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Partij 2 (met wit) 
   
Italiaans 
Nivo 900 
 
[in deze partij borduren we verder op de 
penning op f6. Daarnaast komt de penning 
van pion f7 aan de orde (veld g6 is niet 
verdedigd)]. 
 

1. e4   e5 
2. Pf3  Pc6 
3. Lc4  Lc5 
4. 0-0  Pf6 

5. d3  0-0 
6. Lg5  h6   

 
[In de vorige partij speelde zwart hier d6. 
Het gaat er nu om dat de kinderen niet 
paniekerig op f6 gaan slaan, maar de 
penning lekker intact houden]. 
 
Vraag 1: welke zet speel je (met wit)? 

7888888889 
4r0b%S&k06 
4$p$p0p$p6 
4S0n0S#S06 
40S!S$S'S6 
4S0B0P0S06 
40S0P0N0S6 
4P*P0S*P*6 
4,N0Q0R(S6 
1222222223 
Antwoord 1: 
a. Le3= 1 
b. Lh4 = 2  
c. Lxf6 = 0 Hier is zwart blij mee want hij 
heeft geen last meer van het gepende 
paard. 
 

7. Lh4  ….. 
Het is goed om het paard te blijven 
pennen door Lh4 te spelen. Maar is het 

niet gevaarlijk dat zwart de loper nog 
verder wegjaagt met g5? Hoe zou het dan 
verdergaan? We gaan deze ‘variant’ eerst 
behandelen, daarna gaan we verder met 
de echte partij.  
 

7. …..  g5 (variant) 
Vraag 2: welke zet speel je (met wit)? 

7888888889 
4r0b%S&k06 
4$p$p0p$S6 
4S0n0S#S$6 
40S!S$S'S6 
4S0B0P0S06 
40S0P0N0S6 
4P*P0S*P*6 
4,N0Q0R(S6 
1222222223 
Antwoord 2: 
a. Lg3 = 1 Geen slechte zet. Wit kan niet 
echt meer aanvallen, maar hopelijk krijgt 
zwart later in de partij last van zijn open 
koningsstelling.  
b. Pxg5! = 2 Heb je wel eens expres een 
stuk (paard of loper) weggegeven? Hier 
ruil je expres 3 punten (een paard) tegen 2 
punten (2 pionnen). Maar dat zijn wel 2 
heel belangrijke pionnen, namelijk de 
verdedigers voor de koning. Wie er 
voordeel heeft is niet altijd de speler met 
de meeste punten op het bord!  

 
8. (variant) Pxg5 hxg5 
9. (variant) Lxg5 d6 
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Vraag 3: welke zet speel je (met wit)? 

7888888889 
4r0b%S&k06 
4$p$S0p0S6 
4S0n$S#S06 
40S!S$S'S6 
4S0B0P0S06 
40S0P0S0S6 
4P*P0S*P*6 
4,N0Q0R(S6 
1222222223 
Antwoord 3: 
De penning van het paard op f6 is nu nog 
veel vervelender voor zwart omdat de 
verdedigende pion op g7 weg is. Wit moet 
nu proberen het gepende stuk te gaan 
aanvallen [aanval op een gepend stuk; 
stap 3]. Dat kan op twee manieren, in één 
zet of in twee zetten: 
a. Pc3 = 2 Een extra stuk erbij halen is het 
beste. Heb je gezien dat wit nu heel erg 
Pd5 dreigt? 
b. Df3 = 2 Eigenlijk iets minder goed dan 
Pc3, Maar waaróm is heel moeilijk te zien. 
De beste zetten voor zwart zijn nu Pd4 of 
Kg7. Omdat je met de zet Df3 tegen een 
stap3 speler de partij waarschijnlijk toch 
gaan winnen krijg je toch 2 punten. Geen 
slechte zet. Zwart zal nu Kg7 
(verdedigend) of Pd4 (tegenaanval) 
moeten spelen. 
 

10. (variant) Pc3 Lg4 
 
Vraag 4: welke zet speel je (met wit)? 
 
 
 

 
 
 
 

 

7888888889 
4r0S%S&k06 
4$p$S0p0S6 
4S0n$S#S06 
40S!S$S'S6 
4S0B0P0b06 
40S)P0S0S6 
4P*P0S*P*6 
4,S0Q0R(S6 
1222222223 
Antwoord 4: 
a. Dd2 = 2 Een prima zet. De dame heeft 
vanaf d2 weer heel andere mogelijkheden 
dan vanaf d1. Het is goed als je in een 
partij nagaat wat voor mogelijkheden een 
stuk vanaf zijn positie allemaal heeft. 
Welke mogelijkheden heeft de dame op 
d2? [idealiter komen de kinderen zelf op 
de constructie Lh6-Dg5-Dg7].  
b. Lxf6! = 3 Een truc waarmee wit een stuk 
terugwint. 

 
11. (variant) Lxf6  Dxf6 

12. (variant) Dxg4 Dg6 
[hier kun je de komende vraag iets 
moeilijker maken met de (strik)vraag “ tja, 
moet wit nu de dames ruilen of niet?”. 
Hiermee stimuleer je dat de kinderen gaan 
vooruitdenken na Dxg6 en zien dat fxg6 
niet kan. Het mooiste van lesgeven is als 
je tijdens vooruitdenken “muntjes ziet 
vallen” bij kinderen. Er zullen waarschijnlijk 
ook kinderen zijn die de penning van f7 
direct zien. Jammer is het als kinderen wel 
Dxg6 doen maar niet vooruit gezien 
hebben dat dat een dame wint]. 
 
Vraag 5: welke zet speel je (met wit)? 
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7888888889 
4r0S0S&k06 
4$p$S0p0S6 
4S0n$S0q06 
40S!S$S0S6 
4S0B0P0Q06 
40S)P0S0S6 
4P*P0S*P*6 
4,S0S0R(S6 
1222222223 
Antwoord 5: 
a. Dxg6 = 3 Een gepend stuk is geen 
goede verdediger! (stap 3). 
 
We hebben nu bekeken hoe het zou 
kunnen gaan als zwart de loper verder zou 
wegjagen met g5. Jullie hebben gezien 
hoe gevaarlijk de witte aanval dan wordt 
als wit het paard offert tegen de 2 pionnen. 

 
7. …  d6 (partij) 

 
Vraag 6: welke zet speel je (met wit)? 

7888888889 
4r0b%S&k06 
4$p$S0p$S6 
4S0n$S#S$6 
40S!S$S0S6 
4S0B0P0S'6 
40S0P0N0S6 
4P*P0S*P*6 
4,N0Q0R(S6 
1222222223 
Antwoord 6: 
a. Pc3 = 2 Het enige stuk dat nog niet 
ontwikkeld is. En inmiddels weet je ook dat 
dit paard een heel vervelende aanval op 
het gepende stuk op f6 kan doen, namelijk 
door naar d5 te springen! 

 
8. Pc3  Lg4 
9. h3  Lxf3 

Zwart slaat wel het paard. Als zwart de 
loper had teruggetrokken (Lh5) had wit wél 
g4 kunnen spelen. Zwart kan dan niet zijn 
paard offeren omdat…. dat paard gepend 
staat. Wat vervelend toch zo’n gepend 
paard! 
 

10. Dxf3  Pe7 
Zwart probeert de penning van het paard 
op f6 op te heffen.  
 
Vraag 7: welke zet speel je (met wit)? 

7888888889 
4r0S%S&k06 
4$p$S#p$S6 
4S0S$S#S$6 
40S!S$S0S6 
4S0B0P0S'6 
40S)P0Q0P6 
4P*P0S*P06 
4,S0S0R(S6 
1222222223 
Antwoord 7: 
a. Lxf6 = 2  

 
11. Lxf6  gxf6 
12. Dxf6  Pg6 

 
Vraag 8: welke zet speel je (met wit)? 
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7888888889 
4r0S%S&k06 
4$p$S0p0S6 
4S0S$S+n$6 
40S!S$S0S6 
4S0B0P0S06 
40S)P0S0P6 
4P*P0S*P06 
4,S0S0R(S6 
1222222223 
Antwoord 8: 
a. Dxg6! = 3 [“herhaling van het geleerde 
bij vraag 5. Hier is het moeilijker omdat het 
een dame”offer” is in plaats van een 
dame”ruil”]. 
b. Lxf7 = 1  

 
13. Dxg6+ Kh8 
14. Dxh6+ Kg8 

 
Vraag 9: welke zet speel je (met wit)? 

7888888889 
4r0S%S&k06 
4$p$S0p0S6 
4S0S$S0S+6 
40S!S$S0S6 
4S0B0P0S06 
40S)P0S0P6 
4P*P0S*P06 
4,S0S0R(S6 
1222222223 
Antwoord 9: 
a. Pd5 = 2 Stukken erbij halen in de 
aanval, de dame kan het niet alleen! Zwart 
dreigt Pf6+. 

 
15. Pd5  f5 

Zwart dekt nu ook met de toren het veld 
f6. 

 
Vraag 10: welke zet speel je (met wit)? 

7888888889 
4r0S%S&k06 
4$p$S0S0S6 
4S0S$S0S+6 
40S!N$p0S6 
4S0B0P0S06 
40S0P0S0P6 
4P*P0S*P06 
4,S0S0R(S6 
1222222223 
Antwoord 10: 
a. Pe7 mat of Pf6 mat = 3 Dubbelschaak! 

 
16. Pe7 mat 

 
 


