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Een schaakclub wenst haar oude schaakboeken op te ruimen.
Hierbij de link (klikken) van de betreffende boeken en de modaliteiten om de club te contacteren.
https://docs.google.com/document/d/1P-aiiBwgJgcs6bQrXmVbieTdn2Gc3olDqCT05Xcx9_c/edit?hl=en_US#
Indien iemand anders ook boeken wenst aan te bieden kan ik die er ook op plaatsen.

Mijn digitaal boek van "20 educatieve analyses voor  < 1700 Elo" is beschikbaar. 

Het kost  10 Euro  en  bevat 20 partijen waar ik de meest leerrijke foutjes uit distilleer in 
partijfragmenten, aangevuld met (meer dan 50) interessante schaaktips.  Mijn doelpubliek zijn 
schakers tussen 1300 en 1700 Elo. Elke analyse beslaat ongeveer 2 bladzijden en is uitgewerkt in 
de analyse-stijl die ik hanteer in de artikels "Partij-analyse".

 

Ik wens je veel leesplezier

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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Heb oog voor combinatie-motieven .....

Combinatie-motieven komen veel voor in elke partij, maar dit wil niet zeggen dat er ook effectief 
een gunstige combinatie te vinden is. Hierbij enkele oefeningen waar ik je uitnodig het "combinatie-
motief" te vinden.  Aan jou ook om te bepalen of je er ook effectief kan van gebruik maken.

Oefening 1 
XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7+q+-+pvlp'
6-+-zp-snp+&
5+p+Psn-vL-%
4-zP-+-+-+$
3+-+-+LsN-#
2-+PwQ-+PzP"
1+-+-tRR+K!
xabcdefghy

Wit aan zet ....
Wat is het motief ?  

en kan je er van gebruik maken ?  1

Oefening 2:
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+l+-zpp'
6-+nsNpzp-+&
5+-wqpzP-+-%
4-+-+-sn-+$
3+-+L+N+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-mKRwQ-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet ....
Wat is het motief ?  

en kan je er van gebruik maken ? 2

1 Het gevaar is dat Pf6 een "nul"verdedigd stuk is. Het 
is 1 keer aangevallen en 1 keer verdedigd. Wit moet 
dus zeker onderzoeken of 1.LxPf6 - LxLf6  iets kan 
opleveren. Hij kan echter Lf3 niet naar een 
interessant veld wegspelen en dus kan wit geen 
gebruik maken van deze gevaarlijke situatie.

2 Het motief is Pf4 dat ongedekt staat. Met 1.Lxh7 - 
KxLh7  2.Dh4 - Kg8  3.DxPf4 had wit zijn stuk 
terug, maar er volgde 3....-fxe5 en Pd6 (en de partij) 
ging verloren.

Oefening 3 
XHGFEDCBAY
1K+-+-tR-+!
2zP-+Q+-+-"
3-zP-+LzP-+#
4+-tr-+-zP-$
5-wq-vlP+p+%
6+p+-zp-+-&
7pmkp+-+-+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet
Wat is het motief ?  

en kan je er van gebruik maken ?3

Oefening 4:
XHGFEDCBAY
1RsN-mKN+-tR!
2+-+-+PzPP"
3-+P+-+-+#
4+P+P+-zp-$
5PvL-+-sn-+%
6+-+pwQ-+p&
7pvlp+-+q+'
8trn+k+-tr-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet.
Wat is het motief ?  

en kan je er van gebruik maken ?4

3 De witte toren staat niet gedekt ... en dus volstaat het 
om Tf4 weg te spelen om Tc1 aan te vallen. Zwart 
moet dus gewoon een leuke zet kiezen voor zijn Tf4. 
Interessant lijken zetten zoals 1...-Tf2 of 1....-Th4 of 
1....-Txb4. 

4 Het motief is de ongedekte Th1 die in het vizier van 
Db7 staat. Zwart staat slecht en heeft dus weinig te 
verliezen, en speelde daarom het dubieuze1...-Pxe4 
2.fxPe4 - Dxe4  3.Pe3 - Le5 (dekt met tempo Tb8) 
met een zeer ingewikkelde stelling.
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Remise aanbieden of claimen

In dit artikel enige uitleg over "remise aanbieden" en "remise claimen". Dit omdat niet iedereen het 
fijne van dit onderwerp kent.

Remise aanbieden   :   
- Dit doe je volgens het FIDE-

reglement enkel nadat je een zet hebt 
gespeeld. Je doet dit best "onmiddellijk" bij 
het uitvoeren van je zet en dus zeker geen 2 
minuten later omdat dit kan aanzien worden 
als het storen van je tegenstander. 

- Bij een remise-aanbod moet dit (in 
principe) op het notatieformulier genoteerd 
worden met "=" na de zet waarin er remise 
werd voorgesteld.

- Alhoewel er geen reglementering over 
bestaat, blijf ik toch beleefd als ik een remise-
aanbod niet aanvaard. Bij het uitvoeren van 
mijn (volgende) zet zeg ik dan iets in de stijl 
van "ik probeer nog even" of "ja, het zou 
kunnen, maar laten we nog even verder 
spelen".

- Te veel remise aanbieden tijdens 
eenzelfde partij is tegen de "etiquette". 
Persoonlijk denk ik echter dat 2 of 3 keer 
remise aanbieden in dezelfde partij nog 
aanvaardbaar is.

- Er zijn 2 gevallen waar "remise 
aanbieden" eventueel kan overgaan naar 
"remise claimen". Dit is bij eeuwig schaak en 
herhaling van zetten. 

- Indien je eeuwig 
schaak hebt en je tegenstander wil geen remise 
aanvaarden, dan speel je gewoon verder tot je 
de 3e keer een zelfde stelling bereikt en dan 
"claim je remise" (zie remise claimen).

- Indien er 1 of 2 keer 
herhaling van zetten is kan je geen remise 
claimen, maar wel remise aanbieden. Het is 
enkel indien jullie 3 keer de zetten herhaald 
hebben (en er nog steeds dezelfde stelling op 
het bord staat) dat je remise kan claimen (zie 
remise claimen)

Remise claimen: (kan je in enkele bijzondere 
gevallen, die ik hieronder verklaar)

1. Indien de tegenstander onvoldoende 
materiaal heeft om je nog mat te zetten mag je 
remise claimen. Bijvoorbeeld indien hij enkel 
nog een paard of een loper heeft en jij nog 
enkel je koning kan er geen mat meer volgen.

2. Indien er "3 keer dezelfde stelling" 

(met dezelfde kleur aan zet) op het bord zal 
komen kan je remise claimen. (3 keer dezelfde 
stelling betekent dus niet dat dit 3 keer achter 
elkaar moet zijn, het kan de stelling zijn van 
bijvoorbeeld zet 45 - zet 50 en zet 55). Je 
claimt remise van zodra 3 maal dezelfde 
stelling op het bord is gekomen of van zodra 
jij ze op het bord kan brengen. Indien de 
stelling 3 keer op het bord is gekomen door de 
zet van de tegenstander, stop je de klok en doe 
je geen zet of noteer je geen zet. Indien jezelf 
de stelling voor een 3e keer op het bord kan 
zetten, noteer je jouw zet maar je voert hem 
niet uit! Je stopt de klok en zegt dat je 3 keer 
dezelfde stelling op het bord kan brengen met 
de opgeschreven zet. Je moet dan bewijzen 
(meestal via je notatieformulier) dat er 3 keer 
dezelfde stelling op het bord komt. Een logisch 
gevolg van "3 keer dezelfde stelling" is dat bij 
eeuwig schaak of bij 3 keer herhaling van de 
zetten er ook remise kan geclaimd worden. 

3. In geval van QPF-partijen5 (dus geen 
Fischer-tempo) in de reguliere competitie (met 
lange bedenktijd) kan je ook remise claimen 
als je zelf nog weinig tijd hebt (minder dan 2 
minuten) en als blijkt dat je tegenstander 
onvoldoende winstpogingen onderneemt, 
maar je daarentegen enkel door je vlag wil 
jagen. Je zet dan de klok stil en roept een 
wedstrijdleider en claimt de remise .

4. Er is ook nog een bijzonder geval, 
dat de 50-zetten regel heet. Indien gedurende 
50 zetten geen pionzetten gespeeld zijn en er 
geen materiaal is genomen, kan je ook remise 
claimen. Dit is soms handig in een eindspel.
Indien het je tegenstander is die zijn 50e zet 
uitvoert, stop je de klok en speel of noteer je 
zelf geen zet.
Indien jij het bent die de 50e zet zal uitvoeren, 
schrijf je hem op zonder hem uit te voeren en 
stop je de klok. 

Nu we deze uitleg kennen, enkele praktische 
voorbeelden op de volgende bladzijde:

5   QPF (Quick Play Finish = periode waarin 
alle resterende zetten in een begrensde tijd 
moeten gedaan worden). Bijvb: 2Hr/40 zetten 
en dan 1 Hr voor de rest van de partij.
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XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+-wq-+-zP-"
3K+P+-zP-zP#
4+-+-+-+-$
5p+-+-+-+%
6mk-zp-+pzp-&
7-vlQzP-+-zp'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

Wit aan zet ziet dat hij het eeuwig schaak (op 
f3 - f2 en f1) niet kan verhinderen en biedt 

remise.  Aanvaarden of niet ?6

XABCDEFGHY
8-+-vl-+-+(
7+-+n+-+p'
6-+-zpkzp-+&
5+-zp-zpNzp-%
4-+P+PzP-+$
3+-zPK+-zP-#
2-+-vL-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Er volgde:   43.Pg7+ Kf7 44.Pf5 Ke6 45.Pg7+ Kf7 
46.Pf5 Ke6 47.Pg7+ Kf7 48.Pf5 en remise gegeven.
Wanneer had wit echter remise kunnen 
claimen      en hoe had hij dat moeten doen ?7

6 Ik was de zwartspeler in de betreffende partij en een 
beetje ontstemd omdat ik de winst had laten liggen 
in de partij. Omdat het reglement zegt dat je eerst je 
zet moet spelen vooraleer remise te bieden, heb ik 
mijn tegenstander daar attent op gemaakt. Hij heeft 
dan  e8D gespeeld, doch zijn remise-voorstel 
ingetrokken. Ik heb daarop eeuwig schaak gegeven 
met Df3+ en Df2+ en Df1+ en dit goed genoteerd op 
mijn notatieformulier zodat ik na enkele zetten 3 
keer dezelfde stelling kon bewijzen. 
We zijn nadien samen een pintje gaan drinken.

7    Wit had remise kunnen claimen net voor hij zet
 47.Pg7+ speelde. Hij moest dan zijn zet noteren, 
hem echter NIET uitvoeren op het bord en remise 
claimen omdat er nu 3 maal dezelfde stelling op het 
bord zal komen als hij zijn opgeschreven zet speelt. 

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

Wit aan zet. 
Het is de 51e zet van de partij en de 

tegenstander claimt remise op basis van de 50 
zetten regel.8 

Wat is je beoordeling overigens van deze 
stelling, ongeacht de claim van zwart ?

Voor de laatste keer.  Remise !!?

8 Ik zou vriendelijk zeggen aan mijn tegenstander dat 
hij de 50-zettenregel verkeerd begrepen heeft. De 
50-zetten regel is dus niet bereikt als je 50 zetten in 
de partij gespeeld hebt. De 50 zetten regel is bereikt 
als er gedurende 50 zetten geen pionnen bewogen 
hebben of geen materiaal genomen werd.

De beoordeling van deze eindspel stelling is 
interessant omdat ze theoretisch de beste kansen aan 
wit geeft. Dit omdat wit met 1.b3 en 2.a4 de verste 
vrijpion (op de a-lijn) kan creëren en zo dus de 
zwarte koning naar de damevleugel kan lokken. De 
witte koning zal dan op de koningsvleugel binnen 
dringen en belangrijk materiaal veroveren. 
Conclusie: wit staat hier beter (gewonnen).
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Oplossing Huiswerk Nr 13

Dit huiswerk was een "probleem-" of 
"compositie opgave".

De opgave was: 
Wit aan zet wint met zekerheid. 

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

Misschien heb je je ook laten vangen zoals ik 
bij een oppervlakkige studie van de stelling. 

Als wit het "normale" 1.f8D speelt dan volgt er 
1....a1D    2.Dg7+ en wit verovert de zwarte 
dame ......maar met 2.....-Kb4!!!  3.DxDa1 is 
het  pat !!. Als wit dus Da1 niet mag slaan, en 
beide spelers nog een dame behouden is de 
weg naar de winst nog heeeeel heeel lang, en 
zou dit misschien wel eens niet binnen de 50 
zetten kunnen geregeld zijn. (Zie artikel 
remise claimen)

Daarom is er een andere winstmethode te 
vinden, en deze is:

1.f8L ! (minorpromotie!) 1.....a1D 
2.Lg7+  Kb4  3.LxDa1 en er is geen pat. Wit 
heeft dan 2 complementaire lopers, waarmee 
hij mat kan geven. 

Ter herinnering, met 2 lopers alleen kan je mat 
geven, terwijl dit met 2 paarden niet kan. 

Huiswerk nr 14

In deze opgave moet je LOGICA gebruiken.

Ziehier de betreffende stelling.

XABCDEFGHY
8K+-+-+-+(
7zP-+k+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-sN"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Zwart wil Kc8 of Kc7 spelen teneinde Ka8 
niet uit het hoekje te laten en aldus remise te 
behalen.

De vraag is echter welke zet hij moet kiezen 
zodat Ph2 geen roet in het eten kan strooien. 
De éne zet is remise, de andere is verloren. 
Wat is de LOGICA ?
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Combinaties van een Wereldkampioen:
 Tigran Petrosian 

Tigran Petrosian (1929 – 1984) was een Armeense schaker. 
In 1950 behoorde hij al tot de top van de Sovjet-schakers en in 1952 werd 
hij grootmeester. Zijn top bereikte hij begin jaren 60. In 1959 en 1961 
kampioen van de Sovjet-Unie, en in 1963 de match om het 
wereldkampioenschap tegen Michail Botvinnik. Hij won met 12½-9½ en 
zou tot 1969 wereldkampioen blijven. In 1969 verloor hij aan Spasski zijn 
titel, doch in datzelfde jaar won hij voor de derde keer het kampioenschap 
van de Sovjet-Unie. In 1975 werd hij een 4e keer Sovjet-kampioen en zat 
hij in de top 3 van de FIDE-wereldranking.
Petrosian had een sterk positionele stijl. Hij was een meester in het vasthouden van kleine 
voordeeltjes en het voorkomen van tegenspel van de tegenstander. "IJzeren Tigran", zoals hij wel 
werd genoemd, verloor zelden een partij. Hij bleef een topgrootmeester tot vlak voor zijn dood in 
1984. Als wetenswaardigheid nog meegeven dat een huidige grootmeester Tigran Petrosian (= 
naamgenoot) geboren is in ....1984 (Inderdaad, het jaar van zijn overlijden).
Hieronder enkele combinaties van hem. (Indien zwart is het bord gedraaid) Tips achter combi 10.
XABCDEFGHY
8-+Q+-+-+(
7+-+-zppmk-'
6-+-+rvlp+&
5+psn-+-+q%
4-+-+-vL-+$
3+-+-zP-zP-#
2P+-+-zPL+"
1+R+-+K+-!
xabcdefghy

1. Petrosian - Aramanovich  (1949) ☺☺☺

XABCDEFGHY
8-+q+r+k+(
7+-+-+p+-'
6-zpptR-+p+&
5+-sn-zP-+p%
4p+Q+pzP-+$
3zP-+-+-zPP#
2-zP-+-+-mK"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

2.  Petrosian - Kotov (1951) ☺

XABCDEFGHY
8rsn-+-+k+(
7zppvl-+qzp-'
6-+p+-+r+&
5+-+-zPN+-%
4-+-+-zPQ+$
3+-+-+R+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
3. Petrosian - Pachman (1952)☺☺☺

XHGFEDCBAY
1-+q+-+-+!
2mKP+-+QvLr"
3P+P+-+-+#
4+-+-+-+-$
5p+-zPPzp-+%
6+p+-zp-+-&
7kvlpzp-+-+'
8+-+-+-tR-(
xhgfedcbay

4.Sliwa - Petrosian (1955) ☺☺☺
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XABCDEFGHY
8-+rtr-+k+(
7+-+-snqzpp'
6-zpL+p+-+&
5zpPzp-+-+-%
4P+PvlQ+-zP$
3+-+-+-vL-#
2-+-+-zPP+"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

5. Petrosian  - Bouwmeester (1960) ☺☺☺

XABCDEFGHY
8-+r+ntr-mk(
7+-zp-+-zpp'
6-zp-+-+-+&
5zpP+lsN-+-%
4P+-zP-wq-+$
3+-tR-+PsNP#
2-+R+-wQP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

6. Petrosian - Rubinetti (1964) ☺☺☺☺☺

XHGFEDCBAY
1-tRQ+-+-+!
2+-+-+-+P"
3-mKPtR-+P+#
4+-sn-+P+-$
5-+lzpPzp-+%
6tr-+-zp-zp-&
7p+-+-+-zp'
8mk-+r+-+-(
xhgfedcbay
7. Filip -  Petrosian  (1965) ☺☺☺

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-mk(
7+-+R+-vl-'
6-+-+-+-zp&
5+PzpPzp-zp-%
4-+-+-zpP+$
3+-vL-+P+-#
2-zP-+-+-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

8. Petrosian - Mecking (1969)☺☺

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7+p+rwql+k'
6-+-+-+p+&
5+R+-+-+p%
4PtR-zP-zp-zP$
3+-+-+LzP-#
2-+-+-zP-mK"
1+Q+-+-+-!
xabcdefghy

9. Petrosian - Ree (1973)☺

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+p+-+p+-'
6-+-+-+p+&
5zp-+-+L+-%
4-sn-+-+-tR$
3+-+-zP-zP-#
2PzP-+-zPP+"
1+-+-mK-+R!
xabcdefghy
10. Petrosian - Kupreichik (1976)☺☺

uit een analyse
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Tips i.v.m. Petrosian:

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.  penning
3.  V3
4.  uitgestelde V2
5.  V3

6.  V1
7.  V2
8.  uitgestelde V2
9.  penning
10. V2

Oplossingen combinaties Tal:
Opgave Score Oplossing
1 3 1.g4! - Dxg4  2.DxPc5 stukwinst.
2 1 1.Txg6+  (inderdaad, f7 staat immers gepend) 
3 3 1.DxTg6! DxDg6  2.Pe7+ en 3.PxDg6. (Of ook 1...Pe7!). Het resultaat is 

kwaliteitswinst
4 3 1....TxLb2  2.TxTb2 Lxe5+ 3.g3 LxTb2  4.DxLb2 Dxf3 en wit staat 

hopeloos verloren.
5 3 1.Lb7 en kwaliteitswinst want Tc8 heeft geen ruimte
6 5 1.Pd7!  en op elke torenzet volgt Pxb6 en pionwinst. 
7 3 1....-Tg8+   2.Kf2 - Ph3+ en wit verliest de dame. Immers op zowel Ke1 

als Ke2 volgt  3...-Txg1 en Df1 gaat verloren.
8 2 1. TxLg7! - KxTg7  2.Lxe5 en torenwinst
9 1 1....Txh5+! en zwart verliest een pion.
10 2 1.Th8+ - Kg7  2.T1h7+ - Kf6  3.TxTf8 - KxLf5  4.Thh8 en Lc8 gaat 

verloren. Wit heeft groot  materieel voordeel.

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
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Maak geen fouten

In deze rubriek oefenen we ons in het maken van geen fouten zodat er geen (fatale) combinatie kan 
volgen. Deze keer geef ik je allemaal stellingen die in de MacCutcheon variant van de Franse 
opening voorkomen. De MacCutcheon-variant begint met 1.e4 e6  2.d4 d5  (Frans) 3.Pc3 Pf6 
4.Lg5 Lb4 (MacCutcheon). Als ik Internet mag geloven heeft mijnheer MacCutcheon met deze 
variant de wereldkampioen Steinitz verslagen in 1885 tijdens een simultaan en is hij nadien 
opgetreden als mecenas om deze variant verder te promoten.
Hieronder 4 stellingen die voortspruiten uit deze beginzetten. Je krijgt telkens 3 zetten waartussen je 
moet kiezen. Eentje ervan is fataal ...

XHGFEDCBAY
1R+LmKQ+-tR!
2zPPzP-vLPzPP"
3-+N+-sN-+#
4+-+nzP-vl-$
5-+-+q+-+%
6+-+p+-+-&
7pzpp+-zppzp'
8tr-+k+lsnr(
xhgfedcbay

Opgave 1:
Kies uit 1.....-LxPc3    1.....-PxLd2     1.....-Da5

XHGFEDCBAY
1RsN-mK-+-tR!
2zPPzP-+P+P"
3-+L+-zP-+#
4+-+-+-+-$
5-+-zP-+-+%
6wQ-zp-wqnzp-&
7p+p+-zp-zp'
8tr-+k+l+r(
xhgfedcbay

Opgave 2
Kies uit   1....-Pxe5    1.....-Dxe5       1.....-fxe5

XHGFEDCBAY
1RsNLmK-+-tR!
2zPPzP-+PzPP"
3-+Q+-sN-+#
4+-+-zP-vl-$
5-vL-+p+-+%
6+-sn-+-+-&
7pzpp+-zppzp'
8tr-+kwqlsnr(
xhgfedcbay

Opgave 3
Kies uit  1.....-Pbd7      1....-LxPc3      1...-Lg4

XHGFEDCBAY
1-+L+RmK-+!
2+PzP-+PzPP"
3-+-+-+-+#
4+-wQ-+-+-$
5-+Rsnp+N+%
6+-zp-+-+-&
7-trq+-zpp+'
8+-vl-tr-mk-(
xhgfedcbay

Opgave 4:
Kies uit 1.....-Tg6     1.....-Le7     1....-Tg4
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Oplossing

Opgave 1:
1.....LxPc3 is GOED. Zwart vermijdt immers materiaalverlies en heeft zijn sterk paard op e4 

gevrijwaard van ruil.
1......PxLd2 ziet er gevaarlijk uit, maar is het dit ook ? 2.PxDd5 - PxPf3+  3.Ke2 en zwart 

heeft slechts 2 stukken voor de dame. FATAAL.
1.....Da5  is uiteraard FATAAL want het geeft de dekking op van Pe4. Er volgt 2.PxPe4 en 

zwart verliest gewoon een stuk.

Opgave 2:
1.....Pxe5 is uiteraard FATAAL wegens 2.LxTa8 en zwart heeft daar geen compensatie voor. 
1.....Dxe5+ is GOED, alhoewel hij even de dekking van Pc6 opgeeft, maar zwart neemt met 

schaak en dus kan zwart nadien Pc6 dekken.
1.....fxe5 is FATAAL omdat er 2.DxDd6 - cxDd6  en 3.LxPc6+ volgt. Altijd opletten als er 

punten "nul-verdedigd" staan !! 

Opgave 3:
1....Pbd7 verhindert een dubbelpion op f6. Het verzwakt wel pion d5 die nu slechts 1 keer 

gedekt staat en (bijna) 2 keer aangevallen is, maar wit kan hier van niet profiteren. De zet is theorie 
en GOED.

1....LxPc3 is ook GOED
1....Lg4 is FATAAL omdat wit met 2.LxPf6! een stuk wint (reken het zelf maar uit). Een 

interessante wending die je zeker moet proberen te onthouden.

Opgave 4:
1.....Tg6 lijkt logisch om pion f6 te verdedigen, doch nu staat Df7 plots "nul-verdedigd". Wit 

speelt dan ook 2.DxPe5 en wint een stuk. FATAAL dus. Opmerking: de zet 2.TxPe5 verliest 
daarentegen wegens 2....Lh6. Steeds oplossen is de boodschap.

1....Le7, een behoorlijk logische zet want hij dekt f6 en ontwikkelt een stuk. Hij heeft enkel 
als nadeel dat pion c7 nu niet meer door Df7 wordt gedekt. Een GOEDE zet.

1....Tg4 (werd door een GM gespeeld) en hij verloor pardoes met 2.DxPe5. Eveneens een 
FATALE zet dus.
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Eindspel-analyse

Hierbij waag ik me aan een analyse van een 
eindspel van 2 supersterke schakers uit de 
jaren 20. Het betreft een partij :

Capablanca - Vidmar (1927)

Hieronder de startpositie. Wit aan zet (zet 22). 
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+l+-+pzpp'
6-+-+-sn-+&
5zp-zp-zp-+-%
4Pzp-+P+-+$
3+LzP-+-+P#
2-zP-+-zPP+"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Vooreerst een korte analyse en inschatting van 
de stelling. Wit heeft beide lopers (in de 
handen van grootmeester is dit een (klein) 
voordeel) en misschien heeft zwart enig 
voordeel op de d-lijn die het met zijn torens 
eerst kan bezetten. Algemeen kun je stellen dat 
de stelling gelijk is, of hoogstens aan wit een 
klein voordeeltje geeft.
Pion e4 staat wel onder druk en moet 
verdedigd worden. Omdat op het normale 
"1.f3" zwart met "1...Tac8" verder zet  en 
dreigt 2...c4 te spelen, speelt Capablanca 
22.cxb4. 
Capa merkt nog op dat de ruil van die enkele 
pionnen geen groot nadeel is omdat hierdoor 
de stelling verder geopend wordt, wat in het 
voordeel van beide lopers is.

XHGFEDCBAY
1-mK-tR-vL-tR!
2+PzP-+-zP-"
3P+-+-+L+#
4+-+P+-zPP$
5-+-zp-zp-zp%
6+-sn-+-+-&
7pzpp+-+l+'
8+ktr-+-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet. 
Slaan op e4 of slaan op b4 ?

Zwart kiest terecht voor slaan op b4 omdat wit 
anders hetzij pion c5 gratis slaat of ook op a5 
kan slaan en aldus een supersterke vrijpion op 
a4 heeft. 
OK, dus pion b4 slaan, maar met welke pion ?
Met de a-pion ? of met de c-pion ?

Indien zwart 22....axb4 speelt zorgt hij voor 
pion-onevenwichten in de stelling want wit 
krijgt een "vrijpion op de a-lijn" en zwart kan 
eventueel (mits voorbereiding) oprukken op de 
c-lijn.
Indien zwart 22...cxb4 speelt zijn er minder 
pion-onevenwichten (en neemt hij minder 
risico). 
Vidmar kiest voor veiligheid en speelt 
22..cxb4.
Er volgt  23.f3 (dit is geen verzwakking van de 
koningsstelling!. In het middenspel was dit 
wel een verzwakking van de koningsstelling 
geweest want veld g3 is nu erg zwak, maar in 
het eindspel zijn er geen stukken die van die 
zwakte kunnen gebruik maken. Bovendien kan 
Kg1 nu sneller naar het centrum) - Tfd8 
24.Le3 (hier staat de loper erg centraal en 
verdedigt hij veld d4 en kan hij eventueel pion 
a5 onder druk zetten)- h6  (niet bijster actief, 
maar het verhindert wel een "mat achter de 
paaltjes" 25.Ted1 - Lc6 (zet pion a4 onder 
druk zodat Lb3 of Ta1 moeilijk kunnen spelen) 
26.Tac1 - Le8  Tijd voor een nieuw diagram.

XABCDEFGHY
8r+-trl+k+(
7+-+-+pzp-'
6-+-+-sn-zp&
5zp-+-zp-+-%
4Pzp-+P+-+$
3+L+-vLP+P#
2-zP-+-+P+"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Indien we dit diagram vergelijken met het 
vorige dan zien we dat vooral wit zijn stukken 
actiever heeft opgesteld. Het enige stuk dat 
nog niet "actief" is , is ....Kg1. Vandaar dat 
Capa hier 27.Kf2 speelt. Hij dreigt nu 
28.TxTd8 -TxTd8  29.Tc5 - Td3  30.Lc2 en 
zwart verliest enkele pionnen. Onze siliconen 
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FRITZ ziet echter nog een veel sterkere zet, en 
gaat op deze variant in zonder eerst Kf2 te 
spelen. Hij "ziet": 27.TxTd8 - TxTd8 28.Tc5 
(dubbel aanval!) - Td3 (ook dubbelaanval!)  
29.Lc2 - TxLe3 en nu ....30.Kf2! en de zwarte  
toren gaat verloren. 

 Txd1 (zwart heeft de dreiging ook gezien en 
ruilt de torens dus zelf) 28.Txd1 Tc8 
Zowel wit als zwart hebben nu wel een open 
toren-lijn onder bezetting, maar geen van 
beiden kan binnendringen omdat de witte 
stukken nog velden afdekken.

XABCDEFGHY
8-+r+l+k+(
7+-+-+pzp-'
6-+-+-sn-zp&
5zp-+-zp-+-%
4Pzp-+P+-+$
3+L+-vLP+P#
2-zP-+-mKP+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet stelt zich hier de vraag hoe hij 
zijn activiteit verder kan opdrijven en deze van 
zwart terug dringen. Hij zou graag Td5 spelen, 
doch Pf6 verhindert dit ....dus waarom niet 
proberen Pf6 te verjagen !? Capa kiest dus 
voor 29.g4 .Met het eventuele "plan" van 
30.h4 en 31.g5 te spelen. Deze zet heeft 
bovendien het voordeel dat er geen Ph5 kan 
volgen. Wit neemt dus ruimte af van zwart

Ld7 (Deze zet heeft Vidmar ongetwijfeld 
tegen zijn zin gedaan want de meest voor de 
hand liggende zet is ongetwijfeld  29....Kf8. 
Na 29...Kf8? komt zwart echter in de 
problemen na 30.Lb6 - Ta8  31.Td8 - TxTd8 
32.LxTd8 en pion a5 gaat verloren. Uit deze 
variant blijkt dat de grootste zwakte in de 
zwarte stelling de pion op a5 is, en deze is dan 
net vreselijk ver verwijderd van Kg8).

30.Lb6 Le6 (zwart heeft weinig goede zetten. 
Weer volgt op 30....Kf8  31.Lxa5 - Ta8 
32.Lxb4+. Overigens volgt op "het normale" 
30....Ta8 de zet 31.Lc7 en de loper valt beide 
zwakke pionnen aan) 
31.Lxe6 fxe6.

Tijd voor een nieuw diagram.

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-+-+-zp-'
6-vL-+psn-zp&
5zp-+-zp-+-%
4Pzp-+P+P+$
3+-+-+P+P#
2-zP-+-mK-+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Het materiaal is nog gelijk, maar een loper is 
wel iets sterker dan een paard als er pionnen 
op beide vleugels staan. Vandaar dat wit 
doelbewust de torenruil forceert.
 32.Td8+ Txd8 33.Lxd8 Pd7 34.Lxa5 Pc5 

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

Wit aan zet. 
Kies je voor piongrabbel met 35.Lxb4 of 
verdedig je pion a4 met 35.b3?

De zet 35.Lxb4 is uiteraard een BLUNDER 
wegens 35.....Pd3+ en stukwinst. 
35.b3 Pxb3 36.Lxb4 (wit heeft nu een 
gezonde vrijpion die voor de winst zal zorgen) 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+-zp-'
6-+-+p+-zp&
5+-+-zp-+-%
4PvL-+P+P+$
3+n+-+P+P#
2-+-+-mK-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
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Pd4 37.a5 en Vidmar (zwart) geeft op want 
zijn paard (of zijn koning) zullen pion a5 
moeten afstoppen en dan kan wit aan de 
andere vleugel binnen dringen.

TE ONTHOUDEN  :  
1. Wit heeft eerst zijn stukken (inclusief 
Koning) actiever opgesteld.
2. Wit heeft de zwakke punten van zwart 
goed in kaart gebracht
3. Wit heeft de mobiliteit van zwart beperkt en 
geduldig zijn eigen stelling verbeterd.
4. Wit ruilt af naar een gewonnen eindspel 
(torenruil) en organiseert een vrijpion
 
Tot slot nog een goede raad, let op voor 
paarden(vorken) in het eindspel. Je zou niet de 
eerste zijn die zo onnodig de partij verliest.

---------------------------
En nu tijd voor een mooie anekdote 
tussen beide spelers. Het betreft de partij

Capablanca - Vidmar (London  1922)

In dit toptornooi in London werd er gespeeld  
over 15 ronden, en speelden ze van 14 tot  
18Hr (40 zetten) om dan een maaltijdpauze in  
te lassen en om 20 Hr opnieuw de partij te  
hervatten.
Zo ook geschiedde in deze partij .....

 1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.c4 e6 4.Pc3 Le7 5.Lg5 Pbd7 6.e3 
0–0 7.Tc1 c6  8.Dc2 dxc4 9.Lxc4 Pd5 10.Lxe7 Dxe7 
11.0–0 b6 12.Pxd5 cxd5 13.Ld3 h6 14.Dc7 Db4 15.a3 
Da4  16.h3  Pf6  17.Pe5  Ld7  18.Lc2  Db5  19.a4  Dxb2 
20.Pxd7  Tac8  21.Db7  Pxd7  22.Lh7+  Kxh7  23.Txc8 
Txc8 24.Dxc8 Pf6  25.Tc1 Db4 26.Dc2+ Kg8 27.Dc6 
Da3 28.Da8+ Kh7 29.Tc7 Dxa4 30.Txf7 Dd1+ 31.Kh2 
Dh5 32.Dxa7 Dg6 33.Tf8 Df5 34.Tf7 Dg6 35.Tb7 Pe4 
36.Da2  e5  37.Dxd5  exd4  38.Tb8  Pf6  39.Dxd4  Df5 
40.Txb6 Dxf2 41.Dd3+ Kg8 42.Tb8+ 

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2mKPwq-+-+-"
3P+-zPQ+-+#
4+-+-+-+-$
5-+-+-+-+%
6zp-sn-+-+-&
7-zp-+-+-+'
8+k+-+-tR-(
xhgfedcbay

In deze stelling werd de partij dus afgebroken.
Vidmar was aan zet en bracht zijn zet uit onder 
enveloppe. Nadien verliet hij 
samen met Capablanca de zaal om 
te eten.
Bij het buitengaan vraagt 
Capablanca (Cubaan) in het Frans 
: "En wat denk je van je stelling?". Vidmar 
(Joegoslaaf) ( in gebrekkig Frans)  "niet zo 
goed, ik denk dat ik binnenkort mag opgeven".

Hier stopt hun kort gesprek en ze gaan elk 
apart hun maaltijd gebruiken.
Om 20 Hr is Vidmar in de speelzaal en speelt 
hij zijn zet. Omdat Capablanca er nog niet is 
loopt hij wat rond en gaat hij andere partijen 
bekijken. Na een hele poos is er nog steeds 
geen Capa te bespeuren. De scheidsrechter 
heeft dit opgemerkt en komt na enige tijd tot 
bij Vidmar die nog steeds ergens in de zaal een 
partij aan het bekijken is ;"Zeg, waar is 
Capablanca ?" "Geen idee, maar zijn stelling is 
zo goed dat hij zich mogelijk meer tijd geeft". 
De klok blijft verder tikken.... en tikken ...en 
tikken. Een minuut voor het vallen van Capa's 
vlag komt de scheids nogmaals naar Vidmar 
die nog steeds ergens een partij volgt. Hij 
zegt : "Capablanca is er nog steeds niet! Hij 
zal verliezen met de tijd". Op dat moment 
beseft Vidmar dat er mogelijk een vreselijk 
misverstand is geslopen in hun gebrekkig frans 
gesprek en hij loopt naar zijn tafel en ....legt 
zijn koning om tot teken van opgave, en dit net 
enkele seconden vooraleer de vlag van Capa 
zou vallen.
Vidmar had de zaak heel goed ingeschat want 
Capa had namelijk begrepen dat Vidmar de 
partij had opgegeven, en was dus niet komen 
opdagen om de partij af te werken.

Vidmar was in tegenstelling tot de andere 
topspelers geen beroepsschaker (hij was 
Ingenieur en o.a. Professor aan de Universiteit 
van Ljubljana), en hij wou niet door een 
misverstand een  onverdiend punt winnen. 
Hij werd uiteindelijk nog 3e in het tornooi, en 
Capablanca werd ......1e. 

Vidmar werd daar later voor 
geroemd, en in London stelde 
men dat hij de meest sportieve 
zet had gespeeld die men kan 
spelen.


