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Partij 4 
Met wit 
   
Deens gambiet 
Nivo 900 
 
[De standaard opening e4,Pf3,Lc4,d3 enz. 
is eigenlijk heel saai en er ontstaat vaak 
een vrij gesloten symmetrische stelling 
waarin weinig is te beginnen. Voor dit 
leerboek is het daarom handig om een 
andere opening te spelen waarin zich 
sneller tactische mogelijkheden voordoen. 
Gekozen is voor het Deens gambiet (e4 
e5 d4). Tegelijkertijd is het voor de 
kinderen mogelijk om deze opening zelf te 
gaan spelen. Het is frappant hoe weinig 
durf kinderen hebben om in de opening 
eens iets nieuws te proberen. Reclame 
maken voor het Deens gambiet na zet 2 
en de aankondiging dat deze opening vol 
zit met trucjes voor wit die we allemaal 
gaan behandelen (in meerdere partijen) 
helpt ook!] 
 

1. e4   e5 
2. d4  … 

Wit speelt direct zijn andere centrumpion 
naar voren. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld 
allebei zijn lopers snel in het spel komen. 
 

2. …  f6   
Deze pion dekt de pion op e5. Toch is het 
geen goede zet want de zet heeft ook 
nadelen. Kun je een nadeel van de zet f6 
noemen? 
Antwoord (geen punten): A. zwart kan zich 
nu moeilijker ontwikkelen doordat het 
paard niet naar f6 kan, B. de damelijn d8-
h4 wordt onderbroken wordt. En vooral: C. 
de koning staat onveiliger (de lijn h5-e8 is 
open).  
 
Vraag 1: welke zet speel je (met wit)? 
 
 
 
 
 

7888888889 
4r#b%k!n&6 
4$p$p0S$p6 
4S0S0S$S06 
40S0S$S0S6 
4S0S*P0S06 
40S0S0S0S6 
4P*P0S*P*6 
4,N'Q(B)R6 
1222222223 
Antwoord 1: 
a. Dh5+ = 0 Schaak geven is SOMS een 
goede zet. Kijk altijd eerst vooruit of je er 
wel wat mee opschiet. Als je hier vooruit 
kijkt, wat gaat zwart dan als tegenzet 
doen? (g6). En ben je dan wat 
opgeschoten met het schaak zetten? (nee, 
want de Dame moet weer terug). 
b. Pf3, Lc4 = 1 Prima ontwikkelingszetten, 
maar er is hier een betere zet… 
c. Lb5 = 0 De loper kan beter naar c4. Op 
b5 valt hij niets aan en kan hij gemakkelijk 
verjaagd worden.  
d. dxe5 = 2  
 

3. dxe5  fxe5 
Vraag 2: welke zet speel je (met wit)? 
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7888888889 
4r#b%k!n&6 
4$p$p0S$p6 
4S0S0S0S06 
40S0S$S0S6 
4S0S0P0S06 
40S0S0S0S6 
4P*P0S*P*6 
4,N'Q(B)R6 
1222222223 
Antwoord 2: 
a. Pf3,Lc4 = 1 Weer goede 
ontwikkelingszetten (net als bij vraag 1).  
c. Pc3 =0 Wel een ontwikkelingszet, maar 
het is beter om eerst de stukken op de 
koningsvleugel te ontwikkelen 
d. Dh5+ = 3  

 
4. Dh5  Ke7 (variant) 

Vraag 3: welke zet speel je (met wit)? 

7888888889 
4r#b%S!n&6 
4$p$p"S$p6 
4S0S0S0S06 
40S0S$S0Q6 
4S0S0P0S06 
40S0S0S0S6 
4P*P0S*P*6 
4,N'S(B)R6 
1222222223 
Antwoord 3: 
a. Lg5 = 0 Een leuk röntgenschaak, alleen 
kan zwart zich verdedigen met Pf6 [een 
voorbeeld van vergeten om vooruit te 
denken/te snel te zetten]. 
b. Dxe5+ = 2  
 

5. Dxe5+  Kf7 

 

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

7888888889 
4r#b%S!n&6 
4$p$p0k$p6 
4S0S0S0S06 
40S0S+S0S6 
4S0S0P0S06 
40S0S0S0S6 
4P*P0S*P*6 
4,N'S(B)R6 
1222222223 
Antwoord 4: 
a. Lc4+ = 2  

 
6. Lc4+  Kg6 

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

7888888889 
4r#b%S!n&6 
4$p$p0S$p6 
4S0S0S0k06 
40S0S+S0S6 
4S0B0P0S06 
40S0S0S0S6 
4P*P0S*P*6 
4,N'S(S)R6 
1222222223 
Antwoord 5: 
a. Df5 mat = 2 

 
7. Df5 mat 
 
4. …  g6 (partij) 

 
Vraag 6: welke zet speel je (met wit)? 
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7888888889 
4r#b%k!n&6 
4$p$p0S0p6 
4S0S0S0p06 
40S0S$S0Q6 
4S0S0P0S06 
40S0S0S0S6 
4P*P0S*P*6 
4,N'S(B)R6 
1222222223 
Antwoord 6: 
a. Dxe5+ = 2 

 
5. Dxe5  De7 

 
Vraag 7: welke zet speel je (met wit)? 

7888888889 
4r#b0k!n&6 
4$p$p%S0p6 
4S0S0S0p06 
40S0S+S0S6 
4S0S0P0S06 
40S0S0S0S6 
4P*P0S*P*6 
4,N'S(B)R6 
1222222223 
Antwoord 7: 
a. Dxh8 = 2  

 
6. Dxh8  Dxe4+ 

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

 
 

7888888889 
4r#b0k!n+6 
4$p$p0S0p6 
4S0S0S0p06 
40S0S0S0S6 
4S0S0q0S06 
40S0S0S0S6 
4P*P0S*P*6 
4,N'S(B)R6 
1222222223 
Antwoord 8: 
a. Kd1 = 0 [kinderen vergeten nog wel 
eens dat ze kunnen tussenplaatsen als ze 
schaak staan]. 
b. Le3 = 2  
c. Pe2 = 1 Het nadeel is dat Lf1 wordt 
geblokkeerd. 
d. Le2 = 2 De meest logische zet omdat 
wit ook snel kort wil rokeren. Het nadeel 
lijkt dat zwart op g2 kan slaan… [het is 
heel knap als kinderen Le2 achterwege 
laten omdat ze Dxg2 gezien hebben. Pech 
dat ze minder punten krijgen dan kinderen 
die Le2 spelen zonder Dxg2 te hebben 
gezien]. 

 
7. Le2  Dxg2 

Ai, dat is vervelend! Gaat we nu zelf ook 
een toren verliezen? 
 
Vraag 9: welke zet speel je (met wit)? 
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7888888889 
4r#b0k!n+6 
4$p$p0S0p6 
4S0S0S0p06 
40S0S0S0S6 
4S0S0S0S06 
40S0S0S0S6 
4P*P0B*q*6 
4,N'S(S)R6 
1222222223 
Antwoord 9: 
a. Dxg8 = 1  
b. Lf3! = 3 Een prachtige verdediging! Kijk 
eens goed naar de loper, de toren en het 
paard. Welk stuk daarvan staat ongedekt? 
(geen, ze dekken elkaar). En de zwarte 
dame is ook nog gevangen! 

 
8. Lf3  Dxf3 
9. Pxf3  Pe7 

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

7888888889 
4r#b0k!S+6 
4$p$p#S0p6 
4S0S0S0p06 
40S0S0S0S6 
4S0S0S0S06 
40S0S0N0S6 
4P*P0S*S*6 
4,N'S(S0R6 
1222222223 
Antwoord 10: 
a. Pc3, Lg5, 0-0 = 1  
b. Lh6 = 2 Aanval op een gepend stuk! 

 
10. Lh6  Kf7 

 

Vraag 11: welke zet speel je (met wit)? 

7888888889 
4r#b0S!S+6 
4$p$p#k0p6 
4S0S0S0p'6 
40S0S0S0S6 
4S0S0S0S06 
40S0S0N0S6 
4P*P0S*S*6 
4,N0S(S0R6 
1222222223 
Antwoord 11: 
a. Dxf8+ = 2  
b. Pg5+!= 3 Zelfs al lijkt de beste zet heel 
makkelijk (Dxf8), dan nóg is het goed om 
even te kijken of er nog een betere zet is. 
En Pg5+ is prachtig omdat de koning niet 
kan ontsnappen naar e6. 

 
11. Pg5  Ke8 

Vraag 12: welke zet speel je (met wit)? 

7888888889 
4r#b0k!S+6 
4$p$p#S0p6 
4S0S0S0p'6 
40S0S0S)S6 
4S0S0S0S06 
40S0S0S0S6 
4P*P0S*S*6 
4,N0S(S0R6 
1222222223 
Antwoord 12: 
a. Dxf8 mat = 2  

 
12. Dxh6 mat 

 


