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Beste lezer,
dit is dus het laatste nummer van uw abonnement "2011".
Gezien de gunstige commentaren die ik mocht ontvangen op mijn werkjes, is het mijn intentie om 
volgend jaar met een nieuwe jaargang "2012" te starten.
Ik zal begin Januari 2012 enige informatie rondsturen, en ik hoop dat er dan weer voldoende 
belangstelling is om een nieuwe reeks op te starten.

Ik probeer ook nog in navolging van het eerste experiment "tactische vaardigheid en speelsterkte" 
(Juli 2011) nog een tweede testproef te doen eind Dec 2011. 

Ter herinnering, ik zoek lezers (ouder dan 25 jaar) die mijn schaaktraining goed bestuderen en die 
actief schaken (dus actueel Elo-cijfer) met een Elo tussen 1300 en 1700 Elo en die een 30-tal 
minuten willen besteden aan dit experiment.
Graag snel een mailtje als je kandidaat bent.

Oh ja, voor ik het vergeet,              PRETTIGE FEESTEN en de BESTE WENSEN voor 2012

Jan Gooris

schaaktraining.met.jan@gmail.com

De trainingsnummers verschijnen in 2011 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 fout en straf ze af ....

We moeten allemaal werken aan het beter opmerken van gemaakte fouten zodat we die correct 
kunnen afstraffen. Probeer de fouten te ontdekken in deze fragmenten en ze af te straffen. 
Opgelet, om enigszins een gewone partij te simuleren zijn er niet in elk partij-fragment fouten te 
bestraffen. Aan jou om te vinden waar wel.
Ik hoop dat deze vorm van oefening je een beter gevoel geeft om fouten te vermoeden. 

Partij 1
XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-tR!
2+PzP-+PzP-"
3PwQ-+-sN-zP#
4+-+P+L+-$
5-+-zp-wq-+%
6vL-sn-+p+-&
7pzppvlp+lzp'
8+ktr-tr-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet1

XHGFEDCBAY
1-mK-+-+-tR!
2+PzP-+PzP-"
3PtR-+-sN-zP#
4+-+P+-+-$
5-+-+-+-+%
6zp-zpq+p+p&
7p+-vlpwQ-+'
8mkr+-tr-+l(
xhgfedcbay

Zwart aan zet2

XHGFEDCBAY
1-mK-tR-+-+!
2wQ-+-+PzP-"
3PzP-+-sN-zP#
4+-zPP+-+-$
5p+-+-zp-+%
6+-zpqvl-+p&
7p+-+p+-+'
8mkr+-+-+l(
xhgfedcbay

Zwart aan zet3

1 Met 1...-Ph5! 2.Dg4 - DxLc4 
wint zwart materiaal, terwijl 
1...-Pe8 niets oplevert.

2 Met 1..-Ld6! 2.TxTg8 - TxTg8 
3.Da7 - Dxh3 bereikt zwart 
voordeel.

3 Met 1...-Lxf4 profiteert zwart 
van de penning op de g-lijn.

Partij 2
XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+LvlpzP-sn-%
4-+-zp-+-+$
3+-+-+Q+P#
2PzPPsN-zPP+"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet4

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zppzpq+pzp-'
6-vln+-+-+&
5+L+pzP-vL-%
4-+-zp-+-+$
3+-+-+-wQP#
2PzPP+-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet5

XABCDEFGHY
8r+-+ktr-+(
7zppzp-+pwQ-'
6-vln+-+-+&
5+L+-zPPvLp%
4-+-zpp+-+$
3+-+-+-wqP#
2PzPP+-+P+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet6

4 Sorry geen afstraffing. Wit 
speelt "gewoon" 1.Dg3 anders 
Dameverlies

5 Sorry geen afstraffing
6 Met 1.Df6! loopt zwart mat of 

moet hij zijn dame offeren voor 
Lg5.

Partij 3
XHGFEDCBAY
1R+-+-+-tR!
2zPPmK-vLP+P"
3-+N+-sNP+#
4+-+P+-+-$
5-+-wQ-zp-+%
6+-+-+pwql&
7pzppvlp+-zp'
8tr-+k+-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet7

XHGFEDCBAY
1R+-+-+-tR!
2zPPmK-vLP+P"
3-+-+-+P+#
4+-+P+-+-$
5-+-sN-zp-+%
6+-+-+pzpl&
7pzp-vlp+-+'
8tr-+k+-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet8

XHGFEDCBAY
1R+-+-+-tR!
2zPP+-+P+P"
3-mK-+-+P+#
4+-vLP+-+-$
5-+-sN-zp-+%
6+-+-vlpzpl&
7pzp-+p+-+'
8+ktr-+-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet9

7 Sorry geen afstraffing. 
8 Met 1...-Lf6! 2.Lf4 -d6 wint 

zwart materiaal
9 Zwart wint op 2 manieren 

materiaal. Met 1...g5!  of met 
1..-TxLf4! 2.KxTf4 - Tf8 en 
3..-LxPe5
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Partij 4
XABCDEFGHY
8r+ltr-+kvl(
7+-wq-zpp+p'
6pzp-zp-snpvL&
5+-zpPsn-sN-%
4-+P+P+-+$
3+-sN-+-+P#
2PzP-wQLzPP+"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet10

XABCDEFGHY
8r+ltr-+-+(
7+-wqnzpk+-'
6pzp-+-snpzp&
5+-zpPzp-+-%
4-+P+-zP-+$
3+-sN-+L+P#
2PzP-wQ-+P+"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet11

XABCDEFGHY
8L+ltr-+-+(
7+-wq-+-mk-'
6pzp-zp-snpzp&
5+-zp-sn-+-%
4-+P+-+-+$
3+-sN-+-+P#
2PzP-wQ-+P+"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet12

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6pzp-zp-mkp+&
5+-zpLsnl+p%
4-+P+-+-+$
3+P+-mK-+P#
2P+-+-+P+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet13

10 Sorry, hier is er geen afstraffing
11 Met 1.d6! wint wit materiaal
12 Met 1.TxPf6! wint wit een stuk 

want 1...-KxTf6??  2.Pd5+ 
13 Met 1.Lb7! wint wit materiaal.

Partij 5
XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-tR!
2+PzPQ+NzP-"
3P+NvLLzP-+#
4+-+-zP-+P$
5-+Pzp-+-+%
6zpp+-zp-zpp&
7-vl-snnzpl+'
8+ktr-wq-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet14

XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-tR!
2+-zP-+-zP-"
3P+PsN-zP-+#
4+-+-zP-+P$
5-+n+-+-+%
6+p+Qzp-zpp&
7-mk-+nzp-+'
8+-tr-wq-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet 15

XHGFEDCBAY
1-+R+-+-+!
2+KzP-+-zP-"
3P+n+RzP-+#
4wqN+-zP-+P$
5-+-+-+-+%
6+p+Qzp-zpp&
7-mkr+nzp-+'
8+-+-+-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet16

XHGFEDCBAY
1-+R+-+-+!
2+KzP-+-zP-"
3P+-+RzP-+#
4+N+-zP-+P$
5-snr+-+p+%
6+p+-zpQ+p&
7-mk-+nzp-tr'
8+-+-wq-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet17

14  1...-e4! en stukwinst, 
15  Sorry geen  afstraffing
16 1...-Dxh3+  2.KxDh3 - Pg5+ 

3...-PxDe6 levert  een pion op.
17 De witte dame heeft geen 

Partij 6
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+q+pzp-'
6-snpvlpsnp+&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-+P+$
3+L+-vLQ+P#
2PzPP+N+-+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet18

XABCDEFGHY
8-+n+-trk+(
7zp-vl-wqpzp-'
6-+-+-+p+&
5+-zP-zp-+-%
4-+-+Q+P+$
3+L+-vL-+P#
2PzP-+-tRK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet19

XABCDEFGHY
8-+n+-tr-mk(
7zp-+-+Lzp-'
6-+-+-+Q+&
5+-zP-wq-+-%
4-+-+p+P+$
3+-+-+-+P#
2PzP-+-tRK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet 20

velden, dus 1...Pb8! en wint
18 Sorry, geen afstraffing
19 Met  Dxg6 wint wit materiaal
20 Wit wint met 1.g5! (idee 2.Dh5 

mat) Minder sterk is 1.Tf5 
wegens 1...Dxb2+ en wit komt 
moeilijk verder.
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Positionele stellingen

Het positiespel is minder gemakkelijk te vatten omdat het minder zichtbaar en bijgevolg moeilijker 
meetbaar is op het bord.
De waarderingsfactoren die men gebruikt in het positiespel zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de 
stand der stukken en de pionnenstructuur. 
Hieronder enkele voorbeelden met commentaar en duiding.

XHGFEDCBAY
1R+-mKQ+-tR!
2zPPzP-+-zPP"
3-+NzPLsN-+#
4+-+-zPP+-$
5n+-+p+-+%
6+-+p+p+-&
7pzppwqn+pzp'
8tr-+k+l+r(
xhgfedcbay

Posi 11: Zwart aan zet. 
Wat kies je? 1..-g6  of 1...-0-0  of 1...Phf6 ?

De zet 1...-g6 is positioneel afschuwelijk 
omdat zwart vrijwillig elke controle opgeeft 
van de zwarte velden rondom zijn 
(toekomstige) koningsstelling en geen "zwarte 
loper " meer heeft. Met bijna alle zwarte 
pionnen op wit wordt de loper op c8 bijna 
gedegradeerd tot een gewone pion.

De zet 1...-0-0 is een gezonde zet. Je moet 
enkel even uitkijken dat er geen  2.Lxh7+  en 
3.Pg5+  en 4.DxPh5 kan volgen. Dit kan 
inderdaad niet omdat op 3.Pg5+ er DxPg5 
volgt wat ook Ph5 dekt. 
Conclusie: 1...0-0 is een goede zet.

Als je het echter niet vertrouwt kan je "veilig" 
spelen en eerst 1...-Phf6 spelen omdat het 
paard daar toch niet aan de rand moet blijven 
staan. Het heeft daar geen enkel 
toekomstperspectief en kan beter op f6 de 
koningsstelling en veld e4 verdedigen.

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+nwqp+p'
6-+p+p+p+&
5+-+p+-+n%
4-+PzP-+-+$
3+-sNLzPN+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Posi 12: Wit aan zet.
Kies uit 1.0-0  of 1.0-0-0 en waarom.

Als je gaat voor 1.0-0-0 krijg je een situatie 
met tegenovergestelde rokades.
In dergelijke situaties is het van primordiaal 
belang dat je snel de andere koningsstelling 
probeert te bestormen (meestal door de 
pionnen op te spelen). 
Als je gaat voor tegenovergestelde rokades 
moet je dus altijd inschatten wie het eerst met 
zijn pionnenaanval zal zijn. In deze stelling 
heeft zwart goede kansen om snel een aanval 
op de D-vleugel te lanceren omdat wit zijn c-
pion al op c4 gespeeld heeft. Met een pion op 
c2 was het een heel andere situatie geweest, 
maar nu is 1.0-0-0 behoorlijk riskant.

Met 1.0-0 neemt wit geen onnodig risico. Hij 
heeft de betere stelling (kijk naar al de zwarte 
pionnen die op wit staan en de "blinde" Lc8) 
en dan is het verstandig van niet zinloos 
risico's te nemen
Gewoon systematisch de stelling verbeteren is 
de boodschap zonder te forceren.
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XABCDEFGHY
8-+-trltrk+(
7zpp+-wq-+p'
6-sn-+p+p+&
5+p+-+p+-%
4P+-zP-+-+$
3+Q+LzPN+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy  

Posi 13: Wit aan zet.
Hoe slaan we pion b5? Met 1.Lxb5 of met 

1.axb5 en waarom ?

Na 1.Lxb5 geef je zwart de gelegenheid met 
1...-LxLb5 zijn "slechte" Le8 af te ruilen. 
Zoals je kan zien aan de pionstructuur is Le8 
een "slechte passieve" loper en Ld3 een 
"goede actieve" loper. Deze loper vrijwillig 
laten ruilen is dus geen slimme zaak.
Een ander element dat tegen de mogelijke 
loperruil spreekt is dat zwart een klein beetje 
gedrongen staat (o.a. Le8 staat in de weg van 
de torens) en dan moet je hem met wit niet 
helpen door stukken te (laten) ruilen.

De zet 1.axb5 vermijdt al de boven geciteerde 
nadelen en ... hij heeft nog een bijkomend 
voordeel ook, namelijk dat nu ook op de a-lijn 
de pion a7 kan onder druk gezet worden met 
Ta1 en verhindert dat Le8 op een semi-aktief 
veld zou komen (c6).

XHGFEDCBAY
1K+-tR-+L+!
2+PvLQ+-zP-"
3-+-+RsNNzP#
4+-zPP+n+-$
5P+-+-+p+%
6zp-+pzp-+p&
7-zppvlnwql+'
8mk-tr-+r+-(
xhgfedcbay

Posi 14: Zwart aan zet.
Wat denk je van 1...-Pc5, of verkies je liever 

1...-Lf6 ? Wat zijn je argumenten ?

Als we de stelling bekijken zien we dat:
- wit druk heeft op pion d6, die echter 
mooi verdedigd staat staat door Pc4 en 
Dc7.
- wit een sterk centrum heeft
- wit 2 stukken heeft die niet erg veel 
meespelen. Dit zijn Pb3 (heeft daar 
weinig taken)  en Lb1 die een beetje 
"blind" gemaakt is door pion e4.)
- zwart een pion meer heeft en graag 
stukken wil ruilen als, en ook enkel als, 
dit zijn positie niet verslechterd
- zwart misschien Le7 nog iets actiever 
moet proberen op te stellen
- zwart verhindert dat wit e4-e5 zou 
spelen met behulp van pion d6 en Dc7 
en Pd7 en Pc4.    Indien hij Lf6 zou 
spelen zou deze pionopstoot nog veel 
moeilijker worden voor wit.

Op 1...-Pc5?! speelt wit 2.PxPc5! - dxPc5 3.e5 
en komt wit tot veel aanvalsactiviteit (o.a. Lb1 
is bijzonder gevaarlijk geworden). Je kan de 
zet 1..Pc5 als een positionele blunder 
omschrijven want hij laat toe dat wit:

- een inactief Pb3 ruilt
- baas wordt over veld e5
- wit zijn blinde Lb1 activeert

Bekijken we nu 1...-Lf6. Deze zet blijft veld 
e5 goed onder controle houden en laat wit met 
een niet-actief Pb3 en blinde Lb1 zitten. 
Conclusie: Positioneel is 1...-Lf6! dan ook een 
betere zet.
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Verzin zelf eens een valletje ...

Hierbij een nieuwe aflevering waar we proberen de tegenstander in een valletje te lokken.

Nog eens herhalen dat het aangeraden is dit te doen als je zelf slecht staat of wanneer het geen groot 
nadeel is als hij er niet intrapt. Hieronder enkele opgaven waar je gevraagd wordt een valletje te 
bedenken. Een mogelijk antwoord staat in de betreffende voetnoot.

XHGFEDCBAY
1R+-mKQvL-tR!
2+PzPN+PzPP"
3P+-+-sN-+#
4+-+PzP-+L$
5-+-zp-+-+%
6+-sn-zpp+-&
7pzppvln+pzp'
8tr-+kwql+r(
xhgfedcbay

Val 1: Zwart aan zet21

XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-+!
2zPP+-vLPzPP"
3-+-+-sN-+#
4+Q+P+-+-$
5-+-+-+-+%
6zp-vlpzpp+-&
7nzp-wq-+-zp'
8+k+-+-+r(
xhgfedcbay

Val 2: Zwart aan zet22

21 Zwart pakte uit met 1...-a5 en wit speelde 
argeloos 2.Pg3? waarop 2....-b5!  3.Lb3 - a4 
volgde en wit verloor een stuk.

22 Zwart speelde hier onschuldig 1...-Tf8 en 
na 2.b3? klapte de val dicht met 2....Ld4+ 
en wit verliest een volle toren.

XABCDEFGHY
8-trltr-+k+(
7+-wq-vlpzpp'
6p+-zpp+-+&
5sN-+-zP-+-%
4-snPvL-+-+$
3+-+-+-zP-#
2-zP-+-zPLzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

Val 3: Wit aan zet23

XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-tR!
2+PzPQ+NzP-"
3P+NvLLzP-+#
4+-+PzP-+P$
5-+-zp-+-+%
6zpp+-zp-zpp&
7-vlpsnnzpl+'
8+ktr-wq-+r(
xhgfedcbay

Val 4: Zwart aan zet24

23 Wit probeert het hier met 1.Dg4 wat 2.exd6 
dreigt (met aanval op Dc7 en mat op g7). 
Zwart doorzag de val en speelde 1...-g6.

24 Eentje waar ikzelf in ben getrapt. Zwart 
speelde 1...-f5 en ik speelde 2.exf5? waarop 
2...-e4! een stuk wint. (Zie ook in de rubriek 
"Zoek de fout" de partij 5). Hier was 
2.Lc4+ beter geweest voor wit.
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Pionneneindspel  een analyse

Hierbij de startpositie van het pionneneindspel.
De gespeelde partijvoortzetting heb ik in voetnoot25 hernomen.

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

Diagram 1. Zwart aan zet.
Maak eerst een korte analyse van de stelling 

(zoek de sterke en zwakke punten)

Wat te spelen ? 1....Kh6   of 1....h5 of .....1....a5 
(idee 2....a4) om de witte pionnen op de 

damevleugel lam te leggen ?

Antwoord:
Mijn korte analyse van deze stelling is de volgende:

- Materiaal is de stelling gelijk, maar er is een onevenwicht in de pionnenstructuur wat de 
kans op remise kleiner maakt.
- Op de damevleugel heeft wit 4 pionnen tegen 3. Als wit dit overwicht kan doorzetten krijgt 
hij daar een interessante vrijpion vooral omdat de zwarte koning op de K-vleugel staat..
- Zowel wit als zwart hebben een pionzwakte op de f-lijn.

Wat te spelen ?
1...-Kh6 met het idee van de zwakke f5-pion te veroveren, en tevens pion f4 te dekken. Dit 

is een GOEDE zet.  Hij vraagt wel enig rekenwerk.
Men zie 1....Kh6   2.Kf2 Kg5  3.Kf3 Kxf5 en zwart staat zeer goed (gewonnen ?!). 
Ook de mogelijke doorbraak van wit op de damevleugel komt te laat want na  1..-Kh6  2.b3 Kg5 
3.c4 bxc4  4.bxc4 (b4 Kf5: 5.a4 Ke4 etc) dxc4 5.d5 Kf5 en zit in het vierkant!

1...-h5 is een SLECHTE zet zonder doelstelling. Het geeft een tempo weg en laat nu toe dat 
wit  2.Ke2 Kh6  3.h4!! speelt en het spel op de koningsvleugel hiermee lam legt. Wit kan nu alles 
concentreren op de damevleugel en (gemakkelijk) winnen. 

1...-a5  is een AANVAARDBARE zet. Het dreigt van 2...a4 te spelen en de witte overmacht 
op de damevleugel te neutraliseren. Het beste lijkt 2.b3 (of a4!?) doch dan kan zwart overschakelen 
op 2...Kh6 en de f5 pion veroveren.

Persoonlijk zou ik dus voor 1..-Kh6 kiezen.

25 Er volgde vanuit diagram 1 33....h5 34.Kf2 Kh6 35.Kf3 Kg5 36.b3 Kxf5 37.h4 a5 38.a4 bxa4 39.bxa4 Ke6 40.Kxf4 
f5 41.Kg5 f4 42.Kxf4 Kf6 43.Kf3 Kf5 44.Ke3 Kg4 (diagram 2) 45.Kd3 Kxh4 46.c4 dxc4+ 47.Kxc4 Kg5 48.Kc5 
(diagram 3) Kf6 49.Kc6 (diagram 4) Ke7 50.Kc7  h4 51. d5 h3  52.d6+ Ke6 53.d7 h2  54.d8D h1D en remise gegeven
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Diagram 2. Wit aan zet. 
Wat te spelen  1.Kd3 (idee 2.c4) of direct 1.c4?

Antwoord:
Dit vraagt een beetje dieper rekenwerk.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5zp-+p+-+p%
4P+-zP-+kzP$
3+-zP-mK-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

1.Kd3 Kxh4  2.c4 dxc4  3.Kxc4 Kg5 en wit en zwart hebben een vrijpion. Beoordelen wie 
beter staat is zonder verder rekenwerk moeilijk.

1.c4  dxc4  2.d5 Kf5 (Kxh4? 3.d6 en promotie) 3.Kd4 c3  4.Kxc3 Ke5 5.Kc4 en wit heeft 
een gewonnen eindspel met die pion meer ...dat nog wel een juiste techniek vraagt.

Conclusie: met 1.c4 is wit zeker van te winnen. Met 1.Kd3 is het onzeker wie er aan het langste 
eindje trekt.

Diagram 3 Zwart aan zet.
Wat spelen 1....h4  (idee h1 promotie)  of 
1....Kf6 (idee afstoppen van pion d4) ?

Antwoord:

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+-+-+-+-"
3-+-+-+-+#
4+-+-zP-+P$
5pmk-+-mK-zp%
6+-+-+-+-&
7-+-+-+-+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

1.....h4. Er volgt dan 2.d5 h3 (of Kf6 
zie 1...Kf6) 3.d6 h2  4.d7 h1D  5.c8D+! en 
zoals je kan zien in het analyse-diagram => 
heeft wit iets betere kansen (alhoewel het 
mogelijk remise wordt omdat de witte koning 
moeilijk aan eeuwig schaak zal kunnen 
ontsnappen.)

 1...Kf6. Dit is veel moeilijker voor wit

XHGFEDCBAY
1q+-+-+-+!
2+-+-+-+-"
3-+-+-+-+#
4+-+-+-+P$
5-mk-+-mK-zp%
6+-+-+-+-&
7-+-+-+-+'
8+-+-wQ-+-(
xhgfedcbay

Vooreerst opmerken dat 2.d5? verliest wegens 2...Ke7 en zwart verhindert de promotie van de d-
pion. Moeilijk is 2.Kc6 Ke7? 3.Kc7! (verhindert Kd8) h4  (Ke6 4.Kc6!) 4.d5 h3 5.d6+ en beiden 
halen ze samen een dame (met grote remise-kans) doch  ....zie volgend diagram na 2.Kc6 waar 
zwart mogelijk beter heeft dan 2...-Ke7?!
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XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+-+-+-+-"
3-+-+-+-+#
4+-+-zP-+P$
5p+-+-+-zp%
6+-mk-+K+-&
7-+-+-+-+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

Diagram 4 Zwart aan zet. 
Wat spelen 1...Ke7 of 1....h4 ?

Antwoord:
1...-Ke7 zoals in het vorige diagram aangegeven is 1...Ke7 een slechte zet omdat wit remise 

kan halen met 2.Kc7! en dus Kd8 kan verhinderen. Dit trucje moet je onthouden !!
1...-h4  is winnend omdat 2.d5 h3 3.d6 h2 4.d7 h1D+ (schaak!! want Kc6) en dus kan wit 

geen d8D spelen. Zwart zal dit nu gemakkelijk winnen omdat Kf6 dicht genoeg staat om samen met 
de zwarte dame de d7 pion te veroveren.

Te onthouden: als je kan promoveren met een schaak heb je een belangrijk tempo gewonnen !

Tot slot nog een simpele rekentechniek die ik soms gebruik.
Veronderstellen we volgende stelling.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+p+-+kzp-%
4-+-+-+p+$
3+-zPK+-+-#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet, 

stelt zich de vraag wat hij moet doen. 

Plan A = Met Kd3 proberen Kf5 af te houden 
door Ke3 te spelen, of

Plan B = Met Kd3 naar pion b5 gaan met Kd4 
en Kc5, deze eraf slaan en dan met de c-pion 
promoveren, 

Bekijken we eerst "Plan A".
Op 1.Ke3 (afhouden van Kf5). De stelling is in een fase waar er eigenlijk nog enkel zinvol met 
koningen kan gespeeld worden, en dan is het aspect ZETDWANG (Zugzwang) doorslaggevend.
Vandaar dat zwart nu 1....-Ke5! speelt en wit moet zijn stelling slechter maken met een nieuwe 
koningszet ( 2.Kd3 of Kd2 of Ke2) wat 2....-Kf4 toelaat en op termijn verliest.
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Bekijken we nu "Plan B":
De vraag die zich hier stelt is of de promotie van de c3 pion snel genoeg is of te traag want zwart 
zal ook promoveren met de g-pion.
Je kunt dit proberen zet na zet vooruit te rekenen. "Hij speelt dit, dan ik dat, dan hij die, dan ik dat ,  
enz. enz." Na een zet of 5 ben ik dan meestal de pedalen kwijt en vergis ik me ergens.
Het is in dit plan dat de simpele rekentechniek kan toegepast worden die ik hier nu kort uitleg.

- Je berekent enkel de zetten van wit die nodig zijn om te promoveren met de c-pion. Dit 
zijn, ik som ze even op, Kd4 - Kc5 - Kxb5 - c4 - c5 - c6 - c7 - c8D. Dus 8 zetten in totaal.

- Je berekent nu enkel de zetten die zwart nodig heeft om te promoveren met zijn g-pion.
Dit zijn: Kf4 - Kf3 - Kxf2 - g3 - g2 -g1D. Dit zijn er dus slechts 6.

Wit aan zet kan pas na 8 zetten een dame halen, terwijl zwart dit kan na 6 zetten.
Dit wil dus zeggen dat "Plan B" zeker verliest.
(Opmerking: In geval het bijvoorbeeld "7-6" zou zijn (i.p.v. "8-6") kan dit nog reddend zijn omdat 
wit eerst aan zet is.)

Conclusie:
De witte stelling is hopeloos want zowel Plan A als Plan B zijn verliezend. 
Met Plan B kan je helder narekenen dat het verliest, en is de winnende voortzetting zonder 
hindernissen.
Met Plan A ziet het er ook erg slecht uit, maar de vooruitberekening is heel moeilijk en moet de 
tegenstander nog de juiste zetten spelen. In het Plan A heb je als wit-speler nog een klein kansje dat 
je tegenstander ergens fout grijpt en de winst laat liggen....
In de praktijk zou ik dus voor Plan A kiezen, of ..opgeven.

Oplossing huiswerk 19

De opgave voor huiswerk 19 was de stelling 
hiernaast. Zwart heeft zopas remise 
aangeboden ......

Wit aan zet ....neemt geen remise aan want hij 
heeft een mooie combi gezien.

Hij speelt 1.Tc8+ TxTc8 (Kxb7 ? 2.TxTd8) 
2.Dxa7+! - KxDa7 (Kc7? -3.b8D+) 
3.bxTc8P+! - en 4.PxDd6. 

Drie verrassende schaakzetten op een rij 
zorgen ervoor dat wit een gewonnen eindspel 
heeft !!

XABCDEFGHY
8-mk-tr-+-+(
7zpP+-+-+-'
6-+-wq-+-zp&
5wQ-tR-+-zp-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+P#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy



schaaktraining.met.jan Nr 20          15-12-2011                                                               pagina  11

Combinaties van een Wereldkampioen:
Veselin Topalov 

Topalov (° 1975) is een Bulgaar en bereikte de schaaktop reeds op 18-
jarige leeftijd. Sinds 1993 neemt hij dan ook deel aan alle belangrijke 
tornooien en was hij meerdere keren in de running voor de FIDE-
wereldtitel. Het jaar 2005 was zijn jaar en hij werd met grote stijl de 
FIDE- Wereldkampioen. In 2006 speelde hij de reünie-match tegen de 
PCA-wereldkampioen Kramnik. Deze match over 12 partijen was zeer 
spannend en eindigde op 6-6, doch Topalov verloor in de tie-break. In 
2010 verwierf Topalov het recht om de huidige wereldkampioen Anand 
uit te dagen in een match die hij nipt met 5,5-6,5 verloor.

Topalov is een enorm sterke tacticus en het is zeer moeilijk om eenvoudige combi's van hem te 
vinden. Hij is zowel aanvallend als verdedigend onvoorstelbaar sterk. Persoonlijk denk ik dat de 
huidige topspelers tactisch veel sterker zijn dan de vroegere topspelers omdat ze vandaag allerlei 
trainingsmiddelen hebben (computeroefeningen) die er vroeger niet waren.
Hierbij toch een poging met enkele combinaties van hem. (Indien zwart is het bord gedraaid) 
Tips achter combi 10.

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7tR-+-+pmk-'
6r+-+q+pzp&
5+p+Rzp-+-%
4-+n+P+-+$
3+L+-+-+P#
2-zP-+QzPPmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
1. Topalov - Norri (1989) ☺☺☺☺
XABCDEFGHY
8r+l+rsnk+(
7+p+-+p+-'
6p+-+-+-zp&
5+-+p+-zpq%
4-+-tRP+nsN$
3+-+-+-zP-#
2PzP-+LzPP+"
1+-tRQ+-mK-!
xabcdefghy

2. Topalov  - Serper (1989) ☺☺

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7+p+nsN-zpp'
6-+-+-wq-+&
5zp-+-+p+-%
4-zPP+p+-+$
3zP-+-+-zPn#
2-+L+-+-zP"
1tR-+Q+KtR-!
xabcdefghy

3.  Topalov - Kramnik ( 1994) ☺
XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+R+-+p+-'
6-+-+p+p+&
5zpp+-zP-wQq%
4-+-vl-zP-+$
3+P+-+-+-#
2-zP-+-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
4.  Topalov - Beliavsky ( 1994)☺☺
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XHGFEDCBAY
1K+R+-+R+!
2+N+-+-vLP"
3PzPQ+-sNP+#
4+nzPPvl-tr-$
5-+-+Pzp-+%
6+p+-zp-+-&
7p+pzp-sn-+'
8+k+-+q+r(
xhgfedcbay
5. Nikolic - Topalov  (1997) ☺☺☺

XHGFEDCBAY
1-+-tRRmK-+!
2+-+L+P+P"
3P+-+-vL-wQ#
4+P+n+-zPN$
5-+-+psN-+%
6zp-+p+n+p&
7-zpp+l+-wq'
8tr-vlk+-tr-(
xhgfedcbay
6. Kramnik - Topalov  (2005) ☺☺☺

XHGFEDCBAY
1-+-tRR+K+!
2zPP+N+-+-"
3Q+-+-+P+#
4+-zPn+-zpP$
5-+-zp-+-+%
6+p+-zp-+l&
7p+p+-+-wq'
8+k+-+-+r(
xhgfedcbay

7. Kamsky - Topalov  (2006) ☺☺☺☺

XHGFEDCBAY
1R+-+K+-tR!
2+P+L+-zP-"
3P+P+Q+-+#
4+-vl-zPN+P$
5-+-+n+-zp%
6+p+-+-+-&
7-zpp+-wqp+'
8+k+rtr-+-(
xhgfedcbay

8. Brunetti - Topalov  (2007) ☺☺☺☺☺

XHGFEDCBAY
1R+-+-+-+!
2+P+-+qzPK"
3-+Q+-vL-+#
4+-+-tRr+-$
5P+pzP-+-+%
6zp-+p+-+-&
7-zp-+-+pzp'
8+ktr-+-+-(
xhgfedcbay

9. Mamedyarov -  Topalov (2008) ☺☺☺

XABCDEFGHY
8-+RtrLtrk+(
7+-+P+-zp-'
6-+-+-vl-zp&
5+p+-+-+-%
4p+-+-+-zP$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-+-+"
1+-+-tR-+K!
xabcdefghy
10. Topalov - Ivanchuk (2008)☺☺☺
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Tips i.v.m. Topalov:

Gebruikte afkortingen:
V1 = Vermoeden 1, t.t.z. nul-verdedigd punt
V2 = Vermoeden 2, t.t.z. schaakzetten
V3 = Vermoeden 3 , t.t.z. gebrek aan ruimte
1.  V1  
2.  V1
3.  een dame is meer waard dan een toren
4.  V2
5.  V3

6.  V1
7.  V1
8.  Paardenvork
9.  V1 + V2
10. V1

Oplossingen combinaties Topalov:
Opgave Score Oplossing
1 4 Aangezien 1.LxPc4 - bxLc4  2.Dxc4 - Txa7 niets oplevert, zocht hij naar een 

andere piste. Met 1.Txb5! - TxTb5  2.LxPc4 - Db6  3.Txf7+  en 4.LxTb5 wint 
wit materiaal 

2 2 Het Pg4 staat onveilig. Met 1.TxLc8! - TxTc8  2.LxPg4 wint wit.
3 1 Wit staat wel een toren voor doch Ph3 dreigt Tg1 te slaan. Op 1.Tg2 volgt 

echter 1...-DxPe7. Vandaar het tussenzetje 1.Pd5! (met aanval op Df6)  en pas 
daarna 2.Tg2 en wit behoudt zijn toren voorsprong.

4 2 Met 1.De7+ (ALTIJD eerst de schaakzetten onderzoeken) - Kg8  2.Dxf7+ - 
Kh8  is het 3.Dg7 mat. Maar ook 1.Tb8+ Kg7 2.Df6+ en Tof Dh8 is mat ! 
In werkelijkheid was in deze stelling zwart aan zet (i.p.v. wit) doch hij kon 
niets anders vinden dan dameruil om de aangegeven matdreigingen te 
verhinderen, waarna de partij verloren is.

5 3 Wit heeft zopas 1.h3 gespeeld waarop Topalov leuk 1..-Pe5! speelde met 
damewinst omdat er zowel 2...-PxDf3 als 2...Dxh3 mat dreigt.

6 3 De witspeler heeft net opgegeven omdat 1.b4 geen oplossing is. Hij zag 
immers dat 1...-PxLc3!  2.DxPc3 - Pxb4 (dreigt o.a. Pa2+) hopeloos is

7 4 Weer zijn de zwakke punten de aanknopingspunten voor de combi. Het Pe2 
staat nul-verdedigd... en dus 1...-LxPe2!  2.TxLe2 - Pc3+  en 3...-PxTe2 met 
als resultaat torenwinst.

8 5 Er loert een paardenvork op e3 .... Topalov zag !? (het betreft hier een 
blindpartij nota bene) dit ook en speelde 1...-DxPc4!  2.DxDc4 - Pe3+  3.Kd2 
- Pxc4++ (dubbelschaak!) en stukwinst. Op 3.Ke1 volgt ook 3...Pxc4 met 
stukwinst daar Le2 gepend is.

9 3 Zwart heeft een stuk geofferd voor aanval. Er staan nu enkele punten nul-
verdedigd bij wit (Lc3 en Td4) dus is er mogelijk tactiek.!!
Met 1...-Da4+  2.Kb1 - TxTd4 wint zwart zijn stuk terug.

10 3  De zwarte stelling wordt recht gehouden door Lf6. Die moet dus 
uitgeschakeld worden. Wit speelde daarom 1.Te6! met de dreiging 2.TxLf6 en 
dan 3.TxTd8. Er is geen ontkomen meer en zwart gaf op.

Totaal score ...........

Bij een score van:
meer dan 25 zit je zeker boven de 2000 Elo
tussen 20 en 25 zit je ergens rond 1800 Elo
tussen 15 en 20 rond de 1500 Elo


