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Inhoud
Voorwoord
Minorpromotie 56
Je zit vast al een kleine
maand terug in de schoolbanken. Daar ben ik wat
jaloers op. Misschien
baal je weleens van alle
huiswerk, het stramien,
de pestkoppen. Lange
fietstochten naar school
wanneer je net je regenpak bent vergeten en als
een verzopen kat vijf minuten te laat de klas in
komt. Hupsakee, weer een
kruisje achter je naam.
Het meisje waar je zo verliefd op bent, kijkt weer de
andere kant op. Toch zou ik
het allemaal zo overdoen!
Natuurlijk is oud worden
ook niet zonder voordelen. Je kunt onmogelijke
eisen stellen en er nog
mee wegkomen ook. Je
mag een voorwoord van
Minorpromotie voor drie
vierde volkladden met je
eigen gezever. Is ook niet
verkeerd.
Het is een aparte Minor
geworden. Door de late
vakanties geen “In de spotlight” kunnen plaatsen. Een
kruiswoordpuzzel met uitsluitend
schaaktermen.
Genoeg om je een poosje bezig te houden. Veel
plezier met deze Minor!
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Schaakverhaal

Mega Mindy

Kees van Hogeloon
De eerste keer dat Mindy
Nieuwenhuizen voor de grap
“Mega Mindy” werd genoemd
vond ze het nog wel leuk. De
tweede keer ook. Na de 386e
keer had ze haar buik er meer
dan vol van. Het ergste was
nog die irritante Ricardo.
Constant was hij erover bezig. En ze kon hem toch al niet
uitstaan. Het ergste van alles
was nog dat Ricardo niet te
ontlopen viel. Hij zat bij haar
in de klas, hij zat bij haar op
de schaakclub en het was bovendien nog haar neef, zodat
ze hem bij familiefeestjes
ook nog tegenkwam. Op haar
verjaardag, nu een maand geleden, had ze van Ricardo een
kostuum van Mega Mindy gekregen. Hij vond dat wel een
goeie grap. Mindy niet. Ze
kreeg op die verjaardag wel
meer cadeautjes waaraan ze

niks had. Wat moest ze nou
bijvoorbeeld met een selfiestick? Oké, er waren volop
meiden (en jongens) die de
helft van hun leven besteedden aan het maken van selfies
en die op Facebook of Instagram zetten. Alsof ze hopeloos verliefd waren op zichzelf. Mindy moest daar niets
van hebben. Ze zou niet weten wat ze aan moest vangen
met een selfiestick. Dat was
iets voor die ijdele “kijk-mijeens”-meiden en -jongens,
maar niet voor haar. Ricardo
mocht dan een onuitstaanbaar
irritant ventje zijn, hij kon wel
verschrikkelijk goed schaken.
Hij won elke partij met voldoende bedenktijd. Van snelschaak en rapidschaak bracht
hij opvallend genoeg heel weinig terecht. Helaas betekende dat in het geval van Ricardo
dat hij er voortdurend over
opschepte. Hij vond zichzelf
een groot schaaktalent en zou
wel eens meester of zelfs
grootmeester kunnen worden.
Er viel helaas weinig tegenin
te brengen. Zijn schaakpartijen waren inderdaad van
uitzonderlijk hoog niveau. Al
had hij wel een eigenaardigheidje. Hij moest tijdens zijn
partij heel vaak naar de wc.
Van de zenuwen, zo zei hij
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zelf. Misschien was hij door
die zenuwen ook wel zo slecht
in snelschaak en rapidpartijen. Toch merkwaardig dat
zo’n zelfverzekerd, arrogant
jongetje toch zo veel last van
zenuwen heeft…
Mindy zat achter de computer en analyseerde haar partij
tegen Ricardo met behulp van
Fritz. Misschien zou ze er nog
wat van kunnen leren. Wel, dat
deed ze ook. Maar op een andere manier dan dat ze zich
had voorgesteld.
Want gek genoeg speelde
Ricardo steeds elke zet die
Fritz voorstelde. Dat was
niet vreemd als dat duidelijk
de beste zet was, maar ook als
er keuze was tussen verschillende goede zetten koos Ricardo steeds de zet die door
Fritz het best beoordeeld
was. Toeval? Ze haalde er nog
wat andere partijen van haar
tegen Ricardo bij. Weer hetzelfde. Ricardo speelde wat
Fritz speelde. Alsof Mindy al
die partijen niet tegen Ricardo had gespeeld, maar tegen
Fritz. En nu viel het kwartje
bij Mindy. Ze snapte ineens
waarom Ricardo zo vaak naar
de wc ging, ook vaak als hij
zelf aan zet was. Die zat daar
vast zijn partij op zijn mobiel-
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tje met Fritz te analyseren.
Daarom was hij zo goed! En
daarom was hij een stuk minder met snelschaak of rapid.
Dan kon hij zijn hulpje niet gebruiken. Ze broedde op wraak
en bedacht een plan.
Mindy’s broer heette Mark.
Mindy’s ouders waren vroeger fan van de serie “Mork and
Mindy” met Robin Williams,
en hadden haar daarom Mindy genoemd. Om haar broer
Mork te noemen ging haar
ouders iets te ver en daarom
was het Mark geworden. Mark
wist alles van computers, internet en alles eromheen. En
zo’n broer kan heel handig van
pas komen. “Mark, zou ik ook
een Belgisch e-mailadres kunnen aanvragen?”
Mark keek verbaasd. Hij vond
het kennelijk maar een rare
vraag. “In principe kan dat wel.
Ik zou alleen niet weten waarom je het zou willen.”
Mindy legde haar plannetje uit
en Mark fikste voor haar een
Belgisch e-mailadres. Ze had
precies in haar hoofd hoe dat
e-mailadres moest luiden en
was opgelucht en een beetje
verrast dat het e-mailadres
nog beschikbaar was.
Ricardo speelde op de
clubavond daarop weer de
sterren van de hemel. Hij

moest weer vaak naar de wc.
Toen Ricardo op een gegeven
moment weer richting wc liep,
ging Mindy naar het damestoilet met een flinke tas en deed
snel haar kostuum van Mega
Mindy aan. Als Mega Mindy
liep ze het herentoilet in. Er
was behalve Ricardo niemand
en als er wel iemand geweest
was had het haar niks kunnen
schelen. Ze was zo kwaad op
Ricardo dat ze zich nergens
meer wat van aantrok. Ricardo viel bijna om van verbazing
toen hij Mega Mindy voor zijn
neus zag staan. “Wat krijgen
we nou?”, stamelde hij. “Ik
ben Mega Mindy en jij bent
een valsspeler. En als er iets
is waar Mega Mindy niet tegen
kan dan is het wel valsspelers.”
Ricardo lachte luid.
“Leuke grap, Mindy. Maar ik
ben gewoon naar de wc geweest. Nergens staat dat je
niet naar de wc mag gaan.”
“Maar wel dat je je partij niet
mag invoeren in Fritz.”
Ricardo trok even wit weg,
maar herstelde zich snel.
“Wie zegt dat ik mijn partij in
Fritz heb zitten invoeren? Ik
moest gewoon plassen!”
“Zoals je ziet zijn deze wc’s
niet helemaal tot boven toe
dicht. Terwijl jij druk bezig
was had jij niet in de gaten dat
ik een selfiestick boven deur
hield een foto maakte terwijl
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jij druk bezig met Fritz was.
Je staat er fraai op. Je ziet
precies wat je aan het doen
bent.”
Ricardo werd nu spierwit,
maar vervolgens rood van
woede.
“Dus jij zit met een selfiestick
jongens te begluren op de wc?
Als ik dat aan de wedstrijdleider doorgeef ben jij nog niet
jarig!”
“Ga gerust naar de wedstrijdleider. Die wil jou vast graag
spreken”, glimlachte Mindy en
liep terug naar het damestoilet om zich weer om te kleden
in Mindy Nieuwenhuizen.
De wedstrijdleider kreeg op
zijn mobieltje een bericht dat
hij een mailtje had ontvangen.
Toen hij het mailtje bekeek,
fronste hij zijn wenkbrauwen.
Een mailtje van megamindy@
hotmail.be. Nieuwsgierig keek
hij wat het was. Hé, er zat een
foto bij. Wat krijgen we nou?
Ricardo kwam op de wedstrijdleider afgebeend. Hij
wou Mindy voor zijn, maar wist
niet dat hij al te laat was. “Er
is hier een meisje dat jongens
begluurt op het toilet!”, foeterde hij. “Is dat meisje soms
Mega Mindy?”
Lees verder op bladzijde 13

USA

De wereld rond

Arjon Severijnen
Van de oostkust van de Verenigde Staten, waar onze vorige bezoekplaats New York
ligt, beginnen we aan de reis
naar de westkust. Amerika is
enorm breed, wel zo’n 5000
kilometer! Een reisje van oost
naar west kan dus wel een tussenstop gebruiken. Onderweg
passeren we de staat Colorado, waar we een kijkje nemen
naar een bijbehorende openingsvariant.
1. e2-e4
2. Pg1-f3

Pb8-c6
f7-f5

Een zeer opvallend gambiet!
Met 1.e4 Pc6 zijn we in de
Nimzowitsch opening terecht
gekomen. Het pionoffer met
f5 wordt ook wel het Colorado gambiet genoemd. Wat zou
zwart in gedachten hebben
met het weggeven van deze
pion?

Omdat het paard op h4 ongedekt staat, kan zwart met
deze zet direct het hele centrum in handen krijgen. Wit
heeft geen tijd om en passant
te slaan, hij zal eerst zijn
paard moeten verdedigen.

3. e4xf5

Dat komt goed uit, wit dekt
zijn paard en kan meteen een
aanval opzetten. Zou zwart
misschien te veel risico genomen hebben?

d7-d5

Zwart dreigt direct de pion
terug te winnen met 4…Lxf5.
Zijn loper staat dan meteen
actief op het centrum gericht
en vooral veld e4 heeft zwart
dan stevig onder controle. Wit
kan dit negeren door bijvoorbeeld met 4.Lb5 een stuk te
ontwikkelen en druk te zetten
op de zwarte stelling door het
paard op c6 te pennen.
In deze partij bekijken we wat
er kan gebeuren als wit probeert om de geofferde pion
te verdedigen.
4. Pf3-h4

e7-e5
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5. Dd1-h5+

5. ...		

g7-g6

Dit was allemaal de bedoeling
van de zwartspeler. Wit kan nu
met een combinatie materiaal
winnen, maar zwart neemt dan
snel het initiatief over.
De zetten krijgen overigens
geen uitroepteken, omdat het
niet per se goed is wat zwart
doet. De computer denkt dat
de stelling zelfs beter is voor
wit. Toch zal het voor een
mens erg moeilijk zijn om de
beste zetten te vinden, dus
kan deze opening een erg leuk
verrassingswapen zijn. En het
is vooral ook spectaculair!
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6. f5xg6

Pg8-f6

13. Pb1-a3
14. Dg3-g8

Lf8-h6
Lc8-f5

bleem opgelost. Maar zwart
heeft natuurlijk hele andere
plannen!
15. ... 		
16. Ke1-d1

Een slimme tussenzet, waarmee zwart een extra stuk
ontwikkelt. Wit wint nu materiaal, maar zwart neemt de
aanval over. Er ontwikkelt zich
een interessant gevecht.
7. g6-g7+
8. g7xh8D
9. Dh8xh7

Pf6xh5
Dd8xh4
Pc6-d4

Er gebeurt nu van alles. De
computer is er nog steeds van
overtuigd dat wit beter staat.

Wit heeft het zichzelf al erg
lastig gemaakt. Met enkele
onhandige zetten heeft hij
veel tijd verloren en heeft
zwart beetje bij beetje zijn
ontwikkeling kunnen afmaken.
Bijna alle zwarte stukken
staan klaar voor de aanval! De
enige optie voor wit is nu om
de dame terug te trekken naar
g3, hoewel hij nauwkeurig zal
moeten spelen om niet snel te
verliezen.
Zie je trouwens dat wit niet
op a8 kan slaan? Zwart speelt
dan 15…Pxg2+ 16.Lxg2 De2#.
Wit probeerde daarom creatief te verdedigen, maar dat
werd hem al snel fataal.
15. g2-g4??

10. Dh7-g6+
11. d2-d3
12. Dg6-g3

Ke8-e7
Ph5-f4
Dh4-h5

Als zwart met de dame slaat
(15…Dxg4), kan wit dames
ruilen en is er een groot pro-
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Pd4-f3+
Dh5-h4!

Als je mat wilt zetten, moet
je soms stukken offeren! De
loper op f5 en toren op a8 zijn
helemaal niet belangrijk, want
wit komt handen en voeten te
kort om zijn koning te verdedigen tegen de overmacht aan
zwarte stukken.
17. Dg8xa8
18. c2-c3
19. Lc1xf4

Dh4xf2
Lf5xg4
Pf3-d4+

En wit gaf op. Het mat is niet
meer te voorkomen.

Jessica’s corner

Een toren voor een paard
Val je tijdens je partijen graag de koning van je tegenstander aan? Misschien is het dan wel een
idee om hem of haar eens te verrassen met een torenoffer waarmee je lijnen rondom die koning
kunt openen. Je hebt misschien geleerd dat torens vijf punten waard zijn en paarden drie. Maar
als je stellingen zoals onderstaande op het bord ziet komen, krijg je van mij toestemming om die
regel tijdelijk overboord te gooien. ;-)
Je geeft je toren voor een paard en gooit dan je eigen paard in de strijd. Soms is het mogelijk
om in een paar paardensprongen en wat gehinnik (in gedachten natuurlijk) het de tegenstander
moeilijk te maken. Dan wordt jouw paard ineens een gevaarlijk beest.
De tegenstander mag wel uitkijken dat hij niet op hol slaat!
Laten we er gauw eens een voorbeeld bij pakken om te laten zien wat ik precies bedoel.
Sipke Ernst – Migchiel de Jong (Hoogeveen 2012)

Zwart heeft in deze stelling net op d4 geslagen. Ik maak er een
kleine quiz van:
Wat zou jij nu spelen als je wit had?
A: Lc1-g5
B: c3xd4
C: Tf1xf6
D: e4-e5

Antwoord (niet spieken! ;)) : C = correct. Ernst verraste zijn tegenstander met 20.Txf6! Die
kon op zijn beurt niets anders doen dan 20…gxf6. Klap in je handen als je het goed had.
En nu, wat is je volgende zet? Zwart heeft een lelijke pionnenstructuur gekregen en zijn koning
staat op de tocht met die open g-lijn.
A: Pg3-f5
B: Pg3-h5
C: Dd3-f3
D: Lc1-h6
Antwoord: Als je voor A hebt gekozen mag je in de rondte draaien. Met deze zet zit je aardig in de goede richting. Het is een sterk veld waar het paard door de pion ondersteund wordt
en niet meer aangevallen kan worden door een pion. Wanneer dat paard daar kan blijven staan,
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Jessica’s corner
wordt de zwarte koning daar niet vrolijk van. Toch kan hij nog het volgende doen: 21.Pf5 Kh8
22.cxd4 Pd6! En nu wordt het paard op f5 uitgedaagd door het andere paard en staat wit voor
een lastige keuze. Ernst koos voor:
21. Pg3-h5!		
Het paard valt de verzwakte koningsstelling aan. Zwart moet pion f6 dekken, maar Dg3+ ligt
ook op de loer. B was dus het goede antwoord. Spring drie keer in de lucht als je dit goed had.
Bravo! De partij ging als volgt verder:
21.
22.
22.
23.
23.
24.
25.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
31.
32.
33.

...		
Dd7-d6		
Kijkt naar veld g3 en dekt de f-pion.
Lc1-f4			
Met aanval op de zwarte dame.
...		
Dd6-c6
Dd3-g3+			
Nu kan het schaak weer.
... 		
Kg8-f8
Dg3-g7+
Kf8-e7		
De koning is bang en slaat op de vlucht.
e4-e5!			Om nog een lijn te openen en zo de witte toren op e2 mee
te laten doen. Ook mogelijk was: 25.Pxf6 Dxf6 26.Lg5
... 		
Ke7-e6
e5xf6+
Ke6-d5
c3-c4+
Dc6xc4
Dg7xf7+
Kd5-c5
Df7-c7+
Kc5-d5
Dc7-f7+
Kd5-c5
Df7-c7+			
Laat de kwetsbaarheid van de koning zien.
...		
Kc5-d5
Te2-e5+
Te8xe5
Dc7xe5+
Kd5-c6 	Het is uit: 34.Dc7+ Kb5 35.Dxd8 d3 36.Dd7+ Ka6 37.f7 		
Dc5+ 38.Kf1

Waar moet je op letten voordat je een soortgelijk offer uitvoert?
Dat je voldoende stukken kunt inzetten voor een aanval op de koning. Kijk nog maar eens terug,
dan zie je dat Ernst al zijn stukken aan het werk zette: Dame, paard, loper en toren.
Wanneer je dit offer kunt combineren met het plaatsen van een paard op f5, dat daar kan blijven
staan zonder eraf geslagen te worden, is het vaak heel sterk. En anders kan een paard op h5 heel
handig zijn, ook om de zwakke pion op f6 onder schot te nemen en tegelijkertijd de koning weinig
ruimte te geven. Als je de koning aan kunt vallen met een dame en een paard, mag de tegenstander
wel uitkijken. Dit is een gouden team als het gaat om koningsaanvallen.
Nog een laatste tip: vergeet niet te kijken naar de mogelijkheden van de tegenstander! Soms kan
hij de koningsaanval blokkeren met een ander stuk of proberen jouw stukken te verjagen. Als je
hier allemaal rekening mee hebt gehouden, dan is het tijd om een toren voor een paard te geven. :)
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Grand Prix-tijgers

Huub van Dongenprijs
Ook dit jaar is de Huub van Dongenprijs uitgereikt aan een speler die aan alle Brabant Grand Prix toernooien heeft meegedaan. Dat waren er maar liefst zestien! We
hebben alweer een loting moeten houden. De gelukkige winnaar is Lewon Gevorkjan
van SV De Pion. De prijs, een geschenkbon ter waarde van €50, is te besteden in
de online-winkel van Erika Sziva, “De Beste Zet”. De redactie feliciteert Lewon van
harte met zijn prijs!
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Naam
Lewon Gevorkjan
Laurens Bijlmakers
Johan Starmans
Robbe Nooyens
Wesley Tjong Tjin Joe
Eric Starmans
Sander Nooyens
Roderick Bötticher
Le Phong Nguyen
Gachatur Kazarjan
Elysia Feng
Donald Bötticher
Anahit Kazarjan
Femke Kieu
Yaro Kraneveld
Luca Kraneveld
Jasper de Bok
Remco-Duc Kieu
Fred Song
Victor Muntean
Bart van Asperdt
Dominggus Paays
Wendy Huang
Thijs Broeders
Felix Muntean
Ivan Ponomarev
Mika Rutjens
Rodin Gortzen
Casper Bijker
Jannes Westerhof
Billy Hofland
Timo Huijben

Vereniging
SV De Pion
JSC De Pionier
TSV Rochade
De Raadsheer
SSV Klim-Op
TSV Rochade
De Raadsheer
SV Waalwijk
OSV
JSC De Pionier
ESV
SV Waalwijk
JSC De Pionier
SV Waalwijk
SV Waalwijk
SV Waalwijk
JSC De Pionier
SV Waalwijk
ESV
JSC De Pionier
JSC De Pionier
SSV Klim-Op
ESV
De Raadsheer
JSC De Pionier
ESV
SV Deurne
SV Deurne
JSC De Pionier
SSV Klim-Op
Combinatie
HMC Den Bosch
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BGP’s
Verandering
6
229		
6
15		
6
25		
6
25		
6
21		
6
25		
6
25		
6
145		
6
75		
6
23		
6
127		
6
24		
6
25		
6
25		
6
-		
6
-		
5
25		
5
25		
5
34		
4
63		
4
15		
4
168		
4
78		
4
25		
4
79		
4
0		
3
83		
3
-		
3
25		
3
80		
3
-		
3		
0

KNSB
1490
1131
988
888
998
898
806
553
645
774
481
430
338
285
NC
NC
804
392
218
1561
1202
1531
933
796
932
665
1547
NC
819
760
NC
790

Grand Prix-tijgers
Nr.
33.
34.
35.
36.

Naam
Vereniging
Joppe Allaart
ESV
Tommy Grooten
WLC
Joshua Ekker
Topschaak Brabant
Valentijn van Warmerdam ESV

BGP’s
Verandering
3		
64
3		
0
3		
25
3		
152

KNSB
499
559
613
605

Nr.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Naam
Sharif Vossen
Maxim Ekker
Jibbe Allaart
Yara Allaart
Jesse Allaart
Daan Scheepers
Alex Karapetov
Janne Allaart
Elnathan Ghebreah
Alexandra Stevanovic
Lars Nobbe
Lars Rutjens
Thijs van den Broek
Lieke van Dam
Ilja Vanduyfhuys
Alexander Stevanovic
Mark Goes
Boet Waterlander
Joep Westerhof

BGP’s
Verandering
3		
3		
71
3		
25
3		
0
2		
-4
2		
2		
25
2		
-64
2		
39
2		
25
2		
2		
112
2		
25
2		
86
2		
69
2		
25
2		
2		
-13
2		
80

KNSB
NC
585
125
260
1731
NC
1308
1521
1078
637
NC
805
507
694
896
500
NC
346
760

Vereniging
Combinatie
Topschaak Brabant
ESV
Schoolschaak
ESV
SV Staunton
SV De Pion
ESV
SSV Klim-Op
Tegelse SV
Playchess
SV Deurne
SV Deurne
ESV
Topschaak Brabant
Tegelse SV
SV Staunton
ESV
SSV Klim-Op

Huub van Dongen zal voor ons altijd Mister Minor blijven. Hij is veel te jong gestorven (55). Bij
Huub denk ik hetzelfde als aan John Lennon: wat voor moois zijn we misgelopen? In het diagram
een ode aan Huub. Na korte rochade zie je duidelijk de hoofdletter H. 1.0-0 Kd5 2.Td1# Na
2.Td1 vormen de witte toren met pionnen de kleine letter v en de zwarte stukken vormen de letter
M van Memoriam. Imagine…

Winnaars Huub van Dongenprijs
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:
2016:

Victor Muntean
Sam Baselmans
Victor Muntean
Daan Hubers
Bart van Asperdt
Lewon Gevorkjan

11

Eindspel

Pionnekes (3) Oppositie I
van al wat hij op het bord liet
zien. Ik voelde me erg dom en
nu, jaren later, snap ik niet wat
er nu zo moeilijk aan was.

3. e2-e3

Oliver de Hert

In de reeks Pionnekes tijd
voor de oppositie en dan moet
ik eerst een lange tijd terug:
we spreken 1981. Ik was tien
jaar oud en de regels had ik al
geleerd van mijn moeder. Het
schaakspel trok mijn belangstelling vanwege de partijen
die mijn moeder speelde tegen
de vele vrienden en kennissen
die over de vloer kwamen. Het
werd tijd om zelf te gaan schaken. Mijn stiefvader nam me
verder mee in de mysterieuze
wereld van het schaakspel, let
wel, als je erg jong bent dan
voelt het schaken zo aan. Het
spel is vers en the sky is the
limit. Hij was eveneens degene die me het begrip oppositie
probeerde bij te brengen. Ik
zeg probeerde, want het wou
er maar niet in. Ik snapte niets

Neem deze stelling. Wit aan
zet heeft niet meer dan remise
terwijl zwart aan zet verliest.
Wit die zojuist 1.Ke3 heeft
gespeeld, heeft de oppositie
genomen. Het woord oppositie
heeft veel weg van het woord
opponeren, dat in de eindspeltheorie ook wordt gebruikt.
Oppositie is echter niet zaligmakend. Laat ons zwart vanuit
deze stelling eens de oppositie
geven, dus:
1. ...		
2. Ke3-e4

Ke5-d6
Kd6-e6

“Zo,” denkt zwart “nu heb ik
de oppositie en dat is vast wat
waard.”

Zwart komt terug op zijn eerdere conclusie, door een fijn
tempozetje van de witte pion
moet zwart een zet doen en
daardoor de oppositie opgeven.
3. ... 		
4. Ke4-e5

Ke6-e7

Later in mijn leven kwam ik
erachter waarom ik het maar
niet begreep: het was het
woord “oppositie” dat ik niet
begreep. Ik kon me er niets
bij voorstellen. Misschien wel
als hij een simpeler woord had
gebruikt als wegduwen of zoiets van dien aard. Uiteindelijk
kwam het allemaal in orde en nu
vind ik het leuk om elke mogelijke stelling van het eindspel
koning, pion tegen koning te
beoordelen.
Neem nu de volgende stelling,
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Eindspel
een beruchte caféstelling,
waar om bier gespeeld wordt:

In een vorige Minor valt te lezen hoe je remise kan houden
wanneer je achteruit gedreven wordt.

De doorsnee zatte caféganger
(met alle respect red.) heeft
vaak niet door dat wit gewonnen staat en speelt steevast de
d-pion op. 1.d4 maar ook al 1.d3
is remise. Winnend is:

Dit is hetzelfde principe.
Alleen gebruikt men hier de
term verre oppositie. Elke
zet voorwaarts van wit wordt
weerlegd:

1. Kd1-c2
2. Kc2-d3

1. Kd4-d5
1. Kd4-e5

Kd8-d7
Ke7-e7

Besluit de oppositie te nemen
na:
3. Kd3-d4
4. d2-d3

Ke7-d6

En zwart wordt opzij gedwongen door het pionzetje. Als wit
in het eerste diagram aan zet
is, heeft hij niet zo’n pionzetje. Zo’n extra zet wordt ook
wel tempo genoemd. Daardoor
is het remise. Zwart blijft de
oppositie, het wegduwen, beantwoorden en met succes:
1.Kd3 Kd5 2.Ke3 Ke5 3.Kf3
Kf5 4.Kg3 Ke4 5.Kf2 Kf4 6.Ke1
Ke3.

Kd8-d7
Kd8-e7

Moeilijker is het met zwart
aan zet, maar zeker wel te
doen:
1. ...		

Kd8-e8!!

Alleen zo! Zwart doet een
wachtzet en zal de oppositie
nemen als de witte koning op de
vijfde rij komt. Op 2.e5 volgt
2…Ke7 3.Kd5 Kd7 4.e6+ Ke7
5.Ke5 met remise.
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Vervolg van bladzijde 5
“Ja, precies! Mega Mindy. Ze
zat te gluren naar jongens op
het herentoilet. Ik wil dat ze
geroyeerd wordt als lid van de
schaakclub.”
“Maar Mega Mindy is helemaal geen lid van de schaakclub!”
“Nee, zij niet, maar...”
“En jij trouwens ook niet
meer.”
“Eh, hoezo?”
“Precies wat ik zeg. Ik wil dat
je nu vertrekt en nooit meer
terugkomt. Aan kinderen die
de boel besodemieteren hebben we hier geen behoefte.”
Ricardo droop af en Mindy
keek met bewondering naar
de wedstrijdleider. Hij was
een knappe jongen van een
jaar of 18 en Mindy bedacht
ineens dat hij eigenlijk alles
mee had en werd op slag een
tikkeltje verliefd. Maar stom
genoeg kon ze zijn naam niet
herinneren.
“Stoere meid, die Mega Mindy”, mompelde de wedstrijdleider.
“Geen idee wie het is?”, polste
Mindy.
“Geen flauw idee.”
“Je hebt het in ieder geval
heel goed afgehandeld, eh,
hoe heette je ook al weer?”
“Tobias.
Maar
iedereen
noemt me Toby.”

Kruiswoordpuzzel
Horizontaal
4. Opslag voor de pion (cryptisch)
7. Duivelse computer (cryptisch)
12. Sla er munt uit (cryptisch)
13. Stad met een vereniging van over de 100 jaar
14. Wereldkampioen
16. Van deze opening krijg ik het benauwd (cryptisch)
19. Ooit was er een toptoernooi in deze stad
22. Zeer sterke vrouw
27. Het midden
28. Zo gaat de loper
29. Schaakschrift
30. Nederlands nummer 1
31. Ander woord voor rating
32. Gaat recht-toe-recht-aan (cryptisch)
33. Serieuze schaker (cryptisch)
35. Laatste fase van de partij
Vertikaal
1. Pxf7 of Lxh7 wat een fraai …
2. Belgische legende
3. Club uit Tilburg
5. Voormalig Engels wonderkind
6. Wereldschaakbond
8. Stad waar het Interpolistoernooi werd gehouden
9. Jac’ favoriete vis (cryptisch)
10. Best een gemene opening (cryptisch)
11. Afkorting schaakklok
15. Zo noemde men vroeger ook wel de toren
17. We noemen het geen vakje maar een …
18. Wereldkampioen
20. Club uit Zundert
21. Zoon van mijn smart
23. Geen kwantiteit maar …
24. Gelijkspel
25. Muzikale grootmeester (cryptisch)
26. Tegengambiet
34. Tovenaar uit Riga
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Kruiswoordpuzzel
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Studies

Zetdwang
Maar wit heeft nu een mooie
zet waarmee hij toch remise
maakt.
5. La3-c1!!

Er moet voorkomen worden
dat de koning veld b1 verlaat,
anders gaat het mat.
1. Pd1-e3

André van der Graaf
Deze keer heb ik drie studies
geselecteerd van Árpád Rusz,
een Hongaar die veel schaakstudies maakt. Hij heeft er
veel gemaakt met het thema
zetdwang en ik laat er hier
een paar mooie zien.
In de eerste stelling (uit
2013) is wit aan zet en speelt
voor remise. De zwarte pionnen zijn bijna aan de overkant,
maar gelukkig staan zijn eigen
stukken hem flink in de weg.

Is dus verplicht. Zwart
kan niks doen en speelt een
wachtzet:

De twee legale zetten die
zwart nu nog over heeft leiden beide tot pat!

1. ...		

Stelling 2 is een studie uit
2011.

f7-f6

Wit kan zijn stelling ook niet
verbeteren en speelt op zijn
beurt ook een wachtzet:
2. c2-c3
3. c3-c4
4. c4-c5

f6-f5
f5-f4

Als zwart doorloopt met de
pion, is het pat: 4…f3 5.exf3.
Zwart besluit dus te nemen.
4. ...		

f4xe3

De koning dreigt nu naar c2
te gaan, waarna mat volgt.
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Wit is aan zet en wint en
dat lijkt behoorlijk soepel
te gaan. Het plan is redelijk
recht-toe-recht aan.

Studies
1. Dh8xh3+
2. Dh3-f1+

Le5-h2
Lh2-g1

3. Td2-d4!!

En nu nog een keer de dame
offeren.

Hiermee voorkomen we dat de
zwarte koning de f-pion gaat
helpen te promoveren.
3. Pe8xf6

4. Pf6-g4!
5. Ke2xf1

4. Db1-b6!!
5. a5xb6

La8-g2

Zwart valt de dame aan. Spelen we deze weg, dan gaat
zwart promoveren en houden
we een remisestelling over
van paard tegen loper. Maar
wit heeft een erg sterke tussenzet waarmee hij toch kan
winnen.
Lg2xf1+

1. Tf3-d3+
2. Td3xd2

Kd7-c8

Zwart laat de dame slaan, want
hij heeft andere plannen.
Lf4-e3+

Wit staat een toren achter,
maar zwart is aan zet en die
kan alleen maar verliezende
zetten doen. Opnieuw zetdwang!
5. ...		
6. Ka7xb8
7. Kb8-a7

De laatste stelling is nog recenter en komt uit 2015; wit
is aan zet en wint.

Ld4xb6+

Als je goed naar de stelling
kijkt, kun je de eerste zet wel
raden. Het is een zet, die heel
natuurlijk aandoet.

2. ...		

Zwart kan ineens niet meer
weg en is in zetdwang, hij
moet nu 5…Lh2 spelen en na
6.Pxf2 staat zwart mat.

Le3xd4+

De koning kan nergens naartoe
en na: 3.Db6 Lxb6+ 4.axb6 is
het pat. Na 4.Kxb6 komt de
zwarte toren via a8 en a6 op
de 6e rij en wit kan nooit meer
dan remise halen. Maar gelukkig heeft wit beter. De witte
toren moet eerst worden opgeruimd.
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Kc8-d7
Kd7-c6

Zwart is weer in zetdwang
en verliest hierdoor ook zijn
pion, waarna wit ongehinderd
kan promoveren en de partij
winnen.

Info

Oplossingen Hertenspinsels
Ik hoop dat je de vakantiepuzzel leuk vond. De crux is
dat je goed moet uitrekenen
waar je de stukken en de pionnen neerzet. De opdracht
was:
figuur
neerzetten,
zwart is direct aan zet en
wit wint.
Diagram 1 (linksboven). Op h6
hoort een pion. Loper en toren op h6 kunnen niet winnen,
een paard verliest zelfs! De
dame wint ook, maar die heb
je elders nodig. 1...a2 [1...
Kc3, zwart probeert dame
tegen a-pion, maar het werkt
niet: 2.h7 Kc2 3.h8D Kb1 is
toch nog verloren] 2.h7 a1D
3.h8D+ [een bekende wending uit de eindspeltheorie]
Diagram 2 (midden boven).
Op b2 hoort de toren. Pion,
loper en paard verliezen vanaf b2. De dame wint, maar ook

hier geldt dat de dame vast
ergens anders nodig is. Winst
is simpel: 1...Kf7 2.Kd5 Ke7
3.Kc6 Kd8 4.Kd6 f5 5.f4
met zetdwang bijvoorbeeld.
Diagram 3 (rechtsboven).
De toren zijn we kwijt, die
staat in diagram 2. De pion is
remise, maar paard en loper
winnen vanaf c2. Hier komen
we straks op terug.
Diagram 4 (linksonder). Overduidelijk moeten we hier de
dame plaatsen. Een dame kan
zonder hulp een vrijpion laten
promoveren. Voorts dekt zij
vanaf a7 straks pion f2, dus
geen eeuwig schaak van de
zwarte dame.
Diagram 5 (midden onder).
Diagram 3 weten we nog niet
en we hebben over: een loper,
paard en pion. In diagram 5

winnen de loper en de pion.
Maar niet het paard! Na 1...
Kb6 2.Pd7 [2.Ke3 h3 3.Kf2 h2
verliest zelfs] is het remise.
Blijkt dus dat het paard moet
worden ingezet in 3 of 6.
Diagram 6 (rechtsonder).
De ontknoping: op c4 hoort
de loper. Makkelijk te zien:
paard is onzin (Kxa6) en op
pion c4 volgt:
1...Kxa6 2.Ke3 Kb6 3.Kd4
Kc6 met remise. Alles valt
op zijn plaats: diagram 6 is
voor de loper, dan moet in
diagram 3 het paard. Q.e.d.:
1...Kc7 2.Pd4 Kc8 3.Pb5
Kd7 4.Kb7 voor diagram 3 en:
1...h3 2.Kg3 f2 [zetdwang!]
3.Kxf2 h2 4.Kg2 g3 5.Kh1
g2+ 6.Kxg2 h1D+ 7.Kxh1
Kxc5 8.a7 voor diagram 5.

Oplossing Minorpromotieopgave
Dit maal een studie van De
Feijter (1934). Wit wint als
volgt:
1.f7 [dreigt promotie tot
dame] 1…Lxf7 [de enige
zet] 2.g6+ Lxg6 [Na 2...

Kg8 3.gxf7+ Kxf7 staat de
zwarte koning buiten het
vierkant, derhalve wint wit
de wedren der vrijpionnen:
4.b6 b3 5.b7 b2 6.b8D]
3.hxg6+ Kh6! [een slim
zetje waar straks pas de
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waarde van blijkt] 4.b6 b3
5.b7 b2 6.b8T!! [nu zie je
pas de waarde van 3…Kh6.
Na 6.b8D? b1D 7.Dxb1 (iets
beters is er niet) is het pat]
6...Kxg6 7.Kg4 b1D 8.Txb1
[is niet moeilijk meer]

Jeugdkalender
Oktober
1		
2		
9		
15		
23		
29		
30		

KNSB Jeugd Club Competitie, ronde 2 in Den Bosch
KNSB Stertrainingen 2
District Cup 1
11e BSV Jeugdtoernooi in Bergen op Zoom
9e Loek van der Heide toernooi in Waalwijk
57e Huttontoernooi door de Haagse SB
KNSB Stertrainingen 3

November
6		
11		
12		
13		
20		
25		
27		

District Cup 2
NK Schoolschaken VO, Kwalificatie 1 op Playchess
KNSB Jeugd Club Competitie, ronde 3 in Den Bosch
BG1 SV Gardé Jeugdtoernooi in Soerendonk
KNSB Stertrainingen 4
NK Schoolschaken VO, Kwalificatie 2 op Playchess
Meisjeskampioenschappen in Waalwijk

December
3		
9		
10		
11		
11		
18		
27, 28, 29 en 30		
30		

Open NK rapid voor de jeugd in Eindhoven
NK Schoolschaken VO, Kwalificatie 3 op Playchess
KNSB Jeugd Club Competitie, ronde 4 in Den Bosch
KNSB Stertrainingen 5
District Cup 3
BG2 Kersttoernooi Jeugd Eindhoven
Persoonlijke kampioenschappen CD in Tilburg
PK E dag 1 in Tilburg

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

“Schaken
en liefde zijn besmettelijk op iedere leeftijd” (Salo Flohr)
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O

mdat het schooljaar weer begint en omdat ik
genoten heb van de Olympische Spelen, bovenstaande titel. Wat jammer en wat goed,
lijkt mij de beste omschrijving van onze prestaties
op de spelen in Rio. Nu de NOC-NSF eens overtuigen
om denksporten toe te laten. Om je snel rijklaar te
hebben voor het nieuwe schaakseizoen een zestal
diagrammen. Voor elke stelling geldt: wit aan zet wint
en zwart aan zet wint. Lekker economisch. Maar… Er is ook een dummy!
Een stelling zonder winst. Want zo gaat het in het echte schaken ook.
Daar weet je immers ook niet altijd wanneer je een gewonnen stelling
hebt! Succes en veel plezier in het nieuwe schaakseizoen bij alle fijne
toernooien en wedstrijden.
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Hertenspinsels

In de startblokken

