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1) OPGAVE 01  

1...dxc3?? 

Een enorme blunder die onverwacht mat in 

1 toelaat. 1...Td7! is een betere zet, waarna 

zwart zeker niet minder staat! 

2. Td8# 

Dankzij het gepende paard op c6 is het 

mat! 0-1 

 

2) OPGAVE 02  

1...Pxe3! 

Lokt de dame naar een voor haar fatale 

diagonaal. 

2. Dxe3 Lc5 0-1 

 

3) OPGAVE 03  

1...Lc5 2. Tfe1 Pc4 

en wit verliest  (minimaal) een kwaliteit. 

0-1 

 

4) OPGAVE 04 - Speelman-Scheeren 

1. Dg4! 

Een aanval op een gepend stuk. Ld7 mag 

namelijk niet wijken op straffe van mat. 1. 

Dg4! Lxg4 2. Tg7+ 

1-0 

 

5) OPGAVE 05 - Gruenfeld-Partos 

1. Th7! 

Wit pent Lg7 waardoor er een ondekbare 

matdreiging met Tf8# in de stelling wordt 

gevlochten. Na 1. Th7 helpt het 

aftrekschaak zwart ook niet meer uit de 

brand. 1...d3+ 2. Kf3 en het dreigende mat 

valt niet te pareren. 

1-0 

 

6) OPGAVE 06 - Schonwetter-S.Beukema 

1...Txf4! 2. Dxf4 Le5 0-1 

 

7) OPGAVE 07 - W.Hendriks-H.Grooten 

1...Pe2+! 

Het paard van c3 wordt weggelokt 

waardoor Td1 ongedekt komt te staan. 

2. Pxe2 2. Kf1 Pxf4 is nog erger. 

2...Txc7 

En zo profiteert zwart van de penning van 

pion d6. 

3. Ta1 Tcc8 

En zwart had een kwaliteit veroverd 

waarmee hij later de winst wist af te 

dwingen. 

0-1 

 

8) OPGAVE 08 - Grooten-Schoeber 

25. Pf6! 

Zo profiteert wit van de penning van pion 

g7. Door de aanval op De8 en Tg8 lopen er 

meer dingen mis in het zwarte kamp. 

25...Dxe2+ 

Gedwongen maar daarmee wordt de 

onderste rij verder verzwakt. 

26. Kxe2 gxf6 

Uit noodzaak geboren maar het helpt niet. 

Na 26...Th8 heeft wit een geforceerde 

variant waarmee hij materiaal wint. 27. 

dxc7+ Kxc7 28. Txd8 Kxd8 29. Lxb6+ en 

zwart verliest het 'hele huis'. 

27. Txg8 

En ook nu opgegeven omdat zwart in een 

nieuwe penning is geraakt waar hij ook niet 

uit kan komen. 

1-0 

 


