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Inhoud

Voorwoord 

Minorpromotie 49
De Minorpromotie ver-
schijnt vier maal per jaar, 
net als de seizoenen. In 
deze Winterminor is het 
aanbod grotendeels het-
zelfde qua format, maar 
de inhoud natuurlijk niet. 
Ook niet alles is het-
zelfde, want zo is André 
van der Graaf, met een 
rubriek over studies, 
nieuw bij ons team. Ook 
Rina de Haas verrijkt ons 
met fraaie tekeningen. 
Eén keer eerder heeft 
Rina in de Minorpromo-
tie gestaan, toen met 
een tekening van Jan 
Timman. De reislust van 
Arjon zou zo ongeveer 
bekoeld moeten zijn, 
maar toch hebben we 
voor de komende Minors 
het nodige in petto. En 
over aankomende Minors 
gesproken: de volgende is 
nummer 50! Wat ooit be-
gon als een geesteskind 
van Petra Schuurman 
is nog steeds alive and 
kicking. Ik ben dan ook 
best stiekem een beetje 
benieuwd naar hoe Petra 
nu over de Minor denkt. 
Maar echt vragen? Dat 
durf ik natuurlijk niet. 
Fijne feestdagen! 
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Kijk uit voor de buren!

Schaakverhaal

Als je een schaaktoernooi 
organiseert, kijk dan uit wie 
je buren zijn. Een misver-
stand is snel ontstaan. 
Ger keek tevreden rond in wat 
op het eerste gezicht een 
enorme chaos leek. Talloze 
kinderen liepen, renden, 
praatten en gilden door el-
kaar als mieren in een mieren-
nest. Maar net als in een mie-
rennest wisten deze kinderen 
precies waar ze moesten zijn. 
Daar had Ger wel voor ge-
zorgd. Ieder was precies ver-
teld in welke zaal hij of zij 
moest zijn en wie het deson-
danks toch niet wist, kon het 
aan elke volwassene vragen. 
Aan het naamkaartje op hun 
borst was te zien in welke 
groep ze speelden en waar ze 
dus moesten zijn. Wat nu nog 
een enorme chaos leek, was 
een eigenlijk tot in het klein-

ste detail georganiseerd ge-
heel. Ze kwamen hier om te 
schaken en het massale 
schaaktoernooi was tot in de 
kleinste puntjes voorbereid 
met tientallen vrijwilligers. 
Ger had samen met een paar 
andere ervaren rotten maan-
den van tevoren de lijnen uit-
gestippeld en was hier om vol 
trots het resultaat te bewon-
deren. Niets kon hem van de 
gedachte afbrengen dat dit 
toernooi perfect ging verlo-
pen. Dat kon gewoon niet an-
ders. Het meest trots was hij 
nog op de digitale borden. 
Toegegeven, ze hadden een 
vermogen gekost, maar je kon 
er jaren mee vooruit. Het le-
ken gewone schaakborden, 
maar zaten vol elektronica, 
waardoor ze de zetten recht-
streeks naar de computer 
stuurden, die ze vervolgens 
weer op internet zette. Zo 
kon de hele wereld meekijken 
met wat hier gebeurde. 

“Waar kunnen we ons hier 
verkleden?”, vroeg een meis-
je aan Ger. 

Verkleden? Die schakers, 
toch! Je hebt er rare kost-
gangers bij zitten. Wie gaat 
er zich nu verkleden op een 
schaaktoernooi? Hij keek 

naar het meisje. Schattig, 
onschuldig, zoals alle meisjes 
hier. Naast haar stond een 
jongen. Die hoorde kennelijk 
bij het “ons”. Een keurige, 
nette jongen, haar strak ge-
kamd. Zal op school misschien 
voor “nerd” worden uitge-
maakt, maar hier zou hij ner-
gens last van hebben. 

Schakers zijn er in alle vor-
men, soorten en maten, maar 
in het schakerswereldje ac-
cepteert iedereen elkaar. 
“Je kunt je hier niet verkle-
den, maar dat hoeft ook niet. 
Jullie zien er toch prima uit 
zo? Je kunt zo aan de gang 
hoor, geen probleem.”
“Oké.”

Later zou Ger zich voor zijn 
kop slaan dat er geen alarm-
bellen bij hem waren gaan 
rinkelen. Schakers verkleden 
zich niet. Waarom was hij op 
dit cruciale ogenblik even 
vergeten wat zich in het ge-
bouw hiernaast plaatsvond? 

In plaats daarvan wandelde 
Ger rustig verder en snoof de 
vrolijke sfeer op. Nu nog ka-
baal, straks zouden de par-
tijen beginnen en zou het in-
eens doodstil zijn. Tot de 
eerste partijen klaar waren 

Kees van Hogeloon
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Schaakverhaal

en bij deze piepjonge kinde-
ren zou dat ongeveer tien 
seconden duren. 
Gers zweven door de zevende 
hemel werd ineens wreed ver-
stoord. Klappen, geschreeuw, 
paniek! Wat gebeurde er? 
Het geluid kwam van de groot-
ste speelzaal, waar de “top-
pers” zouden gaan spelen. 
Toen Ger binnenkwam schrok 
hij zoals hij nog nooit ge-
schrokken was. 
Die twee keurige kinderen 
van daarnet waren bezig alle 
digitale borden met een klap 
doormidden te slaan. Ze leg-
den een bord tussen twee 
tafels in, sloegen er keihard 
met hun handen op en verniel-
den ze zo één voor één. Ger 
voelde de stoom uit zijn oren 
komen. 

“Waar zijn jullie in vredes-
naam mee bezig?”, riep hij zo 
hard dat het in alle zalen de 
harten deed stilstaan. 

“Nou gewoon… De karatede-
monstratie…”, antwoordde 
het meisje met licht bevende 
stem, zichtbaar geschrok-
ken. 

Karatedemonstratie? Kara-
tedemonstratie.. Natuur-
lijk… Daarom wilden ze zich 
verkleden. In de sporthal 
hiernaast was een groot ka-

rate-evenement. De kinderen 
hadden zich van gebouw ver-
gist.

“Jullie zitten verkeerd”, 
piepte Ger, die besefte dat 
het geen zin had kwaad te zijn 
op de kinderen, omdat die 
tenslotte ook niet beter wis-
ten. “Hier is een schaaktoer-
nooi. Karate is hiernaast.”

“Oeps! Sorry!”, antwoordde 
het charmante, maar des-
tructieve tweetal en beiden 
gingen er snel vandoor. 

Ger zag geen kinderen meer, 
geen ouders meer, geen 
groots schaakevenement 
meer. Hij zag alleen zijn ka-
potte digitale borden. 

En met de digitale borden  
was Gers wereld even aan gru-
zelementen gevallen. Hij 
sloop stilletjes naar de WC 
en ging daar even een kwar-
tiertje zachtjes huilen. 

Is dit verhaal op werkelijk-
heid gebaseerd? Nee, niet 
helemaal. Dit voorjaar vond in 
Roosendaal de Nationale Pu-
pillendag plaats en pal ernaast 
was een karate-toernooi. En 
inderdaad kwamen twee ka-
rateka’s per abuis binnenlo-
pen bij het schaaktoernooi. 
Maar in de werkelijkheid had-

den ze hun karate-kloffie al 
aan en werden ze snel naar de 
sporthal ernaast gestuurd 
voordat er vervelende mis-
verstanden konden ontstaan. 
Het Nationale Pupillentoer-
nooi werd een gigantisch suc-
ces en iedereen was achteraf 
vol lof over de organisatie. 
Maar het zet je wel aan het 
denken: “Wat als…” 

Misschien kunnen jullie zelf 
ook nog iets bedenken waar-
naast je zeker geen schaak-
toernooi moet houden. Niet 
naast een brandweeroefe-
ning bijvoorbeeld. Of niet 
naast… Nou ja, laat je fanta-
sie de loop. 

Zelf ben ik ooit bij een team-
schaakwedstrijd geweest 
waar mij gevraagd werd mijn 
schoenen uit te trekken. Ik 
was hoogst verbaasd en buk-
te al om mijn veters los te 
maken, tot… ik ontdekte dat 
ik verkeerd zat. Ik had de 
verkeerde ingang genomen en 
was een geïmproviseerde 
moskee binnengelopen. Ook 
schakers zitten soms ver-
keerd… 
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RariteitenVenezuela

Arjon Severijnen

Na een mooie rondreis door 
Brazilië gaan we op weg naar 
het noordelijke deel van dit 
land. We komen terecht in 
een bergachtig gebied, dat 
ook wel bekend staat als het 
hoogland van Guyana.  Als 
we in noordwesten van dit 
hoogland de bergen over 
trekken, bereiken we de 
grens met Venezuela.

Venezuela heeft geen rijke 
schaakhistorie, maar heeft 
in Eduardo Itturizaga ten-
minste één erg bekende 
grootmeester voortge-
bracht. Ook is er een min-
der bekende opening die 
bekend staat als de Vene-
zolaanse opening. 

1. d2-d3 c7-c5
2. Pb1-c3  Pb8-c6
3. g2-g3

Een erg aparte opzet van 
wit, waarbij hij voorlopig 
het centrum mijdt en erg 
voorzichtig lijkt te ontwik-
kelen. Zijn plan is echter wel 
duidelijk: hij wil uiteindelijk 
e4 en f4 gaan opspelen, de 
stukken op de juiste velden 
zetten en voornamelijk via 
de f-lijn een flinke aanval 
gaan lanceren tegen de 
zwarte koning.

Vaak zal de opening vanuit 
deze stelling overgaan in 
een andere opening. Bij-
voorbeeld: als wit e4 en f4 
speelt en zwart ontwikkelt 
zijn loper via g7 en d6 
speelt, dan hebben we een 
variant uit het Konings-In-
disch bereikt.

3. ...   g7-g6
4. Lf1-g2  Lf8-g7
5. a2-a3  Pg8-f6
6. Ta1-b1

We volgen een partij waar-
bij wit met een heel ander 

idee speelt: hij wil direct 
druk gaan zetten op de da-
mevleugel! Met deze toren-
zet bereidt hij b4 voor, 
waarna de stelling open 
komt en vooral de loper op 
g2 heel gevaarlijk zal wor-
den. Als wit voor dit plan 
kiest, is het dus handig nog 
even met de logische zet e4 
te wachten, zodat je je ei-
gen loper niet blokkeert!

Ook is dit plan van wit een 
veiligheidsmaatregel: hij 
zorgt alvast dat de toren 
niet meer op de diagonaal 
a1-h8 staat, waardoor hij 
later niet het slachtoffer 
kan worden van de sterke 
loper op g7.

6. ...   a7-a5
7. a3-a4  0-0
8. Pg1-f3  d7-d5
9. 0-0   d5-d4
10. Pc3-b5  e7-e5
11. Pf3-d2  Lc8-e6
12. Pb5-a3  Ta8-c8
13. Pa3-c4  h7-h6!?

De wereld rond
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Venezuela

Zwart heeft voorlopig alles 
goed verdedigd, dus is het 
tijd om nieuwe stukken te 
ontwikkelen en bij de aanval 
te halen. 
We hebben een hele serie 
ontwikkelingszetten gehad 
en zetten waarbij zowel wit 
als zwart zijn stukken naar 
betere velden probeert te 
krijgen. Het witte plan op 
de damevleugel was niet 
zo’n succes. Omdat zwart 
veld b4  heeft geblokkeerd, 
staan de witte stukken op 
de damevleugel verlamd. 
Vooral de loper op c1 is de 
pineut: er is bijna geen veld 
meer op het bord waar die 
loper nog een toekomst 
heeft.

Zwart heeft de zaakjes dus 
goed op orde, maar h6 was 
wel een gekke zet. Geeft 
zwart niet gewoon een pion 
weg?

14. Lg2xc6?

Wit is hebzuchtig! Maar het 
is wel erg gevaarlijk wat hij 
doet. Hij geeft zijn aller-
sterkste stuk op voor een 

pionnetje. Ook heeft zwart 
nu het loperpaar in handen. 
Dat is niet altijd gunstig, 
voor wit, zeker niet in deze 
stelling waarin  Tb1 en Lc1 
nauwelijks mee kunnen spe-
len. Zwart gaat nu alles op 
de koningsvleugel richten 
en het is een mooie les om 
te zien hoe hebzucht afge-
straft kan worden! Ook is 
dit een hele nuttige uit-
speelstelling. Probeer te-
gen iemand anders met 
zwart de aanval te winnen 
en probeer daarna met wit 
om de stelling te verdedi-
gen.

14. ...   b7xc6
15. Pc4xe5  Dd8-d5
16. Pe5-f3  Dd5-h5
17. Tf1-e1 Tf8-e8
18. Pd2-f1  Le6-g4
19. Lc1-d2?

Wit stond al lastig maar nu 
kan zwart met een mooie 
truc de partij beslissen. Zie 
jij hoe?

Wit had met bijvoorbeeld 
19. Kg2 nog langer kunnen 
doorvechten.

19 ...   Te8xe2!!
Een schitterend kwaliteits-
offer. De verzwakte witte 
velden rondom de koning 
worden wit nu fataal. Had 
hij z’n mooie loper maar niet 
zo makkelijk moeten ruilen!

20. Te1xe2 Lg4xf3
21. Te2-e5 Lf3xd1
22. Te5xh5 Ld1xh5

En wit gaf op. Als je de stuk-
ken telt, staat hij één stuk 
achter en is de stelling ho-
peloos. Hopelijk heeft hij 
van deze partij geleerd! 
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Eindspel

Oliver de Hert

Het pionneneindspel spreekt 
toch wel het meest tot de ver-
beelding. Een beginnend scha-
ker zou toch moeten conclude-
ren dat dit eindspel het 
makkelijkst moet zijn. Dit is 
juist niet zo. Ik heb onlangs zo’n 
kleine 30 bladzijden over cor-
responderende velden gelezen 
in Avarbakhs geweldig eindspe-
lepos en ik begrijp er nog bijs-
ter weinig van. Het driehoekje 
draaien gaat nog wel, maar als 
Zinar er met zijn composities 
aan komt, moet ik toch passen. 
De koningen dansen rond velden 
ver van elkaar verwijderd en c2 
correspondeert bijvoorbeeld 
met g7 en als je niet meer kan 
reageren op de velden die je 
tegenstander wel kan bezet-
ten, verlies je. Althans, dat 
moeten we eens aan Ome Hein 
vragen, die begrijpt het geluk-

3.Kd6 Ke8 4.Kc7 Ke7 5.d5 
enz. Zwart verliest dus wel de 
pion, maar niet de partij. Na 2…
Kd7 kan wit zijn stelling niet 
meer verbeteren. Wit probeert 
echter nog wat:

3. Kd5-e5 Kd7-e7!

Ook hier verliest elke andere 
zet. Probeer het zelf maar op 
je eigen bord. 

4. d4-d5  Ke7-d7
5. d5-d6  Kd7-d8!

Het was nog niet te laat om in 
de fout te gaan. Zo verliest 5…
Ke8, men zie: 6.Ke6 Kd8 7.d7 
Kc7 8.Ke7. Mijn advies voor 
zwart is dan ook om altijd met 
de koning recht naar achteren 
te gaan. 

6. Ke5-e6 Kd8-e8
7. d6-d7+ Ke8-d8
8. Ke6-d6 pat.

We plaatsen nu de eerste stel-
ling een rij naar boven.   

Pionnekes (1)
kig wel. 
Voorts is bekend dat pionnen-
eindspelen vaak winnen of ver-
liezen terwijl een oude grap 
zegt dat toreneindspelen altijd 
remise zijn. Het schaakspel is 
uiteraard veel te divers om daar 
vanuit te gaan.

Nee, laat ik maar op mijn niveau 
blijven. Voor nu en in de ko-
mende Minors lekker gemak-
kelijk te begrijpen stellingen, 
die toch erg leerzaam zijn. 

Deze stelling ziet er voor wit 
goed uit. Zoals het vervolg laat 
zien, wint hij de zwarte pion.

1. Ke5-e6 Kc6-c7
2. Ke6xd5

De pion is veroverd, maar hoe 
nu verder? De pion moet pro-
moveren anders heeft wit er 
niets aan.
2. ...  Kc7-d7!

Deze zet is goed voor remise. 
Elke andere zet leidt tot ver-
lies. Bijvoorbeeld: 2…Kd8 
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Het zou toch niets moeten uit-
maken? 

1. Ke6-e7 Kc7-c8
2. Ke7xd6 Kc8-d8
3. Kd6-e6 Kd8-e8

Zwart doet alles goed. Tenmin-
ste, net als in het eerste voor-
beeld. Toch komt het niet goed. 

4. d5-d6  Ke8-d8
5. d6-d7  Kd8-c7
6. Ke6-e7

En zwart verliest. Wat is er 
gebeurd? Zwart heeft in het 
tweede voorbeeld te weinig 
ruimte. Hij zou graag op: 5.d7 
Kd9 spelen, maar er is geen ne-
gende rij. Hij werd als het 
ware verstikt en moest 5…Kc7 
spelen. 

Iets anders nu. Zie het vol-
gende diagram.

Een bizarre stelling. De eind-
speltheorie zegt hierover dat 
wie er aan zet is wint. Laten we 
eens kijken:

1. Kf6-e7!

Alleen zo. 1.Ke6 lijkt ook goed, 
maar verliest! Zwart wint door: 
1…Kc5 2.Kf5 Kxd5 3.Kf4 Kd4 
4.Kf3 Kd3 5.Kf4 d5 enz.   

1. ...  Kb5-c5
2. Ke7-e6 Kc5-b6

Zwart moet de dekking van pion 
d6 loslaten.

3. Ke6xd6 Kb6-b7
4. Kd6-d7 1-0

Met zwart aan zet komt: 

1. ...  Kb5-c4!

Alleen zo. 1…Kc5 zou verliezen 
na: 2.Ke6.

2. Kf6-e6  Kc4-c5

Weekt als het ware de witte 
koning los van de dekking van 
zijn pion.

3. Ke6-f5 Kc5xd5

En wint. Men spreekt in de eind-
speltheorie van wederzijdse 
zetdwang. 

Onze volgende stelling komt uit 
een heuse partij. We nemen een 
kijkje bij Yates – Marshall 
(Karlsbad 1929)

We hebben in Stap 3 al het no-
dige geleerd over het vierkant. 
Een snelle blik leert ons dan ook 
dat zwart niet in het vierkant 
van de witte pion staat. Op 1…
Kc2 2.f4 zit zwart niet in het 
vierkant van de f-pion. Na: 2…
Kd3 3.f5 Ke4 4.f6 is het over-
duidelijk dat zwart te laat is. 
Tot overmaat van ramp staat 
de witte koning wel in het vier-
kant van de zwarte pion. Hij 
staat er immers vlak naast. Lo-
gica zegt dan dat wit moet win-
nen. Maar het schaakspel trekt 
zich niets aan van Logica.

1. ...  Kb1-b2!!

Een superzet! Als de f-pion gaat 
lopen verliest wit zelfs nog: 
2.f4 a3 3.f5 a2 4.f6 a1D 
5.f7 Df1. Wit moet dus de 
pion pakken. 

2. Kb4xa4 Kb2-c3!

En de zwarte koning staat in het 
vierkant. Kijk zelf maar. De vol-
gende keer meer! 
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NK rapid in Eindhoven
Op zaterdag 15 november was Eindhoven plaats van handeling van het Nederlands kam-
pioenschap rapid. Het toernooi was een daverend succes. Er werd gestreden in vijftien 
groepen, waarbij ook de groep U25 (geboren in 1989 of later). Voor de provincie Brabant 
waren er zeven (!) kampioenen te vieren. Van die zeven kampioenen waren er vijf die bij 
STB aangesloten zijn. Zo werd STB dan ook clubkampioen van Nederland, een fraaie 
prestatie. Op deze rode centerfold een handig overzicht: 
 

Groep onder 25   Groep 1994-1998   
1. Thomas Beerdsen 6 1.  Hing Ting Lai 6
2. Jorden van Foreest 5 2.  Stefan Beukema 5½
3. Marcella Gunther 5 3.  Kambiz Sekandar 5½
4. Mischa Senders 4½ 4.  Zyon Kollen 4½
5. Florian Jacobs 4 5.  Dennis Keetman 4½
6. Lucas van Foreest 4 6.  Alik Tikranian 4½
7. Guus Bollen 4 7.  Thomas Mollema 4½
8. Ankit Majhi 4 8.  Lars Vereggen 4½
9. Anna-Maja Kazarian 4 9.  Renzo Finkenflugel 4
10. Jack Smith 3½  10. Sandra Keetman 4
18 deelnemers  27 deelnemers

Groep 1999-2000  Groep 2001   
1. Dimitrios Loutragotis 6 1.  Jasper Beukema 6
2. Joris Gerlagh 5½ 2.  Siem van Dael 6
3. Max Warmerdam  5½ 3.  Tyro Bekedam 5 
4. Maaike Keetman 5 4.  Robin Reichardt 5
5. Rolf Corstjens 4½ 5.  Wiggert Pols 4½
6. Sourav Bhattacharjee  4½ 6.  Iris Schelleman 4½
7. Sam Baselmans 4½ 7.  Luuk Baselmans 4
8. Arne Pols 4½ 8.  Ting Ting Lu 4
9. Geert van Hoorn 4½ 9.  Mark Honkoop 3½
10. Joris Kokje 4 10. Lorena Kalkman 3½
34 deelnemers  21 deelnemers

Nederlands kampioenen (samengevoegde groepen):    
1994: Kambiz Sekandar  1998: Alik Tikranian
1995: Zyon Kollen  1999: Joris Gerlagh
1996: Stefan Beukema  2000: Dimitrios Loutragotis  
1997: Hing Ting Lai  
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Groep 2002   Groep 2003   
1. Paris Loutragotis 6  1.  Eelke de Boer 6½
2. Sjoerd van Roon 5  2.  Maarten Hoeneveld 5½
3. Gabriël Krouwel 5  3.  Rembrandt Bruil 5
4. Charlie Tang 5  4.  Nathaniel Faybish 5
5. Dries Wedda 5  5.  Tycho Bruggink 5
6. Matthias Goddé 5  6.  Jonas Hilwerda 4½
7. Pascalle Monteny 4½  7.  Sebastiaan Janse 4½
8. Mick van Randtwijk 4  8.  Tommy Tran  4½
9. Pieter van Foreest 4  9.  Jesse Allaart 4
10. Fardin Hematvar 4  10. Djad Maes 4
26 deelnemers   29 deelnemers

Groep 2004   Groep 2005   
1. Victor Muntean 7  1.  Daniel Dardha 7
2. Arthur Maters 6  2.  Luuk van Steenoven 5½
3. Marek Kudlicka 5½  3.  Khoi Pham 5
4. Kylian Bijvank 5  4.  Constantijn Beukema 5
5. Liqin Lu 5  5.  Daniel Kutchoukov 5
6. Job Verheul 4½  6.  Yichen Han 5
7. Daniel Kudlicka 4½  7.  Joppe Raats 4½
8. Kelvin Kanne 4½  8.  Kasper Bleeker 4½
9. Benjamin Faybish 4½  9.  Matteo van Cleef 4
10. Circe Janse 4½  10. Leon Reina 4
38 deelnemers   29 deelnemers

Groep 2006   Groep 2007   
1. Alexander Rutten 7  1.  Machteld van Foreest 7   
2. Igor Vanduyfhuys 6  2.  Lars Rutjens 5½  
3. Eline Roebers 4½  3.  Wendy Huang 4½
4. Stella Honkoop 4½  4.  Joshua Ekker 4½
5. Karen Deleu 4½  5.  Amelia Jonkman 4
6. Leen Deleu 4  6.  Oscar Klaren 4
7. Lorin Arnold 4  7.  Nanne van Foreest 4
8. Muhammad Zubair 3½  8.  Daniel van Cleef 4
9. Kimmily Tran 3½  9.  Lucas Hesse 4
10. Dominick van Dijk 3½  10. Tom van Egmond 3½  
20 deelnemers   18 deelnemers 



Quiz

Wie is deze grootmeester?

Ze bleef maar staren naar de glazen schaakstukken in de etalage. 
Het was bij de boekwinkel waar ze vaak na het avondeten naartoe 

ging, samen met haar vader. Hij merkte al snel op dat de stukken haar aan-
dacht bleven trekken. Daarom besloot hij een schaakspel voor 

zijn 3-jarige dochter te kopen. 

Deze jongedame uit China versloeg binnen enkele weken
 haar vader en grootmoeder.

Twee jaar later, in 1999, huurde haar vader een schaakleraar in: 
internationaal meester Tong Yuanming. 

H..Y....
Inmiddels is ze 20 jaar en sinds augustus 2008 is ze grootmeester 

bij het damesschaak. Weet je al over wie het gaat? 
Het is niet makkelijk deze keer. Om je extra te helpen staan 

hieronder nog wat bijzondere prestaties op een rijtje: 

•  2007: Op 16-jarige leeftijd werd ze de jongste vrouwelijke nationaal kampi-
oene van China. 

•  2008: In januari deed ze mee aan het Corustoernooi (wat nu Tata Steel heet) 
in Wijk aan Zee. In de B-groep eindigde zij op de 9e plaats met 6 uit 13. Ze 
wist drie grootmeesters te verslaan. Zo versloeg ze Nigel Short in 23 zetten. 

•  2010: In Hatay (Turkije) werd in december het wereldkampioenschap scha-
ken gehouden. De grootmeester die we zoeken kreeg het voor elkaar om de 
jongste vrouwelijke wereldkampioen in de geschiedenis te worden. 
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Tekening Rina de Haas

Onze grootmeester van de vorige keer was: 
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Studies

Ik ga het met jullie hebben 
over schaakstudies of 
schaakcomposities. Dit zijn 
bedachte stellingen, die niet 
direct uit partijen komen en 
waarbij je de goede zet 
moet vinden. In de stappen-
boekjes kun je genoeg voor-
beelden vinden van dit soort 
stellingen. Elke keer zal ik 
met een paar voorbeeldstel-
lingen een thema uitleggen 
dat vaak terugkomt in com-
posities. Maar deze thema’s 
komen ook voor in normale 
partijen, dus als je nu goed 
oplet kun je hier je voordeel 
mee doen in je eigen par-
tijen.

Deze keer wil ik het gaan 
hebben over zetdwang. Het 
is de bedoeling om je tegen-
stander te verplichten een 
slechte zet te doen. 

Schaak geven kan ook een 
soort van zetdwang zijn. De 
koning moet dan zetten en 
soms is er alleen maar een 
slecht veld waar de koning 
naar toe kan. Als er nog veel 
stukken op het bord staan, 
is dit erg moeilijk, dus 
meestal kun je dit pas op het 
eind van het spel goed gaan 
gebruiken.

De eerste stelling die ik laat 
zien zal in het echt natuur-
lijk niet direct gebeuren, 
maar het idee zetdwang 
komt wel duidelijk naar vo-
ren.

Selezniev 1935

Zwart staat erg gedrongen 
en wit maakt optimaal ge-
bruik. 

1. Tc6-c8+ Kb8xc8
Zwart is gedwongen om de 
toren te nemen. 

2. b6-b7+ Kc8-b8

Ook hier wordt zwart ge-
dwongen om naar b8 te gaan. 
Immers: wit promoveert na: 
2…Kc7 3.bxa8D en wint.

3. d4-d5!! 

Weer een fraaie zet, die 
zwart dwingt tot een zet die 
hij eigenlijk niet wil doen. 

3. ...  Kb8-c7
4. b7xa8L!

Wel even opletten, alleen de 
minorpromotie tot loper 
wint. Na promotie tot dame 
en toren is het pat en pro-
motie tot paard is ook niet 
handig wegens: 4…Kb8 
5.Pb6 axb6 6.Kxb6 Kc8 
7.Ka6 Kb8 met remise. Nu 
staat wit gewonnen. Er zou 
kunnen volgen: 4…Kb8 5.Lb7 
Kc7 6.Kxa7 Kd8 7.Kb8 Ke7 
8.Kc7 en wint.

 Zetdwang 

André van der Graaf



Studies

De volgende stelling die ik 
laat zien is er een die in een 
echte partij zou kunnen 
voorkomen.

Zwart heeft een pion die één 
zet verwijderd is van pro-
motie, maar zijn eigen ko-
ning staat ervoor. De pion 
kan dus geen kant op. Alleen 
de zwarte loper kan zetten. 
Wit aan zet kan de partij 
door zetdwang heel snel be-
slissen.

1. Pe8-g7!

Wit zorgt er zo voor dat 
zwart maar één zet over 
heeft: hij moet het paard 
slaan op g7 en zo zijn goede 
loper opgeven. 

1. ...  Lh8xg7
2. Lf8xg7 mat 

De laatste stelling is het 
einde van een mooie compo-
sitie van D. Petrov. 

Petrov 1975

Zoals je ziet staat wit ach-
ter, maar door twee goede 
zetten zal hij heel snel gaan 
winnen. Probeer het eerst 
zelf op te lossen voordat je 
verder leest.

In de oplossing van dit pro-
bleem moet je eerst de ko-
ning opjagen naar een slecht 
veld. Na:

1. a3-a4+!!

Moet zwart antwoorden 
met:

1. ...  Kb5-b6

Hij zorgt er zo ongewild voor 
dat de zwarte dame alleen 
nog naar achteren kan lopen. 

De zwarte koning moest wel 
naar b6. De dame is dus het 

enige stuk dat zou kunnen 
zetten, als zwart aan zet is. 
Wit speelt daar handig op in:

2. Tc4-c8!!

De zwarte dame moet een 
zet doen omdat de andere 
stukken niet kunnen zetten. 
Het maakt niet uit of de 
zwarte dame naar a8 of naar 
b8 gaat. De toren zal de 
dame slaan, waarna hij de 
partij gemakkelijk wint. 

In studies is het gebruike-
lijk om te zeggen dat een 
speler de partij wint. Hij 
staat immers vet voor zodra 
het probleem in de stelling 
is opgelost. Hoe de stelling 
verder kan worden uitge-
speeld is vervolgens voor de 
componist niet meer zo be-
langrijk. De uitslag staat bij 
goed spel al vast. Het is na-
tuurlijk wel altijd een goede 
oefening om het zelf verder 
uit te spelen. 
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Effe checken speciaal

Hoe ben je zelf met 
schaken in aanraking 
gekomen?
Ik ben met schaken in 
aanraking gekomen op de 
HBS, zoiets als het hui-
dige Atheneum, maar dan 
wel met veel meer vakken 
(11-13). Keuzevakken be-
stonden toen namelijk nog 
niet. Woensdagmiddag 
hadden we vrij en die vrij-
heid vulde ik in met een 

schaakclubje op school.

Het begon dus met 
schoolschaak op de HBS. 
Hoe ging het verder?
Hetgene dat de heer 
Knoers ons daar bijbracht 
was ‘de loop der stukken’, 
de rest moesten we in de 
praktijk maar ondervin-
den. Daar is dan ook niet 
veel van blijven hangen, 
temeer omdat er door 
mijn werk tot mijn veer-
tigste niet veel meer van 
schaken terechtkwam.

De ommekeer kwam toen 
onze zoon Henk Jan op 
tienjarige leeftijd met 
en groepje één keer in de 
week op school schaak-
les kreeg van meneer v.d. 
Pitte, een lokale vrijwil-
liger, die zelfs niet aan 
een schaakclub verbon-
den was. 

Natuurlijk kreeg Henk 
Jan op mijn rustdag, 
zondag, ook nog les van 
mij, want ik had ‘de loop 
der stukken’ tot op mijn 

veertigste nog redelijk 
goed weten te onthou-
den, m.u.v. ‘en passant’. 
Dat laatste heb ik toen 
in het voorbijgaan maar 
weer eens opgezocht. 
Niet met Google, want er 
waren toen nog helemaal 
geen computers voor de 
gewone mensen, laat staan 
internet… Nee, die wijs-
heid haalde ik bij opa Max 
uit zijn boekje: ‘Oom Jan 
leert zijn neefje schaken’

Ik kon Henk Jan makkelijk 
de baas! Hij kreeg van mij 
een dame voor en ik speel-
de hem telkens achteloos 
van het bord, met op zo’n 
vrije zondag daarbij ook 
nog eens een pilsje in mijn 
rechterhand!

Nadat Henk Jan school-
kampioen was geworden 
en met een team van de 
school had meegedaan 
aan het basisscholen-
kampioenschap van alle 
scholen in Oosterhout, 
is hij in 1985 lid gewor-
den van de organiserende 
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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 Frans Pee-
ters te gast. Nu aandacht voor Henk Janssen.

Effe checken

Naam:  
Henk Janssen  
Geboortedatum:  
10 juni 1944
Geboorteplaats:  
Borculo    
Huidige woonplaats: 
Oosterhout
Clubs:  
Rode Lopers, D4



Effe checken speciaal

plaatselijke schaakclub 
D4, die iedere zondag-
ochtend les gaf aan een 
groep van zo’n 30 à 40 
kinderen. Ik bracht hem 
daarnaar toe en ging dan 
koffie zetten voor al die 
vrijwilligers, die zich les-
gevers noemden. ’s Mid-
dags thuis speelden Henk 
Jan en ik dan natuurlijk 
weer een potje schaak. 
Binnen een half jaar heb 
ik toen al mijn privileges 
in moeten leveren, c.q. 
terug moeten eisen om 
baas te blijven. Eerst 
heb ik mijn pilsje van mijn 
rechter naar mijn linker 
hand moeten verplaatsen 
vervolgens moest ik mijn 
aandacht toch wel op het 
spel gaan richten. Ik ben 
recht gaan zitten, heb 
mijn dame teruggeëist en 
moest uiteindelijk mijn 
pilsje laten staan om nog 
mee te kunnen komen. En 
dát in een half jaar… Mijn 
ontzag voor die lesgevers 
van D4 groeide in 1985 
daarmee navenant!

U bent districtsjeugdlei-
der. Wat komt daar zoal 
bij kijken?
In de 29 jaar dat ik nu 
bij het jeugdschaken be-
trokken ben, heb ik op een 
gegeven moment ook de 
taak van districtsjeugd-
leider van het district 
Breda overgenomen van 
Bert Wirken en ik heb 
deze positie een aantal 

jaren later gedeeld met 
Jan Haast. Jan nam de 
persoonlijke kampioen-
schappen, de financiën en 
de vergaderingen met de 
NBSB voor zijn rekening 
en ik concentreerde mij 
meer op de basisschool-
kampioenschappen en de 
interne communicatie 
tussen de jeugdafdelin-
gen in het district Breda. 
Harry Szöke heeft inmid-
dels de plaats van Jan 
overgenomen.

De communicatie in het 
district beperkt zich 
de laatste jaren tot een 
eenmalige vergadering, 
waarin afspraken worden 
gemaakt voor aanwerving 
van leden voor de persoon-
lijke kampioenschappen, 
alsook de inrichting van 
een viertal toernooien, 
een per jeugdafdeling, die 
over het seizoen worden 
verdeeld. Jan en daarna 
Harry hielden de vinger 
aan de pols over de ge-
maakte afspraken en ik 
werkte de communicatie 
met de 150 basisscholen 
in het district Breda ver-
der af.

Tot maximaal 18 scholen 
(12%) heb ik in een topjaar 
weten te strikken om met 
een of meerdere teams 
deel te nemen aan het 
jaarlijkse kampioenschap. 
In dit topjaar hadden we 
52 teams van 4 kinderen 

over de vloer. Met reser-
ves, ouders en begelei-
ders van de school zo’n 
250 tot 300 mensen, die 
onze EHBO-er na afloop 
hartelijk bedankten voor 
de vakkundig aangebrach-
te pleisters op knieën en/
of zielenleed na afloop van 
een verloren partij: kusje 
d’r op!? 

Kinderen en ouders zijn 
zo’n 6 jaar verbonden aan 
een basisschool en het is 
dan ook daar dat ouders 
en kinderen het makke-
lijkste en gezamenlijk 
kunnen worden aange-
sproken om eens deel te 
nemen aan een kennis-
makingscursus schaken 
van bijvoorbeeld 6tot8 
wekelijkse lessen bij een 
van de schaakclubs in het 
district. Tot nu toe is het 
helaas nog niet gelukt om 
een landelijke richtlijn 
voor basisscholen in te 
laten voeren, die scholen 
aanzet tot het invoeren 
van schaakonderricht. Er 
zijn redenen te over om 
een dergelijke maatregel 
te stimuleren. Wel is er 
sinds vorig jaar door de 
KNSB een campagne in 
werking gezet ter sti-
mulatie van deelname aan 
een cyclus van jaarlijkse 
toernooien voor 6 tot 9 ja-
rigen om het Nederlands 
kampioenschap, waarvoor 
particulier schaakonder-
richt nodig blijft.
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Oplossingen Hertenspinsels
Info

Het dameoffer stond 
centraal in de vorige Her-
tenspinsels. Laten we 
eens gaan kijken of je ze 
allemaal goed had. 

Diagram 1 (linksboven). 
Horvath – Michalik 
(Teams 2007-8), mat in 
2 door: 1.Dh5xf7+ 
Tc7xf7 2.Pe5-g6# 

Diagram 2 (midden bo-
ven). Corrales – Diaz 
Ordonez (Havanna 
2008), mat in 2 door: 

1.Dh5-g6+ f7xg6 
2.f5xg6#  

Diagram 3 (rechtsbo-
ven). Bagyanszky – Bo-
drogi (Teams 2000-1), 
mat in 2 door: 1.Dh5xh6 
Lg7xh6 [anders volgt 
2.Dxh7#] 2.Pg5-f7#   

Diagram 4 (linksonder). 
Coenen – Retera (Teams 
2001-2), mat in 3 door: 
1.Dh5xf7+ Kg7xf7 
2.Te1-e7+ Kf7-g6 
3.Te8-g8#        

Diagram 5 (midden on-
der). Zhu Chen – Cas-
tillo Gallego (Ubeda 
1998), mat in 3 door: 
1.Df5xh7+ Kh8xh7 
2.Te5-h5+ Kh7-g6 
3.Le6-f7#     
    
Diagram 6 (rechtson-
der). Mohacsi – Salanki 
(Teams 2005-6), mat in 
3 door: 1.Db3xg8+ 
Kh8xg8 2.Tg3xg7+ 
Kg8-h8 3.Tb8xf8#

Een studie van Kasparian 
deze keer, die bekend 
stond om zijn pittige com-
posities. Menig groot-
meester bijt er zijn tan-
den op stuk. Deze valt 
echter wel mee.    

De lijn is redelijk gefor-
ceerd: 1.f5-f6 [deze zet 
moet wel, wit heeft niets 

aan  het slaan van de toren: 
1.gxh6 gxf5 2.Pf6 Pxh3 
3.Ld2 f4 4.Kf1 (4.Pxh7 
Kh5=)   Kg5 5.Pg8 Kg6 
6.Kg2 Kf7 7.Le1 f3+ 8.
Kxh3 f2 9.Lxf2 Kxg8= de 
zwarte koning blijft pen-
delen tussen g8-f7  even-
tueel f8, voorts kan pion 
h7 niet veroverd worden] 
1… Pg1-f3+ 2.Ke1-f2 

Pf3xg5 3.Lf4xg5+ 
Kh4xg5 4.f6-f7 g6xh5 
[op 4…Txh5 is 5.Kg3 sterk] 
5.h3-h4+ Kg5-g6 [ho-
pend op 6.f8D pat maar…] 
6.f7-f8L!! [winnend, bijv. 
6...Kf5 7.Lxh6 Kg4 8.Lg5 
h6 9.Le7 Kf5 10.Kf3 Kg6 
11.Kf4 en de h-pionnen 
gaan vallen]
  

Oplossing Minorpromotieopgave
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Jeugdkalender
Januari
4  Snelschaakkampioenschappen ABCD in Kaatsheuvel
4   PK E dag 2 in Kaatsheuvel  
9	 	 NK	Schoolschaken	VO,	finale	op	Playchess		
11  District Cup 4
18  Schoolschaak voorronden   

Februari
1  BG3 LBV Jeugdtoernooi in Roosendaal 
8  KNSB Stertrainingen 6
8  District Cup 5 
20  Jeugdtoernooi De Drie Torens in Tilburg

Maart
1  BG4 Het Staunton Jeugdtoernooi in Etten-Leur   
1  ’t Meisjestoernooi in Mierlo 
8  KNSB Stertrainingen 7
8  District Grandprix 6 
15  NBSB CD-teams in Kaatsheuvel
15  NBSB E-teams in Kaatsheuvel
29  Finale Basis Onderwijs in Oosterhout
29  KNSB Stertrainingen 8

Check ook deze links:
http://nbsb.nl/kalender.php
http://www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdwedstrijdkalender 

“De goede speler 
heeft altijd geluk” 

(Jose Raul Capablanca)
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lsvoor de open haard

Deze Minorpromotie wordt voor het eerst uit-
gereikt op de PK te Kaatsheuvel net na Kerst 
en voor oudjaar. Ik zal het vast wel elk jaar 

weer zeggen, maar: “Wat kan ik toch genieten van de 
donkere dagen voor Kerst.” Niet bijster origineel. 
Soms valt mijn brein uit en dan moet het met deze 
gezapige oneliners. Zes opgaven met wit aan zet die 
uitermate geschikt zijn om voor de open haard op te 

lossen. Voor het hele gezin. De bovenste drie zijn simpele matjes. De 
onderste daarentegen, nou, daar krijgt Ome Hein het nog zwaar mee. 
Heb je, net als ik, geen open haard, dan zijn er dvd’s te koop. Jawel, 
met een vier uur brandend vuur. Een voorspoedig 2015!      

Mat in 3 Mat in 3 Mat in 3

Mat in 2 Mat in 2 Mat in 2
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