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Lofzang aan oude wereldkampioenen.....

Als schaken kunst is, dan is het Alekhine

Als schaken een wetenschap is, dan is het Capablanca

Als schaken een gevecht is, dan is het Lasker

Als schaken toveren is, dan is het Tal

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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Trap niet in de val
Hierbij een reeks (moeilijke) oefeningen waar de voorgestelde zet een fout is. 
Kan je ook zien waarom dit telkens een fout is?

XHGFEDCBAY
1R+-+R+-+!
2zP-tr-+-+P"
3KzP-+-+P+#
4+-+-+P+-$
5-+-zP-zp-+%
6zpr+pvLp+l&
7-zp-+p+-+'
8+k+-+-+-(
xhgfedcbay

Wat te denken van 1...-Txa2 ? 1

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zpp+nzppzpp'
6-+l+-+-+&
5+-+pzP-+-%
4-+-wQ-+-+$
3+-sN-+P+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-vL-mK-sNR!
xabcdefghy

Wat te denken van 1.Pxd5 ? 2

1    Dit is een grote fout wegens 2.Ta1! - 
TxTa1  3.TxTa1 - Lb7  4.Ta7! - Lc8 5.Ta8 en 
Lc8 gaat verloren.

2  Dit is fout wegens 1..Pb6! en plots staat het 
Pd5 DRIE keer aangevallen en het kan niet 
weg omdat Dd4 niet verdedigd staat. Wit had 
onraad kunnen vermoeden als hij besefte dat 
hij met 1.Pxd5 TWEE stukken "nul-
verdedigd" zet (Pd5 en Dd4) waardoor de kans 
op "ongelukken" verhoogt.

XHGFEDCBAY
1-mKRwQ-tR-+!
2zPP+-+-+-"
3-+-vL-sN-zP#
4+-+-+q+-$
5-sN-zp-sn-+%
6+Lsn-+-+-&
7-vl-zp-+pzp'
8+ktr-+l+r(
xhgfedcbay

Wat te denken van 20...-Pd3 ?3

XHGFEDCBAY
1R+-mK-+-tR!
2zPPzPQsNPzPP"
3-+-vL-sN-+#
4+-+-zP-+-$
5-+-+-+-wq%
6+-sn-+n+-&
7pzppzp-zppzp'
8tr-vl-trk+-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet. Kan hij niet slaan op d4 ?4

3   Hier was ikzelf het slachtoffer. Ik zet zelf 
mijn paard met 20...-Pd3 "nul-verdedigd" en 
met 21.De2! pent wit mijn paard waardoor dit 
verloren gaat. Ik had wel 21.De2 gezien, doch 
dacht dat na 21...Lg4 de dame weg moest. Ik 
had overzien dat wit dan gewoon 22.DxPd3 
speelt... .

4   Op 1...Pxd4?  2.LxPd4 - TxLd4 volgt 3.Pb3 
en kwaliteitswinst (voor de "geofferde" d4-
pion)
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XHGFEDCBAY
1-tR-+R+K+!
2+p+r+P+P"
3-+-+-+L+#
4+-+-vLn+-$
5-+-+-+p+%
6+p+l+-+-&
7-vl-+-+-zp'
8+k+-+-+-(
xhgfedcbay
Wat te denken van 1...-Pd2+  2.Kc1 - 

LxLd4 ?5

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zpl+pvlpzpp'
6-+p+-sn-+&
5+-wq-zp-+-%
4-+L+P+-+$
3zP-sN-+-wQP#
2-zPP+-zPP+"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Wat te denken van 1.Lh6 ?6

5    Zwart rekent niet met de beste antwoorden 
van wit als hij droomt van 1..-Pd2+  2.Kc1 - 
LxLd4. Inderdaad, op 1...-Pd2+ speelt wit 
2.TxPd2! - TxTd2  3.LxLe6+  en wit heeft 
materiaal gewonnen.

6   Dit is fout wegens 1...-Ph5!  2.Dg5 - 
DxLc4  3.DxPh5 - gxLh6 en wit verliest een 
stuk. Mocht Lc4 beter verdedigd geweest zijn 
was er geen probleem, maar nu is dit dus fataal 
voor wit.

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7zpp+l+-+p'
6-+-zp-+-zP&
5+-zpN+p+N%
4-+PsnP+-wq$
3+-+L+-tR-#
2PzP-+-+-+"
1+-mK-wQ-+-!
xabcdefghy
Zwart heeft zopas 1...-Dh4 gespeeld. 

Is dat geen blunder ? Kan wit de dame niet 
winnen ?7

XABCDEFGHY
8-trq+-+-tr(
7tRpzp-+pmk-'
6-+-zp-vlp+&
5+P+Pzp-+-%
4-+-+P+l+$
3+-+P+-zP-#
2-vLQ+-zP-+"
1+-tR-+-mKL!
xabcdefghy
Zwart heeft zopas 1...Kg7 gespeeld.  

Kan wit nu niet probleemloos 2.Dxc7 spelen ?8

7   Het lijkt er inderdaad op dat dit een blunder 
is. Met 1.Tg8+ - TxTg8  2.DxDh4 heeft wit 
immers blijkbaar een goede zaak gedaan, 
echter er volgt dan 2....-Tg1+      3.Kd2   -   Pf3+   
en 4...-PxDh4 waardoor wit uiteindelijk een 
toren heeft verloren !!

8   Op 2.Dxc7 ? volgt 2....-TxLh1+  3.KxTh1 - 
Lf3+  4.Kg1 (Kh2 - Dh8+) - Dh3 en wit 
verliest.
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Partij-analyse
Hierbij een partij-analyse waar we vooral de zetten van zwart belichten.

Elo 2000- Elo 2100
1.e4  c5  2.Pf3  d6  3.Lc4  Een  interessante 
manier  om de  klassieke  theorie  te  omzeilen. 
Ook in mijn "20 educatieve analyses" (partij 9) 
heb  ik  daarop  gewezen.  3...Pc6  4.0–0  Pf6 
5.Te1 a6 6.c3 b5 7.Lb3 Lg4 8.d3 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7+-+-zppzpp'
6p+nzp-sn-+&
5+pzp-+-+-%
4-+-+P+l+$
3+LzPP+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 
Wat denk je van 8...-Pe5 (aanval op het 
gepende Pf3) en op 9.Pbd2 volgt 9...-Pxd3 ?

Deze vraag is een valstrik want op 8...-Pe5 
speelt wit sluw 9.PxPe5! aangezien  9...-
LxDd1?  10.Lxf7 mat is. 

8...e6 9.Pbd2 Le7 10.h3 Lh5 11.Pf1 0–0 
12.Pg3 Lg6 13.a4 Dc7 14.Ph4 d5 15.Pxg6 
hxg6 16.exd5 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-wq-vlpzp-'
6p+n+psnp+&
5+pzpP+-+-%
4P+-+-+-+$
3+LzPP+-sNP#
2-zP-+-zPP+"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet
Hoe neemt zwart het best terug op d5 ? 
met 16...Pxd5  of met 16...-exd5 ?

Antwoord: Om dit te beantwoorden gaan we 
de verschillende positionele aspecten eens 
toelichten. 
a. Zwart heeft een dubbelpion en wit het 
loperpaar. Hoe meer de stelling geopend wordt 
(16...-exd5) hoe voordeliger voor het 
"loperpaar". 
b. Wit heeft een "achtergebleven" pion d3 op 
de d-lijn. Door 16...-exd5 te spelen staat die 
mooi "uit de wind" en kan zwart hem niet 
onder druk zetten.
c. Door 16....-Pxd5 te spelen heeft zwart een 
paard centraal opgesteld. Als wit daarop 
17.LxPd5 zou spelen geeft hij zijn voordeel 
"loperpaar" op.
d. Door 16...-exd5 te spelen krijgt Pg3 weinig 
interessante velden.
Conclusie: de verschillen tussen beide zetten 
zijn niet zo groot maar er zijn toch meer 
positionele voordelen aan 16...-Pxd5 

16...Pxd5 17.Df3 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-wq-vlpzp-'
6p+n+p+p+&
5+pzpn+-+-%
4P+-+-+-+$
3+LzPP+QsNP#
2-zP-+-zPP+"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet moet punt d5 bijkomend 
verdedigen. Hij wil dit doen met hetzij 17...-
Tad8, hetzij 17...-Tfd8. Wat kies je ?

Antwoord: Louter op positionele 
overwegingen zou je hier best kiezen voor 
17...Tfd8 omdat alles erop lijkt te wijzen dat 
zwart zijn spel langs de damevleugel zal 
ontwikkelen en dus best de zwarte stukken 
daar in stelling brengt. Er is echter een 
tactische adder die 17...Tfd8? bestraft want 
18.axb5 - axb5 19.TxTa8 - TxTa8 20.LxPd5 en 
pionwinst voor wit. 
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17...Tad8! 18.axb5 axb5 19.Lxd5 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7+-wq-vlpzp-'
6-+n+p+p+&
5+pzpL+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPP+QsNP#
2-zP-+-zPP+"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

 Hoe neemt zwart terug op d5 ? 
Kies je 19...exLd5   of 19...-TxLd5 ?

 Antwoord  :   hier is het onderscheid tussen 
beide keuzes veel gemakkelijker toe te lichten 
want met 19...-exLd5?! sluit zwart zelf de half-
open d-lijn waarop hij druk wou zetten. Indien 
hij 19...-TxLd5 speelt kan hij de druk op pion 
d3 verder blijven opvoeren. De enige reden om 
de zet 19....-TxLd5 niet te spelen zouden 
tactische argumenten kunnen zijn, maar ....die 
zijn er niet. 

19...Txd5 20.c4 bxc4 21.dxc4 Td4 22.b3 
Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-wq-vlpzp-'
6-+n+p+p+&
5+-zp-+-+-%
4-+Ptr-+-+$
3+P+-+QsNP#
2-+-+-zPP+"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.
Welke kandidaatzetten zie je hier voor zwart ?

Antwoord: Ik zie volgende kandidaatzetten:
22....-Lf6 (met idee stiekem Ta1 te bedreigen)
22...-Td7 (met idee 23...Pd4)
22...-Pe5?! (doch dit lijkt een labiele positie)
22...-Tfd8 (thematische torenverdubbeling)
22....-Pb4 (dreigt een vorkje op c2) 

22...Lf6 23.Le3 Td3 24.Tab1 Pd4! Het paard 
heeft hier een strategische positie ingenomen 
en het wordt nu aangesproken met 
SUPERpaard.....  

25.Dg4  Txb3  26.Txb3  Pxb3  27.Pe4  Le7 
28.Lg5 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-wq-vlpzp-'
6-+-+p+p+&
5+-zp-+-vL-%
4-+P+N+Q+$
3+n+-+-+P#
2-+-+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet, heeft nu wel een pion 
gewonnen maar hij moet nu toch even opletten 
want de witte stukken dreigen na 29.LxLe7 - 
DxLe7 30.Pg5 en 31.Dh4 zeer onaangenaam te 
worden voor Kg8.
Aan welke zetten denk je hier voor zwart ?

Antwoord: Ikzelf denk aan volgende zetten: 
28...-f5 (pionvork) doch na 29.Dh4! -fxPe4 
(LxLg5? 30.PxLg5 is winnend) 30.LxLe7 
heeft zwart een verbrijzelde pionstructuur die 
hem veel kopzorgen zal bezorgen.
28....-Td8 (of Ta8 of Tb8)  (innemen van een 
open lijn) doch dan volgt 29.LxLe7 DxLe7 
30.Pg5 en 31.Dh4 wat kansen geeft aan wit.
28...-f6?! kan nauwelijks wegens 29.Dxe6+
28...Pd4 wat toelaat van na 29.LxLe7 DxLe7 
30.Pg5 Pf5! te spelen zodat er geen Dh4 kan 
volgen. 
Deze laatste zet heeft ook het grote voordeel 
dat hij een belangrijk zwart stuk terug in het 
spel betrekt en een paard op een centrale 
positie kan nauwelijks slecht zijn.    

28...Pd4 29.Td1 f5 30.Dh4 fxe4 31.Lxe7 Tf4 
32.Ld8 
We zitten in een erg tactische fase. Waar zijn 
de zwakke punten van wit is de vraag ... De 
witte Td1 staat niet verdedigd en zwart kan 
ook met een schaakje Pe2 dreigen .... 

32...Dd6! en wit gaf op
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Mat dreigen ....
Hieronder 4 oefeningen waar  je mat moet dreigen. Dit betekent dus dat de tegenstander mogelijk 
nog een verdediging heeft maar toch goed moet opletten of hij gaat mat. 
Opgelet, deze oefening is in principe moeilijker dan "mat geven" want nu moet je eerst nog een 
matplan ontwerpen. 
XHGFEDCBAY
1R+R+-+K+!
2+PzP-+P+P"
3L+-+-zpPvl#
4+-+-+-+-$
5-+-+p+p+%
6+-snpwq-+-&
7-wQp+-+-+'
8+-trk+-+-(
xhgfedcbay

Dreigmat 1: 
Zwart aan zet    9

XHGFEDCBAY
1-+-tr-+-+!
2+PmK-+R+-"
3P+-+Q+-+#
4vL-+-+-+p$
5-+-wql+-+%
6+-+p+P+-&
7-zp-+-+-+'
8+k+-+-+-(
xhgfedcbay

Dreigmat 2:
Zwart aan zet   10

9   Met 1..-Pe4! dreigt zwart 2...-Pd2+  3.Ka1 - 
Lb2 mat. Wit kan zich nog verdedigen door 
2.Td1 - Pd2+ 3.TxPd2 te spelen. Fout is 
1...Lc1 (idee Da3 en Db2#) wegens 2.Kc1!

10   Met 1..-Tb1(Ta1) dreigt zwart 2...-De1#. 
Er is geen verdediging want op De2 of Te2 
wint Df4 de dame. De g-pion opspelen creëert 
ook geen ruimte voor de Kf2 vanwege Ld5.

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

Dreigmat 3:
Wit aan zet   11

XHGFEDCBAY
1-mKR+-vL-+!
2zPPzP-zP-+R"
3-+L+qzP-+#
4+-+-+-zPQ$
5-+-+-+-+%
6+-+r+pvl-&
7pzpp+lzp-zp'
8+k+-+-+r(
xhgfedcbay

Dreigmat 4:
Zwart aan zet   12

11  Met 1.De7! dreigt wit 2.f6 en 3.Dg7 mat.
Fout is 1.e7 (met de bedoeling Df8#) wegens 
1...-Lf7 en zwart ontsnapt.

12  Met 1...-Tae8! dreigt zwart 2...-DxTf1+  en 
3....-Te1 mat. Dit komt uit Paulsen-Morphy. 
De enige verdediging is Dd1. In deze 
beroemde partij opteerde wit voor de 
röntgenverdediging Da6, maar werd na Df3:!! 
spectaculair verslagen
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Eindspelen
Hierbij enkele oefeningen i.v.m. het eindspel.
De belangrijkste ideetjes in het eindspel zijn:

- de koning centraliseren en optimaal laten meespelen.
- een gevaarlijke vrijpion is een zeer belangrijke troef in het eindspel. Hij kan promoveren 

maar ook de vijandelijke koning afleiden zodat jezelf aan de andere kant binnen kan dringen.
- in een verloren stelling probeer je de laatste vijandelijke pionnen te elimineren. Dit mag 

een stuk kosten. Met 1 loper of 1 (of 2) paard(en) op het bord kan je immers niet mat gezet worden.
- in het verre eindspel met enkel nog koning en pionnen kan oppositie het binnendringen 

van de andere koning verhinderen.

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

Eindspel 1:
Hoe moet wit op d5 slaan om te 

winnen?  waarom ?

XABCDEFGHY
8kvlR+-+-+(
7+-+-+-+-'
6K+-zp-+p+&
5+-+-+pzP-%
4P+p+-zP-+$
3zp-zP-+-+-#
2-+-zP-+-+"
1+L+-+-+-!
xabcdefghy

Eindspel 2:
Wit staat uiteraard gewonnen, maar ....

zie je ook het mat in 3 ?

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

Eindspel 3: 
Zwart aan zet.    Wat te spelen ? 

1....-f4+  of Kg3  of Kxh4 ?

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+R+-+-'
6rzp-+-+-+&
5+-+-+pmkp%
4P+Pzp-+-sN$
3+P+-+-zP-#
2-+-+rzPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eindspel 4: 
Wit aan zet staat wel een kwaliteit 

achter, maar zit de zwarte koning niet in 
de problemen ?
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XABCDEFGHY
8-+-vl-+-+(
7+-+-+-+k'
6-+p+-zp-zP&
5zp-zp-+P+K%
4P+-+-+-+$
3+-vLP+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eindspel 5:
Wit aan zet zou gewonnen staan mocht 
zwart aan zet zijn. Inderdaad, dan zou 
zwart ofwel met Ld8 ofwel met Kh7 

moeten spelen en dan kan wit materiaal 
winnen of binnen dringen. 

Hoe verliest wit een tempo is dus de 
vraag.

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

Eindspel 6:
Zwart aan zet probeert remise te halen. 
Hoe doet hij dit probleemloos? 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-zp-+&
5zPk+-zpp+p%
4-+-+-+-zP$
3+-+K+PzP-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eindspel 7:
Wit aan zet ....

De pion op a5 gaat verloren, maar kan 
wit geen gebruik maken van het feit dat 

Kb5 zo ver weg staat van zijn eigen 
schaapjes ...

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7+-zp-mk-+-'
6-+Lzp-zpp+&
5+-+P+-+p%
4P+-+P+-zP$
3+p+KvL-+-#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eindspel 8: 
Wit aan zet. 

Hoe kan pion b3 gestopt worden zonder 
materiaalverlies ?
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Oplossing Eindspel:

Eindspel 1:
Wit MOET met 1.exd5! de pion slaan want op 1.Lxd5? volgt 1....-f5! en zwart ruilt de laatste pion 
af zodat wit nog enkel een loper heeft. Met loper alleen kan men geen mat zetten en dus is de 
partij dan  remise. Na 1.exd5! kan wit met zijn koning nog tijdig de zwarte f-pion afstoppen en later 
de f-pion veroveren en daarna uiteindelijk met zijn d-pion promoveren. 

Eindspel 2:
Een moeilijke opgave waar we het thema "zetdwang" gebruiken. We zorgen ervoor dat zwart altijd 
slechts 1 enkele zet heeft en op deze wijze zijn eigen stelling "slechter" maakt.
De oplossing is : 1.La2! - d5(er is geen andere zet mogelijk)  2.d4! cxd3 ep (weer de enige zet die 
zwart heeft)  3.Lxd5 mat

Eindspel 3:
even de 3 opties naast elkaar vergelijken/

- 1......Kg3  2.h5! - f4+  3.Ke2 - Kg2(geen f3+? want dan 4.Kf1 en wit wint) 4.h6 - f3  5.Kd2 
-f2 6.h7 - f1D  7.h8D  en "remise-achtig"

- 1......Kxh4?  2.Kf4  en 3.Kxf5 en de witte koning staat dichter bij de damepionnen en wit 
zal (waarschijnlijk) winnen.

- 1......f4+ 2.Ke2 (Kf2) -Kxh4 3.Kf3- Kg5 en zwart wint. De zet 1...f4  is dus de BESTE zet.

Eindspel 4:
Mat geven in het eindspel komt minder voor, maar is in sommige gevallen wel mogelijk.
Met 1.Td6!! sluit wit het matnet en zwart kan enkel uitstel bekomen door beide torens te offeren 
maar zal onherroepelijk mat gaan met Tg6.
Deze oplossing was ongetwijfeld moeilijk te vinden omdat ze niet begint met een schaakzet.....

Eindspel 5:
Mocht in de opgegeven stelling zwart aan zet zijn, zou dit fataal zijn omdat hij dan ofwel met Lc8 
moet spelen (en pionverlies lijdt)  ofwel met Kh7 waarna de witte monarch binnen dringt.
Wit is echter aan zet en moet dus een tempo "verliezen".
Hij kan dit met Lc3 (een loper is een tempobeest!) door 1.La1! - Ld7  2.Lb2! - Lc8  3.Lc3! te 
spelen. Hij heeft dus dezelfde stelling terug bereikt, alleen is zwart nu aan zet en dus moet zwart 
zijn stelling verzwakken door met Lc8 of Kh7 te spelen, waarna wit wint.  

Eindspel 6:
Wit heeft nog slechts 2 pionnen, waarvan eentje een randpion. Wit heeft ook de "verkeerde loper" 
om de randpion te ondersteunen voor promotie. Het zwarte plan is dan ook de g-pion af te ruilen ten 
koste van "alles" en dan met zijn koning op h8 te gaan post vatten waarna het theoretisch remise is.
Hij speelde 1...-f4+  2.gxf4 - exf4+  3.Kxf4 en Kf6 en remise werd overééngekomen.

Eindspel 7:
De zwarte koning staat inderdaad ver van zijn eigen schaapjes en kan dus geen hulp bieden. Wit 
forceert een beslissende doorbraak met 1.g4! - fxg4  2.fxg4 - hxg4  3.h5!(VRIJPION!)  en terwijl 
Kd3 nog lekker in het vierkant zit van de zwarte pion g4 kan Kb5 enkel werkloos toekijken hoe de 
witte pion h5 tot dame promoveert. Zwarts beste poging is mogelijk  1...e4+!?  doch na  2.Ke3 fxg4 
3.fxg4 hxg4 4.Ke4 loopt ook dit slecht af.

Eindspel 8:
Het lijkt erop of wit moet Ld4 of Lc1 spelen om de b3 af te stoppen ....doch met het vindingrijke 
1.Lb5! sluit hij Tb8 af en kan hij na 1...-b2 nog net 2.Kc2 spelen en de pion onschadelijk maken. In 
het eindspel komt het net zoals in het middenspel dikwijls aan op een beslissend tempo ...
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Het vermoeden ....
In de schaaktraining van 2011 heb ik enkele belangrijke indicatoren aangehaald die bij mij een 
"vermoeden" scheppen dat er mogelijk een combinatie in de lucht hangt.
Deze waren:

- "het nul-verdedigde punt" (schaaktraining Nr2), 
- de mogelijke "schaakzetten" (schaaktraining Nr4)  
- alsook het "gebrek aan ruimte" (schaaktraining Nr9).

Andere indicatoren zijn: 
wanneer een stuk of pion tegelijkertijd 2 verdedigingsopdrachten moet vervullen. Hier is dan 

soms sprake van overbelasting.
Stukken of pionnen die gepend staan laten toe dat je hun werking (deels) negeert.
Als ik stukken op eenzelfde diagonaal of eenzelfde lijn zie staan, controleer ik of ik met 

mijn lopers of torens (soms ook dame) geen voordeel kan doen.
Paardenvorken en pionvorken zijn een aparte categorie

Hieronder een reeks oefeningen telkens i.v.m. "gebrek aan ruimte". Probeer telkens te bepalen welk 
stuk er een gebrek aan ruimte heeft of zou kunnen krijgen en dan heb je het motief.

XHGFEDCBAY
1KtR-+-tRN+!
2+Ltr-vL-zPP"
3PzP-wQ-+-+#
4+-+pzP-zp-$
5-+r+p+l+%
6+-+pvl-+p&
7pzp-+q+-+'
8+k+-+-+-(
xhgfedcbay

Ruimte 1:  Zwart aan zet

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+-zpp'
6-+-+-+-+&
5+-+N+-+-%
4-+-+-+-zP$
3+-+K+P+-#
2-+-+-+P+"
1+-+-+n+-!
xabcdefghy
Ruimte 2:  Wit aan zet

XHGFEDCBAY
1-mKR+-+R+!
2zPLzPPvL-+-"
3-zPN+PsN-zP#
4+-+-+PzP-$
5-+-+-zp-+%
6zppsn-zp-zp-&
7-vlpzpn+lwQ'
8+ktr-wq-tr-(
xhgfedcbay

Ruimte 3:    Zwart aan zet

XABCDEFGHY
8rwq-+r+k+(
7+-+p+-zpp'
6l+-+-zp-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-sn-+-+$
3+-sN-zPP+-#
2PzP-vL-mKPvl"
1tRQ+-+L+R!
xabcdefghy
Ruimte 4:  Wit aan zet
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XHGFEDCBAY
1R+-mK-+-tR!
2zPPzP-vLP+-"
3-+NwQ-sNPzP#
4+-+P+-+-$
5-+-+-zp-+%
6zp-sn-vlp+l&
7-zpp+p+-zp'
8tr-+kwq-+r(
xhgfedcbay

Ruimte 5: Zwart aan zet

XHGFEDCBAY
1-mK-tR-+-+!
2+-zP-+NzPP"
3PzP-vL-zP-+#
4+-snP+-+-$
5-+-zp-+-+%
6wQp+-+-+-&
7p+pvl-wqpzp'
8+k+-tr-+-(
xhgfedcbay

Ruimte 6: Zwart aan zet.

XABCDEFGHY
8-+ktrr+-+(
7zppzp-+-zpp'
6-+-+lzp-+&
5+-+-+L+-%
4-vl-zP-+-wq$
3+-+-vL-+P#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
Ruimte 7:  Wit aan zet

XABCDEFGHY
8-+-+rsnk+(
7tr-+n+p+-'
6-zp-tR-+pzp&
5zpP+-+-+q%
4-+-+l+-+$
3zP-+-sNNzP-#
2-wQ-+-zPLzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
Ruimte 8:  Wit aan zet. 

XABCDEFGHY
8-+R+-tr-+(
7+-+nmk-snp'
6rvl-wq-+-sN&
5+-+Pzp-zp-%
4-+-+Pzp-+$
3+-+-+QzP-#
2-+-vLNzP-zP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Ruimte 9::  Wit aan zet. .

XABCDEFGHY
8r+-+-trkvl(
7zpp+n+p+p'
6-+-wq-zPp+&
5+-zp-zp-zPn%
4-+-+P+-sN$
3+-sNPvL-+-#
2PzP-+-+L+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Ruimte 10:   Wit aan zet 
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Oplossing: 

Ruimte 1::
Alle witte stukken hebben weinig ruimte, maar De3 is het doelwit.
Met 23.....Te2!  24.Db3 La4 kon zwart de dame winnen.

Ruimte 2:
Met 39.g4! kwam Pf1 in grote moeilijkheden. er volgde nog 39.....h5  40.Ke2 - Ph2 
41.g5 Kf7  42.Pf4 en opgave want Ph2 zal verloren gaan.

Ruimte 3: 
Zwart forceerde remise met 14....Lc6! en de witte dame geraakt niet meer weg. Wit 
kan nog enkel het halfje behouden met 15.Pb5 LxPb5 16.cxLb5 Ta8  17.Db7 Tb8 en 
zetherhaling.  Merk op dat 14...Dc8 onvoldoende is wegens 15.Da4 en wit ontsnapt.

Ruimte 4:
Met 1.f4! kan wit de zwarte loper op h2 insluiten en lekker verorberen.
Opm: 1.exPd4?? kan natuurlijk niet wegens 2.Dg3 mat

Ruimte 5:
Met 1...-Pg4! gaat De3 verloren want ze heeft geen vluchtveld meer.

Ruimte 6:
Met 1.....Lg5! 2.DxLg5  Pxh3+ en damewinst.

Ruimte 7:
De zwarte dame heeft geen velden !! Dus 1.g3! wint voor wit want het vangt Dh4

Ruimte 8:
De oplossing is 1.T1d5!  - LxTd5  2.g4! - LxPf3  3.gxDh4 en zwart heeft enkel paard 
en toren voor zijn Dh5.  Dit is een fragment uit de partij Reti - Capablanca (1924). De 
eerste partij die Capablanca verloor in 10 jaar tijd !!
Merk op dat wit de goede toren moet nemen want met 1.T6d5? - LxTd5  2.g4 - LxPf3 
3.gxDh5 - LxTd1 heeft zwart 2 torens en een stuk voor de dame !!

Ruimte 9:
Met 1.Tc6! brengt wit Dd6 in grote problemen. Ze kan enkel vluchten met 1...-Da3 
en dan volgt er  2.DxDa3 - TxDa3  3.Lb4+ en torenwinst. Waarschijnlijk kan zwart 
daarom het best verder zetten met 1...-Lxf2  2.TxLf2 - TxTc6  3.dxTc6 doch wit blijft 
ook dan behoorlijk materiaal voor. 

Ruimte 10:
Met 1.DxPh5!! - gxDh5  2.Pf5 wint wit aangezien hij zowel mat dreigt met Ph6 als 
damewinst met Pxd6. In dit laatste geval staat wit een heel stuk voor, en zwart gaf 
dan ook op. 


