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Minorpromotie 72
Door de coronapandemie 
hebben we deze jaar-
gang helaas maar twee 
nummers kunnen maken. 
Het gevecht tegen coro-
na lijkt steeds meer op 
een schaakpartij, een lan-
ge schaakpartij! Gelukkig 
hebben wij schakers erg 
veel geduld! Wat hebben 
we nog meer? Er is een 
nieuwe rubriek, genaamd 
“Gespot” van Herman 
Grooten. Op aanraden 
van Petra Schuurman zijn 
we toch maar afgestapt 
van onze geschiedenisru-
briek. We zijn bij Minor-
promotie natuurlijk blij 
met haar feedback.

Snel kijken op bladzijde 
11, daar staan de drie 
prijswinnaars van onze 
puzzel vermeld. Ben jij 
een van hen? En zo niet, 
dan is er een nieuwe 
prijspuzzel. Doe vooral 
mee! Kees is bezig met 
koekjes bakken en Arjon 
kwam niet weg uit Oos-
tenrijk en moest daarom 
ook nu vandaaruit berich-
ten. Begin maar snel met 
lezen!
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De koekjesfabriek
Schaakverhaal

Kerstkransje, kerstkrans-
je, kerstkransje, kerst-
kransje. Dodelijk saai... 
Nee, erg opwindend was het 
werk van Peter in de koek-
jesfabriek niet. Hij hoefde 
alleen de machine in te stel-
len op het juiste product en 
daarna goed in de gaten te 
houden of er niets vastliep, 
uitviel of dat er iets anders 
misging. Vandaag werden 
er alleen roomboterkerst-
kransjes gemaakt, dus was 
de dag nog saaier dan an-
ders. Gelukkig wist Peter 
dat hij dit niet zijn hele 
leven lang hoefde te doen. 
Het was even een baantje 
tussen twee studies in om 
wat bij te verdienen. Maar 
evengoed: dit ging een lan-
ge, saaie dag worden. 
Niets ging mis, Peter hoef-
de nergens in te grijpen en 

hij verveelde zich te plet-
ter. Hij keek eens goed naar 
de knoppen op de machine. 
Hé, met die knop kon je 
kijken welke producten er 
allemaal waren voorgepro-
grammeerd in de machine. 
Da’s interessant... Peter 
bekeek de mogelijkheden 
en zag tot zijn verrassing 
dat er ook schaakstukken 
tussen stonden. Dat was 
grappig. Peter was een 
fervent schaakliefhebber, 
dus dat trok meteen zijn 
aandacht. Hij drukte op het 
scherm op “schaakstukken 
– koning” om te kijken hoe 
de koning eruit zag in koek-
jesvorm. Daarna deed hij 
hetzelfde met de andere 
schaakstukken. Juist toen 
hij ze allemaal had gehad, 
werd hij opgeschrikt door 
een schreeuw van de afde-
lingschef. 

“Peter! Waar ben jij mee 
bezig???” 

Peter keek op en schrok 
zich wild. Hij had de koek-
jesschaakstukken niet al-
leen bekeken, hij had zon-
der het zelf te weten de 
machine opdracht gegeven 
ze te produceren. Dus lag 
de lopende band vol met 

roomboter- schaakstukken 
in plaats van kerstkransjes. 
En de afdelingschef mocht 
hem toch al niet. Dit ging 
gegarandeerd problemen 
opleveren. 

“Je hebt de verkeerde 
koekjes ingesteld. Wat 
moeten we daar nou mee? 
Kunnen we die straks weg-
gooien zeker. En zo komen 
we nooit aan genoeg kerst-
kransjes! Zet die machine 
onmiddellijk weer op kerst-
kransjes!”

Peter deed wat hem ge-
vraagd werd. Alsof het al 
niet erg genoeg was, zag hij 
tot zijn ontzetting dat de 
directeur juist een ronde 
deed door de fabriek. Als 
die dat zag... Peter zou vast 
ontslagen worden...

“Daar zul je de directeur 
hebben”, verzuchtte Pe-
ters chef. “Nou heb je de 
poppen helemaal aan het 
dansen.”

“Wat is hier aan de hand?”, 
vroeg de directeur, die het 
tumult had opgemerkt en 
naar Peter was gekomen. 

“Die sukkel hier heeft 

Kees van Hogeloon
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schaakstukken gemaakt in 
plaats van kerstkransjes.”

“Schaakstukken?”

“Ja, schaakstukken. Hoe hij 
erbij komt weet ik ook niet. 
Niks mee aan te vangen met 
die jongen. Gelukkig was ik 
er op tijd bij om in te grij-
pen, anders...”

“Maar... Dat is briljant!”

“B-b-b-briljant?”, stamel-
de de chef.

“Ja. Ik hoor net van de 
afdeling verkoop dat de 
verkoop van kerstkransjes 
sterk achteruit is gegaan. 

De mensen raken uitgeke-
ken op kerstkransjes. Maar 
schaken is tegenwoordig 
heel populair. Dat is een 
gat in de markt. Prima idee, 
jongen!”

“Maar... maar...”. Verder 
kwam de chef niet. Hij was 
sprakeloos. 

“Blijf de rest van de dag 
vooral schaakstukken ma-
ken. En als het aanslaat en 
het verkoopt goed, dan gaan 
we dat een hele week doen. 
En ik denk dat ik met jou 
eens moet praten over een 
promotie, jongen. Mensen 
met goede ideeën kunnen 
we hier goed gebruiken.”

De chef droop af. Peter 
straalde van oor tot oor. 
Misschien dat hij het werk 
in de koekjesfabriek toch 
nog leuk ging vinden...



We blijven wat langer in Oos-
tenrijk, want ik heb een mooie 
partij voor je van een jonge 
Aljechin. Ben je overigens wel-
eens in Oostenrijk op vakantie 
geweest? Het is een prachtig 
land!

De hoofdstad van Oostenrijk is 
Wenen. Er is een hele bekende 
schaakopening naar deze stad 
genoemd. We gaan nu dan ook 
kijken naar de Weense opening. 

1. e2-e4  e7-e5
2. Pb1-c3
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Na slechts twee zetten hebben 
we de Weense opening al be-
reikt. Wit wil meestal verder-
gaan met f4 om er zo een gam-
biet van te maken. Duidelijk een 
agressieve opening voor wit!

2. ...  Pg8-f6
3. f2-f4

Zoals gezegd, komt wit dus 
vaak met f4 in deze opening. 
We gaan nu een partij uit 1908 
volgen van een van de sterkste 
spelers ooit: Aljechin.

3. ...  Lf8-b4
4. Lf1-c4 

Zwart lijkt nu met Lxc3 door 
het uitschakelen van de verde-
diging de pion op e4 te kunnen 
winnen. Maar is het slim om die 
te pakken? 

4. ...  Lb4xc3
5. d2xc3  Pf6xe4

Aljechin heeft echter een zeer 
mooi stukoffer in petto, waar-
mee hij de zwarte verdediging 
ineens stukslaat. De zwarte 
koning gaat in grote moeilijk-
heden komen!

6. Lc4xf7+!!  Ke8xf7
7. Dd1-d5+

Via deze dubbele aanval wint 
wit al het materiaal ineens 
terug. Het is duidelijk dat hij 
beter staat: zijn dame is actief 
en de zwarte koning heeft bijna 
geen verdedigers meer om zich 
heen.

Arjon Severijnen

Oostenrijk

De wereld rond



7

7. ...  Kf7-e8
8. Dd5xe4

Omdat pion e5 nu gepend staat, 
dreigt zwart zelfs nog meer ma-
teriaal te gaan verliezen.

8. ...  Pb8-c6
9. f4xe5  Dd8-e7
10. Pg1-f3  d7-d6

Zwart lijkt door de penning van 
pion e5 zijn pion achterstand 
terug te gaan winnen. Maar wit 
heeft hele andere plannen: hij 
gaat zo snel mogelijk zijn ont-
wikkeling afmaken, om daarna 
genadeloos toe te slaan!

11. Lc1-g5  De7-e6
12. 0-0-0  d6xe5

“Zo”, denkt zwart, “ik heb mooi 
mijn pionnetje terug!”. Groot-
meester Aljechin had echter 
een geweldige truc in gedach-
ten. Zie jij hem ook?

13. Pf3xe5!

Als zwart nu bijvoorbeeld met 
Dxe5 terugslaat, speelt wit 
Td8+!!. Zwart gaat dan heel 
veel materiaal verliezen. Pro-
beer die stelling maar eens uit 
te spelen!

13. ...   h7-h6
14.De4xc6+!!

13. ...  h7-h6
14. De4xc6+!!

Een vernietigend dameoffer! 
Als zwart de dame slaat, volgt 
Td8 met mat. Zwart staat dan 
ook helemaal verloren nu en gaf 
teleurgesteld op. 

Een heel snel en bekend matje 
uit de Weense opening is de 
volgende:
1.e4 e5 2.Pc3 Pc6 3.f4 d6 
4.Pf3 a6 5.Lc4 Lg4 6.fxe5 
Pxe5 7.Pxe5 Lxd1?? 8.Lxf7+ 
Ke7 9.Pd5#

Oostenrijk
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Middenspel

Offeren op g7

Op de vorige twee bladzijden 
vertoeft Arjon in Oostenrijk, 
in de hoofdstad Wenen om pre-
cies te zijn. Nu wil het toeval 
dat ik ook een link heb met 
Wenen. Ik bespreek in deze 
rubriek namelijk een drietal 
partijen van Rudolf Spielmann, 
geboren in, je raadt het al, 
Wenen. Volgend jaar is het 80 
jaar geleden dat deze topper 
is overleden. Spielmann (1883-
1942) kon geweldig offeren en 
net als Tal deed hij dit vaak in-
tuïtief. Offeren op g7 was voor 
Rudolf dus een peulenschil; hij 
zette zijn partijen graag aan-
vallend op.   

In ons eerste voorbeeld speelt 
Rudolf met wit tegen een ande-
re grootheid: Nimzowitsch. De 
partij is gespeeld in de Duitse 
stad München in het jaar 1905. 

Na 15 zetten staat de volgende 
stelling op het bord:

[Vooraf ging: 1.e4 c6 2.d4 d5 
3.Pc3 dxe4 4.Pxe4 Pf6 5.Pg3 e5 
6.Pf3 exd4 7.Pxd4 Le7 8.Le2 
0–0 9.0–0 Kh8 10.b3 Pg8 11.Lb2 
Pd7 12.Pdf5 Lf6 13.La3 Lxa1 
14.Dxa1 Pdf6 15.Td1 De8]
Alles staat klaar voor de nu 
volgende aanval.

16.Pf5xg7!!

Wit neemt niet alleen een pion-
netje mee. Kijk maar eens goed 
naar de zwarte dame; zij heeft 
geen veilige velden meer!
 
16. ... Kh8xg7
17.Td1-d6 Lc8-e6
18.Pg3-h5+ Kg7-g6

Zwart probeert het zo op te 
lossen omdat 18...Kh8 19.Pxf6 
Pxf6 20.Dxf6+ Kg8 21.Lb2 ook 
geen soelaas biedt. Maar op 
18…Kg6 heeft

Spielmann ook iets bedacht.  

19.Da1-e5!!

Een prachtige zet, die Nim-
zowitsch vast over het hoofd 
heeft gezien. Hij gaf op. Er 
had kunnen volgen: 19…Pxh5 
20.Lxh5+ Kh6 21.Lc1 mat.

Ons tweede voorbeeld is een 
partij die Spielmann speelde 
in het Zweedse stadje Kalmar, 
een jaar voordat hij overleed. 
Zijn tegenstander, Sjoholm, 
een verder onbekende speler, 
heeft wit. Na diens 20e zet 
staat het zo:

Oliver de Hert
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[Vooraf ging: 1.d4 Pf6 2.Pf3 
c5 3.d5 e6 4.dxe6 fxe6 5.c4 
b5 6.e3 Lb7 7.cxb5 d5 8.b3 
Ld6 9.Lb2 0–0 10.Le2 Pbd7 
11.0–0 e5 12.Pg5 De7 13.Lg4 
Pxg4 14.Dxg4 Tf6 15.Ph3 Tg6 
16.De2 Dh4 17.Kh1 e4 18.Pd2 
d4 19.exd4 e3 20.Pf3]

Na een opening die nog het 
meest lijkt op een Blumen-
feldgambiet, krijgen we deze 
stelling. Spielmann laat er geen 
gras over groeien:

20. ... Tg6xg2!!

Allerlei vervelende dingen drei-
gen voor wit. Zo is er: 21.Kxg2 
Dg4+ 22.Kh1 Lxf3+ 23.Dxf3 
Dxf3+ 24.Kg1 Dxh3 0-1. Maar 
mijn favoriete voortzetting is 
het  dameoffer:

21.Pf3xh4

21. ... Tg2xh2+
22.Kh1-g1 Th2-h1#

Mooi toch?

De derde tegenstander van 
Spielmann in deze rubriek 
is zeker geen onbekende 
Zweedse speler. Nee, het is 
niemand minder dan Savielly 
Tarkower! Van hem heb ik in 
Minorpromoties 46, 50, 53, 57 
en 60 een wijze uitspraak in de 
rode druppel staan.

Deze partij uit 1909 is net 
als ons eerste voorbeeld, ge-
speeld in München. Na 15 zet-
ten heeft Spielmann met wit  
deze stelling bereikt:

[Vooraf ging: 1.e4 c6 2.d4 d5 
3.Pc3 dxe4 4.Pxe4 Pf6 5.Pg3 e5 
6.Pf3 exd4 7.Pxd4 Lc5 8.Le3 
Db6 9.De2 0–0 10.0–0–0 Pd5 
11.Dh5 Pf6 12.Dh4 Lg4 13.Ld3 
Lxd1 14.Txd1 Pbd7 15.Pgf5 
Pe5]

Net als vier jaar eerder tegen 
Nimzowitsch, heeft Spiel-
mann, in een Caro-Kann, een 
kwaliteit geofferd. Nu slaat 
hij toe:

16.Pf5xg7!! Db6-d8

Tartakower heeft gezien dat 
hij mat gaat na het nemen: 16…
Kxg7 17.Pf5+ Kg8 18.Dg5+ Pg6 
19.Dxf6 enz.

17.Pg7-f5 Pe5-g6
18.Dh4-h6 Pf6-e8

De enige zet om het mat een 
beetje fatsoenlijk te voorko-
men. Maar…

19.Pd4-f3!

Speelt het paard slim om naar 
g5. Pure ellende voor zwart!

19. ... Lc5xe3+
20.f2xe3 Dd8-f6
21.Pf3-g5 Df6-h8
22.Pf5-e7+

Met mat in drie in het voor-
uitzicht: 22…Pxe7 23.Lxh7+ 
Dxh7 24.Dxh7 geeft Savielly 
op.

Volgende keer meer offers op 
g7 (of g2!)



Wit geeft mat in 1

Wit geeft mat in 2

Wit geeft mat in 2 

Wit geeft mat in 1

Zwart geeft mat in 2

Wit geeft mat in 2
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Prijzenpakket

Prijzenpakket

De vorige Minorpromotie, num-
mer 71, is alweer even geleden. 
Het was ons eerste nummer 
van jaargang 20. Deze Minor-
promotie, nummer 72, is het 
laatste nummer van jaargang 
20. Dit heeft natuurlijk alles 
te maken met dat dekselse 
coronavirus. In het meinum-
mer hebben we een prijspuz-
zel gehouden. Zie voor de 
antwoorden van die prijsvraag 
bladzijde 18 van deze Minor. 

Nu houden we weer een prijs-
vraag. Voor de kleintjes zijn er 
de eerste twee opgaven. Mat 
in 1, lekker makkelijk. De twee 
puzzels daaronder zijn weer 
van een hoger niveau en de on-
derste twee zijn de pittigste. 
Eén enkele goede oplossing is 
echter al genoeg om mee te 
mogen doen. Prijzen staan op 
de foto hierboven. Stuur je 
oplossing(en) naar: 
minor@schaakt.nl 

Op dit e-mailadres heb ik de 
volgende drie winnaars gevon-
den en ik denk zomaar dat ze 
van dezelfde familie zijn: 
Casper Deij, Lisa Deij en 
Vera Deij. Deze drie topper-
tjes mogen contact opnemen 
met Albert Jan Blank en hem 
gaan vertellen wat ze aan prij-
zen willen. Casper, Lisa en Vera: 
veel plezier met jullie prijzen! 
Succes ook voor alle nieuwe 
deelnemers. Zend vooral in! 
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Gespot 1: wedren in pionneneindspelen
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! 

Een van de meest verrader-
lijke eindspelen zijn pion-
neneindspelen. Het is me al 
meermalen opgevallen dat er 
zoveel onder de oppervlakte 
zit bij pionneneindspelen, 
dat heel wat mensen zich 
hierin verslikken. 

Laten we maar eens naar een 
paar voorbeelden kijken om 
te zien wat er speelt in de 
volgende eindspelen.

Voorbeeld 1

Hier is sprake van een wed-
loop tussen twee pionnen. 
Wit is aan zet.

1. h5-h6 a3-a2
2. h6-h7 a2-a1D

En wint wit de dame na een 
röntgenschaak. Wit zou ook 
winnen na 2...Kd3 3.h8D Kc2 
4.Da1 Kb3 5. Kd5.

3. h7-h8D+

En de zwarte dame gaat ver-
loren, 1-0.

Voorbeeld 2

Weer een wedren en opnieuw 
komt wit eerder aan. Maar 
als beide spelers een dame 
hebben, is het toch remise?

1. g6-g7 b3-b2
2. g7-g8D b2-b1D
Gezien het vervolg kan zwart 
ook 2...Kb4 proberen. Maar 
na 3.Da2 Kc3 4.Db1 komt de 
witte dame vóór de pion en 
dan wint hij altijd.

3. Dg8-a8+ Ka5-b4

Nu volgt er een röntgen-
schaak met winst  in twee 
zetten.

4. Da8-b7+  Kb4-c3
5. Db7xb1 1-0

Herman Grooten



Voorbeeld 3

Twee pionnen gaan weer ren-
nen. Dit keer komt (met wit 
aan zet) zwart eerder aan de 
overkant. Maar wat is er nu 
voor bijzonders aan de hand?

1. a4-a5 b4-b3
2. a5-a6 b3-b2
3. a6-a7 b2-b1D
4. a7-a8D+

Dame met schaak en dan 
heeft wit dus het initiatief. 
Dat leidt zelfs tot mat!

4. ...    Kh1-g1
5. Da8-g2# 1-0

Voorbeeld 4

Wit aan zet mag kiezen tus-
sen het slaan van een pion of 
doorlopen. Wie zou nou zo’n 
smakelijk hapje laten liggen?

1. h4-h5!

Materiaal pakken, leidt al-
leen maar tot remise:
1.hxg5 Kd7 2.Kd5 Ke7 3.Ke5 
Kf7 4.Kf5 Kg7 5.g6 Kg8 
6.Kf6 Kf8 7.g7+ Kg8 8.Kg6 
pat. Maar als wit de zwarte 
pion (letterlijk) links laat lig-
gen, wint hij omdat de zwar-
te koning buiten het vierkant 
staat.

1. ...    g5-g4
2. Kc5-d4 g4-g3
3. Kd4-e3 Kc7-d6
4. h5-h6 Kd6-e6
5. h6-h7 1-0

Voorbeeld 5

Het promotieveld van de 
witte pion (g8) staat op de 
diagonaal g8-a2 (waar de 
zwarte koning zich nu op 

bevindt). Maar ook de witte 
koning staat kwetsbaar op de 
diagonaal b1-h7, waarop de 
zwarte pion straks kan pro-
moveren. Wit mag weer be-
ginnen en dus haalt hij dame 
met schaak en wint. Of…??

1. g4-g5 Kd5-d6!

Als zwart 1...b4?? zou spe-
len, klopt bovengenoemde 
redenering. 2.g6 b3 3.g7 
b2 4.g8D+ en wit wint. Maar 
zwart is slim!

2. Kf5-f6

De witte koning moet zijn 
collega afhouden want na 
2.g6 Ke7 is het remise. Maar 
nu redt zwart zich!

2. ...    b5-b4
3. g5-g6 b4-b3
4. g6-g7 b3-b2
5. g7-g8D b2-b1D
½-½

Het wordt steeds iets moei-
lijker. Het volgende voor-
beeld is heel verraderlijk!

13
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Voorbeeld 6

De witte koning zit niet in 
het vierkant van de zwarte 
pion, de zwarte koning daar-
entegen wel in het vierkant 
van wits pion. Kansloze zaak 
dus voor wit. Of kan hij zich 
toch redden?

1. Kd7-d6!!

Ja hoor! Met deze briljante 
zet stelt wit een half punt 
veilig. De andere mogelijk-
heden waren verliezend; we 
gaan ze allemaal na.

A)  1.Kc6? g4 2.a5 g3 3.a6 
g2 4.a7 g1D

A1)  5.Kb7 Dg7+ 6.Kb8 
[6.Kb6 Dg2] 6…Kc5 
7.a8D Kb6 Dominantie! 
Dat betekent dat de 
stukken van de tegen-
stander aan de rand 
worden weggedrukt en 
dan valt het mat niet te 
voorkomen. 

A2) 5.a8D Dg2+ 

B)  1.a5? Kc5 [1…g4 2.a6 
g3 3.a7 g2 4.a8D g1D 
5.Da7+] 2.Ke6 g4 3.Kf5 
g3 4.Kg4 g2 5.Kg3 g1D+ 
met schaak en zwart 
wint.

1. ...    g5-g4

Op 1...Kc4 komt de witte ko-
ning ook in het vierkant van 
de vijandelijke pion: 2.Ke5 
Kb4 3.Kf5 met remise.

2. a4-a5 g4-g3
3. a5-a6 g3-g2
4. a6-a7 g2-g1D
5. a7-a8D ½-½

Tijd voor twee opgaven.

Opgave 1

Wit speelt en wint.

Oplossing:
1. h5-h6

Niet 1.Kd2 wegens 1…Kb2.

1. ...    c4-c3
2. h6-h7 c3-c2
3. Ke3-d2 Kb3-b2
4. h7-h8D+ Kb2-b1
5. Dh8-h7 Kb1-a1
6. Kd2xc2 Ka1-a2
7. Dh7-a7# 1-0

Opgave 2 Wit speelt en wint.

Oplossing:

De enig juiste zet is:

1. Kh6-g5!

Niet 1.Kg6 want na 1…e4 2.h6 
e3 3.h7 e2 halen beide spe-
lers na elkaar een dame en 
valt er niets te zien: 4.h8D 
e1D met remise. Maar wat 
is dan het verschil met de 
hoofdvariant? Dat zien we 
hier:

1. ...    e5-e4
2. h5-h6 e4-e3
3. h6-h7 e3-e2
4. h7-h8D e2-e1D
5. Dh8-h4+ 1-0



Gespot

9. ...    Kf1-e1

Dit moet wel, want op 9…Kg1 
volgt simpel 10.Dxe2.

10.Kg5-f4 Ke1-d2
11.Df3-d5+ Kd2-c2
12.Dd5-e4+ Kc2-d2
13.De4-d4+ Kd2-c2
14.Dd4-e3 Kc2-d1
15.De3-d3+ Kd1-e1
16.Kf4-f3 Ke1-f1
17.Dd3xe2+ Kf1-g1
18.De2-g2# 1-0

Deze rubriek is gemaakt voor 
www.schaaksite.nl en is te-
rug te vinden onder het kopje 
Analyses/Techniek/Mooie 
zetten en bloopers.
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Zwart had een taaiere ver-
dediging in 4…Kf2.

Analysediagram 1

Stelling na 4…Kf2

Na het relatief betere 4... 
Kf2 wint wit toch na:

5. Dh8-f6+ Kf2-g2
6. Df6-e5 Kg2-f2
7. De5-f4+ Kf2-g2
8. Df4-e3 Kg2-f1
9. De3-f3+ 

Analysediagram 2

Stelling na 9.Df3+
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Studies

Pionnetjes

Matzetten met pionnetjes is 
altijd leuk. Uiteraard zijn er 
studies die dit thema behan-
delen.

We beginnen met een klassie-
ker van Morphy uit 1847. Wit 
aan zet geeft mat in twee.

Slaan op a7 werkt niet. De lo-
per slaat terug en daarna wint 
zwart dit eenvoudig: 1.Txa7+ 
Lxa7 2.Kc7 Lb8+ 3.Kd7 Lg3 
4.Ke6 Lf2 5.Kd6 Lxb6  0-1. 

De juiste oplossing is:

1. Ta1-a6!! b7xa6
2. b6-b7#

Als zwart ervoor kiest om de 
loper weg te spelen volgt: 
1…Le5
2. Txa7#

Pionnen mogen ook en passant 
slaan. Dit is het thema van de 
volgende stelling.

Amelung 1897

De oplossing van dit probleem 
is:

1. h5xg6 Kh6-h5
2. Th8xh7#

Maar het grootste probleem 
van deze stelling is om te 
bewijzen dat zwart met zijn 
laatste zet alleen maar g7-g5 
heeft kunnen spelen! Laten we 
samen eens kijken. De pion kan 

niet van g6 naar g5 zijn ge-
gaan; immers dan zou de witte 
koning op f5 schaak gestaan 
hebben. Vanuit het diagram is 
ook goed te zien dat de zwarte 
koning ook niet gezet kan heb-
ben. De velden g7 en g6 worden 
bestreken door witte pionnen. 
Daarom is g7-g5 de enige lega-
le zet die zwart heeft kunnen 
doen! We komen dan ook in de 
stelling van Amelung door:

1. ...     Kg5-h6
2. Ke4-f5 g7-g5

Het is in wereld van de com-
positie erg belangrijk dat een 
stelling op een legale manier 
ontstaan is! 

Nog een voorbeeld. Dit is iets 
moeilijker. 

André van der Graaf
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Studies

Wotawa 1944

De zwarte a-pion lijkt door te 
lopen, en wit kan er eigenlijk 
niet veel tegen doen. Het plan 
om de loper om te spelen via 
c7-a5-b4-a3-b2 duurt veel 
te lang! Het moet dus op een 
andere manier.

1. d2-d3 a4-a3
2. e5-e6 d7xe6
3. Ld6-e5!!

 

De truc in de stelling.

3. ...     Kf5xe5
4. Kh6-g5!

En mat is niet meer te voor-
komen. 

4. ...     a3-a2
5. f3-f4#

Ten slotte een studie van Mo-
ravec uit 1925. Wit aan zet 
wint.

Wit kan de zwarte pion niet 
goed slaan, dan blijft er een 
remise-eindspel over. Een 
voorbeeld: 1.Txc7 Td6 2.Tb7 
Kc8 3.Tc7+ Kb8 4.Ka4 Txb6. 
Laat wit zijn pion op b6 slaan, 
dan is het ook remise. Er is 
dus maar één mogelijkheid om 
hieruit te ontsnappen:

1. Tb7-b8+ Kd8-d7
2. Tb8-d8+! Kd7xd8
3. b6-b7! Td4-b4

Zwart denkt nog een truc te 
hebben.

4. Ka3xb4 c7-c5+

Zwart wil na: 5.Kxc5 Kc7 6.a4 
Kxb7 remise maken, maar wit 
heeft andere plannen.

5. Kb4-b5!!

5. ...     Kd8-c7
6. Kb5-a6 Kc7-b8
7. Ka6-b6 

Zwart staat gevangen.

7. ...     c5-c4
8. a2-a4 c4-c3
9. a4-a5 c3-c2
10.a5-a6 c2-c1D

Zwart mag nog een dame ha-
len, maar het helpt hem niet 
meer.

11.a6-a7# 



Oplossingen 
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Prijspuzzel (Oplossingen van Prijspuzzel MP-nummer 71)

Puzzel 1  [linksboven]: 1.Pd6#
Puzzel 2 [rechtsboven]: 1.c3#
Puzzel 3 [midden links]: 1.Pf6+ Kh8 2.Pg6#
Puzzel 4 [midden rechts]: 1…Th2+ 2.Kg3 Lf4# 
Puzzel 5  [links onder]: 1.Dxg7+ Txg7 2.Ph6+ Kh8 3.Txf8+ Tg8 4.Txg8#
Puzzel 6 [rechts onder]: 1.Tb4 Kxb4 2.Df8#

Hertenspinsels (Oplossingen van bladzijde 20)

Diagram 1 [wit geeft mat]: 1.Dh1+ Kg5 2.Dh4#
Diagram 2 [zwart geeft mat]: 1…Dh3 2.Td1 Pf3+ 3.Kh1 Dxh2#  
Diagram 3 [wit geeft mat]: 1.Dxc6+ bxc6 2.Tb8#
Diagram 4 [wit wint]: 1.Td8+ Kb7 2.Tb8+! Kxb8 3.Pc6+ en 4.Pxe5 1-0
Diagram 5 [wit geeft mat]: 1.Lc4+ Dxc4 [1…Pe6 2.Tf8#] 2.De8+ Pxe8 3.Tf8#
Diagram 6  [wit wint]: 1.Kf6+ Kg8 [1...Kh8 2.Kf7+ Lg7 3.Lxg7#] 2.Kg6 Le3 3.Lg7 1-0

Deze keer een studie van 
componist Henri Rinck 
(1870-1952). Geboren in 
Frankrijk, in Lyon om pre-
cies te zijn. Samen met 
Troitzky wordt hij be-
schouwd als de grondlegger 
van de moderne studie. Wit 
staat goed, maar als zwart 
zijn toren kan geven voor de 
pion is het met twee paar-

den tegen koning remise. 
1.Pc5! [wit offert een van de 
paarden om na: 1…Txd4 2.c7 
[te kunnen promoveren] 2…
Td8! [alleen minorpromotie 
tot loper wint nu:] 3.cxd8L! 
[promotie tot dame of toren 
is pat en promotie tot paard 
is ook niet goed. Wit wint wel 
na 3.cxd8L, een voorbeeld: 
3…Kb8 4.Kc6 Kc8 5.Lb6 

Kb8 6.Pa6+ Ka8 7.Pc7+ Kb8 
8.Lc5 Kc8 9.La7 Kd8 10.Pd5 
Kc8 11.Pe7+ Kd8 12.Kd6 Ke8 
13.Ke6 Kd8 14.Lb6+ Ke8 
15.Pc6 Kf8 16.Pe5 Kg7 17.Le3 
Kf8 18.Lg5 Ke8 19.Kd6 Kf8 
20.Kd7 Kg7 21.Ke7 Kg8 
22.Lh6 Kh7 23.Lf8 Kg8 
24.Ke8 Kh7 25.Kf7 Kh8 
26.Pf3 Kh7 27.Pg5+ Kh8 
28.Lg7#]

Minorpromotieopgave (bladzijde 2)
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Jeugdkalender
Januari
8 en 9   PK D in Zundert
8 en 9  Brabants Kampioenschap Scholieren & Studenten in Zundert
14  Tata Steel Schaaktoernooi (t/m 30) Wijk aan Zee
16  District Cup 4
20  Teamfinale NK Schoolschaken VO Tata on tour   
23  NBSB Schoolschaak Voorronden   
23  Jong Talenttraining 5 (Dolf Meijer) in Best 

Februari
6  District Cup 5
6  Jong Talenttraining 6 (Dolf Meijer) in Best
12 en 13  Kwalificatie 3 NK AB & Cm in Eindhoven
    is ook Brabants kampioenschap AB & Cm
20  NBSB CE-Teams
26 en 27  Kwalificatie 4 NK ABC in Heerenveen

Maart
4  Jeugdtoernooi De Drie Torens in Tilburg  
6  BG2 Staunton Jeugdtoernooi in Etten-Leur 
13  District Cup 6
20  Finale Basis Onderwijs in Oosterhout 

“Men 
moet niet 

kijken naar wat er 
van het bord verdwijnt, maar 

naar wat er op het bord overblijft” 
(Siegbert Tarrasch) 
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lsDe kerstspelen

Ik presenteer jullie de kerstspelen. Leuk voor 
de donkere dagen voor kerst, maar vast nog 
leuker op Kerstmis zelf. De familie komt bij 

elkaar en het schaakbord wordt uit de kast gepakt. 
Je kunt gewoon schaken natuurlijk, maar je kan ook 
aan de kerstspelen doen. Is overigens hetzelfde als 
een oplostoernooi. Neem de onderstaande opgaven, 
zet ze op het bord en probeer de eerste te zijn die 
ze oplost. Je kunt ook een stopwatch erbij nemen 

en tijden noteren. De bovenste drie zijn het makkelijkst. Vier en vijf 
wat moeilijker en nummer 6 is de moeilijkste. Je kunt de kerstspelen 
ook een eigen draai geven. Laat je fantasie de vrije loop! 

1  Wit geeft mat 2  Zwart geeft mat 3  Wit geeft mat

4  Wit wint 5  Wit geeft mat 6  Wit wint


