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Inhoud
Voorwoord
Minorpromotie 59
Wat hebben we zoal voor
jullie deze Minorpromotie? Kees heeft zich overtroffen met een prachtig
schaakverhaal. Dat zou je
nu meteen even moeten
gaan lezen.
Buiten onze gebruikelijke
stukjes hebben we zes
bladzijden aan kopij ontvangen. Daar zijn we bij
de redactie erg blij mee.
Heb je ook iets te zeggen
over schaken, aarzel niet
en zend in!
Op bladzijde 18 vind je
nu niet de oplossingen van
de vorige Hertenspinsels.
Die worden een andere
keer uitgewerkt in de
eindspelrubriek. Er staat
nu een prijspuzzel. Onder
alle goede inzendingen
verloten we een prijzenpakket. Dan wens ik jullie
nu een fijne zomervakantie toe en tot in het nieuwe
seizoen.
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Schaakverhaal

Incident op Koningsdag
ervan en dat is misschien
maar goed ook. Het werd
namelijk veroorzaakt door
twee schakers. Schakers?
Ja, schakers. Laat ik bij het
begin beginnen en vertellen
wat er precies gebeurde.

Kees van Hogeloon
Op 27 april was de koninklijke familie in Tilburg
om de 50e verjaardag van
koning Willem-Alexander
te vieren. Het werd één
groot feest zonder vervelende incidenten. Nou ja,
op één incidentje na dan.
Het werd buiten het oog
van de camera’s gehouden,
dus zowat niemand weet

Robin en Martijn zijn twee
fanatieke schakers, die in
Tilburg wonen. Nu de koninklijke familie in Tilburg
kwam, wilden zij dat ook
weleens meemaken. Dus
zochten ze een plekje op
aan de route waar het koninklijk gezelschap langs
zou komen. Maar om een
goed plekje te bemachtigen, moet je vroeg aanwezig zijn en vervolgens lang
wachten. Wachten, wachten, wachten en jezelf in
de tussentijd vervelen. Nu

hadden Robin en Martijn
wel een manier om die verveling tegen te gaan: blindschaken. Robin en Martijn
deden dat wel vaker. Als ze
ergens moesten wachten:
een potje blindschaak tegen elkaar. Niet iedereen
kan dat: je moet je heel erg
goed concentreren om te
onthouden waar alle stukken staan. Robin en Martijn
lukte dat wel, al betekende dat ook in hun geval dat
ze zich heel goed moesten
concentreren. Ze deden
hun ogen een beetje half
dicht om het denkbeeldige
schaakbord voor zich te
kunnen zien. Hun hersenen
sloten zich af van de buitenwereld om zich te focussen op de stelling, die
ze samen opbouwden. Het
blindschaakpotje duurde
best lang en ze gingen zo
op in hun schaakspel, dat
ze niet in de gaten hadden
dat de koninklijke familie
al hun kant op liep.
Naast Robin en Martijn
stonden twee ouders met
een meisje van vier jaar
oud, die een tekening had
gemaakt voor koning Willem-Alexander. Tot hun
vreugde kwam de koning
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zelf naar hen toe om de
tekening in ontvangst te
nemen.
“Zo, mooie tekening”, zei
koning Willem-Alexander
en zowel het meisje als haar
ouders straalden van trots.
Op dat moment had Martijn
een zet bedacht.
“Koning g4!”, riep Martijn.
Willem-Alexander,
die
“Koning, geef hier!” had
verstaan, was geschokt
door deze brutaliteit, maar
bleef diplomatiek, zoals
het een koning betaamt.
“Het spijt me, maar dit is
een geschenk van een heel
aardig meisje en het lijkt
me niet correct om dat aan
de eerste de beste voorbijganger weg te geven”,
antwoordde de koning.
Robin en Martijn waren zo

geconcentreerd dat ze de
koning niet hoorden. Ze
hadden niet eens in de gaten dat hij voor hun neus
stond.
“Dan sla ik je dame!”, riep
Robin als antwoord op de
zet van Martijn.
Toen greep de beveiliging
in. Ze werkten Robin en
Martijn tegen de grond en
voerden ze af. De koning
vervolgde zijn weg alsof
er niks gebeurd was en
wie niet vlak in de buurt
had gestaan had niets van
het incident gemerkt. Het
koningsfeest was niet verstoord.
De ouders van Robin en die
van Martijn moesten hun
zoon ophalen in een politiecel en snapten er helemaal
niets van.
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“Wat is er in vredesnaam
gebeurd?”, vroeg de vader
van Martijn.
“Nou, ik deed een zet met
de koning en toen verloor
ik mijn dame”, verklaarde
Martijn. “En toen doken
er een paar mannen op ons
en brachten ons naar deze
cel.”
“Maar ik heb wel mooi gewonnen!”, zei Robin met een
brede glimlach.

Siberië

De wereld rond
“De Siberische val”. Die kunnen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan!
1. e2-e4
2. d2-d4
3. c2-c3

Arjon Severijnen
Onze volgende bestemming
ligt ten noorden van Japan,
namelijk Siberië. Dit gebied
maakt onderdeel uit van Rusland, het grootste land ter
wereld.
Een groot deel van de oostelijke en noordelijke gebieden
in Rusland staan bekend onder
de naam Siberië. Het heeft
een gigantische oppervlakte,
maar er wonen maar erg weinig
mensen. Het is ook niet erg
fijn om er te wonen, want Siberië staat vooral bekend om
zijn erg strenge winters. In
sommige delen van het gebied
wordt het in de winter regelmatig kouder dan 50 graden
onder nul! Brrrrr...

c7-c5
c5xd4

We zitten in de Siciliaanse
opening. Wit stuurt met de
zet c3 aan op het Morra-gambiet. Het idee is dat wit een
pion offert op c3. Als zwart
dit offer aanneemt, krijgt
wit een voorsprong in ontwikkeling, waardoor hij snel
een aanvallende stelling kan
opbouwen. Een erg gevaarlijke variant voor zwart. Maar
vandaag laten we zien hoe dit
voor wit ook erg snel mis kan
gaan; via de Siberische val!
3.
4.
5.
6.

...		
Pb1xc3
Pg1-f3
Lf1-c4

d4xc3
Pb8-c6
e7-e6

In het schaakspel is er een
openingsvalletje dat bekend
staat als “The Siberian Trap”,
in het Nederlands vertaald
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Dit zou je de startpositie van
het Morra-gambiet kunnen
noemen. Wit heeft de pion
geofferd en razendsnel drie
stukken ontwikkeld. Zie je
ook hoe hij probeert om de
baas in het centrum te zijn?
Hij doet er alles aan om zoveel mogelijk centrumvelden
te controleren. Vooral op veld
d5 wil hij de baas blijven, zodat zwart zo weinig mogelijk
ruimte krijgt om zijn stukken
te ontwikkelen.
6. ... 		

Dd8-c7

Een mooi actief veld voor de
zwarte dame. Zij zorgt ervoor
dat wit geen loper op f4 kan
neerzetten. Tevens controleert zij veld e5 en kijkt alvast met een schuin oog naar
de witte koningsvleugel.
7. 0-0		
8. Dd1-e2

Pg8-f6
Pf6-g4

Siberië
Zwart heeft nu de val gezet!
Wit moet erg voorzichtig zijn
met zijn volgende zetten...
De grootste fout die je nu met
wit kunt maken, is het wegjagen van dat vervelende paard
op h3. Als wit 9.h3?? speelt,
volgt het ijzersterke 9…Pd4!!
Een dubbele aanval op dame e2
en het verdedigende paard op
f3. Wit moet de dame redden,
waarna zwart op f3 slaat met
schaak en tegelijk Dh2 mat
dreigt. Het is dan direct einde partij!
Ook als wit voor een andere
zet kiest, blijft de dreiging
van de Siberische val iets om
voor op te passen. Ook enkele zetten later kan de val nog
voor problemen zorgen.
9. Tf1-d1?
In deze partij heeft wit de
dreiging van Pd4 gezien. Hij
probeert dit met de toren te
verdedigen, maar of dat nu zo
slim is...
9. ... 		

Lf8-c5

geworden. Wit kan de toren
ook niet terugspelen naar f1,
want dan slaat de Siberische
val met Pd4 weer toe!

de f-pion kan geen kant op,
waardoor zwart makkelijk
zijn materiaalvoordeel vast
kan houden.

10. Pc3-d5?

13. d5-d6
Lc5xd6
14.Td1xd6		

Wit speelt nu alles of niets.
Met dit paardoffer probeert
hij de e-lijn te openen en zo
een tegenaanval op te zetten.
Helaas is zijn aanval niet sterk
genoeg en kan zwart de wedstrijd snel beslissen.
10. ...		
11. e4xd5+
12. Pf3xe5

e6xd5
Pc6-e5
Pg4xe5

Normaal zou het gepende
paard op e5 voor problemen
in het zwarte kamp zorgen,
vooral als wit een aanvalszet als f4 kon spelen. Maar

Een logische en heel sterke
zet. Zwart ontwikkelt de loper, haalt een nieuw stuk bij
de aanval en neemt f2 onder
vuur. Omdat de witte toren
dat punt niet meer verdedigt, is f2 heel kwetsbaar
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Een laatste wanhoopspoging.
Door de loper uit te schakelen
hoopt wit het gepende paard
op e5 buit te maken.
14. ...		
15. f2-f4

Dc7xd6
Dd6-c5+

Een laatste dubbele aanval op
de witte koning en de loper op
c4. Zwart kan op de volgende
zet Dxc4 spelen en blijft zo
genoeg materiaal voor: een
toren en een pion. Wit gaf
daarom op.

PK NBSB

PK NBSB categorie A en B
Van 2 tot en met 5 maart zijn in
Boerke Mutsaers te Tilburg de
Brabantse Kampioenschappen
A en B gehouden. Er is gekozen
voor een nieuwe opzet omdat er
op de kampioenschappen tijdens
de Kerstvakantie kritiek was.
Zo viel het toernooi in de oude
opzet tegelijkertijd met het
toernooi in Groningen, er waren
te weinig sterke tegenstanders
en het prijzengeld was niet
interessant genoeg. Er was dit
jaar gezorgd voor meer prijzengeld, een andere periode en nevenactiviteiten. Helaas leidde de nieuwe opzet niet tot een
groot deelnemersveld, In de A streden zes mensen om de titel, het prijzengeld en een plaats
voor het NK, in de B waren dat er zeven.
Tijdens de voorbereidingen bleek vooral dat de spoeling van kandidaat deelnemers vrij dun is.
Er zijn gewoon weinig jeugdspelers voor dit soort toernooien. Een vergelijking: op dit moment
zijn er zeventien spelers met een rating van 1200 en hoger die mee kunnen doen aan de PK categorie B. Tien jaar geleden waren dat er maar liefst 100. Het is zoals het is. De nieuwe opzet
van de KNSB, waarbij er vier kwalificatietoernooien zijn in Nederland voor het NK, is wellicht
een goed antwoord op deze trend.
Aan de locatie lag het niet. Boerke Mutsaers had de juist ambiance voor een belangrijk toernooi. Helaas konden door organisatorische problemen de live-borden niet worden bekeken op
internet. Er werd in beide leeftijdscategorieën een halve competitie gespeeld, voor de eerste
ronde werd geloot om de indeling. Het toeval bepaalde dat in ronde 7 op zondag de partij Luuk
Baselmans – Charlie Tang zou plaatsvinden, de twee favorieten voor de overwinning in de B.
Het was een leuk toernooi met goede partijen en af en toe verrassende uitslagen. Bij de categorie A won favoriet Lars Vereggen voor respectievelijk Jelle Mathieu en Sam Baselmans.
Lars plaatste zich hierdoor ook voor het NK.
Bij de categorie B wist Luuk Baselmans het erg knap af te maken door een winst in de laatste
partij tegen Charlie Tang. Hierdoor werd Daan Hubers tweede en Charlie Tang derde. Omdat
Luuk al een startbewijs had voor het NK, mag ook Daan naar het NK.
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Verslag door Leon van Gelder
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NK-jeugd ABC in Assen
Het hoogste podium, het gesloten NK-jeugd, is vanaf dit jaar te doen in de provincie Drenthe,
bekend om de hunebedden. De partijen werden gespeeld in de luxueuze Diamond-room van het
Van der Valk Hotel te Assen. De organisatie werd veel lof toegezwaaid. Het enige minpunt
was het zware schema van negen ronden in zeven dagen, maar dat belette de 112 deelnemers
niet om mooie en indrukwekkende partijen te spelen. Het was koud en nat, maar dat is toch
het beste schaakweer? In de hoofdgroep zette Robby Kevlishvili een topprestatie neer door
in de barrage te winnen van Lucas van Foreest, wiens zusje Machteld geschiedenis schreef
door als negenjarige (!) deel te nemen in de groep tot 20. Na alle barrages kwamen de volgende
eindstanden tevoorschijn:

A-jeugd

1. IM Robby Kevlishvili
2. IM Lucas van Foreest
3. FM Max Warmerdam
4. Casper Schoppen
5. IM Thomas Beerdsen
6. FM Liam Vrolijk
7. FM Lars Vereggen
8. Geert van Hoorn
9. Jip Damen
10. Marijn den Hartog
13. Erwin Kalle
24 deelnemers

A-meisjes

1. Feline Waardenburg
2. Lisanne Waardenburg
3. Eliza de Jong
4. Dewi Vermeulen
5. Machteld van Foreest
6. Lydia Dubbeldam
8 deelnemers (achtkamp)

B-meisjes

1. Robin Duson
2. Iris Schelleman
3. Lorena Kalkman
4. Marlinde Waardenburg
8 deelnemers (achtkamp)

BP

7
7
6½
6
6
5½
5½
5½
5
5
4½

BP

6
3½
3½
3½
3½
3½

BP

7
4½
4
4

46½
49
49
53
48½
47
47
39½
48½
45½
41½

WP

SB

35¼
37¾
33
33
30
26½
26
18¼
24¾
23½
16

Elo

SB

Elo

TPR

SB

Elo

TPR

18½
12
11¾
11¼
10¼
10

21
12¼
11¼
8½
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1596
1787
1579
1684
1826
1755

1854
1732
1620
1608

2414
2477
2351
2423
2446
2378
2334
1952
1859
2227
2039

2005
1668
1698
1683
1663
1673

2394
1711
1675
1676

TPR

2438
2466
2401
2435		
2356
2262		
2297
2128
2166
2190
1992

NK
B-jeugd

1. Oele Dijkhuis
2. Tyro Bekedam
3. Derk Kouwenhoven
4. Kevin Nguyen
5. Charlie Tang
6. Dries Wedda
7. Joris Kokje
8. Luuk Baselmans
9. Jord Ypma
10. Mick van Randtwijk
20. Daan Hubers
22 deelnemers

C-jeugd

1. Eelke de Boer
2. Rembrandt Bruil
3. Tycho Bruggink
4. Tim Grutter
5. Lewon Gevorkjan
6. Jonas Hilwerda
7. Lucas Nguyen
8. Onno Elgersma
9. William Shakhverdian
10. Daniel Kutchoukov
26. Mika Rutjens
28 deelnemers

C-meisjes

1. Marrit Adema
2. Eline Roebers
3. Sara Martinez
4. Jessie Mang
5. Nina de Putter
6. Stella Honkoop
7. Laura Tiggelman
8. Imre Woest
9. Kiri Arnold
10. Manasvita Basa
17. Marieke van Essen
22 deelnemers

BP

WP

7
6
6
6
5½
5½
5½
5½
5
4½
2½

BP

7½
7½
6
6
6
5½
5½
5
5
5
2½

BP

7½
7
6½
5½
5
5
5
5
5
5
4

46½
49
48
48½
50
50
48½
43
41½
44½
33

SB

35¼
30½
29¾
30½
29¾
29
28½
24¼
18½
19½
6½

Elo

WP

50
47½
47
42
40½
47
41
51
49
42
38½

SB

40¾
38
28½
24¼
26½
26¼
21½
25¼
22
20¾
11¾

Elo

WP

SB

Elo

47½
45½
47
49½
49½
48½
42½
40
33½
33
32½
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1944
2004
2077
2143
2041
2079
2187
1838
1542
2014
1402

38
34
31
29¾
24¼
25
21½
17¾
14½
16
9

2100
1963
1858
1828
1815
2011
1924
2026
1732
1823
1515

1379
1788
1496
1552
1459
1389
1114
1332
1104
935
821

TPR

2167
2052
2109
2095
2078
2078
2060
1969
1777
1903
1380

TPR

2150
2141
1942
1885
1848
1960
1878
1926
1830
1831
1692

TPR

1657
1646
1555
1452
1403
1361
1236
1160
1134
1102
925		

NBSB

Schaakfeestje in Deurne
Op 9 april zijn in Deurne twee toernooien gehouden:
• De NBSB Pupillendag
• Het Open NBSB Jeugdkampioenschappen Snelschaak
Het weer werkte volop mee en de bijna 50 deelnemers hadden
hun handen vol om naast het schaken aan alle nevenactiviteiten mee te doen. Het tafelvoetbal was continu in gebruik
en ook het springkussen had weinig rust. Onze snelschakers
Piet en Tibor deden erg hun best maar de jeugdschakers
wisten hun toch bergen chips afhandig te maken door een
potje te winnen. Fotograaf Ger had het druk om alles op
de gevoelige plaat vast te leggen. Vooral omdat er ook een
wedstrijd was waarbij deelnemers, vrijwilligers, ouders en begeleiders moesten proberen om op
Magnus Carlsen te lijken.
De winnaars van de nevenactiviteiten waren:
• Prijsvraag: Wiebe Siegert
• Levend Troyis: Willem Horijon
• Stukken opzetten: Louis van Oorschot,
Marouane Farah en Frederik Boersma
• Magnus Carlsen Contest: Jibbe Allaart

PUPILLENDAG
De deelnemers aan de Brabantse Pupillendag streden
behalve om de eer, de bekers en de titel Brabants Kampioen ook voor een aantal plekken op de Nationale Pupillendag, het NK voor de pupillen. De opkomst was een
beetje teleurstellend. De organisatie had gehoopt dat
de vele nevenactiviteiten het interessanter zou maken
voor de pupillen en meer pupillen zouden meedoen.
Er werd hard gestreden en er was zelfs een beslissingspartij nodig om te bepalen wie er naar het NK mag.
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SNELSCHAAKTOERNOOI

De snelschakers streden om ouderwetse enveloppen met inhoud. De prijzenpot was verhoogd naar in
totaal een respectabele €320. De categorie AB en C werden samengevoegd, tot de categorie ABC met
vijf prijzen. Ze speelden een volledige competitie (elke speler speelt twee keer tegen elke andere
speler, één keer met wit, één keer met zwart) in 22 ronden.
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De D en E speelden samen een halve competitie (elke speler speelt één keer tegen elke andere speler)
in 14 ronden. Voor zowel de D als E waren er drie prijzen.

Volgende keer
We hopen op hetzelfde enthousiasme van de deelnemers, prachtige weer en inzet van vrijwilligers voor
volgend jaar. Alle foto’s, uitslagen en informatie zijn
te bekijken op de toernooisite: https://nbsbtoernooi.
wordpress.com/.

Verslag door Toon Rutjens
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David tegen Goliath
Wit aan zet maakt remise.
We beginnen met een makkelijke opgave, zwart staat een
hoop stukken voor, maar wit
maakt remise. De computer
geeft hier een beoordeling
van -30 aan. Zwart staat duidelijk gewonnen, alleen ziet
de computer geen winstplan.
Wit maakt simpel remise door
met de koning op de witte velden te blijven. Zwart kan niet
anders doen dan met de lopers
te schuiven. Als wit met een
van zijn pionnen zet of slaat
verliest hij.

André van der Graaf

Kovalenko 2012

1. Dh2-g1

Tf1xg1

Wit heeft nu de tijd om het
matbeeld in kaart te brengen.
Slim haalt hij zijn koning dichterbij.
2. Ke4-e3

De studies van deze keer
gaan over stellingen waarin
wit maar een enkel stuk heeft
en zwart een overmacht aan
stukken. Net als de strijd tussen David en Goliath.
Penrose 2017

gestaag naar toe kan werken.
Wit moet ook voorkomen dat
zwart zijn g-pion opspeelt om
zo een nieuwe dame te halen.
1.Dg3 met dreigend aftrekschaak faalt op: 1…g1D+ en
zwart wint. 1.Dg1!! wit offert
zijn voorlaatste stuk. Een pionzet wordt nu gevolgd door
2.Te2+ Kxe2 3.De3# Zwart
moet wel slaan.

h7-h5

Zetdwang, als de zwarte toren naar f1 gaat geeft wit mat
met 3.Te2.

Wit aan zet wint.
In dit soort stellingen, waarin wit maar enkele stukken
heeft en moet winnen, staat
zwart meestal klem en heeft
vaak te maken met zetdwang.
Wit moet nu een matbeeld
zien te verzinnen, waar hij
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Nu faalt 3.Kf3 op 3…Tf1. Wit
moet iets anders verzinnen.

Studies
3. Tf2-e2+
4. Ke3-f3

Ke1-f1

Op 4…Te1 volgt 5.Tf2#.
4.
5.
6.
7.
8.

...		
Te2-f2+
Kf3-e3
Tf2-e2+
Ke3-f3

h5-h4
Kf1-e1
h4-h3
Ke1-f1
h3-h2

Je eerste gedachte is waarschijnlijk: 1.Ka8 gevolgd door
2.b8P#. Maar na 1…Le4 staat
de pion gepend en als zwart
slaat, kan hij het makkelijk
uittikken. De juiste zet is:
1. Kb8-c7
Wit dreigt nu tot dame te
promoveren, met mat op b6.
1. ...		

Nog één tempozet en het is
voorbij, zwart moet dan een
toren gaan spelen.
9. Te2-f2+
10.Kf3-e3
11.Tf2-e2#

Kf1-e1
Tg1-f1

Buchwald 1964

verzinnen? Zwart mat zetten
wordt wel wat lastig, toch?
Maar we kunnen ook de rollen
omdraaien. Wit gaat zichzelf
mat zetten, en zwart moet
proberen dat tegen te werken. Dit wordt een zelfmat
genoemd.
Blahty 1906

c3-c2

Nu leidt promoveren tot dame
slechts tot mat in 5, wat normaal natuurlijk goed is, maar
de opdracht is mat in 4. Wit
laat zien dat zwart ondanks
zijn stukkenovermacht geen
controle heeft en gaat nu terug naar de eerste gedachte,
namelijk de koning in de hoek
en minorpromotie tot paard!
2. Kc7-b8!!
De loper kan niet naar e4!
2. ...		

Wit geeft zelfmat in 2.
Zwart kan nauwelijks bewegen. Wit moet zorgen dat hij
weet waar hij mat gezet kan
worden. Hiervoor maakt hij
gebruikt van zetdwang.
1. Kc3-b2

c4-c3+

Pc1-d3
De enige zet.

Het maakt niet uit wat zwart
doet, het witte plan is niet te
stoppen.
3. Kb8-a8
4. b7-b8P#

Wit geeft mat in 4

c2-c1D

Kunnen we met nog minder
witte stukken een studie
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2. Kb2xa1

b3-b2#

Ook de enige zet. Wit staat
mat en zwart kon daar niets
tegen doen. Tot de volgende
keer.

Vakantiepuzzel

Prijspuzzel

Een aardige retrogradepuzzel voor in de zomervakantie. En we gooien er een prijsje tegenaan. Dus los op en win! Alleen… Deze stelling kan niet met een computer opgelost worden! De
opgave luidt: wat was wits laatste zet en wat was daarna zwarts laatste zet?
Om het voor iedereen duidelijk te maken geef ik een voorbeeld. Denk in het diagram even de
h-pion weg en plaats de loper op h2; dan zou de oplossing zijn: 1.Lh2-g1+ voor wit, gevolgd
door: 1…Ka7-a8 als zwarts laatste zet.
Succes, en zend vooral in!

Oplossing Minorpromotieopgave
Deze keer heb ik gekozen
voor een studie van Herbstman (1932). Wit aan zet wint
als volgt: 1.d7 [hierna lijkt het
al voorbij, maar zwart heeft

een venijnige resource:] 1…
Kh5!! [de pointe is 2.d8D?
Ta6+ 3.Kb1 Ta1+ 4.Kxa1 met
pat] 2.c7! Tc6 3.c8T [Ook
hier wordt het pat na: 3.c8D?

18

Tc1+ 4.Dxc1] 3...Td6 [en opnieuw is promotie tot dame
foutief: 4.d8D? Ta6+ enz.]
4.d8T [Zwart staat nu een
gezonde toren voor en wint]

Jeugdkalender
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

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

“Als je een goede
zet ziet, wacht; speel hem
niet, je zou nog een betere kunnen
vinden” (Emanuel Lasker)
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M

ijn favoriete nummer van Janis Joplin is haar
cover van Summertime, prachtig gezongen
met huilende gitaren. Mijn nostalgie aangaande zomervakantie is lezen in dikke boeken van
Stephen King en slapen tot ver in de middag. ’s Nachts
Olympische Spelen kijken op een gammele zwart-wit
tv. Jullie hebben vast geen idee waar ik het over heb!
Maar wat jullie wel weten is dat de zomervakantie de
beste tijd van het jaar is! De zes diagrammen bevatten twaalf opdrachten. Je raadt het al: wit aan zet wint, alsook zwart
aan zet. Als je in de heerlijke zomervakantie even niets te doen hebt,
probeer deze stellingen dan eens uit. Die van wit zijn voor de oudere,
meer gevorderde jeugd en de zwarte opgaven zijn voor Stap 3 en lager.

Hertenspinsels

Summertime

