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Inhoud

Voorwoord 

Minorpromotie 61
Het is de laatste tijd veel 
in het nieuws en Minor-
promotie is er ook slacht- 
offer van geworden: het 
nepnieuws! Zo dachten 
we dat Arjon Severijnen 
opgepakt was in Rusland, 
maar hij zit gewoon thuis. 
Hij heeft zelfs niets onge-
woons gemerkt en begint 
aan een nieuwe versie van 
De wereld rond. 

Dan Zeno Winterberg. Een 
leerling van mij. Ik zag het 
ventje op een avond bezig 
met wat geklieder in zijn 
werkboek. Nou, dat zie je 
wel vaker en je bent er als 
leraar natuurlijk niet blij 
mee. Goed, ik kwam wat 
dichterbij en werd aan-
genaam verrast: hij was 
bezig met een werkelijk 
prachtige afbeelding! Kijk 
zelf maar op bladzijden 
10 en 11, het kereltje kan 
echt mooi tekenen.

Verder hebben we onze 
vaste rubrieken en ook 
een tweetal oefenbladen 
om in de vakantie scherp 
te blijven.

Fijne feestdagen! 
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Gast aan tafel
Schaakverhaal

Ging de bel nou? 
De kerstmaaltijd stond 
rijkelijk uitgestald op ta-
fel. Volop keus, voor ieder 
wat lekkers. De heerlij-
ke geur dampte ervan af, 
alsof het eten wou zeggen: 
“Eet me! Eet me!”
Het leek wel of de bel ging. 
Vader Martin, moeder 
Tineke en de twee kin-
deren zaten aan tafel en 
verheugden zich op de 
maaltijd, maar ook op een 
gezellige avond samen. De 
sfeer was opperbest, dat 
was thuis meestal toch al 
wel het geval, maar op zo’n 
avond als deze, op Eerste 
Kerstdag, had het toch 
iets extra’s. 
Ja, daar gaat hij weer. Er 
wordt aan de voordeur ge-
beld. 
“Ik doe wel even open”, 

zei Martin. “Ik kom zo aan 
tafel.”
De man die aan de deur 
stond zag er haveloos uit. 
Versleten kleren, onge-
wassen. 
“Spait me oe te storen. 
Iek kan nergens terecht. 
Heb honger. Heeft oe wat 
te eten?”
Even was Martin uit het 
veld geslagen. Honger? In 
Nederland? 
Tineke was komen kijken 
en was resoluut. 
“Stuur hem weg. We zitten 
aan de kerstmaaltijd. Er 
is vast wel ergens opvang, 
waar hij terecht kan.”
“Vandaag alles vol. Zeg-
gen morgen teroegkomen. 
Morgen plek. Maar wat 
moet iek vandaag?”
Martin had een besluit ge-
nomen. 
“Kom hier lekker mee-eten. 
We hebben genoeg. Is dat 
niet juist de kerstgedach-
te? Iets goeds doen voor 
een ander? Kom binnen, 
beste kerel!”
De kinderen vonden het 
maar niks. Tineke fluis-
terde Martin toe: “Ben je 
gek geworden of zo?” Maar 
Martin was zeker van zijn 
zaak. Het was Kerstmis 
en met Kerstmis stuur je 

niet iemand met honger de 
straat op. 
“Dank oe, dank oe!”, riep 
de sjofele gast. Martin 
schoof een stoel bij en de 
man nam plaats. Hij zei niet 
veel, at niet veel en stonk, 
tot opluchting van Tineke 
en de kinderen, gelukkig 
niet. De avond werd net 
zo gezellig als anders en 
al snel had niemand meer 
problemen met de onver-
wachte gast. 
“Waar slaap je vannacht?”, 
vroeg Martin aan de onbe-
kende, die een Oost-Euro-
pees accent had en alleen 
over zichzelf verteld had 
dat hij Artur heette. 
“Iek weet niet. Op straat, 
denk iek.”
“Geen sprake van!”, zei 
Martin. “Je kunt vannacht 
hier slapen.”
“Waar dan?”, brieste Tine-
ke. “Alsof wij een bed over 
hebben? Hier eten is nog 
tot daaraan toe, maar...”
“Ik leg een matras in de 
woonkamer en daar kan hij 
slapen”, besliste Martin. 
Boven op zolder ligt nog 
een matrasje. Voor één dag 
is dat best te doen.”
“Oe bent goed mensj”, 
vond Artur. 

Kees van Hogeloon



Schaakverhaal
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kun je zelf veel te goed 
gebruiken”, zei hij uitein-
delijk. 
“Welnee! Ik heb geld zat. 
Ik ben miljonair.”
“M-m-m-miljonair???”
“Ja, niet zelf verdiend, 
hoor. Geërfd van mijn va-
der, die was directeur van 
een groot bedrijf.”
“Maar...”
“Elk jaar doe ik mee aan 
een kersttoernooi en doe 
ik me voor als arme zwer-
ver. Ik vraag de adressen 
van de deelnemers op, ga 
ze een voor een langs en 
wie me te eten en onderdak 
geeft krijgt het prijzen-
geld. Ik heb dit jaar heel 
wat adressen af moeten 
gaan voordat iemand me 
binnen liet. Jij toonde je 
gastvrijheid en dus is dit 
prijzengeld voor jou.”
Martin nam stomverbaasd 
de enveloppe in ontvangst. 
Pas thuis drong het een 
beetje tot hem door. En 
na een heerlijke eerste 
kerstavond hadden ze ook 
een bijzonder fijne tweede 
kerstavond. 

De volgende dag was Artur 
weer vroeg vertrokken. Ti-
neke, die het niet helemaal 
vertrouwde, liep het hele 
huis na of er geen spullen 
waren gestolen, maar al-
les was er nog, zo te zien. 
Martin ging ook op tijd 
de deur uit. Hij deed op 
Tweede Kerstdag mee aan 
een schaaktoernooi. Geor-
ganiseerd door zijn eigen 
schaakvereniging. Martin 
had weinig kans om hoog 
te eindigen, maar het was 
ieder jaar gewoon heel leuk 
om eraan mee te doen. 

In de speelzaal zag Mar-
tin veel bekenden van zijn 
eigen club. Maar tot zijn 
grote verbazing zag hij 
ook Artur. Voor hij hem 
aan kon spreken, moest hij 
zijn eerste partij al spelen 
en de rest van het toernooi 
kwam het er ook niet van 
om hem te spreken. Zeker 
zo’n Oost-Europeaan, die 
van toernooi naar toernooi 
gaat om een boterham te 
verdienen. En als hij een 
tijdje niet wint dus geen 
boterham of wat anders 
heeft. En dan bij een ander 
aan moet kloppen voor eten 
en een slaapplaats. Niet te 
benijden, zulke figuren. 
Martin hield niet bij wie 
er aan kop stond. Hij bun-

gelde ergens onderin en 
scoorde meer glazen bier 
dan punten. En zoveel gla-
zen waren dat ook weer 
niet, hij was nog verre van 
dronken. Pas bij de prijs-
uitreiking zag hij wie er 
had gewonnen: Artur! 

“En de hoofdprijs van dui-
zend euro gaat naar de 
winnaar van dit toernooi: 
Artur Samin!”
“Mooi!”, dacht Martin. 
“Dan kan die weer even 
vooruit!”
Artur nam de beker en 
de enveloppe met geld in 
ontvangst, ging op de fo-
to en glimlachte breeduit. 
De Artur die op het podium 
stond leek wel een totaal 
andere man dan de Artur 
die gisteren bij Martin op 
de stoep stond. Blij, zelf-
verzekerd, een man van 
de wereld. Heel wat an-
ders dan dat zielig hoopje 
mens dat gisteren bij hem 
te gast was. 
Na de plichtplegingen 
kwam Artur op Martin af-
gelopen. 
“Hier, die is voor jou!”, zei 
hij en gaf Martin de en-
veloppe met duizend euro. 
Martin wist van verbazing 
een paar seconden geen 
woord uit te brengen. 
“Dat moet je niet doen. Die 



Gestrand in Rusland is het een 
goed moment om eens terug te 
kijken op de laatste jaren van 
deze rubriek. Veel landen in de 
wereld hebben we inmiddels 
bezocht. Durven jullie het 
aan een nieuwe wereldreis te 
maken?

Omdat reizen per vliegtuig 
tegenwoordig erg makkelijk 
is, zullen we vanaf nu kris-
kras nieuwe gebieden en ope-
ningen gaan verkennen. Er 
zijn nog enorm veel bekende 
schakers, of gebieden op de 
wereld, waar schaakopenin-
gen naar vernoemd zijn. Zijn 
jullie klaar voor een aantal 
spannende nieuwe openings-
avonturen?

Neem nu de prachtige Oos-
tenrijkse hoofdstad Wenen. 
Er is een prachtige mataanval 
in de Weense opening die we 
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jullie zeker niet kunnen ont-
houden. Deze opening ont-
staat na de zetten 1. e4 e5 
2.Pc3. Pak een bord en speel 
mee:

1. e2-e4 e7-e5
2. Pb1-c3 Pg8-f6
3. Lf1-c4 Pf6xe4

 

Al op de derde zet neemt 
zwart een gevaarlijke beslis-
sing. Zijn plannetje is om met 
dit schijnoffer het centrum 
in handen te krijgen. Als wit 
4. Pxe4 speelt volgt 4…d5! 
Met een dubbele aanval wint 
zwart dan het stuk terug en 
na bijvoorbeeld 5. Lxd5 Dxd5 
is zwart voorlopig de baas in 
het centrum.

Maar een offer hoef je na-
tuurlijk niet per se aan te ne-
men. Slaan is niet verplicht in 
het schaken en wit heeft dan 
ook veel gevaarlijkere zetten!

4. Dd1-h5  
 
Wit speelt vol op de aanval! 
Hij dreigt nu Dxf7 met mat. 
Ook staat pion e5 aangevallen 
en het paard op e4 dreigt in 
sommige varianten ook ver-
loren te gaan. Zo kan zwart 
bijvoorbeeld niet verdedigen 
met 4…De7 want dan volgt 5. 
Pxe4 en kan zwart de zet d5 
niet meer spelen.

Je zou Dh5 dus een driedub-
bele aanval kunnen noemen! 
De beste mogelijkheid voor 
zwart is om de pion terug te 
geven om zo de andere drei-
gingen goed te kunnen verde-
digen.

4. ...  Pe4-d6

5. Lc4-b3 Lf8-e7
6. d2-d3 0-0
7. Pg1-f3 Pb8-c6
8. Pf3-g5

Arjon Severijnen

Oostenrijk

De wereld rond



7

Na enkele logische ontwikke-
lingszetten is het voor wit tijd 
om de aanval kracht bij te zet-
ten. De belangrijkste drei-
ging is Dxh7 mat. Als zwart 
het paard op g5 van het bord 
schopt met 8…Lxg5 komt hij 
in de verdrukking. Wit speelt 
dan 9. Lxg5 en omdat de zwar-
te f-pion gepend staat, is de 
logische verdediging 9…f6 
niet mogelijk. Zwart moet dan 
zijn paard op e7 in de penning 
zetten met 9…Pe7, of zijn da-
me naar e8 spelen met 9…De8. 
Echter, in beide varianten kan 
wit dan hard toeslaan met 10. 
Pd5!! Probeer die stelling maar 
eens uit te spelen, als het goed 
is zal je zien dat door de ver-
schillende penningen in de 
stelling zwart veel materiaal 
gaat verliezen.

8. ...  h7-h6
9. h2-h4!
Dit zijn de betere stukoffers! 
Wit is niet onder de indruk van 
h6 en laat zijn paard gewoon 
op g5 staan. Als zwart dit slaat 
met 9…hxg5 volgt 10. hxg5 en 

neemt de witte toren op h1 
eveneens deel aan de aanval. 
De verschrikkelijke matdrei-
gingen op de h-lijn van de witte 
dame en toren zijn ineens niet 
meer te stoppen.
Toch handig dat wit even 
gewacht heeft met zijn ro-
kade. Normaal is de les om 
zo snel mogelijk te rokeren, 
maar heel soms kan het slim 
zijn hier nog eventjes mee te 
wachten!

9. ...  Pd6-e8??

Nu gaat zwart de fout in. Hij 
heeft zich niet laten verleiden 
door het stukoffer, maar dit is 
niet de juiste oplossing.

Hij had 9…Pd4 moeten spelen, 
waarna hij best goed staat. 
Wit kan niet voorkomen dat 
de loper op b3 geruild wordt, 
een zeer belangrijk aanvals-
stuk. Als dat van het bord is 
en de penning van pion f7 weg 
is, moet wit ineens oppassen. 
Het paard op g5 zal in bepaal-
de varianten gevaar lopen en 
terug moeten naar f3. Wit 
zal daardoor tijd verliezen, 
waardoor zwart een mooie 
ontwikkelingsvoorsprong over 
houdt. Ook de stelling na 9…
Pd4 is erg leuk om eens uit te 
spelen tegen iemand anders!

10. Pc3-d5??

Wit had simpel op f7 kunnen 
staan waarna hij compleet 
gewonnen staat. De gespeel-
de zet is niet goed, maar het 
zorgt wel voor een leuk einde 
van de partij!

10. ...  Pe8-f6??

11. Dh5-g6!

Leuk gevonden! Als zwart met 
11…fxg6 het dame-offer aan-
neemt, volgt 12. Pxe7++ Kh8 
13. Pxg6 mat.

Zwart probeerde nog 11…Kh8, 
maar na simpel 12. Pxf7+ moest 
hij een kwaliteit en pion geven, 
omdat 12…Txf7 gedwongen is. 
Een aantal zetten later gaf hij 
alsnog op.
Een leuk tactisch Weens 
potje, met fouten van beide 
spelers!

Oostenrijk



Wil je matten?

Mat in 1 (wit aan zet)
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Wil je matten?

9

Mat in 2 (wit aan zet)
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Eindspel

 Pionnekes (3) Oppositie IV

In het vierde en laatste 
hoofdstuk over oppositie gaan 
we verder met de verre oppo-
sitie. In de vorige Minor zagen 
we bij een studie van Mandler, 
dat zwart de oppositie niet 
kon behouden en in remise 
moest berusten. Het was een 
redelijk simpel voorbeeld. Nu 
bekijken we het geheel in wat 
lastigere stellingen. 

Moravec 1952    
 

Dit moet toch verloren staan 
voor wit? Zijn koning is mij-
lenver weg en de witte pion 
gaat toch zeker wel verloren?

1. Kb1-c2 Kd7-d6

Alleen zo, na 1...Ke7 2.Kd3 Kf6 
3.Ke4 is wit op tijd! Hoe nu 
verder voor wit? De stelling 
na: 2.Kd3 Ke5 is niet zonder 
venijn. Kijk maar:

 

Analyse-diagram

Wit heeft namelijk: 3. f6! 
Onnadenkend 3…gxf6? 4.Ke3 
Kf5 5. Kf3 is remise, zoals 
we nu al weten. Gelukkig voor 
zwart is er: 3…Kxf6 4. Ke4 
Kg5 5.Kf3 Kh4 en wint. Laten 
we teruggaan naar de oplos-
sing gegeven door Moravec.

2. f5-f6! g7xf6

Niet de enige tegenzet, maar 

ook: 2…g6 3. Kd3 Ke6 4. Ke4 
Kxf6 5.Kf4 g5+ 6.Kg4 Kg6 
leidt tot remise.

3. Kc2-d2!!

En nu verder zoals in de Mand-
lerstudie (zie MP 60 blz. 9). 
Wit heeft zojuist de verre 
oppositie genomen en zwart 
kan die niet blijven beant-
woorden: 3…Ke6 4.Ke2! Kf5 
[4...Ke5 5.Ke3] 5.Kf3 met 
remise.

Het oppositiespel kan ook 
erg ingewikkeld zijn. Daar-
voor aandacht voor pionnen-
kunstenaar Grigoriev in een 
van zijn vele, meesterlijke, 
fraaie, vermakelijke maar 
moeilijke studies. 

Grigoriev 1931
 

En dan staat er bijna niets op 
het bord! Kijk mee en huiver:

Oliver de Hert
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1. c2-c4! Ke3-d4
2. c4-c5 Kd4-e5!

Het hardnekkigste, want het 
nodigt wit uit tot fouten ma-
ken. Simpel 2…Kd5 en ook 2…
a5+ maakt het wit niet al te 
moeilijk.

3. Kb4-a5!! 

Let op: wit neemt de verre op-
positie en dit is de enige juiste 
zet. Na 3. Kb5? Kd5 4.c6 Kd6 
is het ineens remise.

3. ...  Ke5-e6
4. Ka5-a6! Ke6-d5
5. Ka6-b5 

 

Van de verre naar de gewone 
oppositie. Maar nu heeft wit 
wel wat wezenlijks bereikt. 
Kijk maar goed: na 5…Ke6 6. 
Kc6 a5 7. Kb7 a4 8.c6 a3 9.c7 
a2 10.c8D+ 

 

Analyse-diagram

promoveert wit met schaak, 
wat betekent dat zwart 5…
Ke5 moet spelen! Kun je het 
nog volgen? 

5. ...  Kd5-e5!

 Is 5 Ke5 dan genoeg voor re-
mise? Helaas voor zwart komt 
Grigoriev met een ander do-
delijk thema.

6. Kb5-c6 a7-a5

Iets anders heeft zwart niet: 
6…Kd4 7.Kd6 Kc4 8.c6 enz.

7. Kc6-b7 a5-a4
8. c5-c6 a4-a3
9. c6-c7 a3-a2
10. c7-c8D a2-a1D
11. Dc8-h8+

En daar is het dodelijke the-
ma: het röntgen-schaak. Wit 
wint. Wat een studie, het 
voelt als een reis door een 
woestijn... 

De twee voorbeelden die we 
gezien hebben, zijn beide met 
een gelijke materiaalverhou-
ding. Kan verre oppositie ook 
iets betekenen als meerdere 
pionnen aanwezig zijn? 

Bahr 1936
 

We tellen drie pionnen. Wit is 
aan zet en zou remise moeten 
kunnen maken. Probeer voor 
je verder leest, de stelling 
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Eindspel

zelf eens uit. Op die manier 
maak je wat beter kennis met 
dit eindspel. 

Over pioneindspelen wordt 
gezegd dat een extra pion 
veelal genoeg is voor de winst. 
Dat is ook wel zo, maar scha-
ken zou schaken niet zijn, als 
er uitzonderingen bestaan.

1. Kf1-e1!

Wat een prachtige zet! Het 
idee is om 1…Ke6 met 2. Ke2 
en 1…Kf6 met 2.Kf2 te be-
antwoorden. Zetten waar in 
beide gevallen wit de verre 
oppositie pakt.   

1. ...  Kf7-e7

Zwart gaat er niet in mee en 
neemt zelf de verre oppositie 
in. Beide koningen staan nu op 
zwart. 

2. Ke1-f1! 

Wat slim gespeeld! Wit is ui-
teraard tevreden met remise, 

waardoor zwart niets heeft 
aan 2…Kf7. Dit zou immers 
herhaling van zetten bete-
kenen. Zwart moet dus nu de 
verre oppositie opgeven. Vel-
den die overblijven zijn e6 en 
f6. Op 2…Kf8 speelt wit 3. Kf2 
(de verre oppositie).

2. ...  Ke7-f6

Op 2…Ke6 volgt 3.Ke2

3. Kf1-f2 Kf6-g5

Probeert het voor wit moei-
lijk te maken, altijd een goe-
de strategie in welke fase 
dan ook. Na 3…Kf5 spelen we 
4. Kf3 h5 5.h4 en krijgen de 
volgende stelling:

 

Analyse-diagram

Wit heeft nu de gewone op-
positie met zwart aan zet. 
Na 5…g5 6.hxg5 Kxg5 staat 
zwart een pion voor, maar is 
het toch remise. De beruchte 
randpion. In plaats van 5…g5 

bijvoorbeeld 5…Ke5 spelen, is 
ook remise. Probeer maar uit 
tegen een vriendje of vrien-
dinnetje. Begin dan wel met: 
6.Ke3

4. Kf2-g3 Kg5-h5

Op 4…Kf5 5.Kf3 h5 6.h4 krij-
gen we de stelling van het 
analysediagram. Maar zwart 
heeft nog een andere keuze: 
5…g5 

 

Analyse-diagram

Na het juiste 6. Kg3 is het snel 
remise: 6…h5 (wat anders?) 7. 
Kf3 g4+ 8.hxg4+ hxg4+ 9.Kg3 
Kg5 met een technische remi-
se. Speelt wit: 6.h4? dan ver-
liest hij. Het idee achter 6.h4 
is 6…gxh4 7. Kg2 met remise, 
want zwart heeft een rand-
pion; twee zelfs en kan niet 
winnen. Na het juiste 6…g4+ 
7. Kg3 h5 8. Kf2 Ke4! 9.Kg3 
Ke3 10. Kg2 Kf4 11. Kf2 g3+ 
12.Kg2 Kg4 13.Kg1 Kxh4 is het 
voorbij. We gaan verder met 
de oplossing van Bahr:
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5. h3-h4! 

Dit mooie zetje beklemt de 
zwarte koning. Er blijft één 
zet over.

5. ...  g6-g5
6. h4xg5 h6xg5
7. Kg3-h3 ½-½

Als afsluiter van het thema 
oppositie, waar we vier Minors 
aan gewerkt hebben (nrs: 56, 
58, 60 en 61) nog een belang-
rijk motief. Ook van Bahr.

We weten inmiddels hoe we 
moeten beginnen.

1. Ka2-b2 Kb8-c7
2. Kb2-a3!

Dit is het genoemde motief: 
wit plaatst een extra lijn tus-
sen beide koningen. Zwart 
mag niet tweemaal zetten en 
kan daardoor niet de opposi-
tie innemen. 

2. ...  Kc7-b7
3. Ka3-b3

Door deze truc heeft wit 
nu wel de oppositie stevig in 
handen. 

3. ...  Kb7-c6
4. Kb3-a4

Schuine oppositie, eigenlijk 
ook met een lijn ertussen (de 
b-lijn).

4. ...  Kc6-b6
5. Ka4-b4

Tenslotte de gewone opposi-
tie. De voorbode van zwarts 
doem. Zijn koning zal wegge-
duwd worden en de zwarte 
d-pion valt.

5. ...  Kb6-c6
6. Kb4-a5 Kc6-c7
7. Ka5-b5 Kc7-d7
8. Kb5-c5 Kd7-e6
9. Kc5-c6

Zwart verliest de d-pion, 
maar geeft nog niet op. Er 
zit nog wat meer techniek in 
dit eindspel:

9. ...  Ke6-e7
10. Kc6xd5 Ke7-d7

Zonder de pion op d3 zou het 
nu remise zijn geweest! Wit 
zal gaan winnen door een ex-
tra tempo dat hij heeft dank-
zij die pion: 11. Ke5 Ke7 12.d5 
Kd7 13.d6 Kd8 14.Ke6 Ke8 
15.d7+ Kd8 16.d4 Kc7 17.Ke7.

Volgende keer duiken we in de 
wereld van de sleutelvelden. 
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Studies

Cadeautje!

Het is weer bijna kerst als 
jullie dit lezen en als ik jullie 
schaakpartijen bezie, dan is 
iedereen altijd heel erg blij 
als ze weer gratis de dame van 
de tegenstander mogen slaan. 
Daarom ga ik nu wat stellin-
gen laten zien waarin we veel 
cadeautjes weggeven. Pakken 
jullie mee uit?

Als eerste een korte studie 
van Aliev uit 1991.

 

Zwart dreigt te promoveren 
met schaak, waarna de zwarte 
toren de 8e rij kan bestrij-
ken: 1…h1D+ 2. Dxh1 Txh1+ 
en 3…Th8. Nu een schaakje 
geven doet eigenlijk niks want 
na 1 Dh8+ Ka2 staat wit met 
lege handen.

1. Da8-h1!

Wit geeft zijn dame weg. 
Zwart moet wel slaan, anders 
verliest hij. 

1. ...  Tg1xh1
2. a7-a8D Th1-g1

Hernieuwt de dreiging van zo-
juist, waarna we als wit weer 
hetzelfde gaan doen.

3. Da8-h1 Tg1xh1
4. a6-a7 Th1-g1

De derde dame gaat het be-
slissen. 

5. a7-a8D+ Ka1-b2
6. Da8-b8+

 

Op de volgende zet wordt de 
pion geslagen en blijft er een 
gewonnen eindspel voor wit 
over.

De volgende studie is van Jan 
Timman uit 2009. 

 

We komen erin op de zesde 
zet. Zwart dreigt te slaan op 
g7 en a1. Wit moet nu zelf iets 
dreigen. 

6. Lc8-e6 Da5-a2

De zwarte zet wekt verba-

André van der Graaf
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zing. Als wit de dame slaat is 
het pat en de zwarte dame 
dekt de beide matvelden. Wit 
kan er ook wat van en gaat ook 
zijn dame weggeven. 

7. Da1-b2!

Als zwart slaat, zet wit mat 
met Lxf7.

7. ...  Da2-b3
8. Db2-c3 Db3-c4
9. Dc3-d4 Dc4-d5

Wit lijkt uitgespeeld, maar 
heeft een nieuwe mogelijk-
heid. Als de dame namelijk 
gepend wordt moet zij de 
röntgendekking van de toren 
loslaten. 

10. Dd4-e4!

 

Zwart probeert nog een laat-
ste strohalm met 10…Da2, 
maar wit weekt de röntgen-
dekking van de dame en de 
toren los: 11. Da8+ Dxa8 
12.Lxf7#.

Het laatste probleem is af-
komstig van de zeer bekende 
Russische componist Pogosy-
ants uit 1974. 

 

1. Pg4-h6!

Onderbreekt de röntgendek-
king van de dame en de toren. 
Zwart moet nu zijn toren ge-
ven, anders verliest hij zijn 
dame. Dameruil levert enkel 
ellende op: 1…Dxh7 2. gxh7 
en de pion promoveert. 

1. ...  Th1xh6
2. g5xh6 Dh8-g8

 

Nu volgt een fantastische zet 
waar je acuut van gaat water-
tanden!

3. Dh7-h8!!! Dg8xh8
4. h6-h7 a4-a3

Zwart heeft niet beter on-
danks een dame meer! Wit 
heeft nu een wachtzet en 
brengt zwart zo in zetdwang. 

5. Kd8-d7 Dh8-g8
6. h7xg8D+ Kf8xg8

 

We hebben nu een pionnen-
eindspel op het bord, waar-
in de activiteit van de witte 
koning beslissend is. Voor de 
vorm spelen we nog een aan-
tal zetten door, om te laten 
zien dat het helemaal uit is: 
7. Ke7! [een leep zetje dat wit 
heel wat tijdwinst oplevert] 
7…Kh8 8.Kd6 Kg8 9.Kc5 Kf8 
10.Kb4 Ke7 11.Kxa3 en zwart 
resteert niks anders dan op 
te geven, omdat de witte pion 
veel eerder aan de overkant 
is dan de zwarte.

Tot de volgende keer!
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Prijspuzzel (Hertenspinsels Minorpromotie 60)

De prijspuzzel in de Hertenspinsels van de vorige Minorpromotie luidde: benoem de landen 
waaraan de openingen gekoppeld zijn.  

Diagram 1: Spanje (1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Spaanse opening) 
Diagram 2: Rusland (1.e4 e5 2.Pf3 Pf6)
Diagram 3: Frankrijk (1.e4 e6 2.d4 d5 aanvang van het Frans)
Diagram 4: Italië en niet Sicilië (!), want dat is geen land. Een valstrik dus!
Diagram 5: Nederland (1.d4 f5 het Hollands). Maar hier is Holland fout, want officieel heet 
ons kikkerlandje Nederland. Weer een instinker. 
Diagram 6: Oostenrijk (1.e4 e5 2.Pc3 is het Weens) Wenen is de hoofdstad van Oostenrijk 
en is zelf dus geen land. De laatste drie waren, toegegeven, best gemeen!

De winnaar van het prijzenpakket is geworden: Dion Winterberg van BSV Bergen op Zoom. 

Wil je matten? (Oplossingen van bladzijde 8 en 9)

Mat in 1   Mat in 2 
1.Pg6#   1.Df3 Kh1 2.Dxg2# 
1.fxg8P#  1.Tb5 c6 2.Tb8#
1.f7#   1.Pxc5+ bxc5 2.Da6# 
1.Pc5#   1.Dxh7+ Kxh7 2.Th1#
1.Pf6#   1.Dh4+ Kxh4 2.g5#
1.La6#   1.Dh6+ gxh6 2.Th7#

Deze keer een juweeltje 
van Kubbel (1940) een van 
de grootmeesters van de 
compositie. Zwart heeft 
een overmacht aan materi-
aal, maar wit heeft sterke 
vrijpionnen. Opgave luidt: 
wit aan zet wint. Wit moet 

goed uitkijken voor pat: 1. 
g6+ Ke6 2.Kg7 Ta8 3.Kxh8 
Ta7 4.Pe7! [alleen zo! Na 4. 
g7 Ta8 is het pat] 4...Txe7 
5.g7 [5. Kg8 Kf6 6.h8D+ 
lijkt te winnen, maar na 6…
Kxg6 7. Kf8 Te8+ 8.Kxe8 
is het pat!] 5...Te8+ 6.g8T! 

[patwending nummer drie 
kijken we na: 6. g8D+ Kf6 
7.Dxe8] inmiddels heeft 
wit een gewonnen eindspel 
bereikt. Bijvoorbeeld: 6...
Te7 7. Tf8 Ta7 8.Kg8 Ta3 
9.Tf6+ Kxf6 10.h8D+

Minorpromotieopgave (bladzijde 2)
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Jeugdkalender
Januari
5, 6 en 7   PK D
12   Teamfinale NK Schoolschaken VO in Wijk aan Zee   
14   District Cup 4
28   NBSB Schoolschaak Voorronden   

Februari
4   KNSB Stertrainingen 6  
16   Jeugdtoernooi De Drie Torens in Tilburg
16, 17 en 18   Kwalificatie PK ABC & C meisjes in Eindhoven
18   District Cup 5
25   ’t Meisjestoernooi in Mierlo 

Maart
4   BG3 Staunton Jeugdtoernooi in Etten-Leur 
11   District Cup 6
11   KNSB Stertrainingen 7
18   NBSB CDE-teams 
25   Finale Basis Onderwijs in Oosterhout 
30 en 31   NK Jeugd E in Waalwijk   

Check ook deze links:
http://www.nbsb.nl/kalender/
https://www.schaken.nl/kalender 

“Het 
schaak-

spel is er niet 
om tegenstanders te 

vernietigen, maar om even de 
eigen sores te vergeten (Tolstoj)”
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De slingers van de kerstboom zijn niet de enige. 
Zo bestaat er ook de openingsslinger. Heb je 
er ooit van gehoord? In diagram 1 zien we het 

begin van elke opening. Dan de Bird (1. f4) in diagram 
2. Ernaast is na: 1. f4 e5 het Fromgambiet ontstaan. 
In diagram 4 zie je het bekende Koningsgambiet. 
Diagram 5 herbergt het Falkbeertegengambiet. Het 

laatste diagram van de slinger is voor onze prijsvraag. Als je weet uit 
welke opening dat is, zend dan in of mail het juiste antwoord door. Ope-
ningsslingers zijn moeilijk te bedenken en vragen veel kennis van de 
theorie. De bedoeling is om na elke zet (of meer) een andere opening op 
het bord te toveren. Probeer het zelf maar eens.       

1 2 3

4 5 6


