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Voorwoord 

Minorpromotie 53
Zoals je kunt lezen op de 
omslag bestaat de Eind-
hovense SV 100 jaar. De 
vereniging werd opge-
richt op 5 oktober 1915 
en mag zich nu koninklijk 
noemen. In de jaren 80 
wist de club kampioen 
van Nederland te wor-
den. Nu, dertig jaar later 
doet zich weer iets u- 
nieks voor: in het jubi-
leumjaar werden maar 
liefst vijf NK-titels ge-
wonnen door vier Eind-
hovense toppertjes. 
Daar kunnen we niet on-
opgemerkt aan voorbij 
gaan. Speciaal voor de 
Eindhovense SV heb-
ben wij de nodige ruim-
te vrijgemaakt. Mijn 
dank gaat uit naar Frits 
Schalij, die mij voorzien 
heeft van waardevolle 
informatie en ook enorm 
heeft geholpen met de 
interviews en analyses 
van de extra editie van 
de Effe checken rubriek. 
Ook Sandra Allaart wil 
ik graag bedanken voor 
haar bijdragen in Eind-
hoven schaakt!        

Iedereen alvast 
een geweldig 2016 
toegewenst!
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O nee hè... het is weer Kerst
Kerstverhaal 2015

Alle kinderen waren zo’n 
beetje klaar met schaken en 
hadden hun laatste zetten 
op het bord gedaan in 2015. 
Kerst en Nieuwjaar stonden 
voor de deur en de eerste 
clubavond was pas in 2016. 
Zoals dat hoort op een 
schaakclub, dan wordt er 
nog een beetje nagepraat. 
“Wat gaan jullie doen met 
Kerstmis?”, vroeg Jeroen 
aan Wendy. 
“Mijn ouders gaan chic uit 
eten. Kost een vermogen en 
we moeten allemaal nette 
kleren aan.”
“Klinkt leuk.”
“Helemaal niet! We moeten 
allemaal vreemde dingen 
eten, die ik dan niet lust en 
als ik mors op m’n kleren 
krijg ik op m’n donder. En ik 
moet de hele tijd stil zijn en 
me netjes gedragen, omdat 

het zo’n chic restaurant is. 
Bwèè! Ik ga liever naar de 
snackbar om een frietje te 
halen!”
“Ai. Niet leuk.”
“En wat doen jullie met de 
Kerst?”
“Wij gaan eten bij mijn opa 
en oma. De hele familie bij 
elkaar.”
“Dat is beter.”
“Niet echt. De mensen in 
mijn familie kunnen elkaar 
niet uitstaan. Ze zien elkaar 
nooit, omdat iedereen con-
stant ruzie heeft. Maar met 
Kerstmis moeten ze zo no-
dig bij elkaar komen, omdat 
het nu eenmaal Kerst is en 
dan... Nou ja, maken ze toch 
weer ruzie.”
“Ai, ook vervelend.”

En toen kwam die nieuwe 
toevallig langs. 
“En jij, Hassan, wat doe jij 
met de Kerst. Of jouw ou-
ders?”
“Niets.”
“O ja, dat is waar. Jij bent 
moslim. Jullie vieren geen 
Kerst.”
“O ja, wel degelijk. Vroeger 
in Syrië vierden we altijd 
Kerstmis. Dan zetten we een 
stalletje in de tuin en kregen 
we cadeautjes. Wij woonden 
in een buurt met veel chris-

tenen en wij zijn dan wel 
moslim, maar wij deden ook 
gewoon mee. Moslims ken-
nen ook Jezus, Maria en 
Jozef. Alleen noemen wij ze 
Isa, Mariam en Youssouf.”
“Maar waarom vieren jullie 
dan hier geen Kerst?”
“Geen geld. We krijgen net 
genoeg voor het hoognodige. 
Kerstmis vieren kan er niet 
af.”
“Volgens mijn vader zijn jul-
lie allemaal economische 
vluchtelingen”, verzuchtte 
Jeroen, die zich zichtbaar  
schaamde voor zijn vader. 
“En mijn vader is bang dat 
jullie terroristen zijn”, vul-
de Wendy aan, die het daar 
ook zichtbaar niet mee eens 
was. 
“Economische vluchtelin-
gen...”, herhaalde Hassan 
gefascineerd. “In Syrië wa-
ren we voor Syrische be-
grippen best rijk. Mijn va-
der was arts. We konden 
alles kopen wat we willen. 

Kees van Hogeloon
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Kerstverhaal 2015

Maar om het geweld in Syrië 
te ontvluchten hebben we al 
ons spaargeld moeten geven 
aan mensensmokkelaars en 
al onze spullen moeten ach-
terlaten. En nu zijn we 
straatarm. En dan noemen 
ze ons economische vluch-
telingen? Bizar... En terro-
risten? Daar zijn we net 
voor op de vlucht. Was Anne 
Frank dan ook een terro-
rist? Rare redenatie...”
“Ik ben het er ook niet mee 
eens!”, haastte Wendy zich 
te zeggen. 
“Ik ook niet met mijn vader”, 
riep Jeroen. “Maar weet je, 
Hassan, hier in Nederland 
zijn vaders nou eenmaal 
soms een beetje dom. Kun-
nen ze zelf ook niks aan 
doen. Kennelijk word je zo, 
als je ouder wordt. Ik hoop 
dat ik een beetje slim blijf 
als ik ooit vader word...”
“Vast wel!”, lachte Hassan. 

Op dat moment kwam de 
wedstrijdleider tussenbei-
de. 
“Goed dat ik jullie hier met 
z’n drieën bij elkaar zie! Jij 
moet nog twee partijen in-
halen, Hassan. Tegen Je-
roen en tegen Wendy. Zie 
jij een dezer dagen kans dat 
te doen?”
Jeroen en Wendy hadden 
wel een idee...

“Ja hallo, met de vader van 
Wendy. Is Wendy soms bij 
jullie? Ze had het erover dat 
ze nog een schaakpartij 
moest inhalen. En dat moest 
per se vandaag, gek genoeg.”
“Ik weet het. Maar ze is niet 
bij ons. Ze zit bij dat Syri-
sche jongetje, Hassan. On-
ze Jeroen is er ook naar toe. 
Hij moest ook nog een partij 
inhalen. Dat dat nou net van-
daag moest... Hij mist de 
kerstmaaltijd.”
“Ja, onze Wendy ook. Zit ze 
net met Kerst bij moslims 
thuis. Arm meisje... Mist de 
hele Kerst zo. Al zat ze er 
zelf niet zo mee, geloof ik.”
“Nee, onze Jeroen ook niet. 
Maar toch zonde. Mist hij al 
dat lekkere eten...”

Jeroen en Wendy werden 
bijzonder gastvrij ontvan-
gen door de Syrische vluch-
telingen. Ze waren mis-
schien niet rijk, maar de 
tafel stond vol met verras-
send lekker eten en ze wa-
ren heel hartelijk. Hun huis 
was sober ingericht, maar 
het deed heel gezellig aan. 

De schaakpartijtjes wer-
den twee supersnelle remi-
ses en daarna maakten ze er 
een gezellige avond van. 
Hassans vader dronk ge-
woon een glaasje wijn bij het 
eten, want een erg streng 
gelovige moslim was hij ze-
ker niet. Geen gedoe met 
familieruzies, geen chique 
toestand, maar gewoon lek-
ker kletsen en luisteren 
naar elkaars verhalen. Half 
in het Nederlands, half in 
het Engels, want ook na een 
jaar in Nederland (Hassan 
en zijn familie waren al wat 
eerder naar Nederland ge-
vlucht dan de meeste Syri-
sche vluchtelingen) viel de 
Nederlandse taal niet altijd 
mee. Jeroen en Wendy had-
den de leukste Kerst die ze 
in tijden hadden gehad! 
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RariteitenUSA

Vanuit Cuba komen we dan 
eindelijk aan in een van de 
grootste landen ter wereld: 
de Verenigde Staten van 
Amerika. Dit land heeft een 
enorme sportgeschiedenis 
en ook in de schaakwereld 
heeft Amerika grote spelers 
voortgebracht. Denk bij-
voorbeeld aan Fischer, die 
door velen wordt gezien als 
een van de sterkste schakers 
die ooit heeft geleefd.

Er zijn verschillende openin-
gen en varianten vernoemd 
naar Amerikaanse schakers. 
Maar er bestaat ook de 
Amerikaanse aanval, die we 
vandaag eens van dichtbij 
gaan bekijken.

1. e2-e4 c7-c5
2. Pg1-f3  e7-e6
3. d2-d4 c5xd4
4. Pf3xd4 Pb8-c6
5. Pb1-c3 Pg8-f6

6. Pd4-b5 Lf8-b4
7. Pb5-d6+

We zijn beland in de Taima-
nov-variant van het Sicili-
aans. De laatste paardzet 
van wit is het begin van de 
Amerikaanse aanval.

Het idee van wit is eigenlijk 
heel simpel: door het paard-
schaakje hoopt hij dat zwart 
met Lxd6 zijn loper voor het 
paard ruilt. Wit kan daarmee 
al direct het loperpaar ver-
overen en ook zijn de zwarte 
velden rondom de zwarte 
koning zoals d6 en e7 dan erg 
verzwakt. 

Het is daarom niet verstan-
dig voor zwart om de ruil aan 
te gaan. De enige oplossing 
dan is om een koningszet te 
spelen, waardoor hij niet 
meer kan rokeren. Dat lijkt 
erg vervelend, maar kan wit 
er eigenlijk wel gebruik van 
maken?

7. ...   Ke8-e7

8. Pd6xc8+ Ta8xc8

Zwart kan niet meer roke-
ren, maar het heeft wit wel 
heel veel tijd gekost. Door-
dat hij zo veel zetten met 
zijn paard heeft moeten 
doen, heeft hij nu een be-
hoorlijke achterstand in ont-
wikkeling. Alleen het paard 
op c3 is ontwikkeld, terwijl 
zwart al twee paarden, een 
loper en zelfs de toren op c8 
klaar heeft staan voor de 
strijd. Zwart heeft dus ze-
ker wel compensatie voor 
zijn koning die nu in het mid-
den geparkeerd staat.

Overigens had wit ook 8.Lf4 
kunnen spelen, waarna het 
spel verder gaat met: 8…e5 
9.Pf5+ Kf8 10.Lg5 d5! Een erg 
leuke stelling om zelf tegen 
iemand anders uit te spelen. 
Er zitten allerlei trucjes in 
de stelling en zowel wit als 
zwart moet erg actief blijven 
spelen om niet onder de voet 
gelopen te worden.

De wereld rond

Arjon Severijnen

Analysediagram 
(8.Lf4-variant)
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Rariteiten USA

9. Lc1-d2?

Zwart dreigde met Lxc3 
door het uitschakelen van de 
verdediger de pion op e4 te 
kunnen winnen. Nu wit deze 
loperzet speelt, kan dat ech-
ter nog steeds. Het idee van 
wit is om, nu hij met de loper 
op c3 kan terugslaan, vervol-
gens de pion op g7 terug te 
pakken. Erg leuk bedacht, 
maar de problemen die daar-
na ontstaan worden alleen 
maar groter. Hij had daarom 
beter 9.Ld3 kunnen spelen.

9. ...   Lb4xc3
10. Ld2xc3 Pf6xe4
11. Lc3xg7 Th8-g8

Als je deze stelling rustig 
bekijkt, is al snel duidelijk 
dat de laatste vijf zetten al-
leen zwart vooruitgang heeft 
geboekt. Wit heeft nog 
steeds maar één stuk ontwik-
keld, dat ook nog eens aan-
gevallen wordt, waardoor hij 
weer een tempo zal verlie-
zen. Zwart heeft al zijn stuk-
ken  klaar staan voor de aan-
val: zijn paarden staan 

dreigend in en rond het cen-
trum, de torens loeren op de 
halfopen c-lijn en g-lijn en de 
dame kan via a5 met een 
schaakje erg snel gevaarlijk 
worden.

Laten we eens kijken hoe de 
zwartspeler dit handig weet 
uit te spelen.

12. Lg7-d4 Dd8-a5+
13. c2-c3 

Wit lijkt de boel nog dicht te 
kunnen houden. Zie jij hoe 
zwart nu toe kan slaan?

13. ...   Pc6xd4
14. Dd1xd4 Pe4xc3!!

 

Een sterk stukoffer dat di-
rect de partij beslist. Zwart 
heeft zoveel stukken op het 
punt c3 gericht, dat dit offer 
direct fataal is en de stelling 
compleet instort.

15. b2xc3 Tc8xc3
16. Dd4-d2 Tg8-g5

En wit gaf op. Er valt niets 
meer te doen tegen de drei-
gende zwarte torens. Bij-
voorbeeld: 17.Le2 Td5! en de 
dame moet wijken van d2, 
waarna een vernietigend af-
trekschaak volgt, met bij-
voorbeeld Tc1.

In de Amerikaanse aanval 
is het slaan op d6 niet aan 
te bevelen. Je komt in een 
wurggreep en bij het los 
proberen te komen kan het 
fout gaan: 1.e4 c5 2.Pf3 
e6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pc6 
5.Pc3 Pf6 6.Pdb5 Lb4 
7.Pd6+ Lxd6 8.Dxd6 b6? 
9.Pb5



Quiz

Wie is deze grootmeester?

“Nee pap! Die zet mag je niet spelen, die is il-
legaal” riep het vierjarige jongetje vanaf de zijlijn. 
Hij stond perplex. Onmiddellijk daagde hij zijn zoon 
uit om het tegen hem op te nemen. Zo moet het 
ongeveer gegaan zijn toen de grootmeester in de 
dop meekeek met partijen die zijn vader speelde. 
Het was hem heel snel duidelijk hoe het spel in 
elkaar zat, want hij won meteen twee keer. 
 

Op achtjarige leeftijd werd hij lid van de schaakclub in Havana, tevens de plaats 
waar hij in 1888 geboren werd. Vier jaar later was hij al zo ver gevorderd dat hij 
een overwinning wist te boeken op de Cubaanse kampioen Juan Corzo. 

Hij wordt nog steeds gezien als de meest getalenteerde speler die ooit geleefd 
heeft. Van 1921 tot 1927 was hij wereldkampioen. Deze grootmeester voelde zich 
thuis in de opening, middenspel en het eindspel. Een erg veelzijdige speler dus. 
Maar hij staat vooral bekend om zijn nauwkeurigheid en perfecte techniek in het 
eindspel. Meestal wordt hij bij zijn achternaam genoemd. En hij wordt ook wel 
“een van de schitterende sterren aan de schaakhemel” genoemd. In 1942 stierf 
hij in New York. 
 

Helemaal links zie je Havana liggen, de hoofdstad van Cuba. 
Deze quiz is ook goed voor je aardrijkskunde. ;-) 

8
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Tekening Rina de Haas

Is het gelukt om de vorige grootmeester te raden? Het ging om de allergroot-
ste legende uit de schaakgeschiedenis: Bobby Fischer. Deze maand verschijnt 
er ook een fi lm in de bioscoop over zijn leven: Pawn Sacrifi ce
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Eindhoven schaakt!

De Eindhoven Cup
De Eindhoven Cup is een gezel-
lige en leuke serie toernooien 
bij de schaakclubs en basis-
scholen in de omgeving van Eind-
hoven. In het seizoen 1999-
2000 is de Eindhoven Cup voor 
het eerst georganiseerd door 
Arno Eliëns en Frank van Zaa-
nen. We zijn toen gestart met 
ongeveer 25 jeugdschakers in 
de Cup. Dit aantal is in 2003 
gegroeid naar 74 Cup- en 14 
Leaguespelers. Daarna is dit 
aantal enkele jaren rond de 35 
Cup- en 10 Leaguespelers blij-
ven hangen. In mei 2007 was er 
een absoluut dieptepunt met 
maar 4 Cup- en 11 Leaguespe-
lers. De afgelopen jaren maken 
we gelukkig weer een groei mee. 
Basisschool de Klimboom deed 
in februari 2015 voor het eerst 
mee. We hadden toen maar 
liefst 69 Cup- en 9 Leaguespe-
lers. Dit jaar spelen we voor het 
eerst bij basisschool ’t Karre-

gat (Omnio). Dit zal de groei 
zeker weer ten goede komen.
Het toernooi is speciaal bedoeld 
voor kinderen die net beginnen 
met schaken. De spelers worden 
ingedeeld in groepen van gelijke 
sterkte. Zo krijgt iedereen de 
kans om een partijtje te winnen. 
De groepen van circa acht spe-
lers worden door een tafellei-
der geleid en kunnen onafhan-

kelijk van elkaar ronden spelen. 
Dit heeft als voordeel dat je 
niet hoeft te wachten tot alle 
jeugdschakers klaar zijn en er 
hoeven ook geen nieuwe indelin-
gen gemaakt te worden. Je gaat 
ten slotte naar een toernooi om 
te schaken en niet om steeds te 
zitten wachten…
Aan het einde van de dag krijgt 
elke speler een speelgoedprijs-
je en wordt de sterkste van 
elke groep beloond met een klein 
prijsje (standaardje).
De zilveren bekers worden aan 
het einde van alle toernooien 
uitgereikt aan de sterkste spe-
lers. We tellen hiervoor de zes 
beste dagen van de acht toer-
nooidagen. Dan heeft iedereen 
de gelegenheid om een dag over 
te slaan en naar een verjaardag 
te gaan of gewoon een baaldag 
te hebben. Meer informatie: 
HubvandeLaar@Hotmail.com
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Eindhoven schaakt!

Een schaakschool in Eindhoven?
Minder school en meer scha-
ken? Klinkt goed toch? Mis-
schien kan het binnenkort in 
Eindhoven! Een aantal mensen 
is namelijk bezig daar een 
echte schaakschool te starten 
waar elke dag een aantal uur 
aan schaken besteed kan wor-
den.

Hoe zo’n schaakschool er pre-
cies uitziet? De schaakschool 
wordt onderdeel van een spe-
ciale topsporttalentschool, 
het Sint-Joriscollege. Op deze 
school voor voortgezet onder-
wijs al allerlei talenten. Zo zijn 
er voetballers die bij de jeugd-
selectie van PSV spelen, ta-
lentvolle zwemmers die al tot 
de top van Nederland behoren 
en dus misschien binnenkort 
ook schaaktalenten.

Als je in een zogenaamde top-
sportklas zit, volg je elke dag 
enkele uren minder les. Die 
uren kan je dan aan je sport 
besteden. Dus naast Engels, 
biologie en wiskunde, komt er 
dan misschien wel tactiek, ope-
ning en eindspel op het rooster 
te staan. Daarnaast krijgen 
talenten ook de gelegenheid om 
mee te doen aan grote toer-
nooien. Bij schaken duren die 
grote toernooien meestal wel 
negen dagen en lang niet altijd 
zijn deze in de vakantie. Op 
andere scholen is het dan soms 

lastig om vrij te krijgen. Op het 
Sint-Joriscollege is het echter 
geen probleem om zo’n week 
vrij te krijgen en kan al het 
schoolwerk na afl oop van het 
toernooi gewoon ingehaald 
worden. Ook zijn er een aantal 
speciale topsportvakken waar-
in je allerlei dingen leert die 
handig zijn als je echt goed wil 
schaken, bijvoorbeeld het om-
gaan met spanning.

Je moet natuurlijk al wel goed 
kunnen schaken als je naar 
deze school toe wil. Je moet 
tot de top van Noord-Brabant 
in jouw leeftijdscategorie be-
horen. Maar om iedereen die 
schaken leuk vindt en er een 
beetje aanleg voor heeft en er 
hard voor wil werken een kans 
te geven, zal er ook een pro-
gramma gestart worden waar 
basisschoolkinderen al een 
keer per week op het Sint-
Joriscollege kunnen komen 
trainen. Ze krijgen dan in een 
groepje les van een goede trai-
ner en kunnen zich zo alvast 
goed ontwikkelen. Daarnaast 
zullen op de nodige basisscho-
len in Eindhoven en omgeving 
kennismakingslessen gegeven 
worden, zodat zoveel mogelijk 
kinderen kunnen zien hoe leuk 
schaken is. Sommige zullen 
misschien zo enthousiast wor-
den dat ze later ook naar het 
Sint-Joriscollege komen.

Als alle plannen lukken, zullen 
de eerste schakers na de zo-
mer op het Sint-Joriscollege 
starten. Eigenlijk is dat niet 
helemaal waar want Benjamin 
Bok (inmiddels grootmeester) 
ging naar deze school en Ankit 
Majhi zit er nu op, alleen moes-
ten zij zelf hun trainingen re-
gelen. Er wordt nu hard ge-
zocht naar sponsors, zodat een 
aantal trainers aan de slag 
kunnen om te zorgen dat er op 
een goed en hard getraind kan 
gaan worden.

Wil je meer weten? Kijk dan 
samen met je ouders op: ht-
tp://nbsb.nl/schaaktalent-
centrum.php
Het e-mailadres is: Schaakta-
lentcentrum@outlook.com 
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Humor

Ken je de mop van de mum-
mie? Het is een klassieke 
mop, die alleen leuk is als je 
hem kent. Als we de mop 
moeten uitleggen, is het 
niet leuk meer. Dit is een 
goed voorbeeld van humor, 
je kunt niet uitleggen wat 
het is en waarom het leuk 
is.

Pak je bord en stukken er 
maar bij want we gaan ons 
bezighouden met het oplos-
sen van probleemstellingen 
met humor. 

Niels Høeg bedacht de vol-
gende stelling in 1907. Wit 
is aan zet en beëindigt de 
partij in twee zetten. 

Let op de vage bewoording 
van de opdracht, er staat 
niet dat het mat of remise 
is, dus alles is mogelijk!

 

Høegs sleutelzet is 

1. Dc1-e1 

Na elke mogelijke zet van 
zwart beëindigt wit de par-
tij. Zwart heeft vijf zetten 
tot zijn beschikking: 1…g2 
2.Lxe2# is één van de vijf, 
maar de andere zijn mooier. 
Zo is er 1…exf1T 2.Dxg3# 
een epaulettenmat. Maar 
wat te doen na 1…exf1L? 
2.Dxg3 is geen mat vanwege 
2…Lg2. Nu komt de vage 
opdracht om de hoek kij-
ken, de stelling moet eindi-
gen in twee zetten, er werd 
niet gezegd dat het mat 
moest zijn! Dus: 2.Kxg3 met 
pat. Hetzelfde resultaat 
krijgen we na: 1…exf1P 
2.Df2+ Kxf2. Een bonte 
boel, maar wat denk je van 
promotie tot dame?

1. ...  e2xf1D

   

De enige manier om de op-
dracht te voldoen is door 
zelfmat: 2.Kxg3, zwart 
heeft geen enkele keus: 2…
Dxe1#. Humor. 

De laatste twee oplossin-
gen zijn het zogenaamde 
zelfpat en zelfmat. Hierin 
wil wit zichzelf mat of pat 
zetten terwijl zwart dit 
probeert te voorkomen. Bij 
dit soort problemen speelt 
zetdwang een belangrijke 
rol. De tegenstander moet 
verplicht worden mee te 
werken. Als de tegenstan-
der vrijwillig meehelpt, is 
het een helpmat of helppat.

De laatste stelling komt uit 
een compositie-toernooi 
dat in 2005 georganiseerd 
werd door onder andere 
Hans Böhm. Voor zo’n toer-
nooi mag iedereen die dat 
wil een probleemstelling 
maken (met de oplossing 
erbij) en deze insturen naar 
de jury. Die beslist wie de 

André van der Graaf
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Studies

beste opgave heeft be-
dacht volgens het afge-
sproken thema. Het thema 
van dit toernooi was humor. 
Een van de juryleden, Tim 
Krabbé, schreef: ‘’We heb-
ben wat afgelachen, maar 
geen van ons (in de jury) 
wist wat humor is, of wat 
we moesten bekronen; 
mooie studies met humor of 
humoristische studies met 
iets moois.’’ 
 
De kampioen wist dit parel-
tje te componeren:

Didukh 2005
(Wit maakt remise)

Het idee van de stelling is 
dat wit gaat dreigen met 
eeuwig schaak. Eveneens 
probeert hij al zijn stukken 
kwijt te raken en pat gezet 
te worden. Dat lijkt een 
rare combinatie maar het is 
zeker mogelijk. 

1. Lg4-e6 d7xe6

Zwart moet slaan want wit 
dreigt mat.

2. Lf8-d6 Db4-c3

De dame moet g7 of h7 ver-
dedigen om eeuwig schaak 
te voorkomen. 

3. Pb3-d4 Dc3xd4
4. Te2-e5 Dd4-d3
5. Te5-e4 Dd3-c3

De toren slaan met 5…Dxe4 
helpt niet, wit maakt dan 
remise met 6.Le5 Dxe5 7.
Tg8+ Kxg8 pat.

6. Te4-d4 Dc3-c2
7. Td4-d3 Dc2-b2
8. Td3-c3 Db2-b1
9. Tc3-c2 Db1-a1
10. Tc2-b2

De toren heeft de dame het 
bord over gejaagd, in een 
gevecht om g7 en h7, maar 

nu kan zwart niet anders 
dan de toren slaan. 

10. ...  Da1xb2
11. Ld6-e5 f4-f3

Zwart probeert nog wat. 
Immers: 12.Lxb2 d4 met 
winst.

12. Tg7xg3+

Dit moet, anders slaat de 
zwarte loper de witte.

12. ...  Db2xe5
13. Tg3-g8+ Kh8xg8

Pat. 

De mop van de mummie is 
ingewikkeld, die ga ik niet 
proberen uit te leggen.



Effe checken

Hoe hebben ze leren 
schaken? 
Alexander heeft net als 
Wendy en Janne schaken 
geleerd van zijn vader. 
Janne ook van haar broer 
en Wendy ook veel van-
uit ESV. Yichens verhaal 
is uitgebreider: hij was 
vier toen hij in het Splin-
terpark in Eindhoven een 
schaker met bord les zag 
geven aan kinderen. Hij 
voelde zich aangetrokken 
tot het spel en bleef de 
hele middag in het park.   

Schaakidolen
Voor Janne is Anne Haast 
haar idool, maar haar fa-
voriete grootmeester 
is Dimitri Reinderman. 
Alexander houdt het op 
Veselin Topalov en Wendy 
op Anish Giri. Ook Yichen 
is fan van Giri, maar zijn 
absolute held is toch wel 
Magnus Carlsen. 

Beste prestaties
Natuurlijk zijn deze vier 
toppertjes erg trots en 

blij met de nationale ti-
tel, dat staat buiten kijf. 
Voor Janne is haar pres-
tatie op het EK 2015 in 
Kroatië net iets dierbaar-
der. Alexander noemt 
als favoriet toernooi 
het WK in Griekenland, 
Wendy speelt het liefst 
het ONJK. Voor Yichen is 
het extra bijzonder. Hij 
is namelijk al drievoudig 
nationaal kampioen: “De 
eerste keer had ik wel 
wat geluk. De tweede 
keer was ik erg trots op 
mezelf want ik won van 
alle sterke spelers, ook 
van Machteld van Fo-
reest, die 300 ratingpun-
ten meer had. De derde 
keer was ik rustiger en 
op voorhand eigenlijk wel 
zeker van de titel.”  

Schaakdoelen
Janne heeft als doel om 
steeds beter te worden. 
Alexander wil graag een 
top GM worden, Wendy 
wil het WK of EK win-
nen. Yichen zou graag 

een toptienspeler wor-
den, hoewel hij beseft 
dat dit niet zeker is. 

Wat is de beste raad 
die je ooit als schaker 
hebt gehad?
Yichen heeft van zijn 
trainer geleerd om al-
tijd actief te spelen en 
goede aanvalsplannen te 
maken.

Alexander heeft een 
leuke: “Als de tegen-
stander je aan zit te 
staren hem een knipoog 
geven.”

Schaakstudie
Wendy gebruikt de 
Stappenmethode en 
traint drie uur per week. 
Alexander krijgt les van 
Arjan Smit, Erika Sziva 
en Boris Friesen en hij 
speelt veel toernooien. 
Janne krijgt training 
van Anne Haast, Tho-
mas Mollema en Boris 
Friesen. Yichen heeft 
als persoonlijk trainers 
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Deze keer doen we het iets anders! Maar liefst vier schakers komen tegelijk 
aan bod. In deze Minor aandacht voor: Wendy Huang (1-5-2008), Janne Allaart 
(22-6-2005), Yichen Han (17-11-2007) en Alexander Rutten (4-12-2006). Alle 
vier zijn zij kampioen van Nederland geworden en alle vier zijn zij lid van het 
100-jarige Eindhovense SV. Een combi-interview. Lees maar snel verder. 

Effe checken
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Heb je buiten schaken 
ook andere hobby‛s?
Yichen voetbalt graag, 
net als Alexander. 
Alexander houdt ook 
van gitaar spelen en 
LEGO Star Wars. 
Wendy is ook muzi-
kaal. Zij speelt piano. 
Wendy leest graag en 
zwemt. Janne doet ook 
aan zwemmen en fi etst 
graag. 

Welke muziek vind je 
leuk?
Alexander houdt van 
Rock ‘n‛ roll en de Blues. 
Wendy houdt meer van 
pianomuziek. Dat past 
ook meer bij Yichen, 
want bij de keuze tus-

Boris Friesen en Arjan 
Smit.  

Speel je liever met wit 
of met zwart?
Alle vier de toppertjes 
kiezen voor wit. 

Lievelingseten & drin-
ken?
Voor Alexander is dat 
sushi met als drinken 
Optimel of Fanta. Janne 
eet het liefst frietjes 
en drinkt graag Apfel-
schorle, dat is appelsap 
met Spa rood. Yichen 
houdt van friet en ook 
spaghetti met een goed 
glas Coca-Cola. Wendy 
lievelingskostje is piz-
za met limonade. 

sen modern en klassiek 
kiest hij voor klassieke 
muziek. Janne houdt 
zich niet echt bezig met 
muziek.

Vlnr: Alexander Rutten, Janne Allaart, Wendy Huang, Yichen Han
 (foto: Frans Peeters)
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Wendy Huang
Timo Vos
Heide competitie
[8-11-2015]
Frans [C00]
1.e4 e6 2.Pf3 d5 3.d3 c5 
4.Pc3 d4 5.Pe2 Pc6 6.Lf4 
Ld7 7.c3 Db6 8.Db3 Da5 
Deze partij is echt in de 
stijl van Wendy: ze zet haar 
stukken altijd mooi in het 
centrum en ze maakt nooit 
Stap 1 of Stap 2 fouten. 
Daar wint ze een hoop par-
tijen mee! Hier had 9.Dxb7 
een pion gewonnen, maar 
dat vond ze te riskant. Ze 
verhindert liever dat haar 
tegenstander kansen 
krijgt.
9.Ld2 Dc7 10.cxd4 cxd4 
11.Pexd4 Pf6 12.Pxc6 
Lxc6 13.Dc3 Ld6 14.e5

14…Pd5
Beter was 14...Lxf3 15.exd6 
Dxc3 16.Lxc3 Lc6 
15.exd6 Dxd6 16.Dxg7
De rest was niet moeilijk 
meer. 
16…Tf8 17.De5 Dd7 18.

Pd4 Tc8 19.Tc1 Pe7 20.
Pxc6 Pxc6 21.De3 Tc7 
22.Le2 Tg8 23.Tg1 Dd6 
24.Df4 Dd7 25.Lf3 e5 
26.De3 Pd4 27.Dxe5+ Kd8 
28.Df6+ Ke8 29.Txc7 
Pxf3+ 30.Dxf3 Dxc7 
31.Df4 Dd7 32.De4+ Kd8 
33.La5+ Kc8 34.Dxh7 
Te8+ 35.Kd2 b6 36.Lc3 
De7 37.Dh3+ Kd8 38.De3 
Dd6 39.Dd4 Dxd4 40.Lxd4 
Kd7 41.Te1 Tg8 42.g3 
Kc6 43.Te7 Td8 44.Lf6 
Td6 45.Le5 Td5 46.Lf4 
Tb5 47.b3 Th5 48.h4 a6 
49.Txf7 b5 50.a4 bxa4 
51.bxa4 Ta5 52.Tc7+ Kd5 
53.h5 Txa4 54.h6 Ta1 
55.Tc1 Ta2+ 56.Ke3 Tb2 
57.Tc8 Tb7 58.Tc7 Tb1 
59.h7 Th1 60.d4 a5 61.
Le5 a4 62.h8D Txh8 
63.Lxh8 a3 64.Ta7 1-0

Janne Allaart
Magdalena Gaj
EK Porec
[27-9-2015]
Siciliaans [B43]
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 
cxd4 4.Pxd4 a6 5.Pc3 Dc7 
6.Ld3 Pf6 7.0–0 Le7 8.Le3 
0–0 9.f4 d6 10.Df3
Tot hier hadden we het 
voorbereid.
10…b5 11.a3 Lb7 12.Dh3 
Pbd7 13.Tf3 d5 14.exd5 
Lxd5 15.Pxd5 exd5 
16.Tg3
Hier is het al heel moeilijk 

voor zwart.
16…g6
De enige goede zet was  16...
Tfe8
17.Pf5 Pc5 18.Dh6 Ph5 
19.Dxh5 Kh8 20.Dh6 Tg8 

 21.Dxh7+ 
Mooi dameoffer!
21…Kxh7 22.Th3+ Lh4 
23.Txh4# 1-0

Joost Jansen
Yichen Han
Open Kamp. Arnhem
[5-9-2015]
Tarrasch [D40]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pc3 Pf6 
4.Pf3 c5 5.e3 Pc6 6.Le2 
dxc4 7.Lxc4 cxd4 8.exd4 
Yichen heeft zijn tegen-
stander een geïsoleerde 
pion gegeven. Zwak in het 
eindspel omdat hij niet ge-
dekt kan worden door an-
dere pionnen. Sterk in het 
middenspel omdat hij mooie 
velden in het centrum be-
strijkt.   
8…Lb4 9.0–0 0–0 10.Lg5 
h6 11.Lh4 Le7 
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Het lijkt of zwart een pion 
kan winnen met 11...g5 12.
Lg3 g4 13.Pe5 Dxd4 maar 
na 14.De2 staat de zwarte 
dame kwetsbaar en de 
zwarte koning erg bloot.
12.Tc1 b6 13.a3 Pd5 
14.Lg3 Lb7 15.Pxd5 exd5 
16.Lb5 Tc8 17.Te1 Ld6 
18.Le5 Pxe5 19.dxe5 Le7 
20.b4 a6 21.La4 b5 
22.Lb3 Dd7 23.Pd4 Kh8 
24.Dd3 Lg5 25.Txc8 Txc8 
26.Lc2 g6 27.e6
Wit heeft een batterij te-
gen de zwarte koning opge-
steld en hij lijkt te gaan 
winnen. Yichen vindt een 
verbluffende verdediging.
27…De7!

Maakt gebruik van de pen-
ning.
28.Pf3 Lf6 29.exf7 Dxf7 
30.Dxg6
Yichen heeft goed gezien 
dat het eindspel ondanks 
een pion minder beter is 
voor hem. 
30…Dxg6 31.Lxg6 Lb2 
32.Te8+ Txe8 33.Lxe8 
Lxa3 34.Pd4 Lxb4 35.Kf1 
vlag 0-1

Alexander Rutten
Tarun Desai
WK Griekenland
[28-10-2015]
Damefi anchetto [B00]
1.e4 b6 2.d4 Lb7 3.Pd2 
g6 4.Ld3 Lg7 5.Pgf3 a6 
6.0–0 e6
De Engelse zwartspeler 
heeft de opening niet vol-
gens de gouden regels ge-
speeld. In plaats van een 
pion in het centrum heeft 
hij beide lopers gefi anchet-
teerd. Alexander staat be-
ter.
7.c3 Pe7 8.Pb3 d5 9.e5 
Pd7 10.Lf4 c5 11.Pbd2
Er dreigde 11…c4
11…cxd4 12.cxd4 Pf5 
13.Tc1 0–0 14.Da4 b5 
15.Db4 Db6
Het paard op f5 heeft niet 
veel velden meer. 
16.Pb3 Tac8 17.h3 
Jammer! Met 17.g4 Ph6 
18.Dd2 Pxg4 19.h3 had 
Alexander het paard kun-
nen vangen. Nu ontsnapt 
het.
17…Tfe8 18.Txc8 Txc8 
19.g4 Lf8 20.Dd2 Pe7
Het paard is veilig, maar 
Alexander staat nog heel 
goed. Tijd voor een ko-
ningsaanval. Eerst wordt de 
belangrijkste verdediger 
geruild.
21.Lh6 Pc6 22.Lxf8 Kxf8 
23.Dh6+ Ke7
Dit is een bange zet waarna 
Alexander gemakkelijk 
wint. Veel taaier was 23…
Kg8. Maar ook dan heeft wit 

heel mooie aanvalskansen. 
Hij kan met h3-h4-h5xg6 
de h-lijn openen en dan met 
Kg2 en Th1 er met een toren 
naar toegaan of zelfs op g6 
offeren. Zwart kan zich 
moeilijk verdedigen. Bij-
voorbeeld: 24.h4 Dd8 
25.Pg5 Pf8 26.h5 Db6 
27.hxg6 fxg6 28.Pxh7 
Pxh7 29.Dxg6+
24.Dxh7 Tf8
Alexander maakt het nu 
fraai af.
25.Lxg6 Ke8 26.Lh5 a5 
27.Td1 a4 28.Pc1 Ke7 
29.g5 Dd8 30.g6 De8 
31.gxf7 Pd8 32.fxe8D# 
1-0

Analyses verzorgd door 
Frits Schalij  (Eindhovense 
SV)
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Oplossingen Hertenspinsels
Info

Jose Raul Capablanca 
stond centraal in de vorige 
Hertenspinsels. Uiter-
aard omdat Arjon in Cuba 
beland was. De opgaven 
hadden ook een moeilijk-
heidsgraad. Hoe ver ben je 
geraakt? 

Diagram 1 (linksboven). Uit 
zijn partij tegen Mieses 
(Kissingen 1928), Capa 
verkreeg door: 1.Tc6xb6 
a5xb4 [1…Txb6 dan 2.
Pxd5] 2.Tb6xb7 Te7xb7 
3.Tb3xb4 een gewonnen 
eindspel: 3…Ta7 4.Txb5 
Txa2 5.e4 dxe4 6.fxe4. 
Mieses geloofde het wel, 
Capablanca was ook nog 
eens een eindspelvirtuoos. 

Diagram 2 (midden boven). 
Uit zijn WK- match tegen 
Lasker (Havana 1921). 
Voor de oude Lasker, die 

zojuist met Kf8 blunder-
de, was het in Cuba veel te 
warm. 1.Db7-b8+ wint. 1…
Ke7 [1...Kg7 2.Dh8+ Kg6 
3.Dh6#] 2.De5+ Dxe5 
3.Txe5+

Diagram 3 (rechtsboven). 
Capablanca – Eliskases 
(Moskou 1936). De beslis-
sende partij van dit grote 
toernooi. Met 1.Th3-e3 is 
het ineens uit. De e-pion is 
niet meer te stuiten: 1…
Te4 [1...Kf8 2.e7+ Ke8 
3.Tf3] 2.Txe4 dxe4 3.e7 
Kf7 4.Kd7

Diagram 4 (linksonder). 
Tegenstander: Bogol-
jubow (Moskou 1925). 
Bogo heeft zojuist Pe8 
gespeeld en gaf na 1.Td6-
e6 direct op. Na: 1…Pc7 
2.Te7+ Kg6 3.e6 (stuk-
winst) 3…Pc5! 4.Txc7 Pxe6 

heeft wit nog: 5.Tg4+ Kh5 
6.Tcc4 en het stuk blijft 
gewonnen. 

Diagram 5 (midden onder). 
Samen met 6 de moeilijk-
ste opgaven. Weer tegen 
Bogoljubow, New York 
1924, een toernooi gewon-
nen door de 55-jarige (!) 
oud-wereldkampioen Las-
ker. Zwart krijgt een ge-
wonnen stelling door: 1…
Pb5xd4! 2.c3xd4 Tc8xc5! 
[de pointe. 3.dxc5 kan niet 
wegens 3…Dxc5+! 4.Kf1 
Txc1] 
   
Diagram 6 (rechtsonder). 
Een klassieker, die elke 
grootmeester moet ken-
nen. Het lijkt wel een stu-
die. De sleutelzet is: 
1.Db6-b2!! Je mag zelf 
alle varianten doen. Voor 
in de kerstvakantie!

Ik vind “David tegen Go-
liath” wel een toepasse-
lijke benaming voor dit 
motief (koning en pion 
tegen een enorm leger), 
zie ook Minorpromotie 45.    

Mat in 6: 1.b7-b8T! [De 
pointe, promotie tot dame 
is pat] 1...Pd6-f7 [alleen 
het paard kan bewegen en 
er dreigde mat op h8] 2.
Kg4-f4 Kh2-h3 [2...Pg5 

3.Kxg5 Kg3 4.Tf8 Kh2 
5.Kf4 Kh3 6.Th8#] 
3.Tb8-f8 Kh3-h4 4.
Tf8xf7 Kh4-h5 5.Tf7-f6 
Kh5-h4 6.Tf6-h6#

Oplossing Minorpromotieopgave
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Jeugdkalender
Januari
3 Snelschaakkampioenschappen ABCD in Tilburg
3  PK E dag 2 in Tilburg 
10 KNSB Stertrainingen 6   
17 District Cup 4
24 NBSB Schoolschaak Voorronden   

Februari
12 Jeugdtoernooi De Drie Torens in Tilburg  
14 KNSB Stertrainingen 7
14 District Cup 5 
21 BG3 LBV Jeugdtoernooi in Roosendaal
28	 ’t	Meisjestoernooi	in	Mierlo	

Maart
6 District Cup 6   
13 BG4 De Veen Assurantiën Schaaktoernooi in Etten-Leur  
13 KNSB Stertrainingen 8
20 NBSB CD-teams 
20 NBSB E-teams 
25	en	26	 NK	Jeugd	E	in	Waalwijk	
28 BG5 TSV Rochade Jeugdtoernooi in Tilburg

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

“De dreiging is sterker 
dan de uitvoering” 

(Savielly Tartakower)
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Jullie mogen absoluut nog niet naar de diagram-
men kijken! Je verandert in steen, dus kijk 
uit en lees eerst wat de bedoeling is. In de 

zes diagrammen hebben we een openingsquiz. Beno-
digdheden zijn een stopwatch en een familielid dat 
nog niet te dronken is. Je moet elke keer kiezen 
tussen optie A of B. Je keuze schrijf je telkens op 
en na diagram zes stopt de tijd. Eén fout antwoord 

en je bent geen Heer der theorie! Als je klaar bent, kun je op je ge-
makje kijken welke antwoorden juist zijn. Mocht je er toch niet zelf 
uitkomen, dan is er altijd nog het maartnummer of een mailtje naar 
mijn adres. Succes, en iedereen alvast een fantastisch schaakjaar 
2016 toegewenst!                

A: Grob A: Jänischgambiet A: Frans 
B: Orang-oetan B: Rousseaugambiet B: Koningsgambiet 

A: Miesesopening A: Gew. damegambiet A: Koningsgambiet
B: Saragossa-opening B: Caro-Kann B: Fromgambiet


