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Doorbreken met Dolf 
 

Deel 2: 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schaaktraining Dolf Meijer 2012-2013 
 
 

Deze bundel aantekeningen is 
samengesteld voor eigen gebruik (dus 
niet verder verspreiden) en is gratis 
verkrijgbaar voor alle deelnemende 
cursisten van de training. De cursus 
stond gepland op de volgende 
woensdagavonden in 2013: 
 
9 januari 
13 februari 
6 maart 
3 april 
8 mei 
5 juni 
 
De aantekeningen van januari t/m maart 
treft u aan in dit deel 2. Leg bij de 
opgaven een los papiervel op de 
rechterzijde van de pagina’s en probeer 
de antwoorden (opnieuw) te vinden. 
 
Ook nu weer is veelvuldig gebruik 
gemaakt van de accurate aantekeningen 
die tijdens de lessen werden gemaakt 
door Frans Groeneweg. Speciale dank 
daarvoor! 
 
 
 

De deelnemers aan de cursus waren: 
Frans op de Beek 
Hans van Calmthout 
Paul Dekker 
Coen Dortmond 
Gert van Driel 
Frans Groeneweg 
Rens Hesselmans 
Kees van ‘t Hoff (per 13 februari) 
Gerard Kastelein 
Emilian de Kievit 
Jan de Korte 
Fokke Lindeboom 
Frans Maas 
Jaap van Meerkerk 
Ruud Neumeijer 
Dik van der Pluijm 
Theo van Zessen 
 
 
 
 
 

Inhoud deel 2 
 
 
 pagina 
 
5.   Een nieuw jaar   2 
5.1 Ongelijke lopers   2 
5.2 Jaap breekt door   2 
5.3 De juiste zet   4 
5.4 Aanvalsdoelen   5 
5.5 Remise-makers   7 
5.6 Pittige tactiek-opgaven 10 
 
6.   Terug van Tata 14 
6.1 Paul breekt door 14 
6.2 Zoek- en oplosstrategie 16 
6.3 Aljechin doet een penning 17 
6.4 Uitspeelstellingen eeuwige 
      penning 19 
6.5 Nog veel meer tactiek 20 
 
7.   Verdedigen 28 
7.1 Ruud breekt door 28 
7.2 Verdedigingstechnieken 30 
7.3 Opgaven verdedigen 32 



                    Doorbreken met Dolf                       
  

 2 

5.   Een nieuw jaar 
 
5.1 Ongelijke lopers 
 
Alle aantekeningen van deze les zijn met 
dank aan Frans Groeneweg. Eerst werd 
het huiswerk besproken en daarna een 
partij met ongelijke lopers waarin een 
uiterst klein voordeel op groot-
meesterlijke wijze tot winst werd 
uitgebouwd (waar, volgens Frans, 
gewone stervelingen allang tot remise 
zouden hebben besloten). Deze partij is 
niet beschikbaar voor de samenvatting. 
Daarvoor in de plaats een besproken 
partij van Jaap van Meerkerk uit de 
vierde les (zie ook deel 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een reis terug in de tijd: wat gebeurde er 
50 jaar geleden? 

De president van de VS, 
John F. Kennedy wordt 
doodgeschoten in Dallas. 
In Engeland vindt de 
grootste treinroof in de 
geschiedenis plaats. Een 
dozijn rovers maakt 
meer als een miljoen 
pounds aan geld en 
juwelen buit. Bobby 
Fischer wint het schaak-
kampioenschap van de 
VS met de perfecte score 
van 11 uit 11. Uitdager 
Tigran Petrosian verslaat 
Michael Botwinnik in de 
strijd om het wereld-
kampioenschap. 

 

5.2 Jaap breekt door 

        
 
 
 
 

Jaap van Meerkerk – Ron Ansem 
Rotterdam, 2012 

 

1. d4 d5 
2. c4 c6 

3. Pf3 Lg4 

Dik: Zwart brengt zijn dame-loper buiten 
de pionnenketen. Op zich niet 
ongebruikelijk in de Slavische 
Verdediging, maar zo snel in de opening 
waarschijnlijk minder goed. Ook de vierde 
zet van Zwart is geen gelukkige.  
4. Db3 b6 

5. Pe5 Pf6 
6. Lg5  

Dik: Wit laat hier zijn openingsvoordeel 
glippen. Betere voortzettingen zijn         
6. cxd5!? Of 6. Pc3. 
6. ... dxc4 

7. Dxc4 Le6 

8. Da4 Dc8 
Ontpent de dame, maar Zwart blijft druk 
houden op pion c6. Fritz stelt 8. ... b5 
voor.  
9. Pc3 Pd5 

10. Lh4 f6 

11. Pf3 Ld7 

12. e4 b5? 
Nu niet goed meer. Fritz geeft 12. ... 
Pxc3 aan. 
13. Db3 Pxc3 
14. Dxc3 e6 

15. b4 Le7 

16. e5 0–0 

17. exf6 gxf6 
18. Ld3 Tf7 

19. 0–0 Pa6 
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Zwart’s paard is op weg naar d5.  
20. a3 Pc7 
21. Dd2 Df8 

22. Tfe1 Pd5 
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Wit aan zet 
 
Jaap: Een riante positie voor het paard.  
23. Lg3 Tg7 

24. Dc2 f5 
25. Le5 

Verleidelijk, maar het witte paard op e5 
posteren is beter. 
25. ... Lf6 

Nu komt Wit in het voordeel. 25. ... Tg6 
was ook volgens Fritz beter. 
26. Dd2 Df7 

27. Lxf6 Dxf6 

28. Pe5 Le8 

29. Le2 Tc8 
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Wit aan zet 

Dik: Zwart is op het strategische vlak met 
de achtergeleven pionnen op c6/e6 en 
een ‘slechte’ loper op e8 duidelijk in het 
nadeel. Jaap buit dit goed uit. Het vervolg 
doet denken aan een langzame ’wurging’. 
30. Tac1 Tcc7 

31. Lf3 a6 

32. Tc5 Tc8 

33. Tec1 Tgc7 
34. T1c2! 

Wit gaat alle zware stukken op de c-lijn 
zetten. 
34. … Dd8? 

Zwak, maar goede raad was duur. Op  
34. … Pb6 komt 35. T5c3 met voordeel 
voor Wit. 
35. Dc1 

Sterk, maar 35. Lxd5!? is ietsje 
nauwkeuriger: 35. ... exd5 36. Dh6.  
35. ... Dd6 

36. Dh6 De7 

Op 36. ... Pe7 volgt sterk 37. h4!  
37. Dc1 

37. Lxd5 maakt de winst nog 
eenvoudiger: 37. ... exd5 38. T2c3.  
37. ... Dd6 

38. Dg5+ 

38. h4! geeft de tegenstander geen 
enkele kans.  
38. ... Kh8? 

39. Dc1 Kg8 

Zwart had nu remise kunnen claimen. 
40. Lxd5 exd5 

41. Dg5+ 
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Zwart aan zet 
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41. ... Kh8 

41. ... Tg7 is niet de reddende zet:      
42. Dxf5 Td8 43. T2c3.  
42. Dxf5 De7 

43. Te2 Dg7 
44. Tc3 Dh6 

45. Th3?? Dg7?? 

45. ... Dc1+ 46. Te1 Dxe1#  
46. Tee3 Ld7 
47. Txh7+!! 
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Zwart aan zet 
 
Fritz: Een logische voortzetting.  
47. ... Dxh7 

48. Df6+ Dg7 
49. Pf7+ Kh7 

49. ... Kg8 50. Tg3 en de stukken kunnen 
in de doos.  
50. Dh4+ Kg6 
51. Pe5+ Kf5  

Jaap: 51. .. Dxe5 helpt ook niet meer, al  
had ik dat niet allemaal gezien, hoor! 
(was het maar waar….) : 52. Txe5 Lf5  
53. Dg3+ Kf6 54. Df4 Kg7 55. Txf5 Kg8 
56. Dh6 Tg7 57. De6+ Kh8 58. Th5+ Th7 
59. Df6+ Kg8 60. Tg5+ Tg7 61. Dxg7# 
52. Tf3+ 

52. g3 Dg5 53. Tf3+ Ke6 54. Dxg5 Tf8 
55. Dh6+ Ke7 56. Dxf8+ Ke6 57. Tf6#. 
52. ... Ke6 

53. Tg3 Df8  

53. ... Df6 was een laatste poging om het 
onvermijdelijke te ontlopen.  
54. Txg6 

(1-0) 

5.3 De juiste zet 
 
Hoe kom je tot het vinden van de juiste 
zet? Enkele algemene opmerkingen van 
Dolf: 
 

► Stel jezelf de vraag: waar kan ik mijn 
activiteit op richten? Dus, wat zijn 
aanvalsdoelen? 
 
► Vertrouw op je intuïtie. Als je intuïtief 
direct een zet kiest, dan blijkt dit in zo’n 
90% van de gevallen ook de juiste te 
zijn. Maar je moet wel goed controleren. 
Als je dan een variant vindt met negatief 
eindresultaat, moet je de betreffende zet 
niet direct verwerpen. Zoek eerst naar 
versterkingen. In circa 10% van de 
gevallen zet jouw intuïtie je op het 
verkeerde spoor en moet je dus naar iets 
anders zoeken. 
 
► Stop niet te vroeg met rekenen: blijf 
de variant doorrekenen zolang er     
aanvalsdoelen zijn. 
 
► Als je een ’beslissend’ offer brengt, 
reken dit dan heel zorgvuldig door. Want 
de tegenstander ziet dat er iets 
verschrikkelijks dreigt en zal dus al zijn 
beschikbare tijd gebruiken om een 
weerlegging te vinden. 
 
► Als de tegenstander een geïsoleerde 
centrumpion heeft probeer dan een 
tweede zwakte te creëren. Dit kan door 
op een vleugel met pionnen op te rukken 
en daar een zwakke pion te veroorzaken.  
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5.4 Aanvalsdoelen 
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Zwart aan zet 
 
De aanvalsdoelen zijn: 
Pd6, Ld3 en Dd1 die op één lijn staan, 
verder pion e4, pion g2 en veld f2. 
 
Omdat Pd6, Ld3 en Dd1, zoals gezegd, op 
één lijn staan is 1. ... Td8 een voor de 
hand liggende zet. Temeer daar Pd6 en 
Ld3 ook nog betrokken zijn bij de 
verdediging van pion e4. 
We onderzoeken: 
1. … Td8 2. Lc4 Pa5 is goed voor Zwart. 
1. … Td8 2. Pxc8 Taxc8 3. Dc2 Pb4 is ook 
goed voor Zwart, dus: 
1. … Td8 2. Pc4 is gedwongen voor Wit.  
Verder: 
1. … Td8 2. Pc4 Da6 3. Pxe5 Pxe5 4. Lxa6 
Txd1 5. Kxd1 bxa6 is goed voor Zwart. 
1. ... Td8 2. Pc4 Dc7 is nog beter (pion 
e4 is in moeilijkheden) 3. Dc2 Dd7 is 
goed voor Zwart want de loper heeft 
geen velden.  
 
In plaats van 1. … Td8 is ook 1. … Pg4 
een mogelijke zet. 1. ...f4 is echter geen 
goede zet, want Zwart wil hier de stelling 
niet sluiten. 
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Wit aan zet 
 
Wit moet krachtig optreden, want er 
dreigt 1. ... Td1+ en 2. ... Dxg2#. De 
mogelijkheid 1. Dxc6 ligt voor de hand, 
maar Wit moet wel zeker zijn dat het 
werkt! 
1. Dxc6 bxc6 2. b7 Dd8 3. b8(D) 

Td1+ 4. Txd1 Dxb8 
 ... lijkt niet te werken ... 
Maar hier dus niet te snel stoppen met 
doorrekenen. Waarom werkt b7-b8 niet? 
Doorgaan met rekenen zolang er 
aanvalsdoelen zijn! In dit geval de dame 
op b8 en de koning op g8. De variant 
gaat nog één zet verder: 5. Pb7!! 
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Zwart aan zet 
 

En Wit wint. 
 
 


