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Straffe uitspraak van een grootmeester.....

Deux foux gagnes toujours,  trois foux ? Non.  

(Alekhine die bij een amateur schaker zijn bedenkelijke techniek van het 
loperpaar commentarieert)

"BONDIG openingsrepertoire voor de witspeler

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 gaat naar "noodhulp voor Afrika"

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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Zoek de dreiging .....
Om goed te verdedigen moet je eerst en vooral de dreiging van de tegenstander goed 
begrijpen. Hierbij enkele oefeningen op dit thema. 
Zoek de dreiging en denk ook eens na over een mogelijke verdediging.

XABCDEFGHY
8-sn-tr-trk+(
7+-+-+-+p'
6lzp-+p+-+&
5+-zp-zP-+q%
4-+PzpL+n+$
3+P+Q+NzP-#
2-+-+-+-zP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

Dreiging 1: 
zwart heeft zopas Pg4 gespeeld. 

Wat dreigt zwart ? En wat doe je ?

XABCDEFGHY
8-+-+l+-+(
7+p+n+-mk-'
6-+-+p+p+&
5+P+-sN-zP-%
4-+-zPPmK-+$
3tr-+L+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+R!
xabcdefghy

Dreiging 2: 
zwart heeft zopas Pd7 gespeeld. 

Wat dreigt zwart ? En wat doe je ?

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+p+-vlpzpp'
6p+p+-+-+&
5wq-+pzPl+-%
4L+-+-+-+$
3+-+-wQP+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-sNR+RmK-!
xabcdefghy

Dreiging 3: 
zwart heeft zopas Da5 gespeeld. 

Zie je de echte dreiging ? Wat doe je ?

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+-+-+p'
6-wQp+-+p+&
5zpp+p+-+-%
4-+-+-+-+$
3+LzP-+-vlP#
2PzP-+q+P+"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy

Dreiging 4: 
zwart heeft zopas  a5 gespeeld. 

Wat is de dreiging ? En wat doe je ? 
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XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2mKP+-+-+-"
3R+-+-+-+#
4+-zPP+ptr-$
5-+-+Nsn-+%
6+-zpPzp-+-&
7p+-+-+-+'
8mk-+-+-+-(
xhgfedcbay

Dreiging 5: wit speelde net Pd5 ...

XHGFEDCBAY
1-+K+-+-+!
2zP-+-+P+P"
3-+-+-+-+#
4+-zP-+-+-$
5-+-+-vlpzp%
6+p+NzP-+-&
7p+-+R+-+'
8mk-+-+r+-(
xhgfedcbay

Dreiging 6: wat dreigt wit ?

XHGFEDCBAY
1R+-mKQ+-tR!
2+-+N+PzPP"
3-+LvL-sN-+#
4zPPzPP+-+-$
5-+-zp-sn-+%
6+p+-zp-+-&
7pvlp+-+pzp'
8+ktrnwql+r(
xhgfedcbay

Dreiging 7: wat dreigt wit ?

XHGFEDCBAY
1R+-mK-+-tR!
2+-+NwQPzP-"
3-+LvL-sN-zP#
4zPPzPP+-+-$
5-+-zp-sn-wq%
6+p+lzp-+-&
7pvlp+-+pzp'
8+ktrn+-+r(
xhgfedcbay

Dreiging 8: wat dreigt wit ?

XABCDEFGHY
8-mk-+r+r+(
7zpp+-+p+p'
6-+-+-zp-+&
5+-+p+-+-%
4-+-wQlwq-sN$
3zP-tR-+-+-#
2-zP-+LzPPzP"
1+-+-+K+R!
xabcdefghy

Dreiging 9: wat dreigt zwart ?

XABCDEFGHY
8r+-+rsnk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+p+-+-+&
5+-+pvL-wq-%
4-+-zP-+l+$
3+-zPL+-+-#
2PzPQ+-zP-+"
1tR-+-tRNmK-!
xabcdefghy
Dreiging 10: wat dreigt zwart ? 
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Oplossingen:
Dreiging 1 :
Zwart dreigt NIET 1...Pxe5 te spelen want dit 
verliest wegens 2.PxPe5 DxPe5?  3.Lxh7+ en 
damewinst
Zwart dreigt wel 1....TxPf3 en 2....Dxh2+.
Een mogelijke verdediging is daarom 1.Ta2 
(dekt pion h2) of 1.Lf4

Dreiging 2:
Zwart dreigt met 1...-PxPe5 de verdediging 
van Ld3 uit te schakelen zodat er 2...-TxLd3 
(stukwinst) kan volgen. Een mogelijke 
verdediging is 1.PxPd7 of 1.Le2

Dreiging 3:
Zwart dreigt niet enkel DxLa4 maar vooral 
1...-Lc5! en damewinst. Wit moet dus iets 
vinden om beide dreigingen te pareren. Hij kan 
dit enkel door ... 1.Df4 te spelen waardoor hij 
La4 afdekt en Lf5 aanvalt en zeer 
belangrijk ....zijn dame onttrekt aan de Lc5. 
Merk op dat 1.Db3? fout is wegens 1...b5! en 
La4 gaat verloren.

Dreiging 4:
De dreiging is eenvoudig. Hij dreigt 1...-a4 te 
spelen wat stukwinst oplevert. (Opmerking: 
1...-Tf1+  is geen dreiging wegens 2.TxTf1 - 
DxTf1+  3.Dg1 en wit is "gered".)
Het is waar, wit staat vreselijk in het diagram 
en kan alleen maar proberen nog even 
weerstand te bieden en te vluchten in een 
slecht eindspel. Ik stel 1.Tg1 voor zodat op 
1...a4 nu 2.Ld1 kan gespeeld worden. Het 
alternatief van 1.a4 zelf te spelen verliest na 
1....Dxb2  evengoed de loper en  1.Dxa5?  is 
een  grote fout wegens Tf1+ en mat volgt.

Met 1.Tg1!? hoopt wit dat zwart volgens plan 
1...a4?! zal spelen, en kan hij met 2.Ld1 nog 
wat weerstand bieden.
Zwart kan daarom beter nu met 1..Lf2 de 
kwaliteit winnen, maar hij moet dan wel 
nauwkeurig zijn na 2.Ld1. Niet het beste zou 
nu 2...-DxLd1 zijn wegens 3.DxLf2! ook al 
moet het eindspel na 3...TxDf2  4.TxDd1 
Txb2 gewonnen zijn. Beter is 2.. Dxb2 waarna 
zwart zeker de kwaliteit heeft.

TE ONTHOUDEN:
Zelfs in slechte stellingen MOET je  zoveel 

mogelijk moeilijkheden in je verdediging 
organiseren zodat je tegenstander zich kan 
vergissen en de winst hem nog ontsnapt...

Dreiging 5:
Wit bedreigt uiteraard Tb4 maar hij dreigt ook 
zijn vrijpion e6 op te spelen. Zwart moet dus 
goed kiezen waar hij zijn toren plaatst. Zo is 
1...-Tb7? fout wegens 2.e7 -Tb8  3.Pxf6 en wit 
wint. Zwart moet dus alert 1..-Tb8! spelen 
zodat hij na 2.e7 een tempo heeft uitgespaard 
ten voordele van zijn verdediging. Bovendien 
kan hij dan op 2.Pxf6 (i.p.v. 2.e7) Kg7! spelen. 
Natuurlijk geen 2....Pxe6? wegens 3.Txh7 mat.

Dreiging 6:
Wit dreigt 1.Tc7! en stukwinst omdat na 1....-
TxTc7  2.dxTc7 deze pion onherroepelijk 
promoveert.
Daarom is misschien 1...-Lb6 of 1....-Lb4 nog 
de beste pragmatische verdediging alhoewel 
de stelling objectief gezien verloren is.

Dreiging 7: 
Als we naar zwakke punten zoeken in de 
zwarte stelling zien we dat Dd8 ongedekt 
staat... 
Wit dreigt dus met LxPc5 een stuk te winnen.
Om aan deze dreiging het hoofd te bieden kan 
zwart bijvoorbeeld 1...Db6 of 1....Da5 of 
1...Le6 spelen. 

Dreiging 8:
Ongetwijfeld een gemakkelijk opgave. Wit 
dreigt met b4! een stuk te winnen.
Een mogelijke verdediging is Pc5 of Da5 weg 
te spelen, maar ook het verrassende 1...exf4 
kan omdat na 2.b4 fxLe3 kan volgen

Dreiging 9:
Zwart dreigt niet enkel DxPh4 maar vooral 
1....-Lxg2+ en 2....-DxDd4. 
Beide dreigingen zijn nog te pareren 
met ....1.f3! - DxPh4  2.fxLe4 of ook 1.Pf3 en 
wit blijft zijn stuk voor. 

Dreiging 10:
Neen, zwart dreigt niet 1..-Lf3+ of 1...-Lh3+ 
want dan speelt wit 2.Pg3 en "probleem 
opgelost". 
Zwart dreigt daarentegen 1...-Ld1+ en 
damewinst.
De goede verdedigingszet is dus 1.Pg3. 
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Met compensatie ...!?1
Je leest soms wel eens in de schaakliteratuur dat men compensatie heeft voor zijn materiële 
achterstand. Maar, die compensatie wat is dit eigenlijk ?

In dit artikel probeer ik enkele voorbeeldjes te geven om dit begrip iets beter te laten begrijpen en te 
kunnen inschatten.

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

Compens 1: Zwart aan zet. Heeft hij 
compensatie voor zijn materiele 

achterstand ?

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zpp+-+rmk-'
6-+p+R+p+&
5+-+p+-+p%
4N+-zP-+-+$
3+KzP-zP-+-#
2PzP-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Compens 2: Zwart aan zet. Heeft hij 
compensatie voor zijn materiele 

achterstand ?

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzpp+pvl-'
6-+n+p+p+&
5+-+-zP-+p%
4-+L+-+-+$
3+-zP-+-wQ-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-+-mK-sNR!
xabcdefghy

Compens 3: Wit aan zet. Heeft hij 
compensatie voor zijn pion 

achterstand ?

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzpp+pvl-'
6-+n+p+-zp&
5+-+-+-zp-%
4-+L+P+-+$
3+-zP-+-wQ-#
2PzP-sN-zPPzP"
1+-mKR+-sNR!
xabcdefghy

Compens 4: Wit aan zet. Heeft hij 
compensatie voor zijn pion 

achterstand ?
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Antwoorden:

Compens 1:
Zwart staat een stuk achter voor 1 pion.
De pionnen zijn gelijkwaardig verdeeld over het bord wat betekent dat zwart nergens 
een overwegend pionoverwicht heeft. Op de damevleugel houden wit en zwart zich in 
evenwicht en op de koningsvleugel kan Kg2 gemakkelijk de dreigende h5-vrijpion 
afstoppen. Wit kan dan ook met gerust gemoed de partij rustig uitschuiven en zal op 
termijn gemakkelijk winnen omdat zwart onvoldoende compensatie heeft voor zijn 
materiaal nadeel. 
Overigens beoordeelt FRITZ deze stelling als +3 voor wit. In klare taal, zwart heeft 
niets voor zijn stuk achterstand en je kan stellen dat de h5-pion een impotente 
vrijpion is.

Compens 2:
Deze stelling is een variante op de stelling van Compens 1, doch al de witte stukken 
en pionnen staan hier op de damevleugel waardoor plots de zwarte pionnen op de g- 
en h-lijn geen tegenstander meer hebben en dus reeële kansen op promotie beginnen 
te krijgen.
In deze stelling heeft zwart dan ook compensatie voor zijn stuk achterstand bij middel 
van beide vrijpionnen (g en h-pion) die naar promotie lonken.
Overigens beoordeelt FRITZ deze stelling als +0 !. In klare taal, zwart heeft 
voldoende compensatie voor zijn stuk achterstand dit vooral omdat de zwarte 
vrijpionnen (g6 en h5) heel veel potentie hebben.

Compens 3:
Wit staat een pion achter en heeft ook een zwakte op e5 die hij moet verdedigen. 
Bovendien heeft hij ook achterstand in zijn ontwikkeling. De zwarte stelling is heel 
robuust en heeft weinig zwakke punten waardoor zwart zich dus op "aanval" kan 
concentereren.
Conclusie: neen, wit heeft geen compensatie voor zijn pion achterstand.
FRITZ beoordeelt deze stelling als  "-1,5", dus in het nadeel van wit.

Compens 4:
Deze stelling is een variante op de stelling van Compens 3, doch wit heeft hier geen 
zwakte op e5 die hij moet verdedigen en heeft ook geen ontwikkelingsachterstand 
meer. De zwarte stelling vertoont zwaktes doordat er een pion op g5 staat die wit 
gemakkelijk kan onder druk zetten met h4! waardoor de stelling openbreekt en Kg8 
in de problemen kan komen
Conclusie: wit heeft compensatie voor zijn pion achterstand. De compensatie bestaat 
erin dat hij de zwarte koningsstelling kan proberen te slopen.
FRITZ beoordeelt deze stelling als  "-0,3", dus bijna in evenwicht.
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Partij-analyse
Hierbij een partij-analyse van een oefenpartijtje in de club.

1.d4 Pf6 2.Pc3 d5 3.e4  Een uitnodiging om 
via  zetverwisseling  in  te  gaan  op  het 
Blackmar-Diemer  Gambiet  (BDG)  dat  erg 
riskant is voor beide partijen. Indien zwart nu 
3...-dxe4  speelt,  volgt  namelijk  4.f3  en  we 
krijgen  een  stelling  die  normaal  via  1.d4  d5 
2.e4  dxe4 3.Pc3 Pf6 4.f3 op het  bord  komt. 
Deze riskante opening is erg tactisch.
3...e6  zwart  kiest  echter  voor  een  veiligere 
variant en opteert via zetverwisseling voor het 
Frans. Inderdaad, met omwegen hebben we nu 
de klassieke variant bereikt (1.e4 e6 2.d4 d5 
3.Pc3  Pf6)  4.Lg5  Le7  5.e5  Pfd7  6.Lxe7 
Diagram
XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zppzpnvLpzpp'
6-+-+p+-+&
5+-+pzP-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+QmKLsNR!
xabcdefghy

 Wit  doet  met  deze  loperruil  een  goede 
positionele  zaak  want  hij  ruilt  zijn  "slechte 
loper"  af  tegen  de  "goede  loper"  van  zwart. 
6...Dxe7 7.f4 0–0 8.Pf3 c5 9.Ld3 f6 10.dxc5 
Dxc5 Diagram 
XABCDEFGHY
8rsnl+-trk+(
7zpp+n+-zpp'
6-+-+pzp-+&
5+-wqpzP-+-%
4-+-+-zP-+$
3+-sNL+N+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

  Wit aan zet kiest tussen 11.exf6 en 11.Dd2. 

Wat kies je en waarom ?
Antwoord: zie verder commentaar 
11.Dd2?!  Een  onnauwkeurigheid  van  wit. 
Beter  is  eerst  11.exf6  te  spelen  en  pas  dan 
12.Dd2  zodat  er  geen  zwak  punt  op  e5 
overblijft.  11...Pc6?!  Zwart profiteert niet van 
de  onnauwkeurigheid.  Met  11.fxe5  -  fxe5 
12.Pc6 zou hij het initiatief kunnen veroveren 
door de druk op punt e5. 
12.exf6 Pxf6 13.0–0–0 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+-+-zpp'
6-+n+psn-+&
5+-wqp+-+-%
4-+-+-zP-+$
3+-sNL+N+-#
2PzPPwQ-+PzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

 Nu de openingsfase beëindigd is kunnen we 
even  de  balans  opmaken.  Zwart  heeft  een 
zwak centrum (pion e6) en zit met een slechte 
Lc8. Door de keuze van 0–0–0 geeft wit aan 
dat  het  verdere  spelverloop  een  pionnen-
stormloop  dreigt  te  worden  (h3-g4  enz). 
13...Pb4  14.Kb1  Pxd3  15.cxd3  Een  zet  die 
enig commentaar verdient. Met het "normale" 
15.DxPd3  behoudt  wit  een  mooie 
pionstructuur,  doch  door  15.cxPd3  te  spelen 
verkrijgt wit een open c-lijn en blijft veld e4 
onder  controle.  15...b6  16.Tc1  De7?!  Zwart 
kiest  voor  veiligheid  en  onttrekt  Dc5  aan 
mogelijk gevaar.  Op de e-lijn staat de Dame 
echter ook niet zo fortuinlijk want ...  17.The1 
Dd6?  Zwart  denkt  teveel  aan  veiligheid  en 
verliest  belangrijke  tempozetten  met  zijn 
dame. De witte stukken komen met tempo in 
stelling door de dame op te jagen. 18.Pb5 Dd8 
19.Pfd4  Wit  brengt  bijkomende  stukken  in 
stelling die de zwarte zwaktes belagen (veld c6 
en pion e6)  19...e5?!  Zwart ziet het niet meer 
zitten en gaat over tot  een pionoffer dat Lc8 
meer vrijheid moet geven.  20.fxe5 Pg4 21.Pf3 
Wit wil de stelling onder controle houden nu er 
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materiaal voordeel is. Door Pf3 te spelen dekt 
wit  pion e5  en  h2  en  wordt  alsook de  f-lijn 
afgestopt voor Tf8. 21...Lf5 22.h3 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-+-+-zpp'
6-zp-+-+-+&
5+N+pzPl+-%
4-+-+-+n+$
3+-+P+N+P#
2PzP-wQ-+P+"
1+KtR-tR-+-!
xabcdefghy

 Vervelende stukken moeten verjaagd worden. 
Bovendien moet het paard toch naar h6 waar 
het weinig invloed heeft .... of is dit niet zo ?. 
22...Ph6  Verrassend  is  dat  FRITZ  hier  ook 
22...Pf2!?  aangeeft  want  op  23.DxPf2  volgt 
natuurlijk  23...-Lxd3+  en  24...-LxPb5.  Hoe 
kan  je  zo'n  zet  vinden  ?  Door  de  zwakke 
punten van de tegenstander in kaart te brengen. 
Bij wit zijn dit pion d3 (nul-verdedigd) en Pb5 
(ongedekt) 23.Pfd4 a6 24.Pd6?! Deze zet was 
positioneel zo aantrekkelijk (een paard op een 
voorpost in het hart van de tegenstander) dat 
de tactische wending 24.Pc7 - Tc8  25.Pce6 en 
kwaliteitswinst  over  het  hoofd  werd  gezien. 
24...Dd7 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+q+-zpp'
6pzp-sN-+-sn&
5+-+pzPl+-%
4-+-sN-+-+$
3+-+P+-+P#
2PzP-wQ-+P+"
1+KtR-tR-+-!
xabcdefghy

 Wit aan zet kan hier een valletje opstellen . 
Zie je het ?
Antwoord: met 25.Tf1 kan wit een verborgen 
stukwinst  dreigen  want  26.P6xLf5   PxPf5 
27.TxPf5  -  TxPf5   28.e6!  en  29.PxTf5.  het 
probleem aan dit valletje is echter dat als zwart 

het doorziet hij zich kan redden met 25...-Lg6! 
waarna  er  zware  stukken  worden  geruild  en 
wit hierdoor aanvalskracht verliest.Wit opteert 
daarom  voor  een  meer  opbouwende  aanval. 
25.Tc3  Wit wil nu zijn overwicht op de c-lijn 
verzilveren  en  daar  met  torenverdubbeling 
binnen  dringen.  25...Ta7  26.Tec1  b5  27.Tc8 
Ta8 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+R+-trk+(
7+-+q+-zpp'
6p+-sN-+-sn&
5+p+pzPl+-%
4-+-sN-+-+$
3+-+P+-+P#
2PzP-wQ-+P+"
1+KtR-+-+-!
xabcdefghy

 Geef 2 winstvarianten voor wit.
Antwoord:  28.T1c7  levert  enig  mateiraal 
voordeel op na 28...-DxTc8  29.Pxc8.
We  bereiken  dan  een  stelling  met  ongelijke 
stukken  wat  moeilijk(er)  te  controleren  valt. 
Met het gespeelde 28.TxTa8 (zie partijverloop) 
bereikt  wit  ook  een  materiaalvoordeel  doch 
met  "gelijke  stukken"  wat  gemakkelijker  te 
controleren valt.  De aanpak 28.TxTa8 is  dan 
ook  pragmatischer  om  de  winst  binnen  te 
halen. 28.Txa8 Txa8 29.P6xf5 Pxf5 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-+q+-zpp'
6p+-+-+-+&
5+p+pzPn+-%
4-+-sN-+-+$
3+-+P+-+P#
2PzP-wQ-+P+"
1+KtR-+-+-!
xabcdefghy

 Wit  aan  zet  wint  een  stuk  .... 30.e6! Het 
motief van het valletje rond zet 25 komt hier 
van  pas   30...De7  31.Pxf5  Dxe6  32.g4 Een 
paard  over  de  evenaar  verdient  een  goede 
verdediging. 32...Te8 33.Dg5 en zwart gaf op. 
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Combinaties
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.
XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+-wq-+pzpp'
6pzp-vl-+-+&
5+-+Q+-zP-%
4-+-+-+l+$
3+NzP-+-zP-#
2PzP-+-zP-+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy
Combi 1: Wit aan zet. 
Motief ?1 Oplossing?

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-zp-'
6-+-+P+-mk&
5+-tR-+-+-%
4-+-+q+-+$
3zP-+-sN-+-#
2KzPP+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Combi 2: Wit aan zet. 
Motief ?2 Oplossing?

1  Het motief is dat er enkele punten van zwart 
nul-verdedigd staan en dat hij een zwakke 8e 
rij heeft ......  

2 Het paard staat aangevallen, maar wit heeft 
hiervoor nog een mooie toekomst gepland.....

XHGFEDCBAY
1-tR-+R+-+!
2mKP+N+LzPP"
3P+-+-zP-+#
4vL-zp-+-+-$
5-wQpzp-+psn%
6+-+-zp-+p&
7pvlq+-+-+'
8mk-trr+l+-(
xhgfedcbay

Combi 3: Zwart aan zet. 
Motief ?3 Oplossing? 

XHGFEDCBAY
1-+-+RmK-+!
2+PzP-wQPzPP"
3-+-+-sN-+#
4+p+-+-+-$
5-+-wqp+-+%
6tRp+-snp+-&
7-+pzp-+-zp'
8+ktr-+-+r(
xhgfedcbay

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

3 Is er daar geen wit stuk dat een groot 
ruimtegebrek heeft ....

4  Verrassend genoeg is Th6 potentieel in 
"gevaar" ... 
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XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+lzpp+p'
6-wqn+-vlp+&
5+-+p+P+n%
4-+-zP-+-+$
3+-zPLvL-+-#
2PzP-wQN+PzP"
1tRN+-+RmK-!
xabcdefghy
Combi 5: Wit aan zet. 
Motief ?5 Oplossing ?

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zppzp-vL-zpp'
6-+-+-+-+&
5+-snr+p+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+P+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
Combi 6: Wit aan zet. 
Motief ?6 Oplossing ?

5  Het motief is hier gebrek aan ruimte. Als 
Ph5 met een pion wordt aangevallen kan het 
enkel naar g7 ...

6  Bij zwart staan er 3 stukken nul-
verdedigd ....

XABCDEFGHY
8r+-wqkvlntr(
7+-zpl+pzpp'
6-+-zp-+-+&
5+p+-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+LzPp+-+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy
Combi 7: Wit aan zet. 
Motief ?7 Oplossing?

XHGFEDCBAY
1KvL-+LtR-tR!
2zP-+-sN-+-"
3p+P+QzP-+#
4+-vl-zP-+P$
5r+-+p+Pzp%
6+pwqp+-zp-&
7-+p+l+-+'
8+-+-+rmk-(
xhgfedcbay

Combi 8: Zwart aan zet.
 Motief ?8 Oplossing?

7  Zoek de nul-verdedigde punten en verzin 
een aanval met tempo-winst...

8 Zoek de zwakke punten en sla toe.
In casu zijn dit hier Pd2 dat "nul-verdedigd" 
staat en ook veld g2 is een probleemkindje. 
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Antwoorden:

Combi 1 : Wit wint met 1.DxLd6! -.DxDd6 (1...-TxDd6? 2.Te8 mat)  2.TxDd6 
(2...-TxTd6?  3.Te8 mat) een stuk 

Combi 2 : Wit wint met  1.Te5! want op 1...-DxTe5? volgt 2.Pg4+ en wit wint 
gemakkelijk. Zwart heeft geen schaakzet (dus geen tempo) en kan 
dan enkel tegen de dreigende pionpromotie verdediging met 1...-Da8 
doch na 2.e7 De8 3.Pf5+ Kh7 4.Pd6 Dg8+ 5.b3 promoveert de e-pion 
op de volgende zet

Combi 3 : De oplossing is  1...-h6! en wit verliest materiaal. 

Combi 4 : Inderdaad, Th6 is potentieel in gevaar vanwege het feit dat zwart 
graag Df4+ (of Dg5+) zou spelen om Th6 te winnen. Uiteraard staat 
er echter Dd2 die dat verhindert, dus ....1...-Pc4!  2.De1-Dg5+ en 3...-
DxTh6

Combi 5 : Met 1.g4! - Pg7  2.g5 -Lxg5  3.LxLg5 - Lxf5 en wit heeft een stuk 
voor 2 pionnen. De stelling is echter niet vanzelfsprekend gewonnen 
want de witte koning staat nu enigszins onveilig, maar met goede 
techniek (afruil van gevaarlijke stukken) moet wit de buit binnen 
halen.

Combi 6 : Met het eenvoudige 1.c4! wint wit een kwaliteit.
Ik merk op dat zwart nog een interessante wijze heeft om proberen te 
ontsnappen met 1...Pd3!?  2.cxTd5 - PxTe1  3.TxPe1 - Kf7! (aanval 
op een gepend stuk) doch met 4.Lb4! blijft wit zijn stuk meer 
behouden. 
Conclusie: zwart kan dus best kwaliteitsverlies toestaan.

Combi 7 : De oplossing is 1.Dh5 - g6 (Ph6 2.LxPh6) 2.Dd5! en 3.DxTa8 met 
torenwinst

Combi 8 : Met 1....-Dg5! organiseert zwart een dubbelaanval op Pd2 en matveld 
g2. Wit kan beide dreigingen niet pareren en zwart wint dan ook Pd2 
omdat wit uiteraard het mat op g2 moet pareren.


