
In deze les ga je leren wat een aftrekaanval is. 
Doordat je een stuk verplaatst open je met een 
andere stuk een soort geheime aanval. Zo’n aanval 
is moeilijk te zien, omdat je eigenlijk altijd eerst kijkt 
naar het stuk dat gezet heeft. Kijk maar eens naar 
de volgende stelling. 

 
Zwart speelt 1. …,Lg6xe4 

Zwart heeft een tweevoudige aanval op de 
centrumpion e4. Hij besluit deze pion met de Loper 
te slaan. Wit kan deze Loper van zwart nu pennen. 
Weet je nog uit de eerdere les wat dat betekent? 
De Loper kan in dit geval beter niet weg kan gaan, 
want anders staat zwart anders mat achter de 
paaltjes. Weet je ook nog wat dat betekent? Omdat 
de Loper nu tweevoudig is aangevallen verdedigd 
zwart door de Loper te dekken met de pion van f7. 

 
Stand na 2. Tf1-e1 

Bedenk nu een goede zet voor wit. Denk aan de 
Loper die op e4 gepend staat. Kan je die nog een 
keer aanvallen? 

 
Stand na 3. f2-f3 

De Loper is niet meer te redden. Zwart speelt een 
tweevoudige aanval op c3. Na wat ruilen door 4. 
f3xe4, f5xe4 5. Lb1xe4, Le5xc3  staat de volgende 
stand op het bord.  

 
6. Le4-d5 is een aftrekaanval 

Zwart heeft nu 2 pionnen voor zijn Loper. Maar wit 
heeft een geweldige nieuwe truc: de aftrekaanval. 
Door met de Loper van e4 de Toren op c4 aan te 
vallen, dreigt wit opnieuw mat achter de paaltjes te 
zetten met de Toren van e1 naar e8. Zou zwart 
deze geheime aanval zien? Dan komt wit een 
Toren tegen 2 pionnen voor. Of zou zwart alleen 
maar denken dat de Toren is aangevallen? Dan is 
onze geheime aanval ook gelukt. 

De aftrekaanval 



Zo, nu eerst maar even oefenen. In de volgende 
stelling is de Loper op e5 gepend. De Loper gaat 
verloren tenzij wit de Loper zo neer zet dat de 
Dame niet geslagen mag worden. Wit kan dan de 
Toren slaan. Kijk maar of je hem weet (en anders 
spiek je gewoon bij de antwoorden). 

 
Oefening 1: Wit speelt een aftrekaanval 

In de volgende oefening heeft zwart te vroeg met 
zijn Dame gespeeld. De Toren op a8 doet nog niet 
mee, net als het Paard op b8 en de Loper op c8. 

 

 
Oefening 2: Wit speelt een aftrekaanval 

Er staan veel stukken op het bord. Oefening 2 is 
daardoor best moeilijk. Kijk eens of je op een 
geheime manier de Dame op f4 aan kan vallen. 

 
Oefening 3: Wit speelt een aftrekaanval 

 
Oefening 4: Wit speelt een aftrekaanval 

 
 
 
 
 
 
 

Oplossingen: 
Oefening 1: Le5-b8+. De Koning staat schaak terwijl 
de Toren ook aangevallen wordt. Oefening 2: 1. d2-
d4. De Loper op c5 is nu aangevallen (en de Dame 
op f4 stiekem ook). Oefening 3: Tg7xb7+. De Dame 
op h8 staat aangevallen. Tg7-g5 is geen goede 
aftrekaanval vanwege Dh8-h4+. Oefening 4: Pd3-c5 
met de dreiging Dc2xh7 schaakmat. 


