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Inhoud
Voorwoord
Minorpromotie 57
Na noeste arbeid is de
feestminor af. Veel opgaven deze keer en de
oplossing van de speciale schaakpuzzel van
de vorige keer. Ik moest
menigmaal uitleggen aan
vrienden waarom het Engels “best een gemene
opening” is. Er is toch zeker niets vals aan Engeland? Die invalshoek wordt
dan ook niet bedoeld: het
cryptische ligt in de term
Gemenebest. Groot-Brittannië en zijn koloniën
zijn dit. Best lastig en ik
had beter cryptisch kunnen stellen: zij vindt het
griezelig (Engels) met Els
als vrouwennaam. Hoewel,
het is niet verkeerd als pa
of ma ook eens betrokken
worden bij de wat moeilijkere items van ons rijke
blad! We schrijven de Minor voor kinderen van vijf
tot twintig. Wij willen in
ieder geval nog lang blijven
doorgaan met dit blad en
zonder lezers is er uiteraard geen Minorpromotie.
Fijne feestdagen en alvast
een geweldig 2017 toegewenst. En kijk uit met
vuurwerk!
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Schaakverhaal

Assepoester

Kees van Hogeloon
Assepoester stond aandachtig toe te kijken hoe haar
twee stiefzusters een partijtje aan het schaken waren.
“Hé, luiwammes, sta je weer
te niksen!”, schreeuwde haar
stiefmoeder haar toe. “Aan
het werk, luie donder!”
Assepoester was na de dood
van haar beide ouders opgenomen in het gezin van haar
tante, die nu haar stiefmoeder was. Ze beschouwde Assepoester nauwelijks als een
lid van het gezin, maar meer
als een gratis hulp in het huishouden. Assepoester moest al
het werk doen, terwijl haar
stiefzusters en stiefmoeder
een lui leventje leidden. Assepoesters stiefzusters kregen alles wat ze maar wilden,
Assepoester kreeg nooit iets,
niet eens behoorlijke kleren.
Zij mocht de versleten kle-

ren van haar zussen afdragen. Zij hielden ervan om
een potje te schaken, maar
Assepoester mocht dat niet.
Wat niemand wist, was dat
Assepoester ‘s nachts soms
stiekem op internet schaakte.
Ze was er zelfs vrij goed in!
Dolgraag zou ze eens gewoon
op een club schaken of met
een toernooi meedoen, maar
dat mocht ze niet. En vanavond zouden haar stiefzusters naar een schaaktoernooi
gaan. Assepoester mocht niet
mee. Zij moest de afwas doen,
kleren wassen en het hele huis
schoonmaken.
Later, toen haar stiefmoeder en stiefzusters naar het
schaaktoernooi waren en Assepoester bezig was met de
afwas, werd er aan de deur
gebeld. Wie zou dat zijn? Ze
deed open en voor de deur
stond een grote, kale man in
net pak en een wat bolle buik.
“Sorry dat ik u stoor”, sprak
de man vriendelijk. “maar ik
ben schaakarbiter en ik ben
op zoek naar de locatie van
het schaaktoernooi. Mijn
tom-tom is uitgevallen en ik
zou zo niet weten waar het is.”
Assepoester zuchtte.
“Ik weet wel waar het is. Ik
zou zelfs dolgraag mee willen
doen. Maar ik mag niet van
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mijn stiefmoeder.”
De arbiter boog zich voorover
en glimlachte ondeugend.
“Dan rij je toch met mij mee.
Dan kun je mij de weg wijzen
en kun je mee doen met het
toernooi. Ik betaal het inschrijfgeld wel voor je.”
“Ik zou dolgraag willen, maar
als mijn stiefmoeder me daar
ziet, wordt ze razend. En kijk
eens hoe ik er uitzie. Ik heb
niet eens wat fatsoenlijks om
aan te trekken.”
“Daar weet ik wel wat op.
Mijn dochter doet morgen
mee met een toneelstuk en
toevallig heb ik haar jurk achterin liggen. Ik denk dat jullie
dezelfde maat hebben. Er zit
ook een maskertje bij. Als je
dat opzet, zal je moeder je
niet herkennen.”
Assepoester was dolblij en
besloot deze kans niet te
laten lopen. Ze zag op het
naamplaatje dat de man droeg
dat hij “V. de Goede” heette.
Voor haar was hij als de goede fee. Eindelijk zou ze echt
gaan schaken tussen de andere schakers. Dat ze daarvoor
bij een wildvreemde man in de
auto moest stappen, nam ze
maar voor lief.
Maar de man stelde wel één
voorwaarde. Om twaalf uur ‘s
nachts moest hij naar huis,

Schaakverhaal
want hij moest er de volgende dag vroeg uit om zijn
dochter naar een toneeluitvoering te brengen. Daar had
Assepoester geen probleem
mee. Ze moest immers toch
eerder dan haar stiefmoeder
en stiefzusters thuis zijn.
Haar stiefmoeder en zussen
herkenden Assepoester niet
op het schaaktoernooi. Assepoester deed het best goed
op het toernooi, dankzij haar
partijtjes die ze op internet
had gespeeld en haar talent
voor het spel. Er was zelfs
een jongen, met wie ze het
bijzonder goed kon vinden.
Zijn naam was Hugo Prins. In
de tweede ronde speelden
ze tegen elkaar, Hugo won en
vervolgens bleven ze steeds
een beetje bij elkaar hangen
en met elkaar kletsen. Bij hem
in de buurt zijn, was zelfs nog
leuker dan het schaken zelf.
Hugo won het toernooi, ze
praten nog wat na en ze wou
dat de avond nooit ten einde
kwam.
“Assepoester, je moet nu
echt mee”, zei de arbiter.
“Het is twaalf uur en ik moet
nu echt naar huis.”
“Ah, nee, nog even, asjeblieft!
Het is zo gezellig hier!”
“Nee, sorry. We moeten weg.
Je hebt het beloofd, weet je
nog?”
Dat was waar. Assepoester

liep de arbiter achterna, die
snel naar zijn auto beende.
Assepoester kon hem nauwelijks bijhouden, struikelde
over een stoelpoot en verloor
één van haar schoenen. Ze had
het pas in de gaten toen ze
eenmaal in de auto op weg naar
huis was. De arbiter maakte
er geen probleem van. Hij had
thuis nog wel andere schoenen voor zijn dochter en die
schoen zou wel weer terechtkomen. Eenmaal thuis werkte
Assepoester vliegensvlug de
afwas weg en kroop in bed,
zodat haar stiefmoeder en
stiefzusters niets zouden
merken.
Een paar dagen later stond
Hugo Prins voor de deur.
Assepoesters stiefmoeder
deed open.
“Goedendag mevrouw. Ik heb
tijdens het schaaktoernooi
van een paar dagen geleden
staan praten met een meisje en ik wil haar graag vaker
ontmoeten. Maar ze had een
maskertje op en ik heb verder
geen naam of e-mailadres of
wat dan ook. Ik kreeg van de
arbiter door dat ze hier zou
wonen. Het enige wat ik nog
heb is een schoen.”
De stiefzusters kwamen op
Hugo afgestormd. Ze zagen
hem wel zitten en beweerden
allebei de geheimzinnige jongedame te zijn. Ze pasten de
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schoen en... de schoen zat als
gegoten!
“Dat zegt nog niet zoveel”,
zei Hugo. Dit is een schoen
met een vrij normale maat,
die past bij heel veel meisjes.
Assepoester kwam binnen.
“Ik was het meisje”, zei ze.
Haar stiefmoeder en zussen
lachten haar vierkant uit.
“Jij? Jij was er niet eens! Jij
kunt niet eens schaken!”
“Ik heb nog een andere test”,
zei Hugo. “Even iets halen.”
Hugo ging de deur uit en
kwam terug met een schaakbord. Hij zette de stukken
in de beginstelling. Hij voerde een aantal zetten uit:
1.e2-e4 c7-c5 2.Pg1-f3 d7-d6
3.d2-d4 c5xd4 4.Pf3xd4
Pg8-f6 5.Pb1-c3.
“Hoe zouden jullie hier met
zwart verder spelen”, vroeg
hij.
De eerste stiefzus zei: “Simpel. Ik speel gewoon Pb8-c6.”
De tweede stiefzus zei: “Ik
jaag meteen het paard op d4
weg met e7-e5.”
Assepoester liep naar het
bord en deed de zet a7-a6.
“Zie je wel dat ze niet kan
schaken!”, riep de eerste
stiefzus. “Wat is dat voor
een onnozele zet!”
“Dat is de Najdorf-variant”,
verklaarde Hugo.
Lees verder op bladzijde 15

Grote Oceaan

De wereld rond

Arjon Severijnen
We hebben alweer een aantal
afleveringen vertoefd in Amerika. Het land was de laatste
maanden vaak in het nieuws
door de presidentsverkiezingen. De uitslag van de verkiezingen had niet iedereen zien
aankomen!
Van schrik besluiten we dat
het tijd is om het land te
verlaten. Vanuit Colorado,
waar we vorige keer waren
aangekomen, reizen we naar
de westkust. Daar pakken we
de boot met als bestemming
Japan.
Onderweg ontmoeten we kapitein Evans. Hij vertelt dat
hij een groot schaakliefhebber is en een verre nakomeling
van de schaker William Evans
uit Wales. Naar deze William
Evans, die ook kapitein was
en leefde van 1790 tot 1872,

is zelfs een speciaal gambiet
vernoemd.

gaan! In dit partijtje zien we
daar een mooi voorbeeld van.

Dat gambiet kunnen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. De hoogste tijd
om dit gambiet nader te gaan
bekijken!

4. ...		
5. c2-c3

1.
2.
3.
4.

e2-e4
Pg1-f3
Lf1-c4
b2-b4

e7-e5
Pb8-c6
Lf8-c5

Lc5xb4
Lb4-c5?!

Een beetje een gekke keus.
Wit kan straks de zet d4 nu
ook met tempowinst gaan spelen. Het is nauwkeuriger voor
zwart om de loper op een ander veld te zetten, zoals a5
of e7.
6. 0-0		
7. d2-d4

Pg8-f6
e5xd4?

Beter is 7…Ld6. Bijvoorbeeld:
8.Pg5 0–0 9.f4 exf4 10.e5
Pxe5 11.dxe5 Lxe5 en zwart
heeft voldoende pionnen voor
zijn stuk.
Dit pionoffer werd in 1820
bedacht door kapitein William
Evans, en heet sinds die tijd
het Evansgambiet.
Het idee is om een zwart stuk
naar b4 te lokken, zodat wit
daarna de zet c3 (en later vaak
ook d4) met tempo kan spelen.
Zo probeert hij razendsnel te
ontwikkelen en een gevaarlijke aanval op te zetten. Als
zwart niet voorzichtig is, kan
hij hier snel mee onderuit
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Analysediagram
(7…Ld6-variant)
8. c3xd4
9. Lc1-a3

Lc5-b6

Grote Oceaan
Dit is echt een foute keuze.
Wit kan nu doorslaan en de
stelling rondom de zwarte
koning helemaal openbreken.
Ook de loper op a3 is nu echt
een monster geworden, hij
houdt in zijn eentje de zwarte
koning in bedwang.

Ook 9.e5 is hier erg sterk.
Zwart heeft wat onhandige
keuzes gemaakt en wit heeft
daar uitstekend van geprofiteerd!
Hij heeft het centrum in handen, gerokeerd, en al heel wat
stukken ontwikkeld. Vooral de
witte lopers staan enorm gevaarlijk op de zwarte koning
gericht. Zwart kan niet eens
rokeren. Hij besluit daarom
tot:
9. ...		

11. e5xf6
12. f6xg7
13. Tf1-e1+

d5xc4
Th8-g8

d6-d5?

Ke8-d7
Pc6xe5

Slaan met de toren is sterker; de zwarte koning blijft
dan helemaal gevangen zitten.
15. ... 		

Kd7-e6?

(15…Ke8 is hardnekkiger)
16. Dd1xd8
17. La3-f8!

d7-d6

Zie je ook dat zwart niet de
pion op e4 kan slaan? Na 9…
Pxe4 volgt namelijk 10.Te1
d5 11.Pc3! Wit wint niet direct materiaal, maar wel gaat
de toren zich met de aanval
bemoeien en krijgt de zwarte
koning het zwaar te verduren.
Zwart staat dan ook al zo goed
als verloren, maar het is wel
een erg leerzame stelling om
zelf eens uit te spelen!
10. e4-e5!

Wit stond al goed, maar beter
was het om op e5 te slaan. Wit
moet dan oppassen dat niet de
dames geruild worden, waarna
de aanval minder sterk wordt.
Na: 10…dxe5 moet wit met
zetten als 11.Db3 proberen
de aanval levend te houden.

13. ...		
14. Pf3-e5+
15. d4xe5+?!

Tg8xd8

Een leuke onderbreking om
mee af te sluiten. De verdediging van de zwarte toren
wordt onderbroken, waardoor
promotie van de g-pion niet
meer te voorkomen is. Zwart
geeft op.
Zwart is compleet verloren.
Op 13…Le6 volgt 14.d5! waarna de penning van de loper op
e6 en de dubbele aanval van
pion d5 voor stukwinst zorgt.
De zwartspeler besluit daarom de koning te spelen, maar
dat maakt de situatie er niet
beter op.
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Een leuke miniatuur met vele
kleine tactische combinaties
en trucjes. Kapitein Evans zou
er trots op zijn geweest!

Jessica’s corner

Jessica de Haas

Zet de koning mat
Heb jij al plannen voor de kerstvakantie?
Misschien ga je wel met de auto weg? Speciaal voor jou heb ik nog wat extra puzzels
uitgezocht. Met de Minor op zak hoef je je geen moment te vervelen!

Opgave 1		

Opgave 2

Wit geeft mat in 2.			
		

Wit geeft mat in 3.
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Jessica’s corner
Opgave 3

Opgave 4

Zwart geeft mat in 2.

Wit geeft mat in 2.
Opgave 5

Zwart geeft mat in 2.

Oplossingen op bladzijde 18

9

HMC in Den Bosch

Oude club voor jonkies:
HMC in Den Bosch
Bijna 80 jaar geleden, om precies te zijn op 25 november 1937, werd in Den Bosch de schaakclub
Hertogstad opgericht. Deze club fuseerde in 1966 met schaakvereniging Max Euwe, die was
genoemd naar de eerste en voorlopig enige wereldkampioen die Nederland ooit gehad heeft.
De nieuwe club ging Hertogstad Max Euwe Combinatie heten en dat werd afgekort tot HMC.
Krijgen we ooit nog een nieuwe Nederlandse wereldkampioen? Volgens kenners zou Anish Giri
het kunnen worden. Als dat gebeurt, zouden we bij HMC nog trotser zijn dan de rest van
Nederland, want Anish heeft bij onze club gespeeld!
Waar we nu al trots op zijn, is dat jeugdspelers bij HMC kunnen uitgroeien tot sterke schakers. Een van deze ‘jonkies’, Twan Burg, heeft het zelfs geschopt tot grootmeester. Twan
speelt met HMC in de meesterklasse, de eredivisie van het schaken. In zijn team zitten nog
meer ex-jeugdspelers: Jasper Broekmeulen, Joris Broekmeulen, Niels Ondersteijn, Mischa
Senders en Thomas Mollema. In het team spelen verder nog Daniel Fridman, kampioen van
Duitsland in 2008, tweevoudig Belgisch kampioen Geert van der Stricht en een sterke Nederlandse schaker die de bijzondere naam Jeroen Bosch draagt.
Leren van sterke schakers is leuk
Schaken is een leuk spel. En hoe beter je gaat spelen, hoe leuker het wordt! Daarom vragen
we sterke spelers van HMC om met onze jeugdspelers te oefenen. Een van die spelers is
Anna Zatonskih, viervoudig kampioen van de Verenigde Staten bij de vrouwen en bovendien
vrouwelijk grootmeester. Zij durfde het aan om blind simultaan (aan meerdere borden tegelijk) te spelen! Haar tegenstanders waren zes van de beste spelers uit de jeugdopleiding
van HMC. Zij mochten het bord wél zien.
Een blinddoek voor de ogen om er
zeker van te zijn dat Anna de borden
niet stiekem kan bekijken!
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HMC in Den Bosch
Anna vertelde aan haar assistent welke zetten ze wilde
spelen. De assistent voerde de
zetten uit op de borden van de
jeugdspelers.

Ook leuk: schaken met familie
Het is leuk om veel te spelen. En het wordt nóg leuker als je een speciaal toernooi speelt. Zo
hebben we bij HMC diverse malen een succesvol ouder-kind-toernooi georganiseerd. Iedere
speler bij de jeugd vormde een team met een ouder familielid. Je speelde dan tegen zowel
de volwassene van de tegenpartij als tegen de jeugdspeler van de tegenpartij. Had je als
jeugdspeler de pech dat er geen familielid was dat ook kon schaken? Geen probleem, dan
vormde je een team met een volwassen lid van de club.

Ook oudere broertjes of zusjes mochten samen met het familielid meedoen in de partij.
Meedoen is belangrijker dan winnen!
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HMC in Den Bosch
Een speciaal toernooi: de JCC
Voor alle jonge schakers van Nederland is de JCC (Jeugdclubcompetitie) een bijzonder toernooi. Clubs die eraan deelnemen strijden in verschillende klassen om het Nederlands kampioenschap. Van HMC doen altijd meerdere teams mee. Onze teams zijn vaak succesvol geweest.
Kijk maar eens naar de ranglijst van clubs die in de JCC de meeste titels hebben veroverd.
Helemaal bovenaan staat HMC met 11 overwinningen! Aan een van de overwinningen heeft
Anish Giri een belangrijke
bijdrage geleverd. Toen
was hij nog jeugdspeler,
maar vandaag staat hij
in de top 10 van de beste
schaakspelers ter wereld!
Een andere speler die voor
kampioenschappen bij de
JCC heeft gezorgd is Twan
Burg, die inmiddels grootmeester is.
De laatste jaren heeft
HMC weinig titels behaald,
maar wel veel podiumplaatsen verzameld. Als er een
ranglijst zou zijn voor
tweede plaatsen bij JCC,
dan zou HMC die ook zeker
aanvoeren.

De ranglijst aller tijden van de Jeugdclubcompetitie
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Toen de organisatie van
de JCC een probleem
dreigde te worden, bood
HMC gelijk aan om de JCC
naar Den Bosch te halen.
Vele jaren heeft HMC de
JCC georganiseerd in Den
Bosch. Anderen verzorgen
de organisatie nu, maar dit
spannende toernooi wordt
nog altijd in Den Bosch gehouden.

HMC in Den Bosch
Het laatste kampioenschap van HMC
in de Jeugdclubcompetitie, iedere
speler uit dit team heeft na het
behalen van dit kampioenschap ook
persoonlijk een NK gewonnen! Zijn
er spelers bij die jij kent?

Niet alleen op nationaal niveau leveren onze jeugdteams mooie prestaties, ook op provinciaal niveau
heeft HMC een rijke geschiedenis
wat titels en ereplaatsen betreft.
Afgelopen jaar nog heeft HMC in
de C-categorie twee podiumplaatsen
behaald bij de teamkampioenschappen van Brabant!

Schaken leren wordt nóg leuker
Toernooien spelen is hartstikke spannend en je leert er veel van. Maar om verder te komen
in het schaken is het ook belangrijk dat je training krijgt. Daarom krijgen de jeugdspelers
van HMC les van onze trainers. Hierbij wordt gewerkt met de Stappenmethode. Mensen die
verstand van schaken en training hebben, zijn het erover eens: deze methode is geweldig
goed. Niets voor niets wordt ie over de hele wereld gebruikt. Toch gaan we dit seizoen ook
nog een andere schaakmethode gebruiken: Chessity. Met Chessity kun je al gamend steeds
verder komen in het schaken. We verwachten dat leren schaken en trainen zo nóg leuker
wordt, zeker voor de jongste schakers.
Onze clubavond is op vrijdag. De jeugd is actief van 18.45 tot 20.00 uur in De Biechten,
Vincent van Goghlaan 1, 5246 GA Rosmalen. Meer weten over de HMC- jeugdafdeling? Ga dan
naar http://www.hmcdenbosch.nl. Wil je meemaken hoe leuk het is op onze clubavond? Kom
dan gewoon eens langs! Als je vader of moeder van tevoren even mailt met onze jeugdleider
René Timmer: rene.timmer@gmail.com, zullen wij je gastvrij ontvangen.
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Puzzelpret

Kerstbomen te koop!
Toevallig ben ik op wat extra kerstbomen gestuit.
Die wil ik niet voor mezelf houden, nee, ik ben sociaal en deel ze graag met jullie! Van rijkelijk
gevuld tot de wat kalere varianten. Ik wens je veel puzzelpret. Oplossingen op bladzijde 18.
Kerstboom 1

Kerstboom 2

Wit geeft mat in 2.

Wit geeft mat in 3.

Kerstboom 3

Kerstboom 4

Wit geeft mat in 4.

Wit geeft mat in 5.
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Oplossing kruiswoordpuzzel Minorpromotie 56
Vervolg van bladzijde 5
“Dat is de zet die het gemaskerde
meisje speelde in de partij tegen
mij. Jij bent het meisje op wie ik
hopeloos verliefd geworden ben.”
Assepoester ging met Hugo mee
en kwam nooit meer terug naar
haar stiefmoeder. En Assepoester en Hugo schaakten nog lang
en gelukkig.
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Studies

Tussenplaatsing (Novotny)
om heb ik twee andere studies
gebruikt waarin hetzelfde
thema voorkomt. De eerste
studie is al meer dan honderd
jaar oud.
Rinck 1906

3. Lg8-d5!
Hij geeft zijn loper weg om
een van zijn pionnen te laten
promoveren. Als zwart met
de loper slaat promoveert de
d-pion en daarna de a-pion.
3. ...		
4. a7-a8D

André van der Graaf
Zoals gebruikelijk in deze
rubriek gaan we weer kijken
naar een paar mooie stellingen die nooit bij een echte
schaakpartij op het bord
zijn gekomen. Toch is het
wel handig om op te blijven
letten, want de thema’s kunnen natuurlijk wel in je eigen
partijen terugkomen.
Deze keer gaan we naar twee
combinaties kijken die de
naam dragen van de originele
bedenker. De originele studies waarin ze voor het eerst
te zien zijn, zijn te moeilijk
om hier te behandelen. Daar-

Td2xd5
Td5xd7

Wit aan zet wint.
1. a6-a7
2. d6-d7

Lh3-g2
Tb2-d2

Wit mag nu niet de loper slaan,
want na een schaakje van de
toren op d8 wordt het remise.
De rest van de studie is niet
moeilijk meer.
5. Da8-f8+
6. Df8-g8+
7. Dg8-e6+

De witte pionnen lijken te
worden afgestopt en te worden geslagen door de toren.
Maar wit heeft een mooie truc
achter de hand.
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Kh6-g5
Kg5-h6

En de zwarte toren gaat
verloren. Het eindspel koning-dame tegen koning-loper is makkelijk gewonnen
voor wit.
De tussenplaatsing van de loper, die we op zet drie zagen,
noemen we een novotny, ver-

Studies
noemd naar de Russische probleemschaker die het eerste
gebruik heeft gemaakt van
deze tussenplaatsing om een
lijn of rij te blokkeren.
Deze tussenzet hoeft niet
altijd een stukoffer te zijn
of ervoor te zorgen dat er
een pion gaat promoveren. In
onderstaande stelling wordt
hetzelfde idee gebruikt,
maar dan om mat te geven.
Troitzky 1896

matzet tevoorschijn, namelijk 2.Pd2 De loper blokkeert
nu hier de torenlijn.
De laatste studie is een kleine variatie op dit thema. Hier
offeren wij geen stuk op de
kruising van de loper en torenlijn, maar zet onze tegenstander hier zelf een stuk neer!
Deze actie wordt ook wel
een grimshaw genoemd, vernoemd naar de 19e- eeuwse
Engelse schaakcomponist die
dit als eerste toepaste.
Loshinski 1930

1. Lc4-b3!

Op alles is het nu mat in één.
Zo is er: 1…Lb7 2.Te7# en 1…
Lg7 2.Dxf7# en 1…Tb7 gaat
niet wegens 2.Tc6# en ook
faalt 1…Tg7 op 2.De5#.
Er is ook nog een andere
grimshaw in deze positie
verstopt. Dit is geen klassieke versie van toren en loper
maar een combinatie van pion
en loper.
1. ...		

Wit geeft mat in 2.
We zien weer dat de lijnen
van de loper en toren elkaar
kruisen. De loper verdedigt
mat op e5, maar de toren
doet op dit moment nog niks.
Wit moet dus met één zet een
matdreiging maken die zwart
niet kan verdedigen.
1. d2-d4!
Op 1…Txd4 volgt 2.Pe5#. En
na 1…Lxd4 komt een andere

Wit geeft mat in 2.
In deze stelling kan wit geen
mat in 1 geven, maar als zwart
aan zet is, kan hij geen zet
doen om te voorkomen dat
hij zelf mat gaat! Op elke
zet die zwart speelt, heeft
wit de mogelijkheid om op
één manier in één zet mat te
geven. Wit moet hier dus een
wachtzet spelen, die niks aan
de stelling verandert!
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f7-f6

Dit blokkeert de loperdiagonaal en zorgt voor mat door
2. Df4-e4#
Er is ook nog 1...Lf6 met een
mat in 1. Deze en alle andere
matzetten mag je zelf proberen te vinden. Deze studie
wordt ook een complete blokkade genoemd en is met zoveel stukken op het bord erg
lastig te componeren. Volgende keer weer allerlei moois uit
de wereld van de studie.

Oplossingen puzzelpret

Oplossingen Hertsenspinsels
Minorpromotie 56
Diagram 1 (linksboven) Wit: 1.Df4-f7+ Lg6xf7 2.e6xf7+ Dh5xf7 3.Lb3xf7#
Zwart: 1...Dh5xh2+ 2.Df4xh2 Pg4-f2#
Diagram 2 (midden boven) Wit: 1.Tf8-h8+ Kh7xh8 2.c3-c4+ Db5xb2 3.Dd2xb2+
Zwart: 1…Db5-h5+ 2.g4xh5 g6-g5#
Diagram 3 (rechtsboven) Wit: 1.e5-e6+ Lf5xe6 2.Pc4-e5+
Zwart: 1…Lf5-d3+ 2.Dd2xd3 Dd7-h3+ 3.Kf1-g1 Dh3-g2#
Diagram 4 (linksonder) Dummy-diagram. Geen directe winst voor wit of zwart.
Diagram 5 (midden onder) Wit: 1.Pc5-e4 De1xf1+ 2.Df7xf1 Te8xe4? 3.Df1-f8#
Zwart: 1…Pd4-f3 2.Df7xe8+ De1xe8 3.g2xf3 De8-e2 4.Tf1-a1 h7-h5
Diagram 6 (rechtsonder) Wit: 1.Pg5-f7+ Kh8-g8 2.Pf7-h6++ Kg8-h8 3.Db3-g8+ Tb8xg8
4.Ph6-f7# Zwart: 1…Da5-a1+ 2.Db3-b1 Te2xc2+ 3.Kc1xc2 Da1-c3#
Oplossingen Jessica’s corner
Opgave 1 (# 2) 1.Pd6-c8+ Ka7-a8 2.Ld3-e4#
Opgave 2 (# 3) 1.g6-g7+ Kh8xh7 2.Te5-h5+ Kh7-g8 3.Th5-h8#
Opgave 3 (# 2) 1…Pd3-b4 2.c6-c7 Pb4-c2# [kan ook anders]
Opgave 4 (# 2) 1.Pc5-a6+ Kb8-a8 2.Ld7-c6#
Opgave 5 (# 2) 1…Ld3-e4 2.Ta1-a2 Tb3-b1# [kan ook anders]
Oplossingen puzzelpret
Kerstboom 1 (# 2) 1.Te3-e4 (sleutelzet, op alles is het nu mat in 1)
Kerstboom 2 (# 3) 1.Te6xe5+ Ke4xe5 2.De2xe3+ Ke5xd6 3.De3xe7#
Kerstboom 3 (# 4) 1.Le8-d7 Le4-g6 2.Ld7-c6 Lg6-e8 3.Lc6-e4 De2xe3 4.Pd6-c4#
Kerstboom 4 (# 5) 1.Td1-g1 Kd8-e8 2.e3-e4 Ke8-f7 3.Kd6-d7 Kf7-f6 4.Kd7-e8 Kf6-e6
5.Tg1-g6#
Oplossing Minorpromotieopgave
Deze keer is Rinck weer eens aan de beurt. Wit wint als volgt: 1.b6-b7 Pe4-c5+ [1...
Ka6 dan 2.b8D Pc5+ 3.Kc3 Tf3+ 4.Kd4] 2.Le7xc5 Tf4-b4+ [2...Ka6 dan 3.b8T] 3.Lc5xb4
Kb5-a6 [om deze stelling gaat het, na 4.b8T en D is het pat. En na 4.b8L ontstaat er een
remise-eindspel] 4.b7-b8P+ [alleen promotie tot paard wint]

18

Jeugdkalender
Januari
8		
8 		
13		
15 of 22		
29		

Snelschaakkampioenschappen ABCD in Tilburg
PK E dag 2 in Tilburg
Teamfinale NK Schoolschaken VO in Wijk aan Zee
District Cup 4
NBSB Schoolschaak Voorronden

Februari
5		 KNSB Stertrainingen 6
12		 District Cup 5
19		 BG3 LBV Jeugdtoernooi in Roosendaal
Maart
1, 2, 3 en 4		
3		
5		
12		
12		
19		
19		
19		
26		

Persoonlijke kampioenschappen AB25 in Eindhoven
Jeugdtoernooi De Drie Torens in Tilburg
District Cup 6
KNSB Stertrainingen 7
BG4 Staunton Jeugdtoernooi in Etten-Leur
’t Meisjestoernooi in Mierlo
NBSB CD-teams
NBSB E-teams
Finale Basis Onderwijs in Oosterhout

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

“De ZET is
er, maar je
moet hem zien”
(Savielly Tartakower)
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E

en hersenspinsel vlak voor het begin van 2017
brengt mij naar het begin van ons koninklijk spel:
de opening. Wat zou ik toch graag alle varianten kunnen spelen! In plaats daarvan ben ik eeuwig
verbonden met de zet 1.d2-d4. Maar mijn pupillen
raad ik altijd aan om alle openingen te leren. Niet
spelen zonder studie, want dan begeef je je op glad
ijs. Zo zul je in menig openingsvalletje trappen. Leer
dus het liefst van de fouten van anderen. In de zes diagrammen vind
je een steuntje in de rug voor je openingsstudie. Wit deelt telkens een
flinke klap uit. Expres is in elk diagram wit aan zet. We hopen immers op
veel sneeuw. Liefst zo rond 25 of 26 december en voldoende vorst voor
eindelijk weer eens een Elfstedentocht!
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Hertenspinsels

Op glad ijs

