
 

 

Demonstratietraining over mooie schaakstellingen 
 

Maar ook over the Holy Grail, de maffia, lesmodellen en classics 
 

"Schaaktrainer Pascal Losekoot verzorgt een interactieve schaaktraining waarbij hij 
aan de hand van het lesmodel uitlegt hoe trainingen opgezet kunnen worden om een 
maximaal leereffect te bereiken. Deelnemers kunnen tijdens en na afloop van de les 
vragen stellen. Pascal zal ook ingaan op zijn ervaringen bij het FIDE Training 
seminar en (mede) aan de hand daarvan stellingen tonen waar de ware schaak-
liefhebber zijn hart aan kan ophalen.  
Enige kennis van het schaakspel is nuttig om op schaaktechnisch gebied de 
workshop te kunnen volgen.  
Doelgroep: Schaaktrainers, maar de workshop is ook geschikt voor bestuurders en 
ouders. " 
 

Iets over de workshopgever 
Pascal Losekoot is 37 jaar, woont in Soest en is sinds 6 jaar fulltime schaaktrainer, als 
ZZP'er, onder de bedrijfsnaam Schaaktraining.nl. Hij geeft privéles, schoolschaakles, en 

verzorgt trainingen en workshops bij verenigingen en voor de schaakbond. Daarnaast is 
hij KNSB kaderdocent (Schaaktrainer 1 cursus) en heeft hij ervaring op ledenwerf en 

ledenbehoud gebied - onder meer als bestuurslid bij de Baarnse Schaakvereniging. 
 

Het lesmodel 
Het lesmodel dat in de stappenmethode (en andere methodes) wordt aanbevolen, het 
"directe instructiemodel", bestaat uit de volgende onderdelen. 
 

• Oriëntatie Waar gaat de les over  

• Relevante voorkennis Voorkennis testen en activeren 

• Verwerving Uitleg, instructie van nieuwe kennis / principes 

• Verwerking Aan het werk / automatiseren van nieuwe kennis 

• Toetsing Herhaling, testen of aangeleerde ook later nog paraat is 
 
FIDE trainersseminar 
In januari 2014 bezocht ik in Wijk aan Zee een driedaagse FIDE trainerscursus, waarmee 

ik de Fide Instructor titel behaalde. Van te voren werd ik door enkele collega-trainers 
gewaarschuwd, dat ik er weinig van moest verwachten en het geldklopperij was, een 

enkeling vergeleek het zelfs met het lid worden van de (schaak)maffia. Mijn ervaringen 
waren anders.  

 
Toegegeven, de lesstijl van de cursusleider, GM Efstratios Grivas, is heel anders dan wij 
in West-Europa gewend zijn. Als je als cursusdeelnemer geen vragen stelt, dan doet hij 



het ook niet en vertelt hij zijn verhaal. Hij laat stellingen zien op het scherm, doorgaans 

behoorlijk snel en van hoog niveau, en opnieuw: als er geen vragen zijn, dan stelt hij ze 
niet. Ik veronderstel dat hij ervan uit gaat dat je het dan begrijpt en dat de leerlingen 

aantekeningen maken. Zelf vond ik het al met al best interessant. 
 

In het lesmodel dat we in Nederland hanteren zit het anders. We begrijpen dat leerlingen 
niet altijd alles in één keer snappen en proberen ze bij de les te houden, door vragen te 
stellen en hen bij de les te betrekken. We houden rekening met concentratiespanne en 

weten dat je beter de stof overbrengt in interactie met de leerling. Door vragen te 
stellen kan je ook toetsen of de stof goed begrepen is. 

 
Toch kon ik bij Grivas ook een lesmodel ontdekken: 

1. Vertel de leerling duidelijk hoe het moet (laat hem dus niet rommelen) 
2. Geef veel voorbeelden van het thema 
3. Laat ze daarna opgaven maken met het thema 
En kijk daarbij naar voorbeelden van grootmeesters: "Study the Classics" 

 

Een voorbeeld: Dame tegen pion 
Stel, je behandelt het thema Dame tegen pion. Begin je dan met de stelling simultaan uit 
te spelen, zodat de leerlingen het zelf kunnen uitvinden, of laat je eerst zien hoe het 
moet? 

De volgende winstmethode geldt voor alle 
dame vs. pion eindspelen met een b-, d-, e- en 
g-pion. 

1.Dc4+ Kb2 2.Dd3! Kc1 3.Dc3+! Nu moet de 
koning voor de pion staan. 

3...Kd1 4.Kf6 en daardoor kan de witte 

koning naderen. 4...Ke2 5.Dc4+ Ke1 6.De4+ 

Kf2 7.Dd3! Ke1 8.De3+! Kd1 9.Ke5 Kc2 

10.De4+ Kc1 11.Dc4+ Kb2 12.Dd3 Kc1 

13.Dc3+ Kd1 14.Ke4 Ke2 15.De3+ Kd1 
16.Kd3 en mat volgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Laat zien hoe het moet 
Laat je de leerlingen eerst zelf uitzoeken hoe het werkt? Of laat je het eerst zien? Ik denk 

dat de tweede aanpak een stuk efficiënter is, anders dan ben je al snel een kwartier 
(kostbare) trainingstijd kwijt. En zo geldt dat voor veel meer stellingen - in het bijzonder 

eindspelen. 
Belangrijk daarbij is natuurlijk om duidelijk te maken onder welke omstandigheden een 

regel geldt - en wanneer niet.  



Enkele voorbeelden van dit "laat zien hoe het moet". 
 

 
 

 

Pionneneindspel: randpion 
 
Regel: bij een pionneneindspel met een randpion 
(of meerdere), is het remise als de verdedigende 
koning in de hoek komt. 
 

1.Kf5 1.h5? Ke6=; 1...Kd6 2.Kf6 

Met zwart aan zet is het remise na 1...Ke6 
 
 
 

 

  

 

 

Toreneindspel: Philidor 

 
Zwart aan zet maakt remise volgens de regel van 

Philidor, die geldt voor het eindspel T+pion vs 

Toren: de verdediger zet zijn toren op de zesde rij 

en wacht net zolang tot daar een pion verschijnt. 

Op dat moment gaat de toren onmiddellijk naar 

beneden om van onder schaakjes te geven.  
 

1...Th6! Toren op zesde rij 2.c6 Th1 direct naar 

beneden 3.Kb6 Tb1+ 4.Kc5 Tc1+ 5.Kd6 Td1+ en 
remise. 

Met wit aan zet wint wit na 2.Kb6 Th1 3.Tg8+ 

Kd7 4.c6+ Kd6 5.Td8+ Ke7 6.c7. 
 

  

 

 

Verkeerde loper 

 
Bij het eindspel K + randpion + loper vs K: Als de 
loper het hoekveld niet kan aanvallen, dan kan je 
alleen winnen als de verdedigende koning niet in 
de hoek kan komen: 
 

Wit aan zet wint na 1.Lf4 
Met zwart aan zet is het dus remise na  1...Kb8, 
een voorbeeld: 2.Kb6 Ka8 3.a6 Kb8 4.a7+ Ka8 
 
 
 

 



De rol van de classics 
Een andere nadruk in de FIDE trainerscursus was "the role of the classics", de rol van 
klassieke schaakpartijen. Een klassieke partij is een partij uit het verleden tussen twee belangrijke 

spelers, met educatieve waarde. Je moet het voorbeeld uit de classic in je eigen partij kunnen 

toepassen.  
Een enorme lading classics passeerde vervolgens de revue, onderverdeeld onder vele 

thema's: loperpaar, twee zwaktes principe, ruilen, open lijn, geïsoleerde pionnen, 
toreneindspelen.  

 
Enkele voorbeelden van dergelijke classics: 

- De stelling van Saavedra (thema: vrijpion, minorpromotie, eindspeltactiek) 
- Rotlewi - Rubinstein, 1907 (thema: lange diagonaal) 
- Steinitz - von Bardeleben, 1895 (thema: koning in het midden, samenwerking DP) 

- McDonnell - De Labourdonnais, 1834 (thema: pionnenstorm) 
- Morphy - Count Isouard en de Duke of Brunswick, 1858 

 

Verschillen tussen KNSB- en FIDE trainerscursussen 
- KNSB cursus geeft veel meer aandacht aan didactiek en lesgeven aan jonge kinderen 

- FIDE cursus gaat uit van sterke, getalenteerde spelers 
- KNSB cursus sluit aan bij Nederlandse (schaak)cultuur 
- KNSB cursussen zijn getrapt (cursussen voor elk niveau),bij de FIDE cursus is zelfde 

seminar voor alle niveaus. Dat maakt het inhoudelijk voor trainers die vooral stap 3 of 
lager onderrichten niet zo interessant. 

 

Dus, snel terug naar het lesmodel en de stappenmethode! 
In de resterende tijd van deze training wil ik aandacht geven aan the Holy Grail van het 

toreneindspel, aan de hand van enkele interessante stellingen, en dat aan de hand van het 
lesmodel. 
 

 
Afbeelding: twee Holy grails naast elkaar hebben de vorm van twee pionnen 

 
Oriëntatie 

Wat is dan die Holy Grail? Dat zijn twee verbonden vrijpionnen. Keer op keer blijkt weer 
dat twee verbonden vrijpionnen van doorslaggevende betekenis zijn - voor het winnen 

van toreneindspelen. 



 

Relevante voorkennis 
Een enkele vrijpion komt niet zomaar aan de overkant, zelfs niet als deze begeleid wordt 

door een toren of de koning.  
 

 

Voorkennis: één vrijpion is niet genoeg 
 
Zowel in het linker als het rechterdeel van 

het diagram zien we het probleem van één 
enkele vrijpion: deze kan vrij makkelijk 
worden tegengehouden. 

  

 

Voorkennis 2 

 
Zelfs met twee pionnen meer kunnen 

toreneindspelen remise zijn. In deze 
stelling kan zwart door te pesten (schaakjes 

te geven) wit dwars zitten: 
 

1...Th8+ 2.Kg3 Tg8+ 3.Kf4 Tg5 4.Ke4 

Th5 5.Tf3 Th4+ 6.Ke3 Th5 ½–½ 
 

 

  

 

Voorkennis 3 

 
Echter, twee verbonden vrijpionnen 

winnen eenvoudig, bijvoorbeeld na: 

 

1...Ta5 2.f5 Kf6 3.Tb6+ Kf7 4.Kg5 Ta7 

5.g4 Tc7 6.Tb5 Ta7 7.f6 Tc7 8.Te5 Kf8 

9.Kf5 Kf7 10.g5 Kf8 11.g6 Tc8 12.g7+ 

Kg8 13.Kg6 1–0  

 
(onder begeleiding van de koning en toren 
zijn de pionnen niet te stoppen) 

 



Verwerving 
 

 

Voorbeeld 1 
 

Wit aan zet verovert de holy grail (en wint) 

na 1.Kxf4 Kg6 2.Kg4 

 
Zwart aan zet voorkomt verovering met 

1...Tf8 (1...Tb4+ 2.Kf5 Tb5+ 3.Kxf4 Kg6 is 

ook goed, wit verliest een van zijn 
pionnen.) 2.Ta1 Kg6 3.Ta5 Tf7 

 
 

 

  

 

Voorbeeld 2 
 

Zwart aan zet maakt eenvoudig remise met 
1...Tb2! (plakken) 2.Kf3 Tb3+ 3. 

2.Kf3 Tb3+ 3.Kf2 [3.Kg4 Tg3+=; 3.Kf4 
Tb2 4.Ta6+ Kg7 5.Kf3 Tb3+=] 
 

3...Tb2+ 4.Kg1 Tb1+ 5.Kh2 Tb4 remise 
 
 

 
 
 

Minder sterk is overigens 1...Tb4+ 2.Kh5 
Tb2 3.Ta6+ Kf7 4.Tg6 en wit heeft nog 

kansen. 
  

 

Voorbeeld 3 
 
Wit aan zet wint, maar hij moet wel 

opletten: 1.h7+? Kh8 2.Kg5?? (2.Te7 wint 
wel: 2...Td6+ 3.Te6 en ook 2.Tg7 is goed: 

Td6+ 3.Ke7!) Td5+ 3.Kh6 Th5+ 4.Kxh5 

pat. 
 

1.Tb5! Td6+ 2.Kg5 Td8 3.h7+ Kh8 

4.Kh6 1–0 

 
 
 



Verwerking 

 

Opgaven Holy Grail 
 

1. Zwart aan zet 

MmMmMmMm 
mamMmdmM 
MgMmMmMm 
mMmMmMlM 
MJMmMmMm 
mMmMmMGM 
AmMLMmMG 
mMmMmMmM 
Wat is de beste manier voor zwart om 

dit lastige eindspel te verdedigen? 
 

 
2. Wit aan zet wint 

MmMmMmMm 
mMmMmMlM 
MmMmMmAJ 
mMmMmMmA 
MmMmMmdm 
mFmMmMmM 
MmMmMmMm 
mMmMmMmM 
(speel uit) 
 

 
 
 

3. Wit aan zet wint 

MmMmMmMm 
mMmMGMmM 
MmMmMmMJ 
mMmAmMmM 
MmMmMmMm 
mMmMmMlM 
MmMjMmMg 
mMmMmMmF 
De witte pionnen zijn ver opgerukt, 

maar zwart dreigt mat. Hoe lost wit dat 
op? 

4. Wit aan zet wint 

MmMmMmMm 
mMmMmMmM 
MmMmMmMm 
mMmMmMmM 
MmMmMmMm 
mdmMmfGM 
MmMmMGMm 
mMmMJFmM 
 
 
 
 
 

5. Wit aan zet 

dmMmMmMm 
mMmfmMGM 
MmDmMmMm 
mMmFmMmM 
MmMmMmMg 
mMmMmMgM 
MmMmMmMm 
mMmMmMmM 
Zwart heeft twee verbonden pionnen, 
maar dankzij de verre g-pion wint wit. 
Hoe? 

 
 

6. Wit aan zet wint 

MmMmMmMm 
mMmMmfGM 
MLMmMmMm 
mMmdgMmM 
MmMgMmMm 
mMmMmMmM 
MmMmMmMm 
JMmMmMmM 
Deze keer werkt de Holy Grail tegen: wit 

wint! 
 



Uitwerkingen opgaven Holy Grail 
 
1)  

1...Tf2+ 2.Ke3 Txh2! Zwart moet het pionnenduo uitschakelen 

2...Txa2? leidt heel snel tot problemen: 3.h4+ Kf5 4.Tb5+ Kg4 5.Tg5+ Kh3 6.h5 3.a4 

Th6 en bij goed spel kan zwart remise houden. 
2) Lewis,W, 1835 

1.Th7+ Kg8 2.Kc3 Th4 3.Kd3 Tg4 4.Ke3 Th4 5.Kf3 Tb4 6.Kg3 Ta4 7.Te7 Ta3+ 8.Kg4 

Ta4+ 9.Kg5 Ta5+ 10.Kf6 Ta8 11.h6 1–0 
3) Watkinson, 1866 

1.Tg6+ Kh3 2.Tg1! hxg1D+ 3.Kxg1 Kg3 4.Kf1 Kf3 5.e8D 1–0 
4) Kling, Horwitz, 1851 

1.Te3+ [1.Tc1 Ta3 2.Kg1] 1...Txe3 2.fxe3 1–0 Afwikkelen naar het pionneneindspel 
leidt tot eenvoudige winst. 

5) Cozio, 1792 

1.Ta6 Tg8 2.Ta7+ Ke8 3.Ke6 Kd8 4.Ta8+ Kc7 5.Txg8 g2 6.Tc8+ 1–0 
6) fragment van een studie van Troitzky, 1895 

De zwarte toren wordt ingesloten: 1.Ta7+ Kg8 2.Ta8+ Kxg7 3.Kc6 1–0 
 
Toetsing 

- Wat hebben we de vorige keer bij de toreneindspel les geleerd? 
- Uitspeelstelling (wit aan zet wint) 

 

MmDmMmMm 
mMmMmMmM 
MmMjMmMm 
mMmMmMGM 
MmMmMmFm 
mMmMmAmM 
MmamMmMm 
mMmfmMmM 
 

 

Uitwerking uitspeelstelling 
 

Wit aan zet wint, maar heel eenvoudig is het nog niet na .f4 c1D 2.Txc1+ Kxc1 3.f5 

Td4+! Dit snijdt de witte koning af, maar bij correct spel wint wit: .Kf3! Dit is de enige 

winnende zet. 4...Kd2 5.f6+– De zwarte koning kan nu niet naderen. 

 
Niet correct is het voor de hand liggende 4.Kh5? , want na 4...Tf4 5.f6 Kd2 is het heel 

moeilijk voor wit om vooruit te komen! 6.Kg6 Ke3 7.f7 Kf3 8.Kg7 Kg4 9.g6 Kg5 
evenmin goed is 4.Kg3? Td1 5.g6 Tg1+ 6.Kf4 Tg2 7.Ke5 Kd2 8.Kf6 Ke3 idem.; of 

4.Kh3? Tf4 5.f6 Kd2 6.Kg3 Ke3. Door Kf3 te spelen hou je de witte koning tegen. 
 
(Om deze stelling makkelijker te maken, verplaats c2-> b2, Kd1–>c1;Td6–>c6, Tc8–>b8.) 

 
(c) 2015 Pascal Losekoot / www.schaaktraining.nl 


