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Inhoud

Voorwoord

Minorpromotie viert
feest! We bestaan tien
jaar! Het eerste nummer
zag op januari 2001 zijn
levenslicht. De Minor-
promotie,die jenu inhan-
den hebt, is het 34ste
nummer. We hopen ui-
teraard nog lang door te
kunnen gaan. Nieuw in de
Minorpromotie is een
eindspelrubriek.

Er wordt altijd over ons
jeugdschakers gezegd
dat we de theorie heel
goed kennen, “pluggen”
wordt dat ook wel ge-
noemd, maar dat we te-
kortkomen in het eind-
spel. Daar gaan we
verandering in aanbren-
gen. De eindspelhotline
wordt bij deze geopend.
Bel: 06-41339184 voor
al je eindspelvragen. De
beste worden uitgebreid
behandeld in de nieuwe
Minorpromotie. Verder
in dit blad:Arjon had zijn
koffers in Rusland laten
staan enmoest vanuit Po-
len terugrijden en kwam
en passant in Letland te-
recht. We hebben de le-
gende van Paolo Boi met
een vreselijk moeilijk
probleem en Harry Pot-
ter komt ook even een
bakkiedoen.Jehoorthet
goed: de redactie heeft
het er maar druk mee!
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De legende van Paolo Boi
Schaakverhaal

Schaken is al een heel ou-
de sport, met een rijke
geschiedenis. Er zijn
schaakpartijen bekend
die bijna 200 jaar oud
zijn, maar de geschiede-
nis gaat nog veel verder
terug. Helaas werden
daarvoor schaakpartijen
bijna nooit genoteerd,
dus die kunnen we niet
meer terughalen. Wel
zijn er verhalen bekend
over schakers van vroe-
ger en daar is dit er één
van.

Van 1528 tot 1598 leef-
de Paolo Boi. Hij gold in
zijn tijd als één van de
beste schakers ter we-
reld. Hij kwam uit Sicilië,
een eiland dat tegen-
woordig bij Italië hoort,
maar toen van Spanje
was. Omdat hij zo groot
ensterkwas,waszijnbij-
naam “Il Bove”, oftewel:
“De Os”. Hij reisde veel

en beleefde veel, je zou
zo een film over zijn le-
venkunnenmaken.Als21-
jarige speelde hij een
schaaktweekamp tegen
depaus (paus Paulus III).
Paolo Boi won die tweek-
amp en de paus bood hem
aan kardinaal te worden.
Paolo Boi had hier echter
geen zin in. Hij speelde in
1574 in Spanje tegen Ruy
Lopez (ook een heel be-
kende schaker uit die
tijd,hij geldtalsdegees-
telijk vader van de
Spaanse opening) en ver-
sloeg hem. Op de terug-
weg van Spanje naar Si-
cilië werd hij gevangen
genomen door Algerijnse
piraten en als slaaf ver-
kocht aan een rijkeTurk-
se handelsman. Die had al
snel door wie deze slaaf
was en liet hem schaken
om geld. Later schonk hij
Paolo Boi zijn vrijheid
weer terug.

Het vreemdste verhaal
over Paolo Boi is echter
wel het volgende.
Op een mooie zomer-
avond in het jaar 1570
kwam Paolo Boi een hem
onbekende beeldschone
dame tegen. Ze raakten
aan de praat en zij liet
weten ook te kunnen
schaken en graag tegen
hem een partijtje te wil-
len spelen. Een vrouw die

kon schaken, dat was in
die tijd zeer ongebruike-
lijk! In die tijd schaakten
alleen rijke mannen en
katholieke priesters,
bisschoppen en kardina-
len (en zelfs de paus). Pa-
olo Boi was gecharmeerd
van de dame en wilde
graageenpartijtje tegen
haar spelen. En een
vrouw, ach die zou hij wel
even van het bord mep-
pen!
Dat viel echter tegen. De
mooie dame schaakte
veel sterker dan Paolo
had verwacht. Toch
kwam Paolo uiteindelijk
straal gewonnen te staan
en kwam de volgende
stelling op het bord:

Paolo Boi keek met vol-
doeningnaarzijnstelling.
“Goed gespeeld, jonge-
dame,maar nu is het echt
afgelopen. Ik kan mat in
twee geven.”
De dame keek aandach-
tig naar de stelling.
“Je hebt gelijk”, zei ze,

Kees van Hogeloon
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“maar toch heb je nog
niet gewonnen!”
Haar hele lijf begon te
gloeien, een bliksem-
schicht schoot uit haar
ogen en trof de witte da-
me op het schaakbord,
die prompt veranderde in
een zwarte dame. Haar
eigen gezicht was ook
veranderd. Haar vrien-
delijke hoofdwas plotse-
ling lelijk geworden en ze
lachte vals.
“Zo, schakertje, nu sta je
een dame achter! Pro-
beer numaar eens tewin-
nen!”
Paolo Boi keek naar de
stellingdienuophetbord
was verschenen.

Even keek hij boos, om-
dat zijn mysterieuze te-
genstandster vals speel-
de. Maar al snel begon hij
te lachen.
“Wat lach je nou?”, bul-
derde de nu woest ge-
worden vrouw.
“Omdat iknogsteedswin.
Het is nog steeds mat in
twee!”
EnPaolodeedvoorhoehij
matkongeven.Devreem-

de vrouw begon te vloe-
ken en te tieren, zoals in
dietijdnognooitgehoord
was en pas ruim 400 jaar
later overtroffen werd
door een paar hang-
groepjongeren uit Maas-
kantje. Het lichaam van
de vrouw veranderde in
een vuurzee... en ver-
dween in het niets. Paolo
Boi besefte ineens tegen
wie hij gespeeld had: te-
gen de Duivel zelf!

Dit hele verhaal heb ik nu
eens niet zelf verzonnen,
maar is een oude legen-
de. Waarschijnlijk heeft
ooit iemand het schaak-
probleemgemaakt en het
verhaal eromheen ver-
zonnen, met Paolo Boi als
hoofdrolspeler, omdat
hij zo’n bekende schaker
was. Ene V. Barthe heeft
het bijna 100 jaar gele-
den opgeschreven en er
een tekening bij ge-
maakt, maar onbekend is
of hij het ook zelf be-
dacht heeft.

Probeer zelf eens uit te
vinden hoe je in beide
stellingen mat in twee
kunt geven. Je zult mer-
ken dat het nog nietmak-
kelijk is. Ik ben bang dat
veel van jullie er niet uit
zullen komen, maar mis-
schien zijn jullie wel veel
slimmer dan ik denk.

Hoedan ook: de oplossing
staat op pagina 18.

Schaakverhaal
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De wereld rond
Letland

Arjon Severijnen

De vorige keer reisden
we van Rusland naar Po-
len. We hebben daarbij
echter een land overge-
slagen waar ook een
schaakopening naar ver-
noemd is: Letland. Dit
land ligt noordwestelijk
van Rusland en wordt
slechts door Litouwen
gescheiden van Polen.

In het schaken is er een
gambiet genoemd naar
dit land. Het is een hele
scherpe opening, die een
niet al te beste reputa-
tie heeft voor zwart: het
Lets gambiet.

1. e4 e5
2. Pf3 f5?!

Zwart offert al op zet
twee een pion en bij goed
spel kan wit voordeel ha-
len uit deze gekke zet.

Het is echter wel zo dat
wit de opening goedmoet
kennen. De opening zit
namelijk vol met grapjes
en we zullen dan ook een
voorbeeld bekijken waar
het misgaat voor wit.

3. exf5?!

Deze zet staat niet zo
goed bekend. Wit heeft
betere resultaten ge-
boekt met zetten als 3.
Pxe5 en 3. Lc4.

3. ... e4
4. Pe5 Pf6

Zwartmoetwel iets doen
aan de dreiging Dh5+.

5. Pg4

Wit probeert de verde-
diger op f6 uit te scha-
kelen, om zo gebruik te
kunnen maken van de
zwaktes in de zwarte
stelling. Zwart gaat ver-
der met het verstevigen

van zijn centrum en het
ontwikkelen van nieuwe
stukken.

5. ... d5
6. Pxf6+ Dxf6
7. Dh5+ g6

Wit heeft veel tijd ge-
bruikt om nu de pion op
d5 te kunnen pakken.
Eerst moest hij extra
zetten doen met zijn
paard om de verdediger
op f6 te kunnen ruilen en
nugaathijmeerderezet-
ten met zijn dame doen.
Zwart geeft de pion op
d5 graag, omdat hij dan
snel zijn stukkenkanont-
wikkelen. Wit zal name-
lijk nog meer tijd verlie-
zen omdat zijn dame op
d5 heel kwetsbaar staat.

8. fxg6 hxg6
9. Dxd5

9. ... Th5!
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Zwart kan nu met tempo
zijn toren bij de aanval
halen. Straks zul je zien
dat vooral f2 het zwakke
punt is bij wit waar zwart
zich op gaat richten. De
arme witte dame krijgt
het ook zwaar te verdu-
ren: ze wordt van alle
kanten aangevallen!

10. Dc4 Lc5

En weer wordt een nieuw
stuk bij de aanval ge-
haald. Pion f2 begint het
al benauwd te krijgen.

11. De2 Pc6

Hetvierdezwartestuk is
op komst! Ook dit paard
dreigtmet tempo de aan-
val te versterken via veld
d4. Wit probeert dit te
voorkomen.

12. c3 Le6
13. b4 Lb6
14. b5

Wit valt nu wel elke keer
een stuk aan, maar dit is
helemaal niet erg voor

zwart. Omdat wit geen
stukken ontwikkelt, kan
zwart rustig de dreiging
verdedigen en doorgaan
met de aanval. Het wordt
ook al bijna tijd om te
gaan offeren!

14. ... Pb4!

Pion c3 staat gepend om-
dat de toren op a1 onge-
dekt staat.Zwarthaddit
ook op de vorige zet al
kunnen doen. Als wit het
paard niet pakt, gaat het
ook mis:

15. Kd1

Witprobeertdedreiging
van een dubbele aanval
van het paard op c2 nog
te verdedigen.

15. ... Pd3

Maar nu heeft wit ande-
re problemen. Veld f2 is
niet meer te verdedigen
en dat gaat straks na
Pf2+ materiaal kosten.
Alswitdetorenprobeert
te redden met 16. Tg1

Het kan ook heel snel gaan in het Lets gambiet: 1.e4 e5 2.Pf3 f5 3.Lc4 fxe4
4.Pxe5 Dg5 5.d4 Dxg2 5.Dh5+ g6 6.Lg5?? (6.Lf7+ en 7.Dg5+ was de enige
kans) 6…Lb4+ en zwart kan op de volgende zet de dame slaan.

volgt bijvoorbeeld
16…Txh2enzwartwint al
een pion en heeft een
prachtige stelling.

In de partij gaf wit hier
al op.Het is eenmooie oe-
fening om de stelling te-
gen je trainer uit te spe-
len.Probeermetzwartzo
snel mogelijk te winnen!

Letland
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De Relieken van de Dood
Schaakverhaal

Huub van Dongen

Het wordt hoog tijd dat
je leert griezelen. An-
ders kun je nooit goed le-
ren schaken. Jemoetwe-
ten waar je bang voor
moet zijn. Want zetten
waardoor je tegenstan-
der met allerlei griezeli-
ge dingen kan gaan drei-
gen, kun je maar beter
laten.

Wat echt griezelig is,
zijn De Relieken van de
Dood, waar het laatste
boek van de Harry Pot-
ter-serie over gaat. Voor
de verfilming is het boek
in tweeën geknipt. Het
eerste deel kwam eind
vorig jaar in de bioscoop
en is vanaf 31 maart te
koop op DVD. Het twee-

de deel, de allerlaatste
Harry Potter-film, komt
in de zomervakantie uit.
De films zijn volgens mij
alleen geschikt voor heel
dik boven de zestien.
Vijfenvijftig of zo, want
zelf kan ik er net op het
nippertje tegen.

Als je de film wilt zien,
heb ik een tip. Begin ge-
woonmet het allereerste
HarryPotter-boek,Har-
ry Potter en de Steen
der Wijzen. Harry is dan
zelf pas twaalf. Hij gaat
net naar een andere
school: Zweinstein, een
school om toveren te le-
ren.Als je van voor af aan
alle Potter-boeken leest
en één voor één alle films
bekijkt, mag je vast wel

naardieallerlaatstefilm.
Bovendien heb je er min-
stens een paar jaartjes
voor nodig, want de serie
bestaat uit zeven dikke
boeken.

Wist je trouwens dat
Harry in De Steen der
Wijzen behalve toveren
ook schaken leert. Zijn
bestevriendRon is ererg
goed in. Sterker nog: aan
het eind van het boek
speelt Ron een magische
schaakpartij op een gi-
gantisch schaakbord en
alleen omdat hij wint, lo-
pen Harry’s avonturen
goed af.

Bij de verfilming van het
eerste Potter-boek
heeft de regisseur ad-
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vies gevraagd aan de
sterke Amerikaanse
schaakmeester Jeremy
Silman. Dat was verstan-
dig,wantJoanneRowling,
de schrijfster van de
Harry Potter-boeken,
beschreef in het laatste
hoofdstuk een wel heel
spannende partij. Harry,
zijn vriendin Hermelien
(die in alle vakkendebes-
te van de klas is) en Ron
spelen daarin de rol van
zwarte loper, toren en
paard. Om Harry mat te
laten geven, offert Ron
zichzelf. Verzin zoiets
maar eens op een echt
bord!

Silman bedacht boven-
staande stelling. Harry is
de zwarte loper op a3.
Hermeliendetorenopf8.
Ron het paard op g5.
Zwart is zijn dame kwijt,
maar heeft een gevaar-
lijke aanval. Ron dreigt
zelfs mat op h3, maar

jammer genoeg is wit is
aan zet. Hij speelt 1.
Dd1xd3. Dat is leuk voor
de regisseur, want nu kan
hij de grote gemene da-
me heel hardhandig een
zielige kleine pion in
mootjes laten hakken.
Ron beveelt de toren van
c5 twee velden naar vo-
ren te gaan, dus 1. …
Tc5-c3. Ook die toren
wordt op de meest ver-
schrikkelijkemanierver-
moord door 2. Dd3xc3.
Nu is het hoogtepunt van
de film ontstaan.

Zwartkanmat intweege-
ven,maar in dat geval had
zwartspeler Ron zijn
vriendHarryPottermoe-
ten offeren. Opgave 1:
zie jij mat in twee?

De dappere Ron verzint
iets anders. Hij geeft
mat in drie door eerst
zichzelf te offeren zo-
dat Harry mat kan geven.

Opgave 2: zie jij dat mat
in drie? (Oplossingen pa-
gina 18)
Ron kreeg een geweldige
oplawapper van de witte
dame. Hij lag bewegings-
loos naast het bord. Zou
hij dood zijn? Gelukkig
begrepen Harry en Her-
melien het slimme plan
vanRon.Harrygafmaten
zokondenzehetwitte le-
ger passeren dat de
poort naar de Steen der
Wijzen moest bewaken.

Wat isschakentochgrie-
zelig! Maar weet je wat
nog griezeliger is? In de
film is de stelling van Sil-
manhelemaal niet teher-
kennen. Kijk zelf maar.
De regisseur begreep er
natuurlijk weer helemaal
niets van. Jeremy Silman
staat niet eens op de af-
titeling.Ookdaarmoetje
als schaker maar tegen
kunnen!

Schaakverhaal
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Grand Prix

In bijna alle (gekoppelde) districten wordt de district grand prix georganiseerd.
Hiervoor zijn data in de NBSB jeugd kalender gereserveerd. In de meeste dis-
tricten zijn al de nodige ronden gespeeld. Kijk voor de data, contactpersoon van
je district op de NBSB-site : www.nbsb.nl bij toernooien (jeugd). Hieronder de
uitslagen van de eerste vijf toernooien.

Peelcup

Stand Peelcup (na ronde 5)

Naam: Achternaam: Club: 1 2 3 4 5 6 7 Totaal: Groep:
1 Bora Cvetkovic Combinatie 7 5 7 7 2 28 D

Daniel Kim De Pionier 2 7 7 5 7 28 C
3 Ruud Smits Mierlo-Geldrop 7 7 4 4 5 27 A
4 Marijn Bellemakers Deurne 4 7 3 3 7 24 B

Roy Scheepers De Pionier 5 7 7 5 24 A
6 Jonas Ramaekers Deurne 4 4 5 5 5 23 C
7 Laurens Bijlmakers De Pionier 7 7 3 5 22 B
8 Victor Muntean De Pionier 4 3 2 7 5 21 E

Marnix Niessen De Pionier 5 4 5 7 21 C
10 Bram Meulendijks De Pionier 3 4 5 5 3 20 E

Bas van Seumeren De Pionier 3 5 7 5 20 A
12 Twan Mennen Deurne 7 3 7 1 1 19 B

Tim Vereijken Gemert 5 7 3 4 19 A
Sil van Schijndel Gemert 5 7 7 19 C

15 Sven Kampen De Pionier 5 5 3 3 2 18 C
Bram Verhagen Deurne 7 5 1 5 18 A
Rick Wosyka De Pionier 4 2 5 7 18 B

18 Yannick Damen De Pionier 5 4 1 5 2 17 B
Timo Vos Mierlo-Geldrop 5 2 3 2 5 17 D
Julian Damen De Pionier 4 7 5 1 17 C
Dirk van Dijk Combinatie 5 5 4 3 17 B
Peter van Gompel Deurne 7 3 7 17 A
Noortje Niessen De Pionier 3 5 2 7 17 D

24 Bart van Asperdt De Pionier 2 5 4 2 2 15 C
Bram Geurts De Pionier 3 5 7 15 B
Murielle van Hagen De Pionier 3 1 2 5 4 15 D
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Grand Prix

27 Faas Ramaekers Deurne 7 1 2 3 1 14 E
Kay Quaedvlieg De Pionier 4 5 5 14 B
Jules v.d. Heijden Gemert 7 7 14 A
Christian van Schijndel Deurne 5 2 7 14 A
Niels van Dijk Gemert 4 7 3 14 A
Teun v.d. Heuvel Gemert 3 7 4 14 D

33 Quang Dinh De Pionier 3 2 4 4 13 D
34 Bram van Hooff De Pionier 3 7 1 1 12 C

Richard van Zeeland Gemert 7 5 12 D
36 Thijs Geurts De Pionier 3 3 5 11 A

Mitch Quaedvlieg De Pionier 2 4 1 3 1 11 D
Senna Duitgenius De Pionier 4 1 1 1 4 11 E
Leendert Keus De Pionier 2 5 1 3 11 B

40 Bjorn van Baal De Pionier 1 4 3 2 10 A
41 Guus Heerkens De Pionier 2 4 2 1 9 E

Maartje Pirée Combinatie 3 4 2 9 E
43 Darren Pennings De Pionier 2 1 1 1 3 8 E

Joel van Baal De Pionier 2 4 2 8 B
45 Kevin Wosyka De Pionier 5 2 7 C

Mees Beurkens De Pionier 4 3 7 B
Ties Hagelaars Gemert 7 7 A
Bruno Sladic Combinatie 2 5 7 E
Bjorn Nabuurs Odi 7 7 D

50 Mees ten Thije Combinatie 2 1 2 5 C
Casper Bijker De Pionier 5 5 E
Teun Janssen Gemert 5 5 D

53 Alex Gao Deurne 3 1 4 E
Julian Mijlemans De Pionier 4 4 A
Justin Slagmolen Combinatie 4 4 D
Freek van Milsbeek Gemert 4 4 D

57 Pien Sijmens De Pionier 3 3 E
58 Nico Gao Deurne 2 2 E
59 Tim Schriks De Pionier 1 1 D
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De voorbereiding
Schaakverhaal

Arno Eliëns

Op onze club hebben we
eens een thematoernooi
gespeeld. Dan moet ieder-
een verplicht een bepaal-
de opening spelen.

Je begint dus eigenlijk
met schaken met een an-
derebeginstelling! Eenvan
die stellingen was deze:
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4
cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3
a6 6.Lg5 e6 7.f4 Db6
8.Dd2 Dxb2 9.Tb1 Da3

Deze stelling komt uit de
Siciliaanse opening en
wordt de vergiftigde pion-
variant van deNajdorf ge-
noemd. Dat is een hele
mondvol,maar ookeenbij-
zondere zettenreeks. Er
zijn heel wat boeken vol-
geschreven over deze va-
riant. Zwart wint een pion
op b2,maarwit krijgt daar
een heel mooie aanval voor
terug. De oude schakers-
wijsheid “Sla nooit een
pion op b2, zelfs niet als
het goed is” komt vast van
iemand die deze variant
vaak heeft gespeeld.

Maar eenvoudig gewonnen
is het zeker niet. Dus be-
sloot ik om samen met een
vriendjedezestellingeens
goed voor te bereiden. Ik
wist dat ik wit zou hebben
tegen een van de sterkste
schakers van onze club en
was vastbesloten om deze
keer van hem te winnen.
Mijn vriendje had een
boekje thuis en daarin had
hij de volgende zetten op-
gezocht: 10.e5 dxe5
11.fxe5 Pfd7 12.Lc4 Le7
en dan 13.Lxe6

Dit vonden wij een pracht-
stelling! Als zwart slaat op
e6, had ik zo verder willen
gaan: 13...fxe6 14.Pxe6
Lxg5 15.Pc7+ Kd8
16.Pe6+ Ke8 (dezelfde
stelling als net, maar nu
mag zwart niet meer ro-
keren) 17.Pxg5. Wit
heeft nu een loper minder,
maareengeweldigeaanval.
Ook na 13...Lxg5 hadden
weeenstukofferbedacht:
14.0-0. De witte dame
staat in maar is taboe:
14...Lxd2 15.Lxf7+ Ke7
16.Pd5+ Kd8 17.Pe6 mat!

Maar ik verwachtte hele-
maal niet dat mijn tegen-
stander dit zou spelen. Zo
gemakkelijk zou het wel
niet gaan. Bijna de hele
avond hebben we gekeken
naar wat we wilden spelen
als zwart zou rokeren.Ook
dan gingen we offeren:
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Schaakverhaal

14.Pf5, dat was de –in on-
ze ogen briljante- zet die
wij bedacht hadden. Een
leuk vervolg zou zijn:
14...Lxg5 15.Dxg5 Dc5+
16.Kh1 Dxe5 17.Ph6+
Kh8 18.Pxf7+ Txf7
19.Dd8+ Pf8 20.Dxf8+
Txf8 21.Txf8 mat!

De volgende ochtend wil-
de ik trots aan een ander
vriendje laten zien wat
voor moois we bedacht
hadden. Pf5 dat vond hij
ook een mooie zet. Maar
toen stelde hij mij de
vraag: “hoe kom je tot die
stelling?” Jij hebt het in-
tussen vast ook al gezien.
In de stelling die wij zo
mooi geanalyseerd had-
den, waren we vergeten de
witte rokade terug te zet-
ten: als wit 14.Pf5 speelt
dan staat de witte koning
nog op e1 en de toren nog
op h1! Bijna de hele avond
hadden we naar de ver-
keerde stelling gekeken.
En nog erger, zonder de
rokade is 14.Pf5 een heel
slechte zet. Zwart wint

eenvoudig na: 14...Lxg5
15.Dxg5 Dxc3+ 16.Kd1
Dxe5. Zonder de toren op
f1 kan wit niet mat zetten.

’s Avonds op de club speel-
de mijn tegenstander na-
tuurlijk deze variant. Ik
besloot dat de enige ma-
nier om door te gaan met
mijn aanval 14.0-0 moest
zijn. De stelling die we be-
studeerd hadden, die
stond op het bord! Maar
helaas was niet ik, maar
mijn tegenstander aan
zet…
14...Lxg5 15.Dxg5 Toen
begon mijn tegenstander
lang na te denken. Bij de
analyse vertelde hij me
dat hij lang over 15...fxe6
16.Pxe6 g6 17.Pd5 had na-
gedacht. Het paard op d5
was zó sterk, daar kreeg
hij schrik van. En dus wil-
de hij die eerst onschade-
lijkmaken:15...Dxc3 Na-
tuurlijk zag ik meteen –en
jij ziet het vast ook al- nu
kan ‘mijn’ Pf5 wel! 16.Pf5
Dxe5 17.Ph6+ Kh8
18.Pxf7+ Txf7 19.Dd8+
Pf8 20.Dxf8+ Txf8
21.Txf8 mat! Mijn tegen-
stander was behoorlijk
beduusd. En onder de in-
druk. “Wat zag jij die aan-
val snel zeg!” “Ja,” zei ik
“goede voorbereiding, hè!”

Je hebt het vast wel eens
meegemaakt, dat je te-
genstander een opening

speelt, die je niet kent. En
dat je in een gemeen ope-
ningsvalletje trapt en snel
verliest. Dat was natuur-
lijk helemaal niet nodig,
want jij schaakt op z’n
minst even goed. Dan baal
je enorm! En wat doe jij
daaraan? Naar je schaak-
leraar toegaan en roepen:
“ik wil openingen leren!”
Want dit wil je niet nog
eens. Maar als je dan een
boekje over openingen
hebt: wat dan? Daar staan
wel een heleboel zetten in,
maar wil je die allemaal uit
je hoofd leren?Dat is saai!
En wat doe je als je te-
genstander afwijkt? Of
wat als de zetten uit de
theorie op zijn? Dan zul je
toch zelf moeten gaan
schaken.Veelbelangrijker
danallezettenuit jehoofd
te leren is weten wat je
daarna moet spelen. Zorg
er dus voor dat je de stel-
ling begrijpt, dan kun je de
verdere zetten namelijk
zelf wel verzinnen.
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Over Troitsky en techniek
Eindspel

Oliver de Hert

Ik heb het altijd lastig
gevonden om een studie
van hoog niveau te plaat-
sen in de droge techniek
van het eindspel. Wan-
neer houdt het ene op en
begint het andere? Na
lang beraad moet ik toe-
geven dat hoge geniali-
teit een onderdeel is van
diezelfde techniek.
Neem nu die ongelooflijk
moeilijke pioneindspelen
van Grigoriev. “Leuk”
dacht ik een poosje gele-
den toen ik was begonnen
aan een vers eindspel-
boek: “Secrets of pawn
endings” vooral omdat er
opgaven bij waren. Je
kent het idee vast wel,
een hoofdstukje theorie
en dan de opgaven. Leuk
tot aan Grigoriev en Zi-
nar (die bekend staat om
corresponderende vel-

den). Oplossen was er
voor mij niet bij. De uit-
werking nalezen werd
zelfs een heuse klus. Ik
dacht toen nog bij me-
zelf, als ik zo’n Grigoriev
in mijn eigen partij krijg,
zou iknieteenswetendat
ik gewonnen sta. Nu is
kennis macht en dat
blijkt ook in het schaak-
spel. Tijd om jullie een
deeltje van die kennis te
overhandigen. Zie de vol-
gende stelling:

Droge techiek, die best
in mijn vorige artikelen
over remise had kunnen
staan. De oudere jeugd-
schakersweten zowat al-
lemaal dat deze stelling
remise is. De zwarte ko-
ning kan niet uit de hoek
gedwongen worden.
Vooral beginnende scha-
kers kunnen niet geloven
dat de vier punten meer
niet winnen, een voor-
beeld: 1.Le6 Kg7 2.Kf4

Kh7 3.Kg5 Kg7 4.h6+
Kh7 5.Lf5+ Kh8 6.Kg6
Kg8 7.Le6+ Kh8 8.Lf5
Kg8 en wit komt niet ver-
der. Vervolgens laten we
Troitsky aan het woord.
Hij laat waremagie los op
het bord.

Troitsky 1896

Het enige verschil is de
zwarte koning die op e8
staat ipv f8.Dit is genoeg
voor de winst. Ik heb het
altijd prachtig gevonden,
dat in het eindspel een
verschil van één veld zo-
veel kan uitmaken.
Troitsky begint met:
1.Le6 Ke7 na 1...Kf8
speelt wit 2.h6 en de pion
loopt door: 2.h6 Kf6 de
loper is onkwetsbaar
want na 2...Kxe6 komt
simpel 3.h7 en de pion
promoveert: 3.Lf5 Kf7
weer mocht zwart de lo-
per niet slaan, maar de
remise lijkt dichtbij nu
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zwart Kg8 dreigt te spe-
len, zoals in het eerste
diagram: 4.Lh7! het win-
nende plan: de velden g6,
g7 en g8 worden door lo-
per en pion gecontro-
leerd: 4...Kf6 5.Kf4
Kf7 nu hoeft wit alleen
nog maar de koning weg
te duwen: 6.Kg5 Kf8
7.Kf6 Ke8 8.Kg7 Ke7
9.Lg6 Ke6 10.h7

Wehaddenheternetnog
over dat een veld verder
of dichterbij zoveel ver-
schil kan uitmaken in het
eindspel. Neem het vol-
gende diagram.

Nu staat wits koning op
e2 ipv e3. Dat maakt alle
verschil. Nu kan zelfs
Troitsky er niets meer
van maken. De dreiging
Kg5wordtwitdan teveel:
1.Le6 Ke7 2.h6 Kf6
3.Lf5 Kf7 4.Lh7 Kf6
5.Kf3 Kg5! En de pion
gaat verloren: 6.Le4
Kxh6

Wegaan verdermet dro-
ge theorie. Maar eerst
een klein rekensomme-
tje. Stel zwart krijgt in
dit eindspel twee pionnen
erbij. Is dit dan goed of
juist niet? De remise
hangt af van de juiste
plaats van de koning.
Maar als iets als het juis-
te veld genoeg is voor re-
mise, zijn dan twee pion-
nen (een materieel
voordeel) niet veel be-
ter? In het middenspel
zeker wel. Twee plus-
pionnen zijn vaak veel be-
ter dan bijvoorbeeld het
loperpaar of een open
lijn. Ik besef dat ikme op
glad ijs begeef, vergeef
me dat aub, ik maak maar
een punt. Een opzetje zo
je wilt naar het volgende
diagram:

Horwitz 1885

Horwitz heeft met colle-
ga Kling in de 19e eeuw
menig geniaals op het
bord getoverd. Het ge-
niale van deze stelling is

het antwoord op mijn net
gestelde vraag. Is het
beter omtwee pionnen te
hebben? Zonder de pion-
nen is het remise. Kijk
maar, de loper is zwart-
veldig en veld a8 is wit.
Het winstplan is geniaal
in zijn eenvoud: de zwar-
te koning wordt “pat” ge-
zet waarna de pion op b5
moet spelen. Er volgt een
ruil en wit heeft geen
slechte a-pionmeermaar
een winnende b-pion. De
a-pion van zwart moet lo-
pen en de loper kan de
pion stoppen. Een ander
motief is mat. Laten we
gauw kijken!
1.Kc6 Ka6 na 1...Ka8 is
het ook gedaan. Met
2.Kb6! is zwart “pat” ge-
zet 2...b4 3.axb4 a3
4.Ka6 a2 5.b5 a1D+
6.Lxa1 Kb8 7.b6 Ka8
(7...Kc8 dan 8.Ka7) 8.b7+
Kb8 9.Le5#: 2.Lb8 Ka5
3.Lc7+ Ka6 4.Lb6 zwart
wordt weer “pat” gezet
en daarna mat: 4...b4
5.axb4 a3 6.b5# de
twee pionnen waren dus
de spreekwoordelijke
nagel aan zwarts doods-
kist.



Effe checken

Hoe heb je leren schaken?

Mijn vaderheeftmedeeer-
ste dingen uitgelegd, daar-
na heb ik bij de schaakver-
eniging de rest geleerd.

Hoe lang schaak je al?

Sinds mijn vijfde.

Speel je liever met wit of
zwart?

Ik speel liever met wit. Dan
kan ik de opening bepalen.

Wie is je schaakidool?

Ik heb eigenlijk geen
schaakidool. Er zijn zo veel
goede schakers.

Wat is je beste schaak-
prestatie tot nu toe?

Hoogste plaats op een NK
was derde in de H-catego-
rie (2008) en op het Open
NK Rapid was ik in 2009 ook
derde geworden. Maar dat
ik zesde werd op het NK E
(2010) terwijl ik nog een F-
je was vond ik ook wel goed.
Daarnaast ben ik pas (janu-
ari 2011) voor het tweede
jaar op rij Brabants Kam-
pioen in de E-categorie ge-
worden. Met mijn team van
ESV (Eindhoven) ben ik mo-
menteel Nederlands Kam-
pioen van de E-teams
(2010).

Heb je een favoriet schaak-
toernooi?

Het ONJK in Enschede vind
ikerggezellig.Dat is zesda-
gen lang en na het schaken
gaan we dan iedere dag lek-
ker zwemmen. Het is eigen-
lijk een soort vakantie.

Van wie krijg je schaaktrai-
ning?

Bij mijn schaakvereniging
TSV Rochade in Tilburg van
Jan Douwes. Hierbuiten nog
van Boris Friesen, Petra
Schuurman en Dolf Meijer.

Wat wil je bereiken in het
schaken?

Grootmeester worden na-
tuurlijk!

Wat is je lievelingsstuk?

Een paard.

16

In deze rubriek laten we jullie telkens kennis ma-
ken met een Brabantse jeugdschaker. Eerst krijg
je een kort interview te zien met een aantal
schaakvragen en vervolgens bekijken we een
partij van de speler. In deze aflevering aandacht
voor Luuk Baselmans.

Effe checken

Naam:
Luuk Baselmans
KNSB-rating:
1359
Geboortedatum:
18 juni 2001
Clubs:
TSV Rochade
ESV
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Partijanalyse
Partijanalyse

Oliver de Hert

Op de vorige pagina heb
je kennis kunnen maken
met Luuk Baselmans (fo-
to Karin Gottlieb). Nu
gaan we een partij van
hem naspelen.

Luuk Baselmans –
Sjoerd van Roon
Kaatsheuvel
PK Jeugd D 2010
Tweepaardenspel in de
nahand
1. e4 e5
2. Pf3 Pc6
3. Lc4 Pf6
4. d4
Vroeger de voornaamste
keuze na 4.Pg5. Tegen-
woordig wordt 4.d3 hier
het meest gespeeld. Na
4.d3 Lc5 komt men in de
Giuoco Piano en na 4…Le7
ontstaan stellingen, die
strategisch lijken op het
gesloten Spaans.

4. ... exd4
Duidelijk minder goed is:
4…Pxe4 5.dxe5 en wit
heeft de lastige dreiging
6.Dd5.
5. e5
Populairder dan 5.0-0
wat ook een belangrijke
variant is.
5. ... Lb4+
Deze zet wordt door de
theorie afgeraden. Be-
ter is: 5…d5, 5…Pe4,
5…Pg4 of zelfs nog
5…De7.
6. c3 !
Goed gespeeld. Er staan
nu twee stukken in.
6. ... dxc3
7. 0-0 !
In de geest van Morphy
en Anderssen. Deze par-
tij zou zo uit het toernooi
van Londen 1851 kunnen
stammen. Luuk gaat vol
voor gambietspel, terwijl
na 7.bxc3 een stuk ver-
loren gaat. Zwart heeft
na 7…Pg4 8.cxb4 Pgxe5
9.Pxe5 Pxe5 wel twee
pionnen voor het stuk.
7. ... cxb2
8. Lxb2 Pg4
Dit paard stond nog aan-
gevallen en wordt naar
een slecht veld gedwon-
gen.
9. h3 Ph6
10. Pbd2 0-0
11. a3 Lc5
12. Pe4

Met tempowinst komt
het paard op een goed
veld. Beter was daarom:
11…Le7 of zelfs 11…d5
12. ... Lb6
13. Ld3 d5
14. exd6 ep Te8

Een belangrijk moment,
zwart offert een pion om
zijn verdediging op orde
te krijgen.
15. dxc7 Lxc7
In deze stelling heeft
zwart vertrouwen.
16. Peg5
Wit valt aan; let wel dat
deze zet met het paard
op f6 een slag in de lucht
was geweest. Wits 8ste
en 9de zet betalen zich
nu uit.
16. ... Lf5
17. Lxf5 Pxf5
De tussenzet 17…Dxd1,
die verlichting zou bren-
gen, faalt op de lange va-
riant: 18.Lxh7+ Kh8
19.Taxd1 f6 (met als idee
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stukwinst. Lh7 en Pg5
staan onhandig) 20.Td7
Le5 21.Pxe5 Pxe5
22.Lxe5 Txe5 23. Pf3 en
wit redt zich.
18. Dc2

18. ... Pcd4
Geeft de partij uit han-
den. Nodig was 18…Dc8
om Pf5 te dekken, maar
wit heeft dan wel sterk:
19.Pxf7!
19. Lxd4 Dd6
Speelt op matmotief,
maar hardnekkiger is:
19…Pxd4 20.Dxh7+ Kf8
21.Dh8+ Ke7 22.Dxg7
Dd5 23. Tad1 en wint
evenzo.
20. Dxf5
De rest is niet moeilijk
meer.
20. ... f6
21. Dxh7+ Kf8
22. Dh8+ Ke7
23. Dxg7+ Kd8
24. Dxf6+ Te7
25. Pf7+ Kc8
26. Pxd6+ Lxd6
27. Dxd6 Td7
28. Tac1+ Kd8
29. Df8 mat.

Diagram 1 (linksboven)
�� 1.Dg7+ Pxg7 2.fxg7+
Kg8 3.Pf6+ Kxg7 4.Pxd7
� 1…Pd4+ 2.cxd4 Dxg4
Diagram 2 (naast 1)
�� 1.Dxf8+ Kxf8 2.Td8+
Ke7 3.Te8#
� 1…Tb1+ 2.Txb1 Dxc5
Diagram 3
�� 1.Dh6+ Kxh6 [1…gxh6
2.Th8#] 2.Th8#
� 1…Tb1+ 2.Txb1 Pc2#
Diagram 4 (linksonder)
�� 1.Dh8+ Kxh8 2.Lf6+
Kg8 3.Td8#
� 1…Txg2+ 2.Kxg2 [2.Kf1
Dxf3+] Dxf3+ 3.Kg1
Dg2#
Diagram 5
�� 1.Pf6+ gxf6 [1…Kh8
2.Dxh7#] 2.Dg4+ Kh8
3.Lxf6#
� 1…Dg1+ 2.Txg1 Pf2#
Diagram 6
�� 1.Txf6 Dxf6 2.Lxe5
� 1…Dxd6 2.cxd6 Tc1+
3.Lxc1 Txc1+ 4.Df1
Txf1#

Oplossingen Paolo Boi
Diagram 1
1.Pxe6 Pc6 2.Dxf5#
1…anders 2.Txd4#

Diagram 2
1.Pb5 Tf4 2.Pd6#
1…Pc6 [of andere paard-
zet]  2.Pc3#
1…anders 2.Txd4#

Als je dit hebt kunnen op-
lossen ben je heel knap,
maar eigenlijk is dit geen
opgave voor ons. Laat de
jeugdleider ze maar eens
proberen op te lossen.
Die zal het er ook nog
moeilijk mee hebben, als
het al lukt!

Oplossingen Harry Pot-
ter
1…Lc5+ 2.Dxc5 Ph3#
1…Ph3+ 2.Dxh3 Lc5+
3.De3 Lxe3#

Oplossingen
Hertenspinsels
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Jeugdkalender
11-03-11 Vierde De Drie Torens Jeugdtoernooi Tilburg
13-03-11 BC4 Het Staunton Jeugdschaaktoernooi Etten-Leur
13-03-11 ’t Meisjestoernooi Mierlo
20-03-11 District Grandprix 6 District
20-03-11 KNSB/SZ Stertrainingen 9
27-03-11 Finale Basis Onderwijs Oosterhout
27-03-11 Finale Voortgezet Onderwijs Oosterhout
02-04-11 Open NK voor schoolteams VO Rotterdam
03-04-11 BC5 Dubbelschaak Boxtel
10-04-11 District Grandprix 7 District
17-04-11 NBSB Pupillendag FGH Den Bosch
17-04-11 KNSB/SZ Stertrainingen 10
22-04-11 en 23-04-11 NK Jeugd E Waalwijk
25-04-11 BC6 TSV Rochade Jeugdtoernooi Tilburg
30-04-11 t/m 08-05-11 NK Jeugd ABC Haarlem
14-05-11 NK Scholen BO kwartfinale
21-05-11 NK Jeugd clubteams E Groningen
22-05-11 BC7 Oisterwijkse Jeugdkampioenschappen Oisterwijk
28-05-11 NK Scholen BO halve finale
29-05-11 KNSB/SZ Stertrainingen 11
02-06-11 t/m 04-06-11 NK Jeugd D Rijkwijk
05-06-11 KNSB/SZ Stertrainingen 12
11-06-11 NK Scholen BO finale
13-06-11 BC8 HMC Jeugdtoernooi Den Bosch
18-06-11 en 19-06-11 KNSB Centrale trainingsweekend
25-06-11 Nationale Pupillendag Roosendaal

Als
je nog

geen abonnee
bent van Minorpromo-

tie, kun je dat worden. Minor-
promotie komt vier keer per seizoen uit en

er hoort een website bij: www.minorpromotie.nbsb.org.
Op de website vind je alle informatie over het abonnement, de

kosten, de jeugdactiviteiten van de NBSB en nog veel meer. Heb je geen
internet of kun je het antwoord op je vragen niet vinden, neem dan contact op

met Maikel Bloks, Heschepad 81, 5341GS Oss, 06-57108435,
E-mail: macbloks@home.nl
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Het oudjaar is voorbij. We staan aan het be-
gin van 2011. Hertenspinsels zou hertenspin-
sels niet zijn als ik niets met dat gegeven ga

doen. De zes diagrammen, die je hieronder aan-
treft, hebben namelijk stuk voor stuk temakenmet
debegintijd van ons edele schaakspel. Sommige zijn

best pittig te noemen, maar er is meer! Om het helemaal quizzy te ma-
ken de volgende opdracht: probeer te achterhalen welke naam uit de
oudheid bij het diagram hoort. Ik ben geen nare vent dus geef ik de
namen vrij. In alfabetische volgorde zijn dat: Anastasia’s mat, Ara-
bisch mat, Damiano’s mat, Greco’s mat, Morphy’s mat, Philidors stik-
mat. Doe je best!

1 2 3

4 5 6
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