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Inhoud

Voorwoord 

Minorpromotie 46
Toeré is gek geworden! 
Ik heb een inzending van 
hem ontvangen, die ik 
weiger te plaatsen. Hij 
bekijkt het maar! Wat 
heb ik dan wel? In deze 
derde Minor van het sei-
zoen weer allerlei leuks 
en leerzaams. Als het 
gaat om openingen heb-
ben we het Mexicaans 
en een klein stukje Da-
miano. Een beetje wrang 
is de Damiano wel. Me-
neer Damiano was juist 
degene die ons ervoor 
waarschuwde om het niet 
zo te spelen. En ondanks 
dat is de opening naar 
hem vernoemd. We gaan 
in deze Minor verder met 
het eindspel dame tegen 
toren en veel meer. 

Zelf ben ik er trots op dat 
er weer een fotocollage 
prijkt in de centerfold. 
Het is de derde collage 
die we tot nu toe van Kar-
in Gottlieb hebben ont-
vangen. De vorige twee 
collages staan in Minor-
promotie 30 (jaargang 9 
nr.1) en Minorpromotie 
38 (jaargang 11 nr.1).  
Kijk maar snel of je erbij 
staat!  
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Schaken en voetbal 

Schaakverhaal

Kees van Hogeloon

Jeroen stormde enthousi-
ast de woonkamer binnen.

“Ik mag zaterdag meedoen 
met de externe!”

“Externe? Wat externe?” 
vroeg moeder verbaasd. 
“Waar heb je het over?”

“Schaakcompetitie,” vulde 
Jeroen aan. “Dan speelt een 
team met volwassen scha-
kers tegen andere volwas-
sen schakers en ik mag mee-
doen als invaller.”

Vader schoot als door een 
wesp gestoken overeind. 

“Dan kan jij helemaal niet! 
Zaterdag moet je voetbal-
len! Een heel belangrijke 
wedstrijd zoals je donders 
goed weet!”

“Geen paniek, pappa. Die 
voetbalwedstrijd is ‘s och-
tends en het schaken ‘s mid-
dags. Ik kan gewoon met 
allebei meedoen.”

“En je huiswerk dan?” vroeg 
moeder. 

“Ik heb toch heel de zondag 
nog. Tijd zat om alles af te 
maken.”

“Ik vind het maar niks,” zei 
vader stellig. “Je bent een 
uitstekend voetballer en 
dat schaken leidt alleen 
maar af. Ik snap trouwens 
toch niet wat daar aan is, de 
hele dag op een stoel zitten 
en poppetjes op een bord 
zitten te verschuiven. Da’s 
geen gezonde tijdsbeste-
ding.”
“Vader, dat is onzin. Scha-
ken is ontzettend leuk. En 
ook daar ben ik best goed 
in. Ik kan het toch gewoon 
allebei doen?”

“Johan Cruijff liep de hele 
dag buiten te voetballen. 
Daarom is hij zo goed ge-
worden. Als Johan Cruijff 
die tijd had besteed aan 
schaken, was hij nooit zo’n 
goede voetballer gewor-
den.”

“Misschien, pappa, ben ik 
wel niet de nieuwe Johan 
Cruijff, maar de nieuwe 
Magnus Carlsen.”

“Wie zei je? De naam komt 
me wel bekend voor. Speelt 
die niet bij Heerenveen of 
zo?”

“Jij bent geen Johan Cruijff 
en ook geen Magnus Carl-
sen,” sprak moeder beslist. 
“Jij bent Jeroen. En jij hebt 
lol in voetbal en in schaken 
en dat moet je allebei ge-
woon blijven doen. Maar 
daarnaast moet je zorgen 
dat je je school goed af-
maakt, want de kans om 
profvoetballer of profscha-
ker te worden is zo klein, 
dat je daar niet van uit kunt 
gaan. En aangezien je nu nog 
geen grootmeester bent en 
niet bij Ajax of PSV speelt, 
denk ik niet dat je in voetbal 
of schaken een wereldster 
wordt.”

“Weet ik, ma. Maar ik denk 
dat pa het soms vergeet...”

Zaterdag was de belang-
rijke voetbalwedstrijd te-
gen het sterke FC De Hei-
kneuters. Jeroen stond in 
de verdediging, zijn specia-
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Schaakverhaal

liteit. Vader stond zoals 
altijd aan de lijn. Bij voetbal 
kwam hij altijd kijken. Voor 
schaaktoernooien toonde 
hij nooit interesse. FC De 
Heikneuters trok fanatiek 
ten aanval en combineerde 
erop los. Een pass van mid-
denvelder Rafael van der 
Sloot op aanvaller Rob van 
Pierse, die de bal doortikte 
naar Rob Arjens... en daar 
zat Jeroen tussen, die de 
aanval onschadelijk maakte. 
Een nieuwe aanvalscombina-
tie volgde... en weer stond 
Jeroen op de goede plaats. 
En zo ging het de hele wed-
strijd door. FC De Heikneu-
ters werd helemaal gek van 
Jeroen, die steeds precies 
op de goede plek opdook en 
elke aanval in de kiem 
smoorde. Vlak voor tijd 

scoorde Jeroens team en 
won met 1-0. 
Vader was apetrots op Je-
roen. 
“Briljant, hoe jij verdedig-
de!”, riep hij hem toe. “Wat 
een inzicht! Waar haal je 
het vandaan?”

“Vooruitdenken, pappa.”

“Vooruitdenken?”

“Ja. Ik denk met de aanval-
lers mee. Ik beredeneer 
waar iedereen naar toe 
loopt, waar ze de bal zullen 
gaan passen en zo weet ik 
vaak wat ze gaan doen voor-
dat ze het zelf weten.”

“En hoe kom je aan die ga-
ve?”

“Door het schaken. Daar 
moet je ook nadenken over 
wat de tegenstander gaat 
doen. En dat doe ik ook in 
het voetbal.”

Vader was even stomver-
baasd. Nooit had hij zich 
gerealiseerd dat schaken 
een positief effect kon heb-
ben op de voetbalprestaties 
van zijn zoon.

“Jongen,” sprak hij terwijl 
hij zijn hand op de schouder 
van Jeroen legde, “beloof 
me dat je vooral blijft scha-
ken. En voetballen natuur-
lijk. Schaken is een fantas-
tische sport. Veel succes 
vanmiddag, jongen!”

“Dank je, pa.”
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RariteitenMexico

Arjon Severijnen

Het is tijd om de grote over-
steek te maken! Na een da-
genlange tocht over de uit-
gestrekte Grote Oceaan is 
er in de verte eindelijk land 
in zicht. De linkerkant van 
de kustlijn laat Amerika 
zien, maar recht voor ons 
zien we het land van de som-
brero’s en burrito’s: Mexi-
co!

De Mexicaanse schaakope-
ning is niet zo bekend. Erg 
leuk om daarom eens een 
kijkje te nemen in deze 
zeldzame variant!

1. d2-d4 Pg8-f6
2. c2-c4 Pb8-c6

In bijna alle openingen te-
gen 1.d4 en 2.c4 speelt 
zwart wel een pion op, 
meestal in het centrum. De 
Mexicaanse opening is ech-
ter een uitzondering. Zwart 

gooit meteen zijn paarden 
in de strijd. Dat lijkt ge-
vaarlijk, omdat wit de paar-
den erg makkelijk kan aan-
vallen. Toch moet wit goed 
opletten dat hij niet te veel 
tijd verliest met het opja-
gen van de zwarte springers! 
In dit partijtje ga je daar 
een mooi voorbeeld van zien.
3. Pb1-c3 e7-e5
4. d4-d5  Pc6-e7
5. e2-e4  Pe7-g6

Wit heeft bijna het hele 
centrum in handen en hij 
mocht de zet d5 ook nog 
eens met tempo spelen. Wat 
een luxe! Maar zwart heeft 
ook iets: voorlopig is hij erg 
sterk op de zwarte velden 
(zeker als Lc5 straks nog in 
het spel komt) en de paar-
den gaan nu samen op de 
koningsvleugel voor gevaar 
zorgen.

6. Lf1-d3 Lf8-c5
7. h2-h4 d7-d6
8. h4-h5

Nu wil wit te veel. Hij denkt 
met tempo de paarden op-
nieuw lastig te kunnen val-
len, maar dit heeft hem wel 
twee zetten met de h-pion 
gekost. Dat is kostbare tijd 
in de opening, want zwart 
heeft op dit moment al drie 
stukken ontwikkeld! Het 
grappige is, dat wit nu het 
zwarte paard naar een be-
ter veld jaagt: op f4 is hij 
veel gevaarlijker!

8. ...   Pg6-f4

Zwart kon trouwens ook 8…
Pg4! spelen. Als je de vol-
gende variant naspeelt, zul 
je zien waarom dat erg ge-
vaarlijk is: 9.hxg6 Pxf2 
10.Txh7 Txh7 11.gxh7 Dh4!

9. Lc1xf4 e5xf4
10. Dd1-d2 Pf6-g4

Omdat de loper van c1 ge-
ruild is, is wit nu extra 
kwetsbaar op de zwarte vel-
den. Ook punt f2 is hierdoor 
erg zwak, waar zwart handig 
gebruik van maakt. Met de 
volgende zetten voert 
zwart de druk op.

11. Pg1-h3 Dd8-f6
12. Ld3-e2 g7-g5
13. h5xg6 e.p.h7xg6

De wereld rond
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Met de open h-lijn komt ook 
de zwarte toren in het spel! 
Er dreigt nu al Lxf2+. Wit 
heeft deze zet duidelijk 
niet gezien.

14. Pc3-b5 Lc5xf2+ !
15. Ph3xf2 Th8xh1+
16. Le2-f1

Het probleem is dat na 16.
Pxh1 zwart de combinatie 
afsluit met een dubbele aan-
val, namelijk 16…Dh4+! Wit 
moet dan veel materiaal te-
ruggeven en de zwarte aan-
val blijft levensgevaarlijk.

16. ...  Pg4xf2
17. Dd2xf2 Df6-e7
18. 0-0-0 a7-a6
19. Pb5-c3 Lc8-g4

20. Td1-d2 De7-e5
21. Kc1-c2 0-0-0
22. Lf1-d3 Kc8-b8

Nadat zwart de kwaliteit en 
een pion won, heeft hij rus-
tig verdedigd en zijn ont-
wikkeling afgemaakt. Dat is 
ook een leerzame les: als je 
een beetje materiaal voor 
staat, zorg dan dat je koning 
veilig staat en dat al je stuk-
ken goed ontwikkeld wor-
den. Je kunt daarna rustig 
proberen stukken af te wik-
kelen, want met de voor-
sprong in materiaal zal je 
bijna elk eindspel kunnen 
winnen! Des te minder stuk-
ken op het bord, des te mak-
kelijker wordt het om te 
winnen als je meer materiaal 
hebt.

Wees dus niet te haastig, 
want het is  helemaal niet 
nodig om de partij zo snel 
mogelijk winnen. Geen risi-
co’s nemen is veel belangrij-
ker!

In het Mexicaans kan 
het heel snel voorbij 
zijn. 1.d4 Pf6 2.c4 
Pc6 3.d5 Pe5 4.e4 
Pxe4 5.Dd4 een 
paard gaat verloren 
1-0.
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RariteitenDamiano

Ollie-bot 4000

Het resultaat van 4000 jaar 
evolutie, als het gaat om cy-
borgs. Deels menselijk, 
meest machine. In de VS in 
de staat Nevada houden ze 
een cyborg in totale gevan-
genschap. Hij is opgeborgen 
in een titanium cel. Ze dur-
ven geen fysiek contact met 
de cyborg te maken. Als ze 
iets willen aanpassen, dan 
komt er een elektrische golf 
die de cyborg als het ware 
verlamt. Onmenselijk hoe 
men omgaat met een gast uit 
de toekomst. Althans, dat is 
waar de geleerden denken 
dat hij vandaan komt. Hij 
werd gevonden in de  Neva-
dawoestijn. Compleet leven-
loos zeg maar. Ja, als je een 
samenleving hebt van enkel 
robots, en die laat je 2000 
jaar hun gang gaan, dan moet 
je er niet vreemd van opkij-
ken dat ze het tijdreizen 
kunnen verwezenlijken. Nu 

is het ze technisch gespro-
ken niet helemaal gelukt, 
want cyborg kwam defect 
aan. 
Hoe weet ik dit allemaal? Ik 
ben een Hongaars geleerde, 
die vanwege zijn expertise 
door de VS is ingezet in de-
zen. De Koude Oorlog is 
voorbij! Ik was het van begin 
af aan niet eens met de bar-
baarse behandeling, gege-
ven door de Amerikanen. Ze 
leren het nooit, ze geloven 
alleen in het toepassen van 
geweld. Dankbaar was ik in 
eerste instantie wel, dat ze 
mij deelgenoot maakten van 
dit wonder. Uiteraard word 
ik door hen gebruikt.
Ik had snel in de gaten dat 
de robot niet gewelddadig 
is. Mijn theorie scheen te 
kloppen. Ik ga ervanuit dat 
ver ontwikkelde beschavin-
gen, ook als die van robots 
zijn, totaal geen geweld 
kennen. Ik nam een risico 
door naar binnen te lopen. 
De bewaking had het te laat 
door, de elektrische puls 
was niet ingeschakeld. Ik 
stond oog in oog met de ma-
chine. Deze was groter dan 
ik had verwacht. Er was 
niets meer aan te doen. Ik 
was overgeleverd aan de 
gratie van onze oersterke 
gast uit de toekomst. De 
puls zou dodelijk zijn voor 
mij. De Amerikanen werden 

gek in de controlekamer. Er 
werd gevloekt, gebeld en 
vooral gekeken. Angstige 
gezichten hielden mij en de 
machine in de gaten. Toen 
kwamen er vreemde gelui-
den uit de machine. Het 
bleek dat hij talen aan het 
proberen was. Hij wou com-
municeren! Ik werd rustiger 
want als hij kwaad in de zin 
zou hebben gehad dan was 
ik nu al dood geweest. 
Even later begon het ge-
sprek. Ik leerde veel, maar 
tegelijkertijd werd ik droe-
vig gestemd. De machine 
vertelde over het tijdrei-
zen. Hij kon niet meer terug. 
Om het simpele feit dat wij 
hier in de VS, of waar dan 
ook ter wereld, niet de 
bouwstoffen hebben die no-
dig zijn voor de terugreis. 
Deze machine kon geen kant 
op. Hij zou letterlijk 2000 
jaar moeten wachten om te-
rug te keren in zijn bescha-
ving, die overigens in het 
niets lijkt op de Termina-
torfilms. De beelden hiervan 
drongen zich aan mij op, 
toen ik in het complex werd 
toegelaten en mijn eerste 
briefing had gekregen. 

Nee, de robots leefden in 
harmonie met de mensen. 
Een klein beetje vergelijk-
baar met de mens en de die-
ren. De robot vertelde me 

Bezoek uit de toekomst
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dat de mensheid uitgestor-
ven was door hardnekkige 
virussen. Er waren wel over-
levenden maar 92% stierf. 
De totale klapper voor de 
mensheid was de komeet 
Caïssa, vernoemd naar de 
godin van het schaakspel 
omdat de mensheid schaak-
mat werd gezet. Het ironi-
sche was dat men de komeet 
lang van tevoren zag aanko-
men, maar  men kon er niets 
tegen doen. Net zoals je een 
combinatie ver van tevoren 
ziet, maar je er geen ant-
woord op hebt. De robots 
overleefden de impact. Ze 
werden enkel flink door el-
kaar geschud door de vloed-
golf. De weinigen die onder-
gronds probeerden de 
vloedgolf te overleven zijn 
gestikt. Onze gesprekken 
waren een dagelijks hoogte-
punt. Ik noemde de machine 
Ollie-bot 4000. Ollie naar 
Oliver, de naam van een van 
de zoons van Judith Polgar, 
omdat ik Hongaars ben. En 
4000 omdat de machine uit 
dat jaar komt. Hij weigerde 
veel te zeggen over de ge-
schiedenis, onze toekomst, 
zo je wilt. Ik was nieuwsgie-
rig maar besefte terdege 
dat onwetendheid een ze-
gen is. 
De Amerikanen werden op 
de hoogte gebracht van mijn 
bevindingen. Niet van de ge-
sprekken want die konden 
ze allemaal volgen. Nee, 
meer over hoe nu verder te 

gaan. De pulsen waren scha-
delijk en onnodig. Het was 
een vreedzame machine. 
Generaal Dwight, de bevel-
hebber van het complex 
verweet me naïviteit: de 
machine zou ons bespelen. 
Zodra we hem zijn vrijheid 
zouden geven, zou de hel 
losbarsten. De machine is 
onverwoestbaar. Hij be-
staat uit metalen die wij niet 
eens kennen. Geen wapen of 
bom zou hem kunnen stop-
pen en miljarden mensen 
zouden een voor een gedood 
kunnen worden. Wat een on-
zin, vond ik! Maar ja, ik stond 
machteloos. Van hogerhand 
werd besloten om de Ollie-
bot voor eeuwig op te slui-
ten. De basis werd zijn ge-
vangenis. Dit zat me niet 
lekker. Ik ging naar de ge-
neraal en legde hem het vuur 
aan de schenen. De wereld 
moest weten wat zich hier 
afspeelt. Zijn woorden kwa-
men hard aan: “Als je zulke 
vriendjes wilt zijn met die 
robot, dan blijf je toch hier 
met hem. Alleen in jouw ge-
val is dat niet eeuwig.” Een 
hatelijke lach gaf uiting aan 
zijn misprijzen. 
Zo geschiedde. Ik zat toen 
al vijf jaar ondergronds. De 
gesprekken met de Ollie-
bot 4000 raakten op om het 
zo maar eens uit te drukken. 
Verveling sloeg toe, ook bij 
de machine. Toen kreeg ik 
een ingeving: schaken. Ik 
vertelde het de Ollie-bot en 

zijn hoofd ging iets schuin 
naar beneden, de manier 
waarop de robot zijn genoe-
gen kenbaar maakt.   
Als compensatie voor onze 
eeuwige opsluiting gaf de 
generaal zijn fiat aan bijna 
alles wat ik vroeg. Alsof hij 
spijt had, alsof hij toch een 
hart had. Nou wilde ik een 
oude Bilguer. De wat meer 
ervaren schakers onder jul-
lie weten wat een Bilguer is. 
Het is zeg maar de eerste 
schaakencyclopedie. Mijn 
idee was om de hypermo-
derne processoren van de 
Ollie-bot te toetsen aan de 
oeroude theorie van de 
schaakopeningen. We be-
gonnen met de Damiano-
opening: 

1. e2-e4 e7-e5
2. Pg1-f3 f7-f6
3. Lf1-c4

Hier gaf de Ollie-bot aan 
dat 3.Pxe5, ook kan: 3…
fxe5 is namelijk dodelijk 
voor zwart: 4.Dh5+

(wordt vervolgd) 
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Jessica de Haas

Als in een droom tim-
merde deze man aan de 
weg in de wereld van het 
schaakspel. Hij is geen 
timmerman van beroep 
maar hij heeft wel een 

grote liefde voor hout. 
Van nature is deze groot-
meester erg rommelig, 
een chaoot (je zou het 
niet zeggen als je naar 
zijn stijlvolle partijen 

Stukje geschiedenis
De ouders van deze 
grootmeester waren bei-
den wiskundigen. Hij 
leerde schaken toen hij 
zes jaar oud was. Al snel 
bleek dat hij erg veel ta-
lent had. Op zijn veer-
tiende werd hij Neder-
lands kampioen bij de 
junioren tot twintig en 
later is hij negen keer 
schaakkampioen van Ne-
derland geworden. Hij 
stond jarenlang in de top 
10 van de wereld. Ook was 
hij de eerste schaker die 
van wereldkampioen Kas-
parov wist te winnen 
(1985). 

Wijk aan Zee
Hij deed vorig jaar mee 
aan het Tata Steel-toer-
nooi en ook dit jaar weer. 
Weliswaar in de B-groep, 
maar hij schaakt nog 
steeds op hoog niveau. 
Hij speelde met veertien 
(groot) meesters in een 
groep en werd tweede 
met 8½ uit 13. Een knap-
pe prestatie!

Wie is deze grootmeester?
kijkt). In zijn jeugd had 
hij lange, ontwarde ha-
ren. Hij maakte zijn 
“schaakhuiswerk” aan 
een bureau dat helemaal 
vol lag met schaakboeken 
en andere paperassen. 
Toch schreef hij naar ei-
gen zeggen nooit wat op.
In een documentaire van 
de VPRO uit 1979 –lang 
geleden al- zei onze toen 
28-jarige grootmeester: 
“Waarom zou je iets op-
schrijven wat je niet 
begrijpt? En als ik het 
begrijp, dan hoef ik het 
niet meer op te schrij-
ven.” Deze grootmees-
ter bleef net zolang stu-
deren tot hij het begreep 
en het in zijn hoofd zat.

Inmiddels is hij 62 en nog 
altijd een actief schaker. 
Toch is het niet alleen 
schaken wat hij doet. Hij 
schrijft ook schaakboe-
ken en sinds 1984 is hij 
hoofdredacteur van het 
Engelstalig tijdschrift 
New In Chess. “Huh, 
schrijven? Lees ik dat 
goed?” denk je misschien. 
Ja, dat lees je goed. Het 
lijkt erop dat hij zich be-
dacht heeft. En het is 
zeker de moeite waard 
dat hij zijn kennis met 
ons deelt! 
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Heb jij enig idee wie onze grootmeester is? In het verhaal staan veel verborgen 
tips. Maar ik geef er nog wat meer. In schaakvorm dan. Op deze bladzijde par-
tijfragmenten van hem. Hij heeft telkens wit. Misschien helpt het je.     

Succes! 

Onze grootmeester van de vorige keer is: Viswanathan “Vishy” Anand
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Eindspel

Oliver de Hert

We beginnen deel 3 van 
dit fraaie eindspel met 
eeuwige achtervolging, 
gevolgd door de dolle to-
ren. Dit zijn remisewa-
pens waar de torenpartij 
over beschikt. Zodra de 
koning naar de rand ge-
dreven wordt, komt het 
mat in zicht. Dat klopt 
maar remise komt merk-
waardig genoeg ook dich-
ter in beeld. Aandacht 
voor het volgende dia-
gram: 

Ponziani 1782
Achttiende eeuw, net als 
de stelling van Philidor 
(Minor 43, jaargang 12, 
nr.2), zwart maakt re-
mise met:

pen. Vandaar de term 
eeuwige achtervolging 
(ook eeuwig schaak kan 
hier gebruikt worden). 

De stelling van Ponziani is 
natuurlijk een studie en 
je zou kunnen zeggen dat 
het nogal gemaakt is, met 
de koning op f8 waardoor 
het op het einde net iets 
te fraai pat is. De vol-
gende stelling echter, is 
er een die in de praktijk 
veel vaker zal voorkomen: 

Berger 1889

De remisevoering is vrij-
wel gelijk.

1. ...  Tg7-h7+
2. Kh1-g2 Th7-g7+
3. Kg2-h3 Tg7-h7+
4. Kh3-g4 Th7-g7+
5. Kg4-h5 Tg7-h7+
6. Kh5-g5 Th7-g7+
7. Kg5-h6 Tg7-h7+
8. Kh6-g6

Dame tegen toren (3)

1. ...  Tg7-h7+
2. Kh1-g2 Th7-g7+
3. Kg2-f3 Tg7-f7+
4. Kf3-g4

Na 4.Ke4 heeft zwart 4…
Te7 met damevangst. De 
witte koning moet dus 
binnen de f-,g- en h-lijn 
blijven.     

4. ...  Tf7-g7+
5. Kg4-f5 Tg7-f7+
6. Kf5-g6 Tf7-g7+

Vooral niet te gretig: 6…
Tf6+?? waarop: 7.Dxf6+ 
moet en niet 7.Kxf6 met 
pat.

7. Kg6-h6 Tg7-h7+ !!
8. Kh6xh7 pat

De zwarte toren gaat 
verloren, maar niet zon-
der succes. Als wit niet 
slaat dan blijft de toren 
schaak geven, terwijl wit 
er niet aan kan ontsnap-
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Eindspel

En nu een kleine variatie: 
de toren wordt op h6 ge-
offerd. 

8. ...  Th7-h6+
9. Kg6xh6 pat

De dame staat in deze 
stelling erg ongelukkig. 
Op e6, één veldje naar 
links, en wit staat gewon-
nen. Als de witte dame op 
f1, f2, f3 of f4 staat, is 
het ook remise. Deze 
keer niet door een toren-
offer, maar omdat de 
koning niet over de f-lijn 
weg kan lopen. Hoe zit het 
met de dame op f5?

We spoelen even snel 
vooruit in korte notatie: 
1…Th7+ 2.Kg2 Tg7+ 3.
Kh3 Th7+ 4.Kg4 Tg7+ 5.
Kh5 Th7+ 6.Kg6 Tg7+ 7.
Kh6 (je kunt ook de witte 
koning in het diagram van 
h1 op h6 zetten) Wit wint 
omdat op 7…Th7+ simpel 
8.Dxh7+ volgt. Dus ook in 
deze techniek vinden we 
een uitzondering. Scha-
ken is prachtig!! 

De dolle toren als motief 

Het is in dit eindspel 
doorgaans geen goed 
idee om de zwarte koning 
vast te zetten. Je komt 
van een koude kermis 
thuis. Niet altijd natuur-
lijk, daar is het schaak-
spel veel te divers voor. 
Maar toch is het uitkij-
ken. Ik zal nu twee leer-
zame stellingen uitwer-
ken. 

Als het zwart lukt de to-
ren te geven dan is het 
pat. In een notendop is 
dit de theorie van de 
dolle toren. Tim Krabbé 
behandelt in zijn boek: 
“Nieuwe schaakcuriosa” 
de theorie van de dolle 
toren uitvoerig en het is 
een aanrader voor diege-
nen die zich er meer in 
willen verdiepen. Wij 
gaan verder met de dia-
gramstelling:

1. ...  Ta8-a6+
2. Kc6-c5 Ta6-a5+

Op 2…Tc6+ volgt: 3.Kd4 

Td6+ (3…Tc4+ 4.Dxc4 
lost het pat op) 4.Ke5 en 
wint. Zwart heeft geen 
goed schaak meer. De 
dame kan op Td5+ en 
Te6+ winnend toeslaan.  

3. Kc5-d4 Ta5-a4+

Het enige schaak dat 
zwart nog heeft (3…Td5+ 
dan 4.Dxd5)

4. Kd4-c3 Ta4-a3+
5. Kc3-b2 

De dolle toren is ge-
stopt.
Wit kan nu de dame naar 
een beter veld spelen en 
de partij winnen. Een 
voorbeeld:

5. ...  Ta3-a8
6. Df7-h5+ Kh8-g7
7. Dh5-g4+ Kg7-h6

Op 7…Kh7 komt 8.De4+ 
en als de koning naar de 
f-lijn gaat, valt de toren 
door 8.Df3+

8. Dg4-h3+ Kh6-g5
9. Dh3-g2+

En de toren op a8 gaat 
verloren. Een leerzaam 
proces. Wegens ruimte-
gebrek moet ik nu afslui-
ten. Het tweede voor-
beeld komt in de volgende 
Minor aan bod. Beloofd!



Effe checken speciaal

Hoe ben je met schaken 
in aanraking gekomen?
Ik ben met schaken be-
gonnen door een zware 
rugblessure, waardoor ik 
acht maanden plat moest 
blijven liggen.

Wanneer ben je begon-
nen met clubschaak?
Met clubschaak ben ik 
begonnen in 1989, want 

ik versloeg toen dikwijls 
mijn schaakcomputer en 
las in die tijd stukjes 
over de schaakclub in het 
plaatselijk krantje.  

Wanneer begon het les-
geven aan de jeugd? 
Dat begon eigenlijk 
meteen met de lessen 
van mijn oudste doch-
ter. Zij kreeg een fol-
dertje in groep zes van 
de basisschool en wilde 
graag schaken leren. De 
schaakleraar was Henk 
Jansen en ik bleef tij-
dens die lessen in het lo-
kaal zitten en leerde zo 
hoe je schaakles moet 
geven. Nadat ik een paar 
jaar zo had meegedraaid, 
vroeg Henk of ik interes-
se had om zelfstandig les 
te geven. Dat wilde ik en 
ik doe het nu nog steeds 
met plezier. 

Heb je een eigen aanpak 
van lesgeven?
Toen ik begon waren er 
twee methodes die ge-

bruikt werden en die 
allebei sterke punten 
hadden. Ik ben de twee 
methodes gaan samen-
voegen en gaf op die 
manier les. Dus dat was 
wel een eigen aanpak. De 
stappenmethode werd 
doorontwikkeld en werd 
dé manier om schaken te 
leren. Die heb ik toen ver-
der aangehouden en heb 
er op een eigen manier les 
uit gegeven. Wat ik altijd 
belangrijk vond is dat je 
de aandacht een uur lang 
vast moest houden. Dus 
wanneer de aandacht 
verslapte, vertelde ik 
een anekdote over het 
schaken en had meteen 
de aandacht weer te pak-
ken. Verder vinden kin-
deren het belangrijk te 
weten wie je bent, wat je 
doet, of je kinderen hebt 
enz. Aan het eind van de 
eerste lessen geef ik ze 
dan ook vijf tot tien mi-
nuten de gelegenheid om 
mij vragen te stellen. Dat 
schept meteen een band 
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In deze jaargang van Minorpromotie gaan we ver-
der 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 Ome Toon 
te gast. Nu aandacht voor Jan Tellekamp. Foto: 
Jan met zijn winnend team van BS De Klankhof. 

Effe checken

Naam: 
Jan Tellekamp 
Geboortedatum: 
11 januari 1953
Geboorteplaats: 
Breda 
Huidige woonplaats:
Etten-Leur
Club: 
BS De Klankhof  



Effe checken speciaal

en haalt wat schroom bij 
de kinderen weg, heb ik 
ervaren.

Je bent lid van Verdien-
ste van de NBSB, een 
hoge onderscheiding!
Tja, ik ben niet zo voor 
lintjes of speldjes, om-
dat je gedaan hebt wat 
je van zelf al wou doen. 
Toch moet ik wél zeggen 
dat ik er trots op ben. 
Het betekent dat je iets 
gedaan hebt wat anderen 
waarderen.

Hoe kreeg je deze on-
derscheiding? 
De onderscheiding kreeg 
ik op voordracht van Huub 
van Dongen. Die was vlak 
voor de uitreiking voor-
zitter van de NBSB. Tij-
dens een toneelvoorstel-
ling werd ik plotsklaps 
het podium opgeroepen 
en kreeg de onderschei-
ding van Ad Bruijns, de 
huidige voorzitter van de 
NBSB, wat gepaard ging 
met een enorm gelach 
van de mensen die met 
mij meegekomen waren. 
Zij wisten namelijk al dat 
ik niet hield van allerlei 
poespas! 

Je hebt sterk schaken-
de kinderen, vertel daar 
eens over?
Ik heb vier kinderen en 
alle vier zijn ze stukken 
beter dan ik ooit ben ge-

weest. In het begin is het 
wel balen dat je acht van 
de tien wedstrijden ver-
liest van een dochter van 
zeven. Daarna zie je ook 
veel sterkere schakers 
dan jij klop krijgen en 
dat doet dan weer deugd. 
Mijn oudste dochter was 
gelukkig al negen voordat 
ze van mij ging winnen, 
maar mijn jongste zoon 
vond dat hij met zes jaar 
al genoeg wist en mij zo-
maar mocht verslaan. De 
oudste zoon schaakt nog 
wel eens met mij, maar 
die laat mij nog wel eens 
winnen, denk ik. 

Hoeveel kinderen denk 
je dat je in de loop der 
jaren hebt begeleid en 
ook aan diploma’s gehol-
pen?
Dat moeten er zo’n kleine 
500 zijn, misschien wat 
meer.

Zijn je nog kinderen bij-
gebleven? Op wie ben je 
extra trots? 
Ik ben in de loop der ja-
ren verschillende spelers 
en speelsters tegengeko-
men met een lichamelijke 
en/of een geestelijke be-
perking, daar ben ik erg 
trots op.  Voornamelijk 
omdat ze zich niet op 
wilden sluiten, gingen 
schaken, en dat ook nog 
eens goed deden!  

Heb je hechte vriend-
schappen overgehouden 
aan het schaken? 
Ja, dat is met name Ome 
Toon uit Dinteloord. Ik 
kwam daar meer dan 
twintig jaar geleden om 
met een aantal kinderen 
aan zijn schaaktoernooi 
mee te doen. Ik ben hem 
steeds meer gaan helpen. 
Nu komt hij nog wel eens 
bij mij thuis om een potje 
te schaken.
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Oplossingen Hertenspinsels
Info

Diagram 1 (linksboven). 
Een stelling uit het Grün-
feld-Indisch. Zwarts 
laatste zet: 1…Lg4 is 
echter niet erg handig. 
Met: 2.Lxf7+ Kxf7 3.
Pg5+ Ke8 4.Dxg4 wint 
wit een pion.  

Diagram 2 (midden bo-
ven). Uit het Konings-
Indisch. Een bekend 
thema uit de Sämisch-
variant, zwart heeft hier 
e7-e5 te snel gespeeld. 
Wit ruilt dames en kan nu 
met 1.Pd5 toeslaan. Het 
lijkt in eerste instantie 
vreselijk door: 1…Td6 
2.Pxc7 maar zwart heeft  

1…Pbd7 2.Pxc7 Tb8 
3.Pd5 en de schade blijft 
beperkt tot een pion.    

Diagram 3 (rechtsbo-
ven). Ook uit de Sämisch-
variant van het Konings-
Indisch. Zwart speelt 
hier b6 om c5 voor te 
bereiden. Maar na Ld3 
werkt dat niet goed door: 
1.e5! Pe8 2.Le4 Pc7 
3.Lxa8 Pxa8, helaas een 
variant die achterhaald 
is. Maar dat is voor een 
andere keer.  

Diagram 4 (linksonder). 
Nimzo-Indisch: zwart 
heeft al op f2 geofferd 

en maakt het nu uit met: 
1…Df6! 2.Pf3 er dreigt 
2…Df2+ en 3…Dxf1# 2…
Dxa1 en dit moet genoeg 
zijn voor de winst. 

Diagram 5 (midden on-
der). Weer de Sämisch-
variant, maar nu die van 
het Nimzo-Indisch, 
zwart snoept een pion-
netje middels: 1…Dh4+ 
2.g3 Dxd4.
 
Diagram 6 (rechtson-
der). Dame-Indisch Wit 
heeft zojuist iets te gre-
tig de dame geslagen: 
1.gxh4?? leuk voor 
zwart: 1…Ph3#     

Een studie van Liburkin, 
een van de grootmees-
ters van de compositie.   

1.Pc1! Txb5 [Op 1...Td5+ 
volgt 2.Kc2 Tc5+ [2…
Txb5 3.Pb3+ Ka2 4.c7 
Txb3 5.c8D met het 
eindspel dame tegen to-

ren] 3.Kd3! Txb5 [3…
Txc1 4.Kd4 Kb2 5.Kd5 
Td1+ 6.Kc5 Kc3 7.b6 is 
hopeloos] 4.c7 Tb8 [ho-
pend op 5.cxb8D of T met 
pat en 5cxb8P met tech-
nische remise] maar zie: 
5.cxb8L! met winst] 2.c7 
Td5+ [2…Tc5?? 3.Pb3+] 

3.Pd3! Txd3+ 4.Kc2 
Td4 5.c8T! [met dank 
aan Saavedra: 5.c8D 
Tc4+!! 6.Dxc4 is immers 
pat] 5…Ta4 [de dreiging 
was 6.Ta8] 6.Kb3 [met 
de dubbele dreiging Kxa4 
en Tc1#] 1-0 

Oplossing Minorpromotieopgave
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Jeugdkalender
April
13  District Grandprix 7
13  KNSB Stertrainingen 9
18 en 19  NK Jeugd E in Waalwijk
21  BC5 TSV Rochade Jeugdtoernooi in Tilburg
26 t/m 30  NK Jeugd ABC in Rotterdam

Mei
1 t/m 4  NK Jeugd ABC in Rotterdam
4  NBSB Pupillendag FGH in Den Bosch 
11  KNSB Stertrainingen 10
17  NK Jeugd Clubteams E
18  District Grandprix 8 
24	 	 NK	Scholen	BO,	kwart	finale	
25  KNSB Stertrainingen 11
29 t/m 31  NK Jeugd D in Rijswijk 

Juni
7	 	 NK	Scholen	BO,	halve	finale
9  BC6 HMC Jeugdtoernooi in Den Bosch
14	 	 NK	Scholen	BO,	finale
15  KNSB Stertrainingen 12
21  Nationale Pupillendag FGH in Roosendaal

“Niemand heeft 
ooit een schaakpartij 

gewonnen, door op te geven” 
(Savielly Tartakower)      
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Deze Minor heeft een Mexicaans trekje. Leuk 
om daar een etentje aan vast te knopen. Toch 
iets te veel burrito’s en Corona genuttigd. 

Het maken van deze Hertenspinsels moest ik dus 
overdragen aan schaakvriend André van der Graaf. 
André houdt van schoonheid op het bord, vandaar 
pittige opgaven! Maar… je wordt ervoor beloond: 
elk opgelost diagram telt als een lot in onze lote-

rij. Je hebt dus maximaal zes loten. En de prijs? Minorpromotie stelt 
drie schaakboeken ter beschikking. Twee toernooiboeken en één WK-
matchboek. Doe dus mee en win!! Tip: als je deze Minor aandachtig 
leest, krijg je een opgave in de schoot geworpen!

Mat in 1 Mat in 2 Mat in 4

Wit aan zet wint Wit aan zet wint Wit aan zet wint
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