
De pion doorbraak in het pion-eindspel 
Laatst aangepast op 31 mei 2016. 

● Schaakzone »  
● Eindspel »  
● De pion doorbraak in het eindspel 

De pion doorbraak is een belangrijk middel om in het pionnen eindspel 
een vrijpion te creëren. Vaak worden er een of twee pionnen geofferd 
zodat een andere pion als eerste kan promoveren. Zo snel mogelijk een 
nieuwe dame halen is natuurlijk het doel. 

(1) Wit forceert een doorbraak 
In diagram (1) staat de witte koning ver van de actie. Het lijkt alsof de 
zwarte koning simpelweg de witte pionnen kan gaan pakken. De witte 
pionnen forceren echter een doorbraak en (wit aan zet) speelt 1. b6! Als 
zwart deze pion niet slaat zal wit op a7 of c7 slaan en promoveren, dus 
zwart slaat: 1... cxb6. Wit vervolgt met 2. a6 en zwart is weer verplicht 
terug te slaan: 2... bxa6. De doorbraak is gelukt: wit speelt c6 en loopt door 
naar de promotie, omdat de zwarte koning buiten het vierkant staat. 
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(2) Een onverwachte doorbraak 
In diagram (2) lijkt de verre vrijpion van zwart beslissend te zijn. Wit 
forceert echter een doorbraak met 1. c6! dxc6 2. d6 dxc6 3. f5 en de 
zwarte koning kan de f-pion niet tegen houden. Let op dat na 1. c6! Kb6 
geen redding is. Wit speelt niet het foute cxd7 maar het sterke: 2. d6! exd6 
3. f5 en de pion is onhoudbaar. 
Een doorbraak oefening 

(3) Hoe breekt wit door? 
Hoe forceert wit een doorbraak in diagram (3)? Denk goed na wat het 
meest dwingend is, want de zwarte koning staat niet heel ver weg! 
Wit breekt succesvol door met het dwingende: 1. g5 hxg5 2. f6 gxf6 3. 
h5.(Controleer dat 1. h5 niet dwingend genoeg is vanwege 1...Kd6!) 
Het verhaal is echter nog niet helemaal over: zwart speelt 3...g4 en gaat 
ook doorlopen met zijn pion zoals in diagram (4). Wat moet wit doen? 



(4) Wat moet wit doen? 
Hopelijk heb je gedacht aan de eerdere les over het vierkant: 4. Kd4 (of 4. 
Kd3)brengt de witte koning in het vierkant. De witte koning kan de zwarte 
pion stoppen. De zwarte koning is echter veel te ver weg, dus wit zal zijn 
h-pion promoveren! 

Het eindspel van schaken 
Laatst aangepast op 31 mei 2016. 

● Schaakzone »  
● Eindspel 

Het eindspel bij schaken is de derde en laatste fase van de schaakpartij. 
Als na een hoop zetten vele stukken van het bord zijn geruild, maar de 
strijd nog niet beslit is, dan kom je in het eindspel. Het is vaak moeilijk om 
precies te beschrijven wanneer een partij in het algemeen over gaat van 
het middenspel naar het eindspel. Vaak wordt deze overgang 
gekarakteriseerd door een dameruil. Op deze regel zijn echter tal van 
uitzonderingen, waardoor je geen betere definitie kan gevan dan: hoe 
meer stukken er van het bord zijn, hoe meer het een eindspel is. Waar 
de grens tussen middenspel en eindspel dan precies ligt, moet uit de 
specifieke stelling blijken. 
Waarom bestuderen we het eindspel? 

Het is bijzonder nuttig om het eindspel te bestuderen. Met een beperkte 
basis aan kennis over het eindspel kan je al vele fouten voorkomen, zodat 
je een hoop partijen kan winnen in plaats van verliezen. Bovendien helpt 
eindspelkennis je in het middenspel. Een belangrijk onderdeel van het 
middenspel is afwikkelen ofwel het ruilen van stukken. Als je stukken kan 
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ruilen op een manier waardoor je een gunstig of winnend eindspel krijgt, is 
dat natuurlijk erg handig. Om dit goed te kunnen doen hebben we dus twee 
dingen nodig: 

● We moeten weten wat een goed eindspel en wat een slecht eindspel 
is. 

● We hebben de techniek nodig om dit goede eindspel te winnen, en 
een slecht eindspel zo goed mogelijk te verdedigen 

Deze punten zijn duidelijk. Als we in het middenspel de mogelijkheid krijgen 
af te ruilen naar een eindspel, willen we dat natuurlijk alleen doen als het 
een goed eindspel is. Daarom moeten we dus weten wat een goed 
eindspel is. Gelukkig hoeven we hier niet eindeloos veel posities voor uit 
ons hoofd te leren, maar met een aantal regels en eindspelprincipes 
kunnen we dat voor heel veel posities ter plekke bepalen. Met deze 
principes kunnen we vervolgens ook de positie uitspelen tot winst. Het 
eindspel heeft dus een aantal belangrijke principes die je zullen helpen om 
eindspelen goed te spelen! 
Hoe moet je denken in het eindspel? 

Het is belangrijk je te realiseren dat het eindspel duidelijk anders is dan 
een middenspel. Doordat er nog maar weinig stukken op het bord staan 
veranderen een aantal principes die in het middenspel gelden zeer sterk. 
De belangrijkste is dat de veiligheid van de koning minder belangrijk is, 
omdat de koning niet zo snel mat gaat als er maar weinig stukken op het 
bord staan. De koning moet dus actief helpen in de strijd, want eigenlijk 
is hij best een sterk stuk! Het tweede verschil met het middenspel, is dat 
het belangrijk is een pion te promoveren naar een dame. Dit is een zeer 
krachtig hulpmiddel, en is bijna altijd het hoofddoel in een eindspel. 
Wat moet ik weten van het eindspel? 

De benodigde eindspelkennis hangt sterk af van je huidige niveau. De 
echte beginner hoeft slechts enkele basisvaardigheden en principes te 
begrijpen, bijvoorbeeld oppositie en sleutelvelden. Die kennis is voldoende 
om simpele eindspelletjes goed te kunnen spelen. Op basis van dit idee 
zijn de onderwerpen ingedeeld op niveau: 
Eindspelstudie voor de beginnende schaker 

● Hoe werkt de koning in het eindspel? (principe van oppositie) 

http://www.schaakzone.nl/eindspel/oppositie.php


De koning in het eindspel 
Laatst aangepast op 31 mei 2016. 

● Schaakzone »  
● Eindspel »  
● Oppositie in het eindspel 

In het eindspel staan er nog maar weinig stukken op het bord, en is het 
minder waarschijnlijk dat je koning mat gezet kan worden. Het is dus 
belangrijk dat je de koning activeert en gebruikt in de strijd. Vooral in 
pioneindspelen maar ook in eindspelen met lopers of paarden en 
toreneindspelen heeft de koning een belangrijke rol. 
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(1) De witte koning moet f8 of h8 bereiken. 
Om de koning beter te begrijpen gaan we kijken naar een spelletje met 
alleen koningen, om de interactie tussen de twee koningen aan te leren 
voelen. Het spel is simpel en begint met de positie zoals in diagram (1). Het 
doel van het spel is om met de witte koning f8 of h8 te bereiken. De zwarte 
koning probeert de witte koning hiervan te verhinderen. Pak een 
schaakbord en probeer maar eens of je met de witte koning een van deze 
velden kan bereiken. De zwarte koning probeert natuurlijk dit zo goed 
mogelijk te verhinderen. 
Oppositie 



Voordat we het spel hierboven gaan oplossen gaan we eerst een belangrijk 
principe van het eindspel leren, namelijk oppositie. Je ziet een voorbeeld 
van oppositie in diagram (2). De koningen staan direct tegenover elkaar en 
de kant die niet aan zet is heeft dus de oppositie. 

Je hebt de oppositie als de koningen tegenover elkaar staan, en je NIET 
aan zet bent! 

(2) Oppositie 
Het idee achter oppositie is als volgt: de kant die aan zet is en dus geen 
oppositie heeft moet nu zijn koning spelen. Zijn tegenstander kan dan 
vervolgens kiezen om de oppositie opnieuw te pakken door de koningen 
weer tegenover elkaar te zetten. 



Andere vormen van oppositie 

(3) Verre oppositie 
De koningen die precies tegenover elkaar staan vormen de meest directe 
vorm van oppositie. Maar je kan ook een vorm van verdere oppositie 
hebben. In diagram (3) is er sprake van verre oppositie. Stel dat de zwarte 
koning naar d5 gaat, dan kan de witte koning naar d3 gaan om zo de 
originele situatie van oppositie te krijgen. 



(4) Alle hoeken zijn witte velden! 
Oppositie kan ook gebeuren als de koningen niet precies tegenover elkaar 
staan. In dat geval moet je kijken dat de koningen een vierhoek opspannen 
waarvan alle hoeken dezelfde kleur als veld hebben. Wederom heeft de 
gene die niet aan zet is dan de oppositie. Dit zie je in diagram (4). Alle 
hoeken van de vierhoek zijn witte velden. 
Terug naar het koning eindspel 



(5) De witte koning moet f8 of h8 bereiken. 
Nu we deze definities van oppositie kennen, kunnen we het spel waarmee 
we begonnen makkelijk oplossen door simpelweg de oppositie toe te 
passen. We pakken weer de beginstelling en zien dat we met 1. Ka2 de 
oppositie pakken. We vormen op die manier een vierkant met vier witte 
hoekvelden, en dus pakken we zo de oppositie. Dit is de enige manier om 
dit spel te winnen. 



(6) Nu gaan we de zwarte koning uitflanken. 
Het spel kan zo bijvoorbeeld verder gaan: 1...Kf8 2.Kb2 Ke8 3.Kc2 Kd7 
4.Kd3 Ke6 5. Ke4 Kf6 6. Kf4 Kg6 7. Kg4. Nu hebben we de positie bereikt 
in diagram 5. Om nu verder voortgang te maken richting f8 of h8 moeten 
we de oppositie opgeven zodat we de zwarte koning kunnen uitflanken. Als 
de zwarte koning naar f6 gaat, dan uitflanken wij hem door naar h5 te 
gaan. Zwart kan dan kiezen om de oppositie te pakken op f5 of f7, maar 
dan wandelen wij gewoon richting h8. Het is dus belangrijk om te 
onthouden dat oppositie een middel is, maar niet het doel. 
Het spel kan zo eindigen: 7...Kf6 8. Kh5 Kg7 9. Kg5 Kh7 10. Kf6 Kg8 11. 
Kg6 Kf8 12. Kh7 Kf7 13. Kh8. en je hebt het spel gewonnen dankzij de 
oppositie. 



 
● Matzetten met koning en toren (of dame) tegen koning. 

Mat zetten met toren en koning 
Laatst aangepast op 31 mei 2016. 

● Schaakzone »  
● Eindspel »  
● Mat zetten met toren en koning 

Een basis vaardigheid in het eindspel is mat zetten met toren en koning 
tegen een enkele koning. Het is niet heel moeilijk omdat je het 
systematisch aan kan pakken. Je dwingt rij voor rij de koning naar een rand 
van het bord. 
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(1) Een systematische aanpak. 
De toren controlleert een bepaalde rij, met de koning een rij er achter, zoals 
in diagram (1). Je gaat de zwarte koning elke keer 1 rij naar achter dwingen 
door op het moment dat de koningen tegenover elkaar staan de toren een 
rij omhoog te spelen met Ta6. De zwarte koning moet nu naar de zevende 
rij en jij kan met jouw koning naar de vijfde rij. Vervolgens begint hetzelfde 
proces: je wacht tot de koningen weer tegenover elkaar staan en speelt de 
toren een rij omhoog. Als de koning de toren aanvalt zoals in diagram (2) 
speel je hem naar de andere kant van het bord. 



(2) De toren gaat naar de ander kant. 
Probeer deze systematische aanpak een paar keer uit op een bord, dan 
heb je snel door hoe je efficient de koning naar de zijkant dwingt, en dan 
vergeet je deze vaardigheid nooit meer! 
Mat zetten met dame en koning 
Mat zetten met dame en koning gaat eigenlijk op dezelfde manier, maar 
dan nog sneller. De dame is zo sterk dat je de koning snel naar een zijkant 
of hoek kan duwen. Vergeet niet om ook je koning te gebruiken. Bovendien 
moet je uitkijken dat je geen pat zet, zoals in diagram (3). Als zwart daar 
aan zet is, heeft hij geen legale zetten en eindigt de partij in remise. Dit wil 
je uiteraard voorkomen. 



(3) Let goed op dat je met een dame niet pat zet! 
 

● Koning en pion tegen koning. (sleutelvelden) 
Voor de gemiddelde schaker 

● Pioneindspel: verre vrijpion (de vos in het kippenhok).  

De (verre) vrijpion in het pionneneindspel 
Laatst aangepast op 31 mei 2016. 

● Schaakzone »  
● Eindspel »  
● De verre vrijpion 
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Pionneneindspelen met meerdere pionnen kunnen soms nog lastig te 
beoordelen zijn. Het uitspelen van het pionneneinspel ligt soms erg 
precies, waarbij een enkele tempo het verschil maakt tussen winst of 
remise (of zelfs verlies!). 
Gelukkig is er een grote klasse van deze pion eindspelen waarbij de 
beoordeling (dus de uitkomst van de partij) gelijk duidelijk is: als een speler 
een verre vrijpion heeft of kan maken. De verre vrijpion is enorm 
krachtig in het pionneneindspel en garandeert bijna altijd de winst. 
De vos in het kippenhok 

(1) Wit wint dankzij de verre vrijpion op b4. 



We gaan de kracht van de vrijpion eens bekijken met een voorbeeldje in 
diagram (1). Wit heeft een extra vrijpion op b4 en wint door op het juiste 
moment de b-pion op te geven, om met de koning (de vos) de pionnen op 
f6 en g5 te verslinden terwijl de zwarte koning nog bezig is de b-pion te 
stoppen. De hulpeloze "kippen" worden allemaal prooi voor de witte koning 
en daarom noemen we dit principe de vos in het kippenhok. 
1. b5 Kb7 2. Ka5 Ka7 3.b6+ Kb7 4. Kb5 Kb8 5. Kc6 Merk op dat deze 
positie remise is als de andere pionnen er niet zouden zijn. Nu volgt echter: 
5...Kc8 6. Kd6! Kb7 7. Ke6 Kxb6 8. Kxf6 Vanavond wordt er kip gegeten! 
8...Kc7 9. Kxg5 Waarna wit de koning gaat plaatsen op g7, gevolgd door 
pion f5-f6-f7 f8=D met winst. 

Het principe van de vos in het kippenhok verwijst dus naar de situatie 
dat de speler met de verre vrijpion deze op een goed moment opgeeft 
om de hulpeloze pionnen aan de andere kant van het bord te winnen. 



(2) De verre vrijpion is het sterkst. 
Het tweede voorbeeld in diagram (2) toont twee dingen: wit kan met zijn 
twee pionnen een vrijpion creëren op de b-lijn. Ten tweede is deze vrijpion 
"de meest verre vrijpion" ten opzichte van "het kippenhok", en is dus 
sterker dan de zwarte vrijpion op de d-lijn. Met ver bedoelen we in dit geval 
dus niet dichtbij een promotieveld, maar juist veel lijnen weg van "het 
kippenhok". Daarom beoordelen we deze stelling als winnend voor wit. 
De partij kan verder gaan: 1. b4 beginnen met b4 is handing om succesvol 
een vrijpion te maken Ke6 2. Kf2 d4 3. Ke2 Kd5 4. Kd3 Ke5 5. a4 Kd5 6. 
b5 axb5 7. axb5 Kc5 8.b6 Kxb6 9. Kxd4 en de witte koning zal hierna de 
pionnen op g6 en h5 winnen, waarna hij zijn eigen pionnen kan 
promoveren. Probeer het zelf maar verder uit te spelen. 



De conclusie is dat de vos in het kippenhok een zeer handig basisprincipe 
is om snel te beoordelen of bepaalde pionneneindspellen (die met een 
verre vrijpion) winnend of verliezend zijn. De techniek om deze 
pioneindspelen goed uit te spelen is zoals je ziet meestal vrij eenvoudig uit 
te voeren. 
We kunnen deze kennis goed gebruiken in het middenspel. Als we in een 
middenspel de mogelijkheid krijgen om af te ruilen naar een 
pionneneindspel met een verre vrijpion, willen we dat graag doen. 
 

● Pioneindspel: het vierkant en wedren 

Het vierkant in het eindspel van 
schaken 
Laatst aangepast op 31 mei 2016. 

● Schaakzone »  
● Eindspel »  
● Het vierkant en wedren in het eindspel 

Het vierkant is een eenvoudige truuk om in een pioneindspel meteen te 
kunnen zien of een koning een vrijpion kan pakken voor hij promoveert. In 
diagram 1 staat de witte koning te ver weg om zijn vrijpion op c5 te kunnen 
helpen. De pion dreigt echter gewoon door te lopen en te promoveren tot 
een dame. 
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(1) De koning komt in het vierkant 
De belangrijke vraag is of de zwarte koning op tijd is om de pion tegen te 
houden? Die vraag is simpel beantwoord door een vierkant te tekenen van 
de pion naar zijn promotieveld, en dan even veel velden naar de zijkant. 
Als zwart aan zet is speelt hij Kf5 en komt de koning in het vierkant. Hij 
komt dus op tijd om de pion tegen te houden. Alleen als zwart aan zet is, is 
hij dus op tijd om de pion tegen te houden. 

De koning komt op tijd om de promotie tegen te houden als hij in het 
vierkant staat of komt! 



Als in diagram (1) wit aan zet zou zijn geweest speelt hij c6 en promoveert 
hij twee zetten later. In dat geval kan de zwarte koning niet in het vierkant 
komen. 

(2) De koning staat te ver weg. 
Een soortgelijke situatie zie je in diagram (2). De zwarte koning staat te ver 
weg en kan niet voorkomen dat de pion promoveert. 
Na de promotie is het weer belangrijk om te kunnen matzetten met toren of 
dame. Probeer zelf op het bord wat stellingen waar de koning wel of niet in 
het vierkant staat en vervolgens snel schaakmat te zetten. 
Wedren 
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Het tweede principe dat we gaan bekijken is de wedren. Een wedren 
ontstaat als beide spelers een vrijpion hebben die niet tegen gehouden kan 
worden. In dat geval gaat het er om wie als eerste promoveert, en dus 
ontstaat er een race of wedren. 

(3) Wit promoveert met schaak. 
In de derde diagram hebben wit en zwart allebei een vrijpion. Beide 
vrijpionnen moeten nog 3 zetten doen om te promoveren tot dame. Wit, die 
hier aan zet is, promoveert echter met schaak waardoor hij een beslissend 
tempo wint, en de zwarte promotie tegen kan houden: 1.g6 b3 2.g7 b2 
3.g8D+ 1-0 



Wedren situaties bij schaken zijn meestal erg simpel, gewoon een kwestie 
van tellen wie er eerder promoveert. Degene die als eerste promoveert 
wint, en als je beide promoveert is het meestal remise. 

(4) Mat na promotie. 
Het enige waar je dus op moet letten bij wedren stellingen, is wat er 
gebeurd na de promotie. In het eerste voorbeeld maakte een schaak een 
beslissend verschil. In diagram (4) zien we iets soortgelijks gebeuren, maar 
dan na de promotie: 1.e7 f2 2.e8D f1D 3.Da4# 1-0 en zwart gaat mat nadat 
hij gepromoveerd is. 
Een eindspel puzzeltje over het vierkant en wedren 



(5) Puzzel. Zwart aan zet. 
Nu we deze twee simpele principes bestudeerd hebben is het tijd voor een 
puzzel. Zwart is in diagram (5) aan zet. Let op dat de zwarte pion naar 
beneden beweegt. Hoe speelt zwart deze stelling zo goed mogelijk? Kan 
hij winnen, gaat hij verliezen, of is het remise? Probeer de oplossing zelf te 
vinden voordat je onderstaande antwoord bekijkt. 
De oplossing van deze eindspel schaakpuzzel 

Als zwart gaat rennen met de pion 1...e5 2.a5 e4 etc. promoveert zwart als 
tweede. Daarna gaat de zwarte dame echter verloren na: 6.Df8+ Ke5 
7.De8+ Kd4 8.Dxe1 en wit wint. 
Een wedren werkt dus niet voor zwart. Gelukkig heeft hij een betere optie 
als je het vierkant hebt herkend! Goed is: 1...Ke7! (of Ke5) waarmee hij de 



a-pion wint. Op die manier houdt zwart remise, het hoogst haalbare in deze 
stelling! 
Met het juiste plan is een eindspel vaak best simpel. De uitdaging van het 
eindspel is dat juiste plan te vinden, en op het juiste moment zien dat je 
een eindspelprincipe zoals het vierkant of de wedren toe kan passen. 
 

● Pioneindspel: doorbraak. 

De pion doorbraak in het pion-eindspel 
Laatst aangepast op 31 mei 2016. 

● Schaakzone »  
● Eindspel »  
● De pion doorbraak in het eindspel 

De pion doorbraak is een belangrijk middel om in het pionnen eindspel 
een vrijpion te creëren. Vaak worden er een of twee pionnen geofferd 
zodat een andere pion als eerste kan promoveren. Zo snel mogelijk een 
nieuwe dame halen is natuurlijk het doel. 

(1) Wit forceert een doorbraak 
In diagram (1) staat de witte koning ver van de actie. Het lijkt alsof de 
zwarte koning simpelweg de witte pionnen kan gaan pakken. De witte 
pionnen forceren echter een doorbraak en (wit aan zet) speelt 1. b6! Als 
zwart deze pion niet slaat zal wit op a7 of c7 slaan en promoveren, dus 
zwart slaat: 1... cxb6. Wit vervolgt met 2. a6 en zwart is weer verplicht 
terug te slaan: 2... bxa6. De doorbraak is gelukt: wit speelt c6 en loopt door 
naar de promotie, omdat de zwarte koning buiten het vierkant staat. 
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(2) Een onverwachte doorbraak 
In diagram (2) lijkt de verre vrijpion van zwart beslissend te zijn. Wit 
forceert echter een doorbraak met 1. c6! dxc6 2. d6 dxc6 3. f5 en de 
zwarte koning kan de f-pion niet tegen houden. Let op dat na 1. c6! Kb6 
geen redding is. Wit speelt niet het foute cxd7 maar het sterke: 2. d6! exd6 
3. f5 en de pion is onhoudbaar. 
Een doorbraak oefening 

(3) Hoe breekt wit door? 
Hoe forceert wit een doorbraak in diagram (3)? Denk goed na wat het 
meest dwingend is, want de zwarte koning staat niet heel ver weg! 
Wit breekt succesvol door met het dwingende: 1. g5 hxg5 2. f6 gxf6 3. 
h5.(Controleer dat 1. h5 niet dwingend genoeg is vanwege 1...Kd6!) 
Het verhaal is echter nog niet helemaal over: zwart speelt 3...g4 en gaat 
ook doorlopen met zijn pion zoals in diagram (4). Wat moet wit doen? 



(4) Wat moet wit doen? 
Hopelijk heb je gedacht aan de eerdere les over het vierkant: 4. Kd4 (of 4. 
Kd3)brengt de witte koning in het vierkant. De witte koning kan de zwarte 
pion stoppen. De zwarte koning is echter veel te ver weg, dus wit zal zijn 
h-pion promoveren! 
 

● Toreneindspel: De Lucena positie (de brug) en de Philidor positie (6e 
rij verdediging). 

De basis van het toreneindspel 
Laatst aangepast op 29 juli 2016. 

● Schaakzone »  
● Eindspel »  
● De Lucena en Philidor positie 

In de voorgaande artikelen hebben we vooral naar de basis eindspelen 
gekeken. Je hebt daar geleerd hoe je de koning moet gebruiken in het 
eindspel, en hoe je pionneneinspelen moet beoordelen en uitspelen. Met 
die kennis aan boord gaan we nu kijken naar toren eindspelen. 
De reden dat we naar toreneindspel kijken is simpel. Van alle partijen die 
het eindspel bereiken, zie je veruit het meeste toreneindspelen. Het 
bestuderen van de techniek van toreneindspel zal dus het meest effectief 
zijn om een betere schaker te worden. 
In dit artikel gaan we kijken naar de twee fundamentele principes van 
het toreneindspel, waar de ene speler een toren en pion heeft en de 
tegenstander een toren. In de Lucena positie kunnen we een techniek 
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gebruiken om dit type stelling te winnen. Terwijl de Philidor positie een 
techniek is om een aantal van deze stellingen remise te houden. 
De Lucena positie: het bruggetje bouwen 
De eerste stelling in diagram (1) die we bekijken noemen we de Lucena 
positie. Wit heeft een extra pion op de zevende rij en is dicht bij promotie. 
De koning staat op het moment voor de pion en kan nu geen kant op. 
Deze stelling is winnend voor wit als de pion op de b-g lijn staat. Alleen met 
een randpion blijft deze stelling remise. Dit is belangrijk om te herinneren, 
zodat je altijd weet dat deze stelling wint. Nu gaan we kijken naar de 
techniek. 

(1) De beginstand van de Lucena positie. 



Als eerste moet de koning voor de pion weg om te kunnen promoveren. 
Het ligt dus voor de hand om een schaakje te geven met 1.Tf1+, en nadat 
de zwarte koning1...Kg7 zet, kunnen we de koning spelen. Voordat we dat 
doen moeten we even goed nadenken. Als de koning voor de pion weg 
gaat, dreigen we te promoveren. Zwart zal dus schaak gaan geven met zijn 
toren, net zo lang tot we weer voor de pion gaan staan. Als de witte koning 
te ver van de pion weg loopt speelt zwart Td2 en gaat de pion verloren. 
We moeten een veilig veld vinden voor de koning dat niet te ver van de 
pion is. Omdat dit veld niet bestaat, moeten we deze zelf maken. We 
spelen een precieze zet met de toren: 2.Tf4!! zoals in diagram (2). Dit is de 
sleutelzet van dit idee; we gaan de toren gebruiken om een veilig veld op 
d5 te maken voor de koning. 



(2) De toren gaat naar de vierde rij. 
Na deze cruciale torenzet is de zet van zwart ongedwongen, bijvoorbeeld 
2...Kg8. Nu begint de witte koning zijn reis naar het veilige veld d5: 3.Ke7 
Te2+ 4.Kd6 Td2+ 5.Ke6 Te2+ 6.Kd5 Td2+ 7.Td4! 
Wit blokkeert de schaak met de toren. Nu heeft zwart geen schaakjes meer 
en wit zal de pion promoveren. We noemen deze techniek om de toren op 
de vierde rij te zetten soms een bruggetje bouwen met de toren. 



(3) De brug is gebouwd, wit wint. 

De Philidor positie 
In de vorige (Lucena) positie zagen we dat met de pion op de zevende rij, 
je een bruggetje kan bouwen om de winst te pakken, tenzij het een 
randpion is. Nu bekijken we hoe de partij met een pion minder deze situatie 
kan verdedigen (tot remise) als de pion nog niet op de zevende rij is 
gekomen. 



(4) Zwart aan zet past de philidor verdediging toe. 
Zwart (aan zet in diagram 4) kan deze positie remise houden door te 
verdedigen op de 6e rij. Hij speelt 1...Tb6! en voorkomt dat wit Kf6 met 
matdreiging kan spelen. Zwart houdt zijn toren op de zesde rij tot wit zijn 
pion vooruit speelt. Door te verdedigen op de zesde rij forceert zwart dat 
wit eerst de pion vooruit moet spelen met 2.f6 zoals in diagram (5). 



(5) Zodra wit de pion speelt, komt Tb1!. 
Precies op het moment dat wit de pion "duwt", wijzigt hij zijn strategie: hij 
speelt de toren naar de achterste rij om de koning eeuwig schaak te 
kunnen geven. Dus na 2...Tb1! eindigt de partij in remise vanwege eeuwig 
schaak na: 3.Kg6 Tg1+ 4.Kf5 Tf1+ 5.Ke6 Te1+ etc. 
De praktijk van toreneindspelen 

Deze twee posities vormen de basisprincipes van toreneindspelen. Omdat 
de "echte" schaakstelling vaak er net anders uitziet is het belangrijk om na 
te blijven denken en te letten op tactische zetten etc. Laten we eens zo'n 
stelling bekijken. 



(6) Kan wit (aan zet) dit eindspel winnen?. 
In diagram (6) is wit aan zet. Zwart is te laat om op de zesde rij te kunnen 
verdedigen en wit kan zijn koning veilig naar de zesde rij spelen: 1.Kg6 
(merk op dat 1.Kf6 Tb6+ de Philidor positie is). Na 1...Tf1 2.Kf6 (diagram 7) 
dreigt wit Ta8#. Zwart moet hier de correcte keuze maken tussen Ke8 en 
Kg8. 



(7) Welke kant moet zwart op om mat te voorkomen?. 
Laten we gewoon beide zetten analyseren en kijken wat er gebeurt. 2...Ke8 
3.Ta8+ Kd7 4.Tf8 wordt problematisch voor zwart. Hij kan niet veel doen 
om de voortgang van wit tegen te houden. 5.Kg7 Ke7 6.f6+ Kd7 7.Ta8 
Tg2+ 8.Kf8 Tf2 9.f7 Tf1 10.Ta4en wit heeft de Lucena positie bereikt. 
Zoals we eerder geleerd hebben is dit winnend voor wit. 
Zou 2...Kg8 meer opleveren? Eens kijken: 3.Ta8+ Kh7 4.Tf8. Wit past 
gewoon hetzelfde plan toe. Zwart moet nu gebruik maken van de ruimte op 
de koningsvleugel, we noemen dit de lange kant (ten opzichte van de 
pion). Zwart kan deze stelling verdedigen doordat zijn koning aan de korte 
kant staat, en de toren schaak kan geven via de lange kant. Zwart speelt 



de sleutelzet 4...Ta1 en dreigt eeuwig schaak te geven. Dit idee werkt 
omdat de toren aan de lange kant schaak kan geven van ver weg. 

(8) De toren gaat naar de lange kant. 
Voordat wit aanvaart dat zwart zijn eindspelkennis goed op orde heeft, gaat 
hij nog een poging doen voor de winst: 5.Te8 om het schaak te kunnen 
blokkeren. Zwart reageert correct door simpelweg terug te gaan: 5...Tf1, en 
wit boekt geen progressie meer, bijvoorbeeld: 6.Te7+ Kg8 7.Tg7 Kf8 
8.Tf7+ Kg8. Als verdedigende partij wil je dus je koning aan de korte kant, 
en toren aan de lange kant. 
Het is zeer nuttig om elk jaar een uurtje of misschien twee te spelen met 
deze basis toreneindspelen. Pak een schaakbord, zet een variant van deze 
stellingen op, en denk goed na waarom en wanneer je bepaalde 



belangrijke zetten moet doen. Zo krijg je gevoel voor dit type stelling en 
vind je snel de juiste zetten, ook onder tijdsdruk in een echte partij. 
 


