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Inhoud
Voorwoord
Minorpromotie 58
In Minorpromotie 32
(jaargang 9 nr.3) staat
te lezen op bladzijde 9
hoe men is gekomen tot
de naam Samoerai opening
voor 1.h4. Arno zegt dat
het komt door de directe
aanval richting de koning.
Hij vermeldt eveneens
hoe dapper de Samoerai
waren. Ze leefden volgens
hun erecode: de bushido.
Nu besef ik dat we een
schaakblad zijn, maar
toch zie ik veel overeenkomst tussen de krijgskunst en het schaakspel.
Sommige
historische
bronnen vermelden dat
het schaakspel gebruikt
is voor de opstelling van
legers. Het schaakspel
zou je ook goed kunnen
zien als de vechtsport
voor het brein. Hoe cool
is dat wel niet?
Natuurlijk hebben we
ook andere onderwerpen
deze keer, lees maar gauw
verder!

Minorpromotieopgave

2

Voorwoord en Inhoud

3

De schaakkampioen van Sesamstraat

4,5

De wereld rond: Japan

6,7

Jessica’s corner

8,9

In de spotlight: SV De Pion
Schaak eens anders
Studies met André

10-14
15
16,17

Oplossingen Hertenspinsels

18

Jeugdkalender

19

Hertenspinsels

20

3

Schaakverhaal

De schaakkampioen van Sesamstraat
de partij naspelen en kijken
wat ik goed en niet goed heb
gedaan”
“En heeft u die partij gewonnen, meneer Aart?”

“O ja, Tommie? Goh, dat wist
ik niet. Nou, dan wil ik er
wel wat over vertellen. Kijk
maar eens goed naar deze
stelling.”

“Nee, helaas niet. Maar het
was dan ook tegen een hele
goede tegenstander.”

Kees van Hogeloon
Meneer Aart zat in diep
gepeins gebogen over een
schaakbord en zag niet dat
Tommie eraan kwam. Hij
schrok daarom behoorlijk
toen Tommie ineens enthousiast “Hallo, meneer Aart!”
riep.
“Sorry, meneer Aart, ik wou
u niet laten schrikken, hoor.”
“Geeft niks, Tommie. Ik was
even verdiept in een stelling
op het schaakbord.”
“Bent u aan het schaken, meneer Aart? Maar, dat doe je
toch altijd met z’n tweeën?”
“Jawel, natuurlijk. Maar ik
ben niet aan het schaken.
Ik ben een partij aan het
naspelen. Ik heb alle zetten
opgeschreven,
genoteerd
noemen we dat, en nu kan ik

“O ja? Wie dan?”
“O, iemand die jij niet kent.
Iemand van buiten Sesamstraat. Want hier in Sesamstraat is er niemand die mij
kan verslaan op het schaakbord. Ik ben als het ware de
schaakkampioen van Sesamstraat.”
“Zo, poe hé! Dan bent u wel
goed! En waarom heeft u
die partij verloren, meneer
Aart? Die partij die u nu aan
het naspelen bent.”
“O, daar zou jij niks van begrijpen, Tommie. Schaken is
heel ingewikkeld, weet je.
Daar moet je heel slim voor
zijn.”
“Maar ik kan wel schaken,
hoor! Ik heb zelfs een
schaakdiploma. Stap 2!”
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Meneer Aart ging er eens
goed voor zitten, maar wel
zodanig dat Tommie alles
goed kon zien op het schaakbord.
“Ik had wit in deze stelling.
Ik sta al een pion achter,
maar dat is niet eens mijn
grootste probleem. Kijk, die
loper op d3 is heel vervelend.
Die pent mijn paard op e2. De
zwarte dame staat ver weg,
op a7, maar zodra ik mijn
paard op d4 wegspeel heeft
die de belangrijke diagonaal
a7-g1 in handen. En ik moet
mijn paard wel wegspelen,
want het staat twee keer
aangevallen en maar één keer
verdedigd. En dan dreigt er
ook nog Pe3 schaak. Daarom

Schaakverhaal
heb ik hier het paard op f5
maar geslagen, maar uiteindelijk heeft dat niet mogen
baten en heb ik de partij
verloren. Begrijp je het een
beetje, Tommie?”
“Nee, meneer Aart, ik snap
er helemaal niets van.”
“Ja, ik was er al bang voor.
Geeft niks, Tommie. Schaken
is ook héél ingewikkeld.”
“Nee, ik snap niet waarom u
niet gewoon met uw dame die
loper op d3 slaat.”

Meneer Aart grinnikte.
“Maar Tommie, dan slaat
zwart terug met de pion op
c4 en ben ik mijn dame kwijt.
En je hebt toch hopelijk al
bij Stap 1 geleerd dat een
dame meer waard is dan een
loper?”
“Ja, maar dan slaat u toch
met de toren op c8 en staat
zwart mat?”
Enkele seconden lang was
meneer Aart doodstil.
“Verdraaid”, stamelde hij.
“Allemachtig! Je hebt gelijk!
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Dat ik dat niet gezien heb!”
“Hé, meneer Aart...”
“Ja, Tommie, zeg het eens.”
“Betekent dat nu dat ik de
schaakkampioen van Sesamstraat ben?”
Meneer Aart keek een
beetje sjacherijnig. En Tommie liep met een brede grijns
verder.

Japan

De wereld rond
Waarom de vreemde zet 1.h4
ook wel de Samoerai opening
wordt genoemd is omdat meteen de koningsaanval wordt
gestart. Ook hopende dat de
tegenstander al snel in het
spreekwoordelijke (Samoerai) mes/zwaard loopt!

Arjon Severijnen
Na een lange zeereis vanuit
Amerika over de Stille Oceaan, bereiken we de oostkust
van Japan. Wist je dat Japan
bestaat uit maar liefst 6852
eilanden en de hoofdstad
Tokyo is?
Er bestaat niet zoiets als de
Japanse schaakopening, wel
zijn er enkele varianten die
een klein beetje met Japan
te maken hebben.
Eén van de meest bijzondere
varianten is de zogenaamde “Samoerai opening”. Het
verwijst naar een groep van
Japanse krijgers, die je misschien wel kent uit films op
tv. Ze zijn vooral bekend geworden omdat ze ontzettend
goed kunnen vechten met
speciale lange zwaarden, die
ook wel Samoerai zwaarden
worden genoemd.

Ik zou je zeker niet gaan adviseren om 1.h4 zelf te gaan
spelen, behalve dan misschien
in een snelschaakpotje. De zet
gaat helemaal in tegen de bekende gouden regels! Daarom
laat ik graag een voorbeeldje
zien van hoe een sterke zwartspeler deze opening snel afstraft.
1. h2-h4

2. g2-g4		
Wit heeft agressieve plannen vandaag! Hij hoopt door
zo snel mogelijk zijn pionnen
naar voren te gooien, een gevaarlijke koningsaanval op te
kunnen zetten. Maar als er
achter die pionnen geen ontwikkelde stukken klaar staan
om de aanval in te zetten,
heeft dat helemaal geen zin.
2. ...		
3. g4-g5

d7-d5
h7-h6

e7-e5

Het beste wat je met zwart
kunt doen; gewoon normaal de
gouden regels volgen: pak het
centrum en ga vervolgens zo
snel mogelijk je stukken ontwikkelen!
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Na enkele zetten, waarin wit
echt helemaal niets aan ontwikkeling gedaan heeft, is het
nu tijd om hem aan te pakken!
Wit dreigt de pion op g5 te
gaan verliezen en heeft eigenlijk geen goede mogelijkheden
meer om dit te voorkomen.
Een leuke uitspeelstelling is
bijvoorbeeld de stelling na
4.gxh6. Je zult merken hoe

Japan
snel zwart al zijn stukken kan
ontwikkelen en hoe ontzettend slecht de witte stelling
al is. Eigenlijk staat zwart al
compleet gewonnen, wit kan
bijna niet voorkomen dat hij
binnen enkele zetten materiaal zal gaan verliezen. En dat
al na 4 zetten!

omdat zijn arme paard op g1
ongedekt staat.
7. Pg1-f3
Eindelijk heeft wit geleerd om
zijn stukken te ontwikkelen!
7. ...		

En wit kan groot materiaalverlies niet meer voorkomen. Als
wit bijvoorbeeld nog 13.Pb5
speelt volgt simpel 13…d4
waarna hij minimaal de loper
verliest of anders de dekking
op f2 moet opgeven.

Dg5-h5

4. Lf1-g2
De witspeler ziet in dat het
toch weleens tijd wordt om
een stuk te gaan ontwikkelen.
Ook verdedigt hij de toren
op h1, zodat zijn h-pion niet
langer gepend staat.
“Beter laat dan nooit”, zou je
denken? Ik kan je verklappen
dat het nu al veel te laat is.
Ondanks dat we net begonnen
zijn, is de witte stelling al compleet hopeloos!
4. ...		
5. h4xg5
6. Lg2xh1

h6xg5
Th8xh1
Dd8-g5

Analysediagram
(13.Pb5 d4)
Alleen krijgt wit de kans niet
om zijn ontwikkeling af te
maken. Zwart blijft nu vervelende zetjes doen en als
hij daarna ook nog een extra
stuk bij de aanval haalt is het
snel bekeken.
8. Lh1-g2
9. Pf3-d4
10. Lg2-f1
11. d2-d3
12. Lc1-e3

e5-e4
Dh5-h2
Pg8-f6
Pf6-g4
c7-c5

Wit krijgt niet eens de kans
om de pion op d5 te slaan,
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In de partij probeerde wit nog
wat andere zetjes te spelen,
maar werd uiteindelijk op zet
17 mat gezet.
Zo zie je maar dat de gouden
regels er niet voor niets zijn.
Stukken ontwikkelen, het
centrum controleren en je
koning veilig stellen zijn veel
verstandiger dan direct vanaf
de eerste zet met al je pionnen naar voren te stormen!

Jessica’s corner

Jessica de Haas

“Grijp de sleutel”

Een lesje strategie
Tactiek, tactiek, tactiek. Veel mensen zijn het erover eens: om een betere schaker te worden,
moet je puzzels oplossen. Maar wat doe je als je daar tijdens een partij niet op terug kunt vallen? Dan is het toch wel erg handig als je een slim plannetje kunt verzinnen.
De strategie die we voor deze Minor benadrukken:
Als je materiaal hebt gewonnen, val dan niet meteen je tegenstander aan. Zorg er in plaats van
voor dat je al je stukken ontwikkeld hebt en je koning in veiligheid hebt gebracht. Alleen als
je eigen kamp veilig is en je stukken goed met elkaar kunnen samenwerken, moet je de aanval
starten. In je eentje kun je nooit een heel leger omverblazen! Wees geduldig. ;-)
De praktijk
In de volgende stelling heb je meer materiaal dan je tegenstander. Plaats jezelf in de schoenen van de witspeler en bedenk een plan. De kans is groot dat je wint, je hebt een toren en een
paard extra, maar zonder strategie maak je het moeilijker voor jezelf.

Opdracht: Je hebt zeer actieve stukken en je zou al een aanval kunnen beginnen.
Wat ga je doen?
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Jessica’s corner
Stap 1:
Pak een bord en zet de stelling op. Doe alsof het een echte partij is. Raak geen stukken aan.
Stap 2:
Vind een aanvalsdoel en bedenk hoe je dat doel aan gaat vallen. Wat is je plan?
Stap 3:
Welke zet zou je nu spelen?
Jouw aanvalsdoel
Heb je de pion op e6 als aanvalsdoel gekozen?
Probeer, voordat je verder leest, eens uit te leggen waarom.
Uitleg:
De pion kan niet bewegen. En het is altijd makkelijker om iets aan te vallen wat
zich niet verplaatst. Als je tikkertje speelt met je buurjongen, kun je hem ook
makkelijker aftikken als hij stil blijft staan. Als hij gaat rennen moet je er veel meer
moeite voor doen. Daar kun je het mee vergelijken.
Op welke zet viel je keuze?
De juiste zet in de stelling is 1. Lb5–c4. Het opent de b-lijn voor de toren en het valt de pion
op e6 aan. Het maakt niet uit wat zwart doet, het is hopeloos. Bijvoorbeeld:
1…Td8-h8

2. Tf1-f6 (aanval nr. 2 op e6)

2…Th8-d8

Het plan
Je hebt nu met de loper en de toren e6 aangevallen.
Dat is de pion die jij van het bord af wil slaan. Wat is je plan?
Om alle stukken in de juiste positie te brengen: plaats je stukken op velden
waar ze de pion aan kunnen vallen. En wat nu? Er zijn twee aanvallers,
maar ook nog twee verdedigers (zwarte koning en loper).
Grijp de sleutel
De sleutel om deze positie (en vele andere) te winnen is om al
je stukken te gebruiken!
3. Tb2-b6! En nu is de e6-pion drie keer aangevallen en maar twee keer
gedekt, wat betekent dat jij wint.
Stel: zwart kan deze pion nog een derde keer dekken met een ander stuk, wat zou je
dan nog kunnen doen? Dan heb je nog een paard dat je op c5 of op f4 kunt plaatsen.
En tata… Pion e6 zal vallen met vier aanvallers en maar drie verdedigers.
Dit voorbeeld laat zien hoe belangrijk het is om je hele leger te gebruiken.
Schaken is een groepsactiviteit. Laat je stukken met elkaar samenwerken,
om zo het doel dat jij met hen voor ogen hebt te bereiken.
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SV De Pion

SV De Pion
SV De Pion uit Roosendaal is opgericht in 1929 (88 jaar
oud dus) en heeft een flinke jeugdafdeling sinds ongeveer 1970. Al jaren zitten we ruim boven de honderd
leden. Momenteel hebben we 112 leden binnen onze
vereniging. Al onze leden zijn lid van de Koninklijke
Nederlandse Schaakbond. De seniorenafdeling heeft 70
actieve leden en er spelen 44 kinderen bij de jeugd.
Er zijn 8 jeugdleden die alleen maar bij de senioren
spelen, maar volgens de schaakbond nog jeugdlid zijn.
Volgens de normen van de schaakbond hebben wij dus
52 jeugdleden en 60 senioren.
Het bestuur
Het bestuur vergadert elke zes weken en het onderwerp Jeugd staat vast op
de agenda. Het bestuur vindt het belangrijk dat er een goed georganiseerde
jeugdafdeling is binnen de vereniging. En daar is draagvlak voor vanuit de
senioren afdeling, want zij betalen mee aan de kosten van de jeugdafdeling. Er moeten kinderen door blijven stromen vanuit de jeugd naar de
senioren zodat het voortbestaan van de vereniging gegarandeerd is. Er zijn
vier bestuursleden die altijd aanwezig zijn bij de jeugdafdeling omdat ze
vastomlijnde taken hebben voor de jeugd maar ook onze voorzitter is een
trouwe gast bij de jeugd. Hij speelt partijtjes tegen kinderen die geen competitiewedstrijd hebben.
Op deze manier blijft hij goed op de hoogte van het reilen en zeilen van de jeugdafdeling.
Het Jan Tinbergen College
Onze jeugdafdeling is gehuisvest op het
Jan Tinbergen College. Het is een prachtige nieuwe school waar wij de beschikking hebben over een grote ruimte op
de tweede verdieping met daaromheen
lokalen waar we de lessen kunnen verzorgen. Voor een jeugdafdeling is een school
voor voortgezet onderwijs ideaal als huisvesting. Er zijn drie personen binnen het
bestuur die eigen sleutels hebben van het
gebouw en we kunnen er in principe altijd
terecht voor een vast bedrag per jaar, als
we het maar van tevoren melden. Klein
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minpuntje van deze situatie is dat de senioren en de jeugd in verschillende locaties zitten en ze
daardoor elkaar te weinig zien.
Schaaklessen
Al onze leden volgen schaaklessen via de Stappenmethode. Er zijn per seizoen 25 lessen van 18:00 tot
18:45 uur op het JTC. We proberen kleine klasjes te maken en soms zijn er zelfs twee trainers per
groepje. Onze oudere jeugdleden stimuleren we om schaaklessen te geven en om een trainerscursus
te volgen. Alle kosten van de trainerscursus komen voor rekening van de vereniging als ze de cursus
afmaken en daadwerkelijk les gaan geven. Momenteel hebben we zes leden die op een trainerscursus
zitten bij Dolf Meijer en na deze cursus zullen alle trainers binnen onze vereniging gediplomeerd zijn.
Voor de schaaklessen die ze geven, krijgen ze een vergoeding van 8 euro per les. Demonstratieborden worden nog wel gebruikt, maar steeds vaker kiezen de trainers ervoor om gebruik te maken van
de beamers en de interactieve borden in de lokalen. Met behulp van chess.novotea.com tonen zij
stellingen op de digitale borden die in de lokalen aanwezig zijn. Enkele trainers brengen hun laptop
mee en gebruiken Chessbase waar ze al hun lesmateriaal in hebben staan.
Chessity
Al onze jeugdleden en onze trainers hebben een account bij Chessity. Binnen het
bestuur is er één persoon aangesteld die
verantwoordelijk is voor de organisatie
hiervan. Op het leerplein kunnen de leerlingen gebruik maken van de computers
die er staan en dat doen ze ook in de pauze en na de wedstrijden. We hebben als
schaakvereniging een eigen inlognaam en
wachtwoord waarmee we op alle computers binnen de school kunnen inloggen.
Competities
Van 19:00 tot 20:00 spelen alle kinderen (dubbelrondige) wedstrijden in groepen van 10 of 12. Meestal hebben we vier groepen. Het programma en de uitslagen staan op www.chess-results.com zodat
iedereen deze competities kan volgen. Op deze manier bouwen we ook een mooi archief op van al
onze competities. Dat geldt trouwens ook voor de competities bij de senioren. Voor de bovenste drie
per groep is er per half jaar een grote beker en zij promoveren naar een groep hoger.
Contributie
Voor 25 schaaklessen betalen de kinderen 50 euro per jaar. Voor het deelnemen aan de competities
betalen ze 40 euro per jaar. Iedereen mag een maand gratis proberen, maar daarna moeten ze beslissen of ze doorgaan met schaken of niet. Het is maar uiterst zelden dat ze geen lid worden na een
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maand. In totaal betalen jeugdleden dus 90 euro contributie per jaar. De kosten van Chessity zijn
daarbij inbegrepen.
De duim
Een speciale prijs die je elk half jaar kunt winnen is de duim.
De duim gaat naar een jeugdlid dat op dat moment volgens
de jeugdleiders het beste lid is voor de jeugdafdeling. We
kijken dan vooral naar sportiviteit en gedrag. Je kunt de
duim niet winnen als je in die competitie een beker wint.
En je kunt maar één keer in je leven de duim winnen.
Clubkampioen
Clubkampioen word je als je over de twee competitiehelften
van het seizoen het best hebt gepresteerd in de hoogste
groep. Je wordt dan uitgeroepen tot jeugdkampioen van
dat jaar en je naam wordt gegraveerd op een wisselbeker
die stamt uit 1973. De clubkampioenen staan ook vermeld
op onze website.

www.depion.nl
De website van je vereniging vervult een centrale rol binnen je vereniging. Om te beginnen zullen mensen die op zoek zijn naar een
schaakvereniging hier de nodige informatie
moeten kunnen vinden. En voor de bestaande leden moet er alle informatie staan die ze
graag zouden willen hebben. Zo wordt er bij
De Pion bijvoorbeeld van elke schaakles per
Stap een verslagje gemaakt met wat er tijdens
de les is behandeld en wat het huiswerk is. De
ouders kunnen het verslag teruglezen op de
website. Dat is vooral erg handig als een kind een les heeft gemist. Ook de kalender op de website
is erg belangrijk. In de kalender staat precies vermeld wanneer de 25 schaaklessen zijn en wat er te
doen is op de 30 clubavonden.
Foto’s
Binnen De Pion zijn er verschillende leden die mooie foto’s kunnen maken en daar wordt veelvuldig
gebruik van gemaakt. Er is een speciaal fotoarchief op het internet waar we al onze foto’s bewaren.
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Je kunt dat archief gemakkelijk vinden via de voorpagina van onze website. In het begin van het
seizoen vragen we aan alle ouders of ze bezwaar hebben dat hun kinderen worden gefotografeerd
maar tot op heden zijn er nog geen ouders geweest die bezwaar hebben gemaakt.
Sjors Sportief
Dit landelijke project bestaat al vijf
jaar en loopt momenteel in ruim
vijftig gemeenten
en is enorm succesvol. In Roosendaal
komt de subsidie
om sport en cultuur
te stimuleren onder
jeugd van de Rabobank. In gemeenten
die aangehaakt zijn
bij Sjors Sportief kunnen clubs en verenigingen eenvoudig een activiteit online aanmelden. Je komt
als vereniging in een kleurrijk boekje terecht dat op alle basisscholen wordt uitgedeeld. Kinderen
kunnen zich vervolgens op de website van Sjors Sportief digitaal inschrijven voor proeflessen bij
onze schaakvereniging. Via Sjors Sportief bieden wij drie gratis schaaklessen aan. Bovendien mogen
ze na die schaaklessen gratis blijven komen schaken van zeven tot acht tot aan het einde van het
seizoen. De laatste jaren hebben we ongeveer dertig tot veertig aanmeldingen vanuit dit project en
we houden er gemiddeld per seizoen zo’n tien nieuwe leden aan over. Het is een ideale manier voor
je ledenwerving. Het zou de moeite waard zijn eens na te gaan of er een Sjors Sportief project bij
je in de buurt actief is!
Gemeentesubsidie
In Roosendaal krijgen we een subsidie van 21 euro per jeugdlid als ze in de gemeente Roosendaal
wonen. De aanvraag moet wel zorgvuldig en vooral tijdig gedaan worden! Als je als jeugdvereniging
nog geen gemeentelijke subsidie ontvangt, zou je bij de gemeente eens navraag naar de mogelijkheden kunnen doen.
Frietjes eten
We sluiten het seizoen bij de jeugd af met een feestelijke diploma- en prijsuitreiking. We laten een
frietkar komen en alle jeugdleden mogen twee uur lang onbeperkt frietjes en snacks eten. Alle andere
leden van de familie mogen meekomen en tegen kostprijs meedoen. Het is altijd een fantastische
happening om het seizoen zo af te sluiten.
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Vrijwilligers
Naast de drie vaste jeugdleiders is de jeugdafdeling erg afhankelijk van een aantal vrijwilligers. Het
zijn vaak ouders die meehelpen met de competities of het winkeltje. Eens per jaar worden ze in het
zonnetje gezet en ontvangen ze een kleine attentie. Ook bij toernooien die we organiseren kunnen
we gelukkig altijd rekenen op een groot aantal vrijwilligers.
Tenslotte
We denken dat de organisatie van de jeugdafdeling bij De Pion best goed georganiseerd is en dat we
een gezellige club hebben. De meeste leden hebben het schaken echter als tweede of derde sport.
We krijgen helaas maar heel moeizaam onze jeugdleden naar toernooien buiten Roosendaal. Daardoor
hebben wij als vereniging nog niet heel veel echt goede schakers kunnen leveren. Maar er zijn wel al
heel veel kinderen die een aantal leuke jaren hebben doorgebracht bij onze club en de rest van hun
leven plezier zullen hebben van dit prachtige spelletje.
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Schaak eens anders

Hepta schaak

Dhr. Toeré
Ik had een bijzondere droom
een week of wat geleden. Ik
was in een kamer met niemand
minder dan Herman Grooten!
Een schaakbord kwam al gauw
tevoorschijn. Een dag later
zou er KNSB competitie zijn.
Dat is mooi, dacht ik, nu kan ik
allerlei voorbereidingen gaan
zien. Ik ging bedeesd zitten
en hoopte op een masterclass
theorie. Mijn teleurstelling
was dan ook groot toen bleek
dat Herman me een schaakvariant liet zien: Hepta schaak.
Hepta schaak wordt gespeeld
met dobbelstenen erbij. Eerst
gooien om wie er mag beginnen. As je dat wint bepaal je de
beginopstelling, een Fischerrandom motief. Voorts heb je
natuurlijk ook de witte stukken. Zwart is verplicht jouw
beginopstelling over te nemen. Veel van precieze Hepta
regels zijn me ontschoten, zo

gaat dat nu eenmaal met dromen. Maar wat me wel helder
bijgebleven is, is de uitleg over
de naam Hepta. Het is een samen voegsel van Hermans familie: He van Herman, de P van
Petra en de T van zoon Tommy.
De betekenis van de A werd me
niet duidelijk gemaakt. Voorts
staat Hepta voor het getal 7
in het Oud-Grieks.

In Hepta schaak gooit je in totaal maar 7 keer met de dobbelstenen. Er zijn drie dobbelstenen, maar de volgorde qua
aantal is: 3, 2, 1, 2, 3, 2 en 1.
Gooi je een 1 dan moet er een
pion van het bord verdwijnen.
Van jezelf of van de tegenstander. Met alle andere ogen
die er gegooid worden mag je
stukken verplaatsen. Maar wel
één stuk per steen. Je gooit
voor het eerst (altijd met
drie stenen), bijv: 1, 4, 6. In
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de diagramstelling neem je een
eigen pion weg, de d-pion. Met
Td1 speel ik vier zetten; slaan
op: d7, d8, e8, f8. Met mijn
paard speelt ik vervolgens 6
maal: Pe1-f3-g5-f7-h8-g6-e7

Nu is zwart aan zet. Gooit ook
met drie stenen. Dan is wit
weer aan zet (met twee stenen! Zie schema). De bedoeling
is om alles te veroveren. Is er
na zeven wederzijdse beurten
iets over van zwart of wit dan
is het remise. Je mag ook allerlei eigen regels verzinnen. Ik
ben slechts de boodschapper…

Studies

Stikmat
Zwart staat twee torens
voor, maar wit aan zet kan
mat geven.
1. Dc6-e6+

F. Köhnlein heeft onderstaande studie bedacht in 1918.

Kg8-h8

Naar f8 zou mat in 1 zijn.
2. Pe5-f7+
Kh8-g8
3. Pf7-h6++
Dubbelschaak.
3. ...		

Kg8-h8

Het mooie aan deze studie is
dat er twee varianten zijn,
één voor elke hoek. De sleutelzet is:

André van der Graaf
Onze eerste stelling is van
Lucena, waarvan de originele
versie is gemaakt in 1497. De
versie die ik hier laat zien is
gecorrigeerd in 1918 om een
alternatieve oplossing weg te
halen.

Wit aan zet wint.

1. Pd6-b5+

En nu doet wit een opmerkelijke zet:
4. De6-g8+

Tb8xg8

En wit kan nu mat geven met
het paard.
5. Ph6-f7#
Dit is het basisidee van een
stikmat, de eigen stukken
blokkeren de vluchtvelden
van de koning en een paard
geeft de matzet.
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Nu kan zwart kiezen. Na
1…Kb8 is het vlot uit: 2.Dd6+
Ka8 3.Pc7+ Kb8 [3...Txc7
4.Dxf8+ Tc8 5.Dxc8#] 4.Pa6+
Ka8 5.Db8+ Txb8 6.Pc7#. De
andere oplossing is:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

...		
De6-d6+
Dd6xe5+
Pb5-d6+
De5-e6+
Pd6-f7+
Pf7-h6+
De6-g8+
Ph6-f7#

Kc7-d8
Kd8-e8
Ke8-f7
Kf7-g8
Kg8-h8
Kh8-g8
Kg8-h8
Tf8xg8

Studies
7. ...		

Df8-d8

Met 7…Pb5 8.Pxf8 gaat het
mat niet door, maar resteert
er een volkomen verloren
eindspel.
8. Dg3-b8+
9. Pd7-b6#
De laatste studie is een klassieker onder de eindspelstudiekenners, een idee van
Seletsky uit 1933.

2.
3.
4.
5.
6.

...		
Pd3-c5+
Le2-a6+
Dg5-g3+
La6-b7+

Dd8xb8

Ke6xd7
Kd7-c8
Kc8-b8
Kb8-a8

Wit offert alvast zijn loper
om het matnet te dichten.
6. ...		
7. Pc5-d7

Lc6xb7

Zwart sterft liever gracieus.
Tot de volgende Minor!

Wit aan zet wint.
Let wel: elke afwijking van de
hoofdvariant kost zwart de
dame waarna hij in een verloren eindspel terecht komt.
Wit begint met een stille zet:
1. Dg1-g5
2. Kf2-g1

Kf7-e6+

De koning moet naar g1. Later
zien we waarom.

Nu zien we waarom de koning
naar g1 moest. Als de koning
naar e1 was gegaan kon zwart
hier over de e-lijn een schaakje geven. Nu heeft zwart niet
anders dan de dame te geven
of mat te gaan.
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Info

Oplossingen Hertenspinsels
Ik neem aan dat het vinden
van de openingsvallen niet al
te moeilijk was? Behalve diagram 6 (rechtsonder) dan.
In alle diagrammen was wit
aan zet. Ter vergelijk de juiste oplossingen:
Diagram 1 (linksboven). Een
valletje uit het Frans. Na:
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5
4.c3 Pc6 5.Pf3 Db6 6.Ld3
cxd4 7.cxd4 Pxd4? volgt
onaangenaam: 8.Pxd4 en het
wordt erger na 8…Dxd4?
9.Lb5+ 1-0.
Diagram 2 (midden boven).
Afkomstig uit de Caro-Kann:
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Pc3
dxe4 4.Pxe4 Pd7 5.De2
Pgf6 6.Pd6# Pardoes mat,
wereldkampioen
Aljechin
heeft ooit zo een toernooipartij gewonnen!

Diagram 3 (rechtsboven). Is
hier nu gekoppeld aan het
Pools: 1.d4 b5, maar kan ook
in het Damefianchetto: 1.e4
b6. Men zie: 1.d4 b5 2.e4
Lb7 3.Ld3 f5 4.exf5 Lxg2
5.Dh5+ g6 6.fxg6 Pf6 De
diagramstelling. Wit geeft
fraai mat: 7.gxh7+ Pxh5
8.Lg6#
Diagram 4 (linksonder). Weer
een zeldzame opening, de Sokolsky, ook wel Orang-Oetan
genoemd. Tarrasch noemde
deze opening “De aap.” 1.b4
c6 2.Lb2 Db6 3.a3 a5 4.c4
axb4 5.c5 Dxc5? 6.axb4
Dxb4 7.Txa8 en wint.
Diagram 5 (midden onder).
Deze stelling komt uit de Siciliaanse opening. Dus zeker
niet zeldzaam. De zet: 8.e5
heeft al menig slachtoffer
gemaakt. 1.e4 c5 2.Pf3

Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6
5.Pc3 d6 6.Lc4 g6 7.Pxc6
bxc6 8.e5 dxe5?? 9.Lxf7+!
Kxf7 10.Dxd8 moet genoeg
zijn voor de winst.
Diagram 6 (rechtsonder).
Een stelling met wat magie.
Eerlijk zeggen: wie had hem
goed? Na: 1.d4 d5 2.c4
Pf6 3.cxd5 Pxd5 4.e4 Pf6
5.Pc3 Pc6 6.Pf3 Lg4 7.d5
Pe5 hebben we de diagramstelling. 8.Pxe5!! Dit geloof
je toch niet, maar toch is er
winst na: 8…Lxd1 9.Lb5+ c6
10.dxc6 het best voor zwart
is nu: 10…a6 11.c7+ axb5
12.cxd8D+ Txd8 13.Pxd1
met stukwinst.

Oplossing Minorpromotieopgave
Weer een studie van Rinck
(1932). Rinck is een van
mijn favorieten. Wit wint
als volgt:
1.c7 [1.Pxg4 Pxc6 is remise]
1...Th4+ [het enige want

de c-pion staat op promoveren] 2.Kg8 Pc6! [sterk;
dreigt 3.c8D Pe7+] 3.Pxc6+
Kb6 [valt twee figuren aan]
4.c8T!! [De pointe van de
studie. Promotie tot dame:
4.c8D Th8+ 5.Kxh8 leidt
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tot pat] 4...Kb7 5.Pe7 [en
dit eindspel is niet moeilijk
meer, bijv: 5…Th3 6.Txc5
Txd3 7.Td5 Ta3 8.c5]

Jeugdkalender
April
2 			
9			
9			
14 en 15			
17			
22 t/m 29			

District Cup 7
KNSB Stertrainingen 8 		
NBSB Pupillendag FGH in Deurne
NK Jeugd E in Tilburg
BG5 TSV Rochade Jeugdtoernooi in Tilburg
NK Jeugd ABC in Assen

Mei
7			
13			
14			
20			
21			
25 t/m 27			

KNSB Stertrainingen 9
NK Jeugd clubteams E in Zuid-Scharwoude
KNSB Stertrainingen 10
NK Scholen BO, finale dag 1 in Nijmegen
KNSB Stertrainingen 11
NK Jeugd D in Rijswijk

Juni
3			
5			
10			
11			
17			

NK Scholen BO, finale dag 2 in Nijmegen
BG6 HMC Jeugdtoernooi in Den Bosch
NK Scholen BO, finale gr 3 t/m 5 in Nijmegen
KNSB Stertrainingen 12
Nationale Pupillendag FGH in Meppel

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

“Haast is
de grootste vijand
in het schaken”
(Znosko-Borovsky)

19

H

et moet niet gekker worden, door toedoen van
Toeré ben ik al verplicht om nu mijn eindspelrubriek hier te houden. Toeré kan overtuigend
zijn, laten we het daar maar op houden. Om te beginnen de eerste twee diagrammen, die je zelf thuis kunt
uitschrijven. Persoonlijke studie zonder mijn hulp,
dat kan best! Opgaven 3 en 4 mag je uitproberen, in
de volgende Minor worden die verder uitgewerkt. Opgaven 5 en 6 laten zien dat oppositie niet zaligmakend
is. Opgave 5 gaat om het thema vierkant: 1.c5 wint direct. In diagram
6 heeft wit niets aan de oppositie na: 1.Kf6, want hier komt het thema
randpion aan bod. Daar wil ik graag later eens een artikel over schrijven,
best als Toeré op vakantie is of zo, lijkt me…

Beide kleuren

Beide kleuren

Wit aan zet

Wit aan zet

Wit aan zet

Beide kleuren

Hertenspinsels

Pionnekes (3) Oppositie II

