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Inhoud

Voorwoord 

Hoi. Er breken goede 
tijden aan voor jullie. 
De zomervakantie staat 
voor de deur. Lekker zes 
weken vrij! Waar gaan 
jullie zoal naar toe? De 
Malediven? Frankrijk? 
Turkije misschien? Of 
toch maar weer Spanje? 
Nou, ik blijf thuis. Ik wou 
weer naar Italië, een land 
waar ik mijn hart aan heb 
verpand. En dan nog het 
liefst naar Sicilië, maar 
Don Corpione heeft mij op 
de zwarte lijst geplaatst. 
Eén stap van mij binnen 
Italiaanse grenzen en ik 
kan kijken of er echt een 
hemel is. Maar, let maar 
niet op mij. Geniet lekker 
van je vakantie en kijk af 
en toe in dit boekje, dan 
ben ik een gelukkig mens.   

Veel lees en schaak-
plezier!! 
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Een koninklijk spel
Schaakverhaal

Kees van Hogeloon

Amalia, Alexia en Ariane 
keken vol verwachting 
met grote ogen naar hun 
vader. Hij had een ca-
deautje meegebracht. En 
ook prinsesjes vinden ca-
deautjes superspannend. 
“Nu ik koning ben en jullie 
moeder koningin, wordt 
het tijd dat jullie kennis-
maken met een koninklijk 
spel. Kijk eens wat ik voor 
jullie heb: een schaak-
bord met schaakstuk-
ken!”
De teleurstelling droop 
van hun gezichten af. 
Geen Nintendo of nieuwe 
smart-phone of zoiets. 
Een ouderwets, duf 
schaakbord. Wat moes-
ten ze daar nu mee? 
“Ik zie jullie denken: wat 
moeten we daar nu mee?”
“Tjonge... Jij kunt ge-

dachten lezen, pappa”, 
mompelde Amalia op on-
geïnteresseerde toon. 
“Maar dit is echt heel 
leuk. Er zit een koning in, 
een dame, een paard...”
“Een echt paard?”, riep 
de kleine Ariane enthou-
siast. 
“Nee, natuurlijk niet. Een 
houten paardje. Ik zal 
jullie zelf leren schaken. 
Ik heb dat tijdens mijn 
studententijd nog ge-
daan.”
“Ja. En pappa verloor al-
tijd!”, riep Maxima spon-
taan, tot grote ergernis 
van Willem-Alexander. 
“Hij was zeker een beet-
je dom?”, vroeg Amalia 
uitdagend. 
“Ja, zo kan ie wel weer!”, 
riep de kersverse koning 
geërgerd. 
“Schaken is echt leuk”, 
zei Maxima. “De koning is 
zwak en mag maar weinig 
doen. Maar de dame, ook 
wel koningin genoemd, 
mag alle kanten uit, het 
hele bord over en is het 
machtigste stuk.”
“Net als bij ons!”, lachte 
Amalia, wat haar op een 
boze blik van haar vader 
kwam te staan.
“Je kunt de dame nog al-

tijd ruilen”, mompelde 
Willem-Alexander 
zachtjes, zodat Maxima 
het net niet kon horen. 
“Dat schaken is mis-
schien toch wel leuk”, 
vond Alexia. 
“Ik zal het jullie wel le-
ren”, stelde Maxima voor, 
“want jullie vader kan 
veel dingen, maar scha-
ken is niet echt zijn 
sterkste kant.”

En zo leerden de drie 
prinsesjes schaken. Ze 
vonden het al snel super-
leuk. Vooral Amalia pikte 
alles heel snel op en ging 
lessen volgen bij de 
plaatselijke schaakclub. 
Een paar weken later 
kwam Willem-Alexander 
met een bezorgd gezicht 
de kamer binnengelopen. 
“Amalia heeft weer met 
Johan Vlemmix zitten 
chatten”, zei Willem-
Alexander. 
“O nee!”, riep Maxima, 
“Ik heb haar nog zo ge-
waarschuwd voor enge 
mannen op de chat!”
“Nou ja, eng... Ik zie hem 
meer als onze nationale 
hofnar.”
“Ik vind het maar een 
enge vent. Hij zal mis-
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Schaakverhaal

“Wat is Eeuwig Schaak en 
wie is Cor Lazeroms?”, 
vroeg Maxima. 
“Kijk maar in de Minor-
promotie!”, zei Amalia en 
gaf het blad aan haar 
moeder. 
“Daar staat een heel ar-
tikel in over Cor Lazer-
oms.”
“Dat is leuk”, zei Maxima, 
“maar ik denk vast dat er 
nog een heleboel andere 
schaakverenigingen zijn 
met ook heel goede les-
gevers, hoor. Hoe dan 
ook: ik vind dit nummer 
van Johan Vlemmix min-
der beroerd dan zijn eer-
dere nummers.”
“Ben ik het niet helemaal 
mee eens...”, mopperde 
Willem-Alexander, die 
zich voor de zekerheid al 
had voorgenomen het be-
grip “koningslied” zo snel 
mogelijk af te schaffen. 

troonswisseling.”
“Nou ja, erger dan het 
vorige koningslied kan 
het niet zijn. En de vol-
gende troonswisseling is 
nog wel heel erg ver weg. 
Ik zou het eigenlijk niet 
moeten vragen, maar hoe 
gaat het liedje?”
Op dat moment kwam 
Amalia naar beneden. Ze 
had het gesprek opge-
vangen en bood spontaan 
aan het lied te zingen. 
Voordat iemand de kans 
kreeg “nee” te zeggen 
begon ze alvast maar. 

schien niet echt kwade 
bedoelingen hebben, 
maar hij is wel behoorlijk 
gestoord.”
“Hij heeft weer een lied-
je gemaakt.”
“Niet weer, hè? Weer 
zo’n vreselijk nummer op 
de melodie van het Wil-
helmus?”
“Inderdaad... Hij zei dat 
hij het geschreven had 
naar aanleiding van wat 
Amalia gechat heeft. Hij 
wil het liedje zelfs instu-
ren als kandidaat-ko-
ningslied bij de volgende 

Mijn vader, Willem-Alexander,
kan schaken, maar niet zo goed.
Dus leer ik het nu van een ander, 
dan weet ik hoe het echt moet. 

I-ik denk heel vaak: 
“Was ik ma-aar lid van Ee-eeuwig Schaak,

dan kree-eeg ik les
van Cor Lazeroms

en deed ik nooit meer iets doms.”
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NK

Alik Tikranian (14), woon-
achtig in Bergen op Zoom en 
spelend voor De Pion uit Roo-
sendaal, is in Sneek in de 
provincie Friesland Neder-
lands kampioen geworden. 
Alik speelde in de leeftijds-
categorie B, maar was niet 
de favoriet. Die rol was weg-
gelegd voor Mischa Senders 
met de torenhoge rating van 
2208. Alik zou op grond van 
zijn rating (1981) slechts 
achtste mogen worden. 

Het begon allemaal in 2008, 
toen BSV-er René Punt een 
potje speelde tegen Alik. Hij 
zag meteen dat Alik een 
groot talent voor schaken 
bezat. Niet veel later begon 
Alik zijn loopbaan bij de 
Bergse schaakvereniging. 
Het ging sindsdien alleen 
maar bergop. Dit getuige ook 
de kast in de woonkamer van 
de Tikranians, die werkelijk 
geheel gevuld is met bekers 
gewonnen door Alik. Maar 
ook broer Tikran (15) en zus 
Maro (12) hebben een aan-
deel aan de prijzenkast. 

Het toernooi in Sneek begon 
uiteraard met een behoor-
lijke rit van Bergen op Zoom 
naar Friesland. Vader Ar-
men reed en ook zus Maro 
ging mee. Zij speelde in het 
meisjeskampioenschap. Ar-
men was gedurende het 
toernooi steun en toeverlaat 

is daar een goed voorbeeld 
van. 

Net als vorig jaar, toen Jo-
ris Gerlagh (van SvTB) kam-
pioen van Nederland werd, 
was de rol van de vader erg 
belangrijk. Armen bracht 
eten en drinken en gaf steun 
in moeilijke tijden, want het 
was natuurlijk geen 9 uit 9 
die de winst heeft gebracht. 
Halverwege was er niemand 
die kon voorzien dat Alik 
kampioen zou worden. Ook 
Joris was vorig jaar niet de 
favoriet. En ook was er een 
knotsgekke laatste ronde. 
Net als Joris kijkt Alik ook 
reikhalzend uit naar het EK 
in Montenegro. Daar mag hij 
als Nederlands kampioen 
aan deelnemen. 
 

(Foto: Frans Peeters)

Alik Tikranian kampioen
voor Alik en Maro. Het eer-
ste geluk was dat ze beslo-
ten hadden om een dag eer-
der te gaan. Er was namelijk 
autopech en dat zou tot 
reglementair verlies in de 
eerste ronde hebben geleid. 

Het onderkomen was gerie-
felijk en mogelijk gemaakt 
door Ger IJzermans. Ar-
men, Alik en Maro mochten 
logeren in het huis van de 
buren van  toernooidirec-
teur Joe Hania. Het huisje 
staat in Scharnegoutum. Er 
was echter geen televisie en 
internet voorhanden. Maar 
is dat wel een nadeel? Wel 
qua voorbereiding op tegen-
standers, maar geen tv be-
tekent wel, dat je meer tijd 
hebt voor schaken. Alik had 
een laptop meegebracht en 
Fritz 13 maakte veel goed. 
Verder had Alik de drie ope-
ningsboeken van Paul van der 
Sterren en een combinatie-
boek van Maxim Blokh bij 
zich. 

Aliks voorbereiding werd 
dus gehinderd door het ont-
breken van partijmateriaal, 
maar hij putte slim uit een 
ander vaatje. Hij benaderde 
zijn tegenstanders psycho-
logisch. Dus tegen zeer 
agressieve spelers koos Alik 
voor rustige, positionele 
stellingen. Zijn partij tegen 
Lars Vereggen (zie partijen) 
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(Stelling na 19.Dc5-c6)
Yorick Postema –
Alik Tikranian 
Sneek NK B 2013 (ronde 1)
19. ...  e7-e5
20. b2-b3
Een betere verdediging is: 
20.Lxe5 Lxe5 en dan 21.b3 
Lg7 22.Dc2
20. ...  e5xf4
21. Dc6-a4 f4xg3
22. hxg3 La2xb3
23. Pxb3
En zwart wint met zijn twee 
pluspionnen. 

Eindstand aan kop:

1. Alik Tikranian 6½ (1981)
2. Stijn Gieben 6 (2035) 
3. Lucas van Foreest 6 (2012) 
4. Mischa Senders 6 (2208)
5. Lars Vereggen 5½ (2138)
6. Thomas Beerdsen 5½ (2116)

NK

(Stelling na 29…Tc8-h8)
Alik Tikranian – 
Lars Vereggen 
Sneek NK B 2013 (ronde 8)
30. La5-e1 Ph4xg2
31. De2xg2 Tf6-g6
32. Pd1-f2 g5-g4
Lars offert nog een pion 
voor de aanval. Rybka advi-
seert hier 32...Da4
33. h3xg4 h5xg4
34. Th1xh8 Kg7xh8
35. Pf2xg4 Le6xg4
36. f3xg4 f4-f3
Na 36...Txg4 37.Dh3+ Kg7 
38.Ke2 bevindt zwart zich 
in een vervelende penning. 
37. Dg2-h3+ Kh8-g8
38. Le1-f2 Tg6xg4

Beter is hier: 38...Dxg4 
39.Dxg4 Txg4 40.b4 Tg2
39. Dh3xf3 Tg4-f4
40. Df3-g2+ Kg8-f8
41. b2-b3 b7-b5
42. Kf1-e2 b5xc4
Lars opent nu de stelling in 
een alles of niets poging. 
Rybka geeft 42...De6, maar 
het blijft lastig. 
43. b3xc4 d6-d5
44. c4xd5 Dd7-a4
45. Tb1-b2 Da4xa3
46. Tb2-c2 Le5-f6
47. Lf2-g3 Tf4-g4
48. Dg2-f3 Tg4-g6
49. Df3-f5 Tg6-h6
50. Lg3-f4
Een stuk gaat verloren 1-0
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Kruiswoordpuzzel
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Kruiswoordpuzzel

11

Zet de negen letters, die je in het kruiswoordpuzzel op de aangegeven plaats 
vindt, in onderstaand kader, vind ook de schaker van Jessica’s quiz en win! Mail 
de antwoorden naar: minor@schaakt.nl (Er zijn leuke prijzen!!)

Horizontaal
2. Noorse topper
6. Schaakstuk (kan maar op één kleur komen)
7. Geen mat maar ...
9. Schaakcomponist (zie elders in deze Minor!)
10. Oud- wereldkampioen (tip: de zevende) 
11. Spelen tegen meerdere personen
13. Belangrijkste stuk
15. In dit land begon schaken vermoedelijk
16. Schaakvereniging (uit Breda)
19. Een duivelse schaakcomputer
20. Stuk en dier
22. Schaakterm (betrekking op de pion)
23. Oud-wereldkampioen (tip: 1975-1985)
26. Opening (Zuid-Europees land)
28. Het “mooiste” stuk
29. Opening (Zuid-Europees land)
30. Godin van het schaakspel
31. Een benauwd einde (cryptisch)
32. Schaakterm (is niet verplicht om te zeggen)
33. Gambiet (West-Europees land)
36. Einde partij
37. Oud-wereldkampioen (tip: de tovenaar)

Verticaal
1. Huidige wereldkampioen (tip: India)
3. Koning in het Latijn
4. Opening (Zuid-Europees eiland)
5.  Oud-wereldkampioen (tip: hij was het langst 

wereldkampioen) 
8. Schaken in het Engels
9. Hier zijn er 16 van
10. Schaakvereniging (uit Tilburg)
12. Schaakstuk (kan alleen maar recht)
14. Huidig Nederlands kampioen
17. Schaakblad (afkorting)
18.  De maker van schaakproblemen wordt zo ge-

noemd
21. Schaakterm (zet met twee stukken) 
24. Gelijkspel
25. Schaakprogramma (lijkt op een jongensnaam)
27. Website waar je kunt schaken
34. Schaakvereniging (uit Den Bosch)
35. Sterkste Jan ooit

1  17  15  32  34     14  29  3  15
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Quiz 

Heb jij de wens om een héééle goede schaker te worden? Raad dan wie deze groot-
meester is en neem een voorbeeld aan hem. Je kunt er ontzettend veel van leren!

Je weet vast nog wel dat Magnus Carlsen in de eerste quiz de gezochte persoon was. 
Hij heeft training gehad van de degene, waar we vandaag naar op zoek gaan. Magnus 
heeft laatst het ratingrecord van deze meneer verbroken. Dat was een knappe presta-
tie. Misschien heb je daar wel iets van gehoord. 

… … (?) komt uit Rusland en is al vrij oud. Toch begon hij al op jonge leeftijd met scha-
ken. Als klein jongetje vond hij het schaakspel helemaal geweldig. Je kunt hem wat dat 
betreft wel een beetje vergelijken met Magnus, die ook heel jong al ontzettend goed 
was. Op zijn dertiende werd hij voor het eerst Russisch jeugdkampioen. Inmiddels 
wordt hij gezien als een van de beste schakers ooit.  

Michael Adams - ........?
 
Dit is een stelling uit de Siciliaanse opening, die hij graag speelt. Soortgelijke stelling-
en zie je vaak terug in zijn partijen. 

Wie is deze grootmeester?
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Quiz

Puzzeltijd! Ik zal je wat hints geven. Vaak helpt het om er een bord bij te gebruiken. 
Succes !! 

Luc Winants - ........?    Topalov - ........?
Hoe promoveert de c-pion?   Mat in twee. Zoek een offer!

En? Is het gelukt? Het is niet erg als je ze niet op hebt kunnen lossen. Het zijn erg 
lastige stellingen. Je moet daarom heel veel blijven oefenen om een goede schaker te 
worden. Dan gaat het steeds beter. 

Je kunt er wel veel van leren door te stellingen na te spelen op een bord. Dan zie je 
vaak meer en kun je de zetten zelf uitvoeren. 

Ik ben benieuwd of je al weet wie de grootmeester is. 
In de volgende Minorpromotie lees je de oplossing! 

Fijne vakantie!

Winants verloor na: 1…De6-e7+ 2.Kc7-b8 De7xa7+ 3.Kb8xa7 c3-c2!!
Topalov ging mat door: 1…Td1xf1+ 2.Kg1xf1 De4-h1

De grootmeester van de vorige quiz was: Loek van Wely
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Eindspel

Oliver de Hert

In Minorpromotie 41 werd 
er al over gesproken en nu 
is het dan zo ver. Het eind-
spel van dame tegen toren. 
Een pittig eindspel. Er mag 
niet te licht over gedacht 
worden en kennis van zaken 
is meer dan welkom. Dit 
eindspel komt best vaak 
voor. Schakers die de toren 
hebben, geven niet zomaar 
op. Die gaan er juist extra 
voor zitten. Laten we maar 
gauw beginnen. 
    
Philidor 1777  

Wat is het schaken toch 
prachtig! Dat ik in staat ben 
om jullie een stelling uit 
1777 te kunnen presente-
ren! Geanalyseerd door nie-
mand minder dan Philidor en 
dat al 236 jaar geleden. Hier 
begint voor mij de theorie 
van dit eindspel. Alle zetten 
die zwart kan doen leiden 
tot verlies. Overduidelijk is 
1…Ta7 2.Dd8#. Op 1…Kc8 
volgt 2.Da6 met torenwinst. 
En 1…Te7 (2.Dd8+), 1…Tg7 
(2.De5+) net als 1…Tb2 (2.
De5+) zijn simpel. Lastiger 
zijn de witte velden (f7, h7, 
b3 en b1). Een grootmeester 
moet volgens mij in staat 
zijn om te begrijpen wat wit 
moet doen. Ik kan dat niet 
en ik heb dan ook deze stel-
ling van Philidor in mijn 
hoofd moeten stampen. Net 
zoals jullie op school de ta-
fels van 10 moeten leren. 1…
Tf7 2.De5+ 

Deze damezet volgt ook op 
1…Th7 en 1…Tb1. Voor 1…
Tb3 heb ik een andere be-
ginzet en juist daardoor kan 
ik de stelling beter onthou-
den. De winstvoering gaat 
verder met: 2…Ka7 (2…Kc8 

3.De8#) 3.De3+ Kb8 4.De8+ 
1-0. Als zwart de toren naar 
h7 speelt volgt: 2.De5+ Ka7 
3.Da1+ Kb8 4.Db1+. Een leuk 
variantje is: 2.De5+ Ka8 
3.Da1+ Ta7 4.Dh8#. In de 
strijd om veld h7 zie je dus, 
dat wit het hele bord nodig 
had. 

Winnen op b1 is lastiger dan 
op h7. Het begin blijft ge-
lijk, dus: 1…Tb1 2.De5+ Ka7

Nu zou je een zet als 3.Dg7+ 
verwachten, want zo ging 
het net ook. Toegegeven, na: 
3…Kb8 4.Dh8+ Ka7 5.Dh7+ 
wint wit de toren, maar 
zwart heeft 3…Ka6! Er is 
een lastig, misschien wel ge-
niaal zetje nodig in de dia-
gramstelling. Ik laat leerlin-
gen er ook vaak naar raden 
en zelden wordt het gevon-
den. Het is: 3.Dd4+! Deze 
zet heeft twee doelen. Ten 
eerste is het schaak, dus de 
toren mag niets doen. En, 
veel belangrijker: de koning 
moet naar de 8ste rij (op 3…
Ka6 volgt 4.Da4#). 3…Kb8 
4.Dh8+ Ka7 5.Dh7+. Blijft 
over: veld b3. Ik had het al 
gezegd: een andere aanpak. 

Dame tegen toren (1)
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Eindspel
Dus voor velden f7, h7 en b1 
geldt een damezet naar e5. 
Voor veld b3 spelen we de 
dame om naar d8. Met 
schaak! Ook nog eens. Zwart 
heeft geen keus, dus: 1…Tb3 
2.Dd8+ Ka7 3.Dd4+ Kb8  

Ook hier is weer een geniaal 
zetje nodig: 4.Df4+ (zie ook 
de gelijkenis met de zet 
3.De3+ van de f7-variant.) 
Na 4…Kc8 wordt het mat en 
als zwart naar de a-lijn gaat 
komt 5.Da4+ met toren-
winst. Conclusie, en nu be-
wezen, is dat alle zwarte 
zetten verliezen in de stel-
ling van Philidor. 

Maar wat als wit aan zet is 
in de stelling van Philidor? 
Dit is een serieuze mogelijk-
heid. Zwart geeft bijvoor-
beeld schaak, wit speelt Kc6 
en zwart doet Tb7. Gelukkig 
maakt dat niet uit. Wit 
heeft de mogelijkheid om 
zwart de zet te geven. Klinkt 
vaag, maar we pakken het 
diagram er nog eens bij. 

Wit aan zet speelt: 1.De5+ 
Ka7 (1…Kc8 is weer mat, zo-
als we nu al weten) 2.Da1+!! 
Kb8 3.Da5. Wit heeft met 
de dame een driehoekje ge-
draaid en ervoor gezorgd 
dat zwart aan zet is. Dit is 
nog maar het begin van dit 

boeiende eindspel. 
Ik wil het hier voor nu bij 
laten, maar niet voordat we 
gekeken hebben naar de op-
lossing van de kleine quiz van 
Minor 41 (bladzijde 15).  

De oplossing is dat de partij 
remise is. Ondanks dat 
zwart door zijn vlag is ge-
gaan. Dat komt omdat zwart 
(ook bij het slechtst moge-
lijke spel) niet mat gezet 
kan worden. Zelf kom ik niet 
verder dan de diagramstel-
ling en dat is niet genoeg. 
Denk daar dus aan bij snel-
schaaktoernooien. Het feit 
dat je materiaal hebt, is op 
zich niet genoeg om op tijd 
te winnen.   



Effe checken speciaal

Hoe ben je met schaken 
in aanraking gekomen?

Eigenlijk bij toeval. Ik 
was vroeger fanatiek 
voetballer bij Sprundel 
en in de seizoenen 1968-
1970 speelde ik nog als 
semi-prof bij RBC in 
Roosendaal. Maar door 
een zware rugblessure 
moest ik in 1977 stop-
pen. Pas daarna heb ik 

leren schaken van een 
buurman. Door de NOT 
werden toen ook school-
schaaklessen uitgezon-
den. Daarmee ben ik be-
gonnen met de kinderen 
van mijn basisschool St. 
Martinus, waar ik 41 jaar 
gewerkt heb, van 1968-
2009. 

Je had enorm veel 
jeugdschakers in die 
tijd. Is het zo, dat SV 
Eeuwig Schaak daaruit 
is ontstaan?

Inderdaad. Vanaf 1980 
hebben we als St. Mar-
tinusschool ook al mee-
gedaan aan de school-
wedstrijden om het 
kampioenschap van het 
district Roosendaal en 
als vervolg heel vaak aan 
de Brabantse kampioen-
schappen. En het was Pe-
ter Dankers, een van mijn 
beste schaakleerlingen, 
die me vroeg of we ook in 
clubverband konden gaan 
schaken. Daaruit is in 
1984 SV Eeuwig Schaak 

ontstaan, waarvan ik van-
af de oprichting voorzit-
ter/jeugdleider ben.  

Een fijne vereniging is 
dus ontstaan op verzoek 
van Peter Dankers, maar 
ook toernooien?  

Ja, jaarlijks Midwinter-
toernooien voor volwas-
senen en de bekende 
Bitterballentoernooien 
voor de jeugd (zie de 
site van Eeuwig Schaak). 
Jeugdschakers uit de he-
le regio o.a. van De Pion, 
Raadsheer, BSV, Staun-
ton, D4, St. Janschool, 
Klankhof etc. kwamen 
naar zaal ’t Trefpunt. Dat 
waren toen fantastische 
evenementen. In 2001 
hadden we een record-
aantal met 166 deelne-
mers. De laatste editie 
was in 2009, omdat het 
deelnemersaantal ge-
leidelijk teruggelopen 
was. En Eeuwig Schaak 
is inderdaad een fijne 
vereniging met veel vrij-
willigers, die bereid zijn 
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In deze fijne rubriek ontbreken nog te veel men-
sen, die zich voor het schaken in Brabant hebben 
ingezet. Volgend seizoen gaan we hiermee door! 
In deze Minor aandacht voor Cor Lazeroms, die 
op de foto de Koninklijke Onderscheiding krijgt 
van burgemeester Van der Meer Mohr van de ge-
meente Rucphen.

Effe checken

Naam: 
Cor Lazeroms
Geboortedatum: 
27 maart 1947
Geboorteplaats: 
Roosendaal
Huidige woonplaats:
Rucphen
Club: 
SV Eeuwig schaak 



Effe checken speciaal

mee te denken en mee te 
helpen in de organisatie.   

Je hebt buiten lesgeven 
ook werk gedaan voor de 
NBSB.

Ja, dat klopt, ik ben 
DJL (districts jeugdlei-
der) geweest van 1988 
tot 1994, als opvolger 
van Loek van de Venne. 
Toen mocht ik samen-
werken met o.a. Jacques 
Boost (die toen voorzit-
ter jeugdzaken van de 
NBSB was), Ko Jaquet en 
Albert Jan Blank.  Henk 
van Weersel en Herman 
Colijn volgden mij op als 
DJL.

Heb je schaakidolen? 

Nee, ik heb mezelf vooral 
toegelegd op de jeugd en 
het lesgeven, zelf scha-
ken kwam niet goed uit op 
de donderdagavond. Een 
fulltime baan, na school 
snel eten, dan naar de 
club om les te geven. Als 
je dan na een lange partij 
’s avonds laat thuis komt, 
val je niet meteen in slaap 
omdat die partij nog door 
het hoofd spookt. Dat 
werkt niet als je op vrij-
dagmorgen weer fit voor 
de klas moet staan!  

Heb je ook een eigen 
aanpak bij het lesgeven? 

Bij schaken is het “zien 
schaken, doet schaken.” 
Op school zorgde ik dat 
bij slecht weer in de 
pauzes de schaakbor-
den beschikbaar waren. 
En op het einde van het 
schooljaar organiseerde 
ik altijd het klasse-
schaakkampioenschap. 
Workshops schaken wa-
ren ook altijd erg popu-
lair. 

Ook diploma’s van me-
neer Wirken? 

Natuurlijk, vanaf 1984 
hebben we al meer dan 
650 diploma’s uitgereikt. 
Waar mogelijk worden de 
ouders hierbij uitgeno-
digd. Diploma’s vormen 
geen doel op zich, maar 
zijn wel een stimulans 
om door te gaan met de 
schaaksport.  

Onlangs zag ik in BN De 
Stem dat je een Konink-
lijke Onderscheiding 
hebt gekregen.

Ik ben benoemd tot lid 
in de Orde van Oranje 
Nassau, omdat ik 40 
jaar vrijwilligerswerk 
heb verricht in Rucphen. 
Ook veel werk buiten het 
schaken. Van 1972 t/m 
1977 was ik voorzitter van 
de Jeugdraad. Van 1977 
t/m 1987 voorzitter van 

de Werkgroep Maande-
lijkse Activiteiten, zoals 
o.a. de avond-4-daagse 
en carnavalsbals. Jeugd-
trainer voetbal bij RSV 
van 1984 t/m 1993. Van 
1972 t/m 1988 was ik ook 
actief voor het Oranje 
Comité.   

Nu ben je gepensio-
neerd. Hoe ziet je dag 
er nu uit?

Ik heb in juli 2009 af-
scheid genomen van het 
onderwijs. Dus geen ver-
plichtingen meer, maar 
wel de vrijheid om be-
paalde keuzes te maken. 
Zo blijf ik wekelijks les 
geven bij Eeuwig Schaak, 
nu op de dinsdagmiddag 
na schooltijd. En op don-
derdag neem ik deel aan 
de interne competitie 
van Eeuwig Schaak. Don-
derdags mogen we ook op 
onze kleindochter Rens-
ke passen, fantastisch 
om mee te maken. 

Dat is geweldig om te 
horen. Cor, ik hoop dat 
we nog jaren van jou en 
jouw inzet kunnen blijven 
genieten. Ook bedankt 
voor dit interview!

Graag gedaan en jij suc-
ces met jouw werkzaam-
heden o.a. als redacteur 
en diploma-consul. 
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Oplossingen Hertenspinsels
Info

De opgaven van de vorige 
Minor waren alle mat, 
met zwart aan zet. Dat 
had de dokter ook bevo-
len! En niet zonder suc-
ces. Alles is weer goed 
met mij. Schaken is het 
medicijn voor vele kwalen 
moet je weten. De opga-
ven waren zeker pittiger 
dan de vorige Minor, maar 
dat mag ook weleens. Kijk 
maar vlug of je ze alle zes 
goed hebt.          

Diagram 1 (linksboven). 
Mostertman – H.van Vliet 
Venlo 2008, mat in 2 
door: 1... Td3xe3+ 2.
f2xe3 De1-f1# 

Diagram 2 (midden bo-
ven). Kotainy – A.Izrailev 
Dortmund 2008, mat in 2 
door: 1...Lh3xg2+ 2.Kh1-
h2 Pf6-g4# 

Diagram 3 (rechtsbo-
ven). Feltan – Bajramovic 
Zupanja 2008, mat in 3 
door: 1...De4-e1+ 2.Kg1-
h2 g4-g3+ 3.f2xg3 
h4xg3# 

Diagram 4 (linksonder). 
Ir.Semionova – Vasilkova 
Moskou 2007, mat in 3 
door: 1...De7-a3+ een 
fraai dameoffer 2.b2xa3 
Tb7xb1+ 3.Ka1-a2 Tb8-
b2#   

Diagram 5 (midden on-
der). Liam Henry – 
Samsonkin Edmonton 
2009, erg weinig materi-
aal, toch een pareltje: 
mat in 3 door: 1...Lc2-b1 
2.b2-b4 (of 2.b3) a4xb3 
ep 3.a3-a4 b3-b2#
 
Diagram 6 (rechtson-
der). W.van Rijn – Noet-
sel Duitse comp. 2007/8, 
deze laatste opgave is de 
mooiste. Mat in 2 door: 
1...Da1-c3+!! 2.Kd2xc3 
Pf6-e4# Het is wel de-
gelijk mat. Als je deze 
gevonden hebt, ben je 
een echte bolleboos. 

Een studie van Prokes, 
die hij heeft gecompo-
neerd in 1929. 

1.b4-b5 Tg5xb5 (deze 
zet moet wel, want de 
dreiging is 2.b6 en 3.b7) 
2.Te7-f7 (een nieuwe 
dreiging dient zich aan: 
3.Tf8. Zwart kan nu niet 
met de toren naar b8. 
Met enkele schaakjes 

gaat hij daar iets aan 
doen) 2...Tb5-b1+ 3.Kd1-
e2 Tc8-e8+ 4.Ke2-f2 
Tb1-a1 5.Tf7-f8 Ta1-a8 
(het is niet veld b8 maar 
het effect is hetzelfde. 
Zwart denkt nu alles on-
der controle te hebben: 
op het normale 6.g8D 
volgt nu 6...Txf8+ 
7.Dxf8+ Txf8+ 8.Ke3 
Tc8 9.d4 Txc7 10.Ke4 

Kg5 11.Ke5 Te7+ 12.Kd6 
Kf6 met makkelijke 
winst) 6.g7-g8P+!! (maar 
dit verandert alles) 6...
Kh6-g7 7.Tf8xe8 
Ta8xe8 8.Pg8-e7 (met 
dodelijke afleiding) 8...
Te8xe7 9.c7-c8D (met 
een makkelijk gewonnen 
stelling)

Oplossing Minorpromotieopgave
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Jeugdkalender
Juni
1	 NK	Scholen	BO,	halve	finale	in	Leiderdorp
2	 KNSB	Stertrainingen	12
8	 NK	Scholen	BO,	finale	in	Leiderdorp
15	 Nationale	Pupillendag	FGH	in	Roosendaal
22	en	23	 KNSB	Centraal	traningsweekend

en dan:
Zomervakantie !!!!!!!!!!

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

Als	
je	

nog geen 
abonnee	bent	van	

Minorpromotie,	kun	je	
dat	worden.	Minorpromotie	komt	

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

site	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	
Harry	Buyvoets,	Jan	Evertsenstraat	11B,	5021	RE	Tilburg,	

013-5447377,	E-mail:	harry@buyvoets.nl



H
er
te
n
sp
in
se
lsGoedmakertje

Ik zou op dit moment graag de trotse leve-
rancier willen zijn van een dikke zomerminor. 
Maar door interne strubbelingen kunnen we 

geen blad van 24 pagina’s aanleveren. Ik besef dan 
ook dat ik daarom iets terug moet doen. Natuurlijk 
is er de puzzel op bladzijde 11 waar mooie prijsjes 
mee te winnen zijn. Dat is al één ding. Maar ik wil 
nog meer doen. De opgaven van deze Hertenspinsels 

zijn extra moeilijk, zodat ik toch iets kan geven voor die zes heerlijke 
weken die jullie vrij zijn. Op die manier gaat de Minorpromotie toch 
lekker lang mee!! Wit aan zet wint in alle diagrammen.
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