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Inhoud

Voorwoord 

Minorpromotie 71
De coronacrisis heeft 
best wel ingehakt op 
de levering van de Mi-
nors. Zo kende jaargang 
19 maar een editie. Een 
keer eerder, in jaargang 
6, hadden we ook maar 
een enkel nummer. Voor 
deze jaargang hebben we 
gelukkig drie nummers 
op de plank staan, waar-
van dit de eerste is. Wat 
valt er zoal te lezen? Nou, 
eerst meld ik graag dat 
Herman Grooten terug is 
bij Minorpromotie. Na 16 
artikelen uit het verleden 
komt hij nu met een reeks 
over schaakgeschiedenis. 
Erg interessant en eer-
der al online gepubliceerd 
op Schaaksite.nl Een on-
linesite onder leiding van 
Herman, gemaakt door 
schakers, voor schakers. 
Kijk vooral eens op deze 
site! Sinds kort werk ik 
er zelf ook als boekrecen-
sent, maar dat terzijde. 
We hebben verder een 
mooie opening gekozen 
voor De wereld rond en 
het wordt gegarandeerd 
lachen met het verhaal 
van Kees. Ook zijn er prij-
zen te winnen, kijk maar 
snel verder!
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Grootmeester Donald Trump
Schaakverhaal

Zomer 2023. De corona-
crisis ligt nog vers in het 
geheugen, maar is voor-
bij. Ook in de Verenig-
de Staten. Er kan weer 
gefeest worden, er kan 
weer geknuffeld worden 
en, jawel, er kunnen weer 
schaaktoernooien georga-
niseerd worden. Zoals in 
Saint Louis, dat misschien 
wel de schaakhoofdstad 
van de Verenigde Staten 
kan worden genoemd. Hier 
werd een groots opgezet 
schaaktoernooi georgani-
seerd voor schakers van 
alle sterktes. Van groot-
meesters tot prutsers. Ge-
woon, omdat het weer kon. 

Mark en John, die aan de 
tafel zaten waar de deelne-
mers zich konden inschrij-
ven, hadden het druk. Tot 

hun genoegen stelden zij 
vast dat de belangstelling 
voor het toernooi bijzonder 
groot was. Ze vielen van ver-
bazing zowat van hun stoel, 
toen daar plotseling Donald 
Trump binnen kwam lopen. 
Was het Donald Trump? Dat 
kon toch niet? Maar wie lijkt 
er  sprekender op Donald 
Trump dan Donald Trump 
zelf? Omdat ze niet kon-
den geloven dat het daad-
werkelijk de oud-president 
was, vroegen ze toch maar 
naar zijn naam. 
“Donald J. Trump”, was het 
antwoord. “Zeg maar: groot-
meester Donald J. Trump.”
Dus toch...

“Kunt u schaken?”, vroeg 
Mark bedeesd. 

“Kan ik schaken, kan ik scha-
ken? Zeker kan ik schaken. 
Ik ben, al zeg ik het zelf, 
de beste schaker van de we-
reld. Niemand kan zo goed 
schaken als ik. Marc Carlton 
belt mij dagelijks op om ad-
vies. Zonder mijn advies zou 
hij niks zijn.’” 

“Marc Carlton? Wie is dat?”

“Marc Carlton! De wereld-
kampioen! Zeg me niet 

dat jullie die niet kennen. 
Schaam je!”

“U bedoelt Magnus Carl-
sen?”

“Precies ja. Dat zeg ik: 
Marc Carlton.”

“Wat is uw rating, als ik 
vragen mag?”

“9,8.”

“9,8???”

“Ja, volgens een onafhan-
kelijk onderzoek, gehou-
den door mijzelf, onder al 
mijn gezinsleden, scoorde 
ik als president gemiddeld 
een 9,8.”

“Ik bedoel niet uw rating 
als president, maar uw ra-
ting als schaker.”

“O, die rating. Die konden 
ze niet berekenen. Ik ben 
zo fantastisch als schaker, 
dat viel niet in een rating 
om te zetten.”

“Dus zal ik u maar inde-
len tussen de grootmees-
ters?”, vroeg John, eigen-
lijk plagend bedoeld.
“Ik wil ingedeeld worden 

Kees van Hogeloon



Schaakverhaal
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waar het prijzengeld het 
hoogst is.”

“Dat is tussen de groot-
meesters, maar weet u ze-
ker dat…”

“Ja, dat weet ik zeker. 
Ik weet alles zeker. Er is 
niemand op de hele wereld 
die meer dingen zeker weet 
dan ik. Ik ben als het wa-
re…”

“Ja, ja. We snappen het. 
Goed, we delen u in in de 
hoogste categorie.”
“U kent de regels van het 
schaakspel toch, neem ik 
aan?”. Mark vertrouwde de 
oud-president niet echt op 

zijn woord, wat gezien zijn 
reputatie als “de altijd lie-
gende president” niet onlo-
gisch was.
Donald Trump boog zich 
naar voren en zei zachtjes 
op samenzweerderige toon: 
“Spelen volgens de regels is 
voor losers. Ik bepaal zelf 
mijn regels.”

En Trump liep zelfvoldaan 
de speelzaal in.

“Sein de arbiter even in”, 
zei Mark tegen John. “Zeg 
dat hij die Trump in de ga-
ten houdt. Ik denk dat hij 
niet eens de loop van de 
stukken kent.”
“Dat wordt lachen...”, voor-

spelde John. 
Of het lachen werd? Het 
werd erger dan iemand 
kon vermoeden. Tijdens de 
eerste partij klom Donald 
Trump op de tafel, haalde 
een golfstick achter zijn 
rug vandaan en sloeg met 
een welgemikte klap de ko-
ning van de tegenstander 
de zaal in.

“Schaakmat!”, riep hij tri-
omfantelijk. “In één zet! 
Dat doet niemand me na!” 

Donald Trump werd door de 
beveiliging de schaakzaal 
uitgegooid. En dat was het 
eind van zijn schaakcarri-
ère.



In Minorpromotie nummer 66, 
van maart 2019 bekeken we een 
leuke variant uit het Konings-
gambiet. Een opening waarin 
wit na 1.e4 e5 2.f4 een pion 
offert om snel aanvalsspel te 
kunnen krijgen.

Vandaag keren we terug naar 
deze opening, maar nu met 
prachtig aanvalsspel voor 
zwart. Via het zogenaamde 
Falkbeer tegengambiet pro-
beert de zwartspeler de rollen 
om te draaien: hij offert nu een 
pion en opent vervolgens direct 
de aanval op de witte koning!

Dit tegengambiet is genoemd 
naar de Oostenrijkse schaak-
meester Ernst Karl Falkbeer, 
die leefde van 1819 tot 1885. 
Een uitstapje dus naar het 
Oostenrijk van de 19e eeuw.
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1. e2-e4  e7-e5
2. f2-f4  d7-d5

Dit is de beginstelling van het 
Falkbeer tegengambiet. Zwart 
heeft besloten het witte pion-
offer te weigeren en offert nu 
zelf een pion. Wit kan namelijk 
op e5 nemen, al zou dat een gi-
gantische blunder zijn. Zie jij 
waarom?

Het pionoffer aannemen met 
3.fxe5?? zou een enorme fout 
zijn. Zwart antwoordt met 3…
Dh4+ 4.g3

(4.Ke2 loopt in een matnet: 4…
Dxe4+ 5.Kf2 Lc5+ 6.Kg3 Dxe5+ 
7.Kf3 Df5+ 8.Kg3 Df2#)
4…Dxe4+! deze dubbele aanval 
op de witte koning en toren op 
h1 kost wit materiaal!

3. e4xd5  e5-e4

Deze zet verstoort de witte 
ontwikkeling omdat het paard 
nu niet naar f3 gespeeld kan 
worden.

4. Lf1-b5+   c7-c6!

Een slim zetje. Wit mag nu zijn 
pion op d5 gaan ruilen, waar-
door hij een pion voorsprong 
behoudt. Maar hij verliest wel 
heel kostbare tijd. Omdat zijn 
loper op b5 nu weer aangevallen 
gaat worden door een zwarte 
pion, moet hij deze terugtrek-
ken. Dat geeft zwart extra tijd 
om een aanval op te bouwen!

Arjon Severijnen

Oostenrijk

De wereld rond
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5. d5xc6  b7xc6
6. Lb5-a4  Dd8-d4

Zwart valt weer de witveldige 
loper aan en dreigt met Lc5 ge-
vaarlijke aanvallen op de witte 
koning.

7. c2-c3

Handig gevonden! Wit dekt nu 
ineens de loper op a4 met de 
dame op d1. Ook moet de zwar-
te dame nu wijken. Dat geeft 
even lucht.

7. ...  Dd4-d6
8. Pg1-e2  Lc8-g4
9. 0-0?

Wit dacht zijn ontwikkeling 
snel te kunnen afmaken, maar 
helaas is de rokade in dit geval 
een fout. Na een zet als 9.h3 
of 9.Pa3 was de witte stelling 
zeker niet slecht geweest. Zijn 
stukken werken nog niet goed 
samen, maar zwart heeft nauwe-
lijks mogelijkheden om de witte 
verdediging kapot te breken.

9. ...  Dd6-d3!!

Dit is het probleem na de ro-
kade van wit: het paard op e2 
staat in een penning en moet op-
nieuw verdedigd worden omdat 
de koning van e1 nu niet meer 
meehelpt.

10. Tf1-e1  Lf8-c5+
11. Kg1-h1

Op 11.Kf1 volgt een schitterend 
mat door 11…Df3+!! 12.gxf3 
Lh3#

11. ...  Lg4-f3!!

Deze briljante zet moest zwart 
nog wel even vinden. Zie je al 
wat zwart nu dreigt?

Omdat de witte toren en dame 
alle aandacht bij het gepende 
paard op e2 moeten houden, 
staat de witte koning hulpeloos 
in de hoek. Het enige dat een 
mat nog in de weg staat is de 
pion op g2. En dus valt zwart die 
aan via een loperoffer! Wit kan 
niet slaan met gxf3, want dan 
volgt simpel Dxf3 mat.

12. La4-c2

De zwarte dame wegjagen helpt 
ook niet meer: het mat in twee 
is nu niet meer te voorkomen!

12. ...  Lf3xg2+
13. Kh1xg2  Dd3-f3#

Een mooi voorbeeld hoe een 
gambiet kan overgaan in een 
tegengambiet. Wit wilde snel 
aanvallen maar staat nu zelf 
pardoes mat in 13 zetten!

Oostenrijk
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Eindspel

EZP: toren en loper tegen toren III

Je hebt van mij nog een les 
te goed omtrent dit eindspel. 
We hebben in Minors 69 en 70 
gezien hoe we kunnen winnen 
dankzij de techniek van Phi-
lidor en Lolli. Helaas is het eind-
spel bij juist tegenspel remise. 
Of misschien is dat juist fijn? 
Het hangt er natuurlijk vanaf 
aan welke kant je staat. Hoe 
maken we dan remise? 

Eigenlijk denk ik dat je dat 
al weet! Als Philidor en Lolli 
winnen, wat moeten we dan 
doen? Simpel: Philidor en Lolli 
niet op het bord laten komen. 
Oké, zorgen dan dat we niet 
aan de rand vastgepind kunnen 
worden. Helaas is dit niet mo-
gelijk. Hoe goed we ook spelen 
we komen telkens ergens aan 
de rand terecht. 
Toch hoeven we niet te vrezen. 

Kijk maar naar de volgende 
stelling. 

1. ...    Tb5-c5

Zwart neemt een afwachtende 
houding aan. Het is vaak goed 
om schaakjes te geven en de lo-
per te pennen. Ook de witte ko-
ning zo lang mogelijk beletten 
op te rukken is wenselijk. Dit 
is van belang door de 50-zet-
tenregel. Voor wie het nog niet 
weet: als zwart na 50 zetten 
niet mat staat, is het remise. 
Tenminste als er geen pionzet 
is gespeeld. In dit eindspel zijn 
er geen pionnen, dus dat zit wel 
goed. De andere voorwaarde is 
dat er 50 zetten lang geen stuk 
geslagen is. Zwart moet dus 50 
zetten lang opletten.

2. Le4-d3 Tc5-c7
3. Kf4-e5 Tc7-c5+

Dit is zo’n ideaal schaakmo-
mentje. 

4. Ke5-d4 Tc5-g5

En nu vecht de zwarte toren om 
de vijfde rij. Hij gaat het niet 
winnen, maar wint wel waarde-
volle tijd. 

5. Ld3-e4 Tg5-h5
6. Ta6-g6 Th5-a5
7. Le4-d5

Een bekend werktuig voor wit. 
Hij wint hierdoor de strijd om 
de vijfde rij. Wit kan zo Ke5 
gaan spelen. Kijk goed wat 
zwart nu doet!

7. ...    Ta5-a1!

Mijn computer vindt er niets 
bijzonders aan, maar deze zet 
is zeer leerzaam. 

8. Kd4-e5 Ta1-e1+
9. Ld5-e4 Te1-e2!

Weer zo’n leerzaam zetje. 
Zwart pent de loper.

Oliver de Hert
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Eindspel

Alles om de witte harmonie te 
verstoren! Mogelijk gemaakt 
door de zet: 7…Ta1. 

10. Tg6-g7+ Ke7-e8

De witte koning staat op de 
e-lijn, vandaar dat de zwar-
te koning dit ook doet. Staat 
wit met de koning op d5, speel 
dan Kd8. Niet verplicht ove-
rigens om remise te maken, 
maar het opponeren van de 
koningen laat zich makkelijk 
onthouden. De superzet komt 
zo meteen!

11. Tg7-a7 Te2-e1

Zwart wacht, slaat als het wa-
re een beurt over. 

12. Ke5-d5

Dit is het moment. Wit moet 
zich ontdoen van de lastige 
penning. Het is duidelijk wat 
wit wil, de Philidor! Onthoud 
nu goed wat zwart doet:

12. ...    Ke8-f8!!

Dit is een beweging die je 
eigenlijk niet kunt vergeten. 
Gaat wit naar links (e5-d5), dan 
bewegen we met zwart naar 
rechts! (e8-f8). Nu zie je waar-
om we op de e-lijn zijn gebleven 
met zwart. Speelt wit 12.Kf5 
dan speelt zwart uiteraard 12…
Kd8. Remise maken is nu op een 
eenvoudige, makkelijk te ont-
houden manier duidelijk. 

13. Le4-f5 

Wit legt zich er niet bij neer en 
probeert nog wat. Immers, hij 
heeft  nog 37 zetten te gaan. 
Dit zal je in je eigen partijen 
ook gaan zien. Je kunt niet boos 
worden op je tegenstander om-
dat die wil winnen! 

13. ...    Te1-e7
14. Ta7-a8+ Kf8-f7
15. Ta8-a1 Kf7-f6

Hoewel er nog strijd is, laten 
we het hierbij. In vergelijking 
met het eerste diagram is er 
niet veel veranderd. Ook nu is 
de witte koning afgesneden op 

de 5e rij, in dit geval de e-lijn. 
Dit kun je goed zien door het 
bord een kwartslag te draaien. 
Er is nog een wending die de 
moeite waard is om te onthou-
den. Zwart lijkt wat minder 
fortuinlijk aan dit eindspel 
begonnen te zijn, maar toch is 
er geen man overboord. 

1. ...    Ke2-f1
2. Ke4-f3

Het lijkt beslist, maar zwart 
heeft een leerzame wending 
tot zijn beschikking. 

2. ...    Tg2-f2+
3. Lg3xf2

Pat! Mooi toch? Volgende keer 
een totaal ander eindspel.
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Prijspuzzels

Wit geeft mat in 1

Wit geeft mat in 2

Wit geeft mat in 4 

Wit geeft mat in 1

Zwart geeft mat in 2

Wit geeft mat in 2
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Prijzenpakket

Prijzenpakket

Bovenstaand plaatje toont het 
prijzenpakket. Hoe werkt dit? 
Zend je oplossingen in. Het 
maakt niet uit hoeveel diagram-
men je opgelost hebt! Dat is 
alleen maar eerlijk, mocht je 
pas met schaken begonnen zijn. 
Dan is het al moeilijk genoeg 
en wij van Minorpromotie willen 
dat jij ook kunt winnen. Als je 
al langer schaakt, dan mogen 

er meer oplossingen zijn. Om 
te winnen is echter één goede 
oplossing al genoeg. We doen 
alle namen in een grote bokaal 
en trekken vervolgens drie win-
naars! De prijs is een sleutel-
hanger en een item. Een mooi 
jaarboek of een Chess Tutor 
CD-ROM. De winnaars worden 
door Minorpromotie benaderd 
om hun prijzenpakket op te 

nemen. Deze puzzels stonden 
eerder op de NBSB-site en de 
inzendingen van daar doen nog 
steeds mee. Heb je al eerder 
ingezonden? Dan hoef je niets 
meer te doen. Is dit nieuw voor 
je? Stuur dan je oplossing(en) 
naar: minor@schaakt.nl 

Succes! 
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Schaakgeschiedenis

Schaakgeschiedenis in vogelvlucht 1:
Oorsprong van ons schaakspel

Ik heb het nagezocht en tot 
nog toe hebben we in deze 
rubriek driemaal het offer 
op h7 en driemaal het offer 
op f7 behandeld. Allemaal in 
aansluitende edities. Daarom 
is het nu het ideale moment 
om te beginnen aan het offer 
op g7! 

Omdat het schaakspel een 
eeuwenoud spel is, naar 
schatting al 3000 jaar oud, 
lijkt het mij gepast om 
een serie korte artikelen 
te presenteren, waarin de 
schaakgeschiedenis over het 
voetlicht wordt gebracht. 

Dit is het eerste deel dat de 
oorsprong van het schaken 
behandelt.

Het schaakspel is ontstaan 
in Indië in de loop van ve-
le eeuwen. Het is tot op de 
dag van vandaag onduidelijk 
wanneer het precies is ont-
staan. Het uitgangspunt was 
het nabootsen van een veld-
slag tussen twee Indische 
legers en het doel was het 
tonen van een gevecht dat 
afwisseling bood en waarbij 
elk fysiek geweld vreemd 
was. Dit spel sluit aan bij de 
Boeddhistische denkwijze 
en werd vooral door de mon-
niken gespeeld. De stukken 
waren gevormd naar analogie 

van het Indische leger, dat 
was ingedeeld in voetvolk, 
ruiterij, olifanten en strijd-
wagens.

Opvallend is de rol die het ge-
tal 8 bij het schaken speelt. 
Bepaalde bronnen geven aan 
dat het getal zo gekozen is 
omdat het getal 8 op zijn zij 
in de wiskunde het symbool 
voor ‘oneindig’ is. Dit vanwe-
ge het ‘oneindig’ aantal mo-
gelijkheden die het schaak-
spel rijk is. Het schaakbord 
omvat 8x8 velden, ‘het leger’ 
bestaat uit 8 stukken en 8 
pionnen en de koning en het 
paard bestrijken ieder 8 
velden. Heel beroemd is het 
aloude “Indische probleem.”

Herman Grooten

Illustratie is van 
Shatranj piece in 
Thomas Hyde's 
book (Mandrago-
rias, seu, Historia 
shahiludii, 1694)
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Schaakgeschiedenis

Wit geeft mat in 3

De oplossing is ronduit ver-
bluffend. Zwart dreigt zich-
zelf pat te zetten na 1…b4. 
Als wit de penning op het 
paard zal moeten opgeven, 
zal hij de tegenstander nooit 
meer in zo’n kort bestek 
van drie zetten mat kunnen 
zetten. Het winnende idee is 
prachtig:

1. Lh6-c1!! 

De bedoeling komt zo dade-
lijk aan het licht.

1. ...  b5-b4
2. Td1-d2!!
Door de toren voor de loper 
te zetten, krijgt de zwarte 
koning precies op tijd een 
vluchtveld en wel zodanig 
dat hij zich in de batterij 
van toren en loper begeeft.

2. ...  Ke4-f4
3. Td2-d4#

De batterij wordt afgevuurd 
en daarmee dwingt wit mat 
af. 1-0

Eerlijkheidshalve moet wor-
den opgemerkt dat het pro-
bleem in 1845 – volgens onze 
nieuwe regels –werd gecom-
poneerd door Loveday, die 
echter een zwarte pion op 
b6 had toegevoegd en toen 
mat in vier als vraagstelling 
had. Dat blijkt echter te 
veel nevenoplossingen te 
bevatten, vandaar boven-
genoemde aanpassing.  Van-

uit Indië verspreidde het 
schaakspel zich naar Perzië. 
Een legende beschrijft de 
manier waarop het ging. De 
Indiërs schonken de koning 
van Perzië een schaakbord 
en stukken en vertelden dat 
de regels van het spel alleen 
in Indië bekend waren. Als 
de Perzen de opstelling van 
hun stukken en hun loop en 
de regels zouden raden, dan 
zouden de Indiërs schat-
ten aan de Perzen betalen. 
Zouden de Perzische wijzen 
het schaakspel niet kunnen 
doorgronden, dan werd hun 
land schatplichtig (het lukte 
de Perzen). Tegen het mid-
den van de zevende eeuw 
veroverden de Arabieren 
Perzië en maakten daar ken-
nis met het schaakspel, dat 
furore maakte. In de acht-
ste eeuw introduceerden de 
Arabieren het schaakspel in 
Spanje, Sicilië en Sardinië 
en zo kwam het spel ook in 
Europa.

Alhoewel het in de middel-
eeuwen door de kerk verbo-
den werd, omdat er om hoge 
geldbedragen gespeeld werd, 
was het zeer populair onder 
edelen, ridders en geeste-
lijken. Het eerste geschre-

Het Indische probleem



14

Schaakgeschiedenis

ven document dat over het 
schaakspel in Europa gaat, is 
een testament uit het jaar 
1010, dat momenteel in het 
Aragon-archief te Barcelo-
na wordt bewaard. Na enige 
tijd wordt het spel verder in 
Europa verbreid en zijn de 
spelregels onderhevig aan 
veranderingen, waardoor het 
een attractiever spel wordt. 
De loop van enkele stukken 
veranderde en ook werd de 
rokade-regel ingevoerd. La-
ter kwam daar de “en pas-
sant-regel” bij. Maar daarna 
zijn de spelregels nooit meer 
gewijzigd. In de late Middel-
eeuwen is in Duitsland het 
eerste officiële toernooi. 
Het wordt in 1467 in Hei-
delberg gespeeld. De ene na 
de andere offerpartij wordt 
gespeeld. Vooral Gioacchino 
Greco (zie afbeelding, bron 
onbekend) kon er wat van.

 

De partij Greco – NN (Eu-
ropa 1620) is een waar spek-
takel. Overigens betekent 
die NN dat de naam van de 
tegenstander van Greco niet 

bekend is. Deze is in de loop 
van de geschiedenis helaas 
verloren gegaan.

1. e2-e4 e7-e5
2. Pg1-f3 Pb8-c6
3. Lf1-c4 Lf8-c5
4. c2-c3 Pg8-f6
5. d2-d4 e5xd4
6. c3xd4 Lc5-b4+
7. Pb1-c3

Dit pionoffer heeft de naam 
van de witspeler meegekre-
gen. Het is algemeen bekend 
dat 7. Ld2 Lxd2+ 8. Pbxd2 
niets voor wit oplevert van-
wege 8...d5! 9. exd5 Pxd5

7. ...  Pf6xe4
8. 0-0  Pe4xc3

De moderne hoofdvariant 
gaat verder met 8...Lxc3! 
9. d5

9. b2xc3 Lb4xc3

Hiervan weten we dat het te 
gevaarlijk kan zijn.

10. Dd1-b3

Vermoedelijk is 10.La3! nog 
sterker.

10. ...  Lc3xd4?

Dit verliest zeker. 10...d5 was 
de enige kans om na 11.Lxd5 

verder te gaan met 11...0-0

11. Lc4xf7+ Ke8-f8
12. Lc1-g5

Beter is 12.Lh5

12. ...  Ld4-f6
13. Ta1-e1 Pc6-e7
14. Lf7-h5

14. ...  Pe7-g6?
In die tijd werd er zwak ver-
dedigd en dit gaat heel snel 
mis. 
Zwart had 14...d5! maar ook 
dan heeft wit beslissend 
voordeel. Dan moet hij wel 
een paar geniale zetten vin-
den. Te beginnen met 15. 
Te2! Bereidt een eenvoudige 
verdubbeling voor over de 
e-lijn, waartegen zwart niets 
heeft. Bijvoorbeeld: 15…Pg6 
16. Lxf6 gxf6 17.Tfe1 en dit 
houdt hij niet droog.

15. Pf3-e5!
Wit grijpt het initiatief.
15. ...  Pg6xe5
16. Te1xe5 g7-g6
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en een avontuurlijke stelling 
waarin de tegenstander on-
der druk staat. Ik heb me 
weleens laten vertellen dat 
6.d4 nog beter zou zijn.

6. ...  Ke8xf7
7. Dd1-f3+ Kf7-e6

De koning moet naar voren 
omdat hij anders zonder slag 
of stoot een pion achter komt. 

8. Pb1-c3 Pc6-e7
9. 0-0

Tegenwoordig valt snel te vin-
den dat 9.d4! de juiste weg 
naar voordeel is. Bijvoor-
beeld: 9...c6 10. dxe5 En wit 
heeft ruim voldoende com-
pensatie voor het geofferde 
materiaal. Een leuke stelling 
om uit te spelen!

9. ...  c7-c6
10. Tf1-e1 Lc8-d7

Hier had 10...Kd6 echt gemoe-
ten, hoewel wit ook dan met 

11.d4! de stelling opentrekt.

11. d2-d4 Ke6-d6
12. Te1xe5 Pe7-g6?

Dat verliest geforceerd. 12…
Kc7 is wat hardnekkiger. 

13. Pc3xd5 Pg6xe5

Nu gaat het zelfs geforceerd 
mat. Hardnekkiger was 13...
cxd5 maar ook dan zal zwart 
na 14.Txd5+ Kc7 15.Dg3+ het 
loodje moeten leggen.

14. d4xe5+ Kd6-c5

15. Df3-a3+

Greco mist mat in twee dat 
begint met 15.b4+
 
15. ...  Kc5xc4
16. Da3-d3+ Kc4-c5
17. b2-b4#

Volgende keer meer geschie-
denis van ons geliefde schaak-
spel!
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17. Lg5-h6+ Lf6-g7

18. Te5-f5+

Objectief niet de beste zet. 
Want 18.Df3+ leidt tot het 
snelste mat. Maar de pointe 
is aardig.

18. ...  g6xf5

Na 18...Ke7 gaat het ook mat: 
19.Lg5+ Kd6 20.Dd5#

19. Db3-f7#

Dit soort partijen worden 
veel gespeeld aan het begin 
van wat later de ‘Romantische 
periode’ genoemd zal worden.

Ik heb nog een mooie partij 
van Greco voor jullie! Tegen-
stander weer NN. Na: 1.e4 e5 
2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.Pg5 
d5 5.exd5 Pxd5 6.Pxf7 

Dit paardoffer is waarschijn-
lijk objectief helemaal cor-
rect. Het levert in elk geval 
veel praktische kansen op 
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Verdedigen tegen promotie: Rinckstijl

In de afgelopen maanden heb 
ik veel geoefend met studies 
om mijn schaakniveau op peil 
te houden. Het gebrek aan 
wedstrijden zorgt ervoor dat 
je minder makkelijk mooie 
combinaties in je schaakpar-
tijen gaat zien.

Daarom speciaal voor jullie 
een aantal mooie studies om 
jezelf lekker pat te zetten. 
Alle studies eindigen in remi-
se en zijn meer dan 100 jaar 
geleden bedacht door Henri 
Rinck (1870-1952).

In deze eerste studie moet 
wit de zwarte pion veroveren 
om remise te maken. Het idee 
is simpel, in de praktijk is het 
echter lastig omdat de zwar-
te stukken belangrijke velden 
afnemen.

1. Pc4-d2+ Ke4-d3

Dit schaakje lijkt niets te 
doen… 

2. Lc3-d4 Kd3xd4

En nu de truc voor remise: wit 
dwingt promotie af.

3. Kh4-h3 g2-g1D
4. Pd2-f3+!! Ph2xf3
Pat, ½-½ 

Wit moet in deze tweede stu-
die ook de zwarte promotie 
tegenhouden. Het enige stuk 
dat dat zou kunnen doen is 
het paard, maar dat gaat niet 

zonder hulp. De witte pion gaat 
helpen door zelf te proberen 
te promoveren.

1. f6-f7 Kd6-e7
2. Pd8-e6 Ke7xf7

Het paard kon niet geslagen 
worden wegens promotie van 
de witte pion. 

3. Pe6-g5+ Kf7-f6
4. Pg5xf3 c3-c2

Eén pion is veroverd, maar de 
andere is niet meer te stop-
pen. Natuurlijk is er een pat-
grap in de stelling.

5. Pf3-g1 c2-c1T
Pat, ½-½

Uiteraard is promoveren tot 
dame ook pat, maar we lezen nu 
eenmaal in de Minorpromotie…

Ook hier weer twee verre 
zwarte vrijpionnen. Deze keer 
worden we geholpen door de 

André van der Graaf
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slechte positie van de zwarte 
koning.

1. Ld6-e7+ g7-g5

Als wit probeert mat te ge-
ven met: 2.f4 en 3.Lxg5 faalt 
hij. Zwart zal en passant slaan 
(2…exf3) en daarna de partij 
winnen met de nieuwe dame. 
Hij moet uit een ander vaatje 
tappen. 

2. Le7-b4 a2-a1D
3. Lb4-e1 Da1xe1
4. Pe5-f3+!! e4xf3
Pat, ½-½

Ook de laatste studie die ik 
behandel, heeft hetzelfde 
mooie thema.  Een toren al-
leen zal doorgaans geen twee 
verbonden vrijpionnen kun-
nen stoppen. De oplossing zit 
dan ook in een andere hoek. 
Rechtsonder om precies te 
zijn!

1. Tf8-h8+ Kh6-g5
2. Th8-h1 a4-a3
3. Kg3-h2 a3-a2

4. g2-g3 a2-a1P
Opnieuw pat, ½-½

In de volgende Minorpromo-
tie krijgen jullie nog een mooi 
voorbeeld van een patstudie. 
Goed onthouden dus hoe het 
moet! Tot die tijd heb ik nog 
enkele andere studies uitge-
zocht om te oefenen. Wit is 
telkens aan zet en redt zich 
dankzij pat. Tot de volgende 
keer!  

Oefening 1

 
Oefening 2

Oefening 3

 
Oefening 4
 

Oefening 5
 

De oplossingen staan op blad-
zijde 18.
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Studies met André (Oplossingen van bladzijde 17)

Oefening 1 1.Tc4+ Txc4 pat
Oefening 2 1.Pxf2 exf2 2.Lg1 fxg1D pat
Oefening 3 1.fxg7 Te7+ 2.Ka6 Txg7 3.Th7 Tg8 4.Tg7 Txg7 pat
Oefening 4 1.b8D Dh1+ 2.Ke5 Dh2+ 3.Ke4 Dxb8 pat
Oefening 5 1.Lf5 gxf5 2.Ke3 b1D 3.Td1+ Dxd1 pat

Hertenspinsels (Oplossingen van bladzijde 20)

Diagram 1 (Wit geeft mat in 1) 1.Tf5#
Diagram 2 (Zwart geeft mat in 1) 1…Ph5# 
Diagram 3 (Wit wint) 1.Txh6+ Lxh6 [1…Kxh6 2.Dh4#] 2.Dxc3
Diagram 4 (Zwart wint) 1…a3! 2.Pxa3 d2 3.Ke3 d1D
Diagram 5 (Wit maakt remise) 1.Lxe4+ Kxe4 pat [1…Kf4 2.Lxb1]
Diagram 6 (Wit geeft mat in 2) 1.Dxf7+ Kd7 2.Lf5#

Deze keer een studie van Ya-
kimchik (1911-1977) groot 
componist uit Kazachstan 
met minorpromotie als zijn 
specialiteit. Wit is behoor-
lijk in de minderheid en 
speelt: 1.b6! Pf7 [een zij-

variant is: 1...Pe6 2.Kb8! Th5 
3.a8D Th8+ 4.Ka7 Txa8+ 
5.Kxa8 Pc5 6.Kb8! Kf4 
7.Kc7 Ke5 8.b7 Ke6 9.b8P! 
(absoluut niet: 9.b8D? we-
gens 9…Pa6+ en zwart wint)] 
2.b7 Pd6 3.b8L!! [Promotie 

tot dame leidt tot verlies: 
3.b8D?? Tc8! 4.Dxc8 Pxc8 
5.Kb7 Pxa7 en de d-pion 
beslist] 3...Tb5 [nu heeft 
zwart niet de zet 3…Tc8 
wegens pat] 4.Lxd6+ Kf3 
5.Lc7 Ke4 6.Lb6 Txb6 pat.

Minorpromotieopgave (bladzijde 2)
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Jeugdkalender
Mei
1 en 2  NK Jeugd ABC-online bij Tornelo
8 en 9  NK Jeugd E-online bij Tornelo
13 en 14  NK Jeugd D-online bij Tornelo
15  KNSB JCC halve finale D-teams bij Tornelo of Chess.com
16  optie 1 voor kwalificatie FGH-jeugd online    
22  KNSB JCC A&C 2e speelronde bij Tornelo of Chess.com
23  optie 2 voor kwalificatie FGH-jeugd online
29   KNSB JCC Finale E-teams bij Tornelo of Chess.com
31  NK Schoolschaak online halve finales bij Schaakmatties

Juni
1 t/m 4  NK Schoolschaak online halve finales bij Schaakmatties
5  KNSB JCC A&C 3e speelronde bij Tornelo of Chess.com
5  KNSB JCC Finale D-teams bij Tornelo of Chess.com 
12  NK Schoolschaak online finale bij Schaakmatties
14 t/m 18  NK Schoolschaak 345 online halve finales bij Schaakmatties
19  Nationale Pupillendag online (F t/m H) bij Schaakmatties
26  NK Schoolschaak 345 finale bij Schaakmatties

“Zoek niet naar een zet, 
zoek naar een plan” 

(Jose Raul Capablanca) 
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We kennen de titels FM, IM en GM, te behalen 
door man en vrouw. Maar wat al tijden een 
probleem is, is de GM- titel. Verkrijgbaar 

vanaf 2500 rating met GM- resultaten. Vervolgens 
zijn er GM’s van 2600+, 2700+ en zelfs 2800+. De 
benaming supergrootmeester bestaat, maar waarom 
niet een tweetal nieuwe titels toevoegen? Bijvoor-
beeld TM (Top grandmaster) voor GM’s van 2700+ en 
de ultieme titel XM (extreme strong grandmaster) 

voor GM’s die ooit de 2800+ hebben behaald. De titels zijn in het Engels, 
want de FIDE is internationaal. Nu alleen nog iemand vinden die het idee 
door wil geven. Om te zorgen dat jullie ook TM en XM kunnen worden 
zes nieuwe opgaven om te oefenen. 

1  Wit geeft mat in 1 2  Zwart geeft mat in 1 3  Wit wint

4  Zwart wint 5  Wit maakt remise 6  Wit geeft mat in 2


