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Inhoud

Voorwoord 

Minorpromotie 54
De eerste Minorpromo-
tie van jaargang 15 is 
af. Een klein jubileum. 
Vijftien jaar geleden 
begon het allemaal met 
Petra Schuurman met als 
doelgroep de wat klei-
nere jeugd. Inmiddels is 
het blad voor alle jeug-
digen en steeds vaker 
lezen ook volwassenen 
het blad. 

Zo af en toe dien je iets 
aan een blad te veran-
deren en dat hebben we 
nu dan ook gedaan. Jes-
sica is gestopt met haar 
quiz en zal onder de naam 
“Jessica’s corner” aller-
hande schaakitems be-
spreken. De “Effe check-
en” rubriek is vervangen 
door “In de spotlight.” 
Daarin aandacht voor 
verenigingen met een 
bruisende jeugd. Vind  
jij dat jouw schaakclub 
daarin thuishoort, meldt 
het dan aan de redactie. 
Wie weet zien we jullie 
volgende Minor terug. 
Voor nu veel lees- en 
schaakplezier gewenst 
met ons nieuwe nummer!
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Sam en Delayla 
Schaakverhaal

Kleine zusjes kunnen nog 
zo lief zijn, soms zou je 
even willen dat je ze niet 
had. Sam was 14 jaar en 
had een zusje van 15 maan-
den oud. Delayla heette ze. 
Zo’n kleine spruit, die je 
voortdurend in de gaten 
moet houden en alles pakt 
wat ze niet zou moeten 
pakken. Dat kan erg ver-
moeiend zijn. Vooral als, 
zoals nu, vader en moeder 
even een paar uurtjes weg 
zijn en Sam op Delayla 
moest passen. Sam was een 
fanatiek schaker en even 
bezig een schaakpartij te 
analyseren. Dat moest hij 
op de kleine salontafel 
doen, omdat pa zijn com-
puter, beeldscherm en 
printer op de grote tafel 
had weggezet. Er was iets 
kapot en daar moest naar 

gekeken worden, nou ja, in 
ieder geval was er geen 
ruimte meer voor een 
schaakbord op die tafel. 
Maar die kleine salontafel 
was nu ook niet echt han-
dig, want daar kon kleine 
Delayla bij. En die vond de 
schaakstukken machtig in-
teressant. Als Sam de 
stukken op het bord zette, 
pakte Delayla ze er weer 
vanaf en deed ze terug in 
het doosje. Of ze pakte 
stukken uit het doosje en 
zette die bij de rest op het 
schaakbord. En tussen-
door stak ze alle stukken 
in haar mond om te contro-
leren of ze toch echt niet 
eetbaar waren. Sam werd 
doodmoe van het steeds 
maar “Nee, niet doen!”, 
roepen en de stukken weer 
af te pakken en terug te 
zetten. Van een partij na-
spelen kwam zo wel heel 
weinig terecht. 

De bel ging. Waren vader 

en moeder nu al terug? Dat 
zou wel snel zijn. Sam deed 
de deur open en daar stond 
David. Een jongen die hij 
kende van de schaakclub. 
“David? Wat kom jij hier 
doen?”

“Wat kom ik hier doen??? 
Wij zouden vandaag toch 
thuis een partij inhalen? 
Dat hadden we afgespro-
ken!”

Ineens herinnerde Sam 
het zich. Sam had een paar 
clubavonden moeten mis-
sen en hij kon de partij 
tegen David niet meer in-
halen op de resterende 
clubavonden. Hij was er-
mee akkoord gegaan de 
partij thuis te spelen en 
dat vandaag te doen, maar 
dat was hem later volledig 
ontschoten. Hij had er he-
lemaal niet meer aan ge-
dacht. 

“Kom binnen. We kunnen 
spelen. Maar we hebben 
wel een probleem. Dat 
daar.” En hij wees op zijn 
zusje Delayla. 
“Je kunt ook gewoon opge-
ven. Dan win ik de partij.”

De partij ging om het kam-

Kees van Hogeloon
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Schaakverhaal

pioenschap van een van de 
competitiegroepen. Wie 
won kreeg een mooie beker 
en Sam had nog nooit een 
beker of iets anders ge-
wonnen met schaken. 

Deze kans wilde hij niet 
laten glippen. Dus speelde 
hij. Maar eenvoudig werd 
het niet. Het is lastig je 
hoofd bij een schaakpartij 
te houden, als je de hele 
tijd je 15 maanden oude 
zusje op een afstand moet 
zien te houden. Het ging 
dan ook niet goed met Sam, 
hij verloor pion na pion en 
op een gegeven moment 
kwam de volgende stelling 
op het bord:

Sam had wit en was aan zet 
en zag het niet echt meer 
zitten. En even verloor hij 
Delayla uit het oog. Die 
schuifelde naar het bord 
toe, pakte de witte dame 
op, zette die pardoes op c4.
“Delayla! Ik zei je toch: 

niet aan de schaakstukken 
komen!”

Sam reikte met zijn hand 
naar de dame om het stuk 
terug op f1 te zetten, maar 
David zei met een valse 
lach: “Nee nee! Mag niet! 
Gezet is gezet!” En vervol-
gens sloeg hij de dame met 
de koning. 

“Maar ik heb die dame daar 
niet neergezet. Dat deed 
Delayla!” Maar heel snel 
slikte Sam zijn protest in. 
“Laat ook maar. Je hebt 
gelijk. Gezet is gezet.”

David glimlachte verge-
noegd, maar niet voor lang. 
Sam had namelijk iets ge-
zien. 

Die zet van Delayla was 
namelijk helemaal zo gek 
nog niet. Hij zette de to-
ren op c6... Mat! 

“Ja, maar wacht eens!”, 
riep David nu. Dat kan niet! 
Je mag je zet niet door je 
zusje laten doen!”
“Je zei toch zelf: gezet is 
gezet?”

“Dat was maar een grapje. 
Je kunt toch wel tegen een 
geintje? Kom, we zetten de 
stukken even terug naar de 

stelling voor je zusje aan 
de dame zat.”

“Het klonk anders niet als 
een geintje. Maar oké. Als 
jij dat wil...”

De stukken werden terug-
gezet en Sam deed precies 
hetzelfde als Delayla: 
Df1-c4+. David fronste 
zijn wenkbrauwen en dacht 
dat Sam gek geworden 
was. Maar toen begon hij 
steeds somberder te kij-
ken. Hij ging op elke ander 
mogelijke zet mat. 

En Delayla? Die schaterde 
van het lachen zoals kinder- 
en van haar leeftijd dat soms 
kunnen doen. Meestal als ze 
iets leuks zien op televisie, 
of je ze kietelt, of als pappa 
over zijn veters struikelt en 
op z’n snufferd valt. 

Of als een schaker die niet 
tegen z’n verlies kan, wordt 
geflest...
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RariteitenUSA

Over schaakopeningen die iets 
met Amerika te maken hebben, 
zou je bijna een apart boek 
kunnen schrijven. Tal van vari-
anten zijn vernoemd naar be-
kende Amerikaanse schakers 
(waarvan oud-wereldkampioen 
Bobby Fischer waarschijnlijk 
wel de bekendste is), maar bij-
voorbeeld ook naar plaatsna-
men. Soms heeft een variant 
zelfs de naam van een stads-
deel gekregen.

Zo heeft de bekende Ameri-
kaanse plaats New York vijf 
stadsdelen, namelijk: 
“Queens”, “Staten Island”, 
“The Bronx”, “Manhattan” en 
“Brooklyn.” De laatste twee 
genoemde stadsdelen zijn ook 
gemakkelijk te koppelen aan 
een schaakopening. In deze 
editie nemen we een uitstapje 
naar de Brooklynvariant.
1. e2-e4 Pg8-f6
2. e4-e5 Pf6-g8

 

Na 1.e4 Pf6 is de zogenaamde 
Aljechin- opening op het bord 
gekomen. Vaak wordt het 
zwarte paard al snel opgejaagd 
en achtervolgd door verschil-
lende witte pionnen. De bedoe-
ling van zwart is om de witte 
pionnen iets te ver uit het ei-
gen kamp te laten oprukken, 
zodat later in de partij wit 
moeite heeft om zijn centrum 
onder controle te houden. 
Zwart gaat het centrum dan 
vanaf beide vleugels bestoken.

In deze Brooklynvariant maakt 
zwart echter een gekke keuze. 
In plaats van het veel gespeel-
de 2…Pd5 besluit hij zijn paard 
weer in de beginpositie terug 
te brengen. Heeft hij hier niet 
gewoon een volle zet verloren?

Ja, dat klopt. De bedoeling van 
zwart is om wit uit de tent te 
lokken. Wit mag hier gaan be-
denken  welke zetten hij wil 
gaan spelen en hoe ver hij zijn 
pionnen wil laten oprukken. Als 
hij hierin te optimistisch 

speelt, kan zwart handig af-
wachten en profiteren. Toch is 
dit tijdverlies dat zwart hier 
lijdt, erg dubieus. De opening 
staat dan ook niet als goed 
bekend. We gaan een partij 
bekijken waarin de beroemde 
Harry Pillsbury in het jaar 
1900 de zwartspeler een lesje 
gaf over hoe dit niet gespeeld 
moet worden.  

3. d2-d4 Pb8-c6
4. f2-f4  d7-d5
5. c2-c4 

 

Pillsbury duikt er direct bo-
venop. Eerst heeft hij met zijn 
pionnen het centrum veroverd 
en nu zwart ook een pionzet in 
het centrum heeft gespeeld, 
neemt hij deze meteen onder 
vuur! Quizvraag: kan zwart nu 
met 5…dxc4 en daarna slaan 
op d4 een pion winnen? 

5. ...  Lc8-f5

Het antwoord op de quizvraag 
is nee. Wit antwoordt op 5…
dxc4 namelijk met de tussen-

De wereld rond

Arjon Severijnen
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Rariteiten USA

zet 6.d5! Het zwarte paard kan 
dan niet naar a5 of b4, omdat 
wit dan met Da4+ een dubbele 
aanval heeft en het paard wint. 
6…Pb8 is dus het enige alter-
natief, waarna beide zwarte 
paarden weer terug in hun hok 
zitten! Na 7.Lxc4 staat wit dan 
als een vorst.

Analysediagram 
(5…dxc4-variant)

6. Pb1-c3 

De tegenstander van Pillsbury 
speelde hier 6…Pb4?? waarna 
hij met 7.Da4+ direct een stuk 
verloor. We schakelen daarom 
vanaf hier, over naar een an-
dere partij, waarin zwart ver-
der ging met de logische ont-
wikkelingszet 6…e6.
6. ...   e7-e6
7. c4xd5 e6xd5
8. Pg1-f3 Pc6-b4

Nu het paard op b4 verdedigd 
staat door de loper op f8 pro-
beert zwart ten aanval te trek-
ken. Hij dreigt nu met Pc2+ een 
toren te winnen. Maar wit 
hoeft helemaal niet bang te 
zijn van een zwart paard op c2.
 
9. Ke1-f2!

Even de dubbele aanval met 
schaak ontwijken en de zwarte 
stukken hebben geen duidelijk 
plan meer. Met Pc2 kan nu de 
toren aangevallen worden 
maar als wit slim verdedigt, 
worden de zwarte stukken al 
snel slachtoffer van hun eigen 
aanvalsdrift.

9. ...  Pb4-c2
10. g2-g4!

 

Juist! Het aanvallen van de 
verdediger!

10. ...  Lf5-e4 
11. Pc3xe4 d5xe4

Omdat zwart nu tussendoor 
nog het paard op f3 aanvalt, 
lijkt hij de boel nog net te kun-
nen verdedigen. Of zie jij hoe 
wit nu genadeloos kan toe-
slaan?

12. Dd1xc2 e4xf3
13. Lf1-b5+ c7-c6
14. Lb5xc6+!

Oeps! Alles leek verdedigd te 
zijn, maar wit offert er kei-
hard doorheen. Zwart verliest 
snel, welke voortzetting hij 
ook kiest.

14. ...  b7xc6
15. Dc2xc6+ Ke8-e7
16. b2-b3!!
De witte loper komt nu via a3 
bij de aanval, waarna het hele-
maal over is. De partij kan op 
verschillende manieren eindi-
gen, bijvoorbeeld: 16…f5 
17.La3+ Kf7 18.e6+ Kg6 19.e7+ 
en zwart verliest sowieso al de 
dame door het aftrekschaak. 
Het is voorbij, zwart gaf dan 
ook op.

In de Aljechin bestaat 
naast: 2…Pd5 en 2…Pg8 ook 
de zet: 2…Pe4. Dit is de 
Mokele mbembe. Vernoemd 
naar een mythologisch we-
zen uit de Congo, vergelijk-
baar met ons monster van 
Loch Ness. Velen beweer-
den het wezen gezien te 
hebben maar zonder onom-
stotelijk bewijs. Pygmeeën 
omschreven het wezen 
fluisterend als half draak, 
half olifant.   



Jessica’s corner

De Meesterpion 
Dubbelpionnen zijn zwak, toch? ‘Dat weet ik al lang’, zeg je nu misschien. Het zou 
heel goed kunnen dat je alsmaar probeert te voorkomen dat je van die ‘verve-
lende’ pionnen op het bord krijgt. Denk maar aan voetbalplaatjes of iets anders 
wat je spaart: als er een dubbele tussen zit, ruil je die liever om voor een nieuwe. 
En daar geef ik je groot gelijk in. Toch hoop ik dat je nog even verder leest. Als 
je twee dezelfde pionnen hebt, is de uitspraak ‘liever kwijt dan rijk’ namelijk 
niet altijd de juiste instelling.

Je raadt het al: deze keer hoef je geen grootmeester te raden. Als je dat jam-
mer vindt, moet je even een mailtje naar de redactie sturen. ;) Het idee om het 
over de dubbelpion te hebben is ontstaan na mijn laatste partij, waarin ik de kans 
kreeg om mijn tegenstander twee f-pionnen te bezorgen. Ik besloot dat niet te 
doen omdat ik inmiddels de voordelen ken, al bleek het in mijn geval beter te zijn 
om daar wel voor te gaan. Desondanks wil ik je laten zien dat het soms heel han-
dig kan zijn om er een te hebben. Het goede nieuws is dus dat er dit keer alsnog 
een meester in het spel is: de dubbelpion! Twee pionnen die veranderen in één 
reus op dezelfde rij. Omdat er een verschil is op welke rij die dubbelpion staat, 
begin ik met de f-pion. Kijk maar eens naar deze stelling.
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Sokolov – Wiley (Maastricht 2012)

De laatste zet van Sokolov was Kh1. Een 
uitgelezen kans voor Wiley om een dub-
belpion op de f-lijn te creëren. Dat deed 
hij dan ook, wat logisch is. Er volgde 
Lxf3, waarna wit blij was gxf3 te kunnen 
spelen. Onvoorstelbaar? Niet als je 
weet waarom wit zojuist Kh1 speelde! 

Quizvraag: Welke mogelijkheid heb je 
nu de koning zo eenzaam in de hoek 
staat?  

Juist! Na Wiley’s Le7 wist wit het wel: 
Tg1! De g-pion heeft als het ware een 
tuinhek geopend: een mooi uitzicht voor 
de toren naar de overkant. En natuurlijk 
heeft hij het vooral op de zwarte koning 
gemunt.  
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Jessica’s corner

De grootmeester van de (voorlopig) laatste quiz was Capablanca. Had jij het 
goed? Als je beter wilt worden in het eindspel, is het zeker aan te raden om 
eens partijen van hem te bekijken.  

Speel verder vanuit het tweede diagram en zie hoe mooi Sokolov het gras voor 
de voeten van zwarts koning wegmaait. Welke pionnen komen echt in de proble-
men? Niet die van wit in ieder geval. Geen seconde. Ze zijn alleen maar behulp-
zaam door een deur naar de vijandelijke koning te openen. Bedenk dus goed wat 
je doet voordat je zo’n paard slaat; het is niet altijd veilig. 

1. Tf1-g1 Kg8-h8
2. a2-a3!   Verovert veld d3. De loper kan nu helpen bij   
    de aanval.
2. ...  Pb4-d5  
3. Tg1xg7! Kh8xg7
4. Ta1-g1+ Pf6-g4  Op 4…Kh7 volgt 5.Ld3+ 
5. Tg1xg4+ Kg7-h7  Zwart kan nu 6.Ld3+ beantwoorden met 6…f5
6. Pc3xd5 Le7xh4
7. Dd2-f4 Lh4-g5
8. Df4-f5+ Kh7-g7
9. Pd5-f4   Sokolov gooit al zijn stukken in de strijd!
9. ...  Dd8-e7
10. h2-h4   Zwart geeft op, de aanval is te sterk. 

Zo’n open g-lijn is dus een soort springplank waarmee je de koning aan kunt val-
len. Het kan erg gevaarlijk zijn voor de tegenstander – of voor jezelf. De vol-
gende keer zal ik je laten zien dat je met een dubbele f-pion soms ook con-
trole kunt uitoefenen over het centrum. 
En hoe zit het nu met die dubbele voetbalplaatjes? Gewoon blijven ruilen! Of 
weggeven… Dan help je een ander, zoals de g-pion dat voor de toren deed. J



10

STB

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Hoe het begon… 
 
Met de start van de KNSB-competitie van 2008-
2009 werd een nieuw initiatief gelanceerd. 
Voorzitter en initiatiefnemer was Jan Sulman. 

Met een speciaal Talententeam, het Nuvema 
Talententeam genoemd, werd deelgenomen aan de 
KNSB- competitie, onder de vlag van D4. In dit team 
speelden diverse jeugdtalenten uit Nederland en 
België. Zij kregen met de start van dit project ook 
extra trainingen. Deze eerste trainingen werden 
destijds verzorgd door GM Yge Visser, IM Herman 
Grooten en FM Petra Schuurman. 

Het team wist in dit eerste seizoen een mooie 2e 
plaats te bereiken, op slechts een half bordpuntje 
van de nummer 1.  
 
Tijdens de jeugdclubcompetitie van 2009 werd het 
Nuvema talententeam kampioen. Een sterke start 
dus! 
 
Als vervolg op dit initiatief is in 2009 de stichting 
Topschaak Brabant opgericht. Met de stichting werd 
gestreefd naar een zo goed mogelijke begeleiding van 
jeugdtalenten. Vanaf 2011 is STB als zelfstandige 
vereniging doorgegaan.  

 

Nuvema D4 Talententeam 1 

Achteraan van links naar rechts Pieter 
Reyniers, Nils Nijs, Frank van der Put, Koen 
Haast, Stief Gijsen 

Vooraan van links naar rechts Lars Vereggen, 
Jonas Van Cappellen, Stefan Beukema, Kambiz 
Sekandar, Arno Bomans 

 

Wat doet STB? 

Stichting Topschaak Brabant (STB) is een 
project dat kinderen de mogelijkheid biedt 
met schaken bezig te zijn en zich hierdoor te 
ontwikkelen. Deelnemers komen vooral uit de 
regio Zuid- Nederland en Vlaanderen. 

De stichting organiseert trainingen door 
erkende coaches, gezamenlijke deelname aan 
schaaktoernooien, gezamenlijke deelname in 
teams bij teamwedstrijden, en 
schaakweekends. 

Voor diverse gemotiveerde deelnemers is dit 
een aanvulling op het aanbod van de 
plaatselijke vereniging. 

Het mag duidelijk zijn dat het niet alleen 
draait om de prestaties maar ook om het 
onderlinge contact en spelplezier.  

 

	  

Na afloop van NBSB-jeugdteamwedstrijden, maart 
2009.  
 
Achteraan van links naar rechts Thomas Demarre, 
Arthur Ingelaere, Chris Beukema, Nils van de Berg en 
Jasper Beukema 
Op de voorgrond Arno Sterck en Fabio De Block. 
	  

In de spotlight: STB
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STB

STB	  door	  het	  jaar	  heen…	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Trainer	  Stefan	  Beukema	  

Om te beginnen wordt er getraind in 
vier verschillende groepen. Dit seizoen 
wordt deze training verzorgd door Anne 
Haast en Stefan Beukema, Frank Erwich, 
Stefan Kuipers en Roel Hamblok.  
 

	  

De laatste training van het seizoen 
wordt altijd afgesloten met iets leuks. 
Zoals schaken in diverse spelvarianten, 
bijvoorbeeld condichess. Iedereen mag 
meedoen, ook ouders en zelfs de 
jongste broertjes en zusjes. 

	  

Tijdens het jaar wordt deelgenomen aan 
diverse toernooien in teamverband zoals 
het rapidtoernooi in Mierlo.  Een aantal 
STB-ers kan in de hoofdvereniging niet 
terecht in een team, en kan zo via STB 
toch deelnemen aan teamtoernooien. 

	  

STB door de jaren heen...

Trainer Stefan Beukema
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STB

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Het kampioensteam van 2014 

Ook wordt meegespeeld in de Jeugd Club 
Competitie (JCC). Hiervoor worden 
natuurlijk ook de plaatsingswedstrijden 
gespeeld. Tijdens de JCC waren afgelopen 
jaar twee A/ B- teams, een C- en een D- 
team actief. In 2014 werd het A /B- team 
kampioen.  

In januari gaat een grote groep STB-ers 
richting Wijk aan Zee. Er wordt dan 
deelgenomen aan de weekendvierkampen van 
het Tata Steel Chess Tournament. Afgelopen 
jaar waren we met maar liefst 45 personen 
op stap, waaronder ook twee 
toernooicoaches. Piet Peelen en Frank Erwich 
analyseren en bereiden partijen voor met de 
deelnemers. De ouders die meegaan helpen 
een handje bij het organisatorische deel. 
Behalve serieus schaken is het ook een 
weekend vol gezelligheid. 

	  

Wat ook erg leuk is om te zien is dat trainster 
Anne tussen de grote namen zit… Zelfs Magnus 
Carlsen kwam bij haar partijen kijken…

 

Trainster Anne Haast in actie 

	  

Het D-team 
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STB

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Tijdens het Pinksterweekend gaan we met een 
groep naar het BPB- toernooi in Maastricht. Ook 
hier gaan toernooicoaches mee. En dat 
analyseren absoluut niet vervelend is blijkt wel 
uit de altijd grote kring rondom de trainers… 

 

	  

Toernooicoach Piet Peelen met leerlingen 

En dan is er nog het trainingsweekend. In het Stayokay hostel te Bergen op Zoom wordt twee dagen 
training gegeven, waarbij er tussendoor natuurlijk ook voldoende ruimte is voor ontspanning. 

	  	  Trainer	  Frank	  Erwich	  

STB is een bijzondere club. Omdat de deelnemers elkaar niet net als bij een andere club wekelijks zien, 
zijn de website (www.topschaakbrabant.nl ) en facebookpagina 
(https://www.facebook.com/SchaakverenigingTopschaakBrabant/) belangrijke middelen om de 
onderlinge betrokkenheid te vergroten.  

Trainer Frank Erwich
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Stefan Beukema was lid van D4 
toen het STB-project begon. 
Uitgerekend Stefan schrijft 
begin 2016 in  het Duitse 
Neustadt op het Pfalz Open, 
historie door STB’s eerste IM 
te worden. In ronde 6, na winst 
op een Russische GM, gaat zijn 
rating boven de benodigde 2400 
grens. De drie normen had hij 
al op zak.

Stefan Beukema 
GM Zakhartsov (2550)
Pfalz Open (6)
[8-2-2016]

 

Wit kan proberen de stelling 
rustig te verbeteren met 
29.Te1 of 29.Ph2. Maar Stefan 
gooit de knuppel in het hoender-
hok met: 
29.h5 gxh5?
Door deze zet komt de zwarte 
koning op de tocht te staan. Wit 
maakt daar handig gebruik van. 
30.Ph4! Td1 31.Df7
Nu kunnen de witte stukken 
zonder problemen binnen vallen. 
31…Txf1+ 32.Lxf1 Pd5
Zwart probeert wat stukken te 
ruilen, er dreigt namelijk Dxe7 
en Pg6. 

33.Pg6+
Stefan is een aanvallende speler 
en kiest ervoor om de dames op 
het bord te houden. Hij wil op 
aanval winnen. Dameruil is ook 
een optie: 33.Dxc7 Pxc7 34.Kf2. 
Dit eindspel wint, maar is nog 
een hele klus
33…Kh7 34.Dxf5 Pe3 35.De4 
Pxf1 36.Kxf1 Td1+ 37.Kf2 
Dd8 38.Ph4+! Kh8 39.Pf3! 
Een paard is altijd een goede 
bescherming voor de koning, 
zoals ook hier blijkt.
39…h4 40.Ta3 Td2+ 41.Ke3 
Td5 42.c4! 
De toren mag niet weg omdat 
wit dan met 43.Ta8 de dame kan 
winnen. Zwart geeft op.

Stefans volgende tegenstan-
der, Julius Muckle is 14 jaar en 
geldt als een groot Duits talent.  

Stefan Beukema
Julius Muckle (2198)
Pfalz Open (3)
[6-2-2016]

Wit staat goed en met een 
fraaie zet bereikt hij groot 
voordeel.

28.Tf6!! Lxf6
Als zwart weggaat met de dame 
loopt het snel mat: 28...Dxc4 
29.Txh6+ Lxh6 (29...Kg8 
30.Th8+ Lxh8 31.Dh7+ Kf8 
32.Dxh8#) 30.Dxh6+ Kg8 31.
Dh7+ Kf8 32.Dh8#
29.Dxh6+ Kg8 30.Lh7+ Kh8 
31.Lf5+
Wint groot materiaal, zonder 
dat zwart compensatie heeft.
31…Kg8 32.Lxe6 Lg7 33.Dg5 
Tde8 34.Ld5 e4 35.Df5
En opgegeven, want er gaat nog 
meer materiaal verloren. 

In het laatste fragment laat 
Stefan zien hoe ontwikkelings-
voorsprong winnend kan zijn. 
 
Stefan Beukema
Kolja Kühn (2063)
Pfalz Open (1)
[5-2-2016]

 

Zwart heeft geen pionnen in het 
centrum staan, en dat breekt 
hem nu op.
10.f4 Lg7
Het lijkt logisch om de loper 
daar te zetten, maar nu komt er 
al snel een gevaarlijke pion op 
f6. 
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11.f5 gxf5 12.exf5 Hier zie 
je ook hoe slecht het paard 
staat, er is geen enkel veld waar 
het naartoe kan om f6 te ver-
hinderen.  12…c6 
12...f6 13.d6 cxd6 14.Dxd6 en 
de zwarte lopers staan slecht.
13.f6 cxb5 14.fxg7 Kxg7 
15.d6
Een heel nuttige zet, die een 
normale ontwikkeling van zwart 
onmogelijk maakt.
15…Pg6 16.Pc3 b6 17.Dd4+ 
f6 18.Pd5 Lb7 19.Pxf6
En opgegeven. Na 19... Txf6 
volgt 20. Lg5! 

Dan nu een partij van Erwin 
Kalle. Ook hij is al langere tijd 
bij STB. Hij is dit seizoen Bra-
bants kampioen geworden. Elk 
jaar speelt hij met veel plezier 
in Wijk aan Zee, met andere 
STB-ers een heus schaakfes-
tijn! 

Erwin Kalle
Marco Braam
Tata steel (3) 
[9-1-2015]  
Scandinavisch [B01]
1.e4 d5 2.exd5 Pf6 Samen met 
coach Piet Peelen had Erwin de 
variant: 2...Dxd5 3.Pc3 Dd6 
4.d4 a6 5.Pf3 Lg4 6.h3 Lh5 7.
g4 Lg6 8.Pe5 voorbereid.
3.d4 Pxd5 4.Pf3 Lg4 5.c4 Pf6
5...Pb6 leidt tot de hoofdvari-
ant.
6.Pc3 c6 7.Le3 e6 8.h3 Lh5 
9.g4 Lg6 10.Pe5 Pbd7 11.Pxg6 
hxg6 12.Lg2 Dc7 13.Dd3 Ld6 
14.0–0–0 Erwin volgt de Gouden 
Regels en is nu klaar met de 
opening. Als zwart nu lang ro-
keert, dan volgt het plan: Kb1, 
pion d5 met openbreken van het 
centrum, de witte koning is vei-
liger dan de zwarte. Rokeert 
zwart kort dan volgt de pion-
nenstorm: h4-g5-h5.   

14...Lf4?!
Helpt wit, die graag zijn zwart-
veldige loper ruilt. 15.Kb1 Lxe3 
16.fxe3 Niet met de dame te-
rugslaan, want wit wil het cen-
trum beheersen met zijn pion-
nen.
16…0–0–0 17.e4 Da5 18.Dg3 
Pb6 19.b3 Db4 20.Ka1
Gespeeld om 20...a5 te ont-
krachten.
20…a5 

21.e5
Piet Peelen stelde in de analyse 
voor om hier: 21.c5 Pbd7 22.e5 
Pd5 23.Pe4 Kb8 24.Pd6 te spe-
len.
21…Pe8 22.d5
Erwins plan in actie. De zwarte 
koning komt onder vuur, maar 
zwart moet wel ruilen: een pion 
op d6 toelaten is geen optie.
22…exd5 23.cxd5 cxd5 24.
Lxd5 De7 25.De3 Db4 
26.Lxb7+ Kc7 
26...Kxb7 kost de kwaliteit.
27.Txd8 Kxd8 28.Td1+ Kc7 
29.Pd5+
Nu moet zwart wel ruilen.
29…Pxd5 30.Lxd5 f6 31.Da7+ 
Kc8 32.Le6# 
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Bewijs het maar!

Zullen we nu eens de rollen 
omdraaien? Normaal laat ik 
een beginstelling zien en zeg 
wat er moet gebeuren in de 
stelling. Nu laat ik de stel-
lingen zien en gaan we be-
denken hoe deze ontstaan 
kunnen zijn.

Dit worden bewijspartijen 
genoemd.  De regels voor 
deze partijen zijn simpel.
1 We beginnen altijd vanuit 
de beginstelling.
2 Er wordt aangegeven in 
hoeveel zetten de stelling 
bereikt moet worden.
3 De normale spelregels 

blijven gelden, dus een 
schaakje moet je wel ophef-
fen.

Om te beginnen een makke-
lijke om erin te komen.

Joost de Heer heeft dit 
probleem bedacht in 1996. 
Zoals je ziet staat zwart 
hier al schaakmat. Dit is een 
van de zettenreeksen waar-
mee wit het snelste mat kan 
geven. Er worden hier drie 
zetten gespeeld door wit en 
twee door zwart. Kun jij zien 
welke?

1. e2-e4 e7-e5
2. Dd1-h5 Ke8-e7
3. Dh5xe5#

Dat viel mee toch? 

Dan maar door naar de vol-
gende, iets moeilijkere stel-
ling van Ernest Clement 
Mortimer. Beide spelers 
doen vier zetten en het vol-
gende diagram is bereikt:

We zien hier dat beide spe-
lers het paard op de g-lijn 
missen en zwart twee pion-
nen in het centrum. Maar 
klopt dat wel? Eigenlijk is 
het paard op b8 een bedrie-
ger. Het is namelijk het 
paard dat vier zetten terug 
nog op g8 stond! Zwart 
heeft het paard van plaats 
laten wisselen.

1. Pg1-f3 e7-e5
2. Pf3xe5 Pg8-e7
3. Pe5xd7 Pe7-c6
4. Pd7xb8 Pc6xb8
 
In 1985 heeft Richard Mül-
ler deze stelling op het bord 
getoverd:

André van der Graaf
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De stelling is bereikt na ze-
ven witte en zes zwarte zet-
ten. 

We missen twee witte pion-
nen, een zwarte pion en een 
zwarte toren.  

Als we recht toe recht aan 
denken door bijvoorbeeld: 
1. e4 d6 2. La6 Lf5 3. Lxb7 
Lxe4 4. Lxa8 Ld5 5. Lb7 
Lxa2 6. La6 Le6 7. Lf1 Lc8 
te spelen, komen we net een 
halve zet te laat uit. Er moet 
dus een andere mogelijkheid 
zijn om deze stelling te be-
reiken. 

Als we ons nieuwe plan be-
kijken, is het handig om voor 
beide spelers een doel te 
stellen en te kijken of dit uit 
te voeren is. Uiteraard in 
het aantal zetten dat ver-
eist is.

We hebben gezien dat zwart 
één zet tekort komt om de 
pionnen op e4 en a2 te slaan 
en daarna weer op tijd terug 
te zijn op c8. 

De witte pion kan helpen in 
deze stelling door zelf de 
zwarte pion en de toren te 
gaan slaan. Laten we eens 
kijken wat er gebeurt, als we 
dit plan uitvoeren.

1. a2-a4 d7-d6
2. a4-a5 Lc8-g4
3. a5-a6 Lg4xe2

4. a6xb7 

Hierna moeten we nog drie 
zetten doen waarin de witte 
pion moet verdwijnen en de 
zwarte loper weer terug 
moet komen op c8. De oplos-
sing van dit probleem zit in 
de volgende zet van wit. Als 
wit promoveert moet hij 
goed opletten welk stuk hij 
zal gaan kiezen. Daarna 
heeft hij nog twee zetten 
om zijn nieuwe stuk kwijt te 
raken. Of toch niet…?

Weet je de grap met het 
paard in de vorige opgave 
nog? Dat gaan we nu weer 
doen!

4. ...  Le2xd1
5. b7xa8D
Zwart slaat de oude dame 
van het bord af en wit haalt 
een nieuwe dame die terug 
gaat naar d1. 

Nu moeten alleen de zwarte 
loper en de nieuwe witte 
dame naar de juiste plaats. 
En dat is niet moeilijk meer.

5. ...  Ld1-g4
6. Da8-f3 Lg4-c8
7. Df3-d1

De volgende keer gaan we 
weer wat pionnen laten pro-
moveren op de manier zoals 
het in dit blad is bedoeld. 
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Oplossingen Hertenspinsels
Info

Voor we de oplossingen 
gaan bekijken, moet ik 
toch wat duidelijkheid 
scheppen. De stellingen 
komen allemaal uit de be-
staande theorie. Dus het 
is geen zelf gefabriceerde 
reeks zetten die tot het 
diagram leiden.

Diagram 1 (linksboven). Is 
A: de Grob. Ook al is de 
Grob niet bekend, velen 
kennen wel de Orang-oe-
tan, die begint met 1.b4 
(zie ook Minorpromotie 52 
blz. 17). Tarrasch noemde 
de zet 1.b4 “De aap” zo 
ondergeschikt vond hij 
deze zet, die overigens 
best goed speelbaar is. 

Diagram 2 (midden boven). 
Het Rousseaugambiet is 
redelijk onbekend. Maar 
het Jänischgambiet 
(Spaans) niet en daar staat 

de loper op b5. Hier niet, 
dus B. 

Diagram 3 (rechtsboven). 
Koningsgambiet roept me-
nigeen door de pionforma-
tie, maar wat doet de dame 
dan zo vroeg op e2? Deze 
stelling komt uit de Tsji-
gorinvariant van het Frans: 
1.e4 e6 2.De2 e5!? 
3.f4!? Behoorlijk actueel 
trouwens. Zwart verliest 
tijd maar wit heeft een 
dame op e2.  

Diagram 4 (linksonder). 
Voor de kenners: oplossing 
is A; de Saragossa-opening 
is 1.c3

Diagram 5 (midden onder). 
Deze lijkt als twee drup-
pels water op het Gewei-
gerd damegambiet totdat 
je bemerkt dat de pionnen 
op c7 en e2 weg zijn. Oplos-

sing is dan ook: B Caro-
Kann en wel de Panov- vari-
ant: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.
exd5 cxd5 4.c4 Pf6 5.Pc3 
e6

Diagram 6 (rechtsonder). 
Hier heb ik toch wel spijt 
van. Wat mij betreft ben 
je nog steeds Heer der 
theorie, ook al is deze 
fout. De stelling is van het 
Fromgambiet! Het is bizar, 
toegegeven. De stelling 
lijkt zoveel op de Muzio 
van het Koningsgambiet. 
César Becx is overigens 
groot kenner van deze 
From variant, die ontstaat 
na: 1.f4 e5 2.fxe5 d6 
3.Pf3 g5 4.e4 g4 5.Lc4 
gxf3 6.Dxf3 Ter verge-
lijking geef ik hier het 
Muziogambiet: 1.e4 e5 
2.f4 exf4 3.Pf3 g5 4.Lc4 
g4 5.0–0 gxf3 6.Dxf3 
Sorry. 

Ik ben tijdens schaak-
studie weer tegen een 
juweeltje van Troitzky 
aangelopen. Ik kan jullie 
het niet onthouden zon-
der goed fatsoen.     
Wit wint: 1.d7 [zwart 

kan de promotie niet te-
genhouden] 1…f2 [dreigt 
ook te promoveren] 
2.Lxf2 Tg3+! 3.Lxg3 
[wit wil de toren liever 
niet op g8] 3…Pc5 4.d8L!! 
[promotie tot een tweede 

zwartveldige loper is de 
enige winnende zet. 4.
d8D of T is pat na: 4…
Pe6+ 5.Pxe6 laten slaan 
op d8 is een remise-eind-
spel zo ook 4.d8P Pe4+! 
5.Kg4 Pxg3 6.Kxg3]  

Oplossing Minorpromotieopgave
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Jeugdkalender
April
3  Finale Basis Onderwijs in Oosterhout 
10 KNSB Stertrainingen 9   
10 District Cup 7
17 NBSB Pupillendag FGH in Tilburg
24 KNSB Stertrainingen 10 
30 NK Jeugd ABC in Rotterdam

Mei
1 t/m 7 NK Jeugd ABC in Rotterdam
5 t/m 7 NK Jeugd D in Rijswijk 
16 BG6 HMC Jeugdtoernooi in Den Bosch 
21 NK Jeugd Clubteams E in Zuid-Scharwoude 
22 KNSB Stertrainingen 11 
28	 NK	Scholen	BO,	finale	dag	1	in	Arnhem

Juni
4	 NK	Scholen	BO,	finale	dag	2	in	Arnhem
5 KNSB Stertrainingen 12
11	 NK	Scholen	BO,	finale	gr	3	t/m	5	in	Arnhem
18 Nationale Pupillendag FGH in Roosendaal
25 en 26 KNSB Centraal trainingsweekend in Arnhem

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

“Niets is 
moeilijker dan het winnen 
van een gewonnen stelling” 

(Siegbert Tarrasch)
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Kleine knuistjes

Nou, ik heb mijn lesje wel geleerd! Ik was op 
de PK in Kaatsheuvel en daar liep ik zowaar in 
een hinderlaag. Van alle hoeken wisten kleine 

knuistjes mij te raken. “Eigen schuld, dikke bult” werd 
er geroepen en ook: “Waag het nog eens om zo’n moei-
lijke quiz te maken!” Vlug riep ik: “Nee, het is Jessica! 
Jessica maakt de quizzen, haar moet je hebben, niet 
mij!” “Nee, sukkel, de theoriequiz.” Oei, dacht ik toen. 

Een nieuwe reeks roffels volgde. Ik beloofde gauw een nieuwe quiz te 
maken. Dat had het gewenste resultaat. Eindelijk stopte de matpartij. 
“En openlijk in de Minorpromotie je excuses maken!” Oei, dacht ik weer. 
Daar ga ik dan: jongens en meisjes; het spijt me en ik zal het nooit meer 
doen. En speciaal voor jullie deze onderstaande, gemakkelijke quiz!

A: Frans A: Nimzo-Indisch A: Réti 
B: Caro-Kann B: Bogo-Indisch B: Van Geet 

A: Damefianchetto A: Albins tegengambiet   A: Russisch
B: Pools B: Falkbeers tegengambiet  B: Lets gambiet
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