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Het experiment waarbij ik probeer een relatie te schetsen tussen combinatie-vermogen en Elo-
sterkte is gestart. Ik dank alle medewerkers eraan en ik hoop de resultaten ervan te kunnen 
publiceren in de volgende schaaktraining (Nr 13).

Overigens zal ik begin september ook een digitaal boek "20 educatieve analyses" uitgeven. 
Zoals je allicht weet, leer je immers het meest van je eigen schaakfouten, alleen vind je niet 
gemakkelijk iemand die je op deze foutjes wijst. Ik maak daarom nu een boekje Educatieve 
analyses voor -1700 Elo. Kostprijs = 10 Euro.

Dit boekje 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 zal ongeveer 2 bladzijden beslaan, en is uitgewerkt in de analyse-
stijl die ik hanteer in de artikels "Partij-analyse". 
Schrijf snel in, en ik analyseer een partij van jou !
 

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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Tactische fouten

Als je tegenstander een combinatie kan uitvoeren betekent dit dat je voordien een tactische fout 
maakte. De kunst is dus deze "tactische fout" niet te spelen, en hierbij heb ik enkele oefeningen 
verzameld die dit onderwerp bespelen.

Je krijgt telkens per oefening enkele opties waaruit je een keuze moet maken. 
Eentje daarvan is fataal en verliest door een combinatie.

Ik nodig je ook uit om per voorgestelde zet telkens een quotering  "goed" - "aanvaardbaar" of 
"fataal" te geven. Je kan dit dan nadien vergelijken met mijn appreciatie.

Wit aan zet
XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zppwq-zppvlp'
6-+n+-+p+&
5+-zPp+-+-%
4-+-zPn+-+$
3zPP+-+N+-#
2-vL-+LzPPzP"
1tRN+Q+RmK-!
xabcdefghy

Oefening 1  

Evalueer:      1.Ld3           1.b4       1.Pbd2 

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zpp+-zppvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+-zpPzP-+$
3+-sNP+-zP-#
2PzPP+-+LzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

Oefening 2 

Evalueer:     1. Pb5         1. Pb1        1. Pe2

Zwart aan zet
XHGFEDCBAY
1-+-+-tR-+!
2+KzP-+R+-"
3-zP-zP-+-+#
4zP-+-+-zP-$
5-+p+P+-+%
6zpp+-zp-zp-&
7-mk-tr-zp-+'
8+-+-tr-+-(
xhgfedcbay

Oefening 3  

Evalueer:    1. ...Tc8       1. ...Tdd7       1. ..Te5

XHGFEDCBAY
1-mKRvL-+-tR!
2zPL+P+PzPP"
3-+P+-sN-+#
4+-+-zP-+-$
5-wQ-sNp+-wq%
6+-snpvlpsn-&
7lzpp+-+pzp'
8+ktr-+-+r(
xhgfedcbay

Oefening 4 

Evalueer:     1...Pc4    1...LxPe5      1....Lxc2
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Oplossingen "Tactische fouten":

Oefening 1:
- 1.Ld3  Deze zet is FATAAL omdat wit nu een pion verliest. Lb2 staat immers nul-

verdedigd en dan moet je ALTIJD oppassen. Met 1.....Pxc5 wint zwart een pion. (2.dxPc5 - LxLb2)
- 1.b4  Deze zet is geen ontwikkelingszet, maar hij verdedigt wel bijkomend pion c5 

waardoor 1...Pxc5 een foute zet wordt (wegens 2. bxPc5). Deze zet dreigt ook eventueel een opmars 
op de D-vleugel (met b5). GOED.

- 1.Pbd2 Ook deze normaal uitziende zet is FATAAL omdat zwart weer via 1...Pxc5 een 
gezonde pion wint. (2.dxPc5 - LxLb2)

Oefening 2:
- 1.Pb5 is FATAAL want je zet het paard daar ongedekt en zwart kan met 1.....Da5+ dit stuk 

winnen.
- 1. Pb1 is niet zo slecht als je zou denken. De stelling is gesloten, en dus mogen er "trage" 

zetten gespeeld worden. Het plan van wit is dit paard naar f3 te ontwikkelen waar het een mooie 
"toekomst" heeft. GOED

- 1. Pe2 is ook logisch. Wit behoudt zijn stuk "ontwikkeld", alleen is zijn toekomst op e2 niet 
zo duidelijk. AANVAARDBAAR

Oefening 3:
- 1. .....Tc8 is FATAAL omdat wit nu een pion kan winnen met 2.Tc6! en 3.Txb6. 
- 1.......Tdd7 is de juiste zet ook al zet je de toren een beetje passief. Wit kan nu geen 

materiaal winnen en als wit (bijvoorbeeld ) 2.Ta2 speelt, kan zwart met 2.....Kf6 zijn stelling 
versterken en naar pion d5 "lonken". GOED

- 1......Te5 verliest een pion na 2.Txc7+ - Kf6  3.T1c6 en wit heeft de betere kansen. 
FATAAL

Oefening 4:
- 1.....Pc4 is FATAAL want Da5 staat ongedekt, en dus wint wit een stuk met 2.PxPc4! en 

zwart kan niet terug slaan wegens dameverlies.
- 1.....LxPe5 is een behoorlijk logische zet omdat hij het sterke Pe5 elimineert. GOED
- 1 ....Lxc2 is een beetje riskant omdat Le1 loert naar Da5, maar het is niet duidelijk hoe wit 

hier voordeel kan uit halen. AANVAARDBAAR

Huiswerk Nr 12
XABCDEFGHY
8-+-snr+k+(
7zp-+ptRpzp-'
6lzppzP-sn-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-sN-vL-sN-#
2PzPP+-zPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet wint door middel van een 
combinatie.

Hoe ga je te werk ? 
Zoek eerst de zwakke punten van zwart. 
Verhoog de druk daarop en klaar is Kees.
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Over paarden en lopers

In dit kort artikel enkele evaluatie-elementen 
ivm paarden en lopers.
Men heeft ons geleerd dat paarden en lopers 
beiden 3 punten waard zijn. Ze zouden dus 
probleemloos mogen geruild worden ....

Deze benadering is echter een beetje 
simplistisch. De effectieve waarde van de 
stukken hangt immers af van hun plaats op het 
bord en van de pionnenstructuur. 
Als het centrum gesloten is en er nog veel 
pionnen op het bord staan, zijn er soms weinig 
open diagonalen, en voelen lopers zich minder 
sterk. Het paard is daarentegen met zijn korte 
bokkesprongen ideaal om zich door al de 
pionnen-barrières te wringen.
Eens er meer pionnen verdwijnen verandert dit 
gegeven en worden lopers actiever. 
De loper kan dan snel van de ene vleugel naar 
de andere switchen, terwijl het paard meerdere 
zetten nodig heeft om zich van de ene naar de 
andere vleugel te verplaatsen.

Vandaar dat de grootmeesters taxeren dat de 
waarde van een paard afneemt naarmate er 
minder pionnen op het bord staan en dat de 
loper (en de toren) sterker worden want hun 
actieradius verhoogt.

In het eindspel is "in principe" de loper sterker 
dan het paard indien er zich nog pionnen op 
beide vleugels bevinden. Enkel indien alle 
pionnen zich op dezelfde vleugel bevinden kan 
het paard voordeliger zijn dan de loper omdat 
het paard alle veldkleuren kan bestrijken. 
Je kan zelfs stellen dat een gewijzigde 
pionnenstructuur de waarde van de stukken 
sterk kan doen schommelen.

Algemeen kan men stellen dat 
lopers behoefte hebben aan open 
diagonalen waar ze liefst iets 
kunnen aanvallen of onder druk 
zetten. Een gefianchetteerde loper 
is bijzonder vervelend omdat hij 
mooi weggestoken zit en toch 
belangrijke diagonalen onder vuur 
neemt.

De zwakte van een loper is dat hij gebonden is 
aan een kleur. Het loperpaar kan echter mooi 
samenwerken door alle velden te bestrijken. Als 

de lopers naast elkaar functioneren en de 
koningsstelling onder druk zetten, spreekt men 
van Horowitz-lopers. 
De waarde van een loper kan afnemen als hij 
passief is en zonder invloed blijft op het spel. 
Een "slechte" loper die door zijn eigen pionnen 
wordt geblokkeerd is veel minder waard dan een 
loper die een belangrijke diagonaal onder 
controle heeft.

Een paard moet het vooral hebben 
van gesloten stellingen en van doelen 
op korte afstand. Vandaar dat een 
paard waardevol is als het in de 
omgeving van het strijdgewoel staat. 
De waarde van een paard stijgt dan 
ook als het zich ergens op een sterke 
voorpost kan nestelen.  Een voorpost is een 
plaats "over of in de buurt van de evenaar1" 
waar het paard gedekt staat (door een eigen 
pion) en niet meer kan aangevallen worden door 
een vijandelijke pion.

Een voorpost is het liefst gelegen in het centrum 
of op de vleugel waar er gestreden wordt.
Indien dit paard op die voorpost ook niet meer 
door een vijandelijk stuk kan afruild worden, 
wordt het een SUPERpaard. Het paard zorgt 
daar immers voor permanente dreigingen en kan 
zowel links als rechts de eigen acties 
ondersteunen. 
XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpp+-+p+p'
6-+-zp-vl-+&
5+-+PzpN+-%
4-+-+Pzp-+$
3+-zP-+Q+P#
2PzP-+-+P+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

Hierboven een voorbeeld met een paard op een 

1 De "evenaar" is de lijn tussen de 4e rij en de 5e rij. Als 
het ware de lijn dus tussen het witte en het zwarte 
"grondgebied".
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sterke voorpost, en een loper die een zwakke 
activiteit uitstraalt. Het Pf5 staat "over de 
evenaar" en kan niet verjaagd of afgeruild 
worden. Het staat ook sterk verdedigd en wit 
heeft dus alle handen vrij om zijn aanval verder 
uit te bouwen.
De zwarte loper is geremd door zijn eigen 
centrumpionnen en kan nauwelijks voor enige 
dreiging zorgen.

Conclusie: wit staat positioneel (veel) beter.

Als besluit van deze "vergelijking" tussen paard 
en loper mogen we stellen dat:

• lopers beter zijn dan paarden in:
◦ open stellingen omdat er dan 

nauwelijks centrumpionnen zijn, en 
de actieradius van de lopers dus 
nauwelijks geblokkeerd wordt.

◦ in het eindspel met vrijpionnen of 
pionnen op beide vleugels. De lange 
afstandloper is dan sterker dan het 
korte springpaard.

• een paard op zijn sterkst is als het zich 
kan nestelen op een sterke voorpost !

• in gesloten stellingen is een paard beter 
dan een "slechte" loper.

Even testen of we alles goed begrepen 
hebben. 
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zpp+-+p+p'
6-+-+-vlp+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+-+P#
2PzP-+-sNP+"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy

Stelling 1    
Wie heeft de beste kansen ?

Antwoord:
In deze stelling geef ik de beste kansjes aan 
zwart omdat hij een loper heeft en er nog 

pionnen op beide vleugels staan. Bovendien 
kunnen er op beide vleugels vrijpionnen 
gemaakt worden waardoor de lange benen van 
de loper beter van pas komen dan de kromme 
beentjes van het paard.

XHGFEDCBAY
1-mKR+-vL-tR!
2zPPzPL+QzPP"
3-+N+-sN-+#
4+-+P+P+-$
5-+-zpPsn-+%
6+psn-zp-+-&
7pvlp+-zppzp'
8+ktr-wql+r(
xhgfedcbay

Stelling 2   
Zwart aan zet. Wat moet hij spelen ?

Antwoord:
Hier een voorbeeld uit de Konings-Indische 
opening:  Zwart aan zet probeert zijn bijna 
"sterke voorpost" (Pc5) te behouden, en hij 
speelt daarom nu 1....a5! zodat wit het Pc5 niet 
kan verjagen met 2.b4. Wit zal nu meerdere 
tempi moeten investeren om dit Pc5 alsnog van 
die mooie locatie te verdrijven.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-vlpzpp'
6-+qzp-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+QzPPzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

Stelling 3  
Een klassieker. Wit aan zet.
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Antwoord:
Wit wil de voorpost d5 bezetten met zijn paard. 
Als hij dit echter onmiddellijk doet, dan wordt 
dit afgeruild door Pf6. Vandaar dat hij eerst de 
verdediger van het veld d5 (in casu Pf6) 
elimineert vooraleer er naartoe te springen.
1.Lg5!  en na 2.LxPf6 kan wit op het gepaste 
ogenblik zijn voorpost innemen die een zware 
hypotheek legt op de zwarte stelling.

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-wq-+p+-+&
5+l+pzP-+-%
4-+-sN-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPwQ-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Stelling 4:  
Wit aan zet. Loper slaan of niet ?

Antwoord:
- Lb5 is een "slechte loper" want  de zwarte 
centrumpionnen staan op wit.
- Pd4 staat op een centrale voorpost en kan 
probleemloos witte acties op zowel de konings- 
als damevleugel ondersteunen. Het paard op d4 
dekt ook mooi pion c2 die door Tc8 onder druk 
kan gezet worden. 

Conclusie: Het witte paard op d4 staat er reuze 
goed en Lb5 slaan met Pd4 is daarom 
positioneel geen sterke zet.

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7+-+lmkp+-'
6-wq-vl-+-zp&
5zp-zpPzp-zpP%
4Pzp-+P+P+$
3+-+LsNP+-#
2-zP-+Q+K+"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

Stelling 5:
Wit aan zet

Een voorbeeld uit de grootmeesterpraktijk. 
Geef een interessante zet voor wit.

Antwoord:
uit een korte analyse van de stelling leren we 
dat:

• het hier om een gesloten stelling gaat, 
• en dat Ld3 een "slechte" loper is (want 

heel veel pionnen op wit) 
• en dat Ld6 ook "slecht" is (want veel 

pionnen op zwart)
• daarentegen is Ld7 een "goede" loper 

want hij heeft bewegingsvrijheid en hij 
dekt al de zwakke witte velden af van 
zwart.

• het Pe3 interessante potentiële 
voorposten heeft op c4 of  f5. 
Ik schrijf "potentieel" omdat Ld7 nog 
op het bord staat.....

Na deze analyse speelde de grootmeester dan 
ook 40.Lb5! en na LxLb5 41.Dxb5 - Dxb5 
42.axDb5 - Txb5 had hij wel een pion geofferd, 
maar kon hij bijvoorbeeld met Pf5! (nu of later) 
mooi in het voordeel komen.

De aandachtige lezer ....
Enkele aandachtige lezers lieten me weten dat in het 4e diagram van het artikel "Eenvoudige korte 
tactiekjes"  van schaaktraining Nr 11, de witspeler nog over een "ontsnapping" beschikt wanneer hij 
na 1....TxPe5  2.dxTe5 - Df3  3.Lh6+! speelt. Zwart doet dan enkel (beperkt) materiaalvoordeel 
(toren tegen 2 lichte stukken). Mooi gezien !



schaaktraining.met.jan Nr 12          01-08-2011                                                               pagina  7

Combinaties van een Wereldkampioen:
Vasily Smyslov 

De Rus Vasily Smyslov (1921 - 2010) leerde op jonge leeftijd schaken van zijn 
vader die ook een sterke speler was. In 1938 werd hij jeugdkampioen van de 
Sovjet-Unie en in 1940 neemt hij reeds voor het eerst deel aan het nationaal 
kampioenschap. Hij zou nog vaak aan dat toernooi meedoen en hoog eindigen, 
maar won het maar 1 keer, in 1949.
Na het overlijden van Aljechin had de FIDE beslist dat er een tornooi om het 
wereldkampioenschap zou komen. Smyslov werd er tweede na Michail 
Botvinnik. In 1954 speelt hij voor het eerst tegen Botvinnik om het 
wereldkampioenschap. De zwaar bevochten match eindigde in 12-12, waarmee Botwinnik 
wereldkampioen bleef. In 1957 speelde hij weer een match om de wereldtitel met Botwinnik. Deze 
keer bleek Smyslov de sterkste en won hij met 12½-9½. Smyslov werd dus de nieuwe 
wereldkampioen maar het jaar nadien (1958) had Botvinnik het recht op een revanchematch die 
Botvinnik ook won met 10½-12½.In de jaren 60 realiseerde Smyslov nog een reeks imposante 
tornooi-overwinningen en in 1991 werd hij de eerste wereldkampioen bij de senioren. Smyslov was 
geen spektakelspeler, maar wel een expert in het positiespel en o.a. toreneindspelen.
Hieronder enkele Smyslov-combinaties  (Indien zwart is het bord gedraaid). 
Tips na combi 10 en voor wie het te moeilijk zou zijn is er ook de opwarming op pag 12
XABCDEFGHY
8-mk-+r+-+(
7+-+-+-+R'
6-mKP+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-zp-+-zp-+$
3+P+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

1. Smyslov  -  Konstantinopolsky (1939)☺☺

XHGFEDCBAY
1KvLR+-+-tR!
2zPP+-wQ-zPP"
3-+-+-sN-+#
4+nzP-sN-+-$
5-+-+p+-+%
6+p+-+n+-&
7pvl-+-+pzp'
8+k+rwq-+r(
xhgfedcbay

2.  Kotov - Smyslov (1940) ☺☺☺

XABCDEFGHY
8-+l+n+k+(
7wq-+-+-zpp'
6p+-tr-+-+&
5+p+psN-+-%
4-+-sn-+-+$
3+-+-+-sNP#
2PzPL+-+PmK"
1+-tRQ+-+-!
xabcdefghy
3. Smyslov - Zagoriansky (1943) ☺
XABCDEFGHY
8rsn-+-+-mk(
7+p+q+-zp-'
6pvL-zpp+-zp&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-wQ$
3+-zP-+-zP-#
2PzP-+-zP-zP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
4.  Smyslov - Reshevsky (1948)☺☺☺
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6p+-+-wQqmk&
5+p+Pzp-zp-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

5. Smyslov - O'Kelly de Galway(1952)☺☺

XABCDEFGHY
8-+-sn-+-+(
7zpp+-+p+-'
6-+-+k+-zp&
5+PzP-zp-+-%
4-+-+NzP-+$
3zPl+-mK-+-#
2-+-+-+LzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

6. Smyslov -  Szabo (1954) ☺☺☺

XHGFEDCBAY
1-mK-+-+-+!
2zP-+-+-+-"
3-zPLzP-+-+#
4+-+-+N+R$
5-+-+-+-+%
6zpl+-sn-+-&
7-zpp+-+-+'
8+k+-+-tr-(
xhgfedcbay

7. Benko - Smyslov (1959) ☺☺☺

XHGFEDCBAY
1-mK-vL-tR-+!
2zP-zP-+-+-"
3-zP-+N+-+#
4+n+-vl-+P$
5-+q+p+-+%
6zp-+-+-+Q&
7-zpp+-+-+'
8+k+r+-+-(
xhgfedcbay

8. Bilek -  Smyslov (1967)☺☺☺

XABCDEFGHY
8-tr-tr-mk-+(
7+-+-+p+-'
6-+-+-sN-+&
5+-zPpzPpwQ-%
4p+lzP-mK-+$
3+-wq-+-+-#
2p+-+-+-+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

9. Smyslov - Rubinetti  (1970) ☺☺☺☺☺

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+-tr-'
6-+p+-mk-+&
5+-zP-+-zp-%
4KzP-+-+Rzp$
3+-+-+P+P#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
10. Smyslov - Paglilla (1990)☺☺☺
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Tips ivm Smyslov:
Indien te moeilijk bestudeer eerst "opwarming combinaties" achteraan dit nummer.

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.  V2
2.  V1
3.  V1
4.  V1
5.  pioneindspel  het "vierkant"

6.  V1
7.  V1
8.  V1
9.  V3
10. ruil af naar een gewonnen pioneindspel

Oplossingen combinaties Smyslov:

Opgave Score Oplossing
1 2 1.Tb7+ - Ka8 (Kc8 2.Ta7 Kb8  3.c7+) 2. Ta7+ - Kb8  3.c7+ en wint
2 3 1.....Pxh2 2.LxPh2 (PxPc6? - PxTf1) - Pxd4 met pionwinst
3 1 1.Lxh7+  - KxLh7  2.TxLc8 met pionwinst en sterke aanval.

De andere "logische" zet 1.Dh5 levert na 1....g6 onduidelijk spel maar na 
2.Lxg6 - hxg6  3.Pxg6 heeft ook hier wit het betere spel. 
Conclusie: beide zetten (1.lxh7+ of 1.Dh5) leveren 1 punt op, maar 
principieel opteer ik voor 1.Lxh7 omdat die zonder risico de witte 
stelling verbetert.

4 3 1.Dd8+ - DxDd8  2.LxDd8 - Pd7  3.Lc7 en pionwinst
5 2 1.Dh8+ - Dh7  2.DxDh7+ - KxDh7 3.d6 met promotie omdat Kh7 niet 

meer in het vierkant (d6-d8-f8-f6) kan van pion d6.
6 3 1.c6! - exf4+  2.Kxf4 - bxc6  (Ld5 3.c7) 3.Pc5+ en stukwinst. 
7 3 1. ....Lc2!  - Ta2  2.Lb3 en materiaalwinst
8 3 1.....TxLe1+!  2.TxTe1 + Lxf2+ 3.Kf1 - Df3 en wit geeft op.
9 5 1.e6!  wit dreigt nu met Dg8+ en Df7+ verder te zetten. Op 1...fxe6 volgt 

2.Dg8+ - Ke7  3.Dg7 mat. Zwart gaf dan ook op.
10 3 1.f4 en wit ruilt af in een gewonnen eindspel. Even controleren. er zijn 2 

opties voor zwart: 
Optie EEN: 1....gxf4?  2.TxTg7 - KxTg7 en 3.Ka5 (idee Kb6 -Kxb7 en 
Kxc6 ) wit wint gemakkelijk.
Optie TWEE: 1. ...Kf5 2.Txg5+ - Txg5  3.fxTg5 Kxg5 en nu heeft zwart 
nog 8 tempo's  nodig (Kf4-Kg3-Kxg2- Kxh3-Kg2-h3-h2-h1D) terwijl 
wit er na "Ka5-Kb6-Kxb7-b5!-(cxb5-c6)-c7 - c8D" slechts 6 nodig heeft 
om te promoveren.

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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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 beste zet 
voor wit te vinden. De oplossing staat telkens in de voetnoot. 
Het gaat van makkelijk naar moeilijker

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-mk-'
6-zp-+p+-+&
5+-zp-zPn+-%
4-+Pzp-tR-+$
3+P+-+QzPq#
2-+n+-+-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
 Er volgt:  1.Tg4+ - Kf7    2.Th4 - Pe1. 

Wat is nu de beste zet van wit ?2

XABCDEFGHY
8r+l+k+ntr(
7zppwq-+-zpp'
6-+nvlp+-+&
5+L+psN-+-%
4-+-wQ-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy

Er volgt  1.PxPc6 - bxPc6  2.Lxc6!+ - DxLc6. 
En wit wint nu materiaal. 

Hoe ? 3

2 Wit geeft een tussenschaak met 1.Dh5+ of 
1.Db7+ en slaat nadien Dh3 met grote 
materiaal winst.

3 Wit speelt Dxg7 en wint Th8.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-vlk'
6p+-+-+p+&
5+p+-+-zP-%
4-+-+-wQ-+$
3+-+q+-+-#
2PzP-+-+-+"
1mK-+-+R+-!
xabcdefghy

Er volgt : 1.Dh2+ - Kg8  2.Db8+ - Kh7  3.Th1+ 
- Lh6  4.TxLh6 - Kg7  5.De5+ - Kf7  6.Th7+ - 

Kf8 en wit geeft mat in 1. 
Hoe ?4 

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zppwq-+-zp-'
6-+lvlp+-+&
5+-+-+psN-%
4-+-zPp+-+$
3+-zP-vL-+Q#
2PzP-+-zP-+"
1+R+-+-tRK!
xabcdefghy

Er volgt:
27.Dh7+ - Kf8  28.Pxe6+ - TxPe6. 

En wit geeft nu mat in 3. Hoe ?5

4 Wit speelt Dh8 mat.
5   Er volgt dan 29.Dh8+ - Kf7(e7)  30.Txg7+ - 
Kf6 31.Dh6 mat of 31.Lg5 mat
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Oplossing Huiswerk Nr 11
De opgave die ik als huiswerk 11 gaf was een 
analyse-oefening.  Er werd je gevraagd de 
gespeelde zetten te becommentariëren. 

XABCDEFGHY
8l+-+r+-+(
7+-vl-+-mk-'
6-+-+p+-zp&
5+-+p+-zp-%
4-+pzP-+-+$
3+-zP-zPL+P#
2-+-sN-+P+"
1+R+-+-+K!
xabcdefghy

Ik geef hierbij een leidraad van wat ik zoal kon 
bedenken. 
1. Kg1 (een logische zet want hij centraliseert 
de witte koning. Een goed alternatief was 1.Ta1 
geweest waardoor La8 "nul-verdedigd" komt te 
staan en er tactische dreigingen ontstaan) - 
Tb8 ? (Deze zet kan tot materiaalverlies leiden. 
Een interessantere zet was 1...La5 waardoor 
zwart een "nul-verdedigd punt" van wit aanvalt) 
2.TxTb8 - LxTb8  3.e4? (wit kon met Pxc4 een 
pion winnen. Het motief is de "nul-verdedigde 
La8". Waarschijnlijk zal de partij echter dan in 
remise eindigen omdat dit pion-voordeel met de 
ongelijke lopers (wit velderige loper tegen een 
zwart velderige loper) bijna onmogelijk is om te 
zetten in winst.) - Lf4 ! (Zeer sterk gespeeld. 
Zwart valt weer "nul-verdedigde punten" aan. 
Doordat Pd2 nu moet wijken zal wit zijn e4-
pion verliezen.) 4.Pb1 (wit moet hier kiezen uit 
Pb1 of Pf1. Met Pb1 verdedigt hij pion c3, met 
Pf1 kan hij eventueel na Kf2 zijn paard centraal 
op e3 spelen. Positioneel zou deze laatste optie 
de voorkeur moeten hebben)- dxe4  5.Le2 (Wit 
kan hier kiezen tussen Le2 en Lg4. Hij kiest 
echter voor Le2 omdat hij zo pion c4 onder druk 
zet en deze eventueel na Pa3 zal sneuvelen. Met 
Lg4 zijn er geen perspectieven om pion e6 
onder verhoogde druk te zetten) - e5 (Een 
interessante agressieve zet. In plaats van pion c4 
te verdedigen probeert zwart de stelling verder 
te openen waardoor zijn zijn beide lopers nog 

meer invloed zullen krijgen) 6.dxe5 - Ld5 
7.Kf2 (wit centraliseert verder zijn koning. Hij 
kiest voor Kf2 (en niet Kf1) omdat hij zo meer 
velden (oa g3 en e3) onder controle krijgt)- Ld6 
8.Pd2 (wit ziet wat er veranderd is in de 
stelling. Nu Le5 op d6 staat is er geen druk meer 
op pion c3 en lijkt het of er Pd2 gespeeld kan 
worden met druk op pion c4.......)
XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+PmKLsN-+-"
3P+-+-zP-+#
4+-+p+p+-$
5-zp-+l+-+%
6zp-+-vl-+-&
7-mk-+-+-+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet mist de winst .....

-Lc5+ ?? (zwart mist een mooie combinatie ! 
Met 8.....-e3+ wint hij een stuk want 9.Kxe3 - 
Lc5+ is mat.) 
TE ONTHOUDEN: Je kan enkel winnen als je  
tegenstander een fout maakt en ...als je die dan 
nadien afstraft. Vandaar het belang van 
tactische vaardigheden 9.Kf1 (Op Ke1 volgt 
9...e3+ en pion g2 valt)- Kf6  10.Pxc4 en 
remise (zwart blijft een miniem overwicht 
behouden door zijn beide lopers en door de 
zwakke pion c3. Waarschijnlijk zal dit in dit 
eindspel met zeer weinig pionnen echter niet 
volstaan om te winnen. Een plus-remise dus 
voor zwart).

Wat is nu de boodschap van deze analyse ?
1. Kijk ALTIJD naar ongedekte stukken 

en onderzoek of je er geen voordeel mee kan 
doen. - La8 stond ongedekt en dus kon 
wit Pxc4 gespeeld hebben

- Lf4! een mooie tussenzet die 
een ongedekt stuk aanvalt (en een pion wint)

2. Onderzoek ALTIJD de mogelijke 
schaakzetten. Soms kunnen ze winst opleveren.

- e3+ met stukwinst of mat.
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Opwarming combinaties  (Enkel bestuderen als je zwak bent in tactiek !)

Deze opwarming is speciaal gemaakt om je beter voor te bereiden op de rubriek "combinaties van 
een wereldkampioen". De oplossingen staan in de voetnoot.

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

Wit aan zet wint .....6

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

Wit aan zet wint ......7

XHGFEDCBAY
1-mK-tR-+-+!
2zP-zP-+-+-"
3-zP-+N+-+#
4+n+-vl-+P$
5-+q+-+-+%
6mkp+-+-zpQ&
7-+p+-+-+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

Zwart wint met ......8

6 1.Ta8+ - Kd7  2.TxTe8 - KxTe8  3.c8D
7 1.Txh7+ - KxTh7  2.d6! en de pion promoveert omdat 

Kh7 niet meer in het "vierkant"  (f8-f6-d6-d8) kan 
komen.

8 1....Lxf2+ 2. Kg2 (2.PxLf2? - DxPf2 3.Kh1 - Dxh2 
mat of 2.Kh1? - Df3 mat of 2.Kf1 - Df3 en mat op de 

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2zP-mK-+-tR-"
3-zPL+-+l+#
4+-+-+N+-$
5-+-+-+-+%
6mkp+-sn-+-&
7-+p+-+-+'
8+-+-+-tr-(
xhgfedcbay

Een gemakkelijke winst voor zwart met ......9

XABCDEFGHY
8-+-tr-mk-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+psN-+&
5+-+pzPpwQ-%
4-+-+-+-+$
3+l+-+L+-#
2q+-+-+-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit wint met ......10

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

Wit wint,  een makkie.....11

volgende zet) - LxTe1 met groot voordeel  
9 1....PxPc4 (niet 1.....LxPc4? wegens 2.TxTb8)
10 1.Dg8+ - Ke7  2.Dg7 mat
11 1.Pc5+ en Lb3 is verloren.


