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Inhoud

Voorwoord 

Afscheid nemen valt mij 
altijd zwaar, maar hoort 
bij het leven. Daar waar 
ik de vorige Minor af- 
scheid moest nemen van 
Leon Theuns, is dat nu 
van Henk van Dooren. 
Zijn scherpe oog op 
allerhande taalfouten en 
zijn brede inzicht zul-
len  gemist worden. Aan 
ons als Minorpromotie de 
taak om gepaste vervan-
gers te vinden. 

In deze Minorpromotie 
(nummer 44) weer aller-
lei vertrouwde rubriek-
en. Er zijn weer prijzen 
te winnen! Deze keer bij 
Hertenspinsels. Wegens 
ruimtegebrek kan ik de 
complete oplossing van 
de kruiswoordpuzzel 
uit de vorige Minor niet 
plaatsen. Mocht je die 
per se toch willen inzien, 
dan kan ik je deze mailen. 
Stuur een verzoek naar: 
minor@schaakt.nl en dan 
komt het in orde. Voor 
nu alvast veel lees- en 
schaakplezier met deze 
Minor!!
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Het echte verhaal van Roodkapje
Schaakverhaal

Kees van Hogeloon

Jullie kennen allemaal het 
sprookje van Roodkapje. In 
de loop van de vele jaren is 
er hier en daar wat aan het 
verhaal veranderd. Daarom 
ga ik jullie nu vertellen wat 
er echt gebeurd is. 

De naam van Roodkapje was 
eigenlijk Fatima. Ze was 
moslima en droeg altijd een 
rode hoofddoek. Omdat er 
heel veel moslim-meisjes 
zijn die Fatima heten, noem-
den ze haar aanvankelijk 
“Fatima-met-het-rode-
hoofddoekje”. Maar dat is 
zo’n mondvol en daarom 
werd het al snel kortweg 
“Roodkapje”. 
Roodkapje ging op weg om 
couscous naar haar oma te 
brengen. Vroeger maakte 
haar oma zelf couscous, 
maar ze was nu al heel oud 

en slecht ter been en kon 
daarom niet lang meer in de 
keuken staan om couscous 
te maken. En Roodkapjes 
moeder maakte ook hele 
lekkere couscous. In de 
volksverhalen is “couscous” 
later verbasterd tot “koek-
jes”, maar dat is dus heel 
wat anders. 

Onderweg naar oma kwam 
Roodkapje een berucht fi-
guur tegen, die ook wel “de 
Wolf” werd genoemd. Dit 
omdat hij niet te vertrou-
wen was en altijd gemene 
streken uithaalde. 
“Wat heb jij daar voor lek-
kers bij je?”, vroeg de Wolf. 
“Couscous, voor mijn oma.”
“Ah, lekker! Ik hou ook van 
couscous. Mag ik wat van die 
couscous hebben?”
“Nee! Die is voor mijn oma!”
“Hé chick, doe niet zo bit-
chy. Geef mij die couscous!”
“Nee!”, riep Roodkapje luid 
en trapte de Wolf keihard 
tegen zijn schenen. 
“Oew oew oew!”, huilde de 
Wolf en ging er snel van-
door. En Roodkapje wist 
meteen de tweede reden 
waarom ze hem de Wolf 
noemden. 

Een half uur later kwam 

Roodkapje aan bij een klein 
huisje in het bos. Hier woon-
de haar oma. Ze belde aan 
en hoorde haar oma roepen: 
“trek maar aan het touwtje. 
Ik kan nu de deur niet open 
komen doen.” Dat was niet 
zo vreemd, want oma was 
slecht ter been. Wat wel 
vreemd was, was dat haar 
stem anders klonk. Zou ze 
verkouden zijn? 
Oma lag weggekropen onder 
de dekens. 
“Zet de couscous maar naast 
het bed. Ik ben een beetje 
ziek. Kom later maar terug 
om wat te babbelen.”
Roodkapje vertrouwde het 
niet. De stem van haar oma 
klonk wel heel apart. Ze 
sloeg de dekens naar achter 
en daar lag... de Wolf! 
“Wat heb je met mijn oma 
gedaan?”, krijste Roodkap-
je.
“Die heb ik met huid en haar 
verslonden!”, antwoordde 
de Wolf.
“Wat?”, riep Roodkapje ge-
schrokken. “Je hebt haar 
opgegeten?? Dat kun je niet 
maken! Dat is niet halal!”
“Rustig maar”, antwoordde 
de Wolf, “ik heb haar niet 
letterlijk opgegeten. Ik heb 
van haar gewonnen met 
schaken.”
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Schaakverhaal

8. a3xb4

De zet daarna bleek alleen 
dat hij iets té gretig was: 

8 ...  Pe5-d3 mat !

Beschaamd verliet de Wolf 
het huis. Niet veel later 
vond Roodkapje oma terug 
en hebben ze samen heerlijk 
van de couscous gesmuld. En 
ze leefden nog lang en geluk-
kig. Nou ja, Roodkapje dan, 
want oma werd niet lang 
erna opgenomen in een ver-
zorgingstehuis, waar veel te 
weinig personeel was en ze 
niet eens naar de wc mocht 
wanneer ze zelf wou. Zo gaat 
dat in Nederland...

Ik weet dat deze versie 
echt waar is, want ik heb 
hem zelf gehoord van een 
heel betrouwbare vriend, 
die beweerde Roodkapje 
nog zelf gekend te hebben 
en dat de Wolf “goed spul” 
verkoopt, wat hij zelf zo-
juist gerookt had. Nu ik dit 
zo opschrijf, begin ik toch 
te twijfelen of de versie 
echt wel zo betrouwbaar is... 
Moraal van het verhaal: 
meisjes met hoofddoekjes 
weten best voor zichzelf op 
te komen en ga vooral geen 
raar spul roken. (Beter nog: 
ga sowieso niks roken!) 

1. d2-d4  Pg8-f6
2. c2-c4  e7-e5

De Wolf fronste zijn wenk-
brauwen. Zo’n jong meisje, 
dat het Boedapester gam-
biet speelt? Was dit toeval 
of was dit een ervaren 
schaakster? Er volgde:

3. d4xe5  Pf6-g4
4. Pg1-f3  Pb8-c6

Het was de Wolf nu intussen 
wel duidelijk: die meid kon 
schaken!

5. Lc1-f4  Lf8-b4+
6. Pb1-d2  Dd8-e7
7. a2-a3 Pg4xe5

De Wolf begon breed te 
grijnzen. Roodkapje liet 
haar loper in staan! Hij ging 
een stuk winnen en daarna 
zou het winnen van de partij 
een eitje zijn. Gulzig greep 
hij het stuk:

“Schaken?”, stamelde Rood-
kapje. 
“Ja, schaken. Ik heb met 
haar geschaakt. Als zij won, 
zou ze honderdduizend euro 
krijgen. Als ik won kreeg ik 
haar huisje. En ik won.”
“Maar mijn oma kan hele-
maal niet schaken!”
“Precies! En daarom won ik 
ook. Slim van mij, hè!”
Roodkapje was woedend. 
Hoe durfde de Wolf zo mis-
bruik te maken van een oude 
vrouw, die al een klein beet-
je in de war was.
“Kun je wel! Ik daag jou uit, 
Wolf. Speel maar eens een 
potje tegen mij!” 

“Tegen jou?”
“Ja. Als je wint krijg je de 
couscous. Maar als ik win, 
geef je oma’s huisje terug.”
“Couscous tegen een huis... 
da’s niet echt een eerlijke 
ruil, hè?”
“Of durf je niet te schaken 
tegen een klein meisje?”
“Natuurlijk wel!”
En zodoende zaten Rood-
kapje en de Wolf even later 
achter het schaakbord. 
Wat de Wolf niet wist, was 
dat Roodkapje jeugdkampi-
oen van de schaakclub was. 

De Wolf speelde met wit. De 
partij begon met 
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RariteitenIndia

Arjon Severijnen

Wist je dat India vele hon-
derden dialecten heeft? 
Gelukkig is er niet naar elk 
dialect een schaakopening 
vernoemd, anders zouden 
we zelfs in een leven na de 
dood nog lang bezig zijn om 
alles te bekijken.

De vijfde Indische opening, 
die op ons reisprogramma 
staat, is het Dame-Indisch. 
Is het je trouwens al opge-
vallen, dat alle Indische 
schaakopeningen beginnen 
met de zetten: 1.d4 Pf6? 
Ook het Dame-Indisch be-
gint met die zetten. Laten 
we er eens een partij met 
een leuke openingsval bij-
pakken!

1. d2-d4  Pg8-f6
2. c2-c4  e7-e6
3. Pg1-f3  b7-b6

Na deze zetten zijn we in 
de Dame-Indische opening 
aangekomen. Hij lijkt erg 
veel op de Nimzo-Indische 
opening (zie Minorpromotie 
41, december 2012). Alleen 
besluit zwart nu het cen-
trum onder vuur te nemen 
door snel zijn witveldige 
loper te ontwikkelen in 
plaats van zijn zwartveldige 
loper. 

4. g2-g3  Lc8-b7
5. Lf1-g2  Lf8-e7
6. Pb1-c3  0-0
7. 0-0  Pf6-e4

Dit is een bekende stelling 
uit het Dame-Indisch. Deze 
positie is al erg vaak op het 
bord gekomen. Met Pe4, on-
dersteund door de loper op 
b7, probeert zwart het cen-
trum te blokkeren. Hij wil 
niet dat wit straks zelf e4 
speelt en het hele centrum 
onder controle heeft.

Wit zal natuurlijk proberen 
het punt e4 alsnog in handen 
te krijgen, door bijvoor-
beeld Dc2 te spelen en het 
paard op f3 weg te spelen. 
Daarom zal zwart vaak ook 
nog f5 spelen om Pe4 extra 
te verdedigen. Ook kan 
zwart na f5 proberen een 
koningsaanval op te zetten. 
Dat kan hij doen door zijn 
dame en torens via f6 in de 
strijd te brengen.

8. Dd1-c2  Pe4xc3

Zwart besluit eerst op c3 te 
ruilen en dan pas f5 te spe-
len. Als hij meteen 8…f5 
speelt, kan het namelijk een 
nadeel zijn dat na 9.Pe5 het 
paard op e4 in een lastige 
penning komt.

9. Dc2xc3  f7-f5
10. Pf3-e5  Lb7xg2
11. Kg1xg2  d7-d6
12. Dc3-f3

De wereld rond
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India

Wit gaat op zoek naar tac-
tische grapjes! Met deze 
tussenzet dreigt hij de on-
gedekte toren op a8 te win-
nen. Dat lijkt sterk ge-
speeld, want die toren is 
alleen te dekken met een zet 
als 12…Pd7. Daarop speelt 
wit 13.Pc6 De8 en heeft een 
erg prettige stelling met 
actieve witte stukken en 
druk op de zwarte stelling. 
Een erg interessante stel-
ling om met je leraar of 
clubgenoot uit te spelen!

12. ...  d6xe5 !

Zwart offert de kwaliteit! 
Hij krijgt de pion op d4 er 
ook nog bij en als wit actief 
wil blijven spelen, zal hij 
zelfs de pion op c4 moeten 
opgeven, waarna de materi-
aalverhouding weer gelijk is.

13. Df3xa8  Dd8xd4
14. Lc1-e3  Dd4xc4
15. Da8-f3  Le7-d6
16. Tf1-c1  Dc4-b5
17. Tc1-c2  f5-f4

Deze zet zat er natuurlijk 
al een tijdje aan te komen. 
Zwart heeft punt f4 goed 
ondersteund met Ld6 en 
Tf8, waardoor hij nu ruimte 
wint en gevaarlijke drei-
gingen rondom de witte ko-
ning kan opzetten.

18. g3xf4  e5xf4
19. Le3-d4  e6-e5
20. Ld4-c3  Db5-c4
21. b2-b3  ?!

Zwart heeft tot hier erg 
sterk gespeeld, maar toch 
heeft wit alles nog onder 
controle. Deze zet is echter 
niet erg handig. Hij pro-
beert de zwarte dame weg 
te jagen, maar die was toch 
al van plan richting konings-
vleugel te gaan. Tijdsver-
spilling dus van wit!

21 ...  Dc4-e6
22. h2-h3 ??

Een blunder! Wit overziet 
een dubbele aanval op zijn 
koning en toren. Zwart 
speelde dan ook

22 ...  De6-g6+

En wit gaf direct op. 

Toch is de stelling ook zon-
der deze fout erg goed voor 
zwart. Bij nauwkeurig spel 
heeft hij grote kans om te 
winnen. Hij dreigt via de g-

lijn en met zetten als e4, de 
witte koningsstelling op te 
rollen. Zwart heeft eigen-
lijk alleen zijn paard op b8 
nog nodig om het gevecht 
snel te kunnen beslissen. 

Deze partij is in ieder geval 
een mooi en sterk voorbeeld 
van het kwaliteitsoffer! 

Als wit een betere zet had 
gespeeld, zoals 22.Kh1, is de 
stelling ook erg leerzaam om 
uit te spelen. Probeer met 
zwart te winnen en met wit 
om zo taai mogelijk te ver-
dedigen.

In het Dame-Indisch kan 
het heel snel voorbij 
zijn. Dit is te zien in de 
Averbakh variant: 1.d4 
Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 b6 4.
e3 d5 5.Pc3 La6 6.cxd5 
exd5 7.Lxa6 Pxa6 8.
Da4+ 1-0
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Quiz

Jessica de Haas

De grote vakantie is 
voorbij, het schaaksei-
zoen gaat weer van start. 
Heb je er weer zin in? 
Laten we dan maar gauw 
beginnen met de nieuwe 
quiz, die voor jullie klaar 
staat!

We gaan dit keer niet op 
zoek naar een groot-
meester. Laten we daar 
een keer van afwijken.  
Maar… we zoeken wel een 
‘groote’ in het schaak-
spel. Deze meneer is na-
melijk een meester, een 
internationaal meester. 
En hij komt uit Neder-
land. Hij is dan wel geen 
grootmeester geworden, 
maar hij behaalde in 1995 
een grootmeesterresul-

hebt tenslotte de macht 
over hetzelfde leger en 
het is wel degelijk moge-
lijk om een sterkere te-
genstander te verslaan.

Laten we maar gauw een 
aantal partijen van hem 
gaan bekijken! 

Stellwagen (2631) - 
…… ……. (2370)
Vlissingen 2007 (0-1)

De laatste zet van wit was 
Tf1-c1. De zwartspeler 
reageerde daarop met 
Pe4-c5!! Wits toren op 
c7 staat nu ongedekt en 
zwart dreigt ook Pc5-
b3+ te spelen, met aanval 
op de toren op c1. Een 
mooie vondst! 

Wie is deze “grote” meester?
taat in het open toernooi 
van Leeuwarden. Dat is 
een tijd geleden voor jul-
lie, dus gaat het om ie-
mand die al wat ouder is. 
Een gedreven schaker, 
die zijn trucs en kunsten 
op het bord niet voor 
zichzelf wilde houden. 
Hij is ook schaaktrainer 
en deelt zijn wijsheid 
over het spel graag met 
zijn publiek. 
Zo geeft hij les aan de 
(top)jeugd (hij gaf les 
aan Loek van Wely, toen 
die nog jong was), maar 
ook aan groepen. Leeftijd 
speelt eigenlijk geen rol, 
je bent nooit te oud om 
bij te leren. Hij deelde 
zijn kennis ook via schaak-
rubrieken in het Eindho-
vens Dagblad en Trouw en 
hij schrijft nog steeds 
artikelen voor Schaak-
magazine. 

Bekende uitspraken uit 
zijn mond zijn onder 
meer: “leer tactiek, geen 
openingen” (hij bedoelt 
niet dat je helemaal geen 
openingen moet leren, 
maar tactiek is leerza-
mer). En: “het zijn alle-
maal dezelfde houtjes.” 
Daarmee bedoelt hij, dat 
je niet bang hoeft te zijn 
voor je tegenstander. Je 
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Quiz

…… ……. (2328) – 
Nijboer (2540)
Hoogeveen 2009 (½-½)

Deze stelling laat ik graag 
aan jullie zien, omdat de 
witspeler hier wederom 
creatief bezig is. 

Ooit van een ‘dolle toren’ 
gehoord? De witspeler 
heeft geen enkele zet 
meer, zijn koning mag 
niet bewegen. Bij elke 
zet, die hij doet, komt hij 
schaak te staan. Het is 
eigenlijk een soort pat-
stelling, want zijn pion 
kan ook niets. Er is 
slechts één stuk dat nog 
iets kan doen en dat is de 
toren. 
Wit staat een toren ach-
ter en zou erg blij zijn 
met remise. En dat lukt, 
want als de toren van het 
bord is, is het pat! Het 
gaat dan ook als volgt ver-
der (pak er gerust een 
bord bij): 

1. Th7-h6+ Kg6-g5
2. Th6-h5+ Kg5-g4

3. Th5-h4+ Kg4-g3
4. Th4-h3+ Kg3-f2
5. Th3-h2+ Kf2-e1
6. Th2-e2+ Ke1-d1
7. Te2-e1+ Kd1-c2
8. Te1-c1+ Kc2-b3
9. Tc1-b1+ Kb3-c4

Wit blijft schaak geven, 
zwarts koning zoekt naar 
een schuilplaats. 

10. Tb1-b4+ Kc4-c3
11. Tb4-c4+ Kc3-b2
12. Tc4-c2+ Kb2-b3
13. Tc2-b2+ a3xb2

Zo, dat was een lange 
wandeling! De koning 
heeft bijna het hele bord 
gezien. Uiteindelijk 
neemt de zwartspeler 
toch maar genoegen met 
remise. Hij kan geen 
schuilplaats vinden voor 
zijn koning. Wit blijft 
eeuwig schaak geven. Zo 
zie je maar weer, dat het 
nooit te laat is om te dro-
men! Ook in een mindere 
stelling is het belangrijk 
om te blijven zoeken naar 
mogelijkheden. 

Het spel is pas voorbij als 
de Koning mat staat. 
Onthoud dat.

Nog een laatste voor-
beeld. Dit is uit het toer-
nooi, waar hij het groot-
meesterresultaat 
behaalde. (zie diagram)

…… ……. (2340) – 
Ulibin (2545)
Leeuwarden 1995 (1-0)

Wit lijkt minder uit de 
opening te zijn gekomen, 
maar hij komt sterk te-
rug, wanneer de stelling 
niet langer gesloten is. 

1. Pd2-f3 Lf4-d6
2. Kg2-h1 Ph5-f6
3. Td1-g1 Pf6-g4    
4. Tc1-f1 De7-b7
5. d4-d5 e6xd5
6. c4xd5 Tc8-e8
7. h2-h3 Pg4-e5
8. Dd3-d1 Te8-e7
9. Pf3-g5 g7-g6
10. Tg1-g2 Tf8-e8
11. h4-h5 Te7-g7
12. h5xg6 Tg7xg6
13. Tf1xf5 Db7-g7
14. Dd1-h5 1-0

De grootmeester van  
vorige keer was Garry 
Kasparov
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Toernooitijgers

Huub van Dongenprijs

Nr. Naam Vereniging Toernooien Verandering  NBSB
1. Victor Muntean  JSC “De Pionier” 18 182 1433
2. Mika Rutjens SV Deurne 15 315 1415
3. Marijn Bellemakers SV Deurne 15 271 1382
4. Daan Hubers SV Deurne 15 183 1230
5.  Luc Verbrugge SV Deurne 15 -16 1184
6. Jonas Ramaekers SV Deurne 14 220 1445
7. Felix Muntean JSC “De Pionier” 14 132 1082
8. Laurens Bijlmakers JSC “De Pionier” 14 46 1443
9. Bram Meulendijks JSC “De Pionier” 13 101 1321
10. Faas Ramaekers SV Deurne 13 -45 1012
11. Charlie Tang WLC 10 81 1622
12. Roderick Bötticher SV Waalwijk 10 62 1112
13. Daan Baselmans TSV Rochade 9 210 1389
14. Timo Vos SV Mierlo-Geldrop 9 180 1210
15. Kas van der Heijden Combinatie 9 178 1328
16. Martijn Bakens Combinatie 9 140 1372
17. Mick Dielissen SV De Pion 9 126 1307
18. Nico Gao SV Deurne 8 310 1004
19. Sam Baselmans TSV Rochade 8 82 1612
20. Kevin Huynh SV Mierlo-Geldrop  8 78 1278
21. Yannick Karla JSC “De Pionier” 8 75 1225
22. Casper Bijker JSC “De Pionier” 8 55 1105
23. Thomas de Valck SV De Pion 8 55 1215
24. Luuk Baselmans TSV Rochade 8 30 1526
25. Yannick Damen JSC “De Pionier” 8 -5 1000
26. Marijn van den Reek JSC “De Pionier” 8 -7 1111
27. Leendert Keus JSC “De Pionier” 8 -25 1090
28. Julian Damen JSC “De Pionier” 8 -103 964
29. Jesse Allaart ESV 7 413 1463
30. Chris Zhu WLC 7 236 1368
31. Bruno Sladic Combinatie 7 232 1167

De speler met de meeste toernooien in onderstaande lijst heeft de Huub van 
Dongenprijs gewonnen. De winnaar is Victor Muntean. Hij heeft maar liefst 18 
toernooien gespeeld. Het is voor Victor de tweede keer dat hij deze prijs wint. 
In 2011 speelde hij 17 toernooien. De tegoedbon ter waarde van € 50,- te be-
steden in de online-winkel van Erika Sziva, “De Beste Zet” is reeds toegezonden. 
De redactie feliciteert Victor met zijn prijs!
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11

32. Noah Kiani JSC “De Pionier”  7 201 1301
33. Alex Gao SV Deurne 7 190 1085
34. Guus Heerkens JSC “De Pionier” 7 182 1062
35. Arpit Agrawal SV Nuenen 7 180 1329
36. Jasper Kools EGS 7 154 1405
37. Elvira van Hagen JSC “De Pionier” 7 147 1197
38. Boaz Stassar JSC “De Pionier” 7 81 1155
39. Muriëlle van Hagen JSC “De Pionier” 7 77 972
40. Johnfoe Pennings JSC “De Pionier” 7 74 1298
41. Joppe Kroon HMC Den Bosch 7 69 1517
42. Jim van Eemeren JSC “De Pionier” 7 34 1234
43. Kimberley Oostvogels SV De Pion 7 4 1185
44. Cora Oostvogels SV De Pion 7 -8 1174
45. Max Verstappen JSC “De Pionier” 7 -11 1239
46. Twan Mennen SV Deurne 7 -53 1094
47. Thijs Spapens EGS 7 -78 1172
48. Rens van Bijsterveld SV Mierlo-Geldrop 7 -120 1080
49. Joël van Baal JSC “De Pionier” 7 -166 1134
50. Björn van Baal JSC “De Pionier” 7 -196 886
51. Joey van Haperen Dubbelschaak ’97 6 290 1288
52. Bi-rong Wang SV Gardé 6 281 1296
53. Jesse Baltussen SV Nuenen 6 267 1483
54. Bart Asperdt JSC “De Pionier” 6 201 1380
55. Rutger Smulders HMC Den Bosch 6 178 1269
56. Nienke Baltussen SV Nuenen 6 157 1172
57. Dominique Kroon HMC Den Bosch 6 120 1319
58. Pieter Mathieu De Drie Torens 6 101 1281
59. Max Michiels Dubbelschaak ’97 6 76 1069
60. Tijany Ousmane JSC “De Pionier” 6 55 1623
61. Jasper van Buul SV Gardé 6 43 1242
62. Sang Nguyen JSC “De Pionier” 6 30 1665
63. Joris Duitgenius JSC “De Pionier” 6 23 1073
64. Max Colin SV De Pion 6 20 1230
65. Sjoerd van Roon HMC Den Bosch 6 10 1446
66. Willemijn Boersma SV Deurne 6 3 1153
67. Lex Dekker SV Deurne 6 -18 1082

Meeste toernooien: Victor Muntean (JSC “De Pionier”) 18
Beste verandering: Jesse Allaart (ESV) 413
Hoogste rating: Sang Nguyen (JSC “De Pionier”) 1665
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Oliver de Hert

Enkele technieken komen 
nu aan de orde. Als het 
goed is ken je de stelling 
van Philidor (1777) nu van 
haver tot gort. Dat is 
mooi! Ik wil graag de aan-
dacht richten op wat ik 
de stelling van Keres 
noem. Het komt namelijk 
uit zijn voortreffelijke 
boek: “Gij en ik aan het 
schaakbord.” 

Keres 1939

Een droomstelling voor 
zwart. Zijn koning dekt 
de toren en beide staan 
in het centrum. Dat ter-
wijl de witte koning en 
dame min of meer in de 
hoek staan. Zwart heeft 
enkele remisekansen in 
dit eindspel. Zo zijn er 
stellingen waar hij door 
een torenoffer pat kan 
afdwingen en er is eeu-
wige achtervolging op de 
koning. Ik ga daar nu en 
later voorbeelden van ge-
ven. Maar meer algeme-
ner is de 50-zettenregel. 
Wit heeft maar 50 zet-
ten om de zwarte koning 
mat te zetten of om de 
zwarte toren te slaan, 
waarna de teller weer op 
nul komt te staan. De spe-
cialisten maken zich wei-
nig zorgen om de 50-zet-
tenregel. Bij beheersing 
van deze theorie heb je 
tijd genoeg. Maar ja, dat 
ene woordje: beheersing. 
Daar is nu eenmaal studie 
voor nodig.

1. Da1-e1+ Ke4-d4

Zwart kan ook 1…Kf4 of 
1…Kf5 spelen, maar hij wil 
zolang als mogelijk in het 
centrum blijven. Om te 
winnen moet de koning 
naar de rand gedreven 
worden (zie Philidor). Ho-
pen op een gelukkige dub-
bele aanval is niet waar 
we hier mee bezig zijn!  

2. De1-b4+ Kd4-e5
3. Kg2-f3 Td5-d3+
4. Kf3-e2 Td3-d4

Door met de toren schaak 
te geven en of de dame 
aan te vallen, wint zwart 
twee tempi. Zo komt hij 
dichter bij de 50 zetten. 
Een belangrijke verdedi-
gingstechniek! 
 
5. Db4-e7+ Ke5-d5

Op 5…Kf4 wint 6.De3+ 
direct. Ik noemde het 
zojuist al de gelukkige 
dubbele aanval, maar 
toch is het nodig om deze 
vorm eens gezien te heb-
ben.

6. Ke2-e3 !
Deze sterke zet heeft 
enkele belangrijke fines-
ses. Als eerste heeft 
zwart geen schaak tot 
zijn beschikking. De be-
tekenis daarvan is dat wit 
7.Dd7+ en 8.Dxd4+ 
dreigt. Ook van belang is 

Dame tegen toren (2)
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dat zwart geen zet met 
de koning kan doen: 6…
Kc4 7.Dc7+ Kd5 8.Dd7+ 
Na het fraaie 6.Ke3 
heeft zwart dus alleen 
maar torenzetten tot 
zijn beschikking. 

6 ...  Td4-c4

Alle andere torenzetten 
verliezen. Op 6…Td1 
volgt een röntgenschaak 
op d7 of d8. Op 6…Ta4 
en 6…Tg4 is 7.Dd7+ af-
doende. 

7. De7-d7+  Kd5-c5

De enige zet. Op 7…Ke5 
volgt 8.Db5+

8. Ke3-d3 

Een aardig plaatje. Het is 
wit gelukt om zwart rich-
ting de rand te drijven. 
Zonder dat zwart daar 
iets aan kan doen. Er is 
dus sprake van een pa-
troon. Dat kun je goed 
zien aan de laatste twee 
diagrammen. 

8. ...  Tc4-b4

Weer heeft de koning 
geen goede zet en op 8…
Th4 volgt 9.De7+

9. Dd7-c7+ Kc5-b5
10. Kd3-c3 Tb4-a4

Wit komt steeds dichter 
bij de overwinning. Maar 
wanneer we de rand na-
deren, komen er voor 
zwart nieuwe mogelijk-
heden. Zo zou hij 10…Ka6 
kunnen proberen. Im-
mers na 11.Kxb4 staat hij 
pat. Dit valt alleen in he-
vige tijdnood of snel-
schaken te proberen. Na 
10…Ka6 heeft wit ver-
schillende mogelijkhe-
den. Het leerzaamste 
vervolg vind ik: 11.Dc8+ 
Hiermee wordt zwart ge-
dwongen zich in de pen-
ning te zetten na 11…Tb7. 
Wit komt door 12.Kc4 
een gratis zet dichterbij. 

Analysediagram

Er zijn allerlei mogelijk-
heden, maar de volgende 
variant past het best bij 
onze les: 12…Ka7 13.Dc6 
Kb8 14.De8+ Ka7 15.Kc5 

Tc7+ 16.Kd6 Tb7 17.Dd8 
Tb6+ 18.Kc5 Tb7 19.Kc6!

Analysediagram 

Als je goed kijkt, zie je 
dat we de stelling van Phi-
lidor hebben bereikt. 
Het is enkel een spiege-
ling, maar dezelfde 
winstgang geldt ook hier. 
Probeer het zelf maar 
eens uit. Pak de vorige 
Minor er bij. Je zult snel 
zien, dat veld e5 nu veld 
d4 is geworden. De rest 
moet je zelf uitpluizen. 

(Stelling na: 10... Tb4-a4)

11. Dc7-d7+ ! 

Wit verandert van pa-
troon. Volgens het pa-
troon zou er nu 11.Db7+ 
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Berger 1889

Zoals gezegd heeft 
zwart een eigen agenda. 
Hij heeft hier een be-
hoorlijke kans op remise. 
Er is enige tijd hetzelfde 
soort zetten gedaan. En 
als wit nu het patroon 
voortzet, komt het hele-
maal goed met zwart. 

7. Dc5-c6+ Kb7-b8
8. Kb5-b6 ??   

En nu het verwoestende:

8. ...  Ta7-a6+
9. Kb6xa6 pat !!

Hier was zwart al die tijd 

op uit. Ik heb bij behan-
deling van dit eindspel in 

het langst tegenstribbe-
len met: 14…Tc4+ 15.
Kxc4 Kb6 16.Dd7 Ka6 
17.Kc5 Ka5 18.Da7 mat. 

We hebben zojuist ken-
nis gemaakt met onver-
valste eindspeltechniek. 
Zwart werd machteloos 
van rechts naar links over 
het bord gejaagd. Er be-
staat ook een patroon, 
waar zwart van onder 
naar boven wordt opge-
jaagd. Alleen schuilt er 
een addertje onder het 
gras. 

  

1. Dc2-c3+ Kb4-b5
2. Kb2-b3 Ta4-a5
3. Dc3-c4+ Kb5-b6
4. Kb3-b4 Ta5-a6
5. Dc4-c5+  Kb6-b7
6. Kb4-b5  Ta6-a7

Nu zijn we aangekomen 
bij een klassieke stelling 
in de eindspeltheorie. 
(Zie volgende diagram.) 

moeten volgen. Maar na 
11…Kc5 is er geen dub-
bele aanval op koning en 
toren. En hoewel het nog 
steeds gewonnen staat, 
moet wit gaan corrigeren 
met 12.De7+ Kb6 13.
Dd6+ enz., terwijl het na 
het gespeelde 11.Dd7+ 
direct uit zal zijn.

11. ...  Kb5-a5   
12. Dd7-e8 !! 

Met deze fraaie zet 
wordt de koning losge-
weekt van de toren. Het-
zelfde idee werkt niet 
goed na: 12.Dc6 wegens 
een patmotief: 12…Ta3+ 
en eigenlijk wil je hier 
13.Kc4 spelen om snel mat 
te kunnen geven, maar 
zwart heeft verrassend 
13…Tc3+ met remise.     

12. ...  Ta4-a3+

We onderzoeken andere 
zetten, die de toren kan 
doen: 12…Ta1 of a2, dan 
een röntgenschaak met 
13.Da8+; 12…Tf4 dan 
13.De5+; 12…Tg4 dan  
13.Dh5+ en 12…Th4 dan 
13.Dd8+; allemaal toren-
verlies door leerzame 
dubbele aanvallen.       

13. Kc3-c4 Ta3-a4+

Er dreigde 14.Db5 mat. 

14. Kc4-c5 1-0

En mat volgt. Zwart kan 
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Variant 3
7.  ... Ta7-a8
8.  De5-e7+ Kb7-c8
9.  Kb5-b6  Ta8-b8+
10. Kb6-c6

De varianten lijken wel 
wat op elkaar, maar ze 
laten de finesses van dit 
eindspel goed zien. 

Volgende keer meer !

Het is uit. Om direct mat 
te voorkomen heeft 
zwart alleen 9…Td7 Maar 
waar praten we over? Na 
9…Td7 10.De6 gaat de 
toren verloren.

Variant 2
7. ...  Kb7-a8
8. De5-d5+ Ka8-b8
9. Kb5-b6

Nog even uitkijken voor: 
9…Tc7 10.De5 Ka8 en nu 
geen 11.Dxc7 pat, maar 
11.Kxc7 Ka7 12.Da5 mat. 

de les altijd wel slachtof-
fers van deze truc. 7.
Dc6+ gooit de winst nog 
niet weg, maar beter is:

7. Dc5-e5 !
(zie diagram)

Met drie varianten:

Variant 1
7. ...  Kb7-c8
8. Kb5-b6 Ta7-b7+
9. Kb6-c6 



Effe checken speciaal

Hoe ben je met schaken 
in aanraking gekomen?    

Ik heb leren schaken op 
de middelbare school. Ik 
heb toen twee jaar ge-
schaakt vooral tegen Jo-
chem, een studievriend. 
Vervolgens was er een 
pauze van een behoorlijk 
lange tijd.  

Dat is bijzonder, wat 
gebeurde zoal?

Eerst verhuisde ik door 
werk van Roermond naar 
een klein dorpje in Zuid-
Holland: Vierpolders, in 
de buurt van Den Briel. 
Door mijn achterbuur-
man ben ik van lieverlee 
weer met schaken begon-
nen. We hebben samen 
een club opgericht. We 
gaven deze de toepasse-
lijke naam: Vierpaarden. 

Uiteindelijk kwam je te-
recht in Brabant. 

Ja, na acht jaar Zuid-
Holland verhuisde ik 
naar het Brabantse land. 
Door mijn werk kwam ik 
terecht in Hoeven. Dat 
was in 1979. Er was in 
Hoeven geen schaakver-
eniging dus richtte ik “De 
Schaakhoeve” op. 

Je bent dus verantwoor-
delijk voor het ontstaan 
van twee clubs! Maar ook 
voor de NBSB heb je 
veel werk verricht.  

Een jaar na aankomst in 
Hoeven ben ik voor de 
NBSB gaan werken. Dat 
was in 1980. Ik ben in het 
jeugdbestuur gekomen. 

Welke functies heb je 
bekleed?

Ik ben penningmeester 
geweest. Ik ben ook 
hoofd opleidingen ge-
weest. Toen nog de me-
thode Withuis. Later 
werd dit omgezet naar de 
huidige Stappenmetho-
de. Ik heb ook aan veel 
toernooien meegewerkt. 
Ik weet je niet precies 
te vertellen hoeveel het 
er waren, maar let wel: 
dit was met veel plezier. 
Er kwam geen stress aan 
te pas!    
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In dit nieuwe seizoen van Minorpromotie gaan 
we verder met de mensen, die achter het succes 
staan. Maar die het plezier in het spel als hoogste 
goed hebben. Vorig seizoen hadden we Cor Lazer-
oms te gast. Nu aandacht voor Jacques Boost. 

Effe checken

Naam: 
Jacques Boost 
Geboortedatum: 
20 augustus 1938
Geboorteplaats: 
Roermond
Huidige woonplaats:
Hoeven
Club: 
De Schaakhoeve 



Effe checken speciaal

Omschrijf eens hoe 
een jeugdavond van De 
Schaakhoeve er uit zag, 
hoe jij deze organiseer-
de. 
 
Eerst moet ik melden dat 
ik twee avonden per week 
had. Op de dinsdag gaf ik 
les. Ik was alleen met een 
groep van circa 25 leer-
lingen. Uiteraard had-
den die een verschillend 
niveau. Daardoor moest 
ik de avond lang maken. 
Met een uurtje kom je er 
dan niet. De dinsdag was 
dan ook van half zes tot 
half negen. Donderdag 
hield ik de competitie. 
Daar stond een uur voor. 
De leerlingen speelden 
één partij. Uiteraard 
met notatie zodat we 
de partijen later konden 
analyseren. 

Hoeveel kinderen heb je 
begeleid over de jaren? 

Het exacte aantal is niet 
meer te achterhalen. 
Maar weet wel, dat ik aan 
het einde van mijn tijd als 
jeugdleider een memora-
bele 700 diploma’s heb 
mogen uitreiken.          

De meeste via meneer 
Wirken, neem ik aan?

Ja, ik had ik al vanaf 1980  
contact met hem.   

Bekend is dat je een 
goede vriendschap hebt 
met Cor Lazeroms. Waar 
kennen jullie elkaar van?

Dat moet in Zevenbergen 
zijn geweest. We waren 
daar voor het school-
schaak. Cor was daar 
met zijn team van het 
St. Martinus en ik met 
de Mariaschool. Ja, hoe 
gaat dat, je maakt een 
praatje bij de koffieta-
fel. Daar blijft het dan 
bij. Een jaar later zie je 
elkaar weer, enzoverder. 

Zijn er veel andere 
hechte vriendschap-
pen ontstaan door het 
schaken?

Dat zou je zeggen, maar 
nee. Erg veel kennissen, 
dat wel. Veel mensen 
waar ik goed mee kan 
opschieten. Met Cor heb 
ik nog veel telefonisch 
contact. 

Zijn er sterke schakers 
voortgekomen uit jouw 
afdeling?

Ja, maar dat is van geen 
enkel belang! De kinderen 
die komen schaken, moe-
ten plezier hebben in het 
schaken. Dat is het enige 
wat telt. Maar evengoed 
zijn er twee leerlingen 
van mij kampioen gewor-

den bij de senioren. Be-
gin jaren 80 was Gerben 
Caminada binnen enkele 
jaren kampioen. Meer 
recentelijk is Chris Lam-
bregts clubkampioen ge-
worden. Ook zijn broer-
tje Frank is een sterke 
schaker geworden.  

Heb je schaakidolen?

Net als Cor, moet ik daar 
ontkennend op antwoor-
den. Ik heb me vooral 
toegelegd op het jeugd-
schaak. 

En het zelf spelen?

Ik vond het altijd prettig 
om een partij te spelen, 
maar ik heb zelf nooit een 
hele hoge rating gehad. 
Ik ben wel trots op mijn 
trainersdiploma, dat ik 
behaald heb. Daarmee 
mag ik Stap 6 lesgeven. 

Jacques, ik wil je har-
telijk danken voor dit 
interview en nog van 
harte gefeliciteerd met 
je 75e verjaardag van 
jl. 20 augustus!

17
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Oplossingen Hertenspinsels
Info

Ook de opgaven van de 
vorige Minor eindigden in 
mat. Ze waren behoorlijk 
pittig, maar dat was de 
afspraak. Heb je ze kun-
nen oplossen? Dan ben je 
een echte bolleboos! De 
opgaven kwamen uit ech-
te partijen. Geen compo-
sities dus. Weet je nog 
wat composities zijn? 
Inderdaad, zelf gemaak-
te stellingen. De maker 
van zo’n stelling heet met 
een duur woord een com-
ponist. Zoals Beethoven, 
maar dan op het schaak-
bord. Stille muziek!           

Diagram 1 (linksboven). 
Teed – Delmar   (1896), 
mat in 2 door: 1.Dd1xh5+ 
Th6xh5 2.Ld3-g6# 

Diagram 2 (midden bo-
ven). Rakic – Govedarica 
(1975), mat in 2 door: 
1.Te5-h5+ g6xh5
2.Dc3-f6# 

Diagram 3 (rechtsbo-
ven). Salter – Brigg 
(1947), mat in 3 door: 
1.Dd5-g8+ Te8xg8
2.Pe7-g6+ h7xg6
3.Td1-h1# 

Diagram 4 (linksonder). 
Capablanca – Fonaroff 
(1918), mat in 5 door: 

1.Pf5-h6+ Kg8-h8 
2.Dg3xe5 Dc7xe5
3.Ph6xf7+ Tf8xf7
4.Td1-d8+ Tf7-f8
5.Td8xf8#    

Diagram 5 (midden on-
der). Terpugov – Kan 
(1951), mat in 2 door: 
1.Dh4-f6  Dd8xf6
2.Te3xe8#
 
Diagram 6 (rechtson-
der). Aljechin – Res-
hevsky (1937), mat in 5 
door: 
1.Ta8xb8+ Kc8xb8 
2.Dh2xe5+ f6xe5
3.Tf1-f8+ Dg6-e8 
4.Tf8xe8+ Td2-d8
5.Te8xd8#

Een studie van Kramer, 
die hij heeft gecompo-
neerd in 1933.

Variant 1: 1.g6-g7 Kb1-
a2 2.g7-g8T!! (waarom 
geen promotie tot dame? 
Omdat na: 2.g8D b1D 3.
Da8+ Kb3 4.Db7+ Kc3! 

5.Dxb1 zwart pat staat) 
2…b2-b1D 3.Tg8-a8+ 
Ka2-b3 4.Ta8-b8+ en 
na 4…Kb3-c3 5.Tb8xb1 
heeft zwart nog veld c2. 
En op 4…Kc2 volgt simpel 
5.Txb1 Kxb1 6.Kd4. 

Variant 2: 1.g6-g7 Kb1-

c2 2.g7-g8L!! (zeer 
fraai, nu is er minorpro-
motie tot loper. Op 2.g8D 
b1D 3.Dh7+ Kc3 is het na 
4.Dxb1 weer pat) 2…b2-
b1D 3.Lg8-h7+ Kc2-b2 
4.Lh7xb1 1-0. Een ju-
weeltje.    

Oplossing Minorpromotieopgave

Oplossing prijsvraag
Quiz Jessica: Garry Kasparov - Kruiswoord: Anish Giri
Winnaar prijzenpakket: Ruben van de Boel (De Drie Torens)
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Jeugdkalender
Oktober
5 KNSB Jeugd Club Competitie, ronde 2 in Den Bosch   
6 KNSB Stertrainingen 2 
6, 13, 20 en 27 Kwalificatiewedstrijden PK
12 NK snelschaak jeugd in Bunschoten 
13 District Grandprix 1
26 54e Huttontoernooi in Leiden
27 8e BSV Jeugdtoernooi in Bergen op Zoom

November
3 en 24 KNSB Stertrainingen 3 en 4
9 KNSB Jeugd Club Competitie, ronde 3 in Den Bosch  
10 BC1 SV Gardé Jeugdtoernooi in Soerendonk
16 Open NK rapid voor de jeugd in Eindhoven
17 District Grandprix 2
30 Halve finale PK in Kaatsheuvel

December
1 Halve finale PK in Kaatsheuvel
1 Snelschaakkampioenschappen in Kaatsheuvel
8 KNSB Stertrainingen 5 
14 KNSB Jeugd Club Competitie, ronde 4 in Den Bosch
15 District Grandprix 3
15 Meisjeskampioenschappen in Waalwijk
22 BC2 Kersttoernooi Jeugd Eindhoven
27, 28, 29 en 30 Persoonlijke kampioenschappen ABCD in Kaatsheuvel

“Het 
schaak-

spel is een 
zee, waarin een mug 
baden en een olifant

verdrinken kan”
(Indisch spreekwoord)
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lsExtra prijzenpakket

Vorige keer waren mijn opgaven extra moeilijk, 
maar dat moest vanwege de zomervakantie. 
Nu zitten jullie alweer een poosje in de school-

banken. Erg leuk!! Op school leer je over allerlei nut-
tige zaken. Ik zal dan ook deze opgaven supermak-
kelijk maken. Zes simpele mat in 1 opgaven (wit aan 
zet), maar er komt meer bij kijken. Omdat we weinig 
inzendingen hadden bij onze laatste puzzelquiz, zijn 

er prijzen over. De bedoeling is nu dat je de oplossingen vindt met een 
stopwatch erbij. Laat iemand de tijd meten. Gewoon hoelang je over 
het oplossen doet. Mail vervolgens je tijd en de oplossingen door naar 
minor@schaakt.nl. Uit de snelste tijden wordt geloot. Succes!!         
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