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Inhoud

Voorwoord 

Minorpromotie 66
De eerste Minor van 2019 
is af. We hebben er op de 
redactie met plezier aan 
gewerkt. Zo is er ook een 
verhaal over het WK. De 
geschiedenis van ons edele 
spel is zo rijk, er valt zo-
veel over te schrijven. En 
wat te denken over de vele 
vormen van schaken, neem 
nu het Moerasschaak. 
Doet me wat denken aan 
Stratego waar er ook een 
gedeelte van het speel-
bord moerassig is. Toeré 
weet er wel raad mee. 

Wat hebben we nog meer? 
Kees zegt over zijn schaak-
verhaal: “kort maar krach-
tig” en dat is juist. Oude 
tijden herleven bij Arjon 
met het koningsgambiet. 
Italië is de geboortegrond 
van dat gambiet. Het woord 
gambiet komt trouwens 
van het Italiaanse “gam-
betta” wat pootje lichten 
betekent. Want dat doe 
je feitelijk met een gam-
biet. Je geeft iemand wat 
moois, maar tegelijk laat 
je hem of haar daardoor 
struikelen. Zoek nu maar 
een rustig plekje om deze 
Minor te verslinden! Maar 
niet weggooien… 
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De invaller
Schaakverhaal

Ronald was 15 jaar en mocht 
voor het eerst een avondje 
bij de senioren meescha-
ken. Vooraf was hij wel 
een beetje zenuwachtig 
geweest, maar hij werd al-
lerhartelijkst ontvangen en 
voelde zich al snel op zijn 
gemak. Zijn tegenstander 
van die avond was Kas Noo-
ten, die niet meteen aan het 
bord kwam, maar eerst nog 
met verschillende leden wat 
stond te bespreken. Toen 
hij wel aan het bord kwam, 
verontschuldigde hij zich. 

“Sorry, maar ik moest nog 
het een en ander regelen. 
Binnenkort is het extern 
en ik ben teamleider. Dus 
ik was alvast aan het polsen 
wie er mee kunnen doen.”
“Extern? Wat is dat?”
“Dan spelen we met acht 

spelers van onze club tegen 
acht spelers van een andere 
club. Heel leuk om daaraan 
mee te doen. Voor veel scha-
kers zijn die externe wed-
strijden het hoogtepunt 
van het schaakseizoen.”

“En heb je genoeg mensen 
voor je team?”
“Ja, gelukkig wel. Ik heb er 
zelfs één te veel. Ik heb me-
zelf zolang op reserve ge-
zet; als er dan onverwachts 
iemand uitvalt speel ik als-
nog mee en hebben we nog 
geen probleem. Maar het 
gebeurt ook weleens dat 
er een paar spelers tege-
lijk wegvallen door ziekte, 
vakantie of andere oorza-
ken. Dan kan het zijn dat we 
jou ook nog vragen om een 
keer mee te doen. Lijkt je 
dat wat?”

“Ik zal er eens over naden-
ken. Het klinkt interes-
sant.”
“Goed, dan kunnen we ein-
delijk beginnen. Prettige…”

“Eh, sorry Kas, mag ik je 
even spreken?”
Een beetje sjofele man van 
achter in de 20 (schatte Ro-
nald) stond naast hun bord. 
Het zag ernaar uit dat Ro-

nald nog even moest wach-
ten met zijn eerste zet. 
“Ik had gezegd dat ik mee-
speel in de externe, maar 
ik zit met een probleem. Ik 
was even vergeten dat het 
precies de dag is waarop ik 
ga trouwen.”

“Ga je trouwen? Gefelici-
teerd! Nee, geen probleem, 
jongen. Ik had mezelf op 
reserve gezet, dus ik kan 
gewoon invallen.”
“Kun jij voor me invallen? 
Gelukkig! Dan is dat pro-
bleem opgelost. Enorm be-
dankt!”

“O, je hoeft me niet te be-
danken, hoor. Ik val met alle 
plezier wel voor jou in.”
“Prima. Luister: ze heet 
Caroline en de plechtigheid 
begint om een uur ‘s mid-
dags. Je zult er geen spijt 
van krijgen, ze is knap en 
heel aardig.”

“Eh, ja maar...”

“Poeh! Kan ik toch nog mee-
doen met externe...”

Kees van Hogeloon



Schaak eens anders

Moerasschaak

Onlangs mailde Oliver me 
en vroeg me om een nieuw 
stukje voor in de MP. Hij had 
graag iets in de trant van 
mijn vorige bijdrage (zie 
MP 58). Toen ging het over 
Heptaschaak. Een schaak-
vorm die, let wel, in een 
droom tot me kwam! Toen 
ik hem terugmailde dat ik 
geen dromen meer daarover 
heb gehad, was dat geen 
probleem. “Kijk maar” of 
“laat me maar iets weten,” 
zijn dan twee van zijn stan-
daard-frasen. Ik beloofde 
mijn best te doen en hope-
lijk vinden jullie het wat!

En… dit is een prima gele-
genheid om een foutje van 
Oliver uit het verleden te 
herstellen. Hoewel een 
foutje? In MP 32 (septem-
ber 2010) behandelt Oli-
ver het Atoomschaak. Die 

vorm bestaat uiteraard 
ook, maar hij dacht dat de 
jeugdschakers van het ON-
JK 1985 het bedacht heb-
ben, maar dat is niet juist. 
Ik wist dat, maar heb er 
nooit iets van gezegd, tot 
nu. Atoomschaak is bedacht 
door Nassah Bey Taher in 
1949 reeds. Goed, dat we-
ten we dan ook weer. 

De schaakvariant waar ik 
nu mee op de proppen kom 
is het moeras-schaak. Niet 
zelf bedacht hoor! In de 
beginstelling zie je dat het 
centrum zwart is:
Dat is het moeras. Je moet 

om het moeras heen bewe-
gen. Want alles wat erin 
komt verdwijnt. Nu met je 
geliefde openingszet: 1.e4 
beginnen is dus niet moge-
lijk. Over het moeras sprin-
gen kan niet. Een paard mag 
wel van d3 naar c5. Het doel 

is hetzelfde als in gewoon 
schaak: elkaar mat zetten. 

Het moeras kan ook bewe-
gen! Als je iets slaat of bij 
het geven van schaak mag je 
het moeras direct na je zet 
verschuiven: een veld ver-
der naar boven, onder, links 
of naar rechts. Bij schaak 
met een slagzet tegelijk, 
mag je zelfs twee velden 
schuiven. Alles wat na het 
verschuiven in het moeras 
terechtkomt, verdwijnt van 
het bord. Voorbeeld: een 
wit paard op c4 slaat een 
pion op d6 terwijl de zwarte 
dame op f5 staat. Is een pri-
ma zet! We mogen immers 
het moeras een veld (naar 
rechts) verschuiven. En zo 
verdwijnt de zwarte dame 
in de vergetelheid. 

Om het spel prettig te kun-
nen spelen is het raadzaam 
een vierkant uit te knippen. 
Ter grootte van het cen-
trum, zo zal het verplaatsen 
van het moeras veel makke-
lijker zijn. 

Een variant op moeras 
schaak is: het zwarte vier-
kant alleen van links naar 
rechts laten gaan. Probeer 
het maar eens uit!

Dhr. Toeré
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Eén van de meest aanvallen-
de openingen die er bestaan 
is het koningsgambiet. Helaas 
is die in ‘De wereld rond’ nog 
nooit voorbijgekomen, omdat 
er geen verwijzing naar een 
land in de naam zit.

Maar om toch deze ontzet-
tend leuke opening te kunnen 
behandelen, heb ik voor jullie 
de historie van deze opening 
bekeken.

Het blijkt dat het konings-
gambiet een van de oudste 
openingen is die er bestaan. Al 
in de 17e eeuw werd de opening 
bestudeerd door Italiaanse 
schakers. Een mooie gelegen-
heid dus om af te reizen naar 
Italië voor een vleugje roman-
tiek in het schaakspel!

1. e2-e4 e7-e5
2. f2-f4

6

Met deze zet hebben we al 
direct het koningsgambiet te 
pakken. Wit offert meteen 
een pion. Zelfs de pion die 
normaal gesproken de koning 
extra bescherming biedt! Is 
dat wel slim?

2. ...  e5xf4
3. Pg1-f3 

Zoals we vaak bij gambieten 
zien, is het offeren van de pi-
on bedoeld om tijd te winnen. 
Zwart is tijd kwijt aan het 
pakken van materiaal en aan 
het verdedigen daarvan. Wit 
maakt hiervan gebruik door 
zijn stukken te ontwikkelen en 
snel een aanval op te bouwen!

3. ...  g7-g5
4. Pb1-c3 g5-g4

 

Wit heeft al twee stukken 
ontwikkeld en zwart nog geen 
enkel. Toch liet zwart zich 
verleiden nog een pionzet te 
doen (4…g4) om het witte 
paard op te jagen.

Zwart hoopt hiermee de ver-
dediging van veld h4 te ver-
storen, zodat hij met Dh4 kan 
profiteren van de kwetsbare 
witte koning. Maar dat gaat 
nog niet zo makkelijk als hij 
had gedacht!

5. Pf3-e5 Dd8-h4+
6. g2-g3

Arjon Severijnen

Italië

De wereld rond
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De enige goede zet voor wit. 
Na 6. Ke2 komt hij in de pro-
blemen, omdat de koning op 
veld e2 de ontwikkeling van 
de dame en loper blokkeert. 
Zwart kan dan met zetten als 
6…d6 7. Pc4 f3+ de partij snel 
beslissen, ook omdat hij zijn 
paarden en lopers snel bij de 
aanval kan halen.

6. ...  f4xg3 
7. Dd1xg4!

Dat is me een slimme tussen-
zet! Als wit met 7. hxg3?? had 
teruggenomen was de toren op 
h1 de pineut geweest. De witte 
h-pion stond namelijk gepend.

Maar met de tussenzet 7. 
Dxg4 wordt alles anders. 

Zwart kan nu best met 7…
Dxg4 dames ruilen, waarna 
wit nog steeds een flinke ont-
wikkelingsvoorsprong houdt in 
ruil voor de geofferde pion. 
Zwart denkt echter nog een 
slimme truc te hebben…

7. ...  g3-g2+ 

Een aftrekschaakje! Zwart 
geeft de dame op h4 op, maar 
wint de toren op h1 terug en 
promoveert direct tot een 
nieuwe dame!

8. Dg4xh4 g2xh1D

Maar wat is zwart hier nu ei-
genlijk mee opgeschoten? Hij 
staat een toren voor, maar al 
zijn stukken staan nog in de 
beginopstelling en zijn dame 
op h1 kan geen kant op! Nu is 
het de beurt aan wit om te gaan 
aanvallen.

9. Pc3-d5?!

Dit is niet de meest nauwkeu-
rige zet, maar toch laten we 
hem zien, omdat het tot een 
leuk slottrucje leidt. Zwart 
kan nu met een zet als 9…Ld6 
de witte aanval ontregelen, 
omdat ofwel het paard op e5 
geruild wordt, ofwel de zwart 
dame via h2 kan gaan meever-
dedigen.

De zet 9. Dh5 was eigenlijk 
veel beter geweest, waarna 
de witte dame op f7 binnen-
komt (op 9…Ph6 volgt namelijk 
d4 en het paard op h6 moet 
weer wijken) en wit een sterke 
aanval overhoudt.

9. ...  Pb8-a6
10. d2-d4?! Lf8-e7??

Met 10…d6 of zelfs 10…c6 had 
zwart zijn verdediging nog op 
orde kunnen brengen, maar 
deze zet verliest op slag! Zie 
jij hoe?

De loperzet e7 lijkt logisch: 
zwart ontwikkelt een stuk en 
valt de witte dame met tem-
po aan. Alleen blokkeert deze 
zet ook de ruimte rondom de 
zwarte koning, waardoor deze 
na een briljant offer geen kant 
meer op kan.

11. Dh4xe7+!! Pg8xe7
12. Pd5-f6+ Ke8-d8
13. Pe5xf7#

Een schitterend mat!

Italië
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Eindspel

EZP: toren tegen loper

In de vorige MP had ik het even 
over eindspelen zonder pion-
nen. Welnu, de tijd daarvoor is 
aangebroken. EZP staat voor: 
eindspelen zonder pionnen. 
Het idee om die afkorting te 
gebruiken is nodig. Immers, 
er zijn zoveel verschillende 
vormen van het eindspel.  Ik 
wil de komende tijd ook meer 
aandacht aan EZP besteden. 

Wat weten we globaal over het 
eindspel toren tegen loper? 
Qua punten is het vijf tegen 
drie. Er is geen compensatie en 
grof gezegd moet zwart mat 
gaan of zijn loper verliezen. 

De loper winnen is in sommi-
ge gevallen mogelijk. Meestal 
gebeurt dit als de koning aan 
de rand komt te staan.

 
Het is dus erg belangrijk dat 
je als loperpartij van de rand 
weg blijft!

1. Tg2-d2+ Kd5-e6

Naar e6 omdat de loper veld 
e4 controleert. 

2. Td2-e2+ Ke6-d6
3. Te2-e5 Lb1-h7

Wit komt niet verder. 

Ideaal heeft hij een stelling 
waarbij hij de koning naar de 
rand kan duwen. Zie diagram:

Hoewel nog steeds remise, is 
dit een stelling die wit bevalt. 
Na: 1. Tc2+ Kb6 2. Kd6 Lf3 
3.Tb2+ Ka6 staat de zwarte 
koning aan de rand en mag wit 
stilletjes gaan dromen. 

Dromen van bovenstaande 
stelling, want dit is er een die 
gewonnen is. Zwart heeft de 
pech dat zijn loper de ver-
keerde kleur heeft. Na bij-
voorbeeld: 1. Te3 Lf8+ 2.Kg6 
Kg8 3.Te8 is het uit. 

Met de juiste loper is winst 
niet mogelijk. Ook al lijkt wit 
in het volgende diagram erg 
goed te staan, hij komt niet 
tot winst:

Oliver de Hert
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Eindspel

1. Kh6-g6

Het hele idee is dat wit na: 1. 
Tb8+ Lg8! geen mogelijkheid 
heeft tot 2. Ta8 wegens pat. 
Ook 2. Kg6 is pat en na 2. Kg5 
Kg7 3. Tb7+ Lf7 ontsnapt 
zwart van de “onderste” rij. 

1. ...  La2-c4
2. Tb7-b8+ Lc4-g8
3. Kg6-f6  Kh8-h7
4. Tb8-b7+ Kh7-h8!

Het was nog niet te laat om 
het fout te doen! Na: 
4...Kh6? 5.Tb2 Kh5 6. Th2+ 
Kg4 7.Tg2+ verliest zwart 
zijn loper. 

5. Tb7-b4 Lg8-h7

Remise, wit komt niet verder. 

We gaan een graadje hoger nu, 
met de volgende stelling van 
een beroemd duo. 

Kling & Horwitz 1851

 

Wit heeft het goed voor el-
kaar. Er is oppositie (je leest 
het goed: oppositie! Dit komt 
dus niet alleen maar voor in 
pionneneindspelen. Het bete-
kent ook hier dat de koningen 
tegenover elkaar staan). En 
ook heel belangrijk: de witte 
koning staat op een zwart veld, 
zodat de loper geen schaakjes 
heeft. 
 
1. Tg7-g3 Lf3-e4

De wending: 1...Ld1 2. Td3 Lh5 
3.Td8+ Le8 4.Ta8 is ons reeds 
bekend. 

2. Tg3-e3 Le4-g2
3. Te3-e2 Lg2-f3
4. Te2-f2!

Een belangrijk moment! Het 
was je vast al opgevallen dat 
de loper expres op de e-, f-, 
en g-lijn bleef. Op die manier 
heeft wit geen dubbele aanval 
op hout en veld. Nu gaat dat 
wel gebeuren. De loper wordt 
verdreven: 4…Le4 5. Ke5+!! als 
ook 4…Lg4 5. Kg5+!! Een prach-
tige finesse. Overigens werkt 
ook hier: 4…Lh5 niet: 5. Th2 
Lf7 6 Th8+ Lg8 7. Kg6

4. ...  Lf3-c6
5. Tf2-c2 Lc6-d7
6. Tc2-b2!

Erg sterk omdat op 6…Ke8 

9. Tb8+ wint. 

6. ...  Kf8-g8
7. Tb2-b8+ Kg8-h7
8. Tb8-b7

Ons spel is zo divers dat ook 
in dit eindspel de regels door-
broken worden. Het laatste 
diagram toont een stelling 
waar de zwarte koning niet 
eens aan de rand staat!

Herlin 1862

Wit aan zet wint. Een ander 
motief geldt hier: beheersing 
door wit van de velden van de 
loper: 1. Kd4! La2 2. Tb2! Ld5 
3. Tb6+ en de zwarte koning 
wordt als het ware losgeweekt 
van de loper. Zo zie je maar 
weer hoe mooi en uitzonder-
lijk schaken kan zijn! Volgende 
keer een andere EZP. 
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Wil je matten?

Mat in 2 (wit aan zet)
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Mat in 3 (wit aan zet)

Wil je matten?
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Middenspel

Loperoffer op h7

We vallen met de deur in huis! 
Dit is de stelling waar we in 
de vorige Minor bij gebleven 
zijn. Voor wie het niet weet: 
er is een loper geofferd op 
h7 en zwart kon alleen maar 
met de koning naar g6. Ziet 
er vreselijk uit, maar de com-
puter heeft geen bezwaar. De 
metalen Messias geeft nu wit 
als beste zet:

1. h2-h4

Met voortgang van de aanval. 
Hoewel:

1. ...  Kg6-f6!

Met dit fraaie offer van de 
kwaliteit, brengt zwart zijn 
zaakjes op orde.

2. Pg5-h7+ Kf6-e7
3. Ph7xf8 Ke7xf8

Het meeste venijn is uit de 
witte aanval. En na:

4. h4-h5 Dd8-a5
5. h5-h6 g7xh6
6. Lc1xh6+ Kf8-e7

is de witte aanval voorbij. 
Maar… Zo groot is aan de 
andere kant het zwarte voor-
deel niet! Een klein plusje is 
het enige wat overschiet na 
een stuk voorsprong. Je zou 
kunnen zeggen: “het sop is de 
kool niet waard.” En dan geef ik 
je groot gelijk! De zetten die 
ik zojuist heb laten zien, zijn 
de beste. Laat dat maar over 
aan een computer. Vind zelf 
maar eens een zet als: 1…Kf6. 
Veel menselijker is 1…Th8 en 
na 2.h5+ Kf6 3. Df3+ gaat het 
gruwelijk mis. Komt nog bij dat 
je dit allemaal zelf moet zien 
voordat je het witte offer op 

h7 laat gebeuren.

Tijd voor een ander voorbeeld. 
Voor ik begin eerst een bakje 
koffie. Zo, mooi, ben geset-
teld, we kunnen verder!

Een stelling uit 1946 tussen 
Tot en Sigetti. Dit waren twee 
onbekende spelers. Zo komen 
ze tenminste niet voor in mijn 
twee Oxford companions to 
chess, de een van 1984 en de 
ander van 1992. De combinatie 
is er niet minder om:

1. Ld3xh7+ Kg8xh7
2. Tc3-h3+

Dit volgt ook op 1…Kh8.

2. ...  Kh7-g8
3. De2-h5 Df6-h6

 

Oliver de Hert
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Middenspel

En met deze sterke verdedi-
ging lijkt de witte aanval ge-
stuit. Ja toch? Neen!!

4. Pd6-f5!!

Om deze zet en zijn uitwer-
king ervan te zien op het 
moment dat je Lxh7+ speelt, 
moet je toch minstens een 
meester zijn? Wit valt nu de 
dame aan en die kan niet weg 
wegens mat. 4…Pf6 5. Pxh6+ is 
met schaak en dus winst van 
de dame.

4. ...  Dh6xh5

Er zit niets anders op! Maar 
nu komt de tweede bedoeling 
achter Pf5 naar voren:

5. Pf5-e7+! Kg8-h7
6. Th3xh5#

Deze combinatie eindigt ook 
nog eens met het Anastasia’s 
mat. Die staat wel in de Ox-
ford companion!  

België heeft in de loop van de 

jaren wel sterke spelers ge-
had, maar Nederland had Euwe 
en later natuurlijk Timman en 
nu Giri. Dat is toch een beetje 
appels met peren vergelijken. 
Als twee sterkste Belgen ooit 
gelden O’Kelly (1911-1980) en 
Colle (1897-1932). Van de 
laatste ons laatste voorbeeld:

Colle – O’Hanlon
(Nice 1930)

1. Ld3xh7+ Kg8xh7
2. Pf3-g5+ Kh7-g6?

Je zult het altijd zien: juist nu 
moest zwart wel 2…Kg8 spe-
len! Uitvoerige analyses uit die 
tijd bewijzen dat zwart met 
2…Kg8 remise kan bereiken. 
De computer is het hiermee 
eens en geeft zelf: 2…Kg8 3. 
Dh5 Df6 4. Dh7+ Kf8 5.Pe4 
De5 6.cxd4 Dxh2+ 7.Dxh2 
Lxh2+ 8.Kxh2

3. h2-h4! Te8-h8

Hé, waar hebben we deze twee 
zetten eerder gezien?

4. Te1xe6+!!

Maar dit is toch wel goed ge-
vonden. Als zwart slaat, volgt 
er: 4…fxe6 5. Dd3+ Kf6 6. 
Df3+ Kg6 7.Df7+ Kh6 8.Pxe6+ 
en mat volgt snel. 

4. ...  Pd7-f6
5. h4-h5+!

Deze pion is giftig: 5…Txh5 6. 
Dd3+ Kh6 7. Pxf7 mat. Het is 
over, er volgde nog: 5…Kh6 6. 
Txd6 Da5 7. Pxf7+ Kh7 8.Pg5+ 
Kg8 9.Db3+ 1–0

Volgende keer meer offeran-
des! 



14

WK-schaken

De top van de berg
De Sovjet-Unie gold jarenlang als het sterkste land en leverde steevast de nieuwe wereldkampi-
oen. Toen kwam er een Amerikaan, Bobby Fischer. Hij zette de wereld op zijn kop. Hij won zijn 
kandidatenmatch tegen Taimanov met 6-0. De Sovjets waren niet blij en zelfs boos op Taimanov, 
maar toen flikte Fischer dat kunstje nogmaals. Tegen de sterke Bent Larsen werd het ook 6-0, 
gelukkig maar voor Taimanov. Later in de WK match tegen Spasski kwam Fischer zelfs met 2-0 
achter maar won toch. Dit korte stukje is maar een greep uit de rijke geschiedenis van het WK. 

De wereldtitel was het bezit van de wereldkampioen. Had je genoeg geld en was je min of meer 
waardig als opponent, dan kon je een WK-match spelen tegen de heersende kampioen. Zo ging 
het bij Steinitz, Lasker, Capabanca en Aljechin. Toen Aljechin in 1946 stierf, als regerend 
wereldkampioen, ontstond er een probleem. Euwe vond dat hij geen recht had op de titel en 
speelde deze door naar de FIDE, de wereldschaakbond. Die besloot een toernooi te houden 
en voor het eerst dus geen match. Euwe mocht meedoen, maar de sterke Botwinnik won. We 
zijn dan al toe aan het 17e WK en we schrijven 1948. Slechts eenmaal meer wordt het WK in 
toernooivorm gehouden (WK 41, 2007). Waarom? Welnu, in 1993 besluit wereldkampioen Kas-
parov (1985-2000) uit onvrede met de FIDE, de titel te verkopen tegen een beter bod. De PCA 
wordt opgericht en zijn tegenstander, de Engelsman Nigel Short, doet mee. De FIDE is boos 
en royeert beide spelers en komt in 1993 met haar eigen WK-match tussen Karpov en Timman. 
Timman heeft dus ooit een WK-match mogen spelen. Een schisma (een duur woord voor een 
breuk) volgt. Gelukkig vindt er in 2007 een hereniging plaats. En in de boeken zijn de namen van 
de aparte FIDE-kampioenen gelukkig weggepoetst. Net of het nooit is gebeurd.

Neem nu de vijf matches tussen Karpov en Kasparov. Beide heren hebben daarin 144 partijen 
tegen elkaar gespeeld, 144! De eindstand: 73-71, ze ontlopen elkaar amper iets. Allerlei com-
plottheorieën ontstaan. Er is informatie verkocht aan het kamp van Karpov. Die won daardoor 
drie partijen op rij. Hun eerste match (1984) eindigde na 48 partijen in een 5-3 onbeslist. Er 
diende tot zes gewonnen partijen gespeeld te worden. Karpov schiet uit de startblokken en 
na negen partijen staat het al 4-0. Arme Kasparov dachten we toen allemaal. Maar Kasparov 
had andere plannen, hij beet zich vast en er volgden 17 remises. Die remises telden niet, maar 
vermoeiden Karpov wel. Karpov komt in partij 27 op 5-0, wat betekent dat het in theorie op elk 
moment gebeurd kan zijn. Om een lang verhaal kort te maken brak de toenmalig FIDE-voorzitter 
Campomanes de match af net op het moment dat Kasparov tweemaal achter elkaar wint en de 
stand op 5-3 brengt. 48 is tweemaal 24 was een uitleg van Campomanes. 24 partijen werd in het 
verleden wel vaker gehanteerd als leidraad. Karpov boos want die had nog maar één winst nodig. 
Kasparov was woest want die voelde dat Karpov helemaal gebroken was. Karpov was ook zichtbaar 
afgevallen en oogde zeer vermoeid. Je zou denken dat zo’n rivaliteit achter het schaakbord 
vijandig stemt, maar ik was aangenaam verrast toen ik hoorde dat, jaren later, Karpov Kasparov 
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heeft bezocht in de cel waar hij terecht was gekomen in zijn strijd tegen Poetin. 

Dit is een kleine greep uit de geschiedenis van het WK en als je me toestaat vertel ik graag 
meer. Ik zou het kunnen hebben over Aljechin en Capablanca of de gemiste kans van Tsjigorin. 
Nu wil ik je nog laten zien dat Capablanca een zeer voorspellende gave had. Hij beweerde ooit 
dat het schaken de remisedood zou sterven. Om dat te illustreren: zie het scoreverloop. In 
de eerste match slechts één remise!! Terwijl in het meest recente WK alle “lange” partijen in 
remise eindigden.

Een handig overzicht: tot nu toe hebben we zestien kampioenen. Aan het eind zie je ook cijfers 
staan. De eerste rij geeft het aantal jaren aan dat ze kampioen waren en in de tweede staan 
het aantal gewonnen WK’s. Carlsen is nu dus al viervoudig wereldkampioen.

2e WK-match 1889 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Steinitz 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 ½
Tsjigorin 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 ½

48e WK-match 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Carlsen ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1
Caruana ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 0

1 Wilhelm Steinitz 1836-1900  (64) Oostenrijk 8 4
2 Emanuel Lasker 1868-1941  (72) Duitsland 27 6
3 José Raúl Capablanca 1888-1942  (53) Cuba 6 1
4 Alexander Aljechin 1892-1946  (53) Rusland 17 4
5 Max Euwe 1901-1981  (80) Nederland 2 1
6 Michail Botwinnik 1911-1995  (83) Rusland 13 5
7 Vasili Smyslov 1921-2010  (89) Rusland 1 1
8 Michail Tal 1936-1992  (55) Letland 1 1
9 Tigran Petrosjan 1929-1984  (55) Armenië 6 2
10 Boris Spasski 1937 Rusland 3 1
11 Bobby Fischer 1943-2008  (64) VS 3 1
12 Anatoli Karpov 1951 Rusland 10 3
13 Garry Kasparov 1963 Azerbeidzjan 15 6
14 Vladimir Kramnik 1975 Rusland 7 3
15 Viswanathan Anand 1969 India 6 4
16 Magnus Carlsen 1990 Noorwegen 6 4
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Buitenspel

Voor deze keer heb ik weer 
drie studies uitgezocht. In al-
le drie de studies staat zwart 
materiaal voor, maar door de 
slechte positie van de stukken 
loopt het toch slecht af… 

Het eerste probleem is het 
favoriete schaakprobleem van 
Judit Polgar.

Petrov 1963
 

Wit aan zet wint
De logische eerste zet is 

Td7+. Als zwart slaat wint wit, 
maar na Ka8 en Txe7 is het pat. 
Wit moet de dame buitenspel 
gaan zetten om dit te kunnen 
winnen. 

1. Th6-h7 De7xh7
2. Td1-d7+ Ka7-a8

We gaan hetzelfde grapje nu 
nog een keer proberen, maar 
nu kan wit wel winnen.

3. Kc8-c7 Dh7-h6

De zwarte dame kan niet naar 
de achtste rij. Na 3…Dh8 
4.Td8+ Dxd8+ 5.Kxd8 Kb7 
6.Ke7 wint wit het pionnen-
eindspel.

4. Td7-d8+ Ka8-a7

En nu maakt wit het af met een 
fraaie koningszet:

5. Kc7-c6!
Zwart wordt mat gezet na 5…
Ka6 middels 6.Ta8, en na een 

damezet ruilt wit de toren 
voor de dame en wint hij simpel 
het pionneneindspel. 

Het volgende probleem.

Bondarenko 1948
 

Wit aan zet wint

Wit staat twee stukken voor, 
maar het is niet simpel gewon-
nen. De vrije zwarte c-pion 
is niet te stoppen en als wit 
zijn f-pion laat promoveren, 
staat die buitenspel en gaat 
de zwarte dame de partij be-
slissen.

1. Lg1-h2 c4-c3
2. Kf2-g1 c3-c2
3. Kg1-h1 c2-c1D+
4. Lh2-g1

Zwart moet nu proberen om 
erdoorheen te komen, of om 
mat te geven.

André van der Graaf
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4. ...  Dc1-e1
5. Kh1-h2 Kb3-c2
6. f5-f6 Kc2-d1
7. f6-f7 Kd1-e2

Zwart dreigt wit mat te zet-
ten op g2 via Kf1 en De2. Een 
promotie tot dame kan hier nu 
niets aan doen. Gelukkig heb-
ben we altijd de paarden nog!

8. f7-f8P!! Ke2-f1
9. Pf8-g6 De1-e2
10. Pg6-h4

Nu kan zwart niets meer uit-
richten, hij kan de witte f-pion 
niet stoppen en met drie stuk-
ken meer is het wel duidelijk 
wie gaat winnen.
Het derde probleem.

Kasparyan 1949

Wit aan zet maakt remise
Tijd om een matnet op te zet-
ten heeft wit niet. De witte 
koning staat te onveilig. Er 
dreigt zelfs mat op g4.

1. h2-h3 Dd1-d4+

Nu 2. Kg5 spelen verliest de 
toren na 2…Dd5+ 3.Kh4 Kg7.

2. g3-g4 Dd4xa7
3. Ld8-f6

 

Wit heeft een matnet klaar, 
maar de zwarte dame komt 
langszij.  
 
3. ...  Da7-f2+
4. Kh4-g5 Df2-d2+
5. Kg5-h4 Dd2xh6
6. g4-g5 Dh6-h7

Wit heeft de zwarte dame 
ingesloten, maar zwart geeft 
zich niet zomaar gewonnen en 
probeert zichzelf te bevrij-
den. Wit kan geen tempozet-
ten doen met de loper aange-
zien de zwarte dame of de 
zwarte koning dan ontsnapt. 

7. Kh4-g3 h5-h4+
8. Kg3-f2 Kf8-e8

De witte koning heeft de vel-
den e2 en d1 onder controle, 
maar pion d6 kan zo ook door 
de dame onder vuur worden 
genomen. Wit moet oppassen 
hier!

9. Kf2-e3! Dh7-h5
10. Ke3-d2

De eerste uitbraak is voorko-
men, nu de tweede nog.

10. ...  Dh5-h7
11. Kd2-e3 Dh7-g8
12. Ke3-d4 Dg8-f8
13. Kd4-e5 

En zwart komt niet verder: 
½-½
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Oplossing puzzelverhaal MP 65 

(Oplossingen: “Naarstig op zoek”)

Kerstboom 1: (wit aan zet maakt remise) 1.dxe6 dxe5 [1...fxe6 dit geeft wit 
een gedekte vrijpion: 2.cxd6 Kd7 3.Kd4 b6 4.Kc4 c5 5.Kb5 de zwarte koning 
kan zijn pionnen niet bijstaan. De witte vrijpion moet gecontroleerd blijven] 
2.exf7 Ke7 3.Ke4 Kxf7 4.Kxe5 Ke7 5.Kf5 Kf7 6.Ke5 Ke7 met een remise 
pionneneindspel. Ook als zwart nu omloopt naar de damevleugel kan wit het 
remise houden.

Kerstboom 2: (wit geeft mat in 6) 1.Ta1 Kc8 [1...Ke8 2.Ta7 Kf8 3.Ke6 Kg8 
4.Kf6 Kh8 5.Kg6 Kg8 6.Ta8#] 2.Ta3! Kb7 3.Tb3+ Ka6 4.Kc7! Ka5 5.Kc6 Ka4 
6.Ta3#

Ebert 1987: (wit geeft mat in 3) 1.g8D d3 [1...e3 2.Dxe6+ Kxe6 3.De8#; 1...f3 
2.Dxf6+ Kf4 3.Dgg5#] 2.Dxf6+ Kxf6 3.Dg7#

Przepiorka 1907: (wit geeft mat in 4) 1.De7 d3! [1...e3? 2.Th4! en 3.Dxe6#] 
2.Dxd6+ Kxd6 3.Ke8 en 4.Td7#

Wil je matten? (Oplossing van bladzijden 10 en 11)

Mat in 2 (sleutelzetten)
1.Dxf8+ 1.Db8+ 1.Dh8+  1.Pg5  1.Txh6+ 1.Dxg6+

Mat in 3 (sleutelzetten)
1.Dd8+ 1.Pe7+ 1.Txh6+ 1.Pa6+  1.Dg8+  1.Dxb8+

Deze keer een wat minder 
bekende componist: Dedrle. 
Zijn studie uit 1925 is ech-
ter een pareltje.  Het begint 
met: 1.Lc4+ Kh8! [het beste 
veld voor de koning zoals la-
ter blijkt]  2.c7 Tg3+ 3.Kb4! 

[staat met schaak de b-pion 
af] 3…Txb6+ 4.Kc5 [hoe nu 
de c-pion te stoppen?] 4…Tg8 
[zo dan maar]  5.Lxg8 Tb8! 
[leuk gevonden! Na 6.cxb8D 
en ook T is het pat! Promotie 
tot paard wordt ook remise. 

Helaas heeft wit:] 6.cxb8L! 
[met een gemakkelijk ge-
wonnen eindspel. Bijv:] 6...
Kxg8 7.Kd5 Kh7 8.Lf4 Kg8 
9.Ke6 [wit heeft de goede 
randpion]

Minorpromotieopgave (bladzijde 2)
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Jeugdkalender
April
7  District Cup 7   
14  NBSB Pupillendag FGH in Roosendaal    
14  Open Snelschaakkampioenschappen in Roosendaal
19 en 20  NK Jeugd E in Waalwijk 
22  BG4 TSV Rochade Jeugdtoernooi in Tilburg
28 t/m 30  NK Jeugd ABC in Assen

Mei
1 t/m 4  NK Jeugd ABC in Assen 
30 en 31  NK Jeugd D in Rijswijk

Juni
1  NK Jeugd D in Rijswijk
8  NK schoolteams BO finaledag 1 in Gouda
10  BG5 HMC jeugdtoernooi in Den Bosch
15  NK schoolteams BO finaledag 2 in Gouda 
22  NK schoolteams BO finale middenbouw in Utrecht
29  Nationale Pupillendag FGH in Meppel

Bekijk ook deze links:
www.nbsb.nl/kalender
www.schaken.nl/kalender 

“Wanneer ik 
een partij verlies dan 

zijn de wolven in mij, en hun 
dwalen aldaar is vreselijk” (Boris Spasski)



H
er
te
n
sp
in
se
lsNog meer over het WK

In de zes diagrammen onderaan staan de slot-
stellingen van WK-matches, met de winnaar 
eronder vermeld, samen met de laatste uit-

slag. Euwe, de enige Nederlandse wereldkampioen 
ooit, mag natuurlijk niet ontbreken. Hij staat twee 
pionnen voor en helemaal gewonnen, toch gunt hij 
Aljechin het halfje. Dit was voor hem immers ge-
noeg. Ook de match van de eeuw (de 20e eeuw wel 
te verstaan!) Spasski-Fischer zie je terug. Fischer 

wint, hoewel tegenwoordig nog wel doorgespeeld zal worden in zo’n 
stelling. Geen twijfel mogelijk bij Kasparov en bij Carlsen. Kasparov 
gaat de toren op e6 winnen en bij Carlsen is het mat in 1. Om zo (met 
50. Dh6+) een WK-match te beslissen! Ik denk dan ook dat het tijdperk 
Carlsen nog niet snel ten einde is. Daar gaan we nog meer van zien!   

Euwe (1935) ½-½ Botwinnik (1951) ½-½  Fischer (1972) 0-1

Karpov (1978) 1-0 Kasparov (1985) 0-1 Carlsen (2016) 1-0


