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Doe de volgende opgaven in duo’s. 

 

We beginnen met een aantal belangrijke vuistregels voor eindspelen: 

 Ruil bij een voorspong van niet meer dan 1 pion de stukken maar niet de pionnen 

 Zonder pionnen heb je minimaal een toren of twee lichte stukken nodig om te 

winnen 

 

Eerst een eenvoudige opgave (?!) om er in te komen: 

 

Alle antwoorden / oplossingen zijn na te spelen op de website van Erasmus. 

 

Opgave: Mat met twee lopers 

 
 

Wit aan zet wint 

 

Opgave: Mat met paard en loper 

Mat met paard en loper is niet eenvoudig. Zelf oud-wereldkampioene bij de dames  

Anna Ushenina (2491) slaagde er in de Women’s Grand Prix in 2013 niet in om dit 

eindspel te winnen. 

 

Voor mat met paard en loper zijn er drie belangrijke vuistregels: 

1. De koning van jouw tegenstander kan alleen mat gezet worden in de hoek van de 

kleur van jouw loper 

2. Gebruik jouw koning om de koning van de tegenstander naar de juiste hoek te 

drijven 

3. Sluit met paard en loper de weg van de vijandelijke koning af, zodat hij alleen 

naar de juiste hoek kan lopen 

 

Welke drie matnetten zijn denkbaar met een paard en witveldige loper? 



 

 
 

Alleen de eerste (meest links) is bereiken met foutloos spel van zwart. Dat is de 

eindstelling waarnaar gestreefd moet worden. 

 

En dan nu vanuit een willekeurige beginpositie. 

 

 
 

Wit aan zet wint 

 

Mat zetten met loper en paard verloopt via een aantal stappen. Wat zijn de cruciale 

stellingen? 



 

1. Naar de rand drijven 2. Verkeerde hoek  3. Goede hoek 

 
 

Uitsmijter opgave: Amazing Immortal Chess Endgame – Jim Plaskett’s puzzle 

Met dank aan Cor van As nog een mooie studie waarin de kracht van een goede 

samenwerking tussen paard en loper heel mooi naar voren komt! 

 

 
 

Wit aan zet wint 

 



Opgave: Mat met toren tegen loper 

 
 

Wit aan zet. Wat is de uitslag en wat het vervolg? Is het anders als zwart aan zet is?  


