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Partij 3 (met wit) 
   
Tweepaardenspel 
Nivo 900 
 
[In deze partij wordt een openings’truc’ 
behandeld waar bijna elk kind wel een 
keer het slachtoffer van wordt omdat de 
verdedigingszet voor een beginnende 
speler moeilijk is te vinden. Het is de Pg5-
variant van het Tweepaardenspel]. 
 
 

1. e4   e5 
2. Pf3  Pc6 
3. Lc4  Pf6 

In de vorige partijen speelde zwart hier 
Lc5.  
Wit kan nu gewoon doorgaan met de 
ontwikkeling van zijn stukken, maar 
precies in deze stelling kan wit ook een 
gemene aanvalzet doen.   
 
Vraag 1: welke zet speel je (met wit)? 

7888888889 
4r0b%k!S&6 
4$p$p0p$p6 
4S0n0S#S06 
40S0S$S0S6 
4S0B0P0S06 
40S0S0N0S6 
4P*P*S*P*6 
4,N'Q(S0R6 
1222222223 
Antwoord 1: 
a. Pg5 = 2  
b. Pc3, d3, 0-0 = 1 Deze zetten zijn net zo 
goed als Pg5, alleen wat rustiger. 
 

4. Pg5  …. 
[hier is het belangrijk om de kinderen het 
probleem voor zwart te laten voelen. Laat 
ze opschrijven welke zet ze zouden doen 
(zonder punten). Er zal zeker een keer 

voor De7 (=partijvervolg) worden 
gekozen]. 
 
 

4. ….  De7 
Bijna alle kinderen die Pg5 voor het eerst 
tegen krijgen spelen deze zet (ik deed dat 
zelf ook, 35 jaar geleden). Hoe zwart wel 
moet spelen komt later in dit boek aan de 
orde in een zwartpartij. 

 
Vraag 2: welke zet speel je (met wit)? 

7888888889 
4r0b0k!S&6 
4$p$p%p$p6 
4S0n0S#S06 
40S0S$S)S6 
4S0B0P0S06 
40S0S0S0S6 
4P*P*S*P*6 
4,N'Q(S0R6 
1222222223 
Antwoord 2: 
a. Pxf7 = 1 Als de dame nog op d8 zou 
staan zou dit een dubbele aanval zijn 
(dame-toren). Nu de dame al weg is heeft 
Pxf7 iets minder zin en is slaan met de 
loper beter. 
b. Lxf7+ = 2 Welk voordeel heeft dit ten 
opzichte van slaan met het paard? (het is 
schaak, dus de koning staat de rest van 
de partij onveilig!) 

 
5. Lxf7  Kd8 

[beschouwing over de stelling als 
voorbeeld van vooruitdenken]: 
De witte loper en het witte paard staan nu 
niet erg veilig. Welke zet dreigt zwart nu te 
spelen? (h6, weg+hout). Het is dus slim 
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om de loper alvast terug in veiligheid te 
brengen.  
 

6. Lb3  d6 
Vraag 3: welke zet speel je (met wit)? 

7888888889 
4r0b"S!S&6 
4$p$S%S$p6 
4S0n$S#S06 
40S0S$S)S6 
4S0S0P0S06 
40B0S0S0S6 
4P*P*S*P*6 
4,N'Q(S0R6 
1222222223 
Antwoord 3: 
a. Pf7+!= 3 Nog een voordeel van het 
terugtrekken van de loper is dat het veld f7 
vrij is gekomen, de loper stond eigenlijk in 
de weg voor het paard. Het vrijmaken van 
een veld heet “veldruiming”, dat leer je 
eigenlijk pas in stap 4. 
b. d3, Pc3, 0-0 = 1 
 

7. Pf7+  Ke8 
8. Pxh8  Lg4 
9. f3  Lh5 

Vraag 4: welke zet speel je (met wit)? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7888888889 
4r0S0k!S)6 
4$p$S%S$p6 
4S0n$S#S06 
40S0S$S0b6 
4S0S0P0S06 
40B0S0P0S6 
4P*P*S0P*6 
4,N'Q(S0R6 
1222222223 
Antwoord 4: 
a. Pc3, d3, 0-0 = 2 Eindelijk tijd om verder 
te ontwikkelen. 

 
10. Pc3  Td8 
11. d3  Pd4 

Vraag 5: welke zet speel je (met wit)? 

7888888889 
4S0S&k!S)6 
4$p$S%S$p6 
4S0S$S#S06 
40S0S$S0b6 
4S0S#P0S06 
40B)P0P0S6 
4P*P0S0P*6 
4,S'Q(S0R6 
1222222223 
Antwoord 5: 
a. Lg5 = 2 Daar is de bekende penning 
van het paard op f6 weer! 
b. Le3, 0-0 = 1  
[ook goed om de volgende slechte zet te 
behandelen]: 
c. g4 = 0 Geen wilde zetten doen. Van de 
loper op h5 heb je eigenlijk geen last. 
Zwart kan nu zelfs heel vervelend Pxg4 
doen om de damelijn e7-h4 te openen. Dit 
heet trouwens lijnruiming. 
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12. Lg5  h6 
Vraag 6: welke zet speel je (met wit)? 

7888888889 
4S0S&k!S)6 
4$p$S%S$S6 
4S0S$S#S$6 
40S0S$S'b6 
4S0S#P0S06 
40B)P0P0S6 
4P*P0S0P*6 
4,S0Q(S0R6 
1222222223 
Antwoord 6: 
a. Le3, Lh4 = 1  
b. Pd5! = 3 Een hele mooie zet! 
c. Lxf6 = 0 Het paard op f6 heeft niet veel 
mogelijkheden. Je loper ruilen tegen dit 
paard is nu dus zonde. Daarnaast komt de 
dame op f6 beter in het spel. 

 
13. Pd5  Dd7 

De dame had weinig mogelijkheden. Wat 
zou wit spelen na De6? (Pxc7+ of Pxf6+, 
aftrekaanvallen). 
 
Vraag 7: welke zet speel je (met wit)? 

7888888889 
4S0S&k!S)6 
4$p$q0S$S6 
4S0S$S#S$6 
40S0N$S'b6 
4S0S#P0S06 
40B0P0P0S6 
4P*P0S0P*6 
4,S0Q(S0R6 
1222222223 
 

Antwoord 7: 
a. Pxf6 = 1  
b. Lxf6 = 2 Deze zet is veel leuker (en 
beter). Zwart kan de loper niet terugslaan 
want dan verliest hij de dame! 

 
14. Lxf6  Ta8 
15. Lh4  Pxb3 

Vraag 8: welke zet speel je (met wit)? 

7888888889 
4r0S0k!S)6 
4$p$q0S$S6 
4S0S$S0S$6 
40S0N$S0b6 
4S0S0P0S'6 
40n0P0P0S6 
4P*P0S0P*6 
4,S0Q(S0R6 
1222222223 
Antwoord 8: 
a. axb3 = 2 [een makkie]. De toren op a1 
staat opeens actief nu de a-lijn open is. 

 
16. axb3  c6 

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

7888888889 
4r0S0k!S)6 
4$p0q0S$S6 
4S0p$S0S$6 
40S0N$S0b6 
4S0S0P0S'6 
40P0P0P0S6 
4S*P0S0P*6 
4,S0Q(S0R6 
1222222223 
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Antwoord 9: 
a. Pe3 = 1 Van hieruit heeft het paard de 
beste mogelijkheden, bijvoorbeeld naar f5. 
b. Pb6! = 3 Een gepend stuk (pion a6) is 
geen goede verdediger.  
[hoe leer je kinderen op dit soort tactische 
mogelijkheden te letten in een partij?]: 
Eigenlijk moet je elke zet heel even 
nagaan of je trucjes kan doen. Kijk naar 
elke zet die een truc zou kunnen zijn! Bijna 
altijd blijkt dit een ‘onzinzet’ te zijn omdat 
zwart je gewoon kan slaan. Maar soms zie 
je dan dat het tóch een goede zet is! Hoe 
werkt dat bijvoorbeeld in deze stelling: 
eerste zet is Pd5-f6. Zwart moet gxf6 doen 
en dan….niks. Tweede zet is Pd5-c7+. 
Zwart doet Dxc7…ook niks. Derde zet is 
Pd5-b6. Zwart doet axb6….hé! dan doet 
wit Txa8!! Dus Pd5-b6 is een prachtzet! 

 
17. Pb6  De6 
18. Pxa8  Le7 

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

7888888889 
4N0S0k0S)6 
4$p0S!S$S6 
4S0p$q0S$6 
40S0S$S0b6 
4S0S0P0S'6 
40P0P0P0S6 
4S*P0S0P*6 
4,S0Q(S0R6 
1222222223 
Antwoord 10: 
a. Pc7+ = 2  

 
19. Pc7+  zwart geeft op. 


