pion c6 (wat dus mobiliteit 
geeft aan Dd7). Verder zet deze zet ook druk 
op Pe3 wat de mobiliteit van Dg3 beperkt. 
Kortom, een multi-purpose zet van de 
bovenste plank.
XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-+-snpzpl'
6-+pzp-sn-zp&
5+-+-zpN+-%
4-+-+P+P+$
3+-sNLzP-+P#
2PzPP+-+-+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Kies uit 1...PxPf5 of 1...LxPf5. 

Na 1...PxPf5?!  2.exPf5 is  Lh7 als het ware 
levend begraven. Het zal dan heel wat energie 
vergen om dit stuk terug te activeren.
Vandaar dat de voorkeur moet gaan naar 
1...LxPf5 zodat zwart na 2.exLf5 geen 
zorgenkindje heeft en dan kan kiezen tussen 
zetten zoals 2....Db6 of 2...d5 of 2...Ped5. 
XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7+-wq-+pzpp'
6p+n+psn-+&
5+LzPp+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-sN-+N+-#
2P+-vL-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

a. Kies uit 1.LxPc6+ of 1.La4.
b. Zie je ook een andere interessante zet ?

a. Na 1.LxPc6+ DxLc6   kan wit met tempo 
2.Pe5 spelen. Na het mindere 1.La4?! Ld7 kan 
wit niet meer met tempo naar e5 springen.

b. Interessant lijkt ook 1.Lf4!?
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Geloof en schaken (3) : William James Lombardy
William James Lombardy is geboren in New York (4 Dec 1937). Hij leert schaken van een joodse 
vriend en op zijn 10e gaat hij voor het eerst naar een schaakclub. Van een oude man krijgt hij daar 
een boek volgeplakt met krantenknipsels, allemaal schaakcolumns. Zoals hij later zelf zegt, zal dit 
zijn leven een definitieve (schaak)wending geven en op zijn 14e jaar wordt hij reeds nationaal 
Meester. In 1957 wordt hij de eerste Amerikaan die het Wereld Junior Kampioenschap (U20) wint. 
Bovendien haalde hij er de monsterscore van 11op 11, wat tot nu toe door niemand is geëvenaard. 
Hij kreeg daarvoor de titel van IM en in 1960 werd hij IGM.
Hij is dan opgeklommen tot de topspelers van de USA maar besluit dan een beetje verrassend om 
katholieke priester te worden waardoor het schaken op een 2e plaats komt. 
Tussen de kerkdiensten door blijft hij evenwel schaken en zo neemt hij o.a. deel aan 7 schaak-
olympiades en wordt hij in 1972 zelfs de secondant van Bobby Fischer tijdens zijn strijd om de 
wereldtitel tegen Spassky in Reykjavik (IJsland). 
In 1974 verlaat Lombardy het priesterschap. Hij heeft het geloof in de Katholieke kerk verloren, die 
naar zijn mening te veel begaan was met het vergaren van rijkdom.
Enige tijd later ontmoet hij tijdens een schaaktornooi in Nederland een leuke Nederlandse dame die 
met hem trouwt en mee naar Manhattan trekt. In 1992 komt er spijtig genoeg een echtscheiding en 
daarop trekt de vrouw terug naar Nederland met hun zoon.
Lombardy schreef ook tal van schaakwerken en mogelijk had hij op het einde van zijn leven 
geldproblemen. Hij sterft enigsinds onverwacht op 13 oktober 2017 op (bijna) 80-jarige leeftijd.

In 1957 neemt onze "Bill" Lombardy dus deel 
aan het Wereldkampioenschap Juniors (U20) 
te Toronto (Canada) en hij zal er de 
legendarische score van 11 op 11 neerzetten. 
Op de 2e plaats eindigt de Duitser Mathias 
Gerusel en 3e wordt de Nederlander Lex 
Jongsma. In hun onderlinge ontmoeting krijgt 
de Duitser een pak slaag dat hij zich vandaag 
nog steeds herinnert. Kijk je even mee ?

Mathias Gerusel - William  Lombardy
World Junior Championship Toronto CAN (3), 
05.08.1957
1.d4  Pf6  2.c4  e6  3.Pc3  Lb4  Nimzo-Indisch 
4.Dc2 Pc6 5.Pf3 d5 6.a3 Lxc3+ 7.Dxc3 Pe4 
8.Dc2 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+p+-+&
5+-+p+-+-%
4-+PzPn+-+$
3zP-+-+N+-#
2-zPQ+PzPPzP"
1tR-vL-mKL+R!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. Doe een agressieve zet. 

8...e5!? van een verrassing gesproken. 
9.dxe5 Lf5 de pointe waarom zwart de e5-pion 
offerde. 
10.Da4  vandaag geeft de theorie de voorkeur 
aan 10.Db3. 
10...0–0 11.Le3 d4 12.Td1 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+-zPl+-%
4Q+Pzpn+-+$
3zP-+-vLN+-#
2-zP-+PzPPzP"
1+-+RmKL+R!
xabcdefghy

 Zwart aan zet.

Ik  vermoed  dat  de  witspeler  hier  na  het 
uitvoeren van zijn zet 12.Td1? wel inwendig 
zal  gevloekt  hebben.  Zwart  neemt  immers 
weinig  risico  indien  hij  Le3 slaat  want  voor 
Dd8 (= 9 punten) krijgt hij eveneens 9 punten 
"Toren+Loper+pion" en mooie aanvalskansen!
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En dus speelt  Lombardy  12...dxe3 13.Txd8 
exf2+ 14.Kd1 Tfxd8+ 15.Kc1 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+-zPl+-%
4Q+P+n+-+$
3zP-+-+N+-#
2-zP-+PzpPzP"
1+-mK-+L+R!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. Organiseer een lepe dreiging. 

15...a6 het veld b5 wordt nu gecontroleerd en 
er dreigt nu 16...Pc5 en Damewinst. 
16.Db3 Pc5 17.Dc3  

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7+pzp-+pzpp'
6p+n+-+-+&
5+-sn-zPl+-%
4-+P+-+-+$
3zP-wQ-+N+-#
2-zP-+PzpPzP"
1+-mK-+L+R!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 

17...Pa5!  bijkomende troepen komen in actie 
en  er  dreigt  nu  18...Pb3+  en  mat  volgt.  Dit 
paard  is  uiteraard  taboe  want  18.DxPa5?? 
Pb3+.
XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7+pzp-+pzpp'
6p+-+-+-+&
5sn-sn-zPl+-%
4-+P+-+-+$
3zP-wQ-+N+-#
2-zP-+PzpPzP"
1+-mK-+L+R!
xabcdefghy

Hoe gaat het nu verder na : -18.b4   ?
-18.Pd2 ?
-18.e4   ?

Na 18.b4 volgt 18...Pab3+  19.Kb2 Pa4+.
Na  18.Pd2 volgt  18...TxPd2  en  19.KxTd2 
Pe4+ of 19.DxTd2 Pb3+.
Wit koos in de partij dan maar voor 18.e4 doch 
kon na 18...Pab3+ de witte vlag hijsen.

Als afsluiter nog een leuke combi uit zijn 11e 
ronde van dit Junioren Wereldkampioenschap.
XABCDEFGHY
8-+kvlr+-tr(
7wqp+n+p+p'
6p+p+-zp-+&
5+-+-+L+-%
4-+-zP-+P+$
3+R+-+Q+-#
2PzPP+-zPPvL"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Lombardy - Bahgat 
 Wit aan zet. 

19.Lxd7+! overigens  is  19.d5  ook  goed 
19...Kxd7  20.Df5+  Ke7  21.Te3+ en  opgave 
want 21...Kf8  22.TxTe8+ KxTe8  23.Ld6 en 
zwart is machteloos tegen Te1+.
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Wit geeft mat in 3 (makkelijk ?!)

XABCDEFGHY
8-tR-+-+-+(
7+-+r+-+-'
6-+R+-zPp+&
5mk-+-+-zP-%
4pzp-+-+K+$
3+-+rvL-+-#
2P+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

M1 : Wit geeft mat in 3.
XABCDEFGHY
8-+Q+-+-+(
7+-+-+kzpp'
6p+-+-zp-+&
5+p+-+-+-%
4q+nsNP+-zP$
3+-+-+-+-#
2-+-+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

M2 : Wit geeft mat in 3.
XABCDEFGHY
8r+-+-mk-+(
7+p+-tRp+r'
6p+qzP-wQ-+&
5+-zp-+p+-%
4-+-+-+-zp$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

M3 : Wit geeft mat in 3.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mK(
7+-+-+-+-'
6-+-+-sN-tR&
5+-+-+-+-%
4-+Q+-+-+$
3+-+-+-mk-#
2-wq-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

M4 : Wit geeft mat in 3.
XABCDEFGHY
8-+rsn-wQ-+(
7+-+-vL-+k'
6p+P+-+p+&
5zPp+-vl-+p%
4-+-wqP+-+$
3+L+-sN-zP-#
2-+-+-+K+"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy

M5 : Wit geeft mat in 3.
XABCDEFGHY
8r+-+r+-+(
7+-+R+Q+-'
6pwql+p+pmk&
5+p+-+-sN-%
4-+-+-+P+$
3+-+-zP-+-#
2Pvl-+-zP-zP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

M6 : Wit geeft mat in 3.
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XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-vl-+-tr-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-zpR%
4-+p+-+N+$
3+-zPlzP-zPP#
2-zPL+-tR-mK"
1+-tr-+-+-!
xabcdefghy

M7 : Wit geeft mat in 3.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7zp-+R+r+-'
6-+-+-+Q+&
5+-wq-zp-+p%
4-+r+-+-+$
3+-+-+PzP-#
2P+-+-+KzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

M8 : Wit geeft mat in 3.
XABCDEFGHY
8-+-trr+-+(
7+l+-+p+-'
6p+-+-zP-mk&
5+p+-+-+-%
4-+q+-+-+$
3zP-zp-+-wQ-#
2-zPP+-+-zP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

M9 : Wit geeft mat in 3.

XABCDEFGHY
8-+-+ntr-mk(
7+r+-sN-+p'
6p+-+-+pwQ&
5+-+-tR-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zPL+-+-#
2P+-+-wqP+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

M10 : Wit geeft mat in 3.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-zpp'
6-+-wq-zp-+&
5+-+n+k+-%
4-zP-+-+-+$
3+-+NwQ-+P#
2-+-+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

M11 : Wit geeft mat in 3.
XABCDEFGHY
8-trNtR-+-tR(
7zp-+-+-mk-'
6-+p+pzp-+&
5+-+-zP-+p%
4-+-+-+-zP$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-zPK+"
1+-tr-+-+-!
xabcdefghy

M12 : Wit geeft mat in 3.
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M1 : Uit Janowski - Pillsbury (1898)
Mat in 3 kan met 1.Lb6+ en nu:

    1...Ka6   2.Lc5+ Ka5  3.Lxb5 mat
of 1...Kb5  2.Tc5+ Ka6  3.Ta5 mat

Janowski miste deze snelle matwending maar gaf wel mat in 5 met 1.Ta8+ Kb5 
2.Tb6+ Kc4  3.Tc8+ Kd5  4.Tc5+ en opgave want 4...Ke4  5.Te6 mat.

M2 : Uit Janowski - Barry (1904)
Er volgde  1.Dd7+ en opgave want:

    1...Kg6  2.De8+ Kh6  3.Pf5 mat zeer mooi !!
of 1...Kf8  2.Pe6+ Kg8  3.De8 mat

M3 : Uit Janowski - Suchting (1905)
Er volgde 1.Txf7+!! en opgave want:

    1...TxTf7  2.Dh8 mat
of 1...Kg8  2.Dg6+ Kh8  3.TxTh7 mat

M4 : Uit Janowski - Chajes (1913)
Er volgde 1.Dg4+   Kf2  2.Th2+   en opgave want:

    2...Kf1  3.Dd1 mat
of 2...Ke3  3.De4 mat

M5 : Uit Janowski - Tennenwurzel (1916) (analyse)
Wit wint met 1.Dg8+   Kh6  2.Pg4+ hxPg4  3.Th1   mat

M6 : Uit Janowski - Chajes (1916)
Er volgde 1.h4!   Th8  2.Dh7+!   en opgave want 2...TxDh7  3.TxTh7 mat.

M7 : Uit Wagner - Brinckmann (1927)
Er volgde 1.Ph6+   Kh7 2.Pf7+   en opgave want 3.Th8 of 3.Th6 mat.

M8 : Uit Isaacs - Factor (1928)
Er volgde 1.Dxh5+ en opgave want 1...Kg7  2.Txf7+ en 3.Dh7 mat of 1...Kg8 
2.DxTf7+ en 3.Dh7 mat.

M9 : Uit Villegas - Pulcherio (1928)
Er volgde 1.Dg7+ en opgave want 1...Kh5  2.Tf5+ Kh4  3.Dg3 mat.

M10 : Uit Vajda - Tartakower (1929)
Na 1.Pxg6+   Kg8  2.Lc4+ Tff7  3.Df8   is het mat.

M11 : Uit Maroczy - Kashdan (1932) 
Er volgde 1.g4+ en opgave want 1...Kg6  2.De8+ en 3.Dh5 mat.

M12 : Uit Puiggros - Falcon (1938)
Er volgde 1.Tdg8+   Kf7  2.Pd6+   en opgave want 3.Th7 mat.
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Eindspel
Vooreerst enkele oefeningen uit een zelfde rapid-partij.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-zp-wqQzpk'
6-+-zp-+-zp&
5zp-+Pzp-+-%
4P+P+P+-+$
3+r+-+-+P#
2-+-+-+P+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet.

Na  36....DxDf7  37.TxDf7  is  wit  binnen-
gedrongen  op  de  7e  rij  en  heeft  zwart 
moeilijkheden rond pion c7. 
Vandaar 36...Dg5! wat nu Kg1 bedreigt. 
Hoe  gaat  het  nu  verder  na   37.Dxc7?  Zie 
Analyse-diagram. 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-wQ-+-zpk'
6-+-zp-+-zp&
5zp-+Pzp-wq-%
4P+P+P+-+$
3+r+-+-+P#
2-+-+-+P+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
Analyse-diagram. Zwart aan zet.

Na  37.Dxc7?? Tb2! gaat  wit  onherroepelijk 
mat.  Het  idee  is  simpel,  je  kijkt  wat  er  Nul 
Verdedigd staat (in casu pion g2) en je valt dit 
een bijkomende keer  aan.  Wit  heeft  nu geen 
afdoende verdediging meer beschikbaar. 

Wit had dit gevaar gezien en speelde daarom 
37.Df5+ Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-zp-+-zpk'
6-+-zp-+-zp&
5zp-+PzpQwq-%
4P+P+P+-+$
3+r+-+-+P#
2-+-+-+P+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 

37...Dxf5!  Na  deze  Dame-ruil  wint  zwart 
immers een pion. 
38.Txf5  Tb4!  dubbelaanval  op  2  zwakke 
beestjes.
 39.Tf7 Txc4 de pionwinst is een feit. 
40.Kf2 Kg6 41.Td7 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-zpR+-zp-'
6-+-zp-+kzp&
5zp-+Pzp-+-%
4P+r+P+-+$
3+-+-+-+P#
2-+-+-mKP+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet kan een bijkomende pion 
winnen.  Hoe ? 

Er  is  geen  pionwinst  na  41...Txa4  42.Txc7 
Txe4  43.Tc6 en pion d6 gaat verloren.
Om tijdig pion d6 te kunnen verdedigen moet 
zwart  daarom  eerst  pion  e4  slaan,  namelijk 
41...Txe4! 42.Txc7 Td4! zodat 43.Tc6 nu kan 
beantwoord  worden  met  43...Txd5  wat  de 
pionnen d6 en a5 verdedigt. 
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-mk-+-+-+&
5+-+-+-+R%
4-+-+-+-+$
3zp-+K+-+-#
2-+-+-+P+"
1tr-+-+-+-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 

Een makkie als je het kent. 
Zwart  kan  de  promotie  namelijk  forceren 
omdat  hij  Ta1  kan  wegspelen  met  een 
schaakje.  Er  volgde 1...a2! en  er  dreigt  nu 
2...Td1+ en 3...a1D. Wit kan deze promotie nu 
nog  enkel  uitstellen  met  een  paar  plagende 
schaakjes  2.Th6+ Kb5 3.Th5+ Kb4 4.Th4+ 
Kb3 5.Kd2 Td1+ het geciteerde trucje waarbij 
zwart  zijn  toren  offert  om  een  promotie  te 
realiseren 6.Kxd1 a1D+ en wint. 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+r+k+-zp&
5zPR+-zppzp-%
4-+-+-+-+$
3+-+K+PzP-#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Een toreneindspel met gelijk aantal pionnen.... 
dit ruikt erg veel naar remise, was het niet dat 
wit een eenzame vrijpion heeft op de a-lijn.

Wit kan de overgang van een toreneindspel 
naar een pionneneindspel forceren met 1.Tb6.
De vraag is of dit beslissend is. Even kijken.

Na 1...Kd6    2.TxTc6+ KxTc6  3.g4!   slaat wit 
een bres in de zwarte pionnenmuur en nu is het 
duidelijk dat wit de betere kaarten heeft omdat 
de zwarte Koning eerst pion a5 moet gaan 
ophalen.
Vandaar dus de andere, mogelijk betere, 
riposte van zwart onderzoeken, met name 
1...TxTb6    2.axTb6 Kd6  3.Kc4 Kc6  4.b7   
Kxb7  5.Kd5 en ook hier heeft wit de betere 
kansen.
Of en hoe dit mogelijk wint is nu niet 
belangrijk, wat belangrijk is , is dat wit zijn 
winstkansen duidelijk verbetert met de 
geforceerde torenruil. Vandaar 1.Tb6!

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-mkP%
4-+-+-+P+$
3+r+-+-tR-#
2-+-+-+K+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. (Zeer moeilijk)

Hulplijn: Er is maar één zet die zwart remise 
kan opleveren. De remise is gebaseerd op het 
feit dat zwart moet verhinderen dat Tg3 vrij 
spel krijgt. Voorlopig is Tg3 gebonden aan de 
verdediging van pion g3 maar na Kh3 of Kf3 
dreigt Tg3 zijn mobiliteit terug te krijgen.  
Hoe kan zwart de mobiliteit van Tg3 inperken, 
of m.a.w. de zetten Kh3/Kf3 dwarsbomen ?

Met de superzet 1...Tb1!! omdat er nu na:
-  2.Kh3 Th1+   3.Kg2 Tb1 volgt 

- en op 2.Kf3 Tb3+  3.Kf2 Tb2+ en wit 
komt niet vooruit.


