
Zomerschaak op 15 augustus  

Deze avond stond in het teken van eindspelen van koning plus toren tegen 

koning met een of enkele pionnen. Eindspelen die elk seizoen wel een paar 

keer op de club langs komen. Dat bleek best pittig. 

Hier komen de stellingen, met de oplossing er staccato bij. Veel plezier bij 

het nakijken. En pak het bord erbij! 

In alle stellingen is wit aan zet. 

 

 
 
De verleiding om de toren te redden (naar b8 bijvoorbeeld), pakt verkeerd uit. 
De zwarte pionnen zijn sneller. Kxd3 is een net niet verliezend idee; zwart 
slaat door op b2 en wit is een aantal zetten kwijt om die pion op te halen.  
 
De winnende zet is Tb5! Na Kxb5;  
- Kxd3, c2;  
- Kxc2, Kc4;  
- g5, Kd5;  
- f5, Ke5;  
- f6 en wit wint.  
 
Een fraai geheel. 



 
  
Een variant op bovenstaand thema. Wit moet zijn toren geven om net 

genoeg tijd te winnen. Dat gaat aldus:  

- Kg4, e2;  

- Tc1+, Kd4; 

- Kf3, d2; 

en dan nu Tc4+. Net een tempo genoeg. Zie het pat na Kxc4; Kxe2, Kc3; 

Kd1, Kd3. 

En dan nu het echte werk voor deze zomeravond. Een toren tegen een pion, 

met als kenmerk dat de toren het moet doen zonder directe ondersteuning 

van zijn koning, terwijl de andere koning en pion bij elkaar staan. De 

torenpartij kan alleen winnen als hij de pion van de vijandelijke koning weet 

te scheiden of als hij met de eigen koning tijdig dichtbij kan komen. En soms 

is net een beslissend tempo te winnen door een schaakje waardoor de toren 

direct voor de pion moet gaan staan. 

 



 
 

De winstzet is Tg5. Na b4, Kg7 kan zwart de pion niet meer op spelen zonder 

die te verliezen. En dan komt de witte koning er snel aan. Pas wel goed op 

dat de koning niet in de torenrij gaat staan. Het heeft voor zwart geen zin de 

pion op b5 te laten staan. Het omlopen via a5 kost te veel tijd. De witte 

koning is er tijdig bij. 

 



 
  
In bovenstaande stelling kan wit niet winnen. Zwart is op tijd. Na Kg7 (wat 

anders?) volgt b3 en de pion is ver genoeg. 

 

 
 



Ook bovenstaande stelling is remise. Het beste plan voor wit is 

- Th4+, Kc3; 

- Kc5, b3; 

- Th3+, Kc2; 

- Kc4, b2; 

- Th2+, Kc1; 

- Kc3, b1P+. Met deze minorpromotie redt zwart de dag. Hij moet nog wel 

even nauwkeurig spelen om niet in de problemen te komen. Nog sterker dan 

Kc1 is daarom Kb1. Zie goed dat het vervolgens na Ka1 pat wordt.  

(Haal dat grapje niet uit tegen bijvoorbeeld een c-pion, tenzij je de 

tegenstander een groot plezier wilt doen.) 

 

 
  

Voor de verandering een winststelling. Wit wint met een omtrekkende 

beweging:  

- Th5+, Kd4;  

- Kc6, c4;  

- Kb5, c3;  

- Kb4, c2;  

- Tc5, Kd3: 

en Kb3.  

 



 
 
De knaller van de avond. Pogingen met Ta4 en Th4 bleken bij enig proberen 
niet te werken.  
Wit wint met Td2 en (nog verrassender Td3). Na d5-d4 
- Kd7, Kd5;  
- Td1, Ke4;  
- Kc6, d3; 
- Kc5 en de koning is er op tijd bij. Een ragfijn tempospel! 
Met het voor de hand liggende Td1 lukt het bij goed spel van zwart net niet.  
  
Ten slotte twee stellingen waarin wit wint. Kwestie van tempo winnen om de 

witte koning aan de strijd te laten deelnemen. 



 
 
De oplossing:  
- Tf8+, Ke3;  
- Tg8, Kf3; 
- Kd3, g3;  
- Tf8+, Kg2; 
- Ke2. En einde verhaal voor zwart. 
  

 



Wit wint met: 

- Ta2+, Kf3;  

- Ta8, e3;  

- Tf8+, Ke2; 

- Kg2. En de koning doet beslissend mee. 

NB: In de verliesstellingen had zwart ook andere zetten tot zijn beschikking. 

Probeer eens uit hoe wit dan wint.  


