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Inhoud trainingsnummer 6:

Maak geen fouten  =>  pagina 2

Positionele stellingen   =>  pagina 4
                                                                                                                    light-versie

 Combinaties  => pagina 6

--------------------------------------------------------------------------- 
Kandidaatzetten  =>  pagina 9

Aanvallen => pagina 10

Schaakanekdote:
De grote wereldkampioen Alexander Aljechin werd eens door een speelse 

interviewer gevraagd of hij de voorkeur gaf aan de dame op het bord of ... in het bed.
Aljechin glimlachte even en zei: 'Het hangt van de positie af "

"BONDIG openingsrepertoire voor de witspeler" 

uitwerken ten voordele van "noodhulp voor Afrika".

Openingsrepertoire e4 :  Wit speelt (1.e4)   +  120 oefendiagrams
Openingsrepertoire d4 :  Wit speelt (1.d4)   +  120 oefendiagrams

Ik maak zelf een (goede) keuze uit de mogelijke varianten zodat de theoretische leerstof beperkt 
blijft. Elk boekje zal ongeveer 20 blz "theorie" bevatten en 20 blz "oefendiagrams" die je toelaten 
de leerstof beter te assimileren. (Totaal is elk boekje dus 40 blz )

Elk boekje kost 10 Euro en de OPBRENGST stort ik integraal aan "noodhulp voor 
Afrika"

Indien je interesse hebt graag een seintje voor 20 April voor welk "openingsrepertoire" zodat ik kan 
beslissen of ik ze maak of niet.

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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Maak geen 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.

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zp-+rzpp+-'
6-zp-+qvlp+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+P+R+P#
2PzP-wQN+P+"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

Opgave 1: Wit aan zet
Kies tussen: 1.Pc3      1.Pf4      1.b3

XHGFEDCBAY
1-mKRsN-vL-tR!
2zPPzP-+PzP-"
3-+QzP-+-zP#
4+-+-+-+-$
5-+l+-+-+%
6+p+-zp-wq-&
7pvlpzp-+pzp'
8+ktr-+-+r(
xhgfedcbay

Opgave 2: Zwart aan zet
Kies tussen 1....Tac8   of 1....Lxb2 

XABCDEFGHY
8-+n+-trk+(
7zp-+-wq-zp-'
6P+-zppvl-zp&
5+-zp-+-+Q%
4-+-+P+-+$
3+PsN-+-+-#
2-+PvL-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Opgave 3: Wit aan zet
Kies tussen:  1.Pb5   of  1.Kh1 

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+p+-+-vl-'
6p+-+-+p+&
5+-zPPzp-+-%
4-+-+P+qzp$
3zP-+Q+rzP-#
2-+-+-vLKzP"
1tR-+-+R+-!
xabcdefghy

Opgave 4: Wit aan zet
Kies tussen:  1.DxTf3   1.De2   1.h3
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Oplossing:

Opgave 1: 
1.Pc3 is een GOEDE zet want hij überdeckt pion e4 die nul-verdedigd staat
1.Pf4? speelde ik in de partij met het idee na 1...-Dxa2 2.Pd5 te spelen, doch 

met 1...-Dxe4! won zwart een belangrijke centrumpion. 
FATAAL dus. Het motief is hier dus pion e4 die nul-verdedigd staat en Dd2 die 
ongedekt staat. 

1.b3? is eveneens FATAAL wegens hetzelfde motief 1...-Dxe4!.

Opgave 2:
1...-Tac8 is een gezonde ontwikkelingszet die pion c2 bijkomend onder druk 

zet. 
1...-Lxb2 is FATAAL omdat  wit nu 2.Tb1 speelt en Lb2 pijnlijk pent met als 

resultaat stukverlies.

Opgave 3:
1.Pb5 zet vrijwillig een stuk ongedekt maar zwart kan er geen voordeel uit 

halen. De bedoeling van Pb5 is een eventueel 1...-Ld4+ te ontkrachten. Een GOEDE 
zet.

1.Kh1 zet ook vrijwillig een stuk ongedekt (Tf1) maar dit is nu wel FATAAL 
wegens 1..-LxPc3  2.TxTf8 (LxLc3 - TxTf1 mat) - DxTf8  en stukverlies aangezien 
3.LxLc3 met 3...-Df1 mat loopt.

Opgave 4:
1.DxTf3?  is FATAAL wegens 1...-h3+ en na 2.Kg1(h1) volgt 2...DxDf3
1 De2? is eveneens FATAAL (ze staat daar immers ongedekt en in het vizier 

van Dg4) wegens 1...-Txg3+ en 2....-DxDe2
1.h3 lijkt riskant omdat je een pion opspeelt van je bedreigde koningsvleugel 

maar wel de BESTE zet. Er kan bijvoorbeeld 1...-TxDd3  2.hxDg4 volgen en wit 
staat beter. Nog opmerken dat op 1...-Dh5? er nu wel 2.DxTf3 volgt omdat zwart 
geen schaakzet op h3 heeft.
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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.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+p+r+pzpp'
6p+-+-snn+&
5+-+lzp-+-%
4-+P+PzP-+$
3zP-+-vL-zPP#
2-+L+-+-+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Posi 1: Wit aan zet
Hoe slaan we Ld5, met 1.cxLd5 of met 
1.exLd5. Wat is je positionele motivatie van je 
keuze ?

Op basis van louter positionele elementen zou 
je hier best kiezen voor 1.cxLd5 omdat je dan 
een gezonde pionstructuur op het bord kan 
houden. Een sterk wit centrum en een gedekte 
vrijpion met loperpaar ziet er verlokkelijk uit.
De enige tactische reden om deze aanpak in 
twijfel te stellen is dat na 1.cxLd5 zwart met 
1...-Tc7  2.Tc1 - Tc3 3.Kf2 - Txa3 een pion 
wint. Het is moeilijk in te schatten of deze 
pion opweegt tegen de positionele voordelen 
van de witte stelling.
In de partij opteerde ikzelf voor 1.exLd5 
omdat ik van oordeel was dat een 
onevenwichtige pionstructuur in het voordeel 
zou zijn van het loperpaar.  Het nadeel van 
deze zet was dan wel dat na 1.exLd5 - exf4 
2.gxf4 wit met een ongezonde pionstructuur 
opgescheept zat.
FRITZ heeft een behoorlijke voorkeur voor 
1.cxLd5 en berekent dus dat het pionverlies op 
a3 opweegt tegen de andere voordelen (sterk 
centrum - gezonde pionstructuur - gedekte 
vrijpion)

XHGFEDCBAY
1-mKR+Q+-tR!
2zPP+-+PzPP"
3-+-+-sN-+#
4+-+PvL-+-$
5-+-+-+-zp%
6+Psn-zp-+-&
7pvlpzp-+p+'
8+ktr-wqr+-(
xhgfedcbay

Posi 2: Zwart aan zet
Hoe slaat zwart pion g6 is de vraag.

Een niet zo moeilijke opgave maar eentje dat 
toch veel in de praktijk kan voorkomen.

Als zwart 1...-fxg6?! speelt heeft hij weliswaar 
een open f-lijn maar ook een versplinterde 
pionstructuur. Hij heeft dan 3 "eilanden" (het 
eiland  "h7+g6 pion", het eiland "e7+d6 pion" 
en het eiland "b7+a5 pion"). Een vuistregel is 
dat hoe meer eilanden men heeft, hoe 
zwakker de pionstructuur wordt. Als je zelf 
kiest voor een versplinterde pionstructuur 
moet je daar dus een goede reden voor hebben. 
Die reden kan van tactische aard zijn (nodig 
voor de aanval of verdedigen) of van 
positionele aard (om een veld te blijven 
verdedigen of geen vrijpion toe te laten of ....). 
Hier is geen van deze argumenten van 
toepassing en dus is de facto 1...-hxg6 de 
duidelijk betere keuze.
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XHGFEDCBAY
1R+-mK-+-tR!
2zPP+-wQ-+-"
3-+PvLL+-zP#
4+-snP+P+N$
5-+-zpPzp-+%
6+p+-+-+p&
7pvlpwq-+p+'
8+k+r+l+r(
xhgfedcbay

Posi 3: zwart aan zet
Zwart opteerde hier voor 1...-PxLd3+. Een 
goede of slechte positionele keuze ? en 
waarom ?

Om dit correct te beoordelen moeten we de 
waarde van de stukken in deze stelling eerst 
inschatten.
Bekijken we in het bijzonder 2 stukken van wit 
(Ld3 en Le3) en 2 stukken van zwart (Pf4 en 
Lg7).
Op basis van de vastgelopen pionstructuur 
kunnen we stellen dat Ld3 amper meer is dan 
een "superpion" want hij kan geen activiteit 
ontplooien en is eigenlijk overbodig in de 
witte stelling omdat de witte pionnen al de 
witte velden afdekken. Daarentegen is Le3 
(zwartvelderige loper) wel heel belangrijk 
voor wit omdat die al de zwarte velden moet 
afdekken en ook langs daar erg actief kan zijn.
Bij zwart mag het duidelijk zijn dat Pf4 een 
superpaard is want het heeft een sterke 
voorpost ingepakt over de evenaar.
De Lg7 oogt een beetje passief, maar indien 
wit LxPf4 zou spelen komt hij zeer actief na 
exLf4. 

Conclusie: als zwart vrijwillig 1..-PxLd3 
speelt ruilt hij vrijwillig een "superpaard" voor 
een "superpion" en blijft wit met een goede 
loper (Le3) op het bord terwijl zwart met Lg7 
een "slechte" behoudt. Positioneel is het dus 
veel beter van Pf4 NIET te ruilen tegen die 
domme  superpion (Ld3).   Merk op dat de 
hele redenering dus gebaseerd is op de 
vastgelopen pionstructuur waardoor er goede 
en slechte lopers ontstaan.  

XHGFEDCBAY
1-mKR+-vLNtR!
2+PzPQzPLzP-"
3P+-+-zP-+#
4+-+-+p+P$
5-sN-snp+-+%
6+-+-+-sn-&
7pvlpzp-wqpzp'
8tr-+k+l+r(
xhgfedcbay

Posi 4: Zwart aan zet.
Wit heeft zopas 1.a4 gespeeld en dreigt 2.a5 
(en eventueel 3.a6!?) met ruimte voordeel.
Vraag 1: waarom heeft wit niet 1.Lxh7 (i.p.v. 
1.a4) gespeeld ?
Vraag 2:  Op het gespeelde 1.a4 zou de reactie 
van zwart mogelijkerwijze 1...-a5 kunnen zijn. 
Wat zijn echter de positionele nadelen van de 
zet 1...-a5 ?

Antwoord 1: na 1.Lxh7 staan er 2 stukken van 
wit "nul-verdedigd" (Lh7 en Pg5) en dan is het 
altijd oppassen geblazen. Met 1...-Lf6! wint 
zwart materiaal. Ook de voortzetting 1.Pxh7 is 
behoorlijk riskant maar minder duidelijk te 
bestraffen. 

Antwoord 2: Een eerste positioneel nadeel van 
de zet 1...a5 is dat veld b5 nu niet meer door 
een pion kan verdedigd worden en wit kan 
daar direct van gebruik maken door 2.Pa3! te 
spelen. Dit paard is dan op weg naar veld b5 
en (eventueel naar d4).

Een tweede positioneel nadeel is dat zwart 
geen goede plek meer heeft om te rokeren 
want zowel op de koningsvleugel als op de 
damevleugel zijn er nu belangrijke 
pionzwaktes. Het centrum is misschien nog de 
minst onveilige plek maar wit beheerst wel de 
half open e-lijn.

Conclusie: 1...-a5 heeft toch wel wat nadelen 
en daarom is 1...-Ld7 (stukontwikkeling) of 
1...-a6!? veel logischer
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Combinaties 
In de reeks combinaties wil ik je tonen hoe ikzelf deze stellingen oplos zodat je dit ook 
gemakkelijker kan vinden.  Ik werk meestal met MOTIEVEN waarna ik doelgericht ga zoeken.
Ik nodig je uit om ook op deze wijze de oefeningen aan te pakken, want als je het motief gezien 
hebt is reeds de helft van de combinatie opgelost.
Zoals steeds staan de motieven in de voetnoot, de oplossing achteraan.
XABCDEFGHY
8-+rwq-+k+(
7+lzp-+-snp'
6p+n+-zpp+&
5+-zp-+-+-%
4L+-zpP+-+$
3+-+P+-sN-#
2P+-vL-zPPzP"
1tR-+Q+-mK-!
xabcdefghy
Combi 1:  Wit aan zet. 
Motief ?1 Oplossing?
XHGFEDCBAY
1-+L+-+QtR!
2wqPmK-vL-zPP"
3-+P+-sN-+#
4+-+-zP-+-$
5-+-+-zp-+%
6+-zp-+-+l&
7pzp-+p+-+'
8+k+r+-+r(
xhgfedcbay

Combi 2: Zwart aan zet. 
Motief ?2 Oplossing?

1  Wat staat er ongedekt bij zwart ? 

2  De zwakke punten in de stelling zijn Ld2 
(ongedekt) en pion d4 .....Bovendien moet je 
altijd eerst al de schaakzetten onderzoeken.  

XABCDEFGHY
8-+-trk+-+(
7zpp+-+p+p'
6-+-+-zp-+&
5+-+-+-+-%
4-wQ-zpq+-+$
3+P+-+-tRP#
2-zP-+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
Combi 3: Wit aan zet. 
Motief ?3 Oplossing? 
XHGFEDCBAY
1-+-+R+-+!
2mKPzP-+-+-"
3-vL-+-+-+#
4zP-+L+-+-$
5-+-+P+-zP%
6+-+-zp-+p&
7pzpp+nzp-+'
8+ktr-+-vl-(
xhgfedcbay

Combi 4: Zwart aan zet. 
Motief ?4 Oplossing?

3  Motief is De4 die ongedekt staat en op 
dezelfde lijn staat als Ke8....  

4  Het motief is het gebrek aan ruimte van Lg3
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XHGFEDCBAY
1-mKN+R+-+!
2+P+-+-+-"
3-zPP+-+-+#
4+-+-vLrzP-$
5-+-+p+-zP%
6+pzp-+-+p&
7pmk-+-sn-+'
8+-+-+-vl-(
xhgfedcbay

Combi 5: Zwart aan zet.
Motief ?5 Oplossing ?

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+p+-+pvlp'
6-+-+-+p+&
5zpN+nzp-+-%
4-+-zp-+-+$
3zP-+P+L+-#
2-zPP+-zPPzP"
1+RvLQ+RmK-!
xabcdefghy
Combi 6: Wit aan zet. 
Motief ?6 Oplossing ?

5  Het nul-verdedigde punt is hier Ld4 .... . 

6  Het motief is hier het "nul-verdedigde" Pd5. 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+r+-vlp'
6-zpq+pzpp+&
5+-+p+-+-%
4-zP-zP-+-zP$
3+-tr-zP-zP-#
2-+-wQ-zP-+"
1+R+R+LmK-!
xabcdefghy
Combi 7: Wit aan zet. 
Motief ?7 Oplossing?

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+p+pzpp'
6-+-+-+q+&
5+-vlpwQ-+-%
4-+-sN-+-+$
3zP-+-vL-+-#
2-zPP+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
Combi 8: Wit aan zet. 
Motief ?8 Oplossing?

7   Weer is het motief een "nul-verdedigd" 
stuk. In casu is dit hier Tc3 die  aangevallen 
staat door Dd2 en enkel verdedigd is door 
Dc6. 

8  Motief is Lc5 die ongedekt staat...
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Antwoorden:

Combi 1 : Wit wint een stuk met 1.Db3+! (dubbelaanval) en 2.DxLb7

Combi 2 : Deze komt uit een partij van mezelf en ik miste de oplossing. 
Met 1...-Dh4+  2.Kg1 (of g3) - Dxd4+ en 3...-DxLd2 wint zwart een 
vol stuk.

Combi 3 : Met 1.Te3! doet wit de boeken dicht omdat op 1...dxTe3 2.DxDe4+ 
volgt

Combi 4 : Zwart wint een stuk met 1...-f5! (met tempo!)  2.Ld3-f4 en Lg3 gaat 
verloren.

Combi 5 : Zwart wint met 1..-TxLd4!  2.TxLd4 - La7 en stukwinst want Td4 is 
gepend en kan niet meer verdedigd worden.

Combi 6 : Met 1.LxPd5 - DxLd5  2.Pc7 wint wit een kwaliteit.

Combi 7 : Wit wint met 1.Lb5! een kwaliteit (ofwel Td7 ofwel Tc3)

Combi 8 : Wit wint met 1.Pf5! waarop zwart veel materiaal verliest. 
Bijvoorbeeld  1...-d6  2.Pe7+ - Kh8  3.PxDg6+ (damewinst)
of 1...-Df6  2.DxDf6 - gxDf6  3.LxLc5

Zoals de aandachtige lezer al zal opgemerkt hebben komt er in 90% van de 
gevallen hetzelfde motief terug. Namelijk het motief van de "ongedekte" 
of "nul-verdedigde" punten. Je zou beide begrippen ook kunnen bundelen 
in de notie "kwetsbare" punten.

Graag wil ik in dit verband 2 belangrijke opmerkingen maken:
1. Het is niet zo dat als je ergens een kwetsbaar punt ziet, dat je er 

ook effectief van kan gebruik maken. De stelling moet een beetje 
"meezitten" opdat je er zou van kunnen profiteren.

2.  Opdat je zelf geen slachtoffer zou worden van een combinatie is 
het dus raadzaam heel omzichtig om te springen met het kwetsbaar op te 
stellen van je eigen stukken. 
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Kandidaatzetten
Ik heb al meerdere keren het begrip kandidaatzetten gebruikt, maar het misschien onvoldoende 
toegelicht of hier oefeningen op gegeven.
Kandidaatzetten zijn  die zetten die ik vooraf inventariseer en die ik zal analyseren.
Ik analyseer dus nooit alle mogelijke zetten maar ik maak bewust een selectie van de zetten die ik 
ga bestuderen. Deze selectie is wel belangrijk, want als de "goede" zet er niet tussenzit zal ik hem 
dus ook niet ontdekken.
Het is heel belangrijk met kandidaatzetten te werken omdat je zo je speelsterkte opmerkelijk kan 
opvijzelen. Men noemt dit "breed" denken in tegenstelling tot "diep" denken waar je één bepaalde 
variant probeert meerdere zetten diep te berekenen. 

Hierbij enkele stellingen uit een zelfde partijtje waar je telkens meerdere kandidaatzetten moet 
formuleren.    Ik geef je ter vergelijking diegene waar ik aan dacht....

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7zppzp-wqpzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zpP+-+$
3+-zPL+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.9

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7zppzp-wqpzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+n+-+-%
4-+-zp-+-+$
3+-zPL+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.10

9      1.e5 (aanval op Pf6)   of    1.exd5 (openen 
aanvalslijnen)    of .....1.Lg5 (Penning Pf6)

10      1.Pxd4      of         1.Db3 (aanval op nul-
verdedigd stuk) of    1.Te1  (penning) 

XABCDEFGHY
8-mk-tr-vl-tr(
7+pzp-+-zpp'
6p+-+lzp-+&
5+-+n+-+-%
4Q+-zP-+-+$
3+-sNL+-+-#
2Pwq-vL-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.11

XABCDEFGHY
8-mk-tr-vl-tr(
7+pzp-+-zpp'
6p+-+lzp-+&
5+-+n+-+-%
4Q+-zP-+-+$
3+-sNL+-+-#
2P+-wq-zPPzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.12

11     1.Tab1   of  1.Tfb1  of   1.Pe4  of 
1.PxPd5

12     1.Dxa6    of  1.Lxa6  of    1.Pe4 (idee 
Pc5)  of   1.Tfd1   of   1.Txb7 (schaakzet! en 
openbreken stelling)
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Aanvallen ! Hoe doe je dat ?  
Hierbij weer enkele oefeningen waar we trainen op aanvallen. 
De grote principes zijn:

- zoek de zwakke punten op en val die aan, 
- probeer waar mogelijke meerdere zwakke punten tegelijk aan te vallen
- probeer zoveel mogelijk stukken in de aanval te betrekken
- en vergeet vooral niet dat schaakzetten en slagzetten altijd eerst moeten onderzocht 

worden.

Werkmethode: stel je bij elke stelling steeds dezelfde vraag "waar zijn de zwakke punten en hoe 
kan ik daarvan gebruik maken ?"
XHGFEDCBAY
1R+-+QvL-tR!
2+-+N+PzPP"
3-+P+-mK-+#
4zP-+-zP-+L$
5n+-+P+-+%
6+-+-wqp+-&
7pzpp+-+-zp'
8+k+r+lsnr(
xhgfedcbay

1. Zwart aan zet

XHGFEDCBAY
1-+-tRQvL-tR!
2+-+N+PzPP"
3-+P+-mK-+#
4zP-+-zP-+L$
5n+-+P+-+%
6+-+-wqp+l&
7pzpp+-+-zp'
8+k+r+-snr(
xhgfedcbay

2. Zwart aan zet

XHGFEDCBAY
1-+-+QvL-tR!
2+-+R+PmKP"
3-+P+-+P+#
4zP-+-+-+-$
5n+-+-wq-+%
6+-+-+Psn-&
7pzpp+-+-zp'
8+k+-tr-+-(
xhgfedcbay

3. Zwart aan zet 

XHGFEDCBAY
1R+-+RmK-+!
2zPP+-+PzPP"
3-+PvLL+-+#
4+-+-+-+-$
5-+l+-+-+%
6+p+-+-+-&
7pvlpzp-wq-zp'
8+-mk-+-+-(
xhgfedcbay

4. Zwart aan zet .
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Oplossing:
Aanval 1:
wat staat nul-verdedigd ?  Pe2 en La4 alsook pion d5 die zelfs kan genomen worden.
Met 1...-La6 brengt zwart met tempo een stuk in positie.
Je zou hier ook 1...-Pa6!? (idee Db4+) kunnen overwegen doch na 2.a3 stokt de zwarte 
aanval een beetje.

Aanval 2:
wat staat er nu nul-verdedigd ? Nog steeds Pe2 - La4, en nog steeds kan pion d5 genomen 
worden.
Een eerste piste is 1...-De7 (aanval op Pe2) doch na 2.Lg5! f6  3.Pg1 (Pf4!?) ontsnapt wit 
omdat nu Ta1 ook Te1 mee verdedigt.
Vandaar 1...-Dxd5 . Hiermee wint zwart niet enkel een pion maar dreigt hij allerlei op c4 
(want in vergelijking met vorig diagram is La6 nu ook in het actie getreden).
Indien wit nu 2.b3 zou spelen om veld c4 te ontnemen aan de dame en om een gaatje te 
maken voor de koning, kan 2...-Df3:+ (mooi om te zien hoe de dame ravage aanricht) en het 
nulverdedigde paard gaat verloren.

Aanval 3:
Zwart heeft een gemakkelijke stukwinst met 1...-TxDd1  2.Te8+ - Df8 en zwart heeft een 
stuk meer voor 2 pionnen. Waarschijnlijk volstaat dit probleemloos voor winst, doch er is 
nog beter ......
Zwart heeft een verpletterende winstvoortzetting met 1....-Pa4+ (altijd eerst de schaakzetten 
onderzoeken!) 2.Kb1 (bxPa4? - Db4 mat) - Pc3+  3.Kb2 -PxDd1+ en wit mag nu de stukken 
in de doos opbergen.  

Aanval 4:
De zwakke punten in de witte stelling zijn Le3 en pion b2. Zwart heeft nu 2 opties om dit te 
"verzilveren".

Optie 1 : 1...De5  2.Lxa7  (zie diagram)
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2....Df4+!  3.Kb1 - Db4!  4.c3 - Lxc3 en 
zwart wint.

Ik merk op dat 2...Dxb2+  3.Kd2 - 
LxLd3  4.KxLd3 -Da3+ 5.Ke2 - Dxa7? 

slecht is wegens .....6.Td8 mat. Het 

verschil tussen winst en verlies ligt hem 
meestal in een klein hoekje

Optie 2  :
1...-Lxb2+ 2.KxLb2 - De5+  3.Kb1 - 
DxLe3  en zwart heeft slechts een pion 
gewonnen

De les die ik eruit trek is dat het meestal 
aangeraden is om niet onnodig te ruilen 
als je in de aanval bent. Hoe meer 
aanvalspower je hebt hoe moeilijker je 
tegenstander het heeft een correcte 
verdediging te voeren.  Concreet gaat hier 
"optie 2" met stukkenruil "Lg7 tegen Le3" 
gepaard, terwijl in "optie 1" de gevaarlijke 
Lg7 op het bord blijft en hij zorgt voor 
gevaarlijke aanvalsdruk.


