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Inhoud
Voorwoord
Daags voor het NK-rapid
in Eindhoven is Theo van
de Berkmortel overleden
bij een verkeersongeval.
Theo zal gemist worden. Hij heeft veel voor
het schaken gedaan en
wij kunnen niet verder
zonder aandachtig stil
te staan bij zijn overlijden. Arjan Smit heeft
deze zware taak op zich
genomen.
Verder in deze Minorpromotie (nummer 45) vertrouwde rubrieken, maar
ook een ingezonden brief
van een zekere meneer
Toeré! Hij presenteert
een eng schaakverhaal en
net nu het buiten donker is durf ik toch echt
niet meer naar buiten!!
Meelezen gewenst voor
de allerkleinsten.
Er is ook goed nieuws te
melden: Jan Haverhoek
(BSV) is bereid gevonden om de Minor onder
de loep te nemen. Jan is
neerlandicus, dus dat zit
wel snor. Ga maar snel fijn
lezen en fijne feestdagen
gewenst.
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In memoriam

Laatste groet aan Theo van de Berkmortel
ling werd omgetoverd in een
feest van schitterende offers, onverwachte wendingen en loepzuivere finesses.
Dat was een ervaring om
nooit te vergeten.
Maar van het toernooi, waar
hij eigenlijk voor gekomen
was, kreeg Theo verder weinig mee.

Arjan Smit
“He Theo, heb je even tijd
om mijn partij te bekijken?”
Ook al was Theo alleen maar
als toeschouwer een dagje
op en neer naar een toernooi
gekomen, op zo’n vraag zei
hij zelden nee. Daarna zat
Theo de rest van de dag in
een bescheiden hoekje van
de toernooilocatie partijen
na te bespreken met wie dit
maar wilde. Hij deed dit niet
onvoorwaardelijk. Hij stelde als eis dat je je best had
gedaan, want alleen dan had
een analyse betekenis.
Theo maakte er veel jeugdschakers gelukkig mee, als
hij op de hem kenmerkende
respectvolle wijze gespeelde zetten goedkeurde en
andere mogelijkheden aangaf, waardoor de gespeelde
partij, die er eerst niet zo
interessant uit zag, plotse-

Theo was een goede schaker. In 1988 bracht hij het
tot kampioen van de NoordBrabantse Schaakbond. Hij
had een zwakke gezondheid,
wat hij voor lief nam, ook
als er weer een narigheid bij
kwam. Dat was dan maar zo.
Alles ging gewoon door, dan
maar in een iets lager tempo.
Hierdoor heeft Theo nooit
als schaker kunnen doorbreken, want hij had zeker
het talent om grootmeester
te worden.
Door zijn toenemende lichamelijke gebreken speelde
Theo steeds minder toernooien. Hij specialiseerde
zich in het overbrengen van
zijn enorme kennis en begrip
van het schaakspel aan jonge talenten uit allerlei delen
van Noord-Brabant, Limburg en Vlaams België. Veel
van zijn schaakpupillen braken door, zoals Lisa Schut,
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die nog niet zo lang geleden
op 19-jarige leeftijd dameskampioene van Nederland
werd. Ondertussen was
Theo alweer geduldig begonnen een nieuwe lichting
talentvolle jeugdschakers
te trainen.
Theo ging regelmatig als
trainer mee naar meerdaagse schaaktoernooien zoals
het ONJK in Twente, maar
ook naar toernooien in Andorra, Tsjechië of Frankrijk. Hij verzorgde ook
groepstrainingen en persoonlijke trainingen. Ook
was hij vaste vrijwilliger bij
het NK-rapid voor teams in
Mierlo en bij het Grote Bos
toernooi, een weekendtoernooi voor de jeugd, waarbij
de nadruk werd gelegd op
het analyseren van de partijen. Overal was hij een
graag geziene gast. Niet alleen aan het schaakbord,
maar ook aan de bar of in
het restaurant kende iedereen Theo als een bescheiden, vriendelijk en beminnelijk persoon met een
groot gevoel voor humor.
Tussen al deze activiteiten
door wist Theo ook nog tijd
te vinden voor zijn werk bij
de gemeente Someren.

In memoriam

FM Theo van de Berkmortel (1957-2013)
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In memoriam
Bij het laatste Gardé-toernooi in Soerendonk kwamen
de schakers uit Helmond
een auto tekort om mee te
kunnen doen. Theo stond
onmiddellijk klaar om in te
vallen, zodat we niemand
hoefden teleur te stellen.
Zo was Theo: als het maar
even mogelijk was, stond hij
klaar om de helpende hand
uit te steken.
Opnieuw verdween Theo in
de analyseruimte om er alleen nog uit te komen voor
een kop koffie. Een onbekend schakertje uit Wychen zat verrukt te genieten van de vele stellingen
met hun wonderlijke wendingen, die Theo hem voorschotelde.
Hij was de laatste aan wie
Theo zijn liefde voor het
spel doorgaf.
Nog geen week later hoorden wij het droevige nieuws
dat Theo, op weg naar de
tweewekelijkse training van
de Helmondse schaakjeugd,
betrokken was geraakt bij
een verkeersongeluk. Hij
heeft het niet overleefd.
Theo werd slechts 56 jaar.
We verliezen in Theo een
goede vriend, een uitstekende schaaktrainer en een

geweldige motivator.
Theo, bedankt voor alles.

speeld.

Hier is een partij van Theo
tegen grootmeester Lars
Schandorff, die op dat moment kampioen van Denemarken was:
Theo van de Berkmortel
GM Lars Schandorff
(Bad Wörishofen 1989)
1. d2-d4
Pg8-f6
2. c2-c4
e7-e6
3. Pb1-c3
Lf8-b4
4. Pg1-f3
c7-c5
5. g2-g3
c5xd4
6. Pf3xd4
0-0
7. Lf1-g2
d7-d5
8. 0-0 		
d5xc4
9. Dd1-a4
Pb8-a6
10. Pd4-b5
Pf6-d5
11. Tf1-d1
Lb4xc3
12. Pb5xc3
Pd5xc3
13. b2xc3
Pa6-c5
14. Da4-c2
Dd8-c7
15. Td1-d4
e6-e5
16. Td4xc4
Lc8-e6
17. Tc4-h4
f7-f5
18. e2-e4
f5-f4
19. g3xf4
e5xf4
20. e4-e5
g7-g5
21. Th4-h5
Dc7-g7
22. Lc1-a3
Ta8-c8
23. h2-h4
g5xh4
Beter is 23…Tf5.
24. Kg1-h2
Dg7-g6
Zwart zag het gevaar niet
aankomen, anders had hij
wel 24…f3 of 24…Df7 ge-
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25. Ta1-g1 !! Dg6xc2
Dat is nog het beste.
26. Lg2-e4+
Kg8-f7
27. Th5xh7+
Kf7-e8
28. Le4xc2
Tc8-c6
Ook 28…Tg8 verliest een
stuk na: 29.Txg8+ Lxg8
30.Th8 Kf7 31.Lxc5 Txc5
32.Lb3+.
29. Tg1-d1
Tf8-g8
30. Lc2-a4 !
Le6-f5
Na 30…Pxa4 31.Te7+ gaat
zwart mat.
31. La4xc6+
b7xc6
32. Th7xa7
Pc5-d3
33. Ta7-a8+
Ke8-f7
34. e5-e6+
1-0

Rariteiten

Schaakverhaal

Baaldag voor de Kerstman
nog komen. De Kerstman
had zijn partij tegen Sinterklaas op de meest vervelende manier verloren.
Hij dacht in de volgende
stelling gewonnen te
staan.

Hier had de Kerstman heel
teleurgesteld opgegeven.
Hij verloor zijn dame en
zag het niet meer zitten.
Eenmaal thuis speelde hij
de partij nog even na en
zag ineens het volgende:
3. Kf1-f2
4. Lg2-e4+

Er zijn van die dagen dat
alles verkeerd gaat. En de
Kerstman had zo’n dag...
Het was januari, de kerst
was juist achter de rug en
rond die tijd zoekt de
Kerstman altijd wat ontspanning. Hij doet dat dan
door in Spanje op bezoek
te gaan bij Sinterklaas om
een potje tegen hem te
gaan schaken. De heenreis
verliep voorspoedig, maar
op de terugreis zat alles
tegen. Rudolf het rendier
had wat verkeerds gegeten en stond aan de schijterij. Ter hoogte van
Frankrijk begon het te
regenen en het hield niet
meer op. Bij de landing
brak prompt een stuk van
de slee af, waardoor de
Kerstman uit de slee donderde en onder de blauwe
plekken stond. Bovendien
had een van de rendieren
zijn poot verstuikt.
Maar het ergste moest

Pg6xf4

En wit wint de dame terug
en staat gewoon gewonnen! Hij had in Spanje dus
opgegeven, terwijl hij
straal gewonnen stond!
De Kerstman sloeg de toren:
1. Dg3xf4
Als Sinterklaas zijn dame
sloeg, zou hij de andere
dame terugslaan. Kat in
het bakkie! Of toch niet?
1. ...
2. Lf3-g2

Dh5xh3+
Dh3-d3+
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Toen hij daarna een bakje
thee wou zetten, struikelde hij en viel alle thee
over de vloer. Dat kon er
ook nog wel bij. Toen werd
er aangebeld.
Een engeltje stond voor
de deur, met een grote
glimlach.
“Hallo Kerstman, wat een
zalige, prachtige dag! Wat
kan het leven toch mooi
zijn! Ik heb van Kerstmis
nog een kerstboom over,
een hele mooie! U mag er
mee doen wat u maar wilt!”
De Kerstman ontplofte,
pakte de kerstboom en...
Nou ja... Zo is de traditie
ontstaan bij sommigen om
in plaats van een piek een
engeltje op de kerstboom
te zetten...

Rariteiten
India

De wereld rond

Arjon Severijnen
Hoewel
de
Indische
schaakopeningen
genoemd zijn naar India, een
land met een rijke schaakgeschiedenis, zou je ook
kunnen denken dat het
met Indonesië te maken
heeft. Dat land is eveneens gigantisch groot,
met maar liefst 237 miljoen inwoners. Ondanks al
die mensen is het schaken
er geen grote sport. Op
dit moment zijn er slechts
vier Indonesische grootmeesters. De sterkste
heeft een rating van 2556
en is daarmee slechts de
nummer 453 van de wereld! India doet het een
stuk beter met 34 grootmeesters, waaronder een
oud-wereldkampioen.

meesters ook erg veel
schaakopeningen
naar
zich vernoemd gekregen.
Ook dit maal bekijken we
een Indische opening, namelijk het Oud-Indisch.
De zwartspeler is oudwereldkampioen
Boris
Spassky. Het is een lastige, vooral positionele,
maar ook heel leerzame
partij!
1. d2-d4
Pg8-f6
2. c2-c4
d7-d6

Wit heeft iets meer ruimte, maar verder heeft
zwart de stelling onder
controle. Vaak gaat hij in
deze stelling verder met
zetten als Le7, 0-0, c6 en
Dc7. Als hij later de kans
krijgt, kan het interessant zijn om d5 te spelen.

Deze zetten vormen de
inleiding tot de Oud-Indische opening. Zwart gaat
zijn loper via e7 ontwikkelen in plaats van via g7
zoals in het Konings-Indisch. Ook zal zwart proberen met een snel e5 het
centrum te controleren.
Er zijn veel varianten mogelijk, maar vandaag volgen we de hoofdvariant.
3. Pb1-c3
e7-e5
4. Pg1-f3
Pb8-d7
5. e2-e4

Wit houdt met deze zet
het centrum gesloten.
Hierdoor moeten de spelers op de vleugels gaan
opereren. Wit zal dit op
de damevleugel doen,
zwart op de koningsvleugel, vooral met de zet f5.
Zowel wit als zwart moet
nu enkele stukken op andere velden gaan zetten.
Dit doen ze om de aanval
op de ene vleugel en de
verdediging op de andere
vleugel kracht bij te zetten.

5.
6.
7.
8.

...
Lf1-e2
0-0
d4-d5

8. ...
9. Pf3-e1

Lf8-e7
0-0
c7-c6

Pf6-e8
Le7-g5

Zwart krijgt de kans lopers te ruilen, waar hij blij
mee is. Omdat hij veel
pionnen op zwart heeft
staan, is zijn loper zwakker door ruimtegebrek.

Zoals we inmiddels wel
weten heeft India naast
een groot aantal groot-
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Rariteiten

India

Bij wit is juist de witveldige loper de zwakkere.
Deze ruil is dus strategisch gunstig voor zwart.
10. Pe1-d3
11. Ta1xc1
12. Le2-g4

Lg5xc1
c6-c5

Voorkomt f5, waardoor
zwart op een andere manier moet gaan proberen
de stelling in zijn voordeel
te openen.
12.
13.
14.
15.

...
Lg4-h3
Dd1-e2
c4xb5

Pe8-f6
a7-a6
b7-b5
a6xb5

loper in een gesloten stelling.
16.
17.
18.
19.
20.

b2-b4
Lh3xd7
b4xc5
De2-b2
Pc3-b1

De zwarte stukken komen
als een duveltje uit een
doosje tevoorschijn! Wit
heeft nu een lastig gepend
stuk op d3. Hij kan dit wel
verdedigen, maar de extra verrassing die Spassky in petto heeft is dat
hij plotseling ook op de
koningsvleugel een aanvalsfront gaat openen!
21. Tf1-d1
22. e4xf5
23. a2-a3 ?

Hoewel het vaak omgekeerd is in dit soort partijen, heeft zwart nu de
aanval op de damevleugel
geopend. Hij heeft daar
behoorlijk wat ruimte om
zijn stukken tot leven te
brengen. Omdat hij ook
een goede loperruil heeft
uitgevoerd, zal wit niet
graag een eindspel in willen gaan. Dan heeft zwart
namelijk vaak een beter
eindspel door zijn sterke

Dd8-b6
Pf6xd7
d6xc5
b5-b4
Lc8-a6

f7-f5 !
Tf8xf5

Hoewel zwart al erg goed
stond, brengt deze zet
wit in grote problemen.
Wit probeert een gevaarlijke zwarte pion af te
ruilen, maar is nu veel te
laat met zijn verdediging
op de koningsvleugel.
23. ...

Ta8-f8 !

Spassky heeft meer interesse voor de aanval over
de f-lijn, dan voor de pion
op b4. Hoewel het gelijk
staat in materiaal, geeft
wit hier op. Zie jij waarom? Probeer het eens op
het bord uit te spelen te-
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gen iemand anders!
Het probleem is dat wit
f2 niet goed meer kan
dekken. Zwart dreigt namelijk c4. Als wit het
paard speelt komt Txf2.
Zwart wint dan heel snel.
Verdedigen met 24.f3
gaat niet. Er volgt dan:
24…Lxd3 25.Txd3 c4+.

NK

25e NK rapid in Eindhoven
Eindhoven was de plaats van handeling voor het Nederlands kampioenschap
rapid. Dankzij het grote aantal deelnemers en vrijwilligers werd het toernooi
een daverend succes. Er werd gestreden in negen groepen. Sommige van deze
groepen waren samengevoegd, maar voor elk geboortejaar was er een kampioen.
Voor de provincie Noord-Brabant waren er maar liefst vijf kampioenen te tellen.
Op deze twee pagina’s een handig overzicht.
Groep onder 25-1993-1994			
1. Demre Kerigan
8		
2. Mees van Osch
7½		
3. Thomas Beerdsen
6½		
4. Guus Bollen
6½		
5. Bart von Meijenfeldt
6		
6. Henk-Jan Evengroen
5		
7. Rik de Wilde
5		
8. Anna-Maja Kazarian
5		
9. Michel Kerkhof
5		
10. Kambiz Sekandar
4½ 		
22 deelnemers			

Groep 1995-1997
1. Hing Ting Lai
2. Nick Bijlsma
3. Lars Vereggen
4. Colin Stolwijk
5. Mischa Senders
6. Noud Lentjes
7. Diana Dalemans
8. Daniël Zevenhuizen
9. Thomas Mollema
10. Villa Siu
28 deelnemers
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7
6½
6
6
5½
5½
5
5
5

Groep 1998-1999			
1. Joris Gerlagh
8		
2. Maarten van Harten
7½		
3. Maaike Keetman
6½		
4. Chiel Koster
5½		
5. Rolf Corstjens
5½		
6. Alexander Bruschke
5½		
7. Melchior Hillenkamp
5½		
8. Lisanne Waardenburg
5		
9. Sam Baselmans
5		
10. Reinier Luiten
5		
24 deelnemers			

Groep 2000
1. Max Warmerdam
2. Pieter Verhoef
3. Sourav Bhattacharjee
4. Arne Pols
5. Dimitrios Loutragotis
6. Geert van Hoorn
7. Bart Dubbeldam
8. Sang Nguyen
9. Torsten van Ham
10. Ties Schalij
25 deelnemers

7½
7½
7½
7
5½
5
5
5
5
5

Nederlands kampioenen (samengevoegde groepen):
U 25: Demre Kerigan			
1996: Daniël Zevenhuizen
1993: Mees van Osch			
1997: Hing Ting Lai
1994: Bart von Meijenfeldt			
1998: Maarten van Harten
1995: Nick Bijlsma			
1999: Joris Gerlagh
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Groep 2001			
1. Jasper Beukema
7½		
2. Sebastian Halfhide
6½		
3. Robin Reichardt
6		
4. Luuk Baselmans
6		
5. Kevin Nguyen
6		
6. Wiggert Pols
6		
7. Ting Ting Lu
5½		
8. Tyro Bekedam
5½		
9. Tomas Steenman
5½		
10. Vlad Omota
5		
26 deelnemers			

Groep 2002			
1. Wolf Mestrom
8½
2. Liam Vrolijk
6½
3. Mick van Randtwijk
6½
4. Paris Loutragotis
6½
5. Sjoerd van Roon
6½
6. Tom van ’t Hoff
6
7. Joppe Kroon
5½
8. Gabriël Tristan Krouwel
5½
9. Charlie Tang
5½
10. Fardin Hematvar
5½
32 deelnemers

Groep 2003			
1. Jonas Hilwerda
7½		
2. Rembrandt Bruil
7		
3. Tycho Bruggink
6½		
4. Cedric Kerkmeester
6		
5. Maarten Hoeneveld
6		
6. Gilian Honkoop
6		
7. Tommy Tran
6		
8. Jesse Allaart
5½		
9. Quinten Salomons
5½		
10. David Koster
5½		
33 deelnemers			

Groep 2004			
1. Siem van Dael
8½
2. Lucas Nguyen
8
3. Aurelius Wijtsma
6
4. Daniël Kudlicka
6
5. Victor Muntean
5½
6. Dylan Sealy
5½
7. Marek Kudlicka
5½
8. Mika Rutjens
5½
9. Sam Vermeer
5½
10. Arthur Maters
5
31 deelnemers

Groep 2005			
1. Khoi Pham
8		
2. Constantijn Beukema
7½		
3. Leon Reina
7		
4. Nils Neisingh
6		
5. Yichen Han
6		
6. Luuk van Steenoven
5½		
7. Kavya Raulji
5		
8. Matthijs Salomons
5		
9. Selma Bertholee
5		
10. Kasper Bleeker
5		
11. Tu-San Nguyen
5		
12. Wessel Adema
5		
26 deelnemers			

Meisjeskampioenen
U 25: Anna-Maja Kazarian
1993: Milly Schakel
1995: Diana Dalemans
1996: Rosa Ratsma
1997: Villa Siu
1998: Lisanne Waardenburg
1999: Maaike Keetman
2000: Feline Waardenburg
2001: Ting Ting Lu
2002: Annelies Vitharana
2003: Alisha Warnaar
2004: Circe Janse
2005: Kavya Raulji
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Quiz

Wie is deze grootmeester?

Jessica de Haas
“This is your captain
speaking. Maak je riemen vast. We gaan vandaag op reis. Naar India. Chennai, om precies
te zijn.”

Het land waar onze
hoofdpersoon geboren is
en waar hij het schaakspel al jarenlang ‘de baas’
is. Deze Indiase grootmeester, inmiddels in de

veertig, wordt daar gezien als ‘koning van het
schaakspel’. Bij belangrijke toernooien wil zijn
omgeving weten wat hij
eet en wat hij doet om
zich op een partijtje
schaak voor te bereiden.
Kortom, hij wordt op de
voet gevolgd, live en in
verschillende media zoals kranten en televisie.
In november gingen de
wereldkampioenschappen van start en daarom
stond hij in zijn land weer
in het middelpunt van de
belangstelling.
De grootmeester die we
zoeken is al meerdere
keren op rij wereldkampioen geworden. Dit keer
was de uitdager de jonge
Noor Magnus Carlsen. Je
kon de partijen via internet volgen. Je ziet het zo
weer voor je: beide spelers dragen een net pak.
De Indiase grootmeester buigt naar voren om
de stelling eens goed te
bekijken. Carlsen leunt
juist vaak achterover. De
getinte man naar wie we
vandaag op zoek zijn,
draagt tijdens het toernooi een sjiek, donker pak
met een bijpassende gele
blouse. Hij zit er kalm bij
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en kijkt serieus door zijn
ronde brilglazen. Zijn
koffie staat links van het
schaakbord, terwijl hij
het kopje met zijn rechterhand vastpakt. Doet
hij dit om makkelijker bij
de klok te kunnen? De
toeschouwers
kunnen
niet al te dichtbij komen.
Ze staan achter glas en
worden met een touw, dat
door een bewaker wordt
vastgehouden, gedwongen om op afstand te blijven.
In 2000 en 2007 won de
grootmeester het toernooi om het wereldkampioenschap. In 2008,
2010 en 2012 lukte het
hem om die titel met succes te verdedigen. Dit
keer is dat niet gelukt,
Carlsen was de beste en
werd op 22 november
2013 de nieuwe wereldkampioen
Omdat de grootmeester
die we zoeken niet de
beste partijen heeft gespeeld tijdens afgelopen
match, wil ik terugblikken op partijen tijdens
het
wereldkampioenschap van andere jaren,
waar hij zijn kracht wel
heeft laten zien.

Quiz
Hij heeft niet voor niets
zolang aan de top gestaan. Daarom staat hij
vandaag in deze Minor!
????? - Boris Gelfand
(WK-match 2012)
1. d2-d4
Pg8-f6
2. c2-c4
g7-g6
3. f2-f3
c7-c5
4. d4-d5
d7-d6
5. e2-e4
Lf8-g7
6. Pg1-e2
0-0
7. Pe2-c3
Pf6-h5
8. Lc1-g5
Lg7-f6
9. Lg5xf6
e7xf6
10. Dd1-d2 f6-f5
11. e4xf5
Lc8xf5
12. g2-g4
Tf8-e8+
13. Ke1-d1
Lf5xb1
14. Ta1xb1 Dd8-f6
15. g4xh5
Df6xf3+
16. Kd1-c2
Df3xh1
17. Dd2-f2 1-0
(zie diagram)

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

c2-c3
d3-d4
b2xc3
c3xd4
La2-b1
h2-h3
g2-g4
d4-d5

Pa5-c6
b4xc3
e5xd4
Pc6-b4
Lc8-g4
Lg4-h5
Lh5-g6
Pf6-d7

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Pd2-c4
Lc1-f4
Pc4xb6
Pf3-d2
Lf4xg5
Pd2-c4
Dd1-d2
Pc4xd2
Pd2-c4
f2-f4
Ta1-a3
h3-h4
Ta3-f3
Tf3xf4

Ta8-b8
Pd7-b6
Tb8xb6
Le7-g5
Dd8xg5
Tb6-b8
Dg5xd2
f7-f6
Tf8-d8
Lg6-f7
g7-g5
g5xf4
Lf7-e8
Kg8-g7

Gelfand geeft hier op. De
dame in de hoek kan geen
kant meer op.
?????
–
Alexander
Grischuk
(WK 2007)
1. e2-e4
e7-e5
2. Pg1-f3
Pb8-c6
3. Lf1-b5
a7-a6
4. Lb5-a4
Pg8-f6
5. 0-0
Lf8-e7
6. Tf1-e1
b7-b5
7. La4-b3
0-0
8. a2-a4
b5-b4
9. d2-d3
d7-d6
10. Pb1-d2
Pc6-a5
11. Lb3-a2
c7-c5
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

h4-h5
h5-h6+
Tf4xf6+
g4-g5
Tf6xd6
Pc4-e5
Td6-f6
d5-d6
Te1xb1
Tf6-f7+
Tf7-e7
Tb1-d1
d6-d7
Td1-f1
Tf1xf8+
Te7xh7
Pe5-g6+

Le8xa4
Kg7xh6
Kh6-g7
Td8-f8
La4-c2
Tf8-f4
Tf4-h4
Lc2xb1
Th4xe4
Kg7-g8
Tb8-d8
c5-c4
Te4-f4
Tf4-f8
Kg8xf8
c4-c3
1-0

Zwart geeft op omdat hij
na: 50…Kg8 51.Th8+ Kf7
52.Txd8 de toren verliest. En na 52…c2 is wit
op tijd met 53.Tc8
Oplossing vorige quiz:
Herman Grooten

Griezelverhaal

De vamp

Dhr. Toeré
Met wat geluk heb ik nog
vijf jaar te leven. En wat
ik in 1988 heb meegemaakt, wil ik nu eindelijk
aan het papier toevertrouwen.
Ik was toen 46. Echt goed
in de markt lag ik niet
meer, maar ik had een
ruwheid die bij sommige
vrouwen nog iets deed.
Zo ook op een avond in
december. Met wat beschonken gegiechel volgde ze me naar mijn flat.
We hadden allebei behoorlijk wat op. En ik had
geluk, ze was echt heel
mooi! Een echte vamp.
Aan de voordeur zei ze:
“Laat je me niet binnen in
je huisje?” Eindelijk had
ik de sleutel te pakken en
na enkele pogingen waren
we binnen.

De sfeerverlichting aan.
Ze ging zitten. Ik merkte
vaag iets op, maar liet het
gaan omdat ik te opgewonden en te dronken
was. Ik vroeg wat ze wou
drinken, maar ze zei dat
ze genoeg op had. Ik
kwam terug uit de keuken
en mijn gezelschap waarvan ik nog niet eens de
naam wist, was gaan
staan. Ineens zag ik het.
Mijn glas viel op de vloer
in stukken uiteen: ze had
geen schaduw!
Ze wist meteen wat ik
gezien had en begon te
praten. “Ik ben niet menselijk. Ik ben een vampier. Ik wil jou. Sluit je
aan bij mij en je zult voor
altijd leven. Stel het je
voor: honderden jaren.
Je zult koningen zien komen en gaan.” Dat was
voor mij genoeg. Ik
schoot in paniek. Hoe kom
ik hier uit? Ik wil geen
ondode zijn. Als alles wat
ik wist over vampieren
juist is, bedank ik daarvoor. Het leek of ze mijn
gedachten had gelezen,
want haar scherpe tanden werden zichtbaar.
Ze liep, nee zweefde, op
me af. Ze voelde mijn
angst en lachte. Het ge-
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luid van die lach klinkt nog
steeds door, zelfs nu nog,
25 jaar later.
Ik zat goed in de problemen. Wat kon ik doen? De
knoflook lag in de koelkast, daar kon ik niet bij.
Wijwater? Nou ja, ik had
niet eens een bijbel in
huis, laat staan wijwater.
Een crucifix? Nee. Toen
kreeg ik een ingeving. Ze
was me op een meter genaderd toen ik zei: “Oké.
Goed. Ik doe het. Ik heb
toch geen leven. Ik heb
geen baan, geen kinderen. Ik heb nooit iets
bereikt. Er is maar een
ding dat me gelukkig
maakt en dat is het
schaakspel. Laat me zien
dat je kunt schaken en ik
ga met je mee. Ik word
de jouwe voor eeuwig,
maar niet zonder het
schaken.” Ze lachte.
Weer die indringende
klank. “Natuurlijk kan ik
schaken. Ik heb Tsjigorin
zijn blunder nog zien maken, in zijn WK-match
tegen Steinitz. Vanuit de
schaduw van de nacht zag
ik zijn smart, toen hij alleen dacht te zijn.” Ik
vroeg haar toch om meer
bewijs en liet haar de volgende stelling zien.

Griezelverhaal

Ze keek enkele minuten,
het leek wel een eeuwigheid. Toen krulde er een
glimlach rond haar lippen.
Snel gingen haar handen
over het bord. Stukken
werden vastgepakt en
geslagen:
1. Pe2-d4+
2. Ta5xd5+
3. Dh7xd7+

Ke6-d6
Pf4xd5
Pe5xd7

Ze pakte de toren van e1
op en zette die op e6. Een
kreet van hevige pijn
weergalmde door de woning. De toren brandde in
haar hand. Het volgende
moment klapte ze uit elkaar in een wolk van
vleermuizen. Die stoven
alle kanten op, dwars
door de muren, het plafond. Er kwam er een
recht op mij af! Dit alles
was te veel voor mij. Ik
ben er niet trots op, maar
op dat moment viel ik
flauw, voor de eerste
keer in mijn leven viel ik
flauw.

Toen ik wakker werd,
scheen er een vriendelijk
zonnetje door de ramen.
Vaag kwamen de flarden
van de vorige nacht tot
me. Ik lachte ze weg en
weet de levendige beelden aan te veel genuttigde alcohol. Zonder
goed te kijken liep ik de
woonkamer uit. Via de
keuken naar de badkamer. Ik nam een lange
douche en genoot van het
warme water. Dat had ik
geleerd van mijn eerste
vriendinnetje. Zij was
verzot op hete douches.
Toen ik klaar was maakte
ik een uitgebreid ontbijt
klaar. Met smaak at ik alles op.
De laatste maand was ik
bezig het klassieke werk
“My system” van Nimzowitsch te herlezen en op
deze prachtige zondagochtend wou ik daar in
verder gaan. Ik liep naar
mijn schaakbord toe en
zag van veraf dat daar
een stelling op stond.
“Dat is gek” mompelde ik
in mezelf. Ik kwam naderbij. De toren lag op z’n
kant. Ik pakte hem op en
plaatste hem op e6.
Een kruis verscheen op
het bord en vervolgens
de herinnering aan de vorige nacht. Samen met de
kreet van mijn gezellin.
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Een rilling liep over mijn
rug.
Nu, jaren later weet ik
nog steeds niet wat er
precies gebeurd is. Ik
vertrouw het nu toe aan
het papier, omdat ik niet
lang meer te leven heb.
Het houdt me al 25 jaar
bezig. Vaak denk ik ook
aan Keesje. Een ettertje
(hij is nu al elf jaar dood),
die erom bekend stond,
dat hij weleens LSD in
het drinken van anderen
deed. Ik bedoel: een andere verklaring is er toch
niet? Of wel soms? Kom
op, nee toch?

Effe checken speciaal

Effe checken
In deze jaargang van Minorpromotie gaan we verder met de mensen die achter het succes staan.
Maar die het plezier in het spel als hoogste goed
hebben. In de vorige Minor hadden we Jacques
Boost te gast. Nu aandacht voor Anton Huysmans.

Naam:
Anton Huysmans
Geboortedatum:
14 oktober 1929
Geboorteplaats:
Rotterdam
Huidige woonplaats:
Dinteloord
Club:
SV Rokade
Een drietal medewerkers
van de Minorpromotie
gaan op woensdag 20
november goedgemutst
richting
Dinteloord.
Het is guur herfstweer,
maar zij zitten droog in
een comfortabele warme Toyota Yaris. Even
de weg kwijt, want de
Tomtom was niet nodig!
Uiteindelijk wordt de

bestemming gevonden.
Een glimlach verschijnt
op Toons gezicht, als hij
de deur opent. De reden
daarvoor zijn Arjon en
Jan Severijnen: het is
inmiddels een poos geleden. Ook ik merk de
warmte: geen u, nee, gewoon je en jij zeggen! We
merken het alle drie: we
zijn in de aanwezigheid
van een warm en bijzonder mens: Ome Toon.
Anton wordt in de wandelgangen al snel Toon,
maar je staat bekend als
“Ome Toon.” Hoe kom je
aan die bijnaam?
Ik ben al vrij snel na de
oprichting van de plaatselijke schaakvereniging
jeugdtoernooien gaan organiseren. Er waren veel
neefjes en nichtjes van
mij die meededen. Zij
noemden mij natuurlijk
Ome Toon en de andere
kinderen gingen dat ook
doen. Zo is het gekomen.
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Wat kan je vertellen
over de oprichting van
de vereniging?
Onze club uit Dinteloord
werd opgericht op 8 november 1979. We noemden haar SV Rokade,
met een k en dus niet
te verwarren met TSV
Rochade uit Tilburg. De
club ontstond door huisschakers, die tot elkaar
kwamen, zoals wel vaker
het geval is. Eerst was
het een eliteclub, maar
al gauw kwam de vraag
om een jeugdafdeling.
Daar kwam jij ten tonele?
Ja, ik kon toen niet eens
schaken, maar mijn wens
om met kinderen te werken kon doorgang vinden.
Ik leerde mezelf het spel
en kon het zo eigenlijk
best goed overbrengen.
Het was 1980, een jaar
na de oprichting, dat we
bij Dinteloord een jeugdafdeling kregen. Ik was

Effe checken speciaal
50 jaar oud toen ik met
schaken begon.
Hoe ging het op de
jeugdavond?
Nou, ik moet eerlijk zeggen, het was niet goed
te doen. Ik stond alleen
voor een klas van 30 tot
40 leerlingen. Lesgeven
was niet mijn beroep, dus
kende ik de fijne kneepjes niet. Op een gegeven
moment heb ik besloten
om aan huis les te geven.
Dat was een schot in de
roos.
Op de clubavond hield ik
toen voortaan de competitie.
Zijn er sterke schakers
voortgekomen uit jouw
afdeling?
Dat is niet het belangrijkste, maar ik ben altijd erg trots geweest
op Arjon Severijnen en
Martijn de Wit. Voorts
wonnen mijn leerlingen
best veel toernooien.
Het districts werd zelfs
eens met een viertal gewonnen. We gingen zo’n
tien keer per jaar naar
toernooien. Met twee of
drie auto’s, ouders mee
en daarna iets lekkers
eten. De kinderen vonden
het echt een feest.

Zijn er hechte vriendschappen ontstaan door
het schaken?
Jazeker! Jan Tellekamp
en Henk van Weersel
zijn mijn twee beste
vrienden geworden. Op
de toernooien die ik
door de jaren heen organiseerde deed Jan de
indeling. Daardoor kon
ik de kinderen veel extra aandacht geven. Dit
werkte prima. We hebben van SV De Pion zelfs
de pluim gekregen dat wij
het gezelligste toernooi
aller tijden hadden! Henk
was er vaak bij met zijn
kinderen. Met Henk had
ik vaak prettig contact.
Heb je ook andere hobby’s?
Ik mag graag kaarsen maken. Van de kerk krijg ik
allerlei materialen, die ik
omzet in goed werkende
kaarsen. (Toon laat ons
zijn werkkamer zien. En
inderdaad zie ik allerlei
gereedschap en wordt
het mij duidelijk dat Ome
Toon een heus ambacht
beoefent.)
Naast kaarsen maken,
maak ik ook rozenkransen voor de kerkelijke
gemeenschap. En tien
jaar geleden heb ik geleerd met computers om
te gaan. Ik was toen 74.
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Vaak als ik ’s nachts niet
in slaap kan komen, ben
ik blij dat ik computeren
kan.
Ome Toon heeft vijf jaar
geleden zijn vrouw verloren. Het zijn eenzame
tijden. Toon schaakt
graag op Jijbent.nl. Minorpromotie vraagt een
ieder die Toon een warm
hart toedragen om eens
tegen hem te schaken.
Het is een gratis site.
Je kan het tempo van de
partijen onderling afspreken. Toons gebruikersnaam is: JanTonius.
Laat ons Toon niet vergeten!

Info

Oplossingen Hertenspinsels
Het oplossen van de stellingen zal voor iedereen
appeltje eitje geweest
zijn. Maar wie waren er
snel genoeg? Nou, dat
was o.a. Mika Rutjens. Er
zou uit de snelste tijden
geloot worden en zijn tijd
van 27,32 seconden was
goed genoeg. Mika’s prijs
liegt er niet om: drie (!!!)
fraaie toernooiboeken,
een boek over De Schaakkaravaan en de CD-rom
Chess Tutor & Chessica.
Minorpromotie
feliciteert Mika dan ook van
harte met zijn prijzen.

Diagram 1 (linksboven).
Vorobjov – Sepp (2009),
mat in 1 door: 1.Pe2-f4#
Diagram 2 (midden boven). Woeber – Kania
(2008), mat in 1 door:
1.Pe4-f6#
Diagram 3 (rechtsboven). De Haan – Vandenbussche (2004-5), mat in
1 door: 1.Ld6-f4#

Diagram 5 (midden onder). Matejovic – Vrana
(2005-6), mat in 1 door:
1.Lc5-d6#
Diagram 6 (rechtsonder). Tkachev – Ivanchuk (2009), mat in 1
door: 1.Pf4-g6#

Diagram 4 (linksonder).
Hautot
–
Marechal
(2002-3), mat in 1 door:
1.Td1-e1#

Oplossing Minorpromotieopgave
Een studie van Blathy, die
hij in 1922 heeft gemaakt. De studie is gekozen omdat de zwarte
stelling veel weg heeft
van een kerstboom.
1.Kf2xe1 Da2-a1 Er zit
voor zwart niets anders
op, al zijn stukken staan
vast! 2.h2-h3!! Alleen

deze pionzet wint. Later
wordt duidelijk waarom.
2…Da1-a2
3.h3-h4
Da2-a1 4.h4-h5 Da1a2 5.h5-h6 Da2-a1
6.h6-h7 Da1-a2 7.h7h8P Da2-a1 8.Ph8-f7
Da1-a2 9.Pf7-d8 Da2a1 10.Pd8-e6 Da1-a2
11.Pe6xc5
Da2-a1
12.Pc5-e4
Da1-a2
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13.Pe4-d6
Da2-a1
14.Pd6xc4
Da1-a2
15.Pc4-a5
Da2-a1
16.Pa5xb3# Het komt
precies uit. Als wit 2.h2h4 had gespeeld, zou hij
nu niet goed zijn uitgekomen. Probeer het zelf
maar.

Jeugdkalender
Januari
5
12
19

PK E in Kaatsheuvel
Schoolschaak voorronden
District Grandprix 4

Februari
2
7
9
14
16
23

BC3 LBV Jeugdtoernooi in Roosendaal
Slim NK Schoolschaak VO, kwalificatie 1
KNSB Stertrainingen 6
Slim NK Schoolschaak VO, kwalificatie 2
District Grandprix 5
NBSB ACDE-teams in Kaatsheuvel

Maart
2
7
9
14
16
16
23
28
30

Vijfde jeugdtoernooi De Drie Torens
Slim NK Schoolschaak VO, kwalificatie 3
District Grandprix 6 en KNSB Stertrainingen 7
Slim NK Schoolschaak VO, kwalificatie 4
’t Meisjestoernooi in Mierlo
BC4 Het Staunton Jeugdtoernooi in Etten-Leur
Finale Basis Onderwijs in Oosterhout
Slim NK Schoolschaak VO, finale
KNSB Stertrainingen 8

“Schaken
heeft, net als
liefde en muziek,
de kracht mensen
gelukkig te maken”
(Siegbert Tarrasch)
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M

et deze Minorpromotie zijn we aan het einde
gekomen van de reeks over Indische openingen. De serie was goed voor zes delen. En
Arjon is ook niet bepaald welkom meer in India, na
het verlies van de wereldtitel van Anand aan Carlsen.
Hij moest stante pede het land verlaten! Maar waar
naartoe? Naar Japan? Voor de Samouraiopening:
1.h4? Of naar Mexico voor het Mexicaans: 1.d4 Pf6
2.c4 Pc6? Wie zal het zeggen. Gelukkig heeft Arjon nog geld genoeg
voor tickets. Ikzelf ga besluiten met zes Indische toetjes, en dan is
het echt gedaan. Wit aan zet wint in de bovenste drie diagrammen
materiaal. In de onderste drie diagrammen wint zwart aan zet.

Hertenspinsels

Indisch toetje

