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Inhoud
Voorwoord

Thans heb je de laatste
Minorpromotie van dit
seizoen in handen. Wat
hebben we voor jou in
petto?

We staan wat meer stil
bij 10 jaar Minorpromotie. Oliver de Hert heeft
alle vorige Minorpromoties gelezen (34) en enkele statistieken gemaakt.
Altijd
leuk.
Verder de vertrouwde
stukjes, waarbij de bijdrage van Kees een leuke
twist heeft en Arno niemand minder dan Judit
Polgar ontmoette!
Een primeur voor Boxtel
en dus ook Dubbelschaak
’97: het officiële NK
wordt daar gehouden.
Lees meer daarover op
bladzijde 14. Dan nog
even het volgende: er
wordt zeer zeker een
boek uitgeloofd voor de
speler met de meeste
toernooien. Alleen kan ik
op dit moment geen toernooitijgers plaatsen, omdat er nog toernooien gespeeld kunnen worden.
De volledige lijst is derhalve in de eerste Minorpromotie van het nieuwe
seizoen te bewonderen.
Het boek wordt echter in
de zomervakantie aangeboden. Speel dus ook de
laatste toernooien mee!
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Minorpromotie tien jaar

Oliver de Hert

Minorpromotie bestaat
tien jaar! Reden voor mij
om alle Minorpromoties
door te lezen. Het blad
dat je nu in handen hebt
is nummer 35. Totaal
komt dat op 708 bladzij-

den. Ik ben heel wat uren
bezig geweest, dat wil je
wel geloven! Maar het
voelde aan als een reis
door Wonderland. Van alles passeerde de revue.
Een kleurplaat voor de allerjongsten, een woordzoeker, kruiswoordraadsel en alles over schaken
uiteraard. Ontwapenende stukjes van César
Becx, het schaakalfabet
van Huub van Dongen,
Herman Grooten, die in
zijn artikelen heel wat
moois laat zien. Kees van
Hogeloon, die toch wel
onnavolgbaar is. De foto’s zijn veelal van Frans
Peeters en Karin Gott-

lieb, die een prachtige
collage heeft gemaakt in
Minorpromotie 30 (januari 2010). In het begin
kwamen de foto’s van velen. Achter de schermen
is een aantal personen
zeer actief geweest. Zoals de drukker Hub Tonnaer, de verspreiding van
de Minor, gedaan door
Jos Swinkels, Arjan
Smit, Jos van Doorn en
Albert-Jan Blank. En
Henk van Dooren heeft
vanaf nummer 20 alle kopij onder de loep genomen. Tien jaar Minorpromotie, nu hoor ik te
zeggen: “op naar de twintig!” Nou, bij deze dan.

Speciaal voor dit nummer heb ik een lijst gemaakt van iedereen die drie of meer
stukjes heeft geschreven. Het cijfer voor de naam staat voor het nummer van
de Minorpromotie waar hij of zij het eerst in is verschenen. Huub van Dongen
is duidelijk Mister Minor. Hij is goed voor 42 (!) publicaties.
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Sneeuwwitje
dellijk daarna onthoofd.
Dat ontnam de tegenstanders van de koningin
de zin om erg hun best te
doen in een schaakpartij
tegen hun vorstin.

Kees van Hogeloon

In een ver, ver land, lang,
lang geleden leefde een
boze koningin, die de gewoonte had om elke dag
voor haar magische spiegel te staan en de vraag
te stellen: “Spiegeltje,
spiegeltje aan de wand,
wie is de beste schaker
van het hele land?” En
steevast was dan het antwoord: “Gij, koningin, zijt
de beste schaker. Geen
man of vrouw in het hele
koninkrijk beheerst het
spel beter dan u!” Wat de
spiegel zei klopte ook. De
koningin won elke schaakpartij. Dat kwam deels
doordat de koningin zo
goed speelde, maar ook
omdat iedereen wist dat
de koningin erg slecht tegen haar verlies kon. Al
degenen die per ongeluk
ooit wel wonnen van de
koningin werden onmid-

Op een goede dag stond
de koningin weer eens
voor haar magische spiegel en stelde haar dagelijkse vraag: “Spiegeltje,
spiegeltje aan de wand,
wie is de beste schaker
van het hele land?” En zij
wachtte op het antwoord
dat zij zo graag elke dag
hoorde. “Gij, koningin,
zijt de beste schaker.
Geen man of vrouw in het
hele koninkrijk beheerst
het spel beter dan u!”
De koningin zuchtte tevreden. Hoe fijn om dit
weer eens te horen. Maar
de spiegel was nog niet
uitgesproken.
“Tenminste, nog wel...”,
voegde de magische spiegel er aan toe.
“Hoezo nog wel?”, brieste de koningin.
“UwstiefdochterSneeuwwitje is bijzonder getalenteerd”, antwoordde
de spiegel. “Met de juiste begeleiding kan zij vele malen sterker worden
dan u.”“Wat?!! Dat wicht?
Sterker dan ik? Dat zal
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Schaakverhaal

nooit gebeuren!!! Wacht
maar af!!! ”De volgende
dag riep de koningin een
jager bij haar en gaf hem
opdracht Sneeuwwitje
mee het bos in te nemen
en haar daar te vermoorden. Maar de jager kon
het niet over zijn hart
verkrijgen en zei tegen
Sneeuwwitje dat ze zich
moest verstoppen in het
bos om zich te verbergen
voor haar valse stiefmoeder. In het bos ontmoette Sneeuwwitje 7
dwergen, die haar liefdevol opnamen en haar onderdak boden in hun kleine huisje, waar ze
gelukkig net in paste.

Enkele jaren later stond
de koningin wederom
voor haar magische spiegel en stelde wederom de
vraag die zij zo graag aan
de spiegel stelde.
“Spiegeltje, spiegeltje
aan de wand, wie is de
beste schaker van het
hele land?”
“Sneeuwwitje.”
De koningin was even
sprakeloos.
“S-s-sneeuwwitje...
Maar die is dood... Toch?”
“Nee, mijn koningin!
Sneeuwwitje is losgelaten in het bos en heeft

Schaakverhaal
onderdak gevonden bij 7
dwergen. En het wonderlijke toeval wil dat deze
dwergen ook schaakliefhebbers zijn en haar ingewijd hebben in alle geheimen
van
het
schaakspel. Indien u geen
actie had ondernomen
had Sneeuwwitje hier in
het paleis nooit leren
schaken. Maar omdat u
haar met de jager het bos
in hebt gestuurd heeft
zij schaakles gekregen
van de 7 dwergen en is ze
nu een briljant schaakster. En met enige trots
kan ik zeggen dat dat precies mijn opzet is geweest, toen ik u enkele jaren geleden vertelde dat
ze zo getalenteerd was.”
“Verraderlijke rotspiegel! Waarom heb je dat
gedaan?” “Omdat ik het
zat ben u steeds te moeten zeggen dat u zo geweldig bent. U bent een
misselijke, zelfvoldane
egoïste!” “Wat! Hoe durf
je!” En de woedende koningin smeet een stoel
door de spiegel heen,
waarop het glas van de
spiegel in duizenden
scherven uiteen viel.
De koningin nam zich voor
Sneeuwwitje alsnog te
vermoorden. Zij vermomde zich als oud
vrouwtje en ging naar het
huisje van de 7 dwergen
om haar een vergiftigde

appel aan te bieden. Ze
wachtte het moment af
dat de dwergen het huisje hadden verlaten en
Sneeuwwitje alleen thuis
was en belde toen aan.
Toen Sneeuwwitje de
deur opendeed, bood de
als oud vrouwtje vermomde koningin haar de
appel aan met de woorden: “Hier, mijn kind. Ik
heb voor jou een heerlijk
lekkere appel. Een promotieactie van de plaatselijke fruittelers. Eet
maar lekker op.”
“Vriendelijk aangeboden,
mevrouw”,
sprak
Sneeuwwitje. “Maar ik
ben niet zo’n liefhebber
van appels.”
“O, maar deze appel vind
je vast heerlijk. Zo’n lekkere appel heb je vast nog
nooit geproefd!”
“Dat kan wel zijn, maar de
7 dwergen zijn net naar
de McDrive om een Big
Mac Menu voor me te halen. Ik wil mijn eetlust
niet bederven.”
“Maar dit bederft je eetlust niet. Het is een ideaal voorgerecht. Dan is je
Big Mac straks dubbel zo
lekker.”
“Weet u wat? Ik neem de
appel!”
“Ha, heel goed, meisje!”
“Er is komend weekend
namelijk een schaaktoernooi op het paleis. Heb ik
wat lekkers bij om tij-
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dens het toernooi op te
eten.”
Dit was niet helemaal volgens de planning van de
boze koningin. Maar ach,
als Sneeuwwitje tijdens
het toernooi dood neer
zou vallen, zou ze het
toernooi ook niet winnen.
En aangezien de koningin
zelf ook aan het toernooi
meedeed - en vast van
plan was het toernooi te
winnen - zou ze er zelf op
toe kunnen zien dat
Sneeuwwitje wel degelijk van de appel zou eten.

Op de dag van het toernooi waren zowel de koningin als Sneeuwwitje
goed op dreef en wonnen
al hun partijen. Sneeuwwitje had halverwege het
toernooi nog geen hap van
de appel genomen, maar
was wat aan het sjansen
met één of andere knappe prins, die ook aan het
toernooi meedeed.
Er leek een romance op
te bloeien tussen die
twee. De koningin troostte zich met de gedachte
dat de romance van heel
korte duur was. Sneeuwwitje zou niet lang meer
leven. Het moment was
aangebroken dat de koningin en Sneeuwwitje
tegen elkaar moesten
spelen. “Moet je die appel niet opeten?”, vroeg
de koningin steeds met
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poeslieve stem. “Straks...”
antwoordde Sneeuwwitje
dan steeds.
De partij tussen Sneeuwwitje en de koningin,
waarin Sneeuwwitje wit
had, verliep als volgt:
1.c4 f5 2.Pf3 Pf6 3.Pc3
e6 4.d4 b6 5.Pe5 Lb7
6.Lg5 Le7 7.e3 0–0
8.Le2

woord, maar zat nog wat
beduusd te kijken. Zo’n
pak slaag had ze op het
schaakbord nog nooit gehad.

“Hier heb je een appeltje”, zei Sneeuwwitje om
de koningin te troosten
en gaf haar appel. De koningin, nog wat verdwaasd, pakte automatisch de appel en beet
erin. Toen besefte ze ineens wat ze gedaan had.
“Jij, kreng!”, riep ze. “Je
bood me niet alleen een
vergiftigde pion aan,
maar ook een vergiftigde
appel!” “Vergiftigde appel? Hoe komt u erbij. Die
kreeg ik van een alleraardigst oud vrouwtje.”

“Aha!”, dacht de koningin.
“Nu maakt Sneeuwwitje
een fout! Ze geeft een
pion weg.
” Ze speelde:
8…Lxg2
9.Tg1
Lb7
10.Lh6 Pe8 11.Lh5 d6
12.Lxe8 Dxe8 13.Lxg7
Tf7
14.Lh6+
Kh8
15.Dh5 dxe5 16.Lg7+
Kg8
17.Lf6+
Kf8
18.Dh6+ Tg7 19.Dxg7
mat.

“Je had die pion op g2 niet
mogen slaan”, legde
Sneeuwwitje uit. “Die
pion was vergiftigd.”
De koningin gaf geen ant-
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“Muts! Dat was geen oud
vrouwtje, dat was ik! Jij
moest die giftige appel
opeten!” “Dus... U heeft
een appel vergiftigd en
die heeft u nu zelf...”
Verder kwam Sneeuwwitje niet. De koningin
stortte proestend en rochelend ter aarde en was
op slag dood. Het gif had
zijn werk goed gedaan.
Na heel wat commotie
werd het lijk van de koningin afgevoerd en werd
het schaaktoernooi vervolgd. Sneeuwwitje won
het toernooi. De knappe
prins en Sneeuwwitje
werden verliefd op elkaar, trouwden en... zij
schaakten nog lang en
gelukkig!

Hongarije

Arjon Severijnen

De wereld rond

Hongarije is het volgende land waar we een
stop maken. De hoofdstad Boedapest staat
namelijk centraal in
een heel bekende
schaakopening:
Het
Boedapester gambiet.

1. d4 Pf6
2. c4 e5
3. dxe5 Pg4

Dit is dan het Boedapester gambiet. Zwart
heeft op e5 een pion
geofferd,
maar
natuurlijk niet zonder
reden. Ten eerste wil
hij via Pg4 de pion
straks
terugwinnen
door met het paard op
e5 te slaan. Ten
tweede heeft hij dan
een mooi veld voor zijn
paard in het centrum!
Als wit dan met
bijvoorbeeld f4 het
paard wegjaagt, krijgt
hij allemaal zwakke
velden rondom zijn
koning. Als wit besluit
zijn
pion
te
verdedigen, gebeurt
eigenlijk hetzelfde:
zwakke velden of
slechte velden voor
zijn stukken.
Laten we eens gaan
kijken hoe het in dit
voorbeeldpartijtje
gaat,
waarin
wit
wanhopig
probeert
zijn voorsprong van
een pion te behouden.
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4. f4 Lc5

Zie je dat vooral de
zwarte velden rondom
de witte koning erg
zwak zijn geworden?
Zwart richt daarom
direct al zijn pijlen op
punt f2. Hij dreigt al
met Pf2 via een
dubbele
aanval
materiaal te winnen.

5. e3

Iets beter is 5.Ph3,
maar die zet ziet er
natuurlijk niet uit. Het
paard staat erg slecht
aan de rand en zwart
heeft een duidelijk
voordeel.
Het nadeel van e3 is
vooral, dat wit geen
stuk ontwikkelt. Ook
staat de pion eigenlijk
best in de weg voor
bijvoorbeeld de loper
op c1.
5. ... d6

Hongarije

Zwart kan ook met
5...Pxe3
de
pion
terugwinnen, maar na
6.Lxe3 Lxe3 7.Df3 valt
de schade voor wit wel
mee. Zwart verliest
tijd met zijn loper en
de ontwikkeling is bijna
gelijk. Daarom kiest
zwart ervoor met d6
lijnen en diagonalen te
openen om er zo snel
mogelijk meer stukken
bij te kunnen halen!
6. exd6

Wit is bang dat zwart
de
pion
gaat
terugwinnen op e5.
Maar
een
ontwikkelingszet zoals
6.Pf3 is toch echt
beter, want nu verliest
hij nog meer tijd!
6. ... 0-0 !

Zwart pakt de pion niet
eens terug!

voor terugkrijgen. Dat
is dus niet zo’n goed
idee!
7. ... Dxc7
8. De2

Wit besluit de pion op
e3 nog maar eens te
dekken, maar zijn
ontwikkelingsachterstand is al veel te
groot.

7. dxc7

Wit
is
veel
te
hebberig. Zwart moet
wel oppassen voor een
‘trucje’ als 7…Dxd1+
8.Kxd1 Pf2+. Hij lijkt
dan een toren te
winnen, maar omdat wit
het paard op b8 wint en
het paard op h1
ingesloten staat (en
later verloren gaat),
zal wit er twee paarden

8. ... Lxe3 !
9. Lxe3 Te8

De penning van Le3
kost wit nu veel
materiaal. Zwart zal nu
vrij gemakkelijk kunnen
winnen.
Probeer de stelling
maar eens uit te spelen
tegen je trainer of
tegen vriendjes, dat is
heel leerzaam.

Het kan ook heel snel mat gaan in het Boedapester gambiet:
1.d4 Pf6 2.c4 e5 3.dxe5 Pg4 4.Lf4 Pc6 5.Pf3 Lb4+ 6.Pbd2 De7 7.a3
Pgxe5 8.axb4?? Pd3 mat.
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Grand Prix

Peelcup

De Peelcup zit erop. Na zeven gespeelde toernooien zijn de volgende
drie schakers bovenaan geëindigd. De eerste plaats is voor Daniel Kim,
gevolgd door Ruud Smits en het brons is voor Bora Cvetkovic. Het
beste meisje is Noortje Niessen geworden. De eindstanden, zoals je
ze gewend bent in de laatste twee Minors, zijn te vinden op
http://decombinatie.schaakt.nl/ In deze Minor is gekozen voor
eindstanden per groep.
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Arno Eliëns

Wedstrijdleider

Jullie kennen me natuurlijk van Minorpromotie.
Maar de meesten van jullie kennen me ook van allerlei Brabantse schaaktoernooien. Daar ben ik
vaak de wedstrijdleider.
Hebben jullie je wel eens
afgevraagd waarom ik dat
doe en waarom ik dat leuk
vind? Eerlijk gezegd: ik
weet het eigenlijk ook niet
precies. Wat ik wel weet,
is dat ik er een hekel aan
heb als iemand onterecht
verliest. Als scheids moet
je dat proberen te voorkomen.
Nu was ik laatst scheidsrechter tijdens een toernooi in Italië waar ook veel
grootmeesters aan meededen. En om eerlijk te
zijn, ik spreek erg slecht

Italiaans. Natuurlijk had
ik een lijstje bij me met de
belangrijkste
schaakwoorden, zoals “scacchi”
dat schaken betekent.
Maar de vraag die ik het
meest kreeg was: “Waar is
de WC?” (“Dove si trova la
toilette?”) En dat is ook de
vraag die ik van kinderen
het vaakst krijg. Eigenlijk
zijn grootmeesters dus
net kinderen.
Tijdens het toernooi in
Italië had ik nog een andere taak. Er was een prijs
voor de allermooiste partij. Judit Polgar (de beste
vrouwelijke schaker ooit)
zou beslissen wie de prijs
zou winnen, maar iemand
moest beslissen uit welke
partijen ze moest kiezen.
En die keuze was aan mij.
De partij hieronder is de
partij die uiteindelijk gewonnen heeft.

Judit Polgar is niet alleen
de sterkste vrouwelijke
schaker. Zij is ook een heel
lieve moeder en een heel
aardige vrouw. Net voor
dit toernooi was ze gedeeld eerste geworden
tijdens het Europees Kampioenschap. Daar had ze
van heel wat sterke (man-
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nelijke) schakers gewonnen, en niet zomaar: nee,
gewoon van het bord gemept. Toen ik met haar
daarover sprak zei ze met
een grote, ondeugende
lach op haar gezicht: “That
was cool!” Ze is dan wel
moeder, maar nog steeds
als een kind zo blij met een
mooie overwinning. Judit
is een aanvalskoningin. Dat
ze deze partij de schoonheidsprijs heeft laten winnen begrijp ik wel!

Luca Shytaj (een IM uit
Italië) speelde met zwart
tegen Tamir Nabaty (een
GM uit Israël)
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.c3
Pf6 4.Dc2 Lg4 5.d4 Pbd7
6.Pfd2 cxd4 7.cxd4 Tc8
8.Pc3 e5 9.d5 Pc5 10.b4
Pa6 11.Pc4 Ld7 12.Db3
Le7 13.f3 0-0 14.Le3
Ph5 15.Pa5 Lh4+ 16.g3

Schaakverhaal
16…Df6 [Als wit de loper
slaat, dan speelt zwart
Dxf3 en heeft een dubbele aanval op de loper en de
toren] 17.Le2 Pf4 [De
pion op g3 kan nu het paard
niet slaan, want deze staat
gepend. En als hij de loper
slaat krijgt hij een gigantische aanval over zich
heen.
Bijvoorbeeld:
18.gxh4 Pg2+ 19.Kd2 Pxe3
20.Kxe3 Df4+ 21.Kd3
Txc3+ 22.Dxc3 Tc8 en
zwart dreigt Lb5+] 18.Lf2
Pd3+ [Weer zo’n mokerslag. Als wit met de loper
het paard slaat, dan slaat
zwart weer met de dame
op f3 en heeft hij weer een
dubbele aanval] 19.Kf1
Lh3+ 20.Kg1 Pf4

[Het paard is weer terug
op f4, maar de positie van
de witte koning is er niet
beter op geworden. De
pion op g3 lijkt de keuze
te hebben tussen het slaan
van de loper of het paard,

maar in allebei de gevallen
staat wit snel mat na Dg6+]
21.Lf1 Lxf1 22.Kxf1 Pd3
[En daar gaat het paard
weer! Ook nu kan wit niet
slaan op h4, want (en dat
had je natuurlijk al verwacht...) na Dxf3 is er
weer die dubbele aanval en
nu zelfs met mat] 23.Kg2
Dg6 24.Thf1 f5 25.exf5
Txf5
26.Pe4
Paxb4
27.Tad1

27…Txf3 [En nu een torenoffer!] 28.Kxf3 Tf8+
29.Kg2 [Wit kan het paard
wel verdedigen met Ke3,
maar dan komt zijn koning
in grote moeilijkheden:
29.Ke3 Lg5+ 30.Pxg5
Dxg5+
31.Ke2
Dh5+
32.Ke3 Tf3+ 33.Kd2 Dg5+
34.Kc3 Pxf2+] 29…Dxe4+
30.Kg1 Lg5 [En dan gaat
eindelijk de loper weg van
h4. Vijftien zetten lang
stond hij daar, aangevallen
door de pion op g3] 31.Pc4
Txf2 32.Txf2 Dd4
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Zwart heeft nu een dodelijke penning.
33.Tf1 Pxf2 [Als wit terugslaat, dan komt natuurlijk het volgende paard de
nieuw gepende toren aanvallen] 34.Df3 Pe4+ [Gelukkig is het aftrekschaak
want anders zou wit mat
zetten op f8] 35.Kg2 Pf6
[Nu staat zwart materiaal
voor en hij wint de partij
eenvoudig] 36.h4 Lh6
37.Pxd6 Dxd5 38.Pf5
Dxf3+
39.Txf3
Ld2
40.g4 e4 41.Tb3 Pxg4
42.a3 Pd5 43.Pd6 e3
44.Txb7 h5 0-1
Als ik zo goed zou kunnen
schaken, dan zou ik ook
geen
wedstrijdleider
meer willen zijn.

Toernooi

NK Schaken in Boxtel
(25 juni t/m 5 juli)

Huub van Dongen

Je weet nooit hoe een koe
een haas vangt. Die uitdrukking kun je gebruiken als er iets gebeurt
wat je nooit had verwacht. Iets wat je voor
onmogelijk had gehouden. Bijvoorbeeld als een
groot schaaktoernooi,
zoals het Nederlands
Kampioenschap Schaken,
ineens in een klein plaatsje als Boxtel wordt gespeeld. Hoe kan dat nou?

Vorig jaar werd het NK
in Eindhoven gespeeld.
Op de High Tech Campus.
Het leek een ideale stek,
ook voor de komende jaren. Eindhoven beweert

de slimste stad van Nederland te zijn. De stad
noemt zich de Brainport.
Maar voor de enige echte Brain-sport bleek er
geen plaats. De bedrijven
op de campus wilden niet
sponsoren. De zalen waren heel duur. Er was
geen hotel te vinden om
de spelers voordelig onder te brengen. En zelfs
de Gemeente Eindhoven
had geen geld.

Creatieven in opleiding
Nu was toevallig vorig
jaar tijdens het NK contact gelegd tussen SintLucas, een school voor
creatieven in opleiding
uit Boxtel, en de KNSB.
Eindexamenleerlingen
van die school zouden dit
jaar de huisstijl en de
aankleding van het toernooi verzorgen. De meeste ontwerpen waren al
klaar toen bleek dat het
toernooi in Eindhoven
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niet door kon gaan. Dat
SintLucas een fantastische school is, bleek al
toen een paar jaar geleden een echt theater aan
de school werd gebouwd.
Voor de eigen presentaties van de leerlingen,
maar vooral voor de mensen in Boxtel. De school
bood de theatervleugel
aan als speelzaal voor het
NK. Bovendien vonden ze
ook nog een bevriend hotel, Landgoed Huize Bergen in Vught, bereid om
de spelers gratis logies
en ontbijt aan te bieden.
Het NK was gered!

25 juni is de officiële
opening. 26 juni beginnen
de partijen. Er doen alleen heel sterke grootmeesters aan mee, zoals
Nederlands
Kampioen
Jan Smeets, Erwin l’Ami,
Ivan Sokolov en de Brabander Robin Swinkels.
Maar de grote favoriet is
de pas 16-jarige Anish
Giri, nummer één op de
Nederlandse ranglijst,
bij de eerste vijftig van
de wereld en ook nog eens

Toernooi
een knappe jongen. Hij
wordt wel de Justin Bieber van de schaaksport
genoemd!

Tegelijkertijd wordt ook
het Nederlands Kampioenschap dames gespeeld met als topfavoriete Zhaquin Peng, die al
twaalf keer Nederlands
Kampioene was. Bovendien organiseert de
Stichting Houtje Hoofd
Helder een groot Open
Toernooi voor subtoppers en amateurs.

Live commentaar
via internet
Nu zo’n mooi toernooi in
Boxtel wordt gespeeld,
probeert de Boxtelse
schaakclub
Dubbelschaak ’97 er natuurlijk
een groot schaakfeest
van te maken. Er is van alles te doen. Een Schaak
Challenge voor de jeugd
om kinderen in één middag de spelregels te leren. Simultaans. Kunst.
Alle informatie over het
programma vind je op de
websites van het NK, van
de Stichting Houtje
Hoofd Helder, van Dubbelschaak en van SintLucas. En weet je wat het
mooiste is: je kunt gratis

naar de toernooien komen kijken. Er is een commentaarzaal waar je uitleg krijgt over de
partijen. Die zaal kan je
trouwens ook thuis zien:
alle partijen en het commentaar worden rechtstreeks uitgezonden via
internet!

Anish Giri
Tot slot een voorbeeldje
om te bewijzen hoe sterk
Anish Giri is. Twee jaar
geleden werd hij als 14jarige al Nederlands
Kampioen. Onder andere
vanwege de zet die hij in
onderstaande stelling vond.
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Anish Giri heeft wit. Hij
speelt tegen de ervaren
oude rot Frans Cuijpers.
Zwart lijkt genoeg materiaal te hebben en zijn
paard en dame staan
prachtig in het centrum.
Anish Giri had echter nog
maar één zet nodig om
zwart tot opgeven te
dwingen. Kan jij die ook
vinden? Volgens de stappenmethode is dit gewoon weglokken + mat
(oplossing pagina 18).

Websites
Nederlands Kampioenschap: nk.schaakbond.nl
HoutjeHoofdHelderOpen:
www.houtjehoofdhelder.nl
Dubbelschaak ’97:
www.dubbelschaak.nl
SintLucas:
www.sintlucas.nl

Effe checken

Effe checken

In deze rubriek laten we jullie telkens kennis maken 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 Sourav Bhattacharjee.

Speel je liever met wit of
zwart?

Van wie krijg je schaaktraining?

Wie is je schaakidool?

Ik krijg schaaktraining
van Boris Friesen.

Ik speel liever met wit.

Naam:
Sourav Bhattacharjee
KNSB-rating:
1631
Geboortedatum:
6 oktober 2000
Clubs:
SV Veldhoven
ESV

Hoe heb je leren schaken?

Ik heb het schaken van
mijn vader geleerd.
Hoe lang schaak je al?

Ik schaak al vier jaar.

Mijn schaakidool is de
huidige wereldkampioen
Viswanathan Anand.

Wat is je beste schaakprestatie tot nu toe?

Mijn beste schaakprestatie is bij het NK rapid
2009 gehouden in de
Technische Universiteit
te Eindhoven. Toen heb ik
in mijn leeftijdscategorie
alle partijen gewonnen.
Heb je een favoriet schaaktoernooi?

Ja,
mijn
favoriete
schaaktoernooi is het
Nederlands jeugd kampioenschap D.
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Wat wil je bereiken in het
schaken?
Ik wil grootmeester worden.

Wat is je lievelingsstuk?

De loper is mijn lievelingsstuk.

Partijanalyse

Oliver de Hert

Op de vorige pagina heb je
kennis kunnen maken met
Sourav Bhattacharjee. Nu
gaan we een internetpartij
van hem naspelen.

Sourav Bhattacharjee –
Meclion
Playchess 2011
Siciliaans
1. e4 c5
2. Pf3 Pc6
3. d4 cxd4
4. Pxd4 Pxd4
Hoogst ongebruikelijk. De
twee meest gespeelde zetten zijn: 4…Pf6 en 4…e6 ook
4…g6 komt in aanmerking.
5. Dxd4
Na deze zet stopt de theorie zelfs. De snelle ontwikkeling van de dame is meestal
slecht
omdat
zij
aangevallen kan worden en

dat kost tijd.
5. ... e6
Maar in deze variant
(4…Pxd4) kan de dame niet
aangevallen worden en staat
derhalve actief.
6. Pc3 b6
Het klinkt gek, maar wit
heeft reeds een behoorlijke plus.
7. Le3 Lb7
8. f3
Door de pionnen op g2-f3e4 staat Lb7 op graniet te
bijten!
8. ... Pf6
9. Le2 Le7
10. e5 !
Een goed moment voor deze zet. Het verdedigende
paard wordt weggejaagd.
10. ... Pd5
Het lijkt me dat 10…Ph5
geen optie is, maar zwart
had beter, namelijk 10…Lc5.
Bijvoorbeeld: 11.Dd2 Lxe3
12.Dxe3 Pd5 (nu wel)
13.Pxd5 Lxd5 en wit mist
een kans, die in de partij wel
kon worden gespeeld.
11. Pxd5 Lxd5
(zie diagram)
12. 0-0
De kans, waar ik het net over
had, is 12.Dg4! een vervelende zet voor zwart. Beginnende schakers zullen
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Partijanalyse

misschien snel 12…0-0 spelen, maar dan komt 13.Lh6
met kwaliteitswinst. Maar
ja, hoe dek je g7 dan? Lf8

is anti ontwikkeling en g6
maakt gaten. Blijft over
Tg8, maar dat kost de korte rochade. Je ziet goed hoe
een zetje als 12.Dg4 grote
problemen kan veroorzaken.
12. ... 0-0
13. f4
Met deze zet wil wit gaan
aanvallen; f5 dient te worden doorgedrukt.
13. ... Dc7
14. c3
De c-pion stond in. Het pionoffer 14.f5 Dxc2 15.Ld3
gaat
niet
vanwege
15…Dxg2#
14. ... Db7
Ook nu houdt zwart wit bezig. Pion g2 staat in, derhalve geen f5.
15. Lf3 Lxf3

Partijanalyse
16. Txf3 Tfd8
17. Taf1
Heel goed, wit heeft geen
haast en versterkt de f-lijn.
17. ... d5
18. f5
Wit heeft zijn plan tot uitvoering gebracht. Zwart
ruilt nu de lopers.
18. ... Lc5
19. Dd2 Lxe3+
20. Dxe3 Dc6
21. f6 !
Wit valt verder aan. Na
21…g6 22.Dh6 heeft zwart
22…Dc5+ en 23…Df8.
21. ... Dc5
Deze zet is beter dan
21…g6.
22. Dxc5 bxc5
23. fxg7 Kxg7
Deze zet is fout. 23…Td7 is
nodig om de f-pion te dekken. Pion g7 kan alleen door
24.Tg3 gedekt worden. Dan
speelt zwart iets als 24…a5.
24. Txf7+ Kg6 ?
Een blunder die mat in 4 toelaat. Absoluut nodig is:
24…Kg8. Wit blijft lekker
staan. Er zou kunnen volgen:
25.Te7 Te8 26.Tff7 Txe7
27.Txe7 Tb8 28.b3 c4
29.bxc4 dxc4 30.Txe6

25.
26.
27.
28.

T1f6+ Kg5
Tg7+ Kh5
g4+ Kh4
Th6#

Oplossingen
Hertenspinsels

Ik heb veel leuke reacties mogen ontvangen op het idee
om ook de naam bij het diagram te raden. Enkele mensen gingen dan ook naarstig op zoek op het net. En ik
moet zeggen, dat men met deze naspeuringen veel heeft
kunnen vinden. Anastasia’s mat werd gevonden alsook
Philidors stikmat. Deze laatste vooral door de oplossing
van de stelling (een stikmat). Arabisch werd gevonden
door de eenvoud van het diagram. Arabisch klinkt als
zeer oud dus ook zeer eenvoudig. Dat is goed denkwerk!
Meer moeite had men met Damiano, Greco en Morphy’s
mat. De matten waren overigens geen enkel probleem.
(2.Dg6 bij het Greco’s mat was de moeilijkste zet)
Diagram 1 (Arabisch mat)
1.Pf6+ Kh8 [1…Kf8 2.Tf7#] 2.Th7#

Diagram 2 (Morphy’s mat)
1. Dxf6 gxf6 [anders 2.Dxg7#] 2.Tg1+ Kh8 3.Lxf6#

Diagram 3 (Philidors stikmat)
1. Pf7+ Kg8 [1…Txf7 2.Dxc8+ Tf8 3.Dxf8#] 2.Ph6++
Kh8 3.Dg8+ Txg8 4.Pf7#

Diagram 4 (Damiano’s mat)
1. Th8+ Kxh8 2.Th1+ Kg8 3.Th8+ Kxh8 4.Dh1+ Kg8 5.Dh7#

Diagram 5 (Greco’s mat)
1. Lxf7+ Kh8 [1…Txf7 2.Dxf7+ Kh8 3.Df8#] 2.Dg6 hxg5
[2…Txf7 3.Dh7#] 3.Dh5#

Diagram 6 (Anastasia’s mat)
1. Pe7+ Kh8 2.Dxh7+ Kxh7 3.Th5#

Oplossing Giri-Cuijpers
Wit speelde 1.De5!! Zwart gaf op. Er dreigt mat op b8.
De zwarte dame staat aangevallen. En 1…Dxe5 wordt
beantwoord met 2.Txa4 mat.
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Mei
28
29

Juni
2, 3 en 4
5
11
13
18, 19
22
25

Jeugdkalender
NK Scholen BO halve finale
KNSB/SZ Stertrainingen 11
NK Jeugd D in Rijkwijk
KNSB/SZ Stertrainingen 12
NK Scholen BO finale
BC8 HMC Jeugdtoernooi in Den Bosch
KNSB Centrale trainingsweekend
Schaak Challenge in Boxtel
Nationale Pupillendag in Roosendaal

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

Kijk ook op:
www.nbsb.nl toernooien

Als
je nog
geen abonnee
bent van Minorpromotie, kun je dat worden. Minorpromotie 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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I

k ben een man van reeksen: “My great predecessors” deel 1 t/m 5 van Kasparov en “Leer
goed schaken” deel 1 t/m 12. Meer van deze
tijd is de serie “Matten” met prachtige schaakverhalen, waarvan eind mei alweer het 9e deel verschijnt. Hertenspinsels wil dan ook graag jou het
tweede deel in deze eigen reeks voorschotelen. In elke opgave is het
mat, maar vind daarbij ook maar eens de juiste naam! In alfabetische
volgorde: Epaulette mat, Euro mat, Mat in ’t gangske, Opera mat, Pillsbury’s mat en Réti’s mat. Speurtochten in oude vergeelde boeken zijn
nodig om deze juweeltjes te vinden. Jazeker, je raadt het misschien
wel, ik ben in het bezit van de Bilguer (8e uitgave, mei 1916). Oudere
schakers weten wat voor een schat dat is.
1

4

2

3

5

6

Hertenspinsels

Matten uit de
begintijd (2)

