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Inhoud
Voorwoord
Minorpromotie 65
Wij van Minorpromotie
hopen dat 2019 jullie veel
goeds gaat brengen. Altijd
blijven schaken, als ik zo
vrij mag zijn om jullie deze
raad te geven.
Wat hebben we zoal? Te
veel om op te noemen: de
nieuwe rubriek gaat verder met het loperoffer op
h7, je zou het een ontploffing (op h7) kunnen noemen
en dat komt goed overeen
met het vuurwerk dat over
een paar dagen weer gaat
knallen. Als je vuurwerk
gaat afsteken: uitkijken!!
André laat een van de mooiste studies zien die ik ooit
gezien heb. Voorts zijn er
veel puzzels en verhalen te
lezen, dus begin maar snel!
Als je meedoet in Eindhoven, dan heb je deze Minorpromotie als eerste in
handen en moet Kerstmis
nog beginnen. Maak er een
mooi feest van!
Fijne feestdagen en tot in
2019.
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Schaakverhaal

Frozen

Kees van Hogeloon
Elsa staarde treurig voor
zich uit, al dagenlang.
“Wat is er toch?”, had haar
zus Anna al meerdere malen
gevraagd. Na lang aandringen kwam het hoge woord
eruit.
“Ik verveel me.”
“Je verveelt je? Hoe kan
dat nou? Je bent koningin.
Je hebt toch genoeg dingen
te doen?”
“Jawel, maar geen leuke
dingen. Ik wil me ook af
en toe ontspannen. Iets
aan sport doen of zo. Maar
welke sport moet ik doen?”
“Genoeg keuze, lijkt me zo.”
“Niet voor mij. Als ik me opwind, komen mijn krachten
ongecontroleerd vrij. Ik
ging tennissen, de scheidsrechter gaf een uitbal, terwijl die duidelijk in was, ik
werd boos en...”

“Je bevroor de scheidsrechter.”
“Precies! Ik ging voetballen,
een tegenstander tackelde
me hard en... Nou ja, ook bevroren dus. Bij elke sport
gaat het mis. Misschien is
schaatsen of skiën wel iets
voor mij, maar dat kun je
alleen in de winter doen hier
in Arendelle.”
“En gewoon hardlopen, of
wielrennen?”
“Ook niks voor mij. Ik heb
een flinke conditieachterstand en ik heb geen tijd
om veel te trainen.”
“En iets als... schaken?”
Een brede glimlach verscheen op Elsa’s gezicht.
“Dat is een goed idee! Dat
is wel wat voor mij. Als het
daar misgaat bevries ik misschien de stukken, maar dat
is niet zo erg. Het lijkt me
ook best wel leuk.”

pion zit te verdedigen. Al je
energie gaat in die pion zitten, je stukken zijn alleen
met die pion bezig, terwijl
ze ergens anders nuttiger
zouden kunnen zijn. Aan het
eind van het verhaal ben je
die pion vaak alsnog kwijt
of de tegenstander slaat
ergens anders toe, waar
je stukken dan niet te hulp
kunnen schieten. Mijn advies in zo’n geval: let it go,
let it go! Offer je zwakke pion, maar zoek wel de
zwaktes in de stelling van je
tegenstander en neem die
onder vuur. Behalve als met
het sneuvelen van je pion de
rest van de stelling ook onderuitgaat natuurlijk. Maar
als dat niet zo is: laat het
los, laat het gaan, accepteer
pionverlies en probeer ergens anders je voordeel te
pakken.”

En of Elsa het leuk vond. Ze
kreeg les van een ervaren
schaker en was binnen de
kortste keren verzot op het
schaakspel. Een van de lessen van haar schaaktrainer
was de volgende:

Elsa leerde snel en een jaar
later deed ze mee aan een
schaaktoernooi in Arendelle. In de laatste ronde
speelde ze tegen een oude
bekende: Hans. De verraderlijke prins die ooit met
Anne wilde trouwen om vervolgens Elsa te doden en zo
koning van Arendelle te worden. Hans had aan remise

“Je hebt weleens van die
partijen, waarin je de hele
partij lang een hele zwakke
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Schaakverhaal
genoeg om het toernooi te
winnen. Als hij verloor van
Elsa zou Elsa het toernooi
winnen. Elsa wilde er alles
aan doen om te winnen, maar
tot haar afgrijzen kwam er
een eindspel met ongelijke
lopers op het bord. Bijna altijd een garantie op remise.
Bijna altijd.

Hans, die in deze stelling
zwart had, glimlachte op
een gemene manier en zei:
“Ongelijke lopers, dit kan
niet anders dan remise
worden.”
Hij speelde:
1. ...		

2. ...		
Kc7-d8
“Alsof jij nog wat kunt...”,
mopperde hij.
Elsa speelde verder.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lh3-g2
Lg2-e4
Le4-b1
Lb1-a2
Kh2-h3
La2xf7

Kd8-c7
Kc7-d8
Kd8-d7
Kd7-e8
Ke8-d7

g7-g6

stak zijn hand uit en stelde
remise voor.
“Je wint dit toch nooit,
meissie!”
Elsa negeerde de uitgestoken hand en speelde
2. f5-f6

Hans reageerde verontwaardigd.
“Wat? Je denkt dit nog te
kunnen gaan winnen?”
“Jouw stelling is, hoe zal ik
het noemen? Frozen!” zei
Elsa.
Hans gromde wat en speelde:

En Elsa’s loper vrat de zwarte pionnen op de koningsvleugel op en won vervolgens
de partij. Dat was nog ingewikkelder dan ze gedacht
had, want zelfs met drie pionnen meer moet je in deze
stelling nog uitkijken dat de
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zwarte loper niet loskomt
en via c1 de witte pionnen
opvreet. Probeer het voor
de gein maar eens uit te
spelen met iemand anders!
Elsa straalde, nu niet als ijskoningin, maar als schaakkoningin. En Hans droop af
en heeft zich daarna nooit
meer laten zien in Arendelle.

Spanje

De wereld rond
In 2007 bekeken we ook deze
variant, die de Steinitzvariant
wordt genoemd.
4. d2-d4

Arjon Severijnen
In juli 2007 hebben we al eens
gekeken naar een openingsvalletje in de Spaanse schaakopening, ook wel de Ruy Lopez
genoemd. Ik vertelde toen dat
de Spaanse opening een hele
grote opening is, met zeer veel
varianten, aftakkingen en ook
openingstrucjes. De hoogste
tijd dus om een andere venijnige truc van deze opening te
gaan ontdekken!
1. e2-e4
2. Pg1-f3
3. Lf1-b5

e7-e5
Pb8-c6
d7-d6

Lc8-d7

wikkeling af kan maken door te
rokeren. Maar is dat wel zo?
7. ...		
8. Lb5xc6

0-0?!

Wit dreigde met de zet d5,
die erg vervelend is, omdat het
paard op c6 dan gepend staat.
Door de ontwikkeling van de
loper is dit gevaar geweken.
5. Pb1-c3
6. 0-0		
7. Tf1-e1

Pg8-f6
Lf8-e7

Tot nu toe zijn er vooral logische ontwikkelingszetten gespeeld. Bijna alle lichte stukken zijn in het spel gebracht,
wit heeft via de rokade de
koning in veiligheid gebracht
en beide partijen hebben hun
posities in het centrum ingenomen.
Het lijkt dat zwart zijn ont-
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Uitschakelen
verdediging!
Zonder het paard op c6 heeft
zwart ineens een probleem
met de pion op e5. De vorige
witte zet Te1 was dan ook heel
subtiel. Want zonder die zet
had zwart na 8…Lxc6 een oogje gehouden op pion e4, die dan
twee keer aangevallen staat.
Echter, doordat de toren op
e1 nu ook meeverdedigt, is dat
geen probleem meer. De witspeler, de beroemde schaakgrootmeester
Siegbert
Tarrasch, maakt dankbaar
gebruik van dit lekkere hapje!
8. ...		
9. d4xe5
10. Dd1xd8
11. Pf3xe5

Ld7xc6
d6xe5
Ta8xd8

Spanje
geven! Daarom besloot hij tot
het spelen van:
11. ...		
12. Pc3xe4

Zo, de extra pion is eindelijk
‘in the pocket’. Omdat zwart
geen gevaarlijke tegendreigingen heeft, zeggen we ook
wel dat wit een ‘gezonde pion’
voor staat. Een voorsprong
zonder gevaren en dit zou
een goed moment kunnen zijn
om af te wikkelen naar een
eindspel.
Na bijvoorbeeld 11…Ld7 zou
wit met 12. Pxd7 kunnen proberen snel naar het eindspel
te gaan. Hoe minder stukken
op het bord, hoe makkelijker
het is om de pion voorsprong
om te zetten in winst!
Toch was dat voor zwart de
beste keuze geweest. Hij
dacht echter gebruik te kunnen maken van een zeer venijnige tegentruc. Zwart had op
zet zeven al ver vooruit gerekend en dacht hier te kunnen
profiteren van de kwetsbare
onderste rij van wit. Zonder
het paard op c3 en de toren op
e1 zou hij namelijk mat kunnen

Lc6xe4?!
Pf6xe4

Nu kan wit inderdaad geen 13.
Txe4?? spelen, vanwege 13…
Td1+ en mat op de volgende
zet.
Helaas voor de zwartspeler
had Tarrasch net een zetje
verder gerekend en kwam hij
met een geweldige oplossing:
13. Pe5-d3!
De matdreiging is verhinderd
en tegelijk is er een röntgenaanval gelanceerd. De witte
toren op e1 valt het paard op
e4 aan, en kijkt door het paard
heen naar de loper op e7, die
ook ongedekt staat!
13. ...		
14. f2-f3
15. Pd3xc5

f7-f5
Le7-c5+
Pe4xc5
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Zwart dacht hier het probleem te hebben opgelost,
maar Tarrasch had dit allemaal al bedacht. De dreiging
Lg5 gevolgd door Le7 is zo
sterk, dat zwart alsnog materiaal verliest.
16. Lc1-g5!
17. Lg5-e7
18. c2-c4

Td8-d5
Tf8-e8

En wit wint minimaal een kwaliteit en de partij.

Eindspel

Pionnekes (4) Sleutelvelden IV

Oliver de Hert
Ik zou verder gaan met Spielmann - Duras, Karlsbad 1907,
maar niet voordat ik een slok
neem van mijn warme chocolademelk, die naast me staat.
Zo meteen ga ik kijken naar
het vuurwerk en me verheugen
over wat 2019 me brengen zal.
Ik ga ook niet verder voor ik
je gevraagd heb wat je vindt
van deze reeks over sleutelvelden? Mooi toch? Kennis
opdoen en die gebruiken in
je eigen partijen. Niet alle

wendingen zul je zelf kunnen
vinden. Neem bijvoorbeeld de
eerste stelling:

met remise. Echter, na:

Hier is 1. f6+ ook goed, maar
ik bedoel eigenlijk de zet:
1.Te7+!! met als vervolg: 1…
Txe7 2.f6+ Kf7 3.fxe7 Kxe7
4.Kg6 Kf8 5.Kh7 en wint. Ik
kan me zo voorstellen dat niet
iedereen op dit idee komt. Dus,
studeer zoveel je kunt in 2019
en onthoud zoveel mogelijk. En
vooral: begrijp wat je leert.

kon hij opgeven. In een van
mijn eigen partijen kwam hetzelfde idee voorbij:

1. ...		

Kg6-g5!

De Hert - Liefrink
(Waalwijk 2009)

Spielmann – Duras
(Karlsbad 1907)

Het is altijd goed om tijdens
een eindspel te kijken naar
een afwikkeling. In dit geval
dacht Spielmann aan het pioneindspel en speelde daarom:
1. Ta4-f4??
Met het idee: 1…Txf4+ 2. Kxf4
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Gelukkig was ik, door het vele
studeren, op de hoogte van
Spielmanns fout. Ik zag dus
dat na: 1. Tb3?? Kc4 de stukken in de doos konden. De verleiding is begrijpelijk: 1. Tb3
Txb3+ 2. Kxb3 Kc5 3. Kc3 Kd5
4. Kd3 c5 5. Kc3 met remise.
Ik speelde: 1. Kc2 Tc4+ 2. Kb3
en 17 zetten later berustte
Liefrink in remise.
Je ziet nu heel goed dat eindspelen in elkaar over lopen.
Van toren- naar pioneindspelen. Er is ook een heel scala aan

Eindspel
eindspelen zonder pionnen,
maar die zijn voor een andere keer. Laten we verder gaan
met sleutelvelden.

een goede zet een (!) en een
uitmuntende zet zelfs twee
(!!).

Mandler 1969

zoals te leren viel in eerdere
Minors.
1. ...		

Ka6-b6

De lastigste zet. 1…Kb5 dan
2. Kb3.
De zwarte pion staat op g6
en we hebben geleerd dat de
sleutelvelden dan zijn: f4, g4
en h4. Een paardensprong naar
links, naar rechts en het veld
ertussenin. Wit aan zet kan
het remise houden, maar hij
dient nauwkeurig te spelen.

2.
3.
4.
5.
6.

Kb2-c2!
Kc2-d2!
Kd2-e2!
Ke2-f2!
Kf2-g2!

Kb6-c6
Kc6-d6
Kd6-e6
Ke6-f6

Wit is aan zet en verliest daarom de slag om de velden: f4,
g4 en h4: 7. Kf3 dan 7…Kh4
of 7. Kh3 Kf4 en zwart wint,

De stelling die nu is ontstaan
is remise. In het diagram zou
zwart het liefst 6…Kg6 spelen, maar dat mag niet. Zwart
kan niet zijn eigen pion slaan.
Daardoor belandt hij op een
“lastig” veld. Bijvoorbeeld:
6. ...		

Kf6-f5

Wat doet wit? Dit weet je!
7. Kg2-f3!
8. Kf3-g3!
9. Kg3-h3!

1. Ka2-b2!
Alleen zo! Het gevecht om
de sleutelvelden is begonnen.
Slecht is: 1. Kb3? vanwege:
1…Kb5! 2.Kc3 Kc5 3. Kd3 Kd5
4. Ke3 Ke5 5.Kf3 Kf5 6.Kg3
Kg5 en we krijgen de volgende
stelling (zie diagram boven)

Zoals je zelf kunt nagaan verliest wit door elke andere zet.
Sterker nog: ik zou je willen
vragen om er een huiswerkopdracht van te maken. Werk
eens andere zetten van wit uit.
Noteer ze in een schrift.

De uitroeptekens betekenen
dat het de enige goede zet is
die wit kan doen. Je ziet dat
ook in andere eindspelboeken.
John Nunn doet het ook zo in
zijn boek: “Secrets of rook
endings.” Normaal geven we
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Kf5-g5
Kg5-h5

Zwart komt niet verder; remise. Na vier lessen over sleutelvelden lijkt het me tijd om
in de volgende Minor aan iets
anders te beginnen. Geniet van
het vuurwerk!

Diplomaconsulaat

Geslaagd met een tien!
Al behoorlijk wat jaren ben ik met plezier diplomaconsul. Destijds ben ik door Ton Hertogs
benaderd om dit klusje op me te nemen. Inmiddels zijn we 5492 examens en 4470 diploma’s
verder en kreeg ik het idee om de kinderen die een maximale score behaalden eens in het
zonnetje te zetten. Het waren er precies 60 over de seizoenen 2017, 2018 en 2019. Er zijn
nog drie andere consuls actief in Noord-Brabant, maar omdat dit een last minute idee betrof
heb ik hun gegevens niet kunnen opvragen. Misschien is er rond de volgende Kerst een compleet
overzicht van de NBSB toonbaar.
Naam
1. Max van Rosmalen
2. Benjamin Witte
3. Victor Ketelbueters
4. Bas Willem Kars
5. Mathijs van der Burght
6. Jason Pruimen
7. Lennart Winter
8. Malek Tayeb
9. Thimo Linders
10. Martin Schoones
11. Nacho Martin Zamora
12. Milo van der Graaf
13. Jarno Lauwerijssen
14. Tjeu Vermunt
15. Vincent Wang
16. Rowan Eijkhout
17. Senne Wellens
18. Mathijs van der Burght
19. Celeste Zeng
20. Hugo Reniers
21. Bram van den Brand
22. Finn van den Heuvel
23. Tijs Bal
24. Tristian Dekker
25. Niek Stoel
26. Keli de Laat
27. Wessel Jansen
28. Joppe Peters
29. Finn van den Heijkant
30. Amber Huijben

Club/School
De Baronie
De Klankhof
De Raadsheer
’t Paardje
DSC
Staunton
’t Paardje
De Pion
De Pion
BSV
De Baronie
De Klankhof
De Pion
Eeuwig Schaak
Eeuwig Schaak
’t Paardje
De Raadsheer
DSC
SKOD
SKOD
DSC
BSV
BSV
’t Paardje
’t Paardje
’t Paardje
BSV
BSV
’t Paardje
SKOD
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Geboren
11-2-2003
8-11-2008
6-2-2007
24-1-2003
19-10-2011
10-7-2009
5-7-2005
19-4-2011
27-4-2007
25-4-2006
11-3-2007
17-3-2008
12-4-2008
2-1-2009
10-8-2008
4-3-2008
14-9-2010
19-10-2011
19-7-2008
29-5-2008
26-5-2010
13-8-2007
14-6-2007
8-6-2008
31-8-2007
3-6-2006
3-3-2009
29-3-2006
11-6-2008
22-2-2007

Examendatum
13-6-2017
18-5-2018
27-12-2017
2-10-2018
17-6-2018
15-6-2018
29-5-2018
11-5-2018
13-4-2018
13-3-2018
13-6-2017
18-5-2017
12-5-2017
2-5-2017
2-5-2017
24-1-2017
6-5-2018
4-2-2018
8-12-2017
8-12-2017
8-10-2017
16-8-2017
30-5-2017
18-4-2017
18-4-2017
18-4-2017
11-4-2017
14-3-2017
24-1-2017
13-1-2017

Stap
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Op 2
Op 2
Op 2
Op 2
Op 2
Op 2
Op 2
Op 2
Op 2
Op 2
Op 2
Op 2
Op 2
Op 2

Diplomaconsulaat
31. Iris Geurts
32. Amy de Peuter
33. Naut Bello
34. Lieke Post
35. Rick van der Ven
36. Gwen van den Heijkant
37. Esmee Kruimelaar
38. Niek Poppelaars
39. Liecke Martens
40. Boaz Bronkhorst
41. Sammie van Hooijdonk
42. Milo Gons
43. Paul van der Heijden
44. Willem van der Zanden
45. Selina van Bragt
46. Jens van Kempen
47. Arthur van der Nat
48. Niels Wevers
49. Tijmen Malta
50. Finn van den Heuvel
51. Dave Millenaar
52. Niek Stoel
53. Bram van Dijk
54. Finn van den Heijkant
55. Silke Jansen
56. Keli de Laat
57. Aimée Moelands
58. Celeste Zeng
59. Hugo Reniers
60. Maarten Oome

SKOD
SKOD
SKOD
SKOD
SKOD
SKOD
Staunton
De Baronie
De Baronie
De Raadsheer
BSV
SKOD
SKOD
SKOD
SKOD
SKOD
SKOD
SKOD
’t Paardje
BSV
De Bolderik
De Bolderik
De Bolderik
’t Paardje
SKOD
SKOD
SKOD
SKOD
SKOD
SKOD

1-3-2007
26-4-2008
30-11-2007
13-10-2007
18-8-2006
11-1-2006
30-6-2012
23-2-2011
27-7-2010
5-6-2012
5-8-2010
4-5-2008
1-7-2008
5-11-2008
14-7-2007
4-1-2007
1-11-2007
28-1-2007
17-6-2010
13-8-2007
1-2-2007
31-8-2007
20-10-2006
11-6-2008
23-12-2005
3-6-2006
11-9-2006
19-7-2008
29-5-2008
24-2-2008

Clubs/scholen met de meeste tienen
1. SKOD Drimmelen
22
2. ’t Paardje
9
3. BSV		
7
4. De Baronie
4
5. De Raadsheer
3
6. De Pion
3
7. DSC		
3
8. De Bolderik
3
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13-1-2017
13-1-2017
13-1-2017
13-1-2007
13-1-2007
13-1-2007
28-9-2018
5-6-2018
5-6-2018
29-4-2018
30-1-2018
8-12-2017
8-12-2017
8-12-2017
8-12-2017
8-12-2017
8-12-2017
8-12-2017
14-11-2017
16-8-2017
21-2-2017
21-2-2017
21-2-2017
24-1-2017
13-1-2017
13-1-2017
13-1-2017
13-1-2017
13-1-2017
13-1-2017

Op 2
Op 2
Op 2
Op 2
Op 2
Op 2
Op 1
Op 1
Op 1
Op 1
Op 1
Op 1
Op 1
Op 1
Op 1
Op 1
Op 1
Op 1
Op 1
Op 1
Op 1
Op 1
Op 1
Op 1
Op 1
Op 1
Op 1
Op 1
Op 1
Op 1

Middenspel

Loperoffer op h7
Nu was die Spielmann een
dekselse aanvalsspeler. Als
je eens wat meer van hem
wilt zien, dan kan ik je het
boek: “Rudolf Spielmann, de
troubadour van het schaakspel” aanbevelen. Het is in het
Nederlands en is geschreven
door de helaas onlangs overleden Siep Postma.

Oliver de Hert
Zoals beloofd gaan we nu verder met het onderwerp van
vorige keer: het loperoffer
op h7. Zoekend naar geschikt
materiaal kwam ik een partij tegen van iemand waar ik
het op bladzijde 8 van deze
MP ook over heb. Dat niet
alleen, het betreft ook nog
eens een partij uit hetzelfde
toernooi. Het gaat om Spielmann - Cohn (Karlsbad 1907)!!
In deze gezellige, meest magische tijd van het jaar wil ik
dan weleens denken dat het
geen toeval meer is, maar dat
Huub van Dongen stiekem over
mijn schouder meekijkt om te
kijken wat ik zoal uitspook met
ons blad Minorpromotie. Af
en toe geeft hij me een steuntje in de rug, een zetje de goede kant op.

Spielmann – Cohn
(Karlsbad 1907)

een mat in 8 zag, was dat genoeg om op te geven. Een signaal aan de tegenstander en de
rest van de schaakwereld dat
hij het allemaal gezien had.
Ook werden toen partijen afgebroken en een heel slecht
staand eindspel werd vaak
zonder door te spelen opgegeven. Nu spelen we anders en
topschakers geven niet meer
snel op. Cohn, de tegenstander
van Spielmann in deze partij
gaf na Lxh7+ al op! Hij zag dat
het mat onvermijdelijk was.
Wij gaan nog wel even door:
1. ...		

Kg8xh7

Na 1…Kh8 2.Th5 Pf6 3.Dh3!!
Pxh5 4.Dxh5 loopt zwart ook
mat.
2. Te5-h5+
We behandelen het offer op
h7, dus de eerste zet zal niemand verbazen.

Op 2…Kg6 volgt 3.Df5#
3. Df3-h3!

1. Ld3xh7+
Nu was het in die tijd, en overigens nog niet zo gek lang geleden in onze tijd ook, gebruikelijk dat een grootmeester
vaak heel erg snel opgaf. Een
grootmeester kijkt vele zetten vooruit en als hij iets als
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Kh7-g8

Middenspel
Dit heeft Cohn natuurlijk gezien voordat hij opgaf.

mat op h7. Zwart heeft alleen maar:

3. ...		

4. ...		

g7-g6

De taaiste verdediging. Na 3…
f6 heeft wit het iets makkelijker: 4.Th8+ Kf7 5.Dh5+ g6
6.Dh7# Opdracht: vind na 3…
f5 het mat in 4!
4. Th5-h8+
5. Dh3-h6+
6. Lc1-g5+

Kg8-g7
Kg7-f6

mogelijkheid 1…0-0 te spelen.
Wegens het ons nu maar al te
bekende loperoffer. Ik speelde 1…h6 en op zet 32 werd de
vrede getekend. Maar had ik
toch kunnen rokeren?
1. ...		
2. Ld3xh7+
3. Pf3-g5+

Tijd om op te geven. De computer geeft in plaats van de
tekstzet een mat in drie beginnend met 6.Th7, maar dat
is lood om oud ijzer. Wit wint
en daar is het mij om te doen.
Een ander voorbeeld:
Deze stelling is er een van
leerling en meester. Ikzelf
ben hier zwart en wit is de
man die mij bij BSV schaken
heeft geleerd: Laurens Quinten. Ik durfde hier met geen

Tf8-e8

Dit werkt ook niet. Er volgt een
wending die al vele slachtoffers heeft gemaakt: 5.Dxf7+!
Kh8 6.Dh5+ Kg8 7.Dh7+ Kf8
8.Dh8+ Ke7 9.Dxg7#
Dus heeft zwart op zet 3 alleen maar 3…Kg6.

0-0
Kg8xh7
Kh7-g8?

Dit geeft de partij volkomen
uit handen. Er volgt nu leerzaam:
4. Dd1-h5
Zonder schaak, dus zwart
krijgt wat tijd. Naar 4…Dxg5
kijken we niet en er dreigt
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Hier word je niet vrolijk van
en daarom koos ik voor 1…h6.
Maar het mechanische monster speelt maar al te graag
3…Kg6!!?? Let wel, wit heeft
een loper geïnvesteerd (het
universele nadeel van het offer!) en “bewijs het maar,” zoals schaakvriend André altijd
graag zegt.
Volgende keer gaan we met
deze stelling verder!

Puzzelverhaal

Naarstig op zoek
Vader Mark werd wakker met een zware kater, die tussen hem en zijn bloedmooie vrouw Alice
lag te spinnen. Het beestje werd goed verzorgd en kende een liefdevol bestaan in dit ideale
gezin. Mark ging stil naar de badkamer voor de dagelijkse douche, waar hij het warme water
zijn werk liet doen. Oei!! En nog enkele andere onwelvoeglijke woorden volgden, die we niet in
de Minorpromotie mogen opnemen, volgden. Hij moest nog steeds die kerstboom gaan ophalen
en het was al veel te laat daarvoor. Dit zal Alice niet fijn vinden en de kinderen al helemaal niet!
Snel ging hij naar buiten. Bij handige Henkie viel wel wat te ritselen, zo wist hij. Henkie bleek
niet aanwezig. Een andere jongeman keek hem vorsend aan. Henkie was al naar Zaandam en van
de enige twee bomen die overschoten stond er een op zijn kop!
Kerstboom 1				Kerstboom 2

Wit aan zet maakt remise			

Wit geeft mat in 6

“Zeg, hoor eens. Ik moet er zo vandoor. Henkie heeft me nodig. Geef me maar twee tientjes
voor deze boom,” zei de jongen snel. Een schappelijke prijs, dacht Mark. Even kijken, waar is
m’n portemonnee? Oei, en weer dezelfde onwelvoeglijke woorden alleen in gedachten deze
keer. De portemonnee ligt nog thuis. Nadat hij zijn pech kenbaar had gemaakt bleek snel dat
deze jongeman niet zo welwillend was als zijn voorganger. Geen geld, geen boom. “Nou,” sprak
de jongen met een gemene grijns op z’n gezicht, “als je deze opgaven kunt oplossen, dan mag
je er een gratis meenemen. Maar dan moet het wel snel want ik moet weg.” Nu kon Mark wel
een potje schaken, maar deze twee problemen oplossen in korte tijd zou hem niet gaan lukken.
Mistroostig verliet hij de winkel. Het was koud buiten, hij zette zijn kraag op. Het kerstplezier
van winkelend Nederland raakte hem niet, wat anders altijd het geval was. Wat moest hij gaan
zeggen tegen Alice, zijn kinderen? Of tegen zijn uit de kluiten gewassen kater? Die zou meewarig
gaan miauwen. Een boom met ballen en lichtjes hoort gewoon bij Kerstmis. Hij liep verder. Hij
lette niet meer zo goed op waar hij liep en al snel was hij in een allee terechtgekomen. Later
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Puzzelverhaal

hieraan terugdenkend met een goed glas port in de hand, bleek hem dat hij bij de achteringang
van een restaurant was beland. Het tumult van een vechtpartij onderbrak zijn mijmeringen. Hij
zag hoe iemand door twee mannen geslagen werd. Mark bedacht zich geen moment en sprong
ertussen. Zijn ergernis over de kerstboom kwam hem nu goed van pas want als hij boos was,
werd hij ook een stuk sterker. Een paar flinke klappen op het gezicht van de belagers waren al
genoeg: wankelend dropen ze af. De kleine Chinese man was erg dankbaar voor Marks interventie
en vroeg hem binnen te komen. Dat vond onze held niet erg. Hij schokte nog wat na van het gevecht, maar hij had een goed gevoel. Dat is toch ook de kerstgedachte: mensen in nood bijstaan?
Ze raakten aan de praat en Mark vertelde over zijn zoektocht naar een kerstboom. Hij mocht
uit dankbaarheid zowaar een van de bomen uit het restaurant mee naar huis nemen. Wat een
geluk! De Chinese familie was blij en het oudste lid van de familie, een man van 90 als Mark
mocht schatten, sprak dat Marks onkunde in schaken zijn kleinzoon had gered en hem op het
enige juiste pad had gezet. Veel begreep Mark er niet van, maar hij was blij met zijn kerstboom
en hij kreeg ook nog enkele mooie cadeaus mee. Wel in schaakvorm, maar die waren dan ook
voor zijn kinderen.
Kunnen jullie deze puzzels oplossen? Je mag zelfs hulp van alle familieleden vragen die nu bij
jullie in huis zijn. Oplossingen komen aan bod in de volgende Minorpromotie.
Ebert 1987				Przepiorka 1907

Wit geeft mat in 3			

Wit geeft mat in 4

De wijze oude man die Mark zo dankbaar was voor het redden van zijn kleinzoon, vertelde dat
de koning en zijn pionnen een doos voorstellen. Voor de kinderen van Mark de opdracht om de
doos juist te openen om mat te geven! Succes en fijne feestdagen!
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Studies

Een meesterlijke compositie
Wit aan zet wint.
Als we de stelling goed bekijken, zien we dat wit een kwaliteit en een pion achter staat.
Wit moet dus zijn best gaan
doen om dit goed te maken.

André van der Graaf
Pasgeleden zag ik een mooie
studie voorbijkomen toen ik
inspiratie aan het opdoen was
voor een nieuw onderwerp om
over te schrijven. Ik was onder
de indruk van de mogelijkheden
en van de geheimen die in de
stelling zaten. Daarnaast is de
hele oplossing zo mooi dat ik jullie die niet wil onthouden. Uiteraard won deze studie de eerste
prijs in het compositietoernooi.
Een waar meesterwerk!
Belyavsky 2008

Daarnaast kijken we naar de
mogelijkheden van de stelling; zwart dreigt torenwinst
en initiatief met Dxh8+ en er
hangt ook nog een paard op
d1. Als ervaren oplosser kun
je ook gelijk het dameoffer op
f5 zien, waarna een paard op
e3 schaak kan geven. In een
partij zou je het niet spelen,
maar deze stellingen worden
gemaakt om dit soort wendingen mogelijk te maken. Na het
dameoffer zit er nu (nog) niet
meer in dan eeuwig schaak.
Ook kunnen we de zwarte dame slaan, maar na Pxd8 slaat
zwart het paard op d1 en moet
wit de dame prijsgeven. Txd8
lijkt iets te zijn, maar ook dit
werkt niet helemaal, dus na:
1.
2.
3.
4.

Th8xd8
Pd1-e3
Db1-f5+
Pe3xd5+

Pe6xd8
Pd8xc6
Kf6-e7
Td7xd5

ontstaat de volgende stelling:
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Wit lijkt wat beter te staan,
maar het is allerminst simpel
om te winnen. Dit kan dus eigenlijk niet de oplossing zijn.
We hebben alle dwingende
zetten gezien, maar niets lijkt
te werken. Als er geen dwingende zet is die goed is, zou
het dan een stille zet kunnen
zijn?
1. Th8-g8!!
De dreiging Dxh8+ is eruit.
En de dreiging 2.Tg6+ zorgt
er ook voor dat zwart actie
moet ondernemen.

Studies
1. ...		

Dd8xg8

3. ...		
4. Pd1-e3+

Td7xe7

Verplicht! De dame moet nu
de dekking van e7 laten gaan,
wat zwart straks duur komt te
staan. De volgende zet zagen
we al eerder aankomen, maar
nu met veel meer effect.
2. Db1-f5+

Alle zware zwarte stukken
zijn van het bord, maar de
gifbeker is nog niet leeg…
8. Pg8-e7+
9. Pe7-d5+
10. g3-g4#

Kf5-f6
Kf6-f5

Kf6xf5

De enige zet.
De held van de witte stelling
komt in actie!
4.
5.
6.
7.

...		
Pe3xd5+
Pd5xe7+
Pe7xg8+

Kf5-f6
Kf6-f5
Kf5-f6
Kf6-f5

We dachten in het begin dat
Pe3+ een logische zet zou zijn
samen met het dameoffer op
f5, maar het is geen mat en
een voordeel in materiaal zit
er ook niet in na het offeren
van de toren en de dame. Dan
rest ons verder nog maar één
ding in dit soort stellingen,
meer materiaal offeren!!!!
3. Pc6-e7+
Familieschaak noemden we dit
vroeger. Zwart moet nu wel
slaan wegens: 3…Kf6 4.Pxg8+
Kf5 5.Pe3#.
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Ik hoop dat jullie dit ook een
mooie compositie vonden. Volgende keer gaan we verder
met meer moois uit de wereld
van de compositie.

Oplossingen

Oplossing prijsvraag MP 64
(Oplossing prijsvraag woordzoeker)
VOOR ELK VELD EEN MINORPROMOTIE
Hoewel er problemen met de puzzel waren, kreeg ik toch best wat
oplossingen. Gelukkig was er ook een tweede oplossing mogelijk. De
wereldkampioen geboren in de 19e eeuw is natuurlijk:
CAPABLANCA (geboren in 1888)
De winnaar van het prijzenpakket is Siebe Holsuijsen van SV Son en Breugel.
Wij feliciteren Siebe met zijn prijs.

Hertenspinsels MP 65 (Oplossingen van bladzijde 20)
Oplossingen van de twee mattrapjes (eerst de bovenste dan de onderste)
Mat in 1: 1.Lc6#
Mat in 2: 1.Pc8+ Ka8 2.Lc6#
Mat in 3: 1.Pb6+ Ka7 2.Pc8+ Ka8 3.Lc6#
Mat in 1: 1.Pg4#
Mat in 2: 1.Lg2+ Kh2 2.Pg4#
Mat in 3: 1.Kf2 Kh1 2.Lg2+ Kh2 3.Pg4#

Minorpromotieopgave (bladzijde 2)
Deze keer weer een juweeltje van compositiegrootheid
Troitzky (1913). Het begint
rustig met: 1.Pd6+ Kd3 [de
beste zet, na 1...Kc5 2.b7 is
de witte vrijpion niet meer te

stoppen] 2.b7 Txa2 3.b8T!!
Een explosie! Geen 3.b8D?
wegens 3…Te2+ 4.Kd1 Tb2!!
5.Dxb2 met pat of iets als
5.Db7 Txb7 6.Pxb7 met een
eindspel dat alleen te win-
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nen valt als zwart heel erg
meewerkt. Het eindspel van
toren en twee paarden tegen toren wint wel, probeer
het zelf maar eens uit in de
kerstvakantie]

Jeugdkalender
Januari
2 en 3		
4, 5 en 6		
11		
13		
27		

PK E in Soerendonk
PK D in Soerendonk
Teamfinale NK Schoolschaken VO in Wijk aan Zee
District Cup 4
NBSB Schoolschaak Voorronden

Februari
3		 KNSB Stertrainingen 6
17		 District Cup 5
24		 NBSB CDE-teams in Sint-Oedenrode
Maart
8		
8, 9 en 10 		
10		
17		
17		
24		

Jeugdtoernooi De Drie Torens in Tilburg
Kwalificatie PK ABC & C meisjes in Eindhoven
BG3 Staunton Jeugdtoernooi in Etten-Leur
District Cup 6
’t Meisjestoernooi in Mierlo
Finale Basis Onderwijs in Oosterhout

“Laten
we naar binnen gaan, want ik ben
een schaker, en u, mijn vriend,
zou er één moeten worden” (Gezegd bij de
ingang van Café de la Régence)
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C

omponisten beginnen soms ook vanaf een
fraaie matzet en werken dan terug. In MP 20
(oktober 2005) legt Martin van Essen dit op
een prettige manier uit. De bovenste drie diagrammen laten de Euwemethode zien, terwijl we onder
zien hoe Hooper het ons aanbeveelt. Het lijkt erg
lastig en misschien moeten we het er eens uitgebreid over hebben, maar het kan ook anders. Toen
dit eindspel op het bord kwam, ik geloof in een partij
Carlsen – Caruana, gaf Caruana op! Hij wist maar al te goed dat Carlsen
er geen moeite mee zou hebben en bespaarde zich verder ongerief. Als
iedereen zo doet hoeven we ons geen zorgen te maken en kunnen we
dit eindspel overslaan. Mijn advies? Toch maar bestuderen! .
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Hertenspinsels

Het mattrapje (2)

