
O prachtige randpion 
 
Enige tijd geleden smaakte mij het genoegen om binnen 10 dagen meerdere keren 
geconfronteerd te worden met de ondoorgrondelijke eigenschappen van de randpion. Hij lijkt 
zo kwetsbaar en eenzaam daar aan de rand van het bord, maar kan uitgroeien tot een 
wonderbaarlijke kracht met zijn eigen schaakwetten. 
Allereerst was er een vlot partijtje in de interne, waarin blijkt hoe onstuitbaar een vrije 
randpion in het middenspel kan zijn: 
 

Hulshof,Peter - Jellema,Yme Jan, 1-11-2007 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.Ld3 Pc6 5.c3 Pf6 6.Lf4 Db6 7.Db3 Dxb3 8.axb3 Ld7 9.Pd2 

g6 10.Pgf3 Lg7 11.0–0 0–0 12.Pe5 Pxe5 13.Lxe5 a5 14.Ta3 b5 15.Tfa1 a4 16.bxa4 Txa4 
17.Txa4 bxa4 18.Lc2 Ta8 19.b3 Met zijn laatste zet forceert wit nu een vrije randpion, die 
praktisch lastig is af te stoppen. Op een late donderdagavond en met een tegenstander die het 
onnauwkeurige 5...Pf6 met behulp van enige alcoholische versnaperingen had zitten 
verwerken is het zaak praktisch te spelen. 19...Tc8 20.bxa4 Txc3 21.Ld1 Pe8 22.Pf3 Lf8 

23.Le2 f6 24.Lf4 Pc7  

 
Nadat zwart zijn stukken wat traag heeft hergegroepeerd wordt het nu tijd voor de opmars van 
de randpion. 25.a5 e6 26.a6 Pa8 27.Tb1 g5 28.Ld2 Tc8 29.a7 Ld6 30.La6 Te8 31.Lb7 Kf7 

32.Pe1 Ke7 33.Pd3 Td8 34.La5 Th8 35.g3 La4 36.Pb4 Kd7 37.Pa6 



 
Alles gegroepeerd rond die kwetsbare, maar o zo prachtige randpion. 37...Lc6 38.Lxc6+ 

Kxc6 39.Pb8+ [39.Tb8 Tf8 40.Lb4 was een nog leuker slot.] 1–0 

 
Twee dagen later, in de KNSB-wedstrijd tegen De Wijker Toren, belandde ik na een lange 
reis en dito partij in een gunstig toreneindspel: 
 
Hulshof,Peter – Schoehuijs, Erik, 3-11-2007  

 
 
Mijn teamgenoten (en ik moet eerlijk toegeven ook ikzelf) hadden het punt hier al min of 
meer geteld, hun onvoorwaardelijke vertrouwen stellend in mijn illustere 
uithoudingsvermogen en doordrukcapaciteiten in dit soort eindspelen. Misschien is het tijd 
om dit vertrouwen wat bij te stellen, want ik ging hier een half uur in de denktank en kwam 
vervolgens met een @#$%-zet. Mijn gedachtepatroon ging op dat moment ongeveer als volgt: 
Als ik nu met de koning naar de randpion loop, raak ik mijn g-pion kwijt en beland ik in een 
theoretische remise. Even kijken: 1.Ke6, Tg7 2.Kd5, Kg4 3.Kc6, Kxg3 4.Kb5, Kf4 5. Te6, 
Kf5 6.Te3 en om de a-pion te winnen zal ik mijn toren op een gegeven moment op b7 moeten 
zetten, waarna de zwarte koning de kans krijgt om op de d-lijn te komen met remise. De 
andere mogelijkheid is met de koning naar e4 en zien dat ik de g-pion houdt. Ja, dat lukt 
altijd. Na Kg4 heb ik Tg6+ en na Tg7 heb ik Kf3. Hmmm, als ik de g-pion houdt moet het een 



koud kunstje zijn om te winnen. Dit analoog aan de stelling zonder de a-pionnen. Dus de pion 
zo ver mogelijk naar voren opspelen, wat altijd mogelijk is. Zwart verplichten tot zijn 
gebruikelijke verdediging op de 6e rij en dan gebruik maken van overbelasting van de toren en 
de a-pion winnen. Nog even kijken naar de andere mogelijkheid. Nee, dat lijkt toch echt 
remise, dus Ke4. 
Wat een naïviteit! Hoe stompzinnig, en dat na een half uur denken. Hieronder zal blijken dat 
dit eindspel veel lastiger is dan een ieder op dat moment bevroedde, maar de meest praktische 
kans was toch wel om met de koning naar de a-pion te gaan. De analyse die ik hiervan maakte 
is op tal van plaatsen voor verbetering vatbaar. Bovendien blijkt dat de gedachte dat de g-pion 
altijd wel naar voren komt veel te kort door de bocht was. Het is juist mijn toren die last heeft 
van de a-pionnen waardoor dit helemaal niet mogelijk is. De partij ging als volgt verder: 
 

46.Ke4 Te7+ Geeft wit alsnog de mogelijkheid om met de koning naar de a-pion te lopen. 
Beter was meteen Tg7 met overgang naar de partij. 47.Kf3 Tf7+ 48.Kg2 Kg5 49.Ta5+ Kg4 

50.Ta4+ Kg5  

 

51.Tb4 Eén van de finesses van dit eindspel is dat het pionneneindspel na 51.Kh3 Th7+ 
52.Th4 Txh4+ remise is, evenals na 51.g4 Tf4. Mede hierdoor is het niet mogelijk om verder 
te komen met de g-pion en verzandt de stelling al snel in remise. Heel anders dus dan ik me 
had voorgesteld! 51...Tf5 52.a4 a6 53.Kh3 Tc5 54.Tg4+ Kh5 55.Td4 Kg5 56.Td3 Ta5 

57.Ta3 Kh5 58.g4+ Kg5 59.Kg3 Tc5 60.Td3 Ta5 61.Td4 Tc5 62.Td3 Ta5 63.Ta3 Tc5 

64.Kf3 Tc4 65.Td3 Tf4+ 66.Kg2 Txa4 67.Kh3 Ta5 1/2-1/2 

Na afloop van de partij werd ik er door enkele teamgenoten fijntjes op geattendeerd dat dit 
eindspel toch echt gewonnen moest zijn als ik gewoon naar de a-pion was gelopen. Enkele 
losse variantjes trachtten mij hiervan te overtuigen en bij de Chinees was ik inmiddels zover 
om te geloven dat ik een simpele winst had gemist. Toch kon ik me, koppig als ik kan zijn, 
niet indenken dat het zo makkelijk was geweest. Thuis dus maar de boeken ingedoken en daar 
kwam ik tot de ontdekking dat dit eindspel veel meer herbergt dan ieder op het eerste gezicht 
zal zien. En dat had alles te maken met die onverwacht schone eigenschappen van een vrije 
randpion. Een hele week werd ik hierdoor geïntrigeerd en de bijbel voor toreneindspelen 
(Averbakh) bleef ik elke avond van mijn nachtkastje pakken om dit eindspel te doorgronden. 
Alleen al over toren + randpion tegen toren stonden 17 bladzijden in dit onvolprezen werk. 



Het weekend daarop volgde ik nietsvermoedend op internet Grischa’s avonturen in 
Leeuwarden tegen diverse grootmeesters, toen mijn oog plots viel op een partij waarin een 
soortgelijk eindspel op het bord verscheen. Meteen was ik van de wereld en dook ik zowat in 
mijn computer: 

Gharamian,T (2557) - Burmakin,V (2593), 10-11-2007 

  
 
In deze stelling besloot zwart af te wikkelen naar een toreneindspel:  
51.Kc4 Pxc3 52.Kxc3 f5 53.gxf5+ Kxf5 54.Kd3 h5 55.Tb7 c5 56.f4 gxf4 57.Tf7+ Kg4 

58.gxf4 c4+ 59.Kc3 Tc5 60.Kd4 Tf5 61.Tg7+ Kxf4 62.Kxc4 h4 63.Kd3 Te5 64.Tf7+ Kg3 

65.Tg7+ Kh2 66.Kd2 h3 67.Tg8 Kh1 68.Tg7 Te4 69.Kd1 Kh2 70.Kd2 Te8 71.Tg6 Ta8 
72.Ke2 Ta2+ 73.Ke1 Tg2 74.Tf6 Tg1+ 75.Kf2 Kh1 76.Tf8 (In een soortgelijke stelling ging 
een grootmeester (Ciocaltea) nog lelijk in de fout. Na dit eindspel vergeefs te hebben 
geprobeerd te winnen zag hij in dat er niet meer dan remise in zat en besloot het publiek te 
vermaken met een leuke slotstelling. Hij speelde 76….Tg8 en bood glimlachend remise aan, 
wat de witspeler meteen aannam. Beiden zagen echter over het hoofd dat wit het pat 
makkelijk kan opheffen: 77.Txg8 h2 78.Kg3! Kg1 79.Kh3+ Kh1 80.Ta8 Kg1 81.Ta1+ en wit 
wint!) 
76… h2 77.Tf7 ½-½ (deze stelling zal ook hieronder besproken worden) 
 
Ook deze sterke speler had dus niet kunnen winnen, ondanks de extra vrije randpion. Dit 
sterkte mijn vermoeden des te meer dat mijn eigen eindspel bij de beste verdediging ook niet 
te winnen was. Inmiddels was ik ook al een mooi eind op weg met het uitpluizen van 
Averbakh. Om het eindspel goed te begrijpen was het noodzaak eerst wat elementaire 
eindspelen te doorgronden. Van de meest elementaire wendingen zal ik nu proberen een 
verkort overzicht te geven:   
 



  
 

In een toren + pion tegen toren-eindspel is een randpion doorgaans zwakker dan andere 
pionnen. In de eerste plaats kan de op winst spelende partij met zijn koning niet achter de pion 
schuilen bij schaakjes van opzij. In de tweede plaats is de bewegingsvrijheid van de 
ondersteunende koning erg beperkt door de rand van het bord. De remisemarge wordt 
hierdoor groter, echter nauwkeurig spel blijft vereist. Wanneer de verdedigende koning voor 
de pion staat, zoals in bovenstaand diagram, dan is het eindspel meestal makkelijk remise te 
houden. Op bv. 1.Ka6 pareert zwart de matdreiging met 1… Tb1, waarna wit zijn stelling niet 
verbeteren kan. 

Ook wanneer de verdedigende koning niet voor de randpion staat bestaan er nog vele 
reddingsmogelijkheden. Zo bv. in het volgende diagram waarin de randpion is gevorderd tot 
de 7e rij. 

 

Met elke andere pion zou een dergelijke stelling makkelijk te winnen zijn door een zgn. 
“bruggetje” te bouwen om de koning voor de pion weg te halen. Hier lukt het echter niet de 
koning vrij te spelen. Bv. 1.Th2 Tc1 en de zwarte koning is niet van de c-lijn te verdrijven. 



Zou zwart dit wel toelaten dan is het nog steeds remise. Bv. 1.Th2 Tb3 2.Tc2+ Kd7 en de 
koning is nog steeds ingesloten. De verdedigingsmogelijkheden zijn zelfs zo groot dat het 
onder bepaalde omstandigheden nog steeds remise is wanneer zwart de witte koning zou laten 
ontsnappen. Zo bv. wanneer zwart 2… Kd6 zou spelen. Na 3.Tc8 Ta3 4.Kb7 Tb3+ 5.Ka6 

Ta3+ 6.Kb6 Tb3+ 7.Ka5 Ta3+ rest de witte koning niet anders dan terug te keren. Zou wit 
4.Tb8 proberen dan volgt 4… Kc7 en de koning is opnieuw ingesloten. Een fout zou zijn 3… 

Kd7 ipv 3… Ta3. Er volgt dan 4.Tb8! Ta3 5.Kb7 Tb3+ 6.Ka6 Ta3+ 7.Kb6 Tb3+ 8.Kc5 

enz. Zelfs wanneer de verdedigende koning enkele lijnen is afgesloten van de randpion blijft 
het eindspel remise: 

 

Bij een goede verdediging lukt het zelfs hier niet om de witte koning te bevrijden, bv. 1.Th2 

Kd7 2.Th8 Kc7 enz.  

Wit wint pas wanneer de zwarte koning vier lijnen van de vrijpion is afgesneden: 

 

1.Tc2 Ke7 2.Tc8 Kd7 3.Tb8 Ta1 4.Kb7 Tb1+ 5.Ka6 Ta1+ 6.Kb6 Tb1+ 7.Kc5 enz. Met 
2… Kd6 kan zwart zich hardnekkiger verdedigen, maar wit wint toch: 3.Tb8 Ta3 4.Kb7 



Tb1+ 5.Kc8! Tc1+ 6.Kd8 Th1! 7.Tb6+! Kc5 8.Tc6+! (Slechts remise is: 8.Ta6 Th8+ 9.Ke7 
Th7+ 10.Kf8 Th8+ 11.Kg7 Ta8 of  8.Te6 Ta1 9.Te7 Kb6) 8… Kb5 9.Tc8! Th8+ 10.Kc7 

Th7+ 11.Kb8 en wit wint. 

Wanneer de koning niet voor de randpion op de 7e rij staat, maar deze wel ondersteunt dan is 
verdediging over het algemeen niet mogelijk, bv.: 

 

1…Tb2+ 2.Kc8! Ta2 3.Tc7+ (mogelijk is ook 3.Tg6+ Kc5 4.Kb7 Tb2+ 5.Kc7 Ta2 6.Tg5+ 
Kc4 7.Kb7 Tb2+ 8.Ka6 Ta2+ 9.Ta5 1-0) Kd6 4.Kb8 Tb2+ 5.Tb7 1-0 

 

Wanneer de koningen verder weg staan gaat het erom welke koning als eerste bij de vrijpion 
kan komen, behandeling hiervan zou nu echter te ver voeren. 
Laten we kijken naar stellingen waarbij de vrijpion op de 7e rij staat en de toren deze pion van 
voren verdedigt. Dit is meestal remise. Illustratief zijn de volgende 2 vormen van verdediging: 
 

   
 

Wit dreigt met schaak de toren te bevrijden. De enige verdediging hiertegen is 1…Kg7!. Om 
te winnen zal wit op de een of andere manier zijn toren moeten bevrijden. Dit kan nu alleen 



wanneer de koning de pion ondersteunt. Echter wanneer de koning dit doet wordt hij door 
schaakjes weer verdreven en heeft geen velden om hieraan te ontkomen, bv 2.Kb6 Tb1+ 

3.Ka6 Ta1+ 4.Kb5 Kh7 en wit komt niet verder (let op dat het geen zin heeft om de zwarte 
koning dichter bij de randpion te brengen 4…Kf7 5.Th8! Txa7 6.Th7+ en wit wint alsnog). 
 
Het 2e verdedigingsmechanisme komt hieronder naar voren: 
 

 
 
Zwart houdt deze stelling als volgt remise: 1…Tg7+ 2.Kc6 Kg5! (laat veld g6 vrij voor de 
toren) 3.Kb6 Tg6+ 4.Kb5 Tg7 5. Ka5 Kg4 en wit komt niet verder. 
 
Tot zover voorbeelden waarbij de vrijpion al op de 7e rij staat. Een uitgebreide opsomming, 
maar wel nuttig omdat de genoemde verdedigingsmechanismen van wezenlijk belang zijn, 
ook wanneer de pion nog niet op de 7e rij staat.  
In eindspelen waarbij de vrijpion nog niet op de 7e rij staat is het, zoals al eerder genoemd, 
vrij snel remise door de verdedigende koning voor de randpion te plaatsen. Om dit te 
verhinderen zal de sterkere partij proberen de verdedigende koning af te houden. De pion, die 
nog niet op a7 staat, kan dan wél als nuttige schuilplaats dienen tegen vijandige schaakjes, 
tenminste wanneer de koning dan wel weer op tijd hiervoor weg kan komen. Dit zal de 
verdedigende partij proberen te verhinderen door de koning zo dicht mogelijk in de buurt te 
houden. Omdat de verdediging op deze principes is gebaseerd en veel overeenkomsten toont 
met bovengenoemde voorbeelden zal het niet nodig (en ook wel erg overdadig) zijn om 
opnieuw een uitgebreide opsomming te geven. Voor de finesses verwijs ik daarom naar het 
uitgebreide werk van Averbakh.  
Om een voorbeeld te geven van de complicaties die dit eindspel met zich meebrengt, wanneer 
verschillende verdedigingsmechanismen bij elkaar komen, geef ik nog 1 voorbeeld: 

 



 

 

Zwart aan zet kan dit remise houden. Er dreigt 1.a7 Kc4 2.Tc8! enz. Zwart moet daarom 
meteen actief spelen: 1….Tc1+. Wit beschikt nu over vele mogelijkheden die alle, bij de 
beste verdediging, uitmonden in remise: 
A) 2.Kb7 Tb1+ 3.Ka7 Kc5! 4.Tb8 Th1 5.Kb7 Th7+ 6.Ka8 Kc6 7.a7 Th1 8.Tc8+ Kd7 

9.Tc4 Tb1 (ook 4.Tc8+ werkt niet: 4…Kd6 5.Tb8 Tc1 6.Kb7 Tb1+ 7.Kc8 Tc1+! 8.Kd8 
Th1 9.Tb6+ Kc5 10.Te6 Th8+) 

B) 2.Kb5 Tb1+ 3.Ka4 Ta1+ 4.Kb4 Kd5 5.a7 Kc6 
C) 2.Kd6 Ta1! 3.Ta7 (3.a7 Ta6+! 4.Kc7 Kc5 5.Kb7 Tb6+ of 5.Tc8 Txa7+ 6.Kb8+ Kb6) 

3…Ta2! 4.Kc6 (4.Kc7 Th2!) 4…Tc2+ 5.Kb6 Tb2+ 6.Kc7 Kc5! 7.Tb7 Th2 8.a7 Th7+ 

9.Kc8 Th8+ 10.Kd7 Th7+! (10…Ta8 11.Kc7 Th8 12.Tb3 en wit wint) 11.Ke6 Th6+ 

12.Kf7 Ta6! 
D) 2.Kd7! Ta1 3.Kd6! Ta2! (3…Ta3? 4.Kc6 Tc3+ 5.Kb5 Tb3+ 6.Ka4 Tb6 7.a7 Td6 8.Kb5 

Td7 9.Kc6) 4.Kc6 Tc2+ 5.Kb5 Tb2+ 6.Ka4 Kc4! (alle andere zetten verliezen: 
6…Ta2+? 7.Kb3 Ta1 8.a7 of 6…Kc5? 7.a7) 7.Tc8+ (7.Ka3 Tb6 8.a7 Tc6! 9.Kb2 Tc7! 
10.Ka3 Kc5 11.Ka4 Kb6) 7…Kd5 8.Tc3 Ta2+ 9.Kb5 Kd6! (9…Tb2+? 10.Ka5! Kd6 
11.a7 Ta2+ 12.Kb6 Tb2+ 13.Ka6 Ta2+ 14.Kb7 Tb2+ 15.Kc8 Ta2 16.Tc7 of 10…Ta2+ 
11.Kb6 Tb2+ 12.Kc7 Ta2 13.Tc6 Th2 14.Kb7 Tb2+ 15.Tb6 Th2 16.a7) 10.Kb6 Tb2+ 

11.Ka7 Kd7 
 
Tot zover onze theoretische beschouwingen. Wat zegt dit nu over het eindspel dat ik zelf op 
het bord had staan? Welnu, helemaal zeker ben ik er nog steeds niet van, maar gezien 
bovenstaande lijkt het mij dat zwart voldoende mogelijkheden moet hebben om het remise te 
houden. Maar dit is wel bij de beste verdediging! Gezien de vele finesses die dit eindspel 
bezit, die ikzelf en ongetwijfeld mijn tegenstander ook niet zouden doorzien achter het bord, 
had ik ook zomaar plotseling ergens gewonnen kunnen komen te staan. Wanneer zwart vanuit 
de diagramstelling met zijn koning de g-pion ophaalt en met de toren zo lang mogelijk de a-
pion verdedigt kan wit volgens mij nooit verder komen dan de stelling uit bovengenoemd 
diagram, ook niet wanneer de zwarte koning tijdelijk afgesloten raakt door een goed getimed 
Ta4 of Te6. 
 
Tjonge, wat zo’n eindspelletje allemaal teweeg brengt! Met zo weinig stukken zoveel 
mogelijkheden en door de eigenschappen van de randpion ook bijzonder origineel. Ik heb er 
in elk geval van genoten om ze alle te bestuderen, ik hoop u ook. 



Om dit artikel te beëindigen kan ik dan ook niet anders dan de lofzang van Donner 
betreffende de randpion te citeren:  
 

  
 
Vanuit de diagramstelling ging Donner – Velimirovic, 1971, als volgt verder: 
1.Ke3 Le4 2.Kd4 Lxg2 3.Ke5 Kg7 4.Kd6 Kf8 5.Lb3 g5 6.Lg3 Ke8 7.Le5 Pd7 8.La4 Lh3 

9.Lf6 h6 10.Kc7 Lf5 11.Kxb7 Kf8 12.Lxd7 Lxd7 13.Kxa6  
 

 
 
En zwart gaf op, hetgeen aan Donner de volgende ode ontlokte: 
 
Lieve pion op a5 
 
Mooi klein ding, randpion ben je, niet meer dan één veldje mag je bestrijken. Je bent zo klein, 
bijna niets en je hebt de hele partij daar op je plaatsje gestaan, maar al die tijd was mijn hoop 
op jou gebouwd en al mijn angstig hunkeren was voor jou. Ik zag je wel, zoals je daar stond, 
kleine bengel. De mensen dachten natuurlijk dat het om de pion op d5 ging, hij trok hun 
aandacht, ja ze keken allemaal naar hem, maar jij en ik wisten het wel, het ging om jou, om 
jou en jou alleen. 



Je hebt gewacht, stouterd, je hebt je niet opgedrongen, want je wist dat ik al die tijd alleen 
maar aan jou dacht en dat je niets hoefde te doen, want dat ik vanzelf wel bij je zou komen. 
Kleine randpion, je bent nu vrij. Ga je gang, op a8 wacht jou en mij de onuitsprekelijke 
heerlijkheid. Heb mijn dank, lief klein ding.  
Ik heb je lief, je Koning 


