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Beste schaker,

hierbij het 1e nummer van de schaaktraining.met.jan

Om mijn aanpak te verduidelijken had ik graag enige punten toegelicht.

1. Het concept 
Het is mijn ervaring dat schakers wel eens een schaakboek kopen en er dan enkele bladzijden van 
lezen, het schaakboek dan een tijdje laten liggen en het dan volledig vergeten. Dit komt omdat het 
boek te dik is, en er geen nieuwe stimuli of prikkels meer zijn om het opnieuw te openen.

Vandaar dat ik mijn schaaktraining op een andere, meer dynamische wijze heb opgevat.  
Ik stuur elke 14-dagen een beperkte lectuur, die je hopelijk kan en wil verwerken. 
Met het volgende trainingspakketje (14-dagen later) hoop ik je dan weer te motiveren zodat je dit op 
zijn beurt doorneemt.
Op deze wijze zal je na 1 jaar effectief meer geleerd en getraind hebben dan met al je dikke 
schaakboeken in je bibliotheek.

2. De inhoud
Ik probeer de inhoud van mijn artikels te richten op mijn doelgroep, ttz schakers van 1300 tot 1700 
Elo.  Dit neemt niet weg dat andere schakers hier mogelijk ook nog iets kunnen opsteken.

De artikels zijn (in principe) kort, zodat er in elk nummer meerdere onderwerpen kunnen 
aangeboord worden. Daar waar mogelijk heb ik er ook (didactische) oefeningen bijgevoegd zodat 
de"leerstof" beter blijft hangen.

Ik probeer daarbij de nodige kwalitatieve inhoud te geven aan mijn artikels, maar dit is niet 
vanzelfsprekend omdat niet iedereen een zelfde kennis of vaardigheid heeft in de verschillende 
facetten van het schaakspel. Ik zal dan ook om de vijf nummers je mening vragen over het 
geleverde werk, zodat ik desnoods kan bijsturen.

3. Resultaat
Met deze schaaktraining verwacht u natuurlijk resultaat ....
Om vorderingen te maken in je schaakprestaties volstaat het echter (spijtig genoeg) niet om enkel 
en alleen een abonnement te nemen op mijn schaaktraining. 

Je begrijpt dat deze schaaktraining een instrument is dat de mogelijkheid geeft om je schaakkennis 
en schaakvaardigheid te verbeteren als ...... je het op een regelmatige basis verwerkt.

Ik hoop hierbij vooral je denkproces bij te kunnen sturen zodat je in een schaakpartij betere 
resultaten zal behalen. En, mocht je hierdoor een mooie overwinning behalen in een partij, dan hoor 
ik dit natuurlijk graag !

Veel studieplezier gewenst,

Jan Gooris
redacteur van schaaktraining.met.jan

schaaktraining.met.jan@gmail.com
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Oplossing HUISWERK (proefnummer)

In het proefnummer stelde ik U een HUISWERK voor. 
De stelling kwam uit een oefenpartij op onze clubavond.

De vraag was of wit kon slaan op e7 met de loper of de dame.
Hierbij mijn denkproces ter zake.

1. Kan wit slaan met 1.Lxe7 ?
Zwart kan dan antwoorden met 1...-Tb5 , maar na 2.La3 kan 
zwart de druk op b2 niet meer versterken..
Zwart kan ook nog 1....-Te5 spelen met dubbele aanval. Wit 
moet dan 2.Db4 spelen., (want 2.Dd2 - TxLe7  3.Dd8+ - Lf8! 
en stukwinst) waarop 2....-Tb5 met 3....-Txb2 wat voor zwart 
tot een gewonnen stelling lijkt.

Conclusie: op 1.Lxe7? volgt 1...-Te5 en wint.

2. Kan wit slaan op 1.Dxe7 ?
De voortzetting die je eerst onderzoekt is deze met schaakzetten. Dus:
1....-Td1+  2.TxTd1 - DxTd1+  3.Lc1 (ik zie nu een gepend stuk, en dat moet je aanvallen, dus) 
3....-Lh6 en wit heeft enkel nog enkele kleine schaakjes met 4.De8 - Kg7  5.De5-Kg8   6.De8 Kg7 
7.De5 en dus eeuwig schaak !!  ....

in het diagramma heeft zwart echter de beste stelling, en dus gaan we niet voor "eeuwig schaak".

Wat kan er nog op 1.Dxe7 gespeeld worden ? ......Inderdaad, we onderzoeken nu de slazetten, met 
name 1....-Dxf2  2.De8 - Lf8  en 3.Lh6 zou (bijna) mat worden, doch zwart kan slaan op g1 (mat) 
en kan ook nog later Dc5 spelen (dekken van Lf8).  

Conclusie: 1.Dxe7 kan gespeeld worden, en een goed antwoord van zwart is dan 1....-Dxf2. Een 
slecht antwoord zou evenwel 1...Td1 zijn.

Het blijkt al snel wanneer we dergelijke stellingen onderzoeken dat er veel varianten mogelijk zijn. 
Dit is exact een van de moeilijkheden waarmee spelers geconfronteerd worden in hun eigen 
partijen. We zullen hier oefeningen op maken waardoor je beter vertrouwd zal worden met het 
rekenwerk. Het is immers onmogelijk om alle zetten oneindig uit te rekenen. (of zelfs maar een zet 
of vier). Daarom zullen we hier in de toekomst heel wat tips geven die helpen bij het vooruitrekenen 
zoals je er hierboven toch al enkele gezien hebt (zitten er schaakjes in de stelling, zijn er 
penningen). Er zijn er nog veel meer, en het leren herkennen van die mogelijkheden is zeker zo 
belangrijk als het rekenwerk zelf.
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Combinaties:  
U hebt 30 minuten voor de 15 opgaven.

Soms geeft U mat, soms enkel pionwinst.
De moeilijkheidsgraad ("☺") bepaalt Uw score. 
Er zijn ook tips, maar dit halveert Uw score.

Wit aan zet
1. ☺

2. ☺☺☺

3. ☺☺

4. ☺☺

5. ☺

6. ☺☺

7.☺☺
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Zwart aan zet:
8. ☺

9. ☺☺

10. ☺☺

11. ☺☺

12. ☺☺☺

13. ☺☺

14. ☺☺☺

15 ☺☺
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Tips voor de combinaties:

1. Een simpele pionzet .....

2.  Als 2e zet komt Pf6+

3. Wit herstelt het materiaal evenwicht

4. Het gaat mat  in 2... 

5. Pion a6 moet op de juiste manier geslaan 
worden.

6. Wit valt de zwakke punten aan

7. Wit ruilt af naar een beter eindspel

8.  De witte dame staat niet gedekt

9. Pion c4 ....

10. Het gaat mat

11. Zwart is baas op de zwarte velden en geeft 
mat

12. Pionwinst

13.  Ta7 staat ongedekt .....

14.  Beperk de bewegingsvrijheid van Kb1 ....

15. Tb7 staat ongedekt ....

Oplossingen = zie volledig achteraan
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Partij-analyse

Hierbij enkele leerrijke fragmenten uit een partij (Wit: 1700 Elo - Zwart:1400 Elo), waarin ik 
probeer enkel kleine foutjes toe te lichten.

Partijfragment 1: 
Wit heeft zopas 7.f4 gespeeld.  Zwart aan zet speelt 7...-e6. 
Wat denkt u van deze zet ? 
Geef de voor en nadelen.

-Antwoord:
De zet 7...-e6 ?! is geen ontwikkelingszet. Hij vermindert  
bovendien de actieradius van Lc8 en hij verzwakt veld f6, dat  
nu nog enkel door Lg7 verdedigd wordt. Het enige "voordeel"  
zou kunnen zijn dat hij de opstoot f4-f5 moeilijker maakt (maar  
dit is nog geen directe dreiging). Conclusie: 7...e6 is niet zo 
sterk.
Veel beter was 7...Pc6 geweest. Dit is een ontwikkelingszet en hij verhoogt de invloed op het  
centrum (veld d4 en e5). Bovendien kan nu ook Lc8 probleemloos spelen want de mogelijk druk van 
Lg2 op pion b7 is afgestopt.

Partijfragment 2:
Zwart heeft zopas 10....a7-a5 gespeeld.
Enig commentaar op deze zet ?

Antwoord:
De zet 10...a5 is zowel een strategische als een positionele fout. 
Strategisch: In deze soort stellingen waar zwart zijn loper op g7  
heeft gefianchetteerd is het meestal een gezond plan voor zwart  
om op te rukken langs de damevleugel met "b5 en b4". Wit had 
trouwens net daarom 10.a4 gespeeld. Zwart moet dan ook  
verder aan dit plan werken door 10....a6! te spelen (met het idee  
van 11....b5  12.axb5 - axb5 enige ruimte langs de damevleugel  
te veroveren).
Positioneel: Door 10...a5 te spelen heeft zwart geen enkele (pion)controle meer over veld b5 dat wit  
indien gewenst nu gemakkelijk kan innemen met zijn paard van c3. Zwart heeft daarvoor geen  
enkele compensatie want het veld b4 was al afgedekt door pion c5, en dit een 2e keer doen middels  
a5 is overkill.

Partijfragment 3:
Zwart zal een stuk verliezen en staat dus slecht (verloren). 
Hoe kan hij in de afgebeelde stelling het best pion e5 slaan. Met 
Pc6 of met Lg7 ? en waarom ?

Antwoord:
Het beste is  te slaan met Pc6.
Als je slechter staat moet je zorgen voor ONEVENWICHTEN, 
omdat op deze wijze je tegenstander sneller een foutje kan 
maken. 
Vergelijken we daarom eens beide stellingen na slaan op e5.
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Stelling 1  na 1.....-Lxe5  2.Lxe5  Pxe5                         Stelling 2  na 1....-Pxe5  2.Lxe5 - Lxe5

In stelling 1 heeft zwart zijn goede loper op g7 
geruild tegen de goede loper op d6 van wit. 
Zwart heeft nu overal gaten op de zwarte velden.
(d6 -e5 -f6 - g5 - h6) en kan moeilijk gebruik 
maken van de zwarte gaten in de witte stelling 
(d4 - e3 -g3 - h4). Hij heeft dus geen enkele 
compensatie en is kansloos.

In stelling 2 heeft zwart zijn paard op c6 geruild 
tegen de goede Ld6, maar zijn eigen sterke loper 
van de zwarte velden behouden !!  Zwart kan 
dus met zijn zwartvelderige loper (Le5) zijn 
zwarte zwaktes afdekken en bovendien ...de 
witte zwaktes (de zwarte velden in het centrum 
en rond Kh1) beter bespelen. Hij heeft dus een 
kleine compensatie voor zijn stukverlies.  Als wit 
goed verder speelt, zal wit uiteraard winnen, 
maar zwart kan nu nog even tegenprikken en 
hopen.

Als afsluiter nog een kleine toelichting over het begrip "goede" en "slechte" loper.
Om te bepalen of een loper "goed" of "slecht" is kijk je naar de pionnenstructuur. Je hebt een 
"slechte" loper als er veel eigen pionnen op dezelfde veldkleur staan. Als je loper en je pionnen 
complementair zijn (elk op een andere kleur) spreek je van een "goede" loper. De reden van deze 
terminologie is dat je pionnenstructuur enerzijds de mobiliteit van je slechte loper beperkt en 
anderzijds dat de goede loper de zwaktes van je pionnen structuur kan afdekken. Een goede loper 
heeft veel invloed, een slechte beperkte invloed. 
Hieronder enkele voorbeelden. Bepaal zelf of het een goede of een slechte loper is.

Hier is Lg2 "slecht" want hij is 
blind door zijn eigen pionnen 
en hij kan de zwakke zwarte 
velden niet bestrijken. De 
zwarte Lg7 daarentegen is 
complementair met zijn 
pionnen en zwart staat dus 
beter.

Hier is Le3 complementair met 
zijn pionnen op "c2-d3-e4-f3". 
De Lg7 is daarentegen een 
beetje verblind en er is geen 
loper die het zwakke veld op 
d5 kan afdekken. Wit heeft de 
goede loper, en die van zwart 
is minder goed (invloedrijk). 

In het laatste diagram zijn 
beide lopers "goed", want ze 
zijn beiden complementair aan 
hun pionnen. Wit aan zet doet 
er dan ook goed aan zijn Ld3 
weg te spelen zodat zwart die 
niet kan afruilen tegen Pb4.
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Eindspel: de vrijpion

In dit artikel enkele wetenswaardigheden ivm de VRIJPION in het pionneneindspel.
Het pionneneindspel is het eindspel zonder stukken en laat meestal toe dat de betere stelling wint. 
(Opmerking: in een eindspel met stukken kan het soms zijn dat de betere stelling niet kan winnen 
als de andere goed speelt. Meer hierover in latere artikels).

Een vrijpion is een sterk wapen, en zeker in het pionneneindspel. Een vrijpion is per definitie een 
pion die niet meer kan afgestopt worden door een vijandelijke pion en dat afstoppen moet dus door 
stukken of koning gebeuren. In het zuivere pionneneindspel (dus zonder stukken) moet dit dus door 
de koning gebeuren, en hierdoor is zijn mobiliteit beperkt. Meestal is die beperking in mobiliteit een 
beslissend nadeel, en indien je enkele begrippen goed kent, kan je veel rekenwerk uitsparen.

In het diagram hiernaast is het aantal pionnen gelijk, maar de 
witte pionnenstructuur is veel beter omdat hij een vrijpion 
heeft die onmiddellijk kan promoveren als de zwarte koning te 
ver weg zou gaan.
Wit aan zet gebruikt vrijpion g4 als   lokaas   om de zwarte 
koning weg te houden van pion b6 en a5. 
Wit speelt nu ofwel 1.Kc4 ofwel 1.g5. Beide varianten winnen 
probleemloos.
1.Kc4 (met de bedoeling pion b5 en daarna a5 te slaan) - Kc6 
(om te verhinderen dat wit Kb5 kan spelen) volgt 2. g5 en 
zwart kan de vrijpion nog net stoppen als hij 2...-Kd6 speelt, 
maar hierdoor dus toch 3.Kb5 moet toelaten.
1. g5 en zwart moet iets doen aan het oprukken van de g-pion. 
Op 1...-Ke5 volgt 2.Kc4 en de zwarte pionnen worden genomen. Op 1...-Kd5 volgt 2.g6 (en zwart 
moet zich reppen om de g-pion nog tijdig te slaan, dus ) - Ke6 
3.Kc4.

Een volgend belangrijk begrip is dit van het "vierkant". Het 
vierkant bepaalt of de koning de vrijpion nog kan inhalen of 
niet. Indien hij in het vierkant komt haalt hij het, anders komt 
hij te laat.
In het diagram hiernaast is het vierkant "b5 - b8 - e8 - e5". Je 
kan dit vierkant ook snel bepalen door een diagonaal vanaf de 
vrijpion naar de 8e rij te trekken. 
In de afgebeelde stelling kan zwart remise houden ALS hij aan 
zet is, want dan kan hij in het vierkant komen met 1...- Ke5 (of 
Ke6). Indien wit aan zet is, wint wit door 1.b6 en de promotie 
kan niet gestopt worden. 

Een ander belangrijk begrip is dit van de "verste vrijpion". 
Hoe verder de vrijpion hoe meer de verdedigende koning moet 
uitwijken om hem af te stoppen en ... hoe kwetsbaarder zijn 
andere pionnen worden.
In het voorbeeld hiernaast, gaat wit zijn "verre vrijpion op de 
a-lijn" opofferen om de zwarte koning weg te lokken.
1.Kc4 - Kb6  2.a5 - Kxa5  3.Kxc5 - Ka6  4.Kd6 - Kb6 
5.Ke6 - Kc6  6.Kf6 - Kd6  7.Kxg6 - Ke6  8.Kxh5 en wit wint.
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Een gedekte vrijpion is nog sterker dan een geïsoleerde 
vrijpion. Dit omdat de gedekte vrijpion niet kan veroverd 
worden, terwijl een geïsoleerde vrijpion mogelijk wel door de 
koning kan geslagen worden.
In het voorbeeld hiernaast is pion b3 een geïsoleerde vrijpion 
die door wit zal veroverd worden. De witte vrijpion op e6 is 
daarentegen "gedekt" door pion d5. De pion d5 is weliswaar 
niet gedekt, maar zwart kan d5 nooit slaan want dan loopt pion 
e6 door tot promotie.

Soms (uitzonderlijk) 
kunnen 2 geïsoleerde 
vrijpionnen elkaar echter ook enige "dekking" geven.
In het diagram links, zijn zowel pionnen d5 als f6 geïsoleerde 
pionnen, maar zwart kan pion d5 niet slaan want dan 
promoveert pion f6.Speelt zwart 1...- Kd7 (met het idee Ke8 
en Kf7 en Kxf6) dan antwoordt wit :
2. Kb2 - Ke8  3.d6!! - Kf7 (of Kd7 en 4.f7!) 4.d7!! en zwart 
kan de promotie van de d-pion niet meer verhinderen. Een 
interessant manoeuvre dat u best enkele keren zelf eens 
uitprobeert zodat het goed in de vingers zit.

Een ander gekend principe is dat van de "kandidaat eerst". Dit is een begrip dat werd ingevoerd 
door Nimzovitch en bepaalt welke pion moet worden opgespeeld om een vrijpion te forceren. Je 
kan het omschrijven als "de pion die geen tegenstander heeft moet eerst worden opgespeeld".

In het betreffend diagram heeft pion b2 geen tegenstander, en 
dus is hij de "kandidaat".
1.b4! (en dus niet 1.a4? want daarop volgt 1...-a5! en deze ene 
zwarte pion stopt dan de 2 witte pionnen af) - Kg6 (de zwarte 
koning  haast zich naar de damevleugel om de nakende 
vrijpion af te stoppen) 2.b5 - Kg7  3.a4 - Kf8  4.a5 - Ke7 
5.b6 - axb6  6.a6! (axb6? - Kd6 en pikt de vrijpion op) - Kd6 
7.a7 - Kc7  8.a8D.
Door de goede techniek van de kandidaat toe te passen heeft 
wit een beslissende vrijpion gecreëerd.

Soms kan je ook een beslissende doorbraak forceren door 1 
of 2 pionnen te offeren als de vijandelijke koning te ver weg 
staat.

Een eerste eenvoudig voorbeeld is het volgende:

wit aan zet wint door 1.g6!- Ke6 (1...-hxg6  2.h7 en 
promotie)  2.gxh7! en promotie.   Echter geen 2.g7? want dan   
volgt 2...-Kf7! en wit kan niet meer promoveren. 
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Hierbij ook nog  een gekende doorbraak waarin wit 2 pionnen 
offert om 1 beslissende vrijpion te krijgen.

1.b6 - cxb6  2.a6 - bxa6  3.c6 
(=vrijpion)
  (of - axb6  2.c6 - bxc6  3.a6 )
en wit haalt dus in beide varianten 
een dame.

Let op dat de piondoorbraak enkel lukt als:
- de verdedigende koning niet kan tussen komen
- en als de eigen pionnen voldoende ver opgerukt zijn, want anders gaan de zwarte 
vrijpionnen eerst een dame halen. 

Tot slot, het is BELANGRIJK deze soort stellingen snel en foutloos te kunnen beoordelen. Niet 
enkel om ze correct te spelen, maar vooral om vooraf te weten of je er goed aan doet om naar 
zulk een stelling te evolueren (door ruil bijvoorbeeld).

------------------------------------------------------------------------------------------------

HUISWERK
Om dit artikel af te sluiten hierbij nog een leuke 
opgave waarin de meeste van de hierboven 
geciteerde kenmerken voorkomen.

Zwart aan zet.

Om U op de juiste weg te helpen geef ik U mijn 
denkproces (werkmethode).
Dit bestaat erin van eerst de "kandidaatzetten" te 
formuleren, en dan elke kandidaatzet apart te 
onderzoeken. Ik doe dit zonder de stukken te 
verzetten, maar wel op een rustige manier zodat 
ik alles goed kan visualiseren en zodat ik ook 
(met grote waarschijnlijkheid) telkens de beste 
zetten voor wit en zwart kan vinden.  Ik bereken 
dus niet alle mogelijke zetten maar ik probeer 
telkens het beste antwoord te vinden en dit dan te bestuderen.

De oplossing verschijnt in het volgende trainingsnummer ....
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Eindspelopgaven
Even controleren of u de begrippen ivm vrijpionnen goed in de vingers hebt. 
TELKENS WIT AAN ZET.
Indien je twijfelt kan je ook eerst naar de tips gaan kijken. De oplossingen staan er achter.

1.  Verraderlijk ....

2. Als je het begrip kent is er weinig rekenwerk 
vereist ...

3. Moet wit Pg6 slaan of niet ? ....

4. Hoe zwak is pion e5 ?.....

 
5. Is een torenruil voordelig of niet ?

6. Een leuke ....
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Tips ivm de eindspelopgaven:

1. Zoek steeds de veiligste weg naar succes ....

2. Het vierkant ....

3. De verste vrijpion wint ....

4. Een gedekte vrijpion is sterk ...

5. Denk aan de "kandidaat eerst"....

6. We gaan voor een doorbraak 

Oplossingen eindspelopgaven:

Opgave 1:
Zoals ik al schreef in het proefnummer is een toreneindspel met 1 pion meer niet zomaar gewonnen.
Een pionneneindspel met een lokaas is daarentegen eenvoudig te winnen. Wit kan dit bereiken door  
1.Td3+ - Kc7  2.TxTd8 - KxTd8  3.Kc3! (eerst moet wit zijn koning optimaliseren en pas als alles  
optimaal staat zijn g4-troef uitspelen) - Kc7  4.Kc4 - Kc6  5.g4! en de zwarte koning moet pion g4  
ophalen waardoor Kc4 kan binnen dringen op b5 en pionnen b6 en a5 slaan. Wit wint.
Vandaar dat 1.Txb6 principieel minder sterk is dan 1.Td3+ - Kc7  2.TxTd8 etc want hier is de winst  
nog lang te zoeken. Bovendien heeft 1.Txb6?? ook tactische bezwaren vanwege 1.....Kc7+ en wit  
verliest Tb6. 

Opgave 2:
Slaan of niet slaan ....Het is gemakkelijk te zien dat na 1.PxPf6 -gxf6  2.h5! tot winst leidt want de  
zwarte koning geraakt niet meer in het vierkant (h5-h8-e8-e5) om de promotie te verhinderen.

Opgave 3:
Slaan of niet slaan ....Als wit hier slaat met 1.PxPg6 -fxPg6 geeft hij zwart de verste vrijpion die  
zeer nadelig is voor wit. De witte koning moet dan verder uitwijken (tot op de g-lijn) dan de zwarte  
koning (e-lijn) om de vrijpion op te pikken. De zwarte koning zal dan ook sneller terug zijn om de  
b3 en a4 pionnen te veroveren. Conclusie: wit mag zeker het paard op g6 niet slaan. Zowat alle  
andere zetten houden de stelling echter in evenwicht. 

Opgave 4:
Wit kan hier kiezen tussen 1.cxb6  en 1.c6.
De eerste zet levert niets op, de tweede zet zorgt voor een gedekte vrijpion !  Dus 1.c6! en zwart zit  
in grote problemen.  Inderdaad:

- op 1...-Kxe5 volgt 2.c7! en de Ke5 geraakt niet meer in het vierkant (c7-c8-d8-d7).
- op 1....Kf7 volgt  2.c7! en promotie (Kf7 komt niet meer in het vierkant (c7-c8-d8-d7)  
- op 1....a6 speelt wit 2.bxa6 en weer geraakt Ke6 niet in het vierkant (a6-a8-c8-c6).

Zwart zit dus in zetdwang1 en verliest omdat hij moet spelen. Zwart zou dus het liefst niet zetten,  
maar ...hij moet spelen en hierdoor verslechtert hij dramatisch zijn stelling.

Opgave 5:
Zoals reeds geschreven is een toreneindspel niet zo gemakkelijk te winnen. De winst of verlies van  
een pionneneindspel is daarentegen veel gemakkelijker te beoordelen. Na 1.Txb7 - Kxb7 kan Kb5 
weliswaar niet verder binnendringen in de zwarte stelling, maar na 2.g4! (de kandidaat eerst) wint  
wit omdat hij een vrijpion zal maken op de koningsvleugel.(3.h4 en 4.g5 (weer kandidaat eerst !)).

Opgave 6:
De zwarte koning staat een beetje ver, en dus kan een doorbraak overwogen worden waarbij enkele  
pionnen worden geofferd.
1.g4! - fxg4 (of 1....-Kd5 2.gxf5 - gxf5  3.g6 en wint)  2.f5! - gxf5  3.g6! - hxg6 en 4.h7 en 5.h8D.
1 We gebruiken de term "zetdwang" als een speler moet spelen, en hierdoor zijn stelling slechter maakt.
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Oplossingen combinaties :

Nr Punten Oplossing
1 1 1.e5! en wit valt zowel Tf3 als Lf6 aan. Gevolg stukwinst.
2 3 1.Tf8! - LxTf8  2.Pf6 en 3.Pxe8 (materiaalwinst)
3 2 1.Lxe5! - Txe5  2.TxPd4 - Txa5  3.Td7 de zwarte b-pion valt. Wit heeft 

een zeker remise eindspel bereikt.
4 2 1.Dxf7! - TxDf7   2.hxg6 mat !!
5 1 Slecht is 1.Lxa6? wegens 1....-Pb8! en stukverlies. 

Vandaar dat wit 1...-Txa6! moet spelen.
6 2 1.Da4! en zwart verliest een stuk
7 2 1.DxLg7+ - KxDg7   2.Pxf5+ - Kf7  3.PxDe6 en wit heeft een beter 

eindspel. Het "eenvoudige" 1.Dxf5 heeft het nadeel dat zwart nu met 1...-
e5 en zijn ontwikkelingsvoorsprong, tot een gevaarlijk initiatief komt.

8 1 1.....-Txg2!  2.KxTg2 - DxDh4 met materiaalwinst
9 2 1.....-Lxc4!  2.PxLc4 - b5!  3.Dc2 - Pxc4
10 2 1....-Tc2!  2.Td2 - Lc3!  3.TxTc2 - De1 mat 
11 2 1....-De1  2.Kh2 - Lf2! en 3....-Lg3 met groot materiaalverlies
12 3 1....-Lxc4!  2.bxLc4 - DxPa4 met pionwinst
13 2 1....-TxPc5!  en nu 2.dxTc5 - Dxc5+ en 3.....-DxTa7

                  ofwel    2.Txf7-Kg8 en wit verliest materiaal 
14 3 1.....-Lb2! (dreigt 2...Pa3 mat)  2.a3 (maakt ruimte voor Kb1) - TxLd2 

3.TxTd2 - Pc3! en wit moet zijn dame geven anders is het mat.
15 2 1....-TxLf1+  2.KxTf1 - Da1+  3.Ke2 - Da6+ en 4...-DxTb7 

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.

Ik nodig U ook uit om eens na te gaan welke de indicaties zijn voor deze combinaties.
Als U deze ontdekt, zal het in de toekomst veel eenvoudiger zijn om een combinatie te vermoeden 
en ze op te lossen.

In mijn volgend trainingsnummer geef ik "mijn" indicaties waarmee u toch 90% van de 
combinaties kan vermoeden.....en eens U een vermoeden hebt, kan U doelgerichter gaan zoeken.

Opening

Gezien de omvang van dit trainingsnummer heb ik geen artikel Opening meer toegevoegd. 
Uit reakties op mijn proefnummer heb ik overigens geleerd dat het beter is dat ik me zou toespitsen 
op de algemene openingsprincipes, en de foutjes die daartegen gemaakt worden.


