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Uitspraken van C.J.S. Purdy

C.J.S. Purdy was een Australische kampioen die interessante boekjes schreef voor de clubschaker. 
Purdy overleed in 1979 aan een hartaanval tijdens het afbreken van een schaakpartij. 
Zijn laatste woorden "zouden" zijn: "Ik heb een gewonnen stelling, maar het zal nog enige tijd in  
beslag nemen". De Australische grootmeester Ian Rogers meldt echter dat Purdy's laatste woorden 
waren "Ik geef mijn zet onder enveloppe af".  Hoe het ook zei, Purdy gaf interessante schaaktips:

- Een methodisch denkproces is veel belangrijker dan inspiratie

- Als de schaakstudent zich toelegt op het onderzoeken van 
alle zetten die "iets slaan", hoe absurd ze ook lijken op het eerste zicht, 

is hij op goede weg om een meester in tactiek te worden. 
Een goed oog voor slaanzetten is immers veel belangrijker dan de kennis 

van strategische principes

Jan Gooris

schaaktraining.met.jan@gmail.com

De trainingsnummers verschijnen in 2012 op:
De 1e en 15e van de maand (dus 2 per maand), 
behalve één enkel nummer in juli en augustus (telkens de 1e)
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Waarom niet ?
In sommige benarde situaties is het goed te ontdekken waarom bepaalde zetten niet goed (genoeg) 
zijn. Je kan ze dan immers elimineren van je kandidaatlijstje en een andere zet spelen.
Hierbij enkele oefeningen in dit verband.

XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-+!
2zPPzP-+-+P"
3-+-+-zp-+#
4+-+-zP-+-$
5-sNQ+-+-+%
6+-+P+n+-&
7pzp-wq-+pzp'
8+-mk-+-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet.
Waarom niet 1....Df6 of 1...Kg8 ?1

XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-tR!
2zPPzP-+PzPP"
3-+-+-+N+#
4+-vL-zp-+-$
5-wQpzPp+-+%
6+-+-+nvl-&
7-sNksn-+pzp'
8+-tr-wql+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet.
Waarom is 1....Pg6 niet zo goed ?2

1 Op 1...Df6? komt natuurlijk 2.Pxh7+ en 
damewinst en op 1...Kg8? volgt 2.Dxh7+ 
Kf8 3.Dh8 mat

2 Omdat er na 1...Pg6  2.e6+ Lxe6  (Kxg7?! 
3.Dh6+ Kg8 4.DxPg6 enz.) 3.PxLe6 
DxDg5 PxDg5+ volgt met (klein) 
materiaalvoordeel voor wit.

XHGFEDCBAY
1-mK-tR-+-tR!
2zPLzPQ+-zPP"
3-zP-vL-+-+#
4+-+-zP-+-$
5-+-+-+-+%
6+p+q+nzp-&
7p+psn-zp-+'
8+k+r+-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet.
Waarom is 1...Txa2 niet goed ?3

XHGFEDCBAY
1KwQ-+-+-+!
2+-+-+-+P"
3P+-+LzP-+#
4+-zP-vL-zP-$
5-+pzPp+-+%
6zp-+l+-zp-&
7-+-vlqzp-zp'
8+k+-+-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet.
Waarom niet 1...Kh7 ?4

3 Omdat er na 1...Txa2 2.d5! volgt en na 
2....Pxd5  3.TxTa2 heeft wit een stuk 
gewonnen. (3....PxLe3  4.DxDe3)

4 Omdat na 1...Kh7  2.Lxf5+! volgt met 
2...LxLf5  3.e6! (valt Dd7 aan en dreigt mat 
op g7) en de noodoplossing 3....Le4+ 4.Kh2 
Ld6 5.exDd7 Lxf4+ 6.Dg3 LxDg3 
7.KxLg3 en zwart kan pion d7 niet stoppen.
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Ontwikkel je voorstellingsvermogen

Deze oefening kennen we al. We vertrekken telkens van het diagram, en je mag de stukken niet 
verzetten maar moet uit je hoofd de zetten doen die ik opgeef. Er wordt je gevraagd de gestelde 
vraag te beantwoorden. De oplossing staat telkens in de voetnoot. 

XHGFEDCBAY
1-+-wQ-+R+!
2zP-+-+P+K"
3-+P+-sNPzp#
4+-+P+P+-$
5-tR-zp-+-+%
6+p+lzp-+-&
7p+p+-+q+'
8+k+-+-trr(
xhgfedcbay

Men speelt 1....Lxc4  2.bxLc4  Db2+ 3.TxDb2 
en hoe gaat het nu verder ?5

XABCDEFGHY
8rwq-+-trk+(
7zppzp-+pzpp'
6-sn-vl-+-+&
5+-+R+-vL-%
4-+-+N+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+Q+-mK-!
xabcdefghy

Men speelt 1.Pf6+ - gxPf6  2.Lxf6 - Td8 
3.Dg4+ - Kf8  4.Lg7+ - Ke8  5.Te1+ - Le7 
6.TxLe7+ - KxTe7 en hoe geeft wit nu mat ? 6 

5  Zwart vervolgt met 3....axTb2+  4.Kb1 (Pa4 
is enkel uitstel) Ta1 mat 

6  Met 7.De4 is het mat

XABCDEFGHY
8-+k+-vl-tr(
7zp-wqr+p+-'
6-zp-zppzPp+&
5+-+-+-+p%
4-+P+Q+-+$
3tR-+-vL-zPP#
2P+-+-zPL+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Er volgt: 1.Lxb6 - DxLb6  2.c5 - dxc5  3.Tb3 - 
Da6 en hoe geeft wit nu mat in 2 ?7

XABCDEFGHY
8rsn-+-trk+(
7zplzppwq-zpp'
6-zp-+pvl-+&
5+-+-sN-+Q%
4-+-zPN+-+$
3+-+L+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Men speelt   11.Dxh7+ Kxh7 12.Pxf6++ Kh6 
13.Peg4+ Kg5 14.h4+ Kf4 15.g3+ Kf3 16.Le2+ 
Kg2 17.Th2+ Kg1  en wit kan nu schaakmat 
geven op 2 manieren. Zie je ze ? 8

7  Met 4.Da8+ - Kc7  5.Db8 mat

8  Met het ongelofelijke 18.Kd2+  is het 
schaakmat.  Ook 18.0-0-0+ is mat, maar in de 
partij speelde wit het  grappige 18.Kd2+.  Een 
partij tussen 2 topspelers (Lasker - Thomas 
1912)
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Creëer zwaktes bij de tegenstander
Om goede aanvalsdoelen te hebben is het belangrijk dat er voldoende zwaktes zijn bij de 
tegenstander. Soms speelt de tegenstander zetten die vanzelf zwaktes creëren, maar meestal moet je 
hem een "beetje" helpen of de zwaktes toegankelijk maken zodat ze gemakkelijker kunnen 
afgestraft worden.  Enkele voorbeelden.

XABCDEFGHY
8q+-+r+k+(
7+l+nzppvlp'
6-zp-+-+p+&
5+P+p+-+-%
4-+pzPn+-+$
3+-zP-zPN+P#
2-wQLsN-zPPvL"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart heeft zopas het zwakke 1....Pe4?! 
gespeeld en wit profiteert hiervan om zwart 
onmiddellijk 2 zwaktes aan te smeren met 
2.PxPe4 dxe4 en na 3.Pd2 komt vooral pion c4 
in grote problemen.

XABCDEFGHY
8-mk-+r+-+(
7+pzpltr-+p'
6-+-sn-zp-+&
5+P+P+-zp-%
4-sN-+-+-+$
3+-+-zP-+-#
2-+-+-+PzP"
1wQ-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet speelt .....

1.b6!! .Het idee achter dit pionoffer is 
enerzijds van de koningsstelling open te 
krijgen maar ook om na 1...-cxb6 te zorgen dat 
Pd6 ongedekt staat zodat  wit dus met 2.Dxf6 
en TEMPO-aanval op Pd6 kan verder zetten.

In de volgende stelling is de zwakte op de 
zwarte velden (f6 g7) merkbaar maar hoe kan 
wit ze gebruiken ....

XABCDEFGHY
8-snr+r+k+(
7+q+n+l+p'
6-zp-+-+p+&
5zp-+pzPp+-%
4P+-wQ-+-+$
3+-+NzPPzP-#
2L+-vL-+KzP"
1+-tR-tR-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet speelt 1.e6! en opent de zwarte 
diagonaal waar zwart machteloos is zoals je 
kan merken in volgend  diagram.

Wit aan zet profiteert nu van zwaktes op de 
zwarte velden  .....
XABCDEFGHY
8-snr+r+k+(
7+q+n+-+p'
6-zp-+l+p+&
5zp-+p+p+-%
4P+-wQ-+-+$
3+-+NzPPzP-#
2L+-vL-+KzP"
1+-tR-tR-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet speelt ....... 1.Lc3! en zwart moet 
1....TxLc3 spelen aangezien het gevaar op de 
diagonaal anders niet te stoppen is. 
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Toreneindspelen
Toreneindspelen komen het meest voor in de praktijk. Bovendien hebben ze een behoorlijke 
remisemarge. Dit betekent in klare taal dat je zelfs met 1 pion voorsprong niet noodzakelijk kunt 
winnen. Veel hangt namelijk af van de activiteit van beide torens en de positie van de koningen.

XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7+-+-+-+-'
6r+-+-tR-+&
5+-+-zPK+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet

Zwart speelde hier verkeerdelijk 1...-TxTf6+ 
en verloor na 2.KxTf6 - Kf8  3.e6 - Ke8  4.e7 
en de promotie is niet te stoppen.
Zwart had natuurlijk de torens op het bord 
moeten houden  en de optie "langs achteren 
schaak geven" open houden. 
Vandaar dat 1...-Ta1! een veel betere zet was 
die gemakkelijk remise kon houden. Op 2.Ke6 
volgt dan 2...Ta6+ en op 2.e6 volgt 2....Tf1+ 
3.Ke5 Te1+ (TxTf6 is hier ook toevallig 
voldoende voor remise maar principieel zou ik 
de torens op het bord houden).

Men noemt dit trouwens de Philidor stelling 
waar de verdediger moet zorgen dat zijn 
koning het promotieveld bestrijkt en dat hij 
zijn toren op de 6e rij kan houden tot dat wit 
een pion op die 6e rij moet spelen waarna er 
eeuwig schaak volgt van op de 1e rij omdat de 
koning niet achter de pion kan gaan schuilen.

XHGFEDCBAY
1-+K+-+-+!
2+-zP-+PzPP"
3-+-+-+-+#
4+-zP-zp-+-$
5-tRp+p+-zp%
6+r+-zP-zp-&
7-+k+-+-+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet. 
Hoe beoordeel je 1...TxTg5 ?

Deze zet zou onmiddellijk verliezen omdat wit 
dan na 2.fxTg5 over 2 vrijpionnen beschikt die 
de zwarte koning nooit kan afstoppen. Op 
2....Ke6 volgt immers 3.g6! Kxd6  4.g7 en 
promotie en op 2...Kg6 volgt 3.d7 en promotie. 
Conclusie: Na 1....TxTg5 ? kan de zwarte 
koning niet bewegen en dus kan wit makkelijk 
winnen.

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

Wit aan zet. 
Wat is het algemeen winstplan voor wit ?
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Algemeen winstplan ?
Om te beginnen zal wit proberen niet nodeloos 
pionnen te ruilen (denk aan de eindspelregel 
dat je beter weinig pionnen ruilt als je beter 
staat) en hij zal proberen de zwarte koning van 
de dame-vleugel af te snijden zodat de witte 
koning daar kan doorbreken. Bij voorkeur zal 
wit ook proberen de zwakke d4-pion gratis te 
winnen zonder dat zwart daar een compensatie 
voor krijgt. De beide f-pionnen zijn lokaas 
voor de zwarte koning.

Er volgde: 
43.Te5 (afsnijden van Kf7) a4 44.Te2 (dekt 
pion c2 zodat pion d4 nu zonder compensatie 
dreigt verloren te gaan) Kf6 (zwart ziet dat 
44...Tc4 45.b3 axb3 46.axb3 Tb4 47.Te5 Tb5 
48.Kxd4 ook de pion verliest ) 45.Kxd4 Kf5 
46.c3 Kxf4 47.b3 axb3 48.axb3 Tc6 49.Te3 
(wit verkiest niet Kxd5 te spelen omdat zwart 
dan Txc3 speelt. Wit probeert dus zoveel 
mogelijk pionnen op het bord te houden) Td6 
50.b4! (mooi, wit neemt zijn tijd en brengt 
zwart in zetdwang) Kf5 (op 50...b5 volgt 
51.Kc5 en op 50....Td8 volgt 51.Te6)  51.Te5+ 
Kg4 52.Txd5 (de partij is beslist, nu nog enkel 
rustig de zwarte koning afhouden van het 
strijdtoneel) Tf6 53.Kc4 Txf2 54.Td6 Tf8 
55.Txb6 Kf4 56.Te6 (de zwarte koning kan 
niet over de e-lijn en dus zijn de vrijpionnen 
nooit meer te stoppen) 1–0

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2tR-tr-+-zP-"
3R+-mKPzP-zP#
4+P+P+-+p$
5-+-zp-+p+%
6zp-+-zp-+-&
7-zp-+-+-+'
8+ktr-+-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet.....

Zwart aan zet wint materiaal met 1...T8f3+ 
2.TxTf3 - TxTh2 en pion b2 gaat verloren of 
wit moet met 3.Tf2 torenruil aanbieden waarna 

zwart het betere eindspel heeft omdat hij op de 
h-lijn een vrijpion kan maken. Deze potentiële 
vrijpion zal de mobiliteit van de witte koning 
beperken waardoor de zwarte koning zijn gang 
kan gaan op de damevleugel.  
De partij zou dan bijvoorbeeld als volgt 
kunnen verlopen:
1...T8f3+ 2.Txf3 Txh2 3.Tf2 Txf2 4.Kxf2 g6! 
(zwart maakt zich klaar om ten gepaste tijde 
een  vrijpion  te  maken  die  als  lokaas  zal 
gebruikt  worden  zodat  de  witte  koning  niet 
naar de dame-vleugel kan) 5.Ke2 Kf7 6.g5 h5 
(zwart verkiest een gedekte vrijpion omdat hij 
na 6...hxg5 deze pion toch terug zal verliezen) 
7.Ke3 Ke6 8.Kf3 d5 9.exd5+ Kxd5 10.Ke3 

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+-+-+-zP-"
3-+-mKPzP-zP#
4+-+-+-+p$
5pzP-zpk+p+%
6+p+-+-+-&
7-+-+-+-+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet wint ....

h4!! (de lokaas van de vrijpion wordt eindelijk 
uitgespeeld  nu  de  zwarte  koning  zal  kunnen 
binnendringen.  In  het  eindspel  moet  je  dus 
GEDULD  hebben  en  niet  te  snel  willen 
forceren) 11.Kf3  h3  12.Kg3  e4  13.dxe4+ 
Kxe4 14.Kxh3 Kf3 1–0

XHGFEDCBAY
1-mK-+-+-tR!
2+-zP-+-+-"
3-zP-zP-+-+#
4zPR+-+-zpP$
5-+-+p+-zp%
6+p+-+-+-&
7-mkp+r+-+'
8+-+-tr-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet, maar maak eerst een 
beoordeling van de stelling.
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Beoordeling:
materiaal gelijk, maar zwart heeft een gedekte 
vrijpion op de damevleugel (dus gewonnen als 
beide torens geruild zouden kunnen worden) 
maar zwart heeft ook een zwakke d5 pion.
Wit heeft een overwicht op de koningsvleugel, 
doch dit is niet echt gevaarlijk omdat zwart dit 
met behulp van Kg7 kan afstoppen.

Zwart aan zet speelt vanwege de zwakke d5-
pion daarom ....1...-d4! waardoor hij de eigen 
zwakte oplost en ook reeds een eerste toren 
kan afruilen. Bvb 2.exd4 Txd4 3.Txd4 Txd4 
4.Kf1 Td3 5.Ke2 Ta3! en zwart profiteert van 
het feit dat de witte koning niet in het vierkant 
geraakt na 6.Txa3 bxa3 7.Kd3 a2 etc

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

Zwart aan zet. 
Maak een korte beoordeling van de stelling en 

beslis nadien hoe je terugslaat op g6.

Korte beoordeling:
Zwart  heeft  2 pionnen voor de kwaliteit  wat 
zeker een goede zaak is. Zwart heeft ook een 
dreigende vrijpion op h5 die het wit behoorlijk 
lastig  kan  maken,  zeker  omdat  Kb3  aan  de 
andere  kant  staat.  Zwart  heeft  slechts  1 
probleem in zijn stelling en dat is pion b6 die 
daar een beetje hulpeloos staat.

Hoe terugslaan op g6 ?
Zwart kan kiezen uit 34...Pxg6 of 34...Txg6 of 
34...fxg6.

In  de  partij  verwierp  ik  al  snel  34...Pxg6?! 
omdat wit dan 35.f4! kan spelen en zwart ook 
met een zwakke h-pion blijft zitten.

Ik koos onterecht  voor  34...Txg6?! waarmee 
ik zondig tegen de vuistregel die zegt dat  "de 
partij  met  beide  torens  er  meestal  goed  aan 
doet van de andere toren af te ruilen zodat ze 
als enige met een toren over blijft" Vandaar dat 
34....fxg6! veel beter is (FRITZ geeft 1.0 als 
verschil !!) 35.Txg6 fxg6 36.Kc4 Kh6 37.Kb5 

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

 (Nu blijkt duidelijk wat het nefaste gevolg is 
van de aangeboden torenruil.  Zwart  heeft  nu 
immers geen stukken meer beschikbaar om de 
belangrijke b-pion te verdedigen) d5 38.Kxb6 
dxe4  39.fxe4  g5  40.b5  Pe2  41.Ta1  Pc3 
42.Kc6 Pxb5 43.Kxb5 (Mochten beide zwarte 
pionnen  reeds  op  de  4e  rij  staan  was  het 
mogelijk remise geworden, maar nu staan ze te 
ver om wit echt te verontrusten)  1–0

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+-+-+-+-"
3-+-+pmK-+#
4+-+-+p+-$
5-+P+-+p+%
6+P+-+-tr-&
7-mk-+R+-+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet.  Wat speel je ? 
1...Kf6   of   1...-Kh6   of 1...-Kg8

Hopelijk heb je hier voor 1...-Kg8! gekozen 
want beide andere zetten (1...Kh6 of 1...Kf6) 
verliezen wegens 2.Tf7+ (Th7+) en 3.g7 
(dreigt promotie) - Tb8 4.Tf8(Th8) en wint.
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Combinaties
Hierbij een reeks combinaties waar ik je uitnodig volgend denkproces te gebruiken:
1. Onderzoek eerst de stelling op schaakzetten
2. Onderzoek vervolgens op zwakke punten (ongedekte of nul-verdedigde punten)
3. Onderzoek tot slot of je geen belangrijke dreigingen kan opstellen

XABCDEFGHY
8-+-+r+-mk(
7+-+q+-+p'
6-+ltr-+pzP&
5+p+-tR-wQ-%
4pzP-+P+-+$
3zPn+-+-sN-#
2L+-+-+P+"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy
Combi 1:  Wit aan zet. Oplossing ?9

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7vLNsnlmk-+p'
6p+-zp-snpvl&
5+p+Pzpp+-%
4-zP-+P+-+$
3zP-+-+PzP-#
2-+-+-+LzP"
1+-+N+K+-!
xabcdefghy
Combi 2:  Wit aan zet. Oplossing ?10

9  Altijd steeds de schaakzetten eerst 
bestuderen!! 1.TxTe8+ - DxTe8  2.De5+ - 
DxDe5 (Kg8 3.Dg7 mat)  3.Tf8 mat

10 Hier zijn geen schaakzetten te onderzoeken. 
Wat i.v.m. "zwakke punten" ? Wit aan zet 
wint met ....1.Pxd6! (KxPd6? Lc5 mat) 
Pcxd5 (maakt veld c7 vrij, zodat Kd6: nu 
wel kan) 2.Lc5! (dreigt zowel exd5 als Pxf5 
dubbelschaak) Pe3+? 3.Pxe3 Lxe3 (en 
zwart hoopt op 4.Lxe3 Kd6J ) 4.Pxf5++! 
(dubbelschaak) en wint een stuk

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-+qtr-zpp'
6-zpl+pzp-+&
5zp-+-+-+-%
4P+-zP-+-+$
3+-tRQ+N+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy
Combi 3:  Wit aan zet. Oplossing ?11

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+ptr-+Pwq-'
6p+-+L+Qzp&
5zP-zP-+-+-%
4-zP-+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Combi 4:  Wit aan zet. Oplossing ?12

11 De enige schaakzet Dxh7 levert niets op; 
Dus kijken we naar de zwakke punten. 
Met 1.Dc2! wint wit een stuk.

12 De mogelijke schaakzetten (DxDg7+ of 
Dh7+ of f8D+) of de "zwakke punten" 
leveren spijtig genoeg niets op. Wit zoekt 
daarom naar een dreiging en vindt ....1.Df5! 
(dreigt f8D). Zwart kan de promotie enkel 
zinvol pareren met 1...Df8 doch dan volgt 
2.Df6+ Dg7 (Kh7 3.Lf5 mat) 3. f8D mat. 
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Welke zetten zie je ?
In dit artikel oefenen we ons op meerdere aanvaardbare zetten te ontdekken.
Veel schakers kijken slechts naar 1 zet en hierdoor missen ze soms mooie alternatieven.
Hoe ga je te werk om die verdoken alternatieven te vinden ?         
Twee tips: 

1. Onderzoek de stelling op SCHAAKzetten en op de ZWAKKE punten bij de tegenstander 
2. Ga na of je sterke dreigingen kan ontwikkelen.

XABCDEFGHY
8rsnl+kvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+-zp-+-+&
5wq-+pzP-vL-%
4-+-+-+-+$
3+-+L+N+-#
2Pzp-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Oef 1: 
Wit aan zet ziet dat Ta1 aangevallen staat. 

Welke verdedigingszetten zie je ? 

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zp-+-wqpvlp'
6-+nzp-+p+&
5+-sn-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3zP-sNlvLN+P#
2-zPPwQ-zPP+"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

Oef 2: 
Zwart heeft zonet LxLd3 gespeeld. 

Wit aan zet. 
Welke mogelijke antwoorden zie je voor wit ?

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7zppmkl+p+-'
6-+-vl-zp-zp&
5sn-+p+-+-%
4-+-zP-+psN$
3+-zPL+-+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-+-mK-+-!
xabcdefghy

Oef 3: 
Zwart heeft zonet Ld6 gespeeld.

Wit aan zet. 
Welke aanvaardbare zetten zie je ? 

XABCDEFGHY
8-mk-+-+r+(
7zppwqlvl-tr-'
6-+n+p+-+&
5zP-+pzPp+-%
4-+-sN-wQPzp$
3+-+L+N+P#
2-zPP+-zP-+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Oef 4: 
Zwart heeft zopas f7-f5 gespeeld.

Wit aan zet. 
Welke aanvaardbare zetten zie je ? 
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XHGFEDCBAY
1-mKR+Q+R+!
2zPPvL-+PzPP"
3-+-+-+-+#
4+-zp-+-+-$
5-+-+L+-+%
6+p+-+-+-&
7pvlp+-wq-zp'
8+k+-trltr-(
xhgfedcbay

Oef 5: 
Zwart aan zet.

Welke interessante zetten zie je ?

XHGFEDCBAY
1-mKRtR-+-+!
2zPPzP-sNQzPP"
3-+-zP-sN-+#
4+-+pzP-+-$
5-+-+-+-+%
6+-+-+p+-&
7pzppwq-+pzp'
8+ksnr+l+r(
xhgfedcbay

Oef 6: 
Zwart aan zet. 

Welke zetten lijken je de moeite om te 
bestuderen ?

XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7+p+-+lvlp'
6pwq-+-+-+&
5+-+p+-wQP%
4-+-zP-+-+$
3+-zPL+-+-#
2PzP-+-+P+"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

Oef 7: 
Wit aan zet. 

Zoek eerst de zwakke punten in de stelling 
en geef vervolgens 2 goede voortzettingen 

voor wit.

XABCDEFGHY
8-+-+r+kvl(
7zpp+-zpp+p'
6-+-zp-snpvL&
5wq-+-+P+-%
4-+-+P+-+$
3+Ptr-+P+-#
2-zPP+-+-wQ"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

Oef 8:  
Zwart heeft zopas TxPc3 gespeeld. 

Wit aan zet. 
Welke interessante zetten zie je ?
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Aanvaardbare zetten

Oef 1: 
Er is natuurlijk 1.Tb1, maar heb je ook de 
mogelijkheid 1.Dc2!? gezien. Op 1...bxTa1D 
volgt immers 2.DxLc8 en mat volgt. Tot slot is 
er ook nog 1.De1 doch aangezien zwart 
materiaal voorstaat en ontwikkeling achter 
staat, ruilt hij maar al te graag de dames met 
1...DxDe1 en krijgt wit het moeilijk om 
compensatie te vinden. Persoonlijk zou ik 
kiezen voor 1.Dc2

Oef 2: 
Wit kan uiteraard 1.cxLd3 spelen, maar ook 
1.Pd5!? wat een tussenzet is die de De7 
aanvalt en pas nadien 2.cxLd3 of 2.LxPc5 en 
3.DxLd3 spelen.
Je kan hier argumenteren dat deze tussenzet 
weinig zin heeft, maar dit is niet de 
doelstelling van deze oefening. De doelstelling 
is dat je in je denkproces altijd zoekt naar 
alternatieve zetten zodat je die kan afwegen 
met de "voor de hand" liggende zet(ten).

Oef 3: 
De eenvoudigste zetten zijn 1.g3! (met 
controle over f4) of 1.h3?! (wat een 
versnipperde pionstructuur oplevert). Er is 
verder 1.Pf1. Al deze zetten draaien rond de 
verdediging van pion h2. 
Er is echter ook verrassend 1.Kd1 (of f1) of 
1.Pf5 omdat zwart toch niet 1...Lxh2 kan 
spelen wegens 2.g3! en Lh2 gaat verloren.

Oef 4: 
Ik zag hier enkel 1.PxPc6+ of 1.Ph2  maar 
overzag de interessante optie 1.Pb5!?

Oef 5:
De interessante zetten die ik zie zijn: 1....-
Txb2  of 1...Lxb2 (beide materiaalwinst) of 
1...Le6?! (aanval op gepend stuk) of 1....-Lf5 
(aanval op een nul-verdedigde pion) of 1...Da5 
(dubbelaanval op pion a2 en Ld4 doch opgelet 
voor 2.c4 Dxa2? wegens 3.Lxf7+ en 
4.DxTd8). Na diepe berekening/evaluatie is 
mogelijk 1...Lf5 de beste van al deze goede 
opties.

Oef 6:
Er zijn natuurlijk de vanzelfsprekende zetten 
1...f5  of 1...Lf5 ?! (overigens verdacht 
wegens 2.f3!) maar heb je ook aan 1...Le6?! 
(bedreigt pion a2, doch na 2.Pcxe4 (Pdxe4?! 
Lc4!) is Lxa2? fout vanwege 3.b3! (zelfde idee 
van oefening 3)  of 1...b6!? (dreigt La6 en 
kwaliteitswinst) gedacht ?

Oef 7:
De zwakke punten in de zwarte stelling zijn 
pion h7 en d5 (nul-verdedigd) en Lg7 en Lf7 
(nul-verdedigd).
Wit kan met 1.Df5 (dubbelaanval op Lf7 en 
pion h7) of 1.Lxh7+  KxLh7  2.TxLf7 zijn 
aanval verder zetten.

Oef 8:
Er is uiteraard het "normale" 1.bxTc3 doch na 
1....Dxc3 krijgt zwart vreselijk sterke 
compensatie op de zwarte velden wegens Lh8.
In de partij koos mijn tegenstander daarom 
voor 1.Ld2!? waarop 1...Txc2!  2.LxDa5 
TxDh2 volgde met een dynamisch 
gelijkopgaande stelling.
De meest interessante optie is echter 1.fxg6! 
(openen lijnen en diagonalen) wat vernietigend 
2.gxh7+ enz. dreigt. Vandaar dat er dus 
1....fxg6 of  1...hxg6 moet volgen waarna weer 
2.Ld2 of andere aanvalszetten mogelijkheden 
zijn.


