
Uitspeelstelling 10 (wit aan zet) 

Ga eerst de Lucena-positie innemen, daarna de brug bouwen en de winst is binnen. 

 

 

 

1.Kb6 Kd6 [1...Tb1 2.b5 Kd7 3.Tc2] 2.Td2+ Ke7 3.b5 Tb1 4.Ka6 Ta1+ 5.Kb7 Tb1 

6.b6 Ke6 7.Kc7 Tc1+ 8.Kb8 Tg1 9.b7 Ta1 [9...Tg8+ 10.Kc7 Tg7+ 11.Kc6 Tg8 

12.Ta2] 10.Td4 (we gaan de brug bouwen) Tg1 11.Kc7 Tc1+ 12.Kb6 Tb1+ 13.Kc6 

Tc1+ 14.Kb5 Tb1+ 15.Tb4 0–1 

 

 

Uitspeelstelling 13 (wit aan zet) 

 

 
 

DE VENCURA POSITIE IS BEREIKT=REMISE  

 

4.Kg5 Tb6 5.Kf5 Tf6+ 6.Ke5 Tb6 7.Kd5 Tf6 let op: de zwarte koning mag zijn toren 

niet in de weg staan, dan kan de toren niet op de 7e rij schaak blijven geven als dat 

nodig is  

 



 

8.Ke5  

[8.Kc5 Te6 (8...Th6? zo dus niet! de toren kan nu geen schaak blijven geven langs de 

7e lijn; zwart verliest) 9.Kb5 Te5+ schaak blijven geven!]  

 

8...Tb6 9.a7 Ta6 10.Kd4 Ta1 11.Kc5 Ta2 12.Kb4 Ta1 13.Kb5 Ta2 14.Kb6 Tb2+ let 

op: zodra de koning zijn pion dekt moet de zwarte toren schaak kunnen blijven geven: 

remise (14...Ta1?? 15.Tc8 Tb1+ 16.Kc6 Tc1+ 17.Kd7 Td1+ 18.Ke6 Te1+ verliest 

19.Kd5 verliest)  ½–½ 

 

Uitspeelstelling 59a (uit boek Nunn) 

 

 
 

Zwakke pionnen zijn vaak een flink probleem in het eindspel, maar in 

toreneindspelen in het bijzonder: torens kunnen zwakke pionnen van de zijkant en 

van voren of achteren aanvallen. 

 

Zwart heeft in stelling 59a vier zogenaamde pion-eilandjes, wit heeft er slechts twee. 

Voor Karpov met wit is het geen probleem deze stelling te winnen. Maar ook omdat 

zwart niet al te sterk tegenspeelde … 

 

Wit aan zet.  

 

1.Ke2 Zo ging de partij Karpov-Lautier, 1994, Ubeda: 1...Ke7?! (Beter is: 1...f4 2.g3 

Tf5 3.Td1+ Kc8 4.gxf4 Txf4 5.Tg1). 2.Ke3 Tb5 3.b3 Ta5 4.a4 Td5 5.g4 Kf6 6.Tg1! 

Prima zet, de witte toren wil zo de zwarte stelling binnenkomen. Karpov maakt het 

mooi af. 6...a5 7.h4! h6 (Wit heeft ook na 7...c5 goede winstkansen 8.gxf5 c4 9.bxc4 

Tc5 10.Kd4 Txf5 11.Tg8) 8.gxf5 Txf5 9.Tg8 Tf3+ 10.Kxe4 Tc3 Omdat 7 h4 is gespeeld 

hangt pion h3 niet. 11.h5! Txc2 12.Tg6+ Ke7 13.f4 Txh6 is eenvoudiger 13...c5 



14.Txh6 c4 15.bxc4 Txc4+ 16.Kf5 Txa4 17.Tc6 Tb4 18.h6 Kf8 19.Tf6+ Kg8 20.Kg6 

Tb8 21.f5 Zwart geeft op 

 

Uitspeelstelling 59c (uit boek Nunn) 

 

 
 

Tip: De enige manier voor wit om deze stelling te kunnen winnen is … 

Zodat zijn toren in de zwarte stelling kan binnendringen. Wit aan zet 

 

Deze variant heb ik met hulp van ome Fritz 13 zitten uitzoeken. Niet volledig. Dan 

word je gek van alle varianten. Ik probeer wat mogelijkheden aan te geven om verder 

te komen. Het voordeel van wit is gering, Fritz geeft zelfs gelijkspel aan (+0.17 =) 

maar daar trekken we ons niks van aan, want Nunn zegt dat wit een duidelijk 

positioneel voordeel heeft: de achtergebleven pion e6 (we noemen een pion 

achtergebleven  als hij niet kan worden opgespeeld, niet door een andere pion wordt 

gedekt en dus een zwakte is (kan worden). 

 

1.Te5 a5 [1...g6 2.h5 gxh5 3.Txh5 Tf6 4.Th4 c5 (4...Ke7 5.a3 Kf7 6.Th5 Ke7 7.Kf3) 

5.Tg4 Tf7 6.dxc5 bxc5 7.Tg8 Th7 8.g4 Ke7 9.Ta8 Kd6 10.Td8+ Ke7 11.Tc8 Kd6 

12.Kf2 d4 13.Kg3 h5 14.g5 h4+ 15.Kh3 Kd5 16.b3 Ke4 17.Tf8 e5 (17...Ke3 18.f5 exf5 

19.Txf5 Th5 20.Txc5) ].  

 

2.h5 mijn idee is: de zwarte g-pion vastleggen en proberen op de koningsvleugel 

ruimte te pakken en actief te worden; zwart kan daar alleen maar afwachten [2.Kd3 is 

weer een ander plan, van Fritz] 2… Kd6 [2...Tf5 3.Kf3 Txe5? is gunstig voor wit 

4.dxe5 c5? 5.a4 c4 6.Ke3 Kc6 7.Kd4 b5 8.axb5+ Kxb5 9.f5 exf5 10.Kxd5! en wint]  

 

3.g4 Tf6 4.f5 [4.g5 Tf8 geeft gelijkspel] 4… exf5 5.gxf5 Kd7 6.Kf4 b5 7. a3 Kd6 

8.Te3 c5? [8...Tf7 9.Te6+ Kd7 10.Ke5±] 9.dxc5+ Kxc5 10.Te7 en wit wint. 

 



Uitspeelstelling 8 (uit boek Nunn) 

Extraatje: paard en randpion tegen loper. Remise voor de normalen, maar wie wint is 

een wonderkind … 

 

 
 

Dit is echt een probleemstelling die voor uitvluggeren voor mij eerlijk gezegd te lastig 

is. Maar als je de diagramstellingen leert en onthoudt wie weet heb je er een keer wat 

aan. Leerzaam is het feit dat wit zijn loper kan geven! en daarna remise kan maken. 

 

Zwart speelt en de kans op remise is 99%. Kun jij de weg naar winst toch vinden? 

 

Uitleg: 

 

99% van de schakers zal hier met zwart toch Kg1 spelen? Het verrassende vervolg 

komt dan van wit: hij offert de loper, speelt Ke2 en gaat daarna op f1 staan. Hoe het 

paard ook springt, wit kan altijd zijn koning van f1 naar f2 blijven schuiven en het is 

remise.  Ga op zoek naar het sleutelveld voor het paard Als het daar is aangekomen 

is wit in zetdwang, want hij kan dan alleen met de koning spelen (speelt de loper dan 

volgt Pg2 met winst). Daarna is het nog steeds lastig, want hoe breng je de koning zo 

in tempodwang dat hij de zwarte koning niet in de hoek kan blijven drukken? 

 

Het sleutelveld voor het paard is h4. Hier vandaan kijkt het naar g2 en dwingt de witte 

loper op h1 te blijven. Nu moet wit in tempodwang gebracht worden zodat zwart daarna 

met de koning de loper kan aanvallen. 

 

Oplossing: 

 

1… Pe5+ 2.Kd4 Pg6 3.Kd3 Ph4 Zwart heeft het sleutelveld bereikt; hier vandaan kijkt 

hij naar g2 en dwingt de witte loper op h1 te blijven. Nu moet wit in tempodwang 

gebracht worden. De zwarte koning moet naar b1 zonder dat de witte koning via e1 en 



f1 (f2) hem kan op h1 kan opsluiten. 4.Kd2 Pf5 5.La8 Ph4 6.Lh1 Kf1 (6...Kg1?? 7.Ke1 

Kxh1 8.Kf2 Pf5 9.Kf1 Pe3+ 10.Kf2 Pd1+ 11.Kf1 Pc3 12.Kf2 Pe2 13.Kf1 Pf4 14.Kf2) 

7.Kd1 Pf5. De witte loper kan niet spelen want dan volgt Pe3+ en Pg2. 8.Kd2 Nu kan 

de witte koning pas naar g1 8… Kg1 9.Ke1 Pe3 Daarom dus! Het paard moet op g2 

komen als de witte koning daarna naar e2 moet. 10.Ke2 Pg2 11.Kf3 Kxh1 En let op 

de zetten Pf4 ->Ph3. 12.Kf2 Pf4 13.Kf1 Ph3 0 - 1. 

 

Nu je dit allemaal weet, probeer de stelling nu zelf eens uit te spelen. Toen ik dat zelf 

tegen Fritz deed ging het prima tot en met zet 9! Fritz zag dat ik het begreep en gaf 

op. Maar wel te vlug, want ik ging daarna toch nog in de fout! Een foutje is zo maar 

gemaakt. 


