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Inhoud trainingsnummer 19:

Maak geen fouten   =>  pagina 2

Positionele stellingen   => pagina 4

Huiswerk =>  pagina 7

Verre eindspelen => pagina 8

Combinaties (Kramnik)  => pagina 9

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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Maak geen fouten
Een combi tegen je is pas mogelijk als .... je zelf een fout gemaakt hebt. 
De kunst is dus deze fout te vermijden ! Hierbij enkele oefeningen op dit thema.
Neem je tijd want de hieronder gepresenteerde oefeningen zijn behoorlijk moeilijk.

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+-+N+-+-"
3-+K+-+-+#
4+P+-+-zP-$
5-+P+Q+pzP%
6wq-+-+-+p&
7p+k+-zp-+'
8+-+n+-+-(
xhgfedcbay

Opgave 1 Zwart aan zet.
Kies uit: 1...-Kf6    1...-Kf8 en    1...-Kg7
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-zp-+-+-+&
5zpPzp-+-+-%
4P+-vlpmk-zp$
3+P+-+-+-#
2-+-+LzPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Opgave 2 Wit aan zet. 
Kies uit  1.Lh5   1.Lc4   of 1.f3
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-mk-zpp'
6-+r+r+-+&
5zp-zp-tRRzP-%
4-+P+-+-zP$
3+P+p+K+-#
2P+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Opgave 3 Wit aan zet.
Kies uit:  1.Txc5       1.TxTe6       1.Ke3

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+-+-zp-'
6l+-wq-+-zp&
5+-zp-+p+P%
4-+-+rsN-+$
3+-zPp+-zP-#
2PzP-wQ-zP-+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Opgave 4 Wit aan zet.
Kies uit:   1.f3     1.Pxd3    1.b3
XHGFEDCBAY
1-mK-tR-+R+!
2zPPzPLvLQ+P"
3-+N+-+-+#
4+-+-zPP+-$
5-zp-+-+-+%
6zp-+lzpP+-&
7-vl-zp-+pzp'
8trq+-snrmk-(
xhgfedcbay

Opgave 5 Zwart aan zet.
Kies uit: 1...-Pxc6   1...-Txc6    of 1...-b6
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7mk-tr-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-vl-+-+-%
4-+-+-+P+$
3+L+-zpP+-#
2-zP-+-+-+"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy

Opgave 6 Wit aan zet.
Kies uit:   1.Le6   1.Te1  of  1.Td8
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Oplossing:
Opgave 1:

-1....Kf6. Deze zet heeft als nadeel dat Pe8 ongedekt staat ....en ja, wit kan hier gebruik van 
maken met 2.De6+ en zwart verliest Pe8. FATAAL

1.....Kf8 deze zet behoudt de dekking van Pe8 en is goed.
1.....Kg7 is een zet met meer risico want Pe8 staat ongedekt. Er is echter geen mogelijkheid 

voor wit om hier voordeel uit te halen.

Opgave 2:
Wit staat (zeer) slecht en als zwart goed speelt is hij verloren. De bedoeling is dus in deze stelling 
de sterkste weerstand te vinden.

- 1.Lh5  (vermijdt het binnen dringen van Kf4. Er kan daarop volgen: 1...h3+  2.Kxh3 - Lxf2 
3.Kg2 Ke3  4.Kf1 en wit zal stand houden op de witte velden en zwart zal zijn vrijpion op e4 
(waarschijnlijk) niet kunnen verzilveren. Conclusie:Een GOEDE zet dus.

1.Lc4 alhoewel dit het binnendringen van Kf4 niet verhindert is dit verrassend ook goed 
genoeg. Een teken dat eindspelen met ongelijke lopers een zeer grote remise-marge hebben. Er zou 
kunnen volgen  1...h3+  2.Kxh3 - Kf3  3.Ld5! "hangt aan de pion" zodat Kf3 beperkt is in 
mobiliteit. - Lxf2  4.Kh2 en zwart kan geen vordering maken zonder Kh2 dichter bij te laten komen. 
Waarschijnlijk ook genoeg voor remise.

1.f3?  exf3+!  2.Lxf3 - h3+! en Lf3 gaat verloren.  FATAAL

Opgave 3:
1.Txc5? - d2!  2.Tcd5 - Tcd6 (Ted6? 3.Ke2) en promotie of torenverlies. FATAAL
1.TxTe6+ - Txe6 (of KxTe6) 2.Td5 en wit staat iets beter
1.Ke3? - g6!  2.TxTe6+ - TxTe6+ en 3....-gxTf5 met torenverlies. FATAAL

Opgave 4:
1.f3 ziet er niet erg "standaard" uit van de koningspionnen op te spelen, maar er is niet direct 

een afstraffing. Aanvaardbaar
1.Pxd3 is FATAAL wegens  1....-LxPd3   2.DxLd3 en nu 2.....-Te1+!  3.Kh2 (TxTe1 - 

DxDd3) - TxTd1! en wit heeft een volle toren verloren. 
1.b3 de meest logische voortzetting. Het idee is met 2.c4 een scherm te vormen tegen La6. 

GOEDE zet.
 

Opgave 5:
1...-Pxc6 ziet er "standaard" uit, doch hierop volgt 2.d5! en stukverlies. FATAAL dus.
1...-Txc6 ziet er "onorthodox" uit maar is wel "veilig" want op 2.d5?! volgt nu 2...Lxd5! en 

wit kan niet nemen omdat pion c4 gepend staat. een GOEDE zet dus.
1....-b6 geeft veel opties aan wit waaronder 2.d5 en wit blijft heel erg overwegend staan. Een 

ZWAKKE zet.

Opgave 6:
1...-Le6  2.Lb4!  en de e-pion promoveert. FATAAL. (een motief om te onthouden. Zwart 

bezet eerst het promotieveld met zijn loper alvorens 3.e2 te spelen)
1...-Te1 deze "passieve" zet remt voorlopig de e-pion en geeft wit nog behoorlijke kansen. 

Een GOEDE zet.
1...-Td8 stoot op 2.e2! - Te8  3.Te7! en zwart promoveert ! FATAAL.
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Positionele stellingen

Het positiespel is minder gemakkelijk te vatten omdat het minder zichtbaar is 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
1-mKR+R+-+!
2zPPzPLwQP+-"
3-+-+-sN-zP#
4+-+-zP-zP-$
5-+-sn-+-+%
6+psnl+p+-&
7pvLpzp-+pzp'
8+ktr-wq-+r(
xhgfedcbay

Posi 1: Zwart aan zet.

Op het "normale" 1...KxLg7 volgt 2.dxPe5 en 
zwart kan dan niet 2...-DxDd2? spelen wegens 
het tussenzetje 3.exPf6+ en zwart verliest een 
stuk. Zwart moet dan dus 2....-Pd7 of 2...Pd5 
spelen en krijgt een ingedrukte stelling 
vanwege de witte pion op e5. 
Heb je een ander voorstel voor zwart dan 1...-
KxLg7?

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7+q+-+k+p'
6-+psnpzpp+&
5+p+l+-+-%
4-zP-zP-+-+$
3+-+LsN-+P#
2-wQP+-zPP+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Posi 2: Wit aan zet. 

Hoe kan hij gebruik maken van de a-lijn .....

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

Posi 3: Wit aan zet.

Wit staat veel beter, maar hoe kan hij alles (de 
zwarte koningspionnen)  onder controle 
houden ?

XHGFEDCBAY
1-mK-tRQtR-+!
2zPPzP-+-+-"
3-+N+-trP+#
4+-+-zP-+P$
5-+p+p+-+%
6+p+-wq-zp-&
7pvl-zp-+-+'
8+k+-+-+r(
xhgfedcbay

Posi 4: Zwart aan zet.
Wat speel je? 1...-T3c8 of 1...-TxTc1 of 

1...Tac8 ?
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XHGFEDCBAY
1-mKR+QvL-tR!
2zPP+-+-zPP"
3-+-+L+-+#
4+-zPP+P+-$
5-+-+Nzp-+%
6+p+-+-zp-&
7pvlp+p+lzp'
8+ktr-wq-snr(
xhgfedcbay

Posi 5: Zwart (ik) aan zet. 
XHGFEDCBAY
1R+LmKQ+-tR!
2zPPzP-+-zPP"
3-+NzP-sN-+#
4+-+-zPP+-$
5nvL-+p+-+%
6+-+p+p+-&
7pzpp+n+pzp'
8tr-vlkwql+r(
xhgfedcbay

Posi 6 :Zwart aan zet. 
Wat speel je ? 1...f6  of 1...-Db6  of  1...-Le7 

en waarom ?
XABCDEFGHY
8-mk-tr-+-tr(
7zpp+-+pzp-'
6-+p+-wq-+&
5+-vlp+-+p%
4-+nsN-zP-+$
3+-+-zPR+L#
2PzP-+-+-zP"
1tR-vLQ+-mK-!
xabcdefghy

Posi 7: Wit aan zet.
Wat speel je 20.a3 of 20.b3 en waarom ?

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+p+-vl-zpp'
6-zPpsNpsnq+&
5zp-zP-+-+-%
4-+-zPp+-+$
3+-+-zP-zP-#
2P+-+Q+LzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Posi 8:  Zwart heeft zopas Le7 gespeeld ....
XHGFEDCBAY
1-mKR+Q+-tR!
2zPPzPLsN-vLP"
3-+N+-+P+#
4+-+nzP-+-$
5-+-+p+-+%
6+p+-+-zp-&
7pvlpzp-+l+'
8+ktr-wq-snr(
xhgfedcbay

Posi 9: Zwart aan zet.
Hoe beoordeel je deze stelling en wat verkies 

je hier te spelen: 1...-f5 ? of 1...-Pc6 ?
XHGFEDCBAY
1RsN-mK-+R+!
2+P+L+-+P"
3-zP-+-zP-+#
4+-zPPsNp+-$
5-+-+-+-+%
6zpn+p+-+-&
7-zpp+l+-zp'
8tr-vl-mk-+r(
xhgfedcbay

Posi 10:  Zwart aan zet 
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Oplossingen:

Posi 1: 
Zwart loste het stellingsprobleem inventief op door 1....Pf3+! te spelen en na 2.LxPf3-
KxLg7 te spelen. Hierdoor kreeg wit geen sterke pion op e5.  

Posi 2:
1.Ta5! (en niet TxTa8) en nadien 2.Da1 waarna wit de open a-lijn onder controle krijgt.
Indien zwart 1...-TxTa5 speelt heeft wit na  2.bxTa5 een vervelende vrijpion waarvoor zwart 
geen compensatie heeft.

Posi 3:
Inderdaad, met 1.g4! blokkeert de g-pion de 3 zwarte pionnen en zijn de zwarte troeven 
geïmmobiliseerd.

Posi 4:
Dit was een gemakkelijke.
Met 1...-T3c8?! blijft Ta8 een beetje werkloos achter. Het is niet duidelijk hoe deze toren op 
a8 aan het  spel kan deelnemen.

Met 1...-TxTc1 ?!  2.DxTc1 geef je de open c-lijn (tijdelijk) aan wit, en moet je nadien terug 
knokken met bijvoorbeeld 2....-Dd7 en 3...Tc8 om ze terug onder controle te krijgen. 
Waarom moeilijk als het makkelijk ook kan ?

Met 1....-Tac8! maakt zwart het zich gemakkelijker. Hij ontwikkelt zijn Ta8 die daar op a8 
geen dringende opdracht heeft en hij blijft baas op de open c-lijn.

Posi 5:
Ik speel 12....-LxPd5  en na 13.cxLd5 is veld c6 niet meer beschikbaar voor Pb8. Beter is 
12.....-Pc6! en na 13.....Pd4! dan 14.....LxPd5. 

Denkfout: ik heb toen niet gezocht naar zwakke velden van wit en niet gezien dat Pb8 mooi 
zou staan op d4.

Posi 6:
De zet 1...f6?! is verdacht want hij neemt een belangrijk vluchtveld weg van Ph5 en het 
verzwakt ook de koningsstelling.

De zet 1...-Db6 is goed want hij valt een nul-verdedigd punt aan en wint dus even "tijd".

De zet 1...-Le7 lijkt een goede ontwikkelingszet te zijn, doch het geeft de gelegenheid aan 
wit om zijn "slechte Lg5" af te ruilen tegen de "goede Le7". Na loperruil blijft zwart met een 
"sukkel Lc8" achter en wit met een sterke Lf1. Conclusie: Le7 is niet zo goed.

Posi 7:
Onafgezien van mogelijke tactische bedenkingen opteer je best voor 20.b3 omdat dit het 
best opgestelde stuk van zwart wegjaagt. Met 20.a3 wordt géén van beide zwarte stukken 
verjaagd.

Posi 8:
Wit speelt nu 1.Pc4! want hij wil zijn sterke voorpost (Pe6) zomaar niet laten ruilen. Een zet 
die echt positioneel slecht zou zijn is overigens 1.PxLc8? omdat wit dan zijn sterke voorpost 
ruilt tegen een "slechte" loper die nog niet eens ontwikkeld staat.
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Posi 9:
Beoordeling: De stelling is licht in het voordeel van zwart omdat:
 - zwart een sterk Pe4 heeft op een sterke voorpost 

- en omdat zwart de halfopen a-lijn heeft (met druk op pion a2)
- en omdat wit een geïsoleerde d4 pion heeft die met ...Pc6 onder druk kan gezet 

worden.

De beste positionele zet is hier dan ook 1...Pc6 ! . Hij ontwikkelt een stuk en valt pion d4 
aan. Meer kan je van een zet niet verwachten.
De zet 1...-f5 ?! heeft daarentegen weinig nut en hij zorgt er voor dat er een gat ontstaat op 
e5 dat wit met Pe5 mooi kan inpalmen. 

Posi 10:
Zwart speelt hier 1...e5!  2.fxe5 (anders pionverlies)  Pxe5 en zwart heeft een sterk en 
centraal veld  voor zijn paard. 

Oplossing Huiswerk Nr 18

Zwart aan zet in de voorgestelde stelling.
Verliest hij de kwaliteit of is er nog iets ....was 
de vraag.
XHGFEDCBAY
1-+R+-+-+!
2zPK+-+-zP-"
3-zPL+pvL-zP#
4+-+rvl-+p$
5-+P+p+p+%
6+-+-+-+-&
7pzpl+-+-+'
8+k+-+-+-(
xhgfedcbay

Deze stelling komt uit een partij van (Tarrasch 
1892!!). Hij zag toen een mooie wending.

1....-LxLc3!  2.LxTe4 (minder slecht was 
bxLc3) - dxLe4  3.bxLc3 en nu ....Lb3! (dekt 
het promotieveld af) 4.Kf2 - d2 en wit gaf op
 want er dreigt d1D en stukwinst en op 5.Ke2 
volgt 5....-Lc4+  met eveneens stukwinst.

Huiswerk 19

Hierbij de opgave voor huiswerk 19.

De stelling is materieel gelijk en zwart biedt 
remise.
Remise aanpakken of zie je nog iets voor wit ?

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

Wit aan zet.
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Verre eindspelen

Hierbij enkele stellingen met verre eindspelen. Er staat nog weinig materiaal op het bord, maar toch 
zijn het leuke wendingen die tot de oplossing leiden. Ik heb ze gerangschikt van "gemakkelijk" 
naar "moeilijk".

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

Wit aan zet...1

De promotie van de zwarte d-pion ....

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

Wit aan zet ...2

De b-pion kan blijkbaar niet promoveren ...

1 Wit laat zwart rustig promoveren en speelt op mat 
met  1.Ke6 - d1D en 2.f7mat

2 De zwarte loper moet afgeleid worden van veld b8. 
daarom volgt er 1.Lb6! en na 1...-LxLb6 promoveert 
pion b7 tot dame.

XABCDEFGHY
8-+-vl-+-mk(
7+-+-+K+-'
6-+-+P+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+N+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet ....3

De zwarte loper verhindert het oprukken van 
pion e7 ...

XHGFEDCBAY
1-+K+-+-+!
2+-+-+-+-"
3k+-+-+-+#
4+r+-+-+-$
5-+-+-+-+%
6+-+-+-+-&
7-+-+-+-+'
8+-wQ-+-+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet. 4

Tijd om op te geven ?? 

3 Met 1.Pf6 geraakt zwart in zetdwang en moet Ld8 
spelen. Bij elke zet die de loper echter speelt wint 
wit gemakkelijk.

4 Neen, want verrassend genoeg kan zwart met 
volgend trucje remise maken 1...-Tf4+ en na 
2.DxTf4 staat zwart pat.
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Combinaties van een Wereldkampioen:
Vladimir Kramnik 

Kramnik werd op zijn zevende jaar al clubkampioen! Enige jaren later 
kwam hij in contact met de Botvinnik-school waar hij ook de steun 
kreeg van Garri Kasparov. Hij vroeg hem zelfs als secondant. In 1991 
werd Kramnik wereldkampioen bij de jeugd tot 18 jaar. Binnen de 
kortste keren sprong de rating van Kramnik naar de 2700. Vanaf 1995 
werd hij een echte kandidaat voor de wereldtitel maar het is pas in 2000 
(London) dat hij het tegen de wereldkampioen Kasparov kon opnemen 
en deze match kon winnen met 8,5-6,5 .
In deze periode waren er 2 wereldkampioenen. Eentje vanuit het PCA circuit (zie Schaaktraining Nr 
18) en eentje vanuit het FIDE-circuit (Zie schaaktraining Nr 17). In 2004 verdedigde hij met succes 
zijn titel tegen Leko en in 2006 tegen Topalov (FIDE-circuit). Deze ontmoeting kende trouwens 
enige organisatorische problemen omdat Kramnik heel veel naar het toilet ging wat Topalov 
verdacht vond. De match eindigde "onbeslist" (6-6) doch Kramnik won in de tie-break. Vanaf toen 
was er terug slechts 1 wereldkampioen. In 2007 verloor hij de titel aan Anand.
Hieronder enkele combinaties van hem. (Indien zwart is het bord gedraaid) Tips achter combi 10.

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

1. Kramnik  - Lputian (1992) ☺☺
XHGFEDCBAY
1-+-+-tR-+!
2+L+-+-+-"
3PmKPvL-zP-tr#
4zP-+P+-+l$
5-+-sn-zp-+%
6+pzp-+-zp-&
7p+-+-+-zp'
8+k+-+-+-(
xhgfedcbay

2. Shaked -  Kramnik  (1997) ☺☺

XABCDEFGHY
8-+r+k+-+(
7zp-+-zPpvlp'
6-+-zP-+-+&
5+p+-+-zp-%
4-+-+-zP-+$
3+Lzp-+-zP-#
2P+-+K+-+"
1+-+-+-+R!
xabcdefghy
3.  Kramnik - Svidler ( 1998) ☺☺☺
XHGFEDCBAY
1K+-+-+-tR!
2+PzP-+-vL-"
3-+-zP-+P+#
4+-+p+L+P$
5-+QvlR+-+%
6+-+-+n+p&
7pzpr+-wqp+'
8+k+-+-+r(
xhgfedcbay
4. Kramnik - Sadvakasov (2001)☺☺

Zwart aan zet. Waarom niet 1..-TxDf5 spelen?
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XHGFEDCBAY
1-+K+-+-tR!
2+L+-tRN+-"
3-wq-zP-+QzP#
4+n+-zP-+-$
5-+-+-+-+%
6+-+-+-zp-&
7-zpp+-+-zp'
8+k+rtr-+-(
xhgfedcbay
5. Bacrot -  Kramnik  (2002)☺☺☺

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7+-+-+-mk-'
6-wq-+pzp-+&
5+p+p+-zp-%
4-+-+-sN-+$
3+-zP-+-+-#
2-zP-wQ-+KzP"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

6. Kramnik - Van Wely (2004)☺☺☺☺

XHGFEDCBAY
1-mK-+R+-+!
2zPP+L+-zP-"
3Q+Pzp-zP-+#
4+-zp-+-+-$
5r+-+-+p+%
6+qtR-+-+-&
7p+-+-+-+'
8mkr+-+-+-(
xhgfedcbay
7. Leko -  Kramnik (2004)☺☺☺☺

XABCDEFGHY
8r+rvlk+-+(
7zpl+-+p+N'
6-+pvLp+p+&
5+q+-+-+p%
4-zP-+pzP-wQ$
3zP-+-zP-+-#
2-+-+-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
8. Kramnik - Van Wely  (2008) ☺☺

XABCDEFGHY
8-+-tr-tr-+(
7zp-+-zp-mk-'
6-+p+-vlP+&
5+-+-+PvLn%
4-+-wqN+-+$
3+-+-+R+P#
2PzP-+-+P+"
1+-+-wQ-+K!
xabcdefghy

9. Kramnik - Morozevich (2009)☺☺☺☺

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+l+n+pzpp'
6p+-vlpwq-+&
5+pzp-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+NzP-#
2PzPQsNPzPLzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

10. Kramnik - Karpov (2009)☺☺☺☺
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Tips ivm Kramnik:

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. afruil naar gewonnen eindspel
4.  V2
5.  V2

6.  afruil naar een gewonnen eindspel
7.  V1 + matdreiging
8.  V3 + V2
9.  inbraak
10. V1 + V1

Oplossingen combinaties Kramnik:
Opgave Score Oplossing
1 2 Zwart heeft net opgegeven omdat er nu 1.De7+! en onafwendbaar mat 

volgt.  Merk op dat 1.Dd4+? - Tf6  2.DxLd7+ - DxDd7  3.Lxd7 
onvoldoende is voor wit. 

2 2 Met 1...-Pd3! moet wit de verdediging van pion c3 opgeven waarna 
2...Txc3 een gewonnen eindspel geeft voor zwart.

3 3 Ver opgerukte pionnen zijn erg gevaarlijk. vandaar: 1..Lxf7+!  en op 
1...KxLf7 volgt d7 en wit promoveert.

4 2 Op 1...-TxDf5? volgt 2.Td8 mat (dubbelschaak)
5 3 Zwart heeft 2 winstvarianten. Hij speelt ofwel 1..-Ph2+ 2.Kg1 (Ke2 

-DxLg2+) - Pf3+ en 3...-PxTd2  of  1...Td6 wat 2...Tf6+ dreigt.
6 4 Wit doet er goed aan de zwarte stelling lam te leggen. Dus speelde 

Kramnik hier 1.Dd4! zodat op 1...DxDd4 2.Pxe6+ en 3.PxDd4 volgt. 
Indien zwart Db6 weg speelt (bijvoorbeeld Dd6) volgt er 2.Ta7+. 

7 4 Op het "normale" 1...DxTf6 volgt 2.DxTh5. Vandaar  1....-Dc2! 2.DxTh5 
- DxLe2 (mat dreiging en aanval op Td1) gewonnen kwam te staan.

8 2 Het betreft hier een variant uit hun partij. Ke8 is in groot gevaar maar 
hoe kan wit winnen is de vraag. Met 1.Pf6+ - LxPf6 (het enige)  2.DxLf6 
(dreigt mat op e7) -Tc7  3.LxTc7 en wit heeft een toren gewonnen.

9 4 Een variant. Met 1.PxLf6!! opent wit de baan voor De1 die via e7 
vernietigend zal binnenvallen. Inderdaad, op:
 - 1...exPf6 volgt 2.De7+ en mat is onafwendbaar
.- 1...PxPf6 volgt 2.Dxe7+ - Kg8  3.LxPf6 (dreigt mat op h7) - TxLf6 
4.Dh7+ en wit wint ook.
 - 1...Dd1 volgt 2.PxPh5+! - Kg8 en wit heeft 2 stukken gewonnen.

10 4 Zowel Lb7 als Pd7 staan "nul-verdedigd". Vandaar  1.Pe5! - Lxg2 (Lc8? 
2.LxTa8)  2.Pxd7 - Dxd4  (De7  3.PxTf8 - LxTf1?  4.Dh7+ - KxPf8 en 
5.Dh8 mat!) 3.KxLg2 (wit staat een stuk voor, alleen moet Pd7 nu nog 
levend uit de zwarte stelling geraken) -Tfd8  4.Pf3! en 5.Pxc5 is winnend 
voor wit. Karpov gaf dan ook op in deze rapid-partij.

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


