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Inhoud

Voorwoord 

Minorpromotie 60
Wat hebben we zoal in deze 
Minorpromotie? We start-
en met een schaakver-
haal over de gevolgen van  
taalbarrières. Dhr. Toeré 
vond het zo grappig dat het 
opgenomen moest worden. 
De goede man lachte zich 
werkelijk te barsten! Pim 
Blijlevens neemt je mee in 
de wereld van het jeugd-
schaak van SV Mierlo-Gel-
drop. Ook ik heb vroeger 
meegedaan in Mierlo 
samen met mijn makkers, 
waar zijn die tijden toch 
gebleven?  

En dan opmerkelijk nieuws. 
De Russen hebben Arjon 
“een aanbod gedaan”. Hij 
kan (moet) de ruimte in. 
In november zal hij de 
lucht (lees ruimte) in ge-
schoten worden. Een en-
kele reis vanuit Kazach-
stan. De officiële lezing is 
dat zijn expertise nodig is 
in het ruimtestation, maar 
ingewijden weten dat hij 
betrapt is op spionage. 
Nou, dan denk je iemand 
te kennen! 

Dan André van der Graaf. 
Hij is zo verliefd dat ik een 
rubriek kreeg met alleen 
maar studies in de vorm 
van hartjes! Ga maar snel 
naar bladzijde 16.
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Taalprobleem 
Schaakverhaal

Adelinde was een schaak-
ster die zeker opviel 
tussen de rest. Ze was 
17 jaar en in alle opzich-
ten adembenemend mooi. 
Als ze meedeed aan een 
schaaktoernooi waren alle 

blikken van de jongens op 
haar gericht. Ze genoot 
ervan en had weinig last 
van opdringerige types. 
Dat is het voordeel om een 
knap meisje te zijn in de 
schaakwereld: de jongens 
zijn beschaafd genoeg om 
niet vervelend te zijn, in 
de meeste gevallen zijn ze 
simpelweg te verlegen om 
avances te maken. Geluk-
kig maar, vond Adelinde, 
want jongens hoefde nog 
even niet voor haar. Ze was 
druk met school, met scha-
ken, had een paar goede 
vriendinnen en jongens... 
dat kwam later wel. De 
jongens van haar leeftijd 

vond ze meestal toch te 
kinderachtig. Er liepen op 
schaaktoernooien natuur-
lijk ook jongens genoeg 
rond van een jaar of 20, 
maar er was nog niemand 
langsgekomen waarvan ze 
echt helemaal onderste-
boven was. Tijd genoeg...

Aan het eind van de zomer-
vakantie deed ze altijd mee 
aan het toernooi in Vlissin-
gen. Een sterk toernooi. 
Voor haar een goede en 
leuke voorbereiding op het 
nieuwe seizoen. 

Vandaag zou de eerste ron-
de beginnen en ze keek op 
haar horloge hoe lang het 
nog zou duren tot de aan-
vang van de partijen. 

Jan was een 19-jarige jon-
gen van het Zeeuwse plat-
teland. Hij was zo gewend 
plat Zeeuws te praten, dat 
hij vaak vergat dat niet ie-
dereen dat verstond. Hij 
was verzot op schaken, 
maar deed zeker niet mee 
met elk schaaktoernooi. 
Maar dat toernooi in Vlis-
singen, voor hem lekker 
dichtbij, dat pikte hij wel 
mee. 
Lastig alleen dat hij geen 

Kees van Hogeloon
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Niettemin bleef Adelinde 
Jan de rest van het toer-
nooi angstvallig ontlopen. 
Jan snapte er niks van en 
had vanaf de tweede dag 
steevast zijn horloge om. 
Hij durfde niemand meer 
te vragen hoe laat het was. 

horloge had omgedaan. Hoe 
laat zou het eigenlijk zijn? 
Al tijd om te beginnen aan 
zijn partij? Gelukkig stond 
daar een meisje, bloedmooi 
nog wel, dat juist op haar 
horloge keek. 

“Mah ik even wat vrahen. 
Weet u soms oft al tied es 
om te behenne?”

Adelinde keek op. Uit welk 
land kwam deze rare snoes-
haan? 

“Sorry, maar wat zegt u?”

“Est al tied om te behen-
ne?”

“Sorry, maar ik snap er he-
lemaal niks van.”

Jan wees langs haar bor-
sten naar haar polshorloge. 

“Mah ik even kieken naar 
de tied?”

“Wat wil je?”

“Ek wil kieken naar de tied.”

“Vuile smeerlap!” 

Adelinde gaf Jan een fer-
me stomp in de maag en 
ging er snel vandoor. Ze 
deed haar beklag bij de 
wedstrijdleiding, maar na 
een gesprek met Jan was 
het misverstand snel uit de 
wereld geholpen. 



We laten het koude Siberië 
snel achter ons! We bevinden 
ons nog steeds in het groot-
ste land ter wereld: Rusland. 
Daar zijn nog meer plekjes 
te bezoeken die iets met een 
schaakopening te maken heb-
ben.

Neem nu de bekende rivier de 
Wolga. Deze rivier met een 
lengte van maar liefst 3530 
kilometer stroomt door het 
westen van Rusland en is een 
van de belangrijkste rivieren 
van het land. Vroeger werd de 
rivier veel gebruikt voor het 
drijven van handel. Wij varen 
een stukje mee op de Wolga 
en bekijken daarbij een leuke 
schaakopening die naar deze 
waterstroom is vernoemd.

1. d2-d4 Pg8-f6
2. c2-c4 c7-c5
3. d4-d5 b7-b5
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Dit pionoffer vormt de inlei-
ding tot het Wolgagambiet, 
ook wel het Benkogambiet 
genaamd (vernoemd naar de 
Hongaarse grootmeester Pal 
Benko).

Zwart probeert met dit of-
fer het witte centrum kapot 
te slaan. De witte c-pion wordt 
met het gambiet weggelokt 
uit het centrum, zodat de pion 
op d5 kwetsbaar kan worden. 
Als wit die pion gaat verdedi-
gen kan zwart vaak profiteren 
door de zwarte velden in het 
centrum (d4 en e5) onder con-
trole te houden. Dit doet hij 
onder andere door zijn loper 
via g7 te fianchetteren. Die lo-
per kan dan ook erg gevaarlijk 
worden, waardoor er voor wit 
problemen kunnen ontstaan 
rond de pion op b2 en de vel-
den daar omheen. Ook worden 
door het gambiet belangrijke 
lijnen geopend op de dame-
vleugel, waardoor zwart via de 
a-lijn en de b-lijn een gevaar-
lijke aanval kan ontwikkelen.

Een erg leuk gambiet waarbij 
zwart de geofferde pion soms 
heel lange tijd niet terugziet 
om dan toch nog met beslis-
send voordeel in het eindspel 
toe te kunnen slaan!

4. c4xb5  a7-a6
5. b5xa6 

Vaak wordt 5. b6 gespeeld: 
wit geeft de pion direct te-
rug, maar voor zwart is het 
dan lastiger om zijn stukken 
te ontwikkelen en snel te kun-
nen aanvallen.

5. ...  Lc8xa6

Een bekende variant van het 
Wolgagambiet, waarbij wit 
het pionoffer heeft aangeno-
men. Zwart kan voorlopig geen 
pion terugwinnen, maar heeft 
direct al een flinke voorsprong 
in ontwikkeling. 
Hij heeft al twee stukken ont-
wikkeld en wit nog geen enkel!

6. e2-e3?

Het is logisch dat wit snel pro-
beert te ontwikkelen, maar 
dit is precies wat zwart wil. 

Arjon Severijnen

Rusland

De wereld rond
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Hij kan direct lopers ruilen en 
wit de rokade ontnemen, zo-
dat deze tijd kwijt zal raken 
om zijn koning veilig te stel-
len. Meestal kiezen witspelers 
ervoor om te ontwikkelen met 
zetten als: Pc3, Pf3, g3, Lg2 
en dan de rokade.

6. ...  La6xf1
7. Ke1xf1 g7-g6
8. b2-b3 Lf8-g7
9. Lc1-b2 0-0
10. Pg1-e2 d7-d6
11. Pe2-c3 Pb8-d7
12. f2-f3 Dd8-b6
13. Kf1-f2 Pd7-e5
14. Dd1-c2 Tf8-b8
15. Pb1-d2 Db6-a6

Het is je misschien al opge-
vallen dat wit een aantal erg 
vreemde ontwikkelingszet-
ten heeft gekozen. Hij dacht 
hiermee een sterke, verde-
digende positie te krijgen, 
waardoor hij een gezonde pion 
voor blijft. Maar hij is zoveel 
tijd kwijt door het manoeu-
vreren met zijn stukken, dat 

zwart een geweldig stelling 
heeft bereikt. Je kunt ook 
goed zien dat zwart zich niet 
liet verleiden tot het spelen 
van gekke zetten, hij heeft 
alleen maar logische ontwik-
kelingszetten gespeeld. En 
dat heeft resultaat!

Leuk om te vermelden is dat 
de witspeler zeker geen be-
ginner was. Het was zelfs een 
grootmeester met een rating 
van 2500!

16. e3-e4??
 
Nu is het tijd voor zwart om 
in actie te komen, want hij kan 
materiaal gaan winnen! Wit 
had nog 16. Thb1 kunnen spe-
len, waarna hij met zijn koning 
via g1 kan vluchten. Ook dekt 
de toren dan de loper op b2 
nog eens extra, wat erg be-
langrijk is!

16. ...  Pe5-d3+
17. Kf2-g1

De witte toren op h1 kan geen 
kant meer op, wit speelt dus 
eigenlijk met een toren min-
der! Daar komt nog bij dat 
zwart met een trucje direct 
de partij kan beslissen. Zie 
jij hoe?

17. ...  Pd3xb2
18. Dc2xb2 Pf6xd5!!

Oeps! De witte stelling, die 
er nog best solide uit leek te 
zien, zakt ineens als een kaar-
tenhuis in elkaar. De loper op 
g7 is een monster, want zwart 
dreigt Ld4 mat! Ook dreigt 
zwart het paard op c3 te win-
nen door een dubbele aanval. 
Wit gaf daarom maar op.

Een mooi voorbeeld van hoe 
het verspelen van tijd voor 
enorme problemen kan zor-
gen. Wit pakte de pion en 
verzuimde vervolgens om zo 
snel mogelijk te ontwikkelen 
en speelde meerdere keren 
met dezelfde stukken. Zwart 
speelde alleen maar logische 
ontwikkelings- en aanvals-
zetten en heeft deze partij 
zeer overtuigend gewonnen. 
De kracht van een goed ge-
speeld gambiet!

Rusland
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Ons derde hoofdstuk over 
oppositie begint met de uit-
werking van diagram 3 van de 
Hertenspinsels van Minor-
promotie 58. Die had je nog 
tegoed. 

1. Kg4-f5 Kf8-f7

Na 1...Ke8 2.Ke6 Kd8 3.d7 is 
het meteen voorbij. 

2. Kf5-e5 Kf7-f8!

Een meesterlijke poging om 
wit te verwarren. En inder-
daad; na 3.Ke6 Ke8 is het 
remise: 4.d7+ Kd8 5.Kd6 pat. 
Of 4.Ke5 Kd7 5.Kd5 Kd8 6.Kc6 
Kc8 enz.

3. Ke5-f6! 

Alleen zo! Wit neemt de op-
positie (daar is ie weer!) en 
zwart is kansloos. Er volgt: 3…
Ke8 4.Ke6 Kd8 5.d7 Kc7 6.Ke7 
en wit promoveert. 

Ik zou ook diagram 4 (MP 58) 
behandelen, maar die vind ik 
beter passen in een artikel 
over sleutelvelden. Komt wel-
licht later nog aan bod.

Tot nu toe hebben we oppo-
sitie behandeld, die als het 
ware recht tegenover elkaar 
stond. Maar er is ook iets als 
schuine oppositie. Neem de 
volgende stelling. 

  

Zwart is aan zet, verder zien 
we dat de pionnen vast staan. 
Gefixeerd heet dat met een 
duur woord. Wat te doen? Na: 
1...Ke7? 2.Ke5! (wit neemt de 
oppositie) 2…Kf7 3.Kf5 Kg7 
4.Ke6 Kh7 5.Kf7 Kh8 6.Kg6 
vallen de zwarte pionnen. Ge-
lukkig heeft zwart beter.

1. ...  Kf6-f7!

Als je goed kijkt zie je dat 
zwart een nieuw soort opposi-
tie heeft. De schuine opposi-
tie. De koningen staan tegen-
over elkaar in een diagonaal. 
En geloof het of niet, maar wit 
kan niet meer winnen. Zwart 
moet uiteraard wel de beste 
zetten blijven doen:

2. Kd5-e5 

Op 2.Kd6 speelt zwart 2…Kf6 
(oppositie van opzij) 3.Kd7 
Kf7 4.Kd6 Kf6 5.Kd5 Kf7 en 

Oliver de Hert
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weer de schuine oppositie.

2. ...  Kf7-e7
3. Ke5-f5 Ke7-f7

Wit komt er niet doorheen. De 
volgende stelling lijkt remise, 
maar er is meer aan de hand.

Prokes (1946)

Kijk toch eens goed naar deze 
stelling. Wat is het schaken 
toch mooi! Hoezo remise aan-
nemen, in een stelling die mis-
schien wel tot winst kan lei-
den? Schaaktrainers zeggen 
niet voor niets: het is pas re-
mise met twee kale koningen! 
En ik kan je alvast verklappen 
dat wit gaat winnen.

1. Ke3-f4

Wit begint met het nemen van 
de schuine oppositie. 

1. ...  g6-g5+

De winstvoering na het alter-
natief 1…Kh7 is ons dankzij 

het begin van deze rubriek 
niet meer vreemd: 2.Kg5 
Kh8! 3.Kh6! Kg8 [3...g5 4.f7!] 
4.Kxg6

2. Kf4-f5 g5-g4

 

Dwingt wit tot nauwkeurig 
spel: 3.Kxg4 Kg6 is remise. 
Ik kan me zo voorstellen dat 
je nu, mocht dit jouw partij 
zijn, je er even goed voor gaat 
zitten. 

3. Kf5-e6 g4-g3
4. f6-f7 Kh6-g7

Omdat wit promoveert met 
schaak heeft zwart niets aan: 
4…g2 5.f8D+ Kg5 6.Df2. Nu 
dreigt zwart zelfs te winnen 
met: 5…Kf8

5. Ke6-e7 

En wit wint zoals in de analyse 
na zet vier.

Er is nog een soort oppositie. 
De verre oppositie. Een mooi 
onderdeel om de volgende 

keer te behandelen. Maar laat 
ik vast een tip van de sluier 
oplichten. 

Mandler (1969)
 

In plaats van één rij tussen 
de koningen, zijn er nu drie. 
Beide staan op wit: de verre 
oppositie. 

1. Ka2-b2 Ka6-b6

Zwart neemt de verre opposi-
tie en zou hij dan uiteindelijk 
moeten winnen?

2. Kb2-c2 Kb6-c6
3. Kc2-d2 Kc6-d6
4. Kd2-e2 Kd6-e6
5. Ke2-f2 Ke6-f6
6. Kf2-g2

Zwart kan de strijd om de 
verre oppositie niet meer aan. 
Hij kan immers geen 6…Kg6 
spelen. Na 6…Kf5 7.Kf3 en 6…
Kg5 7.Kg3 neemt wit de gewo-
ne oppositie en is het remise. 



Grand Prix-tijgers

Huub van Dongenprijs
Dit jaar is de Huub van Dongenprijs voor het eerst gewonnen door een meisje. Bij loting kwam 
Elysia Feng van ESV uit de hogehoed. Dit past goed bij deze Minorpromotie, want op de voor-
kant staat ook een meisje. En ook zij speelt bij ESV. Dit soort toeval (of is het magie?) zou 
Huub prachtig gevonden hebben. De prijs, een cadeaubon ter waarde van €50, is te besteden 
in de online-winkel van Erika Sziva, “De Beste Zet”. De redactie feliciteert Elysia dan ook 
van harte met haar prijs!  

Nr.	 Naam	 	 BGP’s	 Categorie		 Totaal
1. Elysia Feng  5 D E 138 / 97
2. Johan Starmans  5 C 199
3. Eric Starmans  5 D 199
4. Gachatur Kazarjan  5 D 199
5.  Donald Bötticher  5 E 195
6. Tommy Grooten  5 D E 45 / 194 
7. Yaro Kraneveld  5 E 186 
8. Fred Hongxi Song  5 E 182  
9. Roderick Bötticher   5 D 181
10. Luca Kraneveld  5 E 173
11. Timo Huijben  4 D 186
12. Timo Verhoef  4 D 183
13. Mily Hongye Song  4 E 141  
14. Marieke van Essen  4 AB C 98 / 96
15. Wendy Huang  3 C 149 
16. Casper Bijker  3 C 148 
17. Ivan Pomomarev   3 E 147
18. Luna Huang  3 E 133
19. Joshua Prevoo  3 D 132
20. Valentijn van Warmerdam 2 E 99  
21. Joppe Allaart  2 E 97
22. Joshua Ekker  2 E 95
23. Ved Naik  2 E 94
24. Xavier van den Broek  2 D 93
25. Lars Nobbe  2 C 91
26. Jeff Michels  2 D 91
27. Maxim Ekker  2 E 88
28. Sharif Michels  2 D 86
29. Boet Waterlander  2 D 81
30. Floris Snelders  2 E 80
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Grand Prix-tijgers

31. Jibbe Allaart  2 E 77
32. Noureddine de Werdt  2 E 77
33.  Nirupa Ganeshram  2 E 73
34. Laurens Ekker  2 AB C 49 / 49
35. Daan Hubers  1 AB 50
36. Janne Allaart  1 AB 50
37. Miki Nieczyporowski  1 AB 50
38. Bi-rong Wang  1 AB 49
39. Daphne Gijsbers  1 AB 49
40. Owen van Santen  1 AB 49
41. Mees de Heij  1 C 49
42. Huub Martens  1 AB 48
43. Johan Sprenger  1 AB 48
44. Marijn Koot  1 AB 48
45. Romano Bogaard  1 AB 48
46. Sipan Taher  1 C 48
47. Tim Pijnenburg  1 C 48
48. Jesper Fidder  1 D 48
49. Andy van Eck  1 AB 47
50. Leo Gorgy  1 C 47

74.Td2-d3!! Huubs allermooiste zet

Winnaars Huub van Dongenprijs

2011: Victor Muntean
2012: Sam Baselmans
2013: Victor Muntean
2014: Daan Hubers
2015: Bart van Asperdt
2016: Lewon Gevorkjan
2017:  Elysia Feng
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In 1945 werd in Mierlo de Mierlose Schaakclub opgericht. Eind jaren 70 en tijdens de gehele jaren 80 
kende de vereniging een periode van bloei onder leiding van vooral de clubiconen Ab Braamkolk en 
Antoon Jonkers. Antoon gaf les op bijna alle Mierlose basisscholen en heeft er met zijn lessen voor 
gezorgd dat in totaal meer dan 1000 (!!!) kinderen in Mierlo een schaakdiploma hebben gehaald. Ab 
Braamkolk gaf ook schaakles, maar zorgde vooral voor de organisatie. Op het hoogtepunt van het 
bestaan had de club maar liefst zo’n 100 jeugdleden en was daarmee een van de grootste van heel 
Nederland.  Successen bleven dan ook niet uit. In 1978 werd het jeugdteam tot 13 jaar op een haar 
na Nederlands kampioen en twee jaar later behaalde de Luciaschool uit Mierlo de nationale titel 
voor basisscholen! In de jaren 80 werden er ook door verschillende jeugdteams in uiteenlopende 
leeftijdsklassen meerdere Brabantse titels gewonnen. Dat was natuurlijk heel speciaal voor een club 
uit een dorp met minder dan 10.000 inwoners! 

Zo groot is de vereniging helaas al lang niet meer. Maar nog altijd wordt er iedere week schaakles 
gegeven in zowel Mierlo als Geldrop, want Schaakvereniging Mierlo-Geldrop heeft niet één maar twee 
jeugdafdelingen. Een jeugdafdeling in Mierlo en één in Geldrop. De Mierlose jeugd speelt iedere zon-
dagochtend in ’t Patronaat in Mierlo en iedere dinsdagavond komen de Geldropse jeugdschakers bij 
elkaar in de Dreef in Geldrop. Eén schaakclub met twee afzonderlijke jeugdafdelingen is vrij uniek 
in Nederland. Hoe is dat zo gekomen?  

Schaakvereniging Mierlo-Geldrop 
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Tot 2008 waren er nog gewoon twee schaakclubs in 
de gemeente Geldrop-Mierlo: de Mierlose Schaakclub 
en de Geldropse Schaakvereniging. De senioren van 
Geldrop spelen al sinds 2004 samen met de senioren 
van Mierlo. Iedere dinsdagavond wordt er geschaakt in 
de Weijer in Mierlo. In 2008 hebben de leden van de 
Geldropse Schaakvereniging besloten om hun club op 
te heffen en allemaal lid te worden van de Mierlose 
Schaakclub omdat ze daar toch al jaren mee samen-
speelden. Toen dit gebeurd was, heeft de Mierlose 
Schaakclub de naam ook veranderd in SV Mierlo-Geldrop. Alleen de jeugdafdelingen zijn gebleven zoals 
ze waren, zodat kinderen uit Geldrop en Mierlo gewoon in hun eigen dorp kunnen blijven schaken. Het 
grappige is dat Mierlo bij district Helmond hoort en Geldrop bij district Eindhoven. Dus de kinderen 
uit Mierlo doen mee met de Peelcup en de Geldropse jeugdschakers spelen mee in de Eindhovencup! 
 
Natuurlijk krijgen de kinderen les in de stappenmethode en worden er partijtjes tegen elkaar gespeeld. 
Maar daarnaast worden er ook andere schaakspellen gespeeld zoals raindropchess, doorgeefschaak 
en weggeefschaak. Ook maken we regelmatig gebruik van een tablet waarop verschillende schaak-
spelletjes gespeeld kunnen worden.  

Een populaire app is Troyis. Deze is beschikbaar voor de smartphone, de tablet, maar je kunt hem 
ook gewoon op de computer spelen. De bedoeling is om met een paard binnen een bepaalde tijd op 
alle open velden te komen. Het begint makkelijk op een klein bord met veel tijd, maar hoe verder 
je komt, hoe moeilijker het wordt. Want het speelveld wordt steeds groter en de tijd die je hebt 
wordt iedere keer korter.
 

Toernooien
Al vele jaren organiseert SV Mierlo-Geldrop elk jaar twee jeugd-
schaaktoernooien: het Internationaal Jeugdschaaktoernooi Mierlo 
en het Meisjestoernooi. 
 
Het Internationaal Jeugdschaaktoernooi Mierlo wordt dit jaar voor 
de 40e keer gehouden! Het heeft in die periode veel verschillende 
namen gehad. Vooral genoemd naar de sponsor. Ook is het een 
aantal jaren het Open Nederlands Kampioenschap rapidschaak 
voor jeugdteams geweest. De meeste schakers uit Brabant, maar 
ook uit de rest van Nederland, hebben weleens aan dit grote be-
kende toernooi, gespeeld in sporthal De Weijer, meegedaan. Het 
is een internationaal toernooi met deelnemende teams uit België, 
Duitsland en ooit heeft er een jeugdteam uit Hongarije meege-
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speeld! In de hoogtijdagen waren er meer dan 700 jeugdschakers uit heel Nederland en daarbuiten 
die voor het jeugdtoernooi naar Mierlo kwamen. Zóveel deelnemers zijn er tegenwoordig niet meer, 
maar nog altijd is het Jeugdschaaktoernooi een van de grootste schaaktoernooien van Nederland. 

Altijd is het een teamtoernooi geweest voor jeugdteams bestaande uit vier kinderen. Maar dit jubile-
umjaar gaan we het anders aanpakken. Het 40e jeugdtoernooi wordt een koppeltoernooi. Nog steeds 
een teamtoernooi dus, maar nu zal er gespeeld gaan worden in teams van twee personen. Vanwege 
het 40-jarig jubileum zal er dit jaar ook een speciale activiteit georganiseerd worden. Er wordt een 
officiële recordpoging gedaan. Onder toeziend oog van een notaris gaan we tijdens het toernooi met 
zoveel mogelijk mensen tegelijk dobbelsteenschaak spelen.

Het Internationaal Jeugdschaaktoernooi wordt gehouden op zondag 29 oktober in sporthal De Weijer 
in Mierlo. Op jeugdschaaktoernooi.nl is alle informatie te vinden. 

De wethouder van 
sport van de gemeente 
Geldrop-Mierlo verricht 
de openingszet op het 
Jeugdschaaktoernooi 
Mierlo.
 

Behalve het Internationaal Jeugdschaaktoernooi organiseert SV Mier-
lo-Geldrop ieder jaar nóg een jeugdtoernooi: het Meisjestoernooi! Net 
als het Internationaal Jeugdschaaktoernooi viert het Meisjestoernooi 
tijdens de volgende editie een jubileum. Op zondag 25 februari 2018 
wordt dit toernooi, speciaal voor schakende meisjes, voor al weer 
de 30e keer gespeeld! 

Dit jaar werd het toernooi, dat gespeeld wordt in ‘t Patronaat in 
Mierlo, gehouden op 17 maart. Er deden maar liefst 70 meisjes uit 
Nederland, België en Duitsland mee aan dit gezellige toernooi. Ook 
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Nederlands Kampioene Anne Haast was van de partij. Zij speelde vluggertjes tegen meisjes die al 
klaar waren met hun partij. Iedere keer wordt er ook voor alle deelneemsters en begeleiders een 
uitgebreide broodmaaltijd verzorgd en worden er andere activiteiten georganiseerd. Supergezellig dus!
Meer informatie over het Meisjestoernooi is te vinden op meisjestoernooi.nl.
 

Foto’s van het 
Meisjestoernooi 2017 
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 Eeuwige liefde

Deze keer gaan we het heb-
ben over composities in de 
vorm van een hartje. De 
eerste is uit 2015, gemaakt 
door een anonieme componist 
als liefdesverklaring aan zijn 
grote liefde.

Wit geeft mat in 2

Met pionnen alleen ga je de 
zwarte koning niet mat zet-
ten, dus je eerste zet moet 
een promotie zijn.  Eén van 
de pionnen, maar welke? Pro-
moveren met de d-pion is geen 
goed idee. Zoals je ziet rent 
de koning dan gemakkelijk 
weg. De f-pion is de juiste. 
1.f8D wordt pat, dus die is 
niet mogelijk. Na een minor-
promotie tot paard (1.f8P+) of 
tot  loper (1.f8L) vlucht zwart 
weg naar f5 en kun je geen mat 
meer zetten. De enige juiste 
oplossing is dus: 

1. f7-f8T 

Zwart heeft maar één zet.

1. ...  Ke6-e7

Wit voltrekt het vonnis met:

2. Tf8-e8# 

Benko (2013)

 
Wit geeft mat in 2

De zwarte koning kan geen 
kant op, maar een wachtzet-
je helpt hier niet veel. De 
witveldige loper van zwart 
heeft voldoende velden en 
dus voldoende tempozetten. 
Wit moet de zaak forceren 
met een offer. Maar welk stuk 
kan hij missen? Welk stuk kan 
opgeofferd worden? We zien 
dat de velden die de witte da-
me controleert ook door de 
andere stukken gedekt zijn. 
We kunnen dus de dame of-
feren!
1. Dd4-d6+

André van der Graaf
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Zwart heeft twee opties. Na 
1…Lxd6 volgt 2.Pd8# en op

1. ...  Dc5xd6
2. f4-f5#

Schenkerik (2015)

 
Wit geeft mat in 2

Hier hebben we voornamelijk 
te maken met lichte stukken. 
De zwarte koning kan nergens 
naar toe, dus we hoeven geen 
velden meer af te pakken. 
Een eerste poging zou kun-
nen zijn: 1.Te4+ maar zwart 
heeft dan ook een schaakje 
tot zijn beschikking: 1…Pe5+ 
Nu is 2.Txe5+ geen mat, de 
koning vlucht via d7.
Het paard wegjagen met 
1.f8D om daarna 2.Tf6# te 
spelen  gaat ook niet. Het 
paard slaat op f8 met schaak. 
Dan is mat in twee uiteraard 
niet meer mogelijk. We moe-
ten het paard op een andere 
manier weglokken! 

1. Tf4-f6+
De juiste manier. Zwart heeft 
maar één zet.

1. ...  Pd7xf6

Slaat de toren en er ontstaat 
een vluchtveld op d7. Wit pro-
moveert echter tot paard, 
geeft schaak en dekt het 
vluchtveld af. Een mat met 

drie paarden, wat een plaatje!

 

Manolas (2015)  
Wit geeft mat in 2

In deze laatste stelling zijn 
er heel veel schaakjes mo-
gelijk. Er is echter maar één 
goed. 1.Dxc6+ faalt op 1…

Ld6. 1.Te7+ gaat niet vanwe-
ge 1…Pxe7 en ook 1.Dc4+ leidt 
niet tot mat in twee, omdat 
de zwarte koning dan naar 
d6 kan ontsnappen. In deze 
studie wint dus een keer niet 
een slagzet, maar een gewoon 
schaakje. Na:

1. Dc5-f5+ 

Is er maar één zet, waarna 
wit mat zet. 

1. ...  Ke6-d6
2. Tf7xd7#

De volgende keer doen we 
weer een nieuw onderwerp 
met een paar mooie voor-
beelden.



Oplossingen 
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Prijspuzzel (vorige Minorpromotie)

Deze keer weer eens een 
fraaie studie van Troitzky 
(1930). Wit aan zet wint als 
volgt: 1.c5 Tc4 2.c6 Kf2 
[op 2...Txc6 speelt wit 3.e7 
en de witte loper domineert 

de toren op de velden e6 en 
c8] 3.Kh2 [Dit moet, want 
op 3.e7?? volgt 3…Kg3 met 
ondekbaar mat] 3...Txc6 
4.e7 Tg6 [een laatste truc-
je] 5.e8P!! [Op 5.e8D en e8T 

volgt 5…Txg2+ 6.Lxg2 pat] 
Het eindspel paard en loper 
tegen koning [na 5…Txg2+ 
6.Lxg2] wint en als zwart 
zijn toren behoudt dan zal de 
witte g-pion beslissend zijn.

Minorpromotieopgave (bladzijde 2)

Hertenspinsels (vorige Minorpromotie)
Diagram 1 (linksboven) 1.Tc8+ Lxc8 2.De8+ Tf8 3.Txg7+ Kxg7 4.Dg6+ en 1...Df1+
Diagram 2 (midden boven) 1.Td7+ Lxd7 2.De7+ Kc8 3.Dxf8+ Kb7 4.Db8+ en 1...d2+
Diagram 3 (rechtsboven) 1.Dd8+ Kxd8 2.Lg5+ Ke8 3.Td8# en 1...Dxd1+ 2.Kxd1 Pf2+
Diagram 4 (linksonder) 1.Te8+ Kh7 2.Th8+ Kxh8 3.Dh6+ en 1...Lxf2+ 2.Kxf2 Tc2+
Diagram 5 (midden onder) 1.Pc6+ bxc6 2.Tb1+ Ka8 3.Da4# en 1...Lh2+ 2.Kxh2 Dxe1
Diagram 6 (rechtsonder) 1.Te8+ en 1...Txa3+ 2.Kxa3 Da8+ 3.Kb4 Da5#

De opgave luidde: wat is wits laatste zet en wat is daarna zwarts laatste zet? 

Diagram 1 Diagram 2

Een aardige poging vond ik diagram 1: zwart speelt Ka8 en wit speelt daarop Kc8. Maar de 
opgave is: eerst is wit aan zet en dan pas zwart! Ook mooi vond ik de poging 1.g1L+ en 1…Ka8. 
Maar een pion mag niet achteruit. Met de stukken in het diagram van de prijspuzzel kun je 
geen reglementaire oplossing geven! Dat betekent dat er stukken bij moeten! De oplossing 
zie je in diagram 2: 1.Pxa8+ en 1…Kxa8. Ik heb alle inzendingen mee laten dingen. De winnaar 
van het prijzenpakket is geworden: Cas Voorbraak van schaakvereniging HMC.
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Jeugdkalender
Oktober
1   KNSB Stertrainingen 2    
8   District Cup 1 
14   58e Huttontoernooi in Rotterdam
29   KNSB Stertrainingen 3
29   40e Jeugdschaaktoernooi in Mierlo

November
5   BG1 SV Gardé Jeugdtoernooi in Soerendonk 
10   NK Schoolschaken VO, Kwalificatie 1 op Playchess
11   KNSB Jeugd Club Competitie, ronde 3 in Den Bosch  
12   District Cup 2
18   Open NK Rapid Jeugd (A t/m H + studenten) in Eindhoven
19   KNSB Stertrainingen 4
24   NK Schoolschaken VO, Kwalificatie 2 op Playchess
26   12e BSV Jeugdtoernooi in Bergen op Zoom 

December
2 en 3   PK E
8   NK Schoolschaken VO, Kwalificatie 3 op Playchess
9   KNSB Jeugd Club Competitie, ronde 4 in Den Bosch
10   KNSB Stertrainingen 5 
10   District Cup 3
24   BG2 Kersttoernooi Jeugd Eindhoven

“Een 
schaak-

partij wordt 
altijd gewonnen door 

een fout. Van uw tegenstander 
of van uzelf.” (Savielly Tartakower)



H
er
te
n
sp
in
se
lsBen je er geweest?

De zomervakantie zit erop. Het is tijd om weer 
naar school te gaan. Maar hoe was je vakan-
tie? Hopelijk heb je een leuke plaats of land 

bezocht? Om nog een laatste keer na te genieten 
heb ik een leuke quiz voor je bedacht. Albert Jan 
heeft reeds gemeld er een mooi prijzenpakket te-
genaan te gooien! In elk van de diagrammen staat 
een tip over een vakantieland. Schrijf op welk land 
bij welk diagram hoort. Je moet de landen dus zelf 

bedenken, die geef ik niet cadeau. Je hoeft dan ook niet alles goed te 
hebben. Zend vooral in en win! Je kent het e-mailadres, maar ook een 
ouderwetse briefkaart is welkom (zie bladzijde 2). De prijs is zeker de 
moeite waard en wie weet, ben je misschien deze zomer wel op een van 
deze locaties geweest?

1 2 3

4 5 6


