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6th Batavia Schaaktoernooi in Amsterdam
Omdat er op dit ogenblik geen groot toernooi 
loopt , even aandacht voor een toernooi in 
onze voortuin.
In het Café Batavia 1920, te Amsterdam gaat 
het 6e Batavia toernooi door waarop 5 GM 
deel nemen en 4 IM + 1 FM.
Je kan het toernooi volgen op internet 
(http://batavia1920.nl/chess/) en morgen wordt 
de laatste ronde gespeeld.

Een kleine verrassing was er in de 4e ronde 
toen de hoogst geklasseerde GM Ernst Sipke 
(NL)  (2575) verloor van IM Geirnaert Steven 
(2391) (BE).

Hierbij een beslissend fragment van deze 
partij.

Wit speelde zopas 59.Pe3 met dubbelaanval.
Zie je nog een redding voor zwart ?

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-+-+pvl-'
6-+-+-+p+&
5+p+-zp-+p%
4-zPr+-zPqzP$
3+-zpQsN-zP-#
2-+R+-+-mK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart speelde hier 59...Td4! (tegenaanval) 
maar ook 59...Df3! (erg tactisch) geeft zwart 
het betere spel.

Jan Gooris

Er verschijnen 20 trainingsnummers in 2014 op:
De 1e en 15e van de maand (dus 2 per maand), behalve 15 juli en 15 augustus
Individueel abonnement 20 Euro - Clubabonnement 80 of 120 Euro
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Opgelet voor de NV
Hierbij enkele oefeningen van "makkelijk naar moeilijk" waar alles draait rond de NV.
NV staat voor Negatief-Verdedigd of Nul-Verdedigd of Niet-Verdedigd.
Dergelijke zwakke punten zijn veelal aanduidingen voor mogelijke Combi's.

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

Zwart aan zet 1

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+-wqp+pvlp'
6-+n+p+p+&
5+-zp-+-+-%
4-zP-+PzP-+$
3+Q+P+-+-#
2NzP-vLL+PzP"
1+R+-+R+K!
xabcdefghy

Zwart aan zet 2

1  Eenvoudig want er zijn maar 2 punten die 
op NV staan. Pion e4 staat Niet-Verdedigd en 
pion c5 Nul-Verdedigd. 
Met 1...Txc5! wint zwart een pion 
(2.TxTc5?? Ta1 en mat volgt)

2  Zwart ziet dat Pa2 (Nul-Verdedigd) en 
Db3/Ld2/Le2/ Niet-Verdedigd staan......  
Met 1...Pd4! wint zwart dan ook materiaal. 

XABCDEFGHY
8r+r+-+k+(
7+-+p+pvlp'
6-+-+p+p+&
5+lzP-+-+-%
4-sN-+PzP-+$
3+P+PvL-+-#
2-+-+n+PzP"
1+R+-+R+K!
xabcdefghy

Zwart aan zet 3

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zpp+pzppvlp'
6-wqn+-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+-sNP+-+$
3+-sN-vLP+-#
2PzPPwQ-+PzP"
1+R+-mKL+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet 4

3  Bij wit staan Pb4/Le3 Niet-Verdedigd en 
pion c5/d3 Nul-Verdedigd. 
Genoeg voor een kleine Combi ? 
Inderdaad, met 1...Lc3 (aanval op Pb4) verliest 
wit bijkomend materiaal (pion d3)

4  Zwart ziet dat Pd4 op NV staat (2 keer 
aangevallen en 2 keer verdedigd). Zwart speelt 
1...Pxe4! en komt beter in alle varianten.
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Verhinder de ultieme verdediging !
Indien je een sterke wending ziet moet je je afvragen welke mogelijke verdediging de tegenstander 
nog zou kunnen vinden VOORALEER je de zet speelt. Indien er dan blijkt nog een ultieme 
verdediging te zijn, probeer je te onderzoeken hoe je die kan verhinderen. Twee voorbeelden

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zp-wqlzp-+-'
6-zp-zpp+p+&
5+-+P+-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+-+-+-#
2P+-wQ-+PzP"
1+L+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet heeft een toren minder maar 
gevaarlijke compensatie want Kg8 staat 

erg onveilig.
Wit ziet dat hij pion g6 kan veroveren 

met K-aanval indien hij 1.Dd3 of 1.Dh6 
speelt. Welke zet kiezen of zijn beide 

zetten gelijkwaardig?

XABCDEFGHY
8-+-+-+rmk(
7zp-+l+p+r'
6-+p+-+n+&
5+pzp-zp-+p%
4-+-+P+-+$
3wqPwQPsNR+P#
2P+P+N+P+"
1tR-+-+-+K!
xabcdefghy
Ik had wit en zag hier een interessant 
motief dat echter niet 100% werkte 

omdat zwart nog een verdediging had. 
Enig idee ?

Wit kan zijn keuze maken indien hij zich de vraag 
stelt "Welke ultieme verdediging heeft mijn 
tegenstander nog ?". Zoek je even ?

In beide gevallen (1.Dd3 of 1.Dh6) kan zwart niets 
meer inbrengen tegen het verlies van pion g6, maar 
in geval van 1.Dh6 kan zwart via 1...Dc5+  (tempo-
zet)  2.Kh1 Dd4!! zorgen dat de zwarte dame de Kg8 
komt verdedigen  (Dg7 enz.).
Vandaar dat wit beter kiest voor 1.Dd3 omdat er nu 
na 1...Dc5+  2.Kh1 geen ultieme verdediging meer is 
(2...Dd4  3.DxDd4).

------------------------------

Ik zag dat pion e5 op NV stond en dat hij ook 
gepend was. Vandaar dat ik snel het "verrassende" 
1.Pf4 zag dat dreigt pion e5 te winnen omdat er 
2.PxPg6+ dreigt.  Vooraleer de zet te spelen stelde ik 
me echter de vraag "welke verdediging zou zwart 
nog hebben" en ik zag dat zowel 1...f6 als 1...Te8 
nog voldoende verdediging opleverden.
Ik zocht dus naar een zet die deze beide 
verdedigingen zou onmogelijk maken. 
Zoek je even ?

Ik vond geen zet die beide verdedigingen 
onmogelijk kon maken, maar ik zag wel in dit 
verband een klein valletje waar zwart makkelijk zou 
in trappen. Ik speelde het logische 1.Taf1 (druk op 
pion f7 die NV staat) waarop zwart prompt 1...Le6 
speelde.

Nu volgde er echter 2.Pf4!! en zwart heeft geen 
verdediging meer tegen materiaalverlies omdat Le6 
een mogelijke verdediging via 2...Te8 verhindert.
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Pionneneindspel
Enkele maanden terug had ik volgend pionneneindspel op het bord.

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

Eind 1 Zwart aan zet.
Wie heeft er de beste kansen in dit evenwichtig 

eindspel ? Waarom ?

Voor alle duidelijkheid, FRITZ rekent dat dit 
een gelijk eindspel is.
Als mens kan je dit natuurlijk niet narekenen 
en dus zijn er andere elementen nodig.
Ik dacht dat wit hier zeker niet slechter stond, 
ja  mogelijk  zelfs  beter,  omdat  ....wit  een 
TEMPO-zet heeft met pion c2. Indien wit er in 
slaagt om zwart in zet-dwang te brengen dan 
kan hij dit met c2-c3 de winst opleveren.
Het  witte plan bestond er dus in van zwart in 
zet-dwang te duwen en dan zijn troefkaart c2 
uit te spelen.
Er volgde : g5 32.Kg2 Kg7 33.Kf3 Kg6 34.g4 
f5 35.gxh5+ Kxh5 36.Kg3 f4+ 37.Kh3 g4+ 
38.Kg2 Kh4 Diagram 

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

Eind 2 Wit aan zet.

Hier liet ik me leiden door een algemeen 
principe in het eindspel.  "De verste 
verwijderde vrijpion is een meerwaarde" !! 
Wit  wil  daarom pion  f3  ruilen  met  pion  g4 
zodat er  enkel pion h2(wit) en f4(zwart) over 
blijft. Dit geeft wit dan de beste kansen (geen 
zekerheid, wel kansen). Wit wil dus niet pion 
h2  ruilen  tegen  pion  g4  want  dit  zou  geen 
meerwaarde betekenen.
Ik doe dus geen diepe berekeningen maar ik 
probeer gewoon op basis van algemene 
principes mijn stelling te verbeteren.

Met  wit  wou  ik  nu  dus  graag  39.f3! spelen 
zodat  ik  na  39...gxf3 40.Kxf3  de  verste 
vrijpion  heb  (h2  tegenover  f4).  Wat  echter 
indien  zwart  39...g3 speelt  i.p.v.  39...gxf3? 
Even rekenen:

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+-+-'
6p+p+-+-+&
5zP-+p+-+-%
4-zP-zP-zppmk$
3+-+-+P+-#
2-+P+-+KzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Eind 3 Waarom is 39...g3 slecht ?

Na 39...g3? volgt 40.hxg3+ fxg3 en nu ontstaat 
er een situatie van zet-dwang bij zwart. Indien 
zwart nu aan zet zou zijn, zou hij pion g3 
verliezen want al zijn andere pionnen staan 
geïmmobiliseerd. Vandaar dat wit nu 41.c3!!! 
speelt, de verborgen troefkaart van wit die 
zwart materiaal (en de partij) kost.
Oké, nu ik weet dat 39...g3 slecht is, kan ik 
rustig 39.f3 spelen.

39.f3! Kg5 40.fxg4 Kxg4 41.h3+ Kh4 42.Kf3 
Kxh3 43.Kxf4 Kg2 44.Ke5 Kf3 45.Kd6 Ke4 
46.Kc7 Kxd4 47.Kxb7 Kc3 48.Kxa6 Kxc2 
49.Kb7 d4 en we bereiken  volgend diagram.
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+K+-+-+-'
6-+p+-+-+&
5zP-+-+-+-%
4-zP-zp-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+k+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 4 Wit aan zet.
Is het beter 50.a6 te spelen of is het beter 

50.Kxc6 te spelen ?

In het eindspel is de vrijpion super belangrijk.
Indien je kan kiezen tussen het succesvol 
opspelen van een vrijpion (= die dus promotie 
haalt) en een zet die materiaal wint (Kxc6) ben 
je meestal beter met de vrijpion op te spelen. 
De reden is heel simpel. Als je een zet sneller 
een dame haalt heb je veel meer 
mogelijkheden dan wanneer je tijd verliest 
door een klein pionnetje te nemen.

Oké, we gaan dus principieel voor 50.a6 enz. 
De vraag is echter hoe dit afloopt.
Je zou dit kunnen "rekenen" door te stellen, ik 
speel a6, hij d3 ik a7 hij d2 enz. Meestal 
verlies ik dan echter de "controle" over die 
berekening en weet ik nog nauwelijks wie er 
nu aan zet is.

Ik gebruik daarom een ander rekentrucje. Ik tel 
gewoon hoeveel zetten wit nodig heeft om de 
promotie te halen, en hoeveel zwart er nodig 
heeft.
Hier is wit aan zet en hij heeft er 3 nodig om 
a8D te spelen.
Zwart heeft er ook 3 nodig om d1D te spelen.
Conclusie: na 52.a8D d1D is wit aan zet.

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

Eind 5 Heeft wit nu iets of kan hij 53.Kxc6 
spelen ?

Uiteraard mag wit geen 53.Kxc6?? spelen 
want dan volgt er 53....Dh1+ en 54.DxDa8 
dameverlies. Dit had je toch gezien hoop ik. 

Wit kan echter wel winst forceren door 
53.Da4+! Kd2  54.DxDd1+ KxDd1 en 
55.Kxc6 en wit wint.

Synthese
In het diagram Eind 1  heeft wit verborgen kansen omdat hij ten gepaste tijde zijn troefkaart c2-c3 
kan uit spelen. Dit brengt zwart in moeilijkheden indien zwart in zet-dwang zou geraken.

Het witte plan is dus te evolueren naar een stelling met wederzijdse zetdwang die wit dan kan 
ombuigen in zijn voordeel door zijn troefkaart (c2-c3) uit te spelen. (zie Eind 3 )

De verste verwijderde vrijpion (de witte h2-pion tegenvoer de zwarte f4-pion) is een meerwaarde 
omdat hierdoor de witte koning meer centraal staat. Of dit genoeg is voor winst weet je niet maar 
het verhoogt je kansen.(zie Eind 2 )

Een vrijpion succesvol laten promoveren is beter dan materiaal te veroveren. (Zie Eind 4 )

Afruilen naar een gewonnen eindspel is een gezonde techniek (Zie Eind 5 )
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Actieve stukken
Een belangrijk aspect van het positioneel spel is de ACTIVITEIT van de stukken. Actievere stukken 
geven meer kansen en verhogen de druk op de tegenstander. Enkele oefeningen. 

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+-wqpsnpvlp'
6p+-+p+p+&
5+pzp-+-+-%
4-+-sNPzP-+$
3zP-sNP+-+-#
2-zPPvLL+PzP"
1+R+Q+RmK-!
xabcdefghy
Speel je 1...LxPd4+ of 1...cxPd4 ? 5

XABCDEFGHY
8r+lmk-+-+(
7zpp+-tr-+p'
6-+-sN-zp-+&
5+-snn+-zp-%
4-+-+-+-+$
3+-+L+-vL-#
2PzPPmK-zPPzP"
1tR-+-+-+R!
xabcdefghy

Speel je 1.PxLc8 of 1.Tae1 ? 6

5  Na 1....LxPd4+ lijkt het alsof Ld4 erg actief 
staat. Aangezien hij een belangrijke verdediger 
is van Kg8 zou wit hem op termijn echter wel 
met e4-e5 kunnen afsnijden van g7. Indien 
zwart met 1...cxPd4 slaat kan er enkel 2.Pa2 
waarna dit paard erg slecht opgesteld staat en 
kan het nog nauwelijks naar de K-vleugel 
(waar wit spel wil maken). Verder heeft zwart 
nu een half-open c-lijn waarop het druk kan 
zetten. Vandaar dat 1...cxPd4 beter is.

6  Het witte Pd6 staat erg actief en het is een 
duidelijke minusruil indien je 1.PxLc8?! 
speelt want je ruilt een sterk stuk tegen de nog 
niet ontwikkelde Lc8. Sterk opgestelde 
stukken ruil je niet zomaar !! Vandaar dat 
1.Tae1 duidelijk de voorkeur geniet.

XABCDEFGHY
8r+l+-+-tr(
7zpp+nmkpzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-sN-+-+$
3+-+L+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet. Beoordeel je 1.Pf5+ als een 
zwakke of een sterke zet ? 7

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+-wqpsnp+p'
6-+-+p+p+&
5zp-zp-+-+-%
4-zp-vlPzP-+$
3zP-zPP+-+-#
2NzP-vLL+PzP"
1+R+Q+R+K!
xabcdefghy

 Speel je 1...bxc3 of 1...Lg7 ? 8

7  Omdat 1.Pf5 een schaakzet is met aanval op 
pion g7 is het dus geen tempo-verlies en aldus 
zeker geen zwakke zet. Het voordeel van deze 
zet is dat zwart na 1...Kf8 zijn Th8 insluit 
waardoor die niet makkelijk meer actief 
geraakt. De zet 1.Pf5+ heeft dus tot doel de 
zwarte ontwikkeling te verhinderen en is goed.

8  Na 1...bxc3?! heeft wit meerdere keuzes die 
allemaal de witte stukken iets actiever 
opstellen.  Vandaar dat 1...Lg7 (terug naar de 
veilige basis) principieel de betere zet is omdat 
hij wit niet helpt zijn stukken actiever te laten 
opstellen. Je moet dan enkel controleren of dit 
geen materiaal verlies betekent. Na 1...Lg7 
2.cxb4 moet er dan 2...axb4! volgen zodat er 
geen 3.axb4 kan wegens 3...TxPa2 
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Partij-analyse
Hierbij een partij-analyse van een partijtje met 
korte bedenktijd (1 uur) tussen 2 jeugdspelers.
De positie van de paarden is er 
doorslaggevend.

1800 Elo - 1600 Elo 
(1 uur bedenktijd)

1.d4 c5 2.c3 d5 3.Lf4 Pc6 4.e3 Pf6 5.Pd2 Lf5 
6.Db3  Dd7  7.Pgf3  uiteraard  geen  7.dxc5?! 
omdat er dan 7...e5! volgt en zwart heeft een 
heel  sterk  centrum  a6  gericht  tegen  een 
eventueel Lb5 en is ook een voorbereiding tot 
expansie op de D-vleugel (b7-b5 enz).

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7+p+qzppzpp'
6p+n+-sn-+&
5+-zpp+l+-%
4-+-zP-vL-+$
3+QzP-zPN+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

Is 8.dxc5 nu een goede optie ?

Nu wit het veld e5 voldoende onder controle 
heeft met Lf4 en Pf3 kan hij inderdaad 
overwegen om met 8.dxc5 te slaan. Het 
"voordeel" van slaan is dat hij de opmars op de 
D-vleugel stil legt en tevens een mogelijke 
voorpost op d4 vrijmaakt voor een wit paard. 
Dit alles op voorwaarde dat wit e5 kan 
verhinderen.
Conclusie: 8.dxc5 is een aanvaardbare optie.

8.h3 om na een eventueel ...Ph5 de loper naar 
h2 te kunnen terug trekken. Waarschijnlijk is 
8.Le2 of 8.dxc5 toch iets sterker. 
e6  9.Ph4  Lg6  10.Pxg6  hxg6  11.Pf3  c4 
Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7+p+q+pzp-'
6p+n+psnp+&
5+-+p+-+-%
4-+pzP-vL-+$
3+QzP-zPN+P#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

  Zwart heeft zonet 11...c4 gespeeld. 
Wat is het strategische gevolg van deze zet ?    

Door  11...c4 te  spelen  vermindert  zwart  de 
druk  op  pion  d4  en  kan  wit  in  dergelijke 
stellingen makkelijker  opteren  voor  een  plan 
"opspelen pion e3" wat  hij  hier  verder in  de 
partij echter verzuimt.

  12.Dc2 Ld6 13.Pe5  Een niet zo sterke zet. 
Wit  had  beter  geopteerd  om  zijn  "slechte 
loper"  te  ruilen  tegen  de  "goede"  van  zwart 
(13.LxLd6!)   Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+p+q+pzp-'
6p+nvlpsnp+&
5+-+psN-+-%
4-+pzP-vL-+$
3+-zP-zP-+P#
2PzPQ+-zPP+"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

  Welke Kandidaatzetten zie je voor zwart ?

Er is 13...Dc7 (druk op punt e5) maar ook 
13...LxPe5!? 14.dxLe5 Pg4!! en pionwinst.

  13...Dc7 14.Pxc6 Lxf4 Diagram 
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XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+pwq-+pzp-'
6p+N+psnp+&
5+-+p+-+-%
4-+pzP-vl-+$
3+-zP-zP-+P#
2PzPQ+-zPP+"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

  Kies je voor 15.exLf4 of voor 15.Pb4?   

Na  15.exLf4  bxPc6   16.g3 heeft  wit  een 
stevige stelling en staan zijn centrumpionnen 
mooi  complementair  met  zijn  Lf1.  Zwart  is 
zwak op de zwarte velden maar kan wel druk 
uitoefenen  op  de  half-open  b-lijn  maar  wit 
moet dan maar proberen tegenspel te zoeken 
op de K-vleugel.  
Na  15.Pb4  Ld6 blijft  zwart  met  een  sterke 
loper op het bord en staat het witte paard een 
beetje afzijdig opgesteld. Dit veroorzaakt heel 
wat problemen zoals zal blijken.
Conclusie:  15.exLf4 is rustiger en laat wit toe 
zijn ontwikkeling te beëindigen.

 15.Pb4?! Ld6 16.a3 a5 17.Pa2 Pe4! een sterk 
paard  dat  wit  moeilijk  kan  verjagen  en  de 
partij  zal  beslissen 18.Pc1?! de  gewone 
ontwikkelingszet  18.Le2  was  beter  geweest. 
Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+pwq-+pzp-'
6-+-vlp+p+&
5zp-+p+-+-%
4-+pzPn+-+$
3zP-zP-zP-+P#
2-zPQ+-zPP+"
1tR-sN-mKL+R!
xabcdefghy

  Zoek een vlijmscherpe wending voor zwart. 

Zwart kan mogelijk 18...Lg3!? spelen wat hem 
heel veel kansen geeft. De gevolgen zijn voor 
mij onberekenbaar maar Fritz geeft winst.

18...b5   19.Pe2  b4  20.axb4  Ke7  21.bxa5 
Txa5 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7+-wq-mkpzp-'
6-+-vlp+p+&
5tr-+p+-+-%
4-+pzPn+-+$
3+-zP-zP-+P#
2-zPQ+NzPP+"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

 Kies je hier voor 22.Tb1 of voor 22.TxTa5?

Na 22.TxTa5 krijgt wit bijkomende problemen 
op de 1e rij  die nu zonder verdediger is. Na 
22.Tb1! kan wit nog even stand houden op de 
1e rij en pion b2 bijkomend verdedigen. 
22.Tb1 Tb8 Diagram 

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7+-wq-mkpzp-'
6-+-vlp+p+&
5tr-+p+-+-%
4-+pzPn+-+$
3+-zP-zP-+P#
2-zPQ+NzPP+"
1+R+-mKL+R!
xabcdefghy

Kies uit 23.f3 of  23.g4 (idee 24.Lg2 ).

Dit  is  een  valstrik  want  na  23.f3? zakt  de 
stelling  in  elkaar  wegens  23...Lg3+  24.Kd1 
Pf2+  en Th1 gaat verloren. 

23.f3? Lg3+!! 0–1

Het  is  niet  makkelijk  foutloos  te  verdedigen 
wanneer je zo onder druk staat door Pe4!! 
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Maak geen fouten
Indien je wil sterker spelen moet je zo weinig mogelijk fouten (leren) maken. Enkele oefeningen.
XHGFEDCBAY
1-mK-tRQ+-tR!
2+L+-+-zPP"
3-+-+-+-+#
4wq-+-zP-+-$
5-+-zP-+-+%
6zp-sN-+nzpl&
7-+p+pzp-zp'
8+k+r+-tr-(
xhgfedcbay

Oef 1 Kies uit 1...DxPf6  of 1...Kg7  of 1...Kh8
XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-+!
2+P+-+P+l"
3P+-+L+-+#
4+-tR-wQ-+-$
5-wq-+-+-+%
6+-+-+-tr-&
7p+-trnzp-zp'
8+k+-+-+-(
xhgfedcbay

Oef 2  Kies uit  1...Td6    1...Dc5    1...Dg7
XHGFEDCBAY
1-mKR+R+-+!
2zPP+N+-zP-"
3Q+-+-sNP+#
4+-vL-+-+P$
5-+-sn-+-zp%
6zp-+p+-+-&
7-+p+lzpp+'
8tr-vlkwq-+r(
xhgfedcbay

Oef 3 Kies uit 1...Pg6     1...Lg7   1...Lc5+

XHGFEDCBAY
1-mKR+Q+LtR!
2zPPzP-+-vL-"
3-+-+-sNPzP#
4+-+-+-+-$
5-+-zPP+-+%
6+-+p+-zpn&
7pzppvl-+lzp'
8+ktr-wq-+r(
xhgfedcbay
Oef 4  Kies uit: 1...Lxd5  of  1...exd5
XABCDEFGHY
8r+-+-wqk+(
7+-vl-+pzp-'
6-+-+lsn-zp&
5+L+p+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzPQ+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
Oef 5  Wit kiest uit 1.a4    1.f4   1.Tfe1
XHGFEDCBAY
1-mK-tR-+-tR!
2zPPzPQ+-+-"
3-+-+LzP-+#
4+-vL-zP-zPP$
5-+-+psN-zp%
6+-snpvln+-&
7pzpp+Nwqp+'
8+k+-+rtr-(
xhgfedcbay
Oef 6  Kies uit 1...PxPd7 of 1...LxLf4
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Oplossingen
Oké, ik geef toe dat de oefeningen deze keer vrij moeilijk waren. 

Wees dus niet te streng voor jezelf.

Oef 1 
Uiteraard is 1...DxPf6? een slechte zet . Zwart geeft dan gratis materiaal weg. FATAAL.
Na 1...Kg7? volgt 2.Te4 en nu: - 2...Dg5(3) en 3.Tg4! en wit wint materiaal. FATAAL.
Na 1...Kh8 volgt mogelijk 2.Te4 Dg3  3.Tg4 De3+ en zwart leeft nog. GOEDE zet.

Oef 2 
1...Td6  centraliseert zijn stukken en laat eventueel 2.Dxa7 toe waarna 2....Dc5+ en dameruil 

zal volgen wat tot een eenvoudiger stelling en voordeel voor zwart zal leiden. GOEDE zet dus.
1...Dc5? is een BLUNDER omdat zwart zelf zijn dame "nul-verdedigd" zet en dat laat wit 

toe van 2.Tf8+! PxTf8 (verplicht) en 3.DxDc5 met groot voordeel voor wit. FATAAL dus.
1...Dg7 zoekt dameruil en met meer voorzichtigheid doch na 2.Tg4 moet zwart de kwaliteit 

terug geven met 2....Tg6  3.LxTg6 waarna de stelling ongeveer terug in evenwicht is. 
AANVAARDBARE zet dus.

Oef 3 
De zwarte stelling staat onder grote druk en dan is elk foutje fataal.

1...Pg6 is een verstandige voorzichtige zet die wit niet kan afstraffen. Het nadeel is wel dat 
dit geen ontwikkelingszet is en dat het centraal opgestelde paard naar g6 springt,  maar daar staat 
het objectief gezien toch heel wat veiliger dan op e5. 

1...Lg7 lijkt wenselijk maar .... is FOUT vanwege 2.LxPe5  LxLe5  3.Dh5! (dubbelaanval op 
Le5 en pion f7) en wit wint. FATAAL dus.

1...Lc5+ en later eventueel 2....Pg6 is ook een speelbare optie voor zwart die ik echter niet 
zou spelen omdat ze Lc5 ongedekt zet en stukken wegtrekt van de bedreigde K-vleugel. Een 
kwestie van smaak en stijl .....  

Oef 4
Indien zwart 1...Lxd5 speelt komt Pa6 NV te staan en kan wit daar onmiddellijk gebruik van 

maken met 2.Dd3!! (dubbelaanval op h7 en Pa6). FATAAL dus.
Vandaar dat 1...exd5 de enige aanvaardbare zet is van beide opties.

Oef 5
Wit moet opletten want hij heeft 2 zwakke NV punten, met name  Lb5 die ongedekt staat en pion h2 
die nul-verdedigd is....

1.a4! verdedigt Lb5 en maakt de witte stelling dus minder kwetsbaar. GOEDE zet.
1.f4 ?? verdedigt in zekere zin wel pion h2 maar laat 1...Dc5+ en 2....DxLb5 toe. FATAAL.
1.Tfe1? doet niets aan beide zwakke punten (Lb5 en pion h2) en dus kan zwart met 1...Db8 

een dubbelaanval opzetten die pionwinst oplevert. SLECHTE zet dus.

Oef 6 
In de partij geschiedde 1...PxPd7 en na 2.Pxe6! fxPe6 3.Dxe6+ Kh8 4.LxLd6 mocht zwart 

inpakken.
Vandaar dat 1...LxLf4!   2.PxPf6+ gxPf6   de enig juiste zet is omdat zwart op deze wijze geen 

materiaalverlies lijdt.
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Voorstellingsvermogen

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zppzp-vlpzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+p+lvL-%
4-+-zP-+-+$
3zP-sN-+N+-#
2-zPP+LzPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Men speelt 1.Ph4 Dd7  2.Te1 Pe4  3.LxLe7.
En wat speelt zwart nu ?  9

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zpp+pzppvlp'
6-wqn+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-sNn+-+$
3+-sN-vLP+-#
2PzPPwQ-+PzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

Men speelt 1.Pdb5 PxDd2  2.LxDb6 Pxf3+ 
3.gxPf3 axLb6.  

Vraag 1: En hoe wint wit nu materiaal ? 10

Vraag 2 : In de opgegeven zetvolgorde is de 
zet 2...Pxf3+ verliezend. Kan je een betere zet 

voorstellen ? 11

9   Zwart moet 3...PxLe7 spelen want 
3...DxLe7? 4.PxLf5! is stukverlies

10  Wit kan nu met 4.Pc7+ en 5.PxTa8 
materiaal winnen.

11   Een verbetering is 2...0-0! zodat hij  na 
3.KxPd2 axLb6 een gezonde stelling heeft.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+p+lzppvlp'
6-zpnzp-+p+&
5+N+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-sNL+P+-#
2PzPPmK-+PzP"
1tR-+-tR-+-!
xabcdefghy

Hoe kan zwart pionverlies vermijden na
 1.Pc7 Ta5  2.P7d5 ? 12

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

Men speelt 1.Txd6 LxPe4  2.dxLe4 h5  3.Td3 
Tg3. Is 4.TxTg3 nu winnend of verliezend? 13

12  Zwart kan enkel pionverlies vermijden met 
2...LxPc3+ 3.PxLc3 (bxLc3? TxPd5)

13  Na 4.TxTg3 hxTg3 blijkt dat Kc1 niet 
tijdig in het vierkant van pion g3 (e1-e3-g3-
g1) kan geraken en dus is 4.TxTg3 verliezend 
voor wit.


