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Inhoud
Voorwoord
Minorpromotie 63
Hallo allemaal! We hebben weer allerlei leuke
items in deze Minorpromotie. Op bladzijde 18
weer een kunstwerk van
Zeno Winterberg, wat
later veel geld waard
wordt als Zeno een gerenommeerd kunstenaar is
(dus deze Minorpromotie
goed bewaren!!). De titel
is “Tovenaars” en beeldt
onderlinge strijd uit. Dan
eindelijk weer eens nieuws
van de Ollie-bot. Om bij te
lezen: zie op de NBSB-site
de MP’s van maart en juni
2014.
Verder twee pittige oefenbladen met mat in 2
en 3. Expres geplaatst
met het oog op de zomervakantie. De sleutelzetten
staan op bladzijde 18; niet
spieken dus! Maar deze MP
is meer. Te veel eigenlijk
om allemaal op te noemen,
ga dus maar snel lezen. O
ja, voor ik het vergeet: doe
vooral mee met de prijsvraag op de achterkant,
bij Hertenspinsels. Alle
inzendingen doen mee, dus
denk niet dat je kansloos
bent. Antwoord mailen
naar: minor@schaakt.nl

Minorpromotieopgave

2

Voorwoord en Inhoud

3

Ongewenste intimiteiten

4,5

De wereld rond: Frankrijk & Duitsland

6,7

Ollie-bot 5000

8,9

NK Jeugd

10,11

Wil je matten?

12,13

Eindspel

14,15

Studies met André

16,17

Oplossingen

18

Jeugdkalender

19

Hertenspinsels

20

3

Schaakverhaal

Ongewenste intimiteiten

Kees van Hogeloon
Donny Pieters was een irritant kereltje. Als het
woord “verwaand” nog niet
had bestaan, had het speciaal voor hem uitgevonden
moeten worden. Hij was 16
jaar oud en waande zich de
knapste jongen van de hele
school. Dat de meisjes daar
heel anders over dachten
leek geheel aan hem voorbij te gaan. Donny ging er
gemakshalve van uit dat alle meisjes hopeloos verliefd
op hem waren.
In werkelijkheid was de
enige die verliefd op Donny
was Donny zelf. Wat het
allerergst aan Donny was,
was dat hij niet van de
meisjes af kon blijven. Hij
moest altijd even een achterwerk aanraken of een
ander lichaamsdeel. Boze

blikken konden hem niet
stoppen en het was wachten op een flinke mep in zijn
gezicht. Hij was wel zo slim
om het altijd heel onopvallend, heel geniepig te doen,
zodat geen leraar het zag.
Donny leek te dom of te verwaand om te beseffen dat
hij zichzelf daar vroeg of
laat mee in enorme problemen zou brengen. Niemand
op school kon wachten tot
dat zou gebeuren.
Donny Pieters zat ook op
de schaakclub. Hij kon
zelfs heel behoorlijk schaken. Een toernooi had hij
nog nooit gewonnen, maar
alles leek erop dat dat nu
zou gaan gebeuren. Nog één
ronde te spelen en bij winst
op Lisanne de Vries had hij
zijn eerste toernooiwinst
te pakken. Remise was niet
genoeg. Maar niemand verwachtte dat Lisanne een
kans maakte tegen Donny,
ook Lisanne zelf niet. Tot
haar grote spijt, want ook
zij kon Donny niet luchten
of zien.
Maar op het bord kon ze
weinig inbrengen tegen
Donny en ze kwam dan ook
volslagen verloren te staan.
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Lisanne had in deze stelling wit en kon eigenlijk wel
opgeven. Maar dat deed ze
niet. Ze had nog één trucje
achter de hand. Ze speelde
h7-h8 en haalde een dame.

Donny twijfelde geen moment. De witte dame stond
nauwelijks op het bord of
ze werd er weer afgeslagen:
Da1xh8.
Tot zijn verbazing begon
Lisanne te grijnzen van oor
tot oor. “Pat!”, riep ze triomfantelijk.
“Wat?”, riep Donny vol on-

Schaakverhaal
geloof. Maar toen hij naar
het bord keek zag hij dat
ze gelijk had. Het was pat.
Hij had de toernooiwinst
zojuist uit handen gegeven.
“Tja, dat krijg je ervan als
je niet van de dames kunt
afblijven!”

werd en werd hij van school
gestuurd. En bij de schaakclub kreeg hij niet veel later ook te horen dat hij niet
meer welkom was. Pas toen
begon het langzaam tot hem
door te dringen dat hij verkeerd bezig was...

Had Donny zijn lesje geleerd? Nee. Een goeie week
later werd hij gesnapt toen
hij weer eens handtastelijk

Deze stelling kwam toevallig ook op het bord bij de
NK-jeugd in Assen, in een
partij tussen Max War-
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merdam en Wiggert Pols.
In tegenstelling tot Donny
Pieters trapte Wiggert Pols
er niet in en speelde eerst
Pd6-f5+, waarna Max Warmerdam opgaf. Wiggert
Pols werd uiteindelijk Nederlands kampioen.

Frankrijk & Duitsland

De wereld rond
1.
2.
3.
4.
5.

e2-e4
d2-d4
Pb1-c3
Lc1-g5
e4-e5

e7-e6
d7-d5
Pg8-f6
Lf8-e7
Pf6-g8

Arjon Severijnen
Heel soms gebeurt het dat
een schaakopening genoemd
is naar niet één, maar twee
verschillende landen!
Neem nu de Franse schaakopening. Je kent deze misschien wel, het is de opening
die ontstaat na de zetten e4
en e6. Binnen deze Franse opening bestaat een wat minder
bekende variant die ook wel
de Frankfurter variant wordt
genoemd. Als je goed hebt
opgelet bij aardrijkskunde,
weet je misschien dat Frankfurt een Duitse stad is. Een
Franse schaakopening met een
vleugje Duits dus!
Omdat we de vorige keer al in
Duitsland waren, kunnen we de
stad Frankfurt natuurlijk niet
aan ons voorbij laten gaan. Pak
je bord er maar bij en speel
mee.

Tot aan 5…Pg8 was het een
partij die al erg vaak in de
schaakgeschiedenis op het
bord is gekomen. De zet Pg8
is dus een beetje vreemd. Normaal speelt zwart hier bijna
altijd 5…Pfd7.
Het idee van Pg8 is wel simpel: als wit op e7 ruilt wil hij
met het paard terugnemen en
dit paard later naar bijvoorbeeld f5 verder ontwikkelen.
Maar bij schaken is het niet
verplicht om te slaan! Wat
gebeurt er als wit niet op e7
ruilt? Het is dan twijfelachtig of het paard op g8 wel zo
goed staat. Dat zal dan ook de
reden zijn dat deze variant
niet vaak wordt gekozen door
zwartspelers.
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6. Lg5-e3

b7-b6

Zwart probeert nu met zetten
als La6, c5 en Pc6 de ontwikkeling op de damevleugel af
te maken. Een logisch idee
maar toch blijft dat paard op
g8 maar een raar geval. Twee
keer met hetzelfde stuk in de
opening spelen is meestal niet
verstandig en nu heeft zwart
het stuk ook nog eens teruggespeeld naar zijn beginveld!
Kost dit niet onnodig veel tijd?
Toch valt dit mee omdat wit
zijn loper ook tweemaal heeft
gespeeld. De variant staat
bekend als ietsje beter voor
wit, maar toch kan zwart een
redelijke partij spelen met
deze gekke opzet. We gaan
nu een kort partijtje bekijken waarbij de witspeler snel
wint omdat zwart in een (simpel) valletje loopt!
7. h2-h4

Frankrijk & Duitsland
h6 en f5 nu weer een belangrijke rol gaan spelen. Wit had
toch beter zijn tijd besteed
aan het ontwikkelen van zijn
stukken.

Een venijnig schijnoffer.
Zwart kan niet slaan met Lxh4
omdat dan de dubbele aanval
Dg4 volgt. Zowel de loper op h4
als de pion op g7 (en daarna de
hulpeloze toren op h8) staan
aangevallen, waarna zwart materiaal verliest.
7. ...		

h7-h5

Ware het niet dat de zwartspeler nu in de enige val op het
bord trapt. Hij denkt dat de
pion op h4 gewonnen kan worden, maar is dat ook echt zo?
Wat denk jij?
10. Pg1-f3

Le7xh4??

Oei, dat kan dus niet!
11. Th1xh4!!

Om te voorkomen dat wit met
zetten als Dg4 en h5 snel een
vervelende aanval op de koningsvleugel kan opzetten.
8. g2-g4
9. g4xh5

Th5xh4

Zwart denkt nog steeds dat
de stukken geruild kunnen
worden…

g7-g6
Th8xh5

12. Le3-g5!!
Wit heeft agressief gespeeld
maar eigenlijk heeft het niets
opgeleverd. Zwart heeft alles
onder controle en het ooit zo
hulpeloze paard op g8 kan via

Deze tussenzet is waar het om
draait. Wit ruilt niet op h4 met
Pxh4 (waarna zwart een uitstekende stelling zou hebben),
maar hij speelt eerst deze
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tussenzet. Omdat de zwarte
dame aangevallen staat, moet
die nu zetten. Vervolgens is de
verdediging onderbroken van
de zwarte dame aan de toren
op h4. De volgende zet slaat
wit dan ook op h4 en blijft hij
een vol stuk voor. Oeps!
Dit ziet er misschien uit als
een simpel valletje waar een
zwakke speler ingetrapt is.
Maar niets is minder waar.
De zwartspeler was Hans
Ree, een bekende Nederlandse schaakgrootmeester, die in
1994 deze geweldige blunder
beging tegen grootmeester
Velimirovic. Zelfs zeer sterke
spelers trappen dus weleens in
een simpele openingstruc!

Een volgende gast

Ollie-bot 5000
militaire complex waar wij ons
bevonden. Het leek erop dat
er een tweede robot geland
was. Vanwege mijn ervaringen
met 4000 mocht ik op onderzoek uit.

Ollie-bot 5000
Op een dag, na ongeveer zeven jaar gevangenschap met
de Ollie-bot 4000, werd ik
ontboden bij generaal Dwight.
Ik voelde niets dan afkeuring
voor de handelswijze van deze man, maar hij deed mij een
voorstel dat ik niet weigeren
kon. Vrijheid! Uiteraard leerde ik veel, en stond versteld
van wat mijn metalen celgenoot me vertelde, maar zeven
jaar in een, hoewel grote cel,
was meer dan ik verdragen kon.
De robot had er geen last van,.
Zijn woonruimte, net als die
van de andere robots uit de
toekomst, is niet groter dan
een meterkast. Meer hebben
ze niet nodig om zichzelf uit
te zetten en weer op te laden.
Dwight vertelde me over een
nieuw probleem. Er was een
onregelmatigheid geconstateerd in de woestijn nabij het

weet niet hoelang dit duurde,
maar was erg moe toen het
voorbij was; ik moest gaan
zitten. Het bleek dat hij zojuist een totale analyse van
mij had gemaakt, niet zozeer
lichamelijk, maar mijn psyche
was nu voor hem een open
boek. Hij kon zelfs middels
mijn bewegingen en reacties
een dusdanige analyse maken
dat zelfs mijn gedachten te
lezen waren.

Maar staat u me toe mij te
introduceren. In mijn vorige
relaas vermeldde ik enkel dat
ik Hongaar ben, maar niet mijn
naam. Ik heet Lazlo Szalai of
Szalai Lazlo zoals wij in Hongarije zeggen.
Ik had niet veel aansporing
nodig en vertrok. Ik volgde
de weg richting de gegeven
coördinaten en al gauw stond
ik oog in oog met de tweede
robot, die ik ooit in mijn leven
heb gezien. Hij hief zijn armen en zijn handen maakten
bewegingen in de contouren
van mijn lijf. Opeens was ik
als verlamd en zag niets anders dan beelden, indrukken
en allerlei voorstellingen. Ik
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De robot sprak. Ook hij was
uit de toekomst en nu dus op
de hoogte van de gevangenneming van de 4000 serie. Alleen
was niet alles zoals de 4000
mij gezegd had. Niet dat de
4000 echt had gelogen, maar
omdat de toekomst van de
5000 anders was. Stephen
Hawking had gelijk, hoorde ik
van de 5000, toen deze had
beweerd dat tijdreizen mogelijk was. Alleen reis je naar een

Een volgende gast
ander universum, een ander
parallel universum. Dan is het
helaas niet altijd mogelijk dat
dezelfde ontwikkelingen zich
2000 jaar later zullen voordoen. Hawking vermoedde
dat zwarte gaten een doorgang vormden. Wormgaten.
De 5000 vertelde me dat er
wormgaten zijn. Niet de zwarte gaten, men wordt onmiddellijk platgedrukt door de
immense zwaartekracht. Hier
meende ik een intelligente opmerking te plaatsen: “robots
zouden tegen die zwaartekracht kunnen!” Helaas is er
geen metaal te vinden om
zelfs die druk te weerstaan.
De term wormgaten is in de
praktijk van de 5000 beter
bekend als scheuringen. De
5000 legde uit dat we via
universums kunnen reizen via
de scheuren in tijd en ruimte.
Ik schrok hevig toen de 5000
me uitlegde waar die scheuren

zich bevonden. Ik moest meteen terug naar het complex, ik
moest Dwight waarschuwen!
Zo onschuldig was de 4000

niet, ik leerde dat de scheuren
in tijd en ruimte nauw te maken hebben met het schaakspel. In de Bilguer bevinden
zich codes en formules, die
een scheuring in tijd en ruimte kunnen veroorzaken. “Maar
nee,” beweerde ik, “het was
mijn idee om de Bilguer te bestuderen. Om de tijd door te
komen.” De 5000 vertelde me
dat ik als het ware bestuurd
was geweest door de 4000, hij

kon immers ook al mijn bewegingen en reacties analyseren
en zo het zaadje planten voor
de aanvraag van het boek.
“Heb je je ooit afgevraagd,”
vroeg de 5000, “waarom de
oorsprong van het schaakspel altijd zo vaag is geweest?
Dat niemand ooit de eer heeft
gekregen voor de uitvinding,
conto heeft gekregen voor
alle regels?” Nee, dat wist ik
niet. “Het schaakspel komt namelijk uit de toekomst. Het is
uit de verre toekomst meegenomen door een tijdreiziger
om weer terug te kunnen. Von
der Lasa was niet meer dan
een beschermeling van deze
geheime codes. Hij verwerkte ze in het schaakspel, zodat
het nooit iemand op zou vallen
wat het werkelijk kon doen.”
Het duizelde me. Mocht er
voor me geen robot uit de
toekomst staan, dan zou ik dit
afdoen als geraaskal van een
krankzinnige. Ik moest snel
terug naar het complex want
de 4000 kon elk moment zijn
vrijheid verkrijgen. Mocht hij
de juiste codes vinden, wat
zou er dan kunnen gebeuren?
Wordt vervolgd.
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NK-jeugd ABC in Assen
Voor de tweede maal was het NK-jeugd AB en C te gast in Assen, provincie Drenthe. Het Van
der Valk hotel stelde opnieuw niet teleur. Prachtige foto’s op de website bevestigen dit. Dit
jaar streden 88 kinderen om de hoogste Nederlandse eer. In de hoofdgroep waren het niet
de IM’s die de dienst uitmaakten, maar outsider Wiggert Pols. Met een “lage” rating bleef hij
iedereen voor. Hulde ook voor Robin Duson, die A- èn B-kampioene werd! FM Eelke de Boer was
soeverein bij de B-jeugd. Maar wat te denken van Machteld van Foreest die als tienjarige bij
de jongens tot 14 won!! Manasvita Basa, vorig jaar nog 10e bij de C-meisjes, won nu de titel.
In geen enkele groep was een barrage nodig. Brabant nam deel met zes spelers, waarvan Max
Warmerdam, Wendy Huang en Charlie Tang het succesvolst waren.

A-jeugd

1. Wiggert Pols
2. FM Max Warmerdam
3. IM Casper Schoppen
4. FM Joris Kokje
5. FM Esper van Baar
6. IM Liam Vrolijk
7. Tyro Bekedam
8. Edwyn Mesman
9. Bas de Boer
10. Max Kanbier
16. FM Siem van Dael
18 deelnemers

AB-meisjes

1. Robin Duson
2. Anna Martinez
3. Lola den Dunnen
4. Marrit Adema
5. Timardi Verhoeff
6. Feline Waardenburg
7. Alisha Warnaar
8. Quirine Naber
9. Imre Woest
10. Marlinde Waardenburg
14 deelnemers

BP

5½
5
5
4½
4½
4
4
3½
3½
3½
2½

AB

B
A
A
B
A
A
B
A
B
B

27½
29½
28½
30½
27
26
24
28½
23
22
20½

WP

SB

21
19¾
19
18¼
15½
14¾
11
12½
7¾
10¾
4½

Elo

BP

WP

SB

6
5
5
4½
4
4
3½
3½
3
3
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26½
29
28½
27
29
22
27½
25
22½
22½

2068
2378
2396
2265
2237
2432
1955
2082
2159
1857
2268

22¼
20¼
17½
14½
13
10½
11¼
9¾
7¼
6½

TPR

2370
2376
2289
2350		
2294
2248		
2100
2114
2074
2014
1996

Elo

1920
1795
1912
1497
1911
1737
1647
1775
1418
1686

TPR

2035
1902
1905
1802
1723
1662
1703
1617
1557
1548

NK
B-jeugd

1. FM Eelke de Boer
2. Rembrandt Bruil
3. Charlie Tang
4. Jonas Hilwerda
5. Tim Grutter
6. Derk Kouwenhoven
7. Dries Wedda
8. Gilian Honkoop
9. Mick van Randtwijk
10. Job Emans
15. Lewon Gevorkjan
16 deelnemers

C-jeugd

1. Machteld van Foreest
2. Daniel Kutchoukov
3. Onno Elgersma
4. William Shakhverdian
5. Khoi Pham
6. Wahe Boghossian
7. Duncan Klaren
8. Kasper Bleeker
9. Romayn Brandsma
10. Roger Labruyère
24 deelnemers

C-meisjes

1. Manasvita Basa
2. Wendy Huang
3. Nina de Putter
4. Veronique Bogouslavskii
5. Sara Martinez
6. Kavya Raulji
7. Mirthe Hatzmann
8. Rolinde den Heijer
9. Marieke van Essen
10. Kathleen Velasco
16 deelnemers

BP

WP

6½
5
4
4
4
4
4
4
3½
3½
2

BP

8
7½
6½
6
5½
5
5
5
5
5

BP

6
5½
5
4
3½
3½
3½
3½
3½
3½

27
26½
31
28½
27½
27
26½
25½
23½
21½
19½

SB

25
16¾
16
13
14¼
12½
12
14½
9
7¾
3¾

Elo

WP

50
48
48½
46½
50½
46½
44½
44
43½
36½

SB

43
38¼
33¼
24½
26½
22½
20½
18
19¾
18¼

Elo

WP

SB

Elo

28½
27
26
27
25½
25
24
22½
22
21½

11

2318
1998
2127
2108
1974
2091
2096
1889
1992
1803
1821

23¾
20¼
14½
14
10
11¼
9¾
8¼
9
9¾

2132
1902
2060
1777
1983
1748
1713
1737
1715
1665

1402
1572
1672
1004
1446
1394
1323
1538
1282
1284

TPR

2467
2143
2120
2026
2026
2062
2023
2029
1871
1880
1708

TPR

2194
2138
2038
1964
1954
1850
1871
1706
1791
1791

TPR

1675
1594
1588
1404
1408
1444
1477
1391
1461
1380

Wil je matten?

Mat in 2 (wit aan zet)
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Wil je matten?

Mat in 3 (wit aan zet)
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Eindspel

Pionnekes (4) Sleutelvelden II

Oliver de Hert
We stopten vorige keer bij dit
diagram:

We plaatsen twee koningen bij
de f5-pion. Zwart heeft ook
net de zet: 1…Kf8 gespeeld en
de oppositie genomen. Helaas
voor hem is dat niet afdoende.
Het best is om nu gewoon te
schaken:
1.
2.
3.
4.

Het laat zien dat een pion op
de vijfde rij, net als een pion
op de zesde, zes sleutelvelden heeft. Waarom is dit? Het
klinkt niet logisch. Er lijkt te
veel ruimte voor de zwarte
koning te zijn. Laten we dit
eens verder onderzoeken.
Het komt namelijk doordat
de oppositie nu even geen rol
speelt. Zie het volgende diagram:

Kf6-g6
f5-f6
f6-f7
Kg6-g7

Je raadt het al, wit gaat winnen omdat hij een sleutelveld
kan bezetten:

Kf8-g8
Kg8-f8
Kf8-e7

En wit wint. Wat is er gebeurd? We hebben het in een
eerder artikel al uitgelegd.
Zwart wil eigenlijk op: 3. f7
de zet 3…Kf9 spelen, maar er
is geen negende rij en daardoor wordt zwart als het ware
tegen de rand van het bord
gedrukt en weggeduwd naar,
in dit geval veld e7.
Pionnen op de vierde rij en
lager hebben slechts drie
sleutelvelden:
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1. Ke5-e6!
Sleutelveld bezet. Wit heeft
de winst te pakken. Nu nog
slechts de technische fase:
1. ...		

Kg7-f8

Na 1…Kg6 wint wit wel erg
makkelijk: 2. f5+ Kg7 3.Ke7
Kg8 4.f6 Kh7 5.f7
2. Ke6-f6

Kf8-g8

Eindspel
3. Kf6-e7
4. f4-f5

Kg8-g7

zoals we eerder behandeld
hebben. Nu zwart zo geniaal
2…Kd7 heeft gespeeld vraag
je je misschien wel af hoe wit
dan winnen moet? Welnu dat
zou je kunnen weten:

Meteen naar voren stormen
werkt niet:
En de witte pion promoveert.
Zwart kan ook 1…Kg8 spelen,
na 2. Ke7 Kg7 3.f5 hebben we
de diagramstelling.
Nu kom ik graag terug op stelling 4 van de Hertenspinsels
van MP 58. Die had je nog
tegoed. Het is voor mij een
stelling waarin ik meteen kan
zien of een leerling de theorie
van de sleutelvelden begrepen heeft.

1. Kd1-d2
2. Kd2-d3

1. Kd1-c2!!
2. Kc2-b3!!
3. Kb3-b4

Kf8-e7
Ke7-d6

Kf8-e7
Ke7-d7!!

Met dank aan de theorie van
de oppositie! Hier zou zwart
na: 2…Kd6? 3.Kd4 Kc6 4. Kc4
Kd6 5. Kb5 verloren hebben.
Maar nu, na 2…Kd7 is het remise. Omdat zwart nu op elke
witte koningszet de oppositie
pakt: 3. Kc4 Kc6 of 3. Kd4 Kd6
of ook 3.Ke4 Ke6. Op 3.c4 Kd6
4. Kd4 Kc6 is het ook remise

Om te winnen gaat wit veld b5
(sleutelveld) veroveren.
3.
4.
5.
6.

...		
Kb4-c4
Kc4-b5
Kb5-c5

Kd6-c6
Kc6-d6
Kd6-c7

Wit heeft nu alles wat hij
maar wensen wil: de oppositie,
bezit over alle drie de sleutelvelden en een extra tempo
met zijn pion.
Volgende keer gaan we verder
met dit onderwerp.
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Studies

Damepromoties
De kansen van wit om te winnen zitten in de pion die hij
nog heeft. Als zwart deze kan
slaan is het remise of wint
zwart. De eerste zet is dus
gedwongen.
1. f6-f7+

André van der Graaf
Deze keer ga ik drie stellingen
bespreken waarin de promotie van pionnen in een eindspel
van belang zijn. De vorige keer
waren we lekker op de gekke
toer met minorpromoties, nu
hoeven we daar geen rekening
mee te houden en promoveren
we weer lekker tot dame.
Om erin te komen een makkelijke studie.

van de witte pion tot dame.
De tweede stelling is van dezelfde componist.
Mesman 1982

Pg4-f6+

Zwart geeft schaak en dreigt
met Kg7 de promotie tegen
te houden. Wit moet dus naar
voren met de koning, maar
moet hij naar g6 of naar h6?
2.Kh6 leidt slechts tot remise
na het mooie torenoffer 2…
Te5!! 3.Lxe5 is remise door
pat. En na 3. f8D+ Pg8+ kan de
witte koning alleen maar naar
g6. De zwarte toren ontneemt
de witte koning vluchtvelden:
4. Kg6 pat.

Wit aan zet wint
Zwart lijkt te gaan promoveren en wit kan maar één ding
doen:
1. Tc8-g8

Mesman 1982

Analysediagram

f4-f3

Tot zo ver logisch, zwart
dreigt door te lopen naar f2
en daarna kan een losse toren
geen twee vrijpionnen tegenhouden. Wit moet wat bedenken en probeert de slechte
positie van de zwarte koning
uit te buiten.
2. Pb8-a6!

2. Kh5-g6

Wit aan zet wint

Is dus juist en zwart kan niks
meer doen aan de promotie
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Na 2…f2 volgt 3. Txg2! en de
zwarte f-pion staat nu gepend aangezien a2 een mat-

Studies
veld is geworden. Het paard
bestrijkt immers veld b4! 2…
Ka4 is een andere optie, maar
ook dit werkt niet. 3 Pc5+ en
na 3…Kb4 4. Pe4 is wit op tijd
om alle zwarte pionnen op te
eten. Het offer aannemen is
dan ook de enige optie die over
is, en daarna mag wit weer bewijzen dat de toren sterker
is dan de pionnen.

De laatste studie is van Platov
en Platov uit 1909.

2. ...		

Wit aan zet wint

Ka5xa6

Maar nu heeft wit een briljante oplossing:

Alle begin is makkelijk:
d5-d4

3. Tg8-g5!!

3. ...		

f3-f2

a2-a1D

Dit is de meest logische zet
en geeft zwart nog de meeste
kans.

1. Le7-f6

De zwarte koning kan niet
meer bewegen en een van de
pionnen op de f- of g-lijn moet
zetten!

2. ...		

Maar nu? De loper is afgesloten en niks lijkt de promotie
nog in de weg te staan. De
eerste gedachte is dat Pf3 in
combinatie met Lxd4+ moet
winnen, aangezien zwart eerst
nog een witte pion op moet halen. Wit heeft dan genoeg tijd
heeft om het pionneneindspel
te winnen. Maar na: 2. Pf3 a1D
3.Lxd4+ Dxd4 4.Pxd4 Kxd4
5.Kg4 Kxd3 6.Kg5 Ke4 7.Kh6
Kf5 8.Kxh7 Kf6 is het slechts
remise. De winnende zet is
een paardoffer:

Voor 3. Lxd4+ zie de eerdere
analyse. Maar wit heeft nu een
nieuwe, gemene truc in stelling
gebracht:
3. Pe2-c1!!
Wit dreigt mat te geven op g5!
Dxc1 kost zwart de dame na
Lg5+ en Kd2 kost ook de dame
na Pb3+
3. ...		
4. Lf6xd4+

Da1-a5

Nu mag wit wel de loper geven.
4. ...		
5. Pc1-b3+

Ke3xd4

2. Pg1-e2!
Maar alles verliest hier al.
4. Tg5xg2
5. Tg2-a2#

f2-f1D

Als zwart het paard slaat,
slaat de loper op d4 en wint
wit makkelijk.
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En de zwarte dame gaat verloren.
Volgende keer weer veel moois
uit de wereld van de schaakstudie.

Oplossingen

Wil je matten? (Oplossingen van bladzijden 12 en 13)
Mat in 2 (sleutelzetten)
1.Kf6
1.Lg8

1.Pb5

1.Db7

1.De6

1.Pe7

Mat in 3 (sleutelzetten)
1.Tc8+
1.Lf7+

1.Txf5+

1.Dxg6+

1.Dd6+

1.Dg7+

Minorpromotieopgave (bladzijde 2)
Deze keer een studie van
Duras (1933). Thema is
minorpromotie tot loper.
Wit aan zet wint. Het begint
met: 1.Tg6 Tf8 2.Te6 [na
2.Tg8 Ld6 3.Kb6 Le7 komt

wit niet verder] 2...La5
[een mooie verdediging op:
3.Kxa5 volgt uiteraard 3…
Txf7] 3.Te7 [alleen zo! Op
3.Te8+ volgt 3…Ld8 4.Txf8
pat] 3...Ld8 4.Te8 Th8!
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[voor 4...Txe8 zie einde studie] 5.Tg8! [5. Txh8 is weer
pat] 5...Txg8 6.fxg8L! [er
is geen verdediging meer
tegen het mat] 6…La5 [of
een ander veld] 7.Ld5#

Jeugdkalender
Juni
2
3
9
16
23

NK schoolteams BO finale dag 1 in Gouda
KNSB Stertrainingen Reserve 2
NK schoolteams BO finale dag 2 in Gouda
NK schoolteams BO finale middenbouw in Utrecht
Chessity Nationale Pupillendag FGH in Meppel

en dan:
Zomervakantie !!!!!!!!!!

Check ook deze links:
http://www.nbsb.nl/kalender/
https://www.schaken.nl/kalender
Kies bij de knop -filter op tags- voor “Jeugd” en toets daarna de knop “Verfijn”

“Zonder
fouten kan
genialiteit in het
schaken niet bestaan”
(Emanuel Lasker)
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I

n november is het zover: de WK-match Carlsen
– Caruana. Tijd voor ons om er een voorschot
op te nemen in de vorm van een quiz. Raad
welk diagram van een Caruana- en welk uit een Carlsenpartij komt. Wil je meer doen dan alleen maar
raden, zoek dan de stellingen op. Dit kan niet via
de database, want de partijen zijn van 2018. Als je
New in Chess leest, zul je succes hebben, maar ook
lezers van Schaakmagazine komen niet bedrogen
uit. Doe vooral mee, want Albert Jan heeft een weergaloos prijzenpakket klaarliggen! Natuurlijk mag je ook gokken of beredeneren van
wie een stelling is. Elke inzending dingt mee, stuur dus vooral in! E-mail:
minor@schaakt.nl
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Hertenspinsels

Caruana of Carlsen?

