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Inhoud

Voorwoord 

De gezelligste tijd van het 
jaar breekt aan. Lekker 
binnen waar het warm is, 
achter het schaakbord, 
met een nieuw nummer 
van Minorpromotie voor 
je. Wat valt er zoal te 
lezen? Wel, wat verwar-
ring: Oliver legt uit hoe 
te winnen met een pion 
meer, maar Arno wil juist 
een pion minder! Zo uniek 
is ons geliefde spel, dat 
zoiets kan. Ties Schalij 
wordt in het zonnetje 
gezet in de rubriek “Effe 
checken”, en er is ook een 
heuse Kerstboompuzzel. 
Maar waar zijn mijn ma-
nieren? Ik vergeet jul-
lie voor te stellen aan 
een nieuwe medewerker: 
Leon Theuns. Leon woont 
en werkt in Huijbergen 
en heeft vroeger ge-
schaakt bij “Ivoren To-
ren.” In 2009 is hij, op 
verzoek, les gaan geven 
in Huijbergen. Zijn club-
je heeft hij de naam “De 
Dolle Torens” gegeven. 
De artikelen die hij gaat 
schrijven zijn voor Stap 
1 en 2. Juist deze groep 
werd voorheen in de Mi-
nor wat tekort gedaan. 
Iedereen veel lees- en 
puzzelplezier gewenst. 
Ook fijne feestdagen 
gewenst en een gelukkig 
Nieuwjaar!! En kijk goed 
uit met vuurwerk!!  
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Schaaktoernooi met hoge inzet
Schaakverhaal

Kees van Hogeloon

Prinses Hildegard stapte 
met grote passen woe-
dend door het paleis. Ze 
liep rechtstreeks naar 
haar vader, koning Felix, 
die juist in zijn werkka-
mer een boek zat te le-
zen. 
“Wat is dit hier?”, 
schreeuwde de mooie 
prinses met lang, blond 
haar, terwijl ze een stuk 
papier voor haar vaders 
neus wierp. 
“Wat is het probleem, 
liefje?”
“Dat weet jij goed ge-
noeg! Ik word hier als een 
trofee weggegeven! Ik 
ben in jouw ogen kenne-
lijk niet meer als een zak 
tomaten, die je kunt ver-
kopen!”

Het papier dat prinses 
Hildegard voor haar va-
ders neus wierp, was een 
aankondiging. Daarop 
stond het volgende: 

Op den veertienden dag 
van december zal in het 
paleis van Koning Felix 
een groots schaaktoer-
nooi worden georgani-
seerd. Iedereen, burger 
of edelman, zal hieraan 
mee kunnen doen, mits zij 
kennis hebben van den 
regels van het schaak-
spel. De winnaar van het 
toernooi zal de hand van 
de dochter van de koning 
worden geschonken.

Koning Felix glimlachte. 
“Briljant van mezelf, vind 
je niet? Alle belangrijke 
edelmannen en ridders 
uit de wijde omgeving zul-
len ons kleine koninkrijk 
bezoeken. We worden in 
één klap een belangrijk 
koninkrijk.”
“En daar offer jij je eni-
ge dochter aan op?”
“Ach, mijn lieve Hilde-
gard. Ik weet toch don-
ders goed dat jij verliefd 
bent op ridder Floris van 
Amelhoven. En jij hebt 
me al vaak genoeg ver-
teld, dat hij de beste 
schaker van de wijde om-
geving is. Hij zal zeker 
het toernooi winnen. Jij 
gelukkig, hij gelukkig, ik 
gelukkig. Wat is het pro-
bleem?”
“Het probleem is dat er 
sinds kort een ridder is, 
die nog beter schaakt 
dan Floris van Amelho-

ven. Ene Roderick van 
Zwijnsberg. En naar ver-
luidt is hij een vreselijk 
nare man.”
Het gezicht van koning 
Felix werd ineens een 
stuk minder vrolijk.
“Roderick van Zwijns-
berg... Daar heb ik inder-
daad slechte verhalen 
over gehoord... Die zou ik 
niet als schoonzoon wil-
len...”
“Wie jij als schoonzoon 
wilt, zal mij een worst 
wezen. Ik wil trouwen 
met de man van wie ik hou. 
En dat is Floris van Amel-
hoven en niemand an-
ders!”
Koning Felix lachte ge-
heimzinnig. 
“Geen zorgen, lieve doch-
ter. Ik ben op alles voor-
bereid. Dacht je nou echt 
dat ik je aan de eerste de 
beste zou weggeven? 
Vertrouw je vader 
maar...”

De dag van het schaak-
toernooi, 14 december, 
was aangebroken. Ieder-
een die ook maar enigs-
zins kon schaken was 
aanwezig. Iedereen 
hoopte de echtgenoot 
van prinses Hildegard te 
worden. Niet alleen om-
dat prinses Hildegard 
een bijzonder knappe 
jongedame was, maar 
vooral omdat ze het enige 



5

Schaakverhaal

kind van koning Felix en 
dus de toekomstige ko-
ningin was. Wie trouwde 
met prinses Hildegard 
werd dus een machtig 
man. Het toernooi verliep 
zoals te voorspellen viel. 
Floris van Amelhoven 
speelde goed, maar Ro-
derick van Zwijnsberg 
was een maatje te groot 
voor hem en won het 
toernooi. Floris werd wel 
tweede. Aan het eind van 
het toernooi werd Rode-
rick van Zwijnsberg het 
podium opgeroepen om 
zijn trofee in ontvangst 
te nemen: de hand van de 
dochter van de koning. 
“Gij, ridder Roderick van 
Zwijnsberg, hebt het 
toernooi gewonnen en 
ontvangt derhalve de 
hand van mijn dochter.” 
Koning Felix overhandig-
de hem een aantal aan 
elkaar gebonden botjes, 

die samen het skelet van 
een hand vormden. 
“Wat is dit?”, riep Rode-
rick verontwaardigd.
“Dit is de hand van mijn 
dochter Isabelle, die he-
laas overleed toen ze 4 
jaar oud was. Ik heb de 
botten van haar hand al-
tijd bewaard als aanden-
ken en nu schenk ik ze u 
als eervolle winnaar van 
dit schaaktoernooi.”
“Belachelijk!”, tierde Ro-
derick en smeet de bot-
ten op de grond. Woe-
dend liep hij het podium 
af.
“Als de nummer één van 
dit de toernooi de prijs 
weigert, gaat de prijs au-
tomatisch naar de num-
mer twee”, verkondigde 
koning Felix en riep rid-
der Floris van Amelhoven 
naar voren. 
“Ik schenk u de hand van 
mijn dochter Hildegard”, 

zei koning Felix. “Zij zal, 
indien u wenst, u huwen 
en uw vrouw worden.”
“Dat wens ik zeker”, 
straalde Floris. 
Roderick van Zwijnsberg 
draaide woedend om. 
“Waarom krijgt hij de 
hand van uw levende 
dochter en ik de hand van 
uw dode dochter?” 
“Ik zou hem de hand van 
Isabelle willen geven”, 
antwoordde koning Felix, 
“maar dat kan ik niet. Die 
heeft u immers stukge-
maakt. Dus kan ik niet 
anders dan hem de hand 
van mijn andere dochter 
geven.”

Roderick van Zwijnsberg 
vertrok en niemand heeft 
nog wat van hem gehoord. 
En Floris en Hildegard? 
Zij schaakten nog lang en 
gelukkig...
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De wereld rond
Italië

Arjon Severijnen

De vorige keer waren 
we gestrand in Oosten-
rijk. Met het winterse 
weer voor de deur een 
schitterend land om te 
verblijven, als je van 
wintersport houdt. 
Maar dat kan ook in het 
land dat er recht onder 
ligt: Italië. 
In het land van pasta 
en pizza liggen in het 
noorden mooie geberg-
tes, waar in de winter 
vaak veel sneeuw ligt. 
Maar vandaag is niet 
het moment om te skie-
en, we gaan kijken naar 
een nieuwe schaakope-
ning: het Italiaans.

1. e4 e5
2. Pf3 Pc6
3. Lc4

Dit zijn de beginzetten 
van de Italiaanse ope-
ning. Het zijn vooral 
heel logische ontwik-
kelingszetten, maar 
het spel kan in deze 
opening heel tactisch 
gaan worden.

3. ... Lc5
4. Pc3 Pf6
5. d3 0-0
6.Lg5 h6

Tot nu toe is er nog 
niets geks gebeurd. 
Beide partijen zijn al 
een heel eind op weg 

met de ontwikkeling. 
Zwart heeft nu echter 
besloten om geen ont-
wikkelingszet te doen. 
Hij wil de witte loper 
wegjagen, omdat hij de 
penning op Pf6 erg ver-
velend vindt. Maar wit 
had hier al op gehoopt 
en heeft een sterk plan 
in gedachten!

7. h4!!

Een heel mooi stukof-
fer! Het lijkt alsof wit 
gewoon een stuk ver-
liest, maar hij krijgt er 
een ontzettend sterke 
aanval voor terug. Kijk 
maar eens hoe het ver-
der gaat.
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Italië

7. ... hxg5
8. hxg5 Pg4
9. g6

Wit gaat eerst verder 
met het verzwakken 
van de zwarte konings-
vleugel. Omdat de pion 
op f7 gepend staat, kan 
hij mooi zijn pion zon-
der gevaar op g6 zet-
ten. Hierdoor komt de 
zwarte koning in grote 
problemen! Hij kan 
geen kant meer op en 
het is ook erg moeilijk 
om nog ergens een 
gaatje te maken.

9. ... Pxf2?
10. Pxe5!

Zwart is alleen maar 
uit op het winnen van 

nog meer materiaal, 
maar hij staat daar-
door nu compleet ver-
loren. Met een zet als 
9…d5 had hij misschien 
nog kunnen proberen 
de zaak te redden.
Wit doet nu een paard 
in de aanbieding, onder 
andere om de diagonaal 
d1-h5 voor zijn dame 
te openen. In veel va-
rianten dreigt hij met 
Dh5 en ook met het 
torenoffer Th8+ snel 
mat te gaan geven. Pro-
beer op het bord maar 
eens een paar verdedi-
gende zetten van zwart 
uit. Als je het goed 
doet, zul je zien dat hij 
vaak erg snel mat loopt.

Maar dit is nog niet al-
les: wit biedt ook zijn 
dame aan, omdat die 
aangevallen stond door 
het zwarte paard. De 
zwartspeler zag daar-
om als enige oplossing 
nog het slaan van de 
dame. Helaas voor hem 
is er niets meer te doen 

aan het mat dat daarna 
volgt:

10. ... Pxd1
11. gxf7+ Txf7
12. Lxf7+ Kf8
13. Th8+ Ke7
14. Pd5+ Kd6
15. Pc4#

Een heel snel en be-
kend matje uit de 
Italiaanse opening 
gaat als volgt:
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 
3.Lc4 Le7 4.d4 exd4 
5.c3 dxc3?? 6.Dd5 
d6 7.Dxf7+ Kd7 8.
Le6#
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Aanvallen voor beginners (1)
Instructie

Leon Theuns

Het is oorlog! De schaakle-
gers staan tegenover el-
kaar. De vijandelijke koning 
moet worden gevangenge-
nomen. Om dat voor elkaar 
te krijgen moet je aanvallen. 
Maar hoe doe je dat? De 
koning staat aan de over-
kant, dus: eropaf!
1.  e2-e4 e7-e5
2. Pg1-f3 Pb8-c6 
3.  d2-d3 d7-d6
4. Pf3-g5 !

Het uitroepteken wil zeg-
gen: “goed zo!” Het paard 
staat nu dichter bij de zwar-
te koning. Is dat gevaarlijk? 

Nou, eigenlijk niet voor die 
koning, want wat kan dat 
paard nou in zijn eentje doen 
tegen het hele zwarte le-
ger? Het valt wel de pion op 
f7 aan, die alleen maar door 
de koning wordt verdedigd. 
Maar om die veilig te kunnen 
slaan heeft het paard hulp 
nodig van zijn medesoldaten 
en vlug ook!
4.  ... h7-h6
Te laat! Het paard wordt 
aangevallen en moet maken 
dat het wegkomt. Bovendien 
kan er voorlopig geen wit 
stuk op g5 komen. Zo moet 
het dus niet, dit had moeten 
zijn Pf3-g5? Het vraagte-
ken wil zeggen: “dat had je 
beter niet kunnen doen”. Om 
iets beters te kunnen ver-
zinnen moet je in de gaten 
houden, dat schaken eigen-
lijk een teamsport is. Alleen 
niet voor de mensen, maar 
voor de schaakstukken: die 
moeten samenwerken! Op-
nieuw proberen dus.
1. e2-e4 e7-e5
2. Lf1-c4 Pb8-c6
3. Dd1-h5 Pg8-f6 ?
Zwart denkt: “even die da-
me wegjagen”, maar:
4. Dh5xf7 ! mat.
Dat ging beter! De loper en 
de dame keken allebei naar 
pion f7; zo werkten ze sa-
men. Alleen is het jammer, 
dat dit grapje (herdersmat) 
alleen maar werkt als zwart 
niet uitkijkt, maar dat is een 
ander verhaal. Als je daar 

meer van wilt weten, kun je 
dat lezen in Minorpromotie 
32 (jaargang 9 nr. 3) blz. 13-
14-15. Als twee stukken sa-
men naar hetzelfde vijande-
lijke stuk kijken, heet dat 
een tweevoudige aanval. In 
stap 1 leer je hoe je daar 
gebruik van kunt maken. Je 
moet echter niet denken 
dat dat zo maar gebeurt. 
Zoek altijd naar mogelijk-
heden om zo’n aanval zelf op 
te zetten, maar in het begin 
is dat vaak niet zo gemak-
kelijk. Daarom wil ik je met 
dit stukje graag een eindje 
op weg helpen, dus daar gaan 
we dan. Bij ondersteunend 
mat val je eigenlijk niet de 
koning aan, maar een veld 
ernaast. Als dat veld alleen 
maar door de koning verde-
digd wordt, heb je succes, 
want hij mag niet terug-
slaan.

De zwarte koning staat een 
beetje ingesloten (hij kan 
alleen maar ontsnappen via 
b6) en de pion op a7 staat 
aangevallen door de witte 
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toren. Daar kunnen we zo 
gebruik van maken: a7 en b6 
liggen op een zwarte diago-
naal, dus kijken we of wit 
een loper heeft die op die 
diagonaal kan komen. En ja 
hoor, op f4 staat er een! 
Onze zet wordt dus: Lf4-e3! 
Want a7 ligt op het kruis-
punt van de paadjes van de 
loper en de toren. Zwart kan 
niet voorkomen dat wit met 
zijn toren op a7 mat gaat 
geven. Je ziet, dat ik het 
woord “paadje” gebruik. 
Daarmee bedoel ik hetzelf-
de als “loop” of “kijkt naar”, 
maar ik kan het dan makke-
lijker hebben over “kruis-
punt”, net als bij echte 
paadjes.

In het volgende voorbeeld 
werken drie stukken samen. 
Het is niet meteen mat (dat 
kan nog uitgesteld worden 
door een toren en de dame 
te offeren), maar dan is het 
ook echt afgelopen.

De witte koning staat in een 
hoekje en de stukken, die 
hem zouden kunnen helpen, 
staan aan de linkerkant van 

het bord. Bovendien staan 
ze elkaar in de weg (kijk zelf 
maar waarom Lc1 en Pc3 niet 
naar rechts kunnen). Bij 
zwart is dat anders: Lc5 
kijkt naar g1, pion f4 naar 
g3 en Dh4 naar g3 en h2. Als 
het nodig is kunnen Le6 en 
Pd7 snel komen helpen. Pion 
g3 wordt twee keer aange-
vallen en dus:
1.  ... f4xg3
Nu staat pion h2 tweevoudig 
aangevallen en hij mag nog 
niet terugslaan ook, want 
dan zou de koning schaak 
staan. De enige manier om 
de pion op h2 te dekken is 
met de toren, maar dat 
helpt niet echt:
2. Tf1-f2 Lc5xf2
In wanhoop kan wit zelfs de 
dame offeren, maar dan is 
het toch ver gebeurd:
3. Dd1-g1 Lf2xg1
Als laatste een pion:
4. h2-h3 Dh4xh3+
5. Kh1xg1 Dh3-h2+
6. Kg1-f1 
Maar pion g3 heeft nog een 
ander aanvalspaadje: f2!
6. ...   Dh2-f2 mat
Tot slot nog een grapje.

Voor de duidelijkheid staan 
op het bord alleen de stuk-
ken waar het om gaat.
Pion h2 wordt aangevallen 
door de Le5 en Dh4. De 
dame “bewaakt” veld f2; dat 
betekent dat ze er voor 
zorgt dat de koning daar 
niet voorbij kan. Ze moet 
dus blijven staan, anders 
kan de koning ontsnappen! 
Maar als we nou eens de lo-
per laten slaan? Dat is 
schaak, zodat wit geen tijd 
heeft om een list te verzin-
nen.
1. ... Le5xh2+
De koning moet naar de hoek 
en komt op het paadje van 
de dame terecht.
2. Kg1-h1                                                                                                                                             

Nu komt de grote truc: de 
dame en de loper ruilen van 
baantje! De loper gaat naar 
f2 kijken (daardoor geeft 
de dame zelfs schaak!), zo-
dat de dame vrijaf krijgt om 
mat te geven.
2. ... Lh2-g3+!
3. Kh1-g1 Dh4-h2 mat
Zo dat was hem dan, mijn 
eerste artikeltje voor jullie. 
Ik hoop dat je er wat van 
geleerd hebt en dat je het 
prettig vond om te lezen. 
Tot de volgende keer!
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NBSB District Grand Prix
Grand Prix

In bijna alle districten wordt de District 
Grand Prix georganiseerd. Hiervoor zijn 
data in de NBSB jeugd kalender gereser-
veerd. In de meeste districten is de eerste 
ronde al gespeeld. Kijk voor de data en de 
contactpersoon van je district op de NBSB-
site : www.nbsb.nl bij toernooien (jeugd). 
Hieronder de eerste uitslagen van de dis-
tricten Roosendaal en Tilburg / Den Bosch. 

Eindstanden 1e Grand Prix district Roosen-
daal
 
Grand Prix 1 Stap 1 2011-2012

Grand Prix 1 Stap 2  2011-2012

 Rank Name Score WP SB
 1. Kimberley Oostvogels 6.0 29.5 24.00
 2. Thomas Schlössels 5.5 29.0 22.75
  Willem van Nassau 5.5 25.0 17.75
 4. Alim Akkuyun 5.0 28.5 18.50
  Cora Oostvogels 5.0 26.0 16.00
 6. Bas Melse 4.0 31.5 15.00
  Max Colin 4.0 29.0 14.00
  Maarten Schut 4.0 28.5 12.00
  Jeroen Wapstra 4.0 25.5 11.00
 10. Thom Lazeroms 3.5 26.5 10.75
  Yves Elst 3.5 19.5 5.75
 12. Aaron Dekkers 3.0 22.0 5.50
  Owen van Santen 3.0 21.0 6.00
 14. Thomas de Valck 2.5 25.0 6.75
  Huub Martens 2.5 23.5 5.75
  Myrthe van Tol 2.5 21.0  4.75
  Ruben Boogaart 2.5 20.5 3.25
 18. Jan Pertijs 2.0 20.5 2.50
  Willem Schut  2.0 19.5 2.00
 20.  Koen Pasman 0.0 18.5 0.00

Grand Prix Stap 1 1 2 3 4 5 6 P SB
Thijs Lazeroms ½ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8½ 31¾
Sam Colin ½ 1 1 1 ½ ½ ½ 1 ½ 1 7½ 34¼
Evie Spitters 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 16
Larissa Boogaart 0 0 ½ ½ 0 0 1 1 1 1 5 13½
Daniël Vlug 0 0 ½ 0 0 0 0 0 1 1 2½ 4¾
Martijn Broeren 0 0 ½ 0 0 0 0 0 0 0 ½ 3¾

Grand Prix 1 Stap 3 & hoger  2011-2012

Rank Name Score WP SB PS rat. TPR
 1. 9 Alik Tikranian 9.0 42.0 42.00 45.0 1710 2095
 2. 12 Tikran Tikranian 8.0 44.0 35.00 38.0 1350 1571
 3. 7 Jeffrey Coremans 6.5 41.5 22.00 33.5 1280 1321
 4. 13 Martijn Struijs 5.5 45.5 18.25 26.5 1094 1113
 5. 10 Mick Dielissen 5.0 46.0 17.50 26.0 0000 1256
  5 Lard Eerens 5.0 43.0 12.25 27.0 1208 1240
  1 Maro Tikranian 5.0 42.5 15.75 23.0 1257 1155
 8. 11 Luuk van de Wulp 4.0 41.5  8.25 20.0 0000 1099
  3 Gavin van Elleswijk 4.0 36.0  8.25 20.0 1131 1013
 10. 6 Koen van Ostaijen 3.0 39.0  8.25 14.0 0954 1032
  8 Lauran van Eekeren 3.0 36.5  7.25 14.0 1167 1026
  4 Bjarne Cools 3.0 35.0  5.25 14.0 0980 895
 13. 2 Pepijn Wierkx 2.0 34.0  3.25 14.0 0000 851



Grand Prix

Eindstanden 1e Grand Prix district Tilburg / Den Bosch

Grand Prix Stap 3 (1) 1 2 3 4 5 6 TT PNT
Jasper Kools 1 1 ½ 1 1 4½ 23
Luuk Baselmans 0 1 1 1 1 4 21
Tycho Paulissen 0 0 1 ½ 1 2½ 15
Tugsuu Nergui ½ 0 0 0 1 1½ 11
Ralph Schraven 0 0 ½ 1 0 1½ 11
Arjan Verheijen 0 0 0 0 1 1 9

Grand Prix Stap 3 (2) 1 2 3 4 5 6 TT PNT
Sam Baselmans 1 1 1 1 1 5 25
Teun van der Aa 0 1 1 ½ 1 3½ 19
Thomas Verheijen 0 0 ½ 1 1 2½ 15
Rob Hertroys 0 0 ½ 1 0 1½ 11
Joey van Haperen 0 ½ 0 0 1 1½ 11
Martijn Bernaards 0 0 0 1 0 1 9

Grand Prix Stap 2 (1) 1 2 3 4 5 6 TT PNT
Daan Baselmans 1 1 1 1 - 4 25
Koen Gallé 0 1 0 1 - 2 15
Max Michiels 0 0 1 1 - 2 15
Janno Vos 0 1 0 0 - 1 10
Noortje de Leijer 0 0 0 1 - 1 10
- - - - - - - -

Grand Prix Stap 2 (2) 1 2 3 4 5 6 TT PNT
Robin de Rooij 1 1 1 1 - 4 25
Arne Hefting 0 1 1 ½ - 2½ 18
Rick van Veldhoven 0 0 1 1 - 2 15
Roos Segers 0 0 0 1 - 1 10
Aleksa Boksen 0 ½ 0 0 - ½ 8
- - - - - -

Grand Prix Stap 1 (1) 1 2 3 4 5 6 TT PNT
Laurens Herkens 1 1 0 1 1 4 21
Jaap Gras 0 0 1 1 1 3 17
Kyle Pullens 0 1 ½ ½ ½ 2½ 15
Ruben van de Boel 1 0 ½ 0 1 2½ 15
Luuk Hoffmans 0 0 ½ 1 1 2½ 15
Olaf van Dijk 0 0 ½ 0 0 ½ 7

Grand Prix Stap 1 (2) 1 2 3 4 5 6 TT PNT
Tijn de Leijer 1 1 1 1 1 5 25
Max Bogaers 0 1 1 1 1 4 21
Max de Been 0 0 1 ½ ½ 2 13
Jochem Kampman 0 0 0 1 1 2 13
Tim van der Heijden 0 0 ½ 0 1 1½ 11
Ralph Reijen 0 0 ½ 0 0 ½ 7

Grand Prix Stap 1 (3) 1 2 3 4 5 6 TT PNT
Ruben Traksel 1 1 0 1 1 4 21
Bente Holthuizen 0 1 1 1 1 4 21
Niels Kleijnen 0 0 1 1 1 3 17
Martijn de Rooij 1 0 0 ½ 1 2½ 15
Ruben de Groot 0 0 0 ½ ½ 1 9
Zhengshu Lin 0 0 0 0 ½ ½ 7

Grand Prix Stap 0 (1) 1 2 3 4 5 6 TT PNT
Lieke Verhoeven 1 1 1 1 - 4 25
Susan van Antwerpen 0 ½ 1 1 - 2½ 18
Kasper van der Steen 0 ½ 1 1 - 2½ 18
Maikel Wouters 0 0 0 1 - 1 10
Kevin Luiken 0 0 0 0 - 0 5
- - - - - -

Grand Prix Stap 0 (2) 1 2 3 4 5 6 TT PNT
Enin Lin 1 1 1 1 - 4 25
Sam van Tilburg 0 ½ 1 1 - 2½ 18
Giliam Nieuwenhuizen 0 ½ ½ 1 - 2 15
Zoë Reuvekamp 0 0 ½ 1 - 1½ 13
Hasse Horvers 0 0 0 0 - 0 5
- - - - - -

Grand Prix Stap 0 (3) 1 2 3 4 5 6 TT PNT
Lars Holthuizen 1 1 1 1 - 4 25
David van Lieshout 0 ½ ½ 1 - 2 15
Christian Maas 0 ½ ½ 1 - 2 15
Kasper Soro 0 ½ ½ ½ - 1½ 13
Angela Lo 0 0 0 ½ - ½ 8
- - - - - -

11
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Verzilveren van een pluspion
Eindspel

Oliver de Hert

Deze keer in de eindspelru-
briek aandacht voor wat ik 
basiseindspelen wil noemen. 
Een soort van steunpunt in 
eindspeltechniek. Wat te 
doen bijvoorbeeld in een eind-
spel loper met pionnen tegen 
loper met pionnen, als je een 
pluspion hebt. Hoe die te ver-
zilveren. Zijn daar richtlijnen 
voor? Zijn er eigenlijk wel 
plannen? Max Euwe (1901 – 
1981) Nederlands enige we-
reldkampioen, had een stelre-
gel in dit soort gevallen. Hij 
zei: ‘’een pion meer is altijd 
voldoende voor een winstpo-
ging.” Let wel ik heb het hier 
over het eindspel, niet over 
de opening met zijn vele gam-
bieten! Je zou de woorden van 
Euwe ter harte kunnen nemen 
en elk eindspel met een pion 
meer tot het uiterste blijven 
doorspelen, maar alles staat 
en valt toch met kennis. 

We beginnen met een stelling, 
die zomaar op je eigen bord 
gestaan zou kunnen hebben. 

Je gelooft het misschien niet, 
maar je hebt hier een hon-
derd procent gewonnen stel-
ling! Je staat eigenlijk net zo 
gewonnen als koning & toren 
tegen koning. Maar… Inder-
daad, er is een maar. Je moet 
kunnen schaken als een top-
per. Of erg veel en vaak 
schaak studeren. 

Dit eindspel kent een stap-
penplan. 
1. Wit zet zijn koning en loper 

op de best mogelijke vel-
den.

2. De pionnen worden op 
scherp gezet, dat wil zeg-
gen, een vrijpion wordt 
voorbereid.

3. De vrijpion wordt gemaakt 
en opgespeeld met steun 
van de koning.

4. Als de vrijpion wordt ge-
stopt door de zwarte loper 
dan jagen de koning en 
witte loper de zwarte loper 
weg, waardoor de pion kan 
worden opgespeeld.

5. Als de vrijpion wordt ge-
blokkeerd door de koning 
op een veld anders dan de 
kleur van de loper (schaak 

kan dan niet gegeven wor-
den), dan zwenkt de witte 
koning naar de andere vleu-
gel. De vrijpion bewijst zijn 
diensten dan als afleider. 

Het plan bestaat dus uit een 
stappenmethode. Laat ons 
gaan spelen en kijken wat we 
gaandeweg tegen komen. 
1.Kf1 Kf8 2.Ke2 Ke8 3.Kd3 
Kd7 4.Kc4 veld c4 is het ide-
ale veld voor de koning, omdat 
hij vanuit dit veld kan helpen 
een vrijpion te creëren. Je 
moet het wel even weten, 
maar het klopt. Kijk maar, na 
b4 – a4 – b5 – axb5 – axb5 is 
de kersverse vrijpion gedekt 
door de koning. 4…Kc6 5.Lc3 
g6 pion g7 stond aangevallen 
6.b4 Lb6 7.f3 Lc7 8.a4 Lb6 
9.Ld4 Stap 1 is voltooid; de 
witte koning en loper staan op 
de best mogelijke posities. De 
loper kan vanuit d4 de latere 
witte vrijpion goed onder-
steunen. 9…Lc7 het moge dui-
delijk zijn dat loperruil tot 
een verloren pionneneindspel 
leidt. 10.b5+ stap 2, de vrij-
pion wordt voorbereid. 10…
axb5+ 11.axb5+ stap 3, de 
vrijpion staat op het bord. Nu 
deze opspelen met hulp van de 
koning. 11…Kb7 (zie diagram) 
zwart wil de pion stoppen met 
de koning. Het stoppen met 
de loper (stap 4) komt aan bod 
na 11…Kd7; er volgt dan 12.b6 
Lb8 13.Kd5 Ld6 14.Le5 met 
winst. 
De zwarte koning zou een eeu-
wige blokkade kunnen opwer-
pen, want hij kan niet door 
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Eindspel

schaak worden verdreven. 
Zetdwang kan wit ook niet 
forceren. De zwarte loper 
heeft velden genoeg. Laat ons 
kijken hoe dit afloopt. 12.Kd5 
Lb8 13.b6 wit wil La7 uit de 
weg hebben. Na 13.Le5 La7 
14.Kd6 is 14…Lb8+ lastig. 13…
Lg3 14.Le5 Lf2 15.Kd6 Kxb6 
alles loopt volgens plan. De 
vrijpion heeft als afleider ge-
diend en wit heeft de winst 
binnen. Er zou nog kunnen vol-
gen: 16.Ke7 Kc5 17.Kxf7 
Kd5 18.Lg7 h5 19.Kxg6 h4 
20.f4 Le3 21.f5 enz. Fraaie 
eindspeltechniek kun je dit 
niet noemen, maar wel uiter-
mate nuttig. Probeer deze 
stappenmethode voor de 
geest te halen als je een 
soortgelijk eindspel hebt. 
Daarom kan het geen kwaad 
dit stukje af en toe nog eens 
goed door te lezen. 

Wat koning en loper zojuist 
hebben klaargespeeld, kun-
nen koning en paard ook!  Aan-
dacht voor het volgende dia-
gram. De stelling is bijna 
gelijk aan het eerste diagram. 

Het stappenplan blijft gelijk. 
Je hoeft alleen het woord 
“loper” te vervangen door 

“paard.” Probeer of je, uit je 
hoofd, de vijf stappen kan 
opnoemen. Zonder te spieken! 
Is het gelukt? Zo niet, dan 
eerst even teruglezen. Laat 
ons de stelling uitspelen: 
1.Kf1 Ke7 2.Ke2 Kd6 3.Kd3 
Kc5 wit, maar ook zwart, 
zoekt de beste plaats voor 
zijn koning. Met zijn laatste 
zet probeert zwart het ma-
ken van een vrijpion te belet-
ten. 4.Pc2 Pd5 5.g3 de drei-
ging was Pf4+ en Pxg2; blijf 
naast je techniek altijd letten 
op dit soort dingen. 5…a5 alles 
tegen b4 gericht. 6.b3 f5 
7.a3 g6 8.b4+! maar je ziet 
wel dat wit zijn plan, stap 3, 
gewoon doorzet. 8…axb4 9.
axb4+ Kd6 het pionneneind-
spel na: 9…Pxb4+ 10.Pxb4 
Kxb4 11.Kd4 Kb3 12.f4! (een 
finesse, die het wit wat mak-
kelijker maakt) 12…Kc2 13.
Ke5 is eenvoudig gewonnen 
10.Kd4 wit heeft een vrijpi-
on, maar zwart geeft nog niet 
op. Hij gaat met de koning de 
pion blokkeren en zijn paard 
probeert de witte koning bui-
ten te houden. Gaat dit luk-
ken? 10…Pc7 11.f4 Pb5+ 
12.Kc4 Pc7 (zie diagram) niet 
12…Kc6? 13.Pd4+ Pxd4 14.
Kxd4 en wint.   

13.Pe3 het opspelen van de 
pion met steun van de koning 
(stap 3) heeft wat tactische 
bezwaren. Op 13.b5 is 13…
Pxb5 14.Kxb5 Kd5 15.Pe1 Ke4 
erg vervelend, hoewel nog 
steeds gewonnen. Capablanca 
had een lijfspreuk in eindspe-
len: “houd het simpel.’’ Van-
daar dat wit hier beter 13.Pe3 
speelt. Kijk in deze eindspelen 
dus altijd uit voor desperado 
offers van het vijandelijke 
paard! Vooral als dat bete-
kent dat de koning binnen kan 
komen. 13…Kc6 14.Kd4 Kd6 
15.Pc4+ Kc6 16.Ke5 Kb5 
17.Pe3 Pa6 17…Kxb4 dan 
18.Pd5+ telkens deze wending 
18.Pd5 Kc4 19.Pf6 h5 20.
Pd5 Pb8 21.Pe7 en de ko-
ningsvleugel wordt leegge-
plukt. Zwart geeft op. Let op, 
ook nu geldt de vrijpion als 
afleider. Komt nog bij dat 
zwart na paardruil telkens 
weer een verloren pionnen-
eindspel krijgt. Ik hoop dat 
je het leuk vindt. Maar voor-
al hoop ik dat je deze techniek 
kunt toepassen in je partijen. 
Je zou bijvoorbeeld vanuit 
het middenspel kunnen afwik-
kelen, als je een pion gewon-
nen hebt, naar dit soort eind-
spel. Succes! 
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Had ik maar een pionnetje
minder (1)

Instructie

Arno Eliëns

Heb je wel eens geprobeerd 
om met alléén twee paarden 
mat te zetten? Dat lukt alleen 
als je tegenstander daaraan 
meewerkt. Kijk maar:

 

Na 1.Pe5-d7+ gaat zwart na-
tuurlijk niet naar de hoek toe 
(na 1... Kb8-a8 is 2. Pd5-c7 
mat), maar vlucht weg via 1... 
Kb8-c8. Je moet dus eerst 
zorgen dat de koning niet 
wegkan via c8, zoals bijvoor-
beeld in de volgende stelling:

 

Nu kun je de zwarte koning 
nòg een veld afpakken met 
1.Pc5-a6+ of 1.Pc5-d7+ (na-
tuurlijk niet 1.Pe7-c6+, want 
dan loopt de koning weer weg), 
maar na 1... Kb8-a8 kun je 
zwart niet meteen matzetten 
met het paard van e7. Ook als 
dat paard op a7 of d6 staat 
(waar het óók de koning van 
c8 had weggehouden), lukt 
het niet. Dus dan maar 2.Pe7-
d5 en daarna 3.Pd5-c7 mat? 
Nee, want intussen staat 
zwart pat!

We hebben dus iets meer no-
dig waarmee zwart een zet 
kan doen. Stel je eens voor 
dat er nog een zwart pionne-
tje zou zijn. Bijvoorbeeld op 
h7... Dan zou zwart daarmee 
moeten zetten en dan heeft 
wit wel de tijd om zwart mat 
te zetten!

Een slimme zwartspeler had 
in de voorafgaande zetten-
reeks natuurlijk nooit dat 
pionnetje op h7 laten staan. 

Die was er vast mee gaan ren-
nen. Wat kan hem gebeuren? 
Als wit de pion pakt, dan we-
ten we nu dat het remise 
wordt. En als wit de pion niet 
pakt, nou dan wordt het een 
dame.

Een nog slimmere witspeler 
had er natuurlijk voor ge-
zorgd, dat zwart helemaal 
niet met die pion zou kunnen 
rennen. Hoe doe je dat? Ge-
woon, je zet een van de witte 
paarden op h6! En met de ko-
ning en het andere paard ga 
je de zwarte koning in de hoek 
drijven. We willen dus deze 
stelling:

 

Nu lukt het wel! Bijvoorbeeld: 
1.Ph6-f7 h7-h5 2.Pf7-d8 h5-
h4 3.Pd8-c6+ Kb8-a8 4.Pe7-
d5 h4-h3 (ja, nu is het geen 
pat!) 5.Pd5-c7 mat!

En kijk, de pion op h7 was nog 
lang niet aan de overkant. Dus 
met een pion op h6 was het 
vast ook wel gelukt. En wat als 
de pion op h5 had gestaan? Of 
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Instructie

op h4? Dan komt natuurlijk de 
vraag tot hoe ver een pion mag 
komen om nog te kunnen win-
nen met wit.

Kijk eens naar het volgende 
plaatje:

 

Dit plaatje is bedacht door de 
Rus Troitzky, die zo’n hon-
derd jaar geleden leefde. Hij 
heeft allerlei stellingen on-
derzocht met twee paarden 
tegen een pion. In dit plaatje 
geeft hij aan, waar wit met 
een paard de pion moet blok-
keren om nog te kunnen win-
nen (voordat de zwarte koning 
in de hoek is gedreven). Als 
zwart bijvoorbeeld een h-pi-
on heeft, dan mag wit die pion 
niet verder laten komen dan 
h4. En een g-pion moet al af-
gestopt worden op g6.

Probeer je maar eens voor te 
stellen hoe iemand elke avond 
weer bij kaarslicht over een 
schaakbord gebogen zit. Op 
dat bord staan twee koningen, 
twee paarden en een pion. Tel-
kens weer proberen, probe-
ren, proberen. Wat een werk 
moet dat zijn geweest. Te-
genwoordig zouden we daar-
voor een computer gebruiken. 
En inderdaad, met computers 

is nagerekend of Troitzky wel 
gelijk had. Nou dat had hij!

Ten slotte nog een leuke op-
gave om zelf eens te probe-
ren:

 

Wit is aan zet. Lukt het dan 
om te winnen? En stel je eens 
voor dat zwart aan zet is: lukt 
het dan?

Om dit zo ontzettend 
moeilijke eindspel te kun-
nen winnen moet je eerst 
de zwarte koning in de 
goede hoek drijven. En dat 
kan een heleboel zetten 
kosten. Soms wel meer dan 
50. En dan komt een bij-
zondere spelregel van het 
schaken om de hoek kij-
ken. Heb je wel eens van 
de 50-zetten regel ge-
hoord? Die regel houdt in 
dat als er 50 zetten lang 
niks is geslagen en geen 
pion is gezet, een speler 
remise kan claimen. Als je 
dit eindspel op het bord 
hebt, dan wordt die regel 
wel heel belangrijk!

Antwoord:
Met wit aan zet lukt het niet 
om te winnen (de zwarte pion 
staat ook een veld te ver, zo-
als Troitzky al had aange-
toond). Maar met zwart aan 
zet lukt het wel: 1... Kh8-h7 
2.Pd2-e4 d3-d2 3.Pe4-g5+ 
Doordat de zwarte koning bij 
de eerste zet naar h7 moest, 
wint wit nu een belangrijk 
tempo. 3... Kh7-h8 4.Pf5-e7 
d2-d1D Zwart haalt dame, 
maar het is te laat: 5.Pe7-g6 
mat!



Effe checken

Hoe heb je leren schaken?

Mijn broers Leon en Jaco 
gingen altijd naar schaak-
training en toen ik vijf werd 
ging ik mee en daar zag ik dat 
ik schaken leuk vond. Mijn 
vader leerde me thuis goed 
schaken en nu heb ik ook 
training van Boris Friesen. 

Speel je liever met wit of 
met zwart?

Wit, omdat ik dan de ope-
ning kan bepalen. Mijn fa-
voriete opening ga ik niet 
zeggen, want dan kunnen 
mijn tegenstanders zich er 
op voorbereiden. 

Wie is je schaakidool?

Mijn vader. En ook Paul Mor-
phy, want die had een mooie 
aanvallende speelstijl. 

Hoe ziet je prijzenkast er-
uit?

Ik heb 23 bekers, 20 tro-
feeën en 2 erepenningen. 
Die kreeg ik van de bur-
gemeester van Eindhoven, 
omdat wij tweemaal Neder-
lands kampioen met e-teams 
werden. In Groningen, dat 
was heel leuk. 

Wat is je lievelingsstuk?

De loper. Die is handig in 
open stellingen en die speel 
ik veel. 

Wat is je favoriete toer-
nooi?

Ik vind het leuk in Amers-
foort waar nu het NK d-
teams is. En het Kersttoer-
nooi van ESV is leuk, want 
dan kan je simultaan spelen 
tegen de Kerstman. 

Heb je nog andere hobby’s?

Ja, tafeltennis. Soms 
moet ik kiezen of ik naar 
een schaaktoernooi of een 
tafeltenniswedstrijd ga. 
Meestal kies ik voor het 
laatste, want dan kan ik 
meer bewegen. 

16

In deze rubriek laten we jullie telkens kennis 
maken met een Brabantse jeugdschaker. Eerst 
krijg je een kort interview te zien met een aan-
tal schaakvragen en vervolgens bekijken we een  
partij van de speler. In deze aflevering aandacht 
voor Ties Schalij.

Effe checken

Naam: 
Ties Schalij
NBSB-rating: 
1340
Geboortedatum: 
22 september 2000
Club: 
ESV
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Partijanalyse
Partijanalyse

Oliver de Hert

Op de vorige pagina heb je 
kennis kunnen maken met Ties 
Schalij. Nu gaan we een partij 
van hem naspelen. 

Ties Schalij – Adrian Kuiper 
NK-E Algemeen 2010
Siciliaans
1. e4 c5
2. c3 d6
Hoewel hier 2…Pf6 of 2…d5 
het meest  gespeeld wordt, is 
er niets mis met deze zet. Kijk 
hier ook goed uit, want na 2…
e6 3.d4 d5 4.e5 zit je pardoes 
in het Frans.  
3. d4 cxd4
Eerst 3…Pf6 verdient de 
voorkeur.
4. cxd4 Pc6
5. Pf3 Lg4
6. d5 Pe5 ?
Deze zet verliest direct. Het 
is heel leerzaam om te zien 
wat wit hier kan uitrichten. 
Wit heeft namelijk: 7.Pxe5 !! 
(zie analysediagram).

Een schijnoffer van de dame. 
Na 7…Lxd1 komt 8.Lb5+ Dd7 
9.Lxd7+ Kd8 10.Pxf7+ Kxd7 
en 11.Kxd1; de zwarte toren 
loopt niet weg! Waarschijnlijk 
heeft Ties in de vooruitbere-
kening van Pxe5 de zet 7…
Da5+ als reddend voor zwart 
gezien. Wit heeft echter: 
8.Ld2! [8.Dd2? Dxd2+ 9.Lxd2 
dxe5] Na 8…Lxd1 9.Lxa5 
dreigt ook nog eens Lb5 mat.   
7. Da4+ Ld7
8. Db3 Pxf3+
9. Dxf3 e5
10. Ld3 Pf6
11. 0-0 Le7
Voordat wit iets onderneemt, 
maakt hij eerst zijn ontwik-
keling af.     
12. h3
Gericht tegen Lg4.   
12. ... a6
13. Le3 Tc8
14. Pd2 0-0
15. Pc4 b5
16. Pb6 ! 
Een prima zet. Er ontspint 
zich nu een strijd om de c-lijn.  
16. ... Tb8
Dreigt uiteraard Txb6.
17. Pxd7 Pxd7
18. Tac1 Tc8
19. Dg3 !
Tussendoor valt wit de zwar-

te koning aan. Er dreigt Lh6. 
Mooi om te zien dat Ties ver-
schillende plannen tegelijk 
speelt.   
19. ... Lf6
20. Le2
Ties speelt zijn loper om naar 
de koningsvleugel. De strijd 
om de c-lijn stopt even. Na 
20.Txc8 Dxc8 21.Tc1 Db7 
komt de zwarte toren toch op 
c8.   
20. ... De7
21. Lg4 Tcd8 ?
Een serieuze positionele fout. 
Zwart geeft de c-lijn vrijwil-
lig op. 21…Txc1 22.Txc1 Pc5 
is gezonder. 
22. Tc7 De8
23. Tfc1 
De c-lijn is nu volledig in wit-
te handen.  
23. ... g6 !?
Dit is fraaier. Zwart heeft 
serieuze ruimteproblemen en 
vindt het smalle pad der ver-
dediging. Lg7 kan nu volgen.   
24. Lh6 Lg7
25. Lxg7 Kxg7
26. Ta7 Pc5
Gespeeld tegen het dodelijke 
Tcc7.
27. Df3
Direct 27.b4 kan niet wegens 
27…Pxe4. 
27. ... Ta8
28. Tc7 Td8 ?!
Tc8 kan niet, maar Dd8 is be-
ter. Bijv. 28…Dd8 29.Tc6 Dg5 
met gelijke stelling. 
29. b4 !
Het juiste plan. Wit wint de 
strijd om de c-lijn. 
29. ... Pd7
30. Tb7 Pf6
31. Le6 Pd7
32. Tcc7 !!
(zie diagram)



Tcc7 mag dan een weerlegging 
hebben, ik vind dit toch een 
prachtzet! Het is een zuiver 
stukoffer. Niemand minder 
dan Tal had ook offers, die 
niet helemaal klopten. Na 32…
fxe6 33.Dg4 Tf6! 34.dxe6 
Txe6 35.Dd1 heeft wit nog 
iets van compensatie. 
32. ... fxe6
33. Dg4 Kg8 ?
Zwart is bevreesd voor de 
penning en de twee witte to-
rens. Zie ook de analyse na 
32.Tcc7.
34. dxe6 Pf6 ?!
Hardnekkiger is 34…De7! 
Zwart heeft immers een stuk 
meer. Maar nu is wel een mooi 
einde mogelijk!
35. Tg7+ Kh8
36. Dh4 !
Weer sterk gespeeld. Er 
dreigt Txh7+ en mat op de 
volgende zet. 
36. ... h5
37. Dg5 Pg4
38. Th7+
Opgegeven wegens 38…Kg8 
39.Tbg7#
1-0 

In deze heerlijke tijd rondom Kerst is het goed toe-
ven bij de open haard. Als het vuur knispert en er 
een vonkje op het parket springt, krijg ik altijd zin 
om te schaken. Buiten is het koud en je hoeft nergens 
meer naartoe. Ome Jan, die over is van Australië om 
Kerst te vieren met de familie, vraagt je om een 
potje.  Hoewel Ome Jan altijd van je wint, heb je 
toch plezier van het spelletje. Als jullie partij voor-
bij is hebben we de volgende uitdaging. 

Er staat een Kerstboom op het bord. Dat kan niet 
missen ! Componist Thomas Dawson (1914) heeft 
daarvoor gezorgd. De opgave luidt: wit geeft mat in 
twee. Let wel: het bord staat omgedraaid, wit speelt 
dus naar beneden. Voor jou de opdracht om mat in 
twee te vinden. Dat kan op twee manieren !! De op-
dracht voor Ome Jan is om er achter te komen wel-
ke van de twee de juiste is. Via retrograde, een be-
grip dat Ome Jan vast kent, is er maar één oplossing. 
Ome Jan kan jou vast alles vertellen over retro-
grade. Arno Eliëns heeft zelfs in Minorpromotie 15, 
bladzijde 12 en 13, alles uit de doeken gedaan over 
retrograde. Kijk maar eens terug. Veel puzzelplezier 
met het Kerstboomprobleem !!

Kerstboomprobleem
Partijanalyse
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Jeugdkalender
December
27, 28, 29 en 30 Persoonlijke kampioenschappen ABCD in Kaatsheuvel

Januari
8 KNSB Stertrainingen 6 en Schoolschaak voorronden 
14 en 15 PK E en Snelschaakkampioenschappen in Kaatsheuvel 
22 District Grandprix 4
29 NBSB ACD-teams, 1e speelronde, NBSB E-teams  

Februari 
5 KNSB Stertrainingen 7 en Höllekes toernooi in Steensel
10  Slim NK Schoolschaak VO, kwalificatie 1
12 BC3 LBV Jeugdtoernooi in Roosendaal
24 5e Jeugdtoernooi De Drie Torens in Tilburg
25 NBSB ACD-teams, 2e speelronde
26 District Grandprix 5

Maart
4 BC4 Het Staunton Jeugdtoernooi in Etten-Leur
9  Slim NK Schoolschaak VO, kwalificatie 2
11 KNSB Stertrainingen 8
17 Slim NK Schoolschaak VO, kwalificatie 3
18 BC5 Dubbelschaak in Boxtel
25 Finale Basis Onderwijs en VO I, VO II, in Oosterhout

Als 
je nog 

geen abon-
nee bent van Mi-

norpromotie, kun je dat 
worden. Minorpromotie komt vier 

keer per seizoen uit en er hoort een web-
site bij: www.minorpromotie.nbsb.org. Op de website 

vind je alle informatie over het abonnement, de kosten, de 
jeugdactiviteiten van de NBSB en nog veel meer. Heb je geen internet 

of kun je het antwoord op je vragen niet vinden, neem dan contact op met 
Maikel Bloks, Heschepad 81, 5341GS  Oss, 06-57108435,

E-mail: macbloks@home.nl



H
er
te
n
sp
in
se
lsMatten uit de

begintijd (3)

Aan alles komt een eind. Zowel aan 2011, als 
aan dit drieluik: “Matten uit de begintijd.” Ik 
heb het met plezier gemaakt. Ik heb leuke 

reacties ontvangen,  vooral voor de quiz. Het is en 
blijft een feit dat de schakers van vroeger enorme 
bofkonten waren. Zij konden zich onsterfelijk ma-

ken, omdat alles nog ontdekt moest worden. Probeer nu nog maar eens 
met iets nieuws te komen. Voor nu: een gelukkig en gezond 2012! En 
uiteraard… De laatste namen voor de laatste quiz (op alfabetische 
volgorde): Blackburne’s mat, Bodens mat, Duivenstaartmat, Narren-
mat, Zeekadettenmat en Zwaluwstaartmat. Wit is aan zet, behalve in 
diagrammen 1 en 3. Succes!      
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