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Oplossing     van het HUISWERK 1   ivm pionneneindspel (schaaktraining 1):

In het vorige nummer had ik deze opgave als huiswerk 
voorgesteld, met ZWART aan zet. Ik geef jehierbij mijn 
denkproces, zodat je kan vergelijken met Uw onderzoek.
Opmerking: ik heb bewust mijn varianten hieronder niet 
gecontroleerd met FRITZ omdat ik je"mijn" denkproces wil 
tonen.

1. Welke zetten wil ik onderzoeken, maw wat zijn mijn 
kandidaatzetten voor zwart? 
De "voor de hand liggende" zetten voor zwart die ik zal 
onderzoeken zijn respectievelijk : 

- Kf6 , 
- dan gxh4  
- vervolgens e4 
- en tenslotte g4.

2. Nu ga ik systematisch elke kandidaatzet onderzoeken:
Eerst -Kf6  2.Kxc5 - Kxf5  3.Kxb4 - g4  4.fxg4+ - Kxg4  5.Kxa3 - e4  6.Kb2 (nog net in het 
vierkant) - Kf3!  7.Kc2 - Kf2 en wint voor zwart. Wit mag dus blijkbaar geen 5.Kxa3 spelen, maar 
moet dus direct terug naar het centrum. Vandaar 5.Kc3! (terug naar het midden om e4 af te stoppen) 
- e4  6.Kd2 - Kf3  7.Ke1 en wit kan nu met de vrijpion op b3 waarschijnlijk winnen.
Conclusie: Kf6 verliest waarschijnlijk voor zwart (als wit geen 5.Kxa3 speelt)1

Vervolgens -gxh4  2.gxh4 - Kf6  3.Kxc5 - Kxf5  4.Kxb4 - Kf4  5.Kc3 (terug naar het midden om de 
zwarte vrijpion te stoppen) - Kxf3 6.Kd2 - Kf2 (om 7.Ke1 te verhinderen)  7.b4 - e4  8.b5 - e3+ en 
zwart wint.  Wit heeft echter mogelijk sterker als hij bijvoorbeeld 7.Kd3! - Kf3  8.Kd2! - Kf2 
9.Kd3! met herhaling van zetten speelt (remise).  Conclusie: gxh4 is voldoende voor remise.

Mijn berekening ivm -e4 2. fxe4 - gxh4  3.gxh4 en wit heeft een gedekte  vrijpion op f5 en wint 
dus.    Conclusie : e4 is slecht en verliest probleemloos.

Opmerking: de geciteerde varianten zijn zo maar niet vanzelf in mijn geest opgedoken. Soms zat ik 
op een verkeerd spoor (zie 5.Kxa3 of 7.b4 waardoor wit verloor). Ik heb me dan telkens de vraag 
gesteld of ik wel de "beste" tegenzet had gevonden, en zo ben ik uiteindelijk tot deze varianten 
gekomen. Ik heb bovendien ook geen zekerheid dat alles correct is, en ik heb dus niet alle mogelijke 
varianten uitgerekend (ik ben geen computer !). Uit ervaring weet ik ook dat hoe dieper ik vooruit 
bereken, hoe groter de kans op fouten. (Zie ook voetnoot)

Als ik een keuze zou moeten maken uit de 3 onderzochte kandidaatzetten zou ik gxh4 kiezen (want 
dit is waarschijnlijk remise), maar er is nog de laatste kandidaatzet (g4).

De kandidaatzet   -g4 oogt interessant. Inderdaad:
1.....g4!! (zwart dreigt op f3 te slaan)  2.fxg4 (of 2.Kd3 - gxf3  3.Ke3 - e4! en zwart heeft een 
gedekte vrijpion die de mobiliteit van Ke3 erg beperkt en waardoor Kg7 vrij spel krijgt) - e4! 
(zwart beperkt de mobiliteit van Kc4 en realiseert een gevaarlijke vrijpion)  3.gxh5 (wit heeft 
nauwelijks andere zetten) - e3! (Kc4 wordt weggelokt)  4.Kd3 (anders loopt pion e3 door) - c4! 
5.bxc4 (Op 5.Kxc4 volgt e2, en op 5.Kxe3 volgt 5....-cxb3 en een doorbraak volgt) - b3! (forceert 
toch een doorbraak)  6.axb3 - a2 en zwart haalt een dame.
Eindconclusie: 1...-g4!! is een winnende zet voor zwart.

1 FRITZ toont een grote fout in mijn berekening. 1...-Kf6  2.hxg5!  en wit wint. Het is inderdaad zeer moeilijk om 
correct vooruit te rekenen als er meerdere mogelijkheden zijn.
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Het vermoeden ....(deel 1)

Het is mijn ervaring dat minder sterke spelers wel eens "gemakkelijke eenvoudige" combinaties niet 
zien in hun partij. Als je hun dan later de bewuste stelling voorschotelt, en hen zegt dat er een 
combinatie in zit, dan vinden ze die meestal wel vanzelf.
Dit toont naar mijn mening aan dat ze wel de kennis hadden om de oplossing te vinden, alleen moet 
er hen een signaal gegeven worden dat er naar een combinatie moet gezocht worden. Ik zal dit 
verwoorden als, "er moet een vermoeden zijn".

Misschien kan ik hierbij helpen als ik verduidelijk hoe ik dat "probleem" aanpak. Ikzelf begin niet 
in elke stelling naar een combinatie te zoeken, maar ik doe dit enkel als ik een  (vaag) vermoeden 
heb. Dit vermoeden is als het ware een aanwijzing dat er misschien iets niet pluis is. Dit vermoeden 
wordt opgestart als ik bepaalde indicatoren zie.

Ik heb meerdere indicatoren, en ik zal die in dit en de volgende nummers verduidelijken.

De indicator die ik hier wil bespreken is die van het "nul-verdedigde" punt. 
Het woord "punt" betekent ofwel materiaal ofwel matveld, 
terwijl de notie "nul-verdedigd" betekent:

• ofwel ongedekte materiaal (of matveld)  
• ofwel labiel materiaal (of matveld), ttz evenveel keer aangevallen als verdedigd.

De indicator "nul-verdediging" is een zoek-begrip dat ik nog nergens anders gevonden heb, maar 
dat ik veel gebruik, en naar mijn ervaring veel voorkomt in de praktijk.
Als ik dan één of meerdere van die nul-verdedigde punten op het bord zie, ga ik na of ik op basis 
daarvan geen combinatie kan verzinnen.

Laten we enkele voorbeelden bekijken om het beter begrijpbaar 
te maken.  Telkens WIT aan zet. 
Ik geef de oplossingen achteraan het artikel.

Voorbeeld 1:
Waar zijn de punten van zwart die "nul-verdedigd" staan ?

Antwoord:
- pion b7 (staat ongedekt)
- pion c7 (staat 1 keer aangevallen en 1 keer verdedigd)
- Dd7 staat ongedekt.

Ok, ik heb nu zijn zwakke punten ontdekt, en ga onderzoeken of 
ik daarvan gebruik kan maken. Zie je het ook ?

Voorbeeld 2:
Weer dezelfde vraag, wat staat "nul-verdedigd" van zwart ? 

Antwoord:
De volgende punten staan "nul-verdedigd":

- Ta1 (1 keer aangevallen en 1 keer verdedigd)
- pion b7 (ongedekt en aangevallen !)
- Lg7 (1 keer aangevallen en 1 keer verdedigd)

OK, we kennen nu de zwakke punten van zwart. 
Zie je de combinatie ?
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Voorbeeld 3:
en de "nul-verdedigde" punten zijn ....

Antwoord:
- pion b7 (1 keer aangevallen en 1 keer verdedigd)
- Ta8 (staat ongedekt)
- matveld c8 (1 keer aangevallen en 1 keer verdedigd)

OK, je weet nu genoeg. Heb je een combinatoire ingeving ? 

Voorbeeld 4:
Dit voorbeeld heb ik geplukt uit de oefeningen combinaties van 
het 1e nummer.
Zie je de nul-verdedigde" punten .......

Antwoord:

- Pc6 (staat 1 keer aangevallen en 1 keer verdedigd)

De combinatie draait dus rond dit punt .....

Voorbeeld 5:
Een beetje complexe stelling. Laat ons de nul-verdedigde 
punten zoeken.

Antwoord:
- pion a6 (staat 1 keer aangevallen en 1 keer verdedigd)
- pion b7 (ongedekt)
- Pc2 (staat 1 keer aangevallen en 1 keer verdedigd)
- Td8 (staat 1 keer aangevallen en 1 keer verdedigd)
- pion h7 (staat 1 keer aangevallen en 1 keer verdedigd)

Rond deze punten draait dus het motief van de combinatie. 
Enig idee ?

Voorbeeld 6:
Hierbij een stelling uit het vroege middenspel.
Wat zijn de "nul-verdedigde" punten ...

Antwoord:
- pion a6 (1 keer aangevallen en 1 keer verdedigd)
- Db7 (ongedekt)
- pion c6 (1 keer aangevallen en 1 keer verdedigd)
- pion d6 (1 keer aangevallen en 1 keer verdedigd)
- Lg4 (ongedekt)
- Th8 (ongedekt)

Hier zijn dus heel veel "nul-verdedigde" punten ... Zie je de 
combinatie ?
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Oplossingen:

Voorbeeld 1 :  1. Pf6+ en de dame op d7 wordt gewonnen

Voorbeeld 2:   1. TxLg7+ - KxTg7  en 2.TxTa1 en stukwinst

Voorbeeld 3:   1. Lh3! en de dame moet de verdediging opgeven van ofwel b7 ofwel c8. Als je dit 
motief gezien hebt, moet je natuurlijk verder uitrekenen dat er na 1....-DxLh3 
2.Dxb7 - h6  3. Dxa8 - Pg4 geen mat volgt wegens 4.Pf1

Voorbeeld 4:   1.Da4! en stukwinst.

Voorbeeld 5:   1.Td4! en wit valt Td8 bijkomend aan en dreigt mat op h7.

Voorbeeld 6:   Hier is er geen combinatoire oplossing !  Ik heb dit voorbeeld er bewust in gestoken 
om in herinnering te brengen dat het hier gaat om een vermoeden en geen zekerheid ! 
Het is dus niet omdat U "nul-verdedigde" punten ziet dat er met zekerheid een 
combinatie is. Als je nul-verdedigde punten ontdekt  is het wel een signaal dat er 
mogelijk een combinatie rond deze zwakheden te vinden valt.

Huiswerk 2:

In dit diagram staat wit onder druk. 
Zwart heeft een stuk geofferd, en hiervoor enige 
compensatie gekregen.

Wit aan zet.

In de partij aarzelde ik hier tussen enkele 
plausibele zetten:

- Ke2
- De6
- Pe6
- Tac1
- Pg1

Wat is jouw aanbeveling en waarom ?
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Combinaties:  
Je hebt 30 minuten voor de 12 opgaven..

De moeilijkheidsgraad ("☺") bepaalt de score. 
Er zijn ook tips, maar dit halveert de score.

Wit aan zet

oefening 1 (☺☺☺)

oefening 2 (☺)

oefening 3 (☺☺☺)

oefening 4 (☺☺☺)

oefening 5 (☺☺☺)

oefening 6 (☺☺)
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Zwart aan zet

oefening 7 (☺☺)

oefening 8 (☺)

oefening 9 (☺☺)

oefening 10 (☺☺)

oefening 11 (☺☺☺)

oefening 12 (☺☺☺☺☺)
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Tips ivm de combinaties

Vooraleer de tips te lezen, misschien nog eens herinneren aan mijn "indicator" het "nul-verdedigde" 
punt ....In enkele van de combinaties speelt het een rol.

1  Schaak - slaan - schaak

2  Mat

3  Damewinst

4  Kwaliteitswinst

5  Dubbelaanval

6  Blokkeer de "kandidaat" vrijpion

7   Mat

8   Mat

9   Kwaliteitswinst

10  Pion h3 gaat verloren

11  Paardenvork

12  Lok een paardenvork uit

Partij-analyse

De hierna volgende partij werd gespeeld tussen 2 spelers van -1500 Elo. Beiden maakten echter 
goede zettenkeuzes waardoor dit een waardevolle partij is om te bespreken.
Het betreft een partij met als opening het Konings-Indisch (KI). Zowel wit als zwart spelen de 
opening behoorlijk correct wat me de mogelijkheid geeft ook enkele typische stellingen te 
bespreken van deze opening.  

Na een 6-tal zetten hebben we volgende stelling:
Zwart heeft zopas 6...-e5 gespeeld. Wit aan zet.
Kan wit hier geen pion winnen ?

Antwoord: 
het betreft hier een gekende stelling van de klassieke variant 
van het KI. Wit wint blijkbaar een pion na de "grote ruil" 
7.dxe5 -dxe5  8.DxDd8 - TxDd8  9.Pxe5?! , doch zwart speelt 
hierop "stijlvol" 9....-Pxe4!  10.PxPe4 - Lxe5 met gelijk spel.
Volgens de gangbare theorie is overigens 9.Lg5 de sterkste 
voortzetting na de "grote ruil". Er kan dan 9....-Te8  10.Pd5-
Pxd5 volgen met gelijk spel.



schaaktraining.met.jan Nr 2          15-02-2011                                                               pagina  9

De volgende stelling. 
Wit heeft net 10.exf5 gespeeld. Hoe neemt zwart terug ? 

Antwoord:
Wanneer in het KI, de wit-speler het centrum heeft afgesloten 
met e4 en d5, dan heeft zwart als basisplan van op te rukken 
met zijn koningspionnen. De standaardvoortzetting is dan ook 
10....-gxf5!. Hierdoor heeft zwart een heel sterke invloed in het 
centrum. Hij heeft dan immers de centrumvelden "d4-e4-f4" in 
bezit. Het meer "logische" 10...-Lxf5 (=stukontwikkeling) laat 
toe dat wit na Pf3-d2-e4 een sterk paard heeft dat zwart 
nauwelijks kan verjagen of elimineren. De 3e optie, met name 
10...-Txf5 is de slechtste keuze want het is geen 
ontwikkelingszet, en het verhoogt ook niet de greep op het centrum.

In dit diagram is zwart aan zet. Wat zijn de zetten waaraan je 
denkt voor zwart en welke kies je?

Antwoord:
Wit valt pion h7 aan. Volgende zetten zijn te overwegen:

• 13.....-Pf6 (de meest normale zet, want het is een 
stukontwikkeling)

• 13.....-h6 ?! (dit lost het probleem van pion h7 wel op, 
maar het verzwakt de witte velden (g6 en h7) rondom 
Kg8. Bovendien wordt Lg7 gedegradeerd tot een 
"pion" want hij kan nergens naartoe)

• 13.....-h5 ?? (dit "degradeert" Lg7 niet, maar de velden 
g6 en h7 blijven kwetsbaar en pion h5 staat op een labiele positie.)

• 13.....-Pb4!? is een agressieve zet die een goede tactische berekening vereist. Even 
narekenen: 13...-Pb4   14.Lxh7 - Kh8  en nu:

• 15.De4?- Pf6 en zwart wint
• 15.Dg6?! - Lf5  is ook goed voor zwart
• 15.Db1! - Pf6  16.Ld3 en wit heeft een pion gewonnen.

Het blijkt dus dat 13....-Pb4 wel interessant is, maar niet waterdicht.
Conclusie: 13....-Pf6 is dus de beste zet.

Een belangrijk ogenblik in de partij. De partij is nog ongeveer 
in evenwicht. Hoe moet wit verder zetten ?

Antwoord:
Als je de stelling positioneel onderzoekt zie je dat Lg7 nog 
steeds achter zijn pionnen geblokkeerd zit. Het is vooral pion 
e5 die de eigen Lg7 blokkeert. Zwart dreigt dan ook om via de 
pionopstoot e5-e4 de Lg7 tot leven te roepen en de druk op de 
witte stelling te verhogen.
Anderzijds dreigt zwart ook Lc3 te slaan en wit een 
dubbelpion te bezorgen die in het vizier staat van Lg7. 
De beste voortzetting voor wit is dan ook het paard-maneuver 
waardoor "Pf3 naar e4" gespeeld wordt om van daaruit pion c3 
te dekken en het centrum dicht te houden. Nimzowitsch gaf ons trouwens de wijze raad dat een 
vijandelijke pion (hier pion e5) het best zo snel mogelijk wordt geblokkeerd (door Pe4) om zijn 
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expansiedrang in te tomen.
Daarom is 21.Pd2! - PxLc3  22.bxPc3 en na 23.f3 en 24.Pe4 ontstaat een stelling die wit positioneel 
lichtjes in het voordeel brengt. Wit zal dan met Pe4 het centrum kunnen controleren en via de 
halfopen b-lijn het spel dicteren.
Wit koos in de diagramstelling echter voor 21.Lb4?! omdat hij oordeelde dat een loper sterker is 
dan een paard en dus deze ruil wenste te vermijden. Deze redenering is min of meer correct, alleen 
mag dit geen pion kosten, want op 21.Lb4 volgde 21...-Pxb2!.  

We vervolgen de partij. 
Na 21.Lb4?! volgde er 21....-Pxb2  22.Pd2 - e4 en we bereiken 
ons volgende diagram. 
 
Wit aan zet kan de zwarte pion e4 "ruilen" tegen zijn pion  c4. 
Wat denkt u van 23.Pxe4 - Pxc4 ?
Wat zijn de POSITIONELE "voor- en de nadelen" van 
23.Pxe4 ?

Antwoord:
Als wit pion e4 slaat, zal zwart pion c4 slaan. Hierdoor is er 
dus een "ruil" tussen een "c-pion" en een "centrumpion". In het 
middenspel zou dit een klein voordeeltje zijn voor wit. (= klein 
voordeeltje)
Als positioneel nadeel kan ik echter opsommen dat na het "vallen" van pion c4 nu ook pion d5 een 
zorgenkindje wordt en dat zwart een sterke pionnenmeerderheid heeft op de damevleugel. De 
opmars van deze pionnen zal dan moeilijk te stoppen zijn. Indien pion c4 op het bord blijft heeft wit 
meer kans om hiertegen weerstand te bieden.

Conclusie: vanuit positioneel oogpunt zou het beter zijn van geen 23.Pxe4 te spelen, maar 
bijvoorbeeld 23.Tab1. Om tactische redenen is dit echter wel nodig want anders kan zwart via 23...-
Te8  gevolgd door 24....-e3 een vreselijke druk op de witte stelling ontwikkelen.

Nog enkele zetten later bereiken we volgende stelling waarin 
wit aan zet is. Enige suggestie ?

Antwoord:
Zoals ik in een bespreking ivm "het vermoeden tot 
combinaties" aangaf moet er altijd aandachtig gerekend 
worden als er "nul-verdedigde" punten zijn. Hier is dit pion b5 
die door Pc3 aangevallen en door Tc5 verdedigd wordt......

Met 30.Pxb5! wint wit een pion terug en kan hij nog een 
beetje tegenstand bieden, alhoewel de vrijpionnen op de 
damevleugel nauwelijks te stoppen zullen zijn. Zwart won 
daarom ook uiteindelijk de partij.
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Oplossingen combinaties :

Nr Score Oplossing
1 3 Wit wint materiaal door 1.Pe7+ - Kh8  2.LxPe6 - fxLe6 (Tfe8  3. Pc6  of  Tbe8 

3.Txc7 - fxe6  4.Pg6) 3.Pg6+
2 1 Het wordt mat met 1.Df7+ - Dxf7  2.exf7 mat !
3 3 Met wat paardengegoochel lukt het. 1.Pgh7+ - Kg7  2.Pg4+ en Dh6 gaat 

verloren.
4 3 Wit profiteert van zijn overwicht door 1.La7+ - Txa7  2.Txc8+! - KxTc8 

3.TxTa7 . Overigens een mooi voorbeeld dat ongelijke lopers erg gevaarlijk zijn 
als één partij de aanvalskaart kan trekken.

5 3 Bij zwart staat Lc6 al aangevallen. Nog snel een 2e aanval bij organiseren en de 
winst is binnen. Vandaar 1.TxLc3 - bxTx3  2.Dxc3 en naast Lc6 hangt nu ook 
Th8.

6 2 Geen echte combinatie, maar wel een test ivm de eindspelkennis van het 1e 
nummer. Met het thematische 1.g4! blokkeert wit beide zwarte pionnen op de 
koningsvleugel en kan hij rustig de winst forceren op de damevleugel.

7 2 Na een reeks van fijne schaakjes kan de witte koning in de doos. 1...-g5! - Kh5 
(Kxg5 2.Df6 - Kh5  3.Dg6 - Kh4  4.Dh6 mat)  2.Df7 - Kxg5  3.Df6 - Kh5  4.Dg6 
- Kh4  5.Dh6 mat

8 1 Zwart forceert de promotie met 1....-La5!  2.KxTf2 - e1D en mat
9 2 Geen klassieke wending, maar hier wordt de witte toren gevangen genomen met 

1....-Lb7! en na 2...-Kb8 moet wit Lb7 slaan waarna hij een moeilijk (verloren) 
eindspel heeft omdat zwart de "verre" vrijpion heeft. (pion a7 tegenover c3)

10 2 Een gekende wending. Er volgde 1...-Pd4  2.Dd1 - PxPf3  3.LxPf3 - Lxh3 en 
pionwinst. Merk hier op dat na 4.Te1 zwart zijn Lh3 moet wegspelen anders 
wordt hij gevangen na 5.g4.

11 3 Niet zo gemakkelijk te zien, maar 1...-Pb3 wint een kwaliteit
12 5 Een vreselijk moeilijke, die ikzelf niet kon vinden. Met 1...-Td1! wordt Dc1 tot 

een antwoord gedwongen. Op 2.DxTd1 volgt Pe3+ (materiaalwinst) en op 2.Dg5 
volgt zuiver torenverlies (Ta1), terwijl op 2.Db2 het mooie Pe3 mat volgt.

    Score ...........
Indien U 30 op 30 scoort, hebt U meer dan 2000 Elo.

Bij 20 op 30, zit U rond de 1700 Elo.
Bij een score van 10 op 30 hebt U minder dan 1300 Elo.

Openingstip

Een gekende openingstip is "eerst het paard en dan loper".
In klare taal betekent dit dat men bij voorkeur eerst zijn paard(en) ontwikkelt vooraleer de loper(s) 
te spelen. 
De gegrondheid van deze "tip" is gebaseerd op het feit dat het beste veld voor 
het paard meestal snel vastligt, terwijl het beste veld voor je loper afhangt van 
wat de tegenstander speelt. 

Conclusie: als je twijfelt welk stuk (loper of paard) je zal ontwikkelen, en geen 
voordeel ziet om de loper te spelen, neem je het paard.


