Minorpromotie

De wereld rond, Brief
van Octo Tentakel
Het jeugdblad van de NBSB, jaargang 14, nr. 1, maart 2015

Redactie-adres:
Oliver de Hert
Broersblok 12
4613 GT Bergen op Zoom
e-mail: minor@schaakt.nl
Homepage Minorpromotie: http://minorpromotie.nbsb.org
Aan dit nummer werkten mee:
Oliver de Hert, Kees van Hogeloon, Arjon Severijnen, André van der Graaf,
Rina de Haas, Albert Jan Blank, Frans Peeters, Jan Haverhoek en Franky van
der Burgh
Voorpagina:
Gachatur Kazarjan tijdens het LBV te Roosendaal. Foto: Frans Peeters
Minorpromotieopgave:
Een studie van Kubbel (1928)

Wit speelt en wint
Oplossing op bladzijde 18
©: Niets uit dit blad mag gepubliceerd worden zonder vooraf toestemming van
de hoofdredacteur.
Minorpromotie is het jeugdblad van de NBSB. Het heeft als doelstelling het
schaakspel onder de jeugd in Noord-Brabant te promoten.

Inhoud
Voorwoord
Minorpromotie 50
In deze Minorpromotie
aandacht voor ons 50e
nummer. We hebben dan
ook wat feestelijkheden.
Een jubileum woordzoeker met een 60-tal
namen van mensen, die
in de loop der jaren aan
de Minorpromotie hebben meegewerkt. Er zijn
fraaie prijzen te winnen, dus doe vooral mee
en zend in. Dank aan de
drukker: “tonnaer, meer
dan drukkers”, en dat
zijn ze ook. Samen zijn
we goed voor 45.000 exemplaren Minorpromotie
en om meer precies te
zijn 910.800 bladzijden.
Het vervelende aan een
dankwoord is dat je altijd iemand vergeet. Nog
een dag of wat en Toeré
zal zeker woest aan de
telefoon hangen, maar
zonder gekheid een Minorpromotie maak je niet
alleen en ik wil dan ook
iedereen bedanken die
heeft meegewerkt aan
het tot stand brengen
van dit blad. En wat te
denken van de lezer? Op
naar de 75!
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Schaakverhaal

Brief van Octo Tentakel

Kees van Hogeloon
Minorpromotie is een blad
voor de schakende jeugd in
Noord-Brabant. Toch wordt
er al vanaf de oprichting van
Minorpromotie steeds één
exemplaar opgestuurd, naar
een plaats ver buiten Brabant. Een dorpje ergens op
de bodem van de oceaan. En
degene die het blad daar ontvangt is een volwassene. Hij
zegt dat hij de Minorpromotie gebruikt om het schaken
van de jeugd in dat dorpje te
stimuleren, maar wij hebben
het vermoeden dat hij het
gewoon voor zichzelf houdt.
Het gaat om ene Octo Tentakel uit Bikinibroek. Hij is
erg blij dat hij Minorpromotie al die tijd heeft ontvangen en daarom heeft hij een
brief ingestuurd, gericht aan
jullie. Hieronder volgt de inhoud van die brief:

“Hier Octo Tentakel vanuit
het dorpje Bikinibroek in het
diepste van de oceaan. Wat
fijn voor jullie dat jullie lid
zijn van een schaakclub, waar
je in alle rust een potje kunt
schaken. Ik moet zeggen dat
ik daar wel jaloers op ben,
want zelf lukt het me niet om
rustig een partijtje te spelen. Allereerst is er in Bikinibroek geen schaakclub.
Jammer, want ik ben een
groot liefhebber van het
schaakspel. Thuis is het ook
een probleem. Ik woon namelijk tussen twee enorme malloten: Spongebob Squarepants en Patrick Zeester. De
hele dag lopen ze buiten te
roepen en te schreeuwen en
constant staan ze bij mij ineens binnen, terwijl ze niet
uitgenodigd zijn. Alsof ik die
twee ooit zou uitnodigen, hè
hè hè...
Ik had thuis ook een schaakbord, maar Patrick heeft de
stukken opgegeten, omdat
hij dacht dat het chocolaa
tjes waren. Tja, zo’n idioot is
dat nou eenmaal...
Ook schaken op internet lukt
niet meer. Die overenthousiaste ADHD-er Spongebob
heeft even aan mijn compu-
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ter gezeten en nou werkt dus
niks meer. Het enige wat ik
nog op internet kan bereiken
zijn sites over het vangen van
kwallen en ik haat kwallen!
Eén keer, toen ik mijn
schaakstukken nog had, heb
ik de onvergeeflijke fout gemaakt om tegen Spongebob
een partij te schaken. Een
tijd lang leek het een gewone
partij te worden. Ik verbaasde me er zelfs over dat Spongebob nog redelijk goed zat
te spelen. Alleen kon die irritante vierkante friet zijn
mond niet houden. Vooral in
het begin van de partij riep
hij aan één stuk door: “Ik ben
er klaar voor! Ik ben er klaar
voor!” Nou, ik was er onderhand klaar mee!
Alles ging vrij normaal tot de
volgende stelling werd bereikt:

Schaakverhaal
Spongebob had zwart en
deed nu wel iets heel
vreemds, zelfs voor zijn
doen. Hij pakte zijn pion op
f6, zette die neer op h4, toen
op f2, vervolgens op d4, dan
op b6 en tenslotte op d8. En
toen haalde hij mijn pion op
g5, mijn paard op g3, mijn
dame op e3, mijn paard op c5
en mijn loper op c7 in één keer
van het bord af.
“Wat doe je nou??”, riep ik.
“Meerslag gaat voor, dat

Enfin, een grote ruzie volgde
en ik nam me voor nooit meer
tegen Spongebob te schaken.

normale mensen en dat jullie
niet met zo’n idioot als Spongebob zitten opgescheept.
Het is dat ik niet kan leven
boven water, anders zou ik
zo naar Brabant verhuizen...
In ieder geval ben ik heel blij
dat ik nog regelmatig van
Oliver het Hert (of hoe heet
hij precies?) de Minorpromotie krijg opgestuurd,
waardoor ik toch nog wat van
de schaaksport kan genieten.

Wees maar blij dat jullie kunnen schaken tegen enigszins

Hartelijke groeten uit Bikinibroek van Octo Tentakel!”

weet je toch, Octo?”
“Bij dammen, ja! We zijn nu
aan het schaken!”
“Niet zo zeuren, Octo, je
kunt gewoon niet tegen je
verlies.”
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Rariteiten
Argentinië

De wereld rond
Argentijn, waardoor hij een
Argentijns paspoort kreeg
en officieel voor dat land
mocht uitkomen.

Arjon Severijnen
In het vorige nummer hebben we een kort uitstapje
naar Venezuela gemaakt.
Omdat de Venezolaanse invloeden in de wereld van de
schaakopeningen erg beperkt zijn, steken we opnieuw de grens met Brazilië
over, op weg naar Argentinië. De reis is lang, erg lang...
Pas na vele duizenden kilometers kunnen we in het
uiterste zuiden van Brazilië
dan eindelijk de grens oversteken naar het tweede
grootste land van ZuidAmerika.
Een van de beroemdste
schaakgrootheden die Argentinië heeft voortgebracht, is Miguel Najdorf.
Hoewel geboren in Polen,
heeft hij het grootste deel
van zijn leven in Zuid-Amerika doorgebracht. In 1944
naturaliseerde hij zelfs tot

Hoe mooi is het dat er een
Argentijnse schaakvariant
bestaat in de Najdorf- opening? Dat is dus een opening
met een dubbel Argentijns
tintje! Laten we eens kijken
hoe deze variant er uit ziet:
1.
2.
3.
4.
5.

e2-e4
Pg1-f3
d2-d4
Pf3xd4
Pb1-c3

c7-c5
d7-d6
c5xd4
Pg8-f6
a7-a6

Deze zetten vormen de inleiding van de Najdorfvariant in het Siciliaans.

6.
7.
8.
9.

Lc1-g5
f2-f4
Dd1-f3
Lg5-h4

e7-e6
Lf8-e7
h7-h6
g7-g5
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En hiermee hebben we dan
de Argentijnse variant bereikt. Wat is er allemaal aan
de hand? Wit heeft een erg
agressieve opstelling gekozen: met Df3 laat hij zien
dat hij lang wil gaan rokeren,
om daarna de zwarte koning
te gaan bestoken. Het
maakt niet uit of zwart kort
rokeert of de koning in het
centrum houdt, hij zal sowieso aangevallen worden!
Zwart heeft met a6 allerlei
witte stukken weggehouden
van veld b5. Ook kan hij later
met b5 zelf snel een aanval
opzetten op de damevleugel.
Een nuttig pionzetje dus,
maar deze kost wel tijd: wit
loopt daarom nog iets voor
in ontwikkeling. Met het gespeelde pionoffer g5, wordt
de stelling heel wild: de
zwarte
koningsvleugel
wordt nu een puinhoop, maar
hij krijgt er wel veel stukkenactiviteit voor terug.
Wit besluit daarom over

Rariteiten

Argentinië

enkele zetten tot een interessant offer...
10. f4xg5

Pf6-d7!

Dat is het idee achter het
pionoffer. Zwart slaat niet
meteen terug, maar brengt
een venijnige penning van
pion g5 op het bord.

Een erg belangrijke zet, die
de aanval levend houdt. Het
haalt een nieuw stuk bij de
aanval en zwart kan dit stukoffer niet aannemen. Zie jij
waarom?
Op 13…axb5 volgt namelijk
14.Tf1+. Doordat de loper
van f1 weg is, kan de toren
ook meehelpen in de aanval.
Zwart gaat veel materiaal
verliezen, want de koning
kan niet vluchten: 14…Kg7
15.Df7#
13. ...		
14. 0-0		

11. 

f7xe6
Ke8-f8

15. Tf1-f6?
Wit speelde tot nu toe nog
erg nauwkeurig, maar hier
maakt hij een fout. Het was
wel erg lastig, er was nog
maar één zet die de aanval
levend hield, namelijk 15.
Lg3. Wit dreigt dan de belangrijke verdediger op e5
uit te schakelen, waarna
zwart problemen blijft houden.
15. ...		

Le7xf6
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Kg7-h7!

Zwart heeft het offer aangenomen en correct ingeschat dat zijn verdediging
in orde is. Kijk eens hoe het
paard op e5 alles bij elkaar
houdt: hij verdedigt in z’n
eentje alle belangrijke velden, zoals g4, g6 en f7!
17. f6-f7
18. Lb5-e8

Pd4xe6

Een interessant stukoffer
van wit, wat al vaker gespeeld is in het verleden.
Hiermee kan wit een gevaarlijke aanval ontwikkelen,
maar hij moet wel heel nauwkeurig spelen. Op veel andere witte zetten komt
gewoon hxg5 waarna zwart
de boel prima onder controle heeft.
11. ...		
12. Df3-h5+
13. Lf1-b5!

Kf8-g7
Pd7-e5

16. g5xf6+

Dd8-f8
Lc8-d7

Wit zag nu in dat zijn offers
helaas tot niets hebben geleid: zwart heeft alles kunnen verdedigen en kan nu
beginnen aan het ontwikkelen van zijn laatste stukken.
Wit kan dit niet stoppen en
blijft daarom een volle toren achter. Dat is te veel en
daarom gaf hij teleurgesteld op.

Woordzoeker

Jubileumwoordzoeker
Door de jaren heen hebben veel enthousiaste schakers meegeholpen aan de Minorpromotie. We zijn
nu aangekomen bij nummer 50. Onderweg zijn we mensen kwijtgeraakt en er zijn nieuwe collega’s
bijgekomen. In deze jubileumwoordzoeker een 60-tal namen, hele grote namen, maar ook minder
bekende. Het is een pittige woordzoeker, ik heb hem zojuist getest. Ik kan me zo voorstellen dat
het misschien niet iedereen lukt, maar geen nood. Er zijn enkele namen uit gelaten. Als je een van
die namen vindt, mag je die ook opsturen voor de prijsvraag. Ja, de Minor zou de Minor niet zijn
zonder mooie prijzen. Let wel: de naam Jan is hier onderdeel van Albert Jan. Ik zoek dus een andere naam voor de prijsvraag. Veel succes!
Albert Jan			Geert				Martijn
Alik				Gideon				Martin
Anne				Hans				Mischa
Anton				Harald				Oliver
Arjan				Henk				Pepijn
Arjon				Herman				Peter
Arlette				Huub				Petra
Arno				Ilja				René
Astrid				Jacques				Rick
Ben				Jesse				Rina
Benjamin				Jessica				Roi
Bram				Joris				Sang
César				Jos				Sjors
Cor				Karin				Sourav
Dirk				Lars				Stefan
Elke				Leon				Tamara
Erwin				Luuk				Ties
Flip				Marcel				Tijs
Franky				Marieke				Tom
Frans				Mark				Toon
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Woordzoeker

De overblijvende letters vormen een citaat. Het is een puzzel voor
het hele gezin, neem gerust van elkaar over. Als doekje voor het
bloeden geven we het eerste woord van de oplossing, maar het kan
verwarring veroorzaken! Voorts moet ik melden dat de naam “Elke”
niet links bovenaan staat, maar elders gezocht moet worden.

e l k e
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Jubileum

Minorpromotie in cijfers
Speciaal voor dit jubileumnummer heb ik een lijst gemaakt van iedereen die twee of meer
stukjes heeft geschreven. Het cijfer voor de naam staat voor het nummer van de Minorpromotie waar hij of zij het eerst in is verschenen. Hiernaast op blazijde 11 staan
vier speciale Minorpromoties: de nummers 1, 10, 25 en 50.
1 Huub van Dongen
22 Arjon Severijnen
23 Oliver de Hert
11 Kees van Hogeloon
1 Arno Eliëns
1 Herman Grooten
39 Jessica de Haas
37 Leon Theuns
1 César Becx
1 Marieke de Witte
1 Geert Brouwers
5 Hans Vinken
18 Arlette van Weersel
12 Jos Schlangen
13 Rick van Loy
2 Petra Schuurman
5 Dirk van Dooren
7 Harald Einarsen
45 Dhr. Toeré
49 André van der Graaf

42
36
36
34
19
16
11
9
7
6
5
5
5
3
3
2
2
2
2
2

Puzzelpagina:
23 Oliver de Hert
1 Petra Schuurman
16 Herman Grooten
19 Arlette van Weersel
22 Arjon Severijnen

27
15
3
3
1

Hoofdredactie:
Petra Schuurman
Huub van Dongen
Harald Einarsen
Arlette van Weersel
Arjon Severijnen
Oliver de Hert

1 en 2
3
4 t/m 17
18 t/m 21
22 t/m 30
31 t/m 50

(2)
(1)
(14)
(4)
(9)
(20)

Overzicht jaargangen:
(handig voor verzamelaars!)
1: 3 edities (1 t/m 3)

8: 4 edities (26 t/m 29)

2: 4 edities (4 t/m 7)

9: 4 edities (30 t/m 33)

3: 4 edities (8 t/m 11)

10: 4 edities (34 t/m 37)

4: 4 edities (12 t/m 15)

11: 4 edities (38 t/m 41)

5: 5 edities (16 t/m 20)

12: 4 edities (42 t/m 45)

6: 1 editie (21)

13: 4 edities (46 t/m 49)

7: 4 edities (22 t/m 25)

14: 1 editie (50)

Bladzijdeteller:
Vrijwel elke Minorpromotie telt
20 bladzijden.
Er zijn vier uitzonderingen:
Nummer 4 telt er slechts 16
Nummer 14 is de dikste: 28
Nummers 22 en 39 hebben er 24
Totaal 50 Minors: 1012 bladzijden.
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Studies

Dolle Torens
1. c6-c7
Om zo torens op de achterste rij te ruilen. Hij
had gemist dat door deze
zet mijn koning in de hoek
opgesloten is en geen zet
meer kan doen. Ik hoefde
alleen nog maar mijn toren kwijt te raken.
André van der Graaf
Voor dit artikel wil ik
graag beginnen door een
stukje terug in de tijd te
gaan. Het was seizoen
2005-2006 in de Rotterdamse competitie. Ik
mocht meespelen in de
avondcompetitie bij de
volwassenen in het 3e
team van Zwijndrecht tegen het 3e team van IJsselmonde. Na een rare
partij kwam deze stelling
op het bord.

Mijn tegenstander, met
de witte stukken, speelde

1. ...	

geven om remise te bereiken.
Het tweede voorbeeld
komt uit 1979 en is bedacht door de beroemde
componist Ernest Pogosyants. Wit aan zet maakt
remise.

Te8-e2+!

Mijn tegenstander zag in,
dat als hij de toren zou
slaan het pat zou zijn. Hij
ging dus met zijn koning
weg.
2. Kd2-d1

Te2-d2+
Als wit zijn toren op de
3e rij kan krijgen, is het
remise door vesting.
Zwart kan dan niet dichterbij komen met de koning of pion. Een dame
alleen is niet genoeg om
mat te zetten. Het verrassende:

Ik zou nu schaakjes blijven geven op de 2e rij en
wit komt nooit toe aan de
zet Td8#. Remise dus.
Als je je toren kwijt moet
raken om pat te krijgen,
wordt dat een dolle toren
genoemd. Je probeert
steeds de toren weg te
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1. 0-0-0
Is de eerste zet en nu
dreigt 2.Td3
1. ...		

b4-b3

Zwart wil de pionnen ruilen om een eindspel van

Studies
dame tegen toren in te
gaan. Dat kan zwart winnen zoals Oliver in eerdere Minors heeft laten
zien.
2. Td1-d3

b3xc2

Zwart neemt de pion, anders slaat wit met de toren en is het remise (door
vesting).
3. Td3-c3+

Kc4xc3=

Dolle torens komen ook
vaak voor in studies waarin gewonnen moet worden. De Duitser Otto Gallichek heeft in 1960 de
volgende studie bedacht.
Als eerste zien we dat wit
schaak staat door de

zwarte toren. Als de toren geslagen wordt is het
pat, dus hebben we een
dolle toren op het bord
staan. Als wit gewoon
wegloopt, kan zwart achter de koning aan lopen en
proberen remise te maken. We gaan eerst wat
pionnen weggeven:
1. e2-e3
2. c2-c3

Tf3xe3+
Te3xc3+

De witte koning wordt van
links naar rechts het
bord
over
gejaagd.
Steeds weer mag hij de
toren niet slaan op straffe van pat.
10. ...

Ook met de toren mag wit
niet slaan. Er rest hem
niets anders dan weer een
lange reis over het bord.
11.
12.
13.
14.

3. Ka3-a2
4. Ka2-b1
5. Kb1-c2
6. Kc2-d3
7. Kd3-e2
8. Ke2-f1
9. Kf1-g2
10. Kg2-f3

Tc3-a3+
Ta3-a1+
Ta1-c1+
Tc1-c3+
Tc3-e3+
Te3-e1+
Te1-g1+

Tg1xg3+

Kf3-e2
Ke2-d1
Kd1-c2
Kc2-b3

Tg3-e3+
Te3-e1+
Te1-c1+
Tc1-c3+

We zijn veertien zetten
onderweg en de stelling is
bijna hetzelfde, maar
zwart heeft nu een serieus probleem: de witte
g-pion is weg!
15. Kb3-a2
En het maakt nu niet uit
welke zet zwart doet, hij
verliest.
15. ... 
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Tc3-a3+

Studies
16. Th3xa3#
Dat is het hele verschil,
eerst kon alleen de koning
slaan, maar nu is de baan
vrij voor de witte toren.
Zwart heeft zijn eigen
graf gegraven door met
10…Txg3+ de witte pion
te snoepen. Maar eerlijk
gezegd had hij geen keuze!
Otto Gallischek heeft
nog zo’n studie bedacht,
hetzelfde thema dus, dit
wordt ook wel een dubbel
genoemd. De oplossing is
dan ook bijna hetzelfde.
Probeer het zelf maar
eens!

Als afsluiter een kleine
studie uit een ver verleden. In 1634 bedacht Allessandro Salvio deze
stelling:

1. Tg7-h7+
2. Th7-e7

Kh3-g3

Wit blijft de toren op de
7e rij aanbieden en als
zwart slaat is het pat.
Bedenk dat studies bijna
nooit letterlijk op het
bord voorkomen, maar de
ideeën wel. Als je het idee
een keer gezien hebt, kun
je het later veel beter
herkennen in je eigen partijen. Dat gaat vast punten opleveren!

Wit aan zet en maakt remise. Als eerste moet de
eigen koning nog klemgezet worden, daarna moet
de toren weggegeven
worden.
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Kleurplaat

Deze kleurplaat is getekend door Rina de Haas
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Eindspel

Pionnekes (2) De doorbraak I
op los en die zal zeggen dat dit
een gelijkwaardig gegeven is.
Net als de rechte lijn, die de
kortste afstand is tussen twee
punten. Maar, het is schaken!

zetten van de zwarte koning,
maar dat terzijde. Laat ons in
de volgende stelling de koningen
een lijn naar links plaatsen:

1. b5-b6
Wit staat al gewonnen! Zelfs
Carlsen kan hier niets meer tegen in brengen.
1. ...		

Oliver de Hert
Mijn tweede artikel met als kop
Pionnekes handelt over de doorbraak. In het vorige nummer
heb ik gemakkelijk te begrijpen
stellingen beloofd en daar wil ik
me aan houden. Het hoeft niet
altijd moeilijk te zijn!
Kijk maar eens naar deze stel-

a7xb6

De b-pion dreigde op a7 of op
c7 te slaan en moest genomen
worden. Uiteraard kan zwart
hier ook 1…cxb6 spelen, met een
gelijke wending als in het vervolg.
2. c5-c6!
Een tweede pion wordt cadeau
gedaan. De dreiging 3.cxb7 is zo
sterk dat ook de c-pion genomen
moet worden.
2. ...		
3. a5-a6

ling. Alles in perfecte rust, de
pionnen netjes naast elkaar en
tegenover elkaar. De koningen
ook identiek. Laat er de logica

b7xc6

Daar is ie dan. De a-pion rent
onstuitbaar naar a8, het eindspel van dame tegen drie pionnen is hopeloos. Speel de stelling
na: 3…c5 4.a7 b5 5.a8D b4
zelf maar uit. Wit kan de drie
pionnen gemakkelijk oppeuzelen. Wit kan de pionnen ook laten
lopen en zich richten op het mat
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Werkt de
steeds?

doorbraak

nog

1. b5-b6 c7xb6
Maar alleen zo! 1…axb6 verliest,
zie vorige analyse en op 1…Ke7
is 2.bxa7 afdoende.
2. a5xb6
Deze zet heeft veel meer venijn
dan 2.cxb6
2. ...

a7xb6

De enige zet die tot remise
leidt. Na: 2…a5 komt er een
nieuwe doorbraak middels 3.c6
en de wedloop, die volgt wordt
gewonnen door wit. Men zie:
3.c6 a4 4.cxb7 a3 5.b8D a2
6.Da7+ en 7.Dxa2. Interessant is echter nog 3…Ke7 (i.p.v.
3…a4)

Eindspel
dicht bij met de koning, dan is
het pat.
We waren gebleven bij
2…a7xb6
3. c5xb6

Wit doet zichzelf een groot
plezier door 4.cxb7 te spelen
zoals iedere clubspeler behoort
te weten. Ja maar, want clubspelers houden van discussie,
4.c7 wint toch ook makkelijk?
Laten we, voor we verdergaan,
dit even checken. Zo hoeven we
onze vertrouwde rubriek “Effe
checken” toch niet al teveel te
missen. 4…Kd7 even c8 controleren. 5.Ke4 Even in het vierkant
stappen 5…a4 6.Kd4 a3 7.Kc3
a2 8.Kb2 a1D+ 9.Kxa1
Zwart heeft voor de vorm mogen promoveren, maar na: 9…
Kc8 10.Kb2 Kd7 11.Kc3 Kc8
12.Kc4 Kd7 13.Kd5 Kc8

Het feit dat wit nu de oppositie
heeft, betekent hier niet zoveel.
Er komt wel een nieuwe eindspelterm om de hoek kijken: de vesting! Zwart laat zich met plezier
opzij duwen: 3…Ke7 4.Ke5 Kd7
5.Kd5 Kc8 6.Ke6 Schuine oppositie 6…Kd8 7.Kd6 Kc8 8.Ke7
Kb8 9.Kd7 Ka8 En de taak is
volbracht, remise door vesting.
Zwart kan eeuwig tussen a8 en
b8 blijven pendelen.

is het remise. De computer
geeft nog een score van +3 aan,
en misschien mis ik iets, maar
hoe moet wit winnen? Kom je te
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De conclusie van dit onderzoek
(in deze stellingen, dus niet algemeen!!) luidt: de doorbraak
met de koningen te dichtbij
werkt (hier) niet. Het is echter
altijd goed om je tegenstander
zo grondig mogelijk te testen.
Dus probeer die lastige zetjes,
remise kan het altijd nog worden.
Wie weet, krijg je zoveel meer.
Een nog betere raad is om in die
schaakboeken te duiken! Leer al
die eindspelen, bestudeer het
waarom. Laatst kreeg ik een gouden tip: om bij de studie van
eindspelen naast je bord een
engine mee te laten lopen. Kijk,
je komt vroeg of laat een zet
tegen, die net even niet geanalyseerd wordt, of niet afdoende,
nou, in de computer ermee!
Het onderwerp doorbraak is nog
lang niet af, volgende keer meer.

Info

Oplossingen Hertenspinsels
In de bovenste drie diagrammen werd mat in 3
gevraagd, onderaan mat in
2. Toch waren de bovenste
veel gemakkelijker. Dat is
dan ook traditie, stammende uit de tijd van de
eerste nummers, toen onder “Puzzelen met Petra”
Diagram 1 (linksboven).
Cotonnec – Bourdonnais
(Avoine 2008), mat in 3
door: 1.Td1-d6 [een stille zet, dreigend 2.f4#] 1…
f5-f4+ 2.g3xf4+ Ke5-f5
3.Td6-f6#
Diagram 2 (midden boven).
Karlsson – Gagarin (Stock-

holm 2005/6), mat in 3
door: 1.Db8-h8+ Kh6-g5
2.Dh8-h4+ Kg5-f5 3.
Dh4-f4#
Diagram 3 (rechtsboven).
Imocha – Reddy (Chennai
2008), mat in 3 door:
1.Dc6-g6+ Kg5-f4 2.
Dg6-e4+ Kf4-g5 3.De4f5# [of ook 3.De4xe5#]
Nu de onderste drie. Dit
soort problemen vallen onder de naam compositie. Is
weer iets anders dan een
studie.
Diagram 4 (linksonder).
M.Locker (1967), mat in 2

door: 1.Db1-g1 [dreigend
2.Da7#] 1…Lb2-d4 [wat
anders?] 2.Dg1-g8#
Diagram 5 (midden onder).
T.Schönberger (1925),
mat in 2 door: 1.Ld5-f7
[sleutelzet] 1…Pd4-c2 [of
een willekeurig andere
paardzet en mat volgt door
de loper] 2.Lf7-h5#
Diagram 6 (rechtsonder).
S.Shedey (1979), mat in 2
door: 1.Da2-a4 [en op
elke pionzet volgt mat in
1] 1…e7-e6 2.Da4-h4#
[is nog het fraaist]

Oplossing Minorpromotieopgave
Kubbel (1928) eenvoud
doch genialiteit. Dit is
echt een stelling voor in dit
jubileumnummer. Let wel:
het zou zo in een partij
kunnen voorkomen. Net
zoals André ook zegt op
bladzijde 14.
De sleutelzet is: 1.e6-e7!

Lb2-d4+ [1…Kc7 2.e8P+
(2.e8D werkt niet: 2…Ld4+
3.Txd4 (3.Ka6 Kxd6 moet
remise zijn) 3…Ta6+ 4.
Kxa6 pat) 2…Kc8 3.Pxf6;
1…Txd6 2.e8D+ Kc7 (2…
Td8 3.Dc6#) 3.Db8+ Kc6
4.Dxb2 (eindspel dame tegen toren)] 2.Td6xd4
Tf6-e6 3.Td4-d8+ Kc8-
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c7 4.e7-e8T!! [Nog even
een kleine finesse, na een
achteloos: 4.e8D krijgen
we kortstondig een dolle
toren: 4…Ta6+ 5.Kxa6 pat,
mmm, waar heb ik dat eerder gezien? Dit zeldzame
eindspel (TT tegen T) is
eenvoudiger dan je misschien denkt.

Jeugdkalender
April
3 en 4			
6			
12			
12			
19			
26			

NK Jeugd E in Waalwijk
BG5 TSV Rochade Jeugdtoernooi in Tilburg
KNSB Stertrainingen 9 		
District Cup 7
NBSB Pupillendag FGH
KNSB Stertrainingen 10

Mei
2 t/m 10			
14 t/m 16			
17			
25			
30			

NK Jeugd ABC in Rotterdam
NK Jeugd D in Rijswijk
District Cup 8
BG6 HMC Jeugdtoernooi in Den Bosch
NK Jeugd Clubteams E in Zuid-Scharwoude

Juni
6
7			
13
14			
20			
27 en 28			

NK Scholen BO, finale dag 1 in Arnhem
KNSB Stertrainingen 11
NK Scholen BO, finale dag 2 in Arnhem
KNSB Stertrainingen 12
Nationale Pupillendag FGH in Roosendaal
KNSB Centraal trainingsweekend in Arnhem

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

“Om niet op verlies te
staan verliest menigeen zijn
partij” (Savielly Tartakower)
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M

inorpromotie heeft haar 50e nummer bereikt, een mijlpaal. Dat betekent dat als er
vanaf het begin elke keer 900 zijn gedrukt,
er nu 45.000 Minors rondlopen. Hoe zou het met hen
zijn? Zijn ze allemaal in goede gezondheid? In dit
jubileumnummer is het weer ouderwets puzzelen.
Wit is overal aan zet. De bovenste opgaven zijn voor
Stap 1 en 2. De onderste drie zijn heel wat pittiger.
Als je even kijkt zie je dat ze bijna hetzelfde zijn. Het is dan ook een
drieling. Dat is dan dubbel feest: een drieling in de Minor, maar zit er
ook een Minor in de drieling?

Mat in 1

Mat in 1

Mat in 2

Mat in 2

Mat in 2

Mat in 2

Hertenspinsels

Drieling in de Minor

