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De Schaakmeester 

Periodieke uitgave van de “Eerste Goirlese Schaakclub” EGS te Goirle. 

Redactie 
Pieter Couwenberg en Jan Langenberg 

Bestuur EGS 
Pieter Couwenberg, voorzitter, tel. (013) 534 8378 
Arnold Backx, penningmeester, tel. (013) 534 3695 
Ton Pastor, secretaris, tel. (013) 534 4879 

Clublokaal 
Café “Hof van Holland”, Tilburgse weg 83, Goirle, tel. (013) 534 1962 

Clubavond 
Iedere dinsdag, aanvang 20.00 uur, 
Wedstrijdleider Henk van Griethuysen, tel. (013) 534 4520 

Jeugdopleiding 
Iedere dinsdag, aanvang 19.00 uur, Jan van Besouwhuis 
Jeugdopleiding volgens de stappenmethode 
Jeugdleider Pieter Couwenberg. 

Contributie 
Senioren: ƒ 110,- per jaar, 
Junioren: ƒ 100,- per jaar. 



Van de redactie … 

Deze keer in de Schaakmeester weer een nieuwe val die je eens zou 
kunnen uitproberen wanneer je tegenstander je niet al te serieus 
neemt. Verder een overzicht van de regiocompetitie, de externe com-
petitie en de jeugdcompetitie. Het is vooral leuk dat we van de jeugd 
eens iets vernemen. We zien ze ook nooit op de clubavond of andere 
dagen. Misschien wordt het eens tijd om iets gezamenlijks te onder-
nemen en de banden op die manier met de club te versterken. 

Dat een goede jeugdafdeling zijn vruchten afwerpt zien we aan Je-
roen. Hij laat zien dat hij een leuke partij kan schaken, maar ook pre-
cies weet hoe lang een partij kan duren. 

Een viertal hoofdbrekers is aanwezig, zorg dat je je hoofd er niet 
over breekt. 

Wat je allemaal met een kast kunt doen weet Ton Krugers je te ver-
tellen. Het is net als met die beroemde konijnenkooi, erin, erop, er-
naast, etc. 

Het Falkbeer-tegengambiet is uitermate geschikt om direct de vlam 
in de pan te krijgen. Als je wilt weten hoe je dit geblust moet krijgen, 
of gewoon geïnteresseerd bent in van alles en nog wat, lees dan snel 
verder. 

 3



Valletjes 

In de volgende partij komt de zwarte dame te vroeg in het spel. Wit 
maakt hier echter geen gebruik van. 

1. d2-d4 e7-e5 
2. d4xe5 Pb8-c6 
3. Pg1-f3 Dd8-e7 
4. Lc1-f4 

In plaats van het verdedigen van de veroverde pion, wat toch niet 
lukt, kan wit beter ontwikkelen met bv. 4. Pc3. De zwarte dame staat 
heel ongelukkig en blokkeert de zwarte loper op f8. 

WyyyyyyyyX5. … De7-b4+ 
5. Lf4-d2 Db4xb2 xCaEaGeDcx
6. Ld2-c3?? 

xbBbBaBbBxDeze zet is werkelijk een blunder. 
Wanneer wit hier 6. Pc3 speelt 
wordt ook de toren gedekt. 

xAaDaAaAax
xaAaAhAaAx
xAaAaAaAax6. … Lf8-b4! 
xaAaAaJaAxZwart laat zien dat de verdediging 

van wit zeer zwak is. Wit is hier zo 
van geschrokken dat hij de rest van 
de partij in een paar zetten 
weggeeft. 

xHfHkHhHhx
xiJaLmKaIx
VuuuuuuuuU
Na 5. … Dxb2 

7. Dd1-d2 Lb4xc3 
8. Dd2xc3 Db2-c1 mat 
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Uit de regiocompetitie 

Zoals ieder van ons in september vol goede moed aan het nieuwe schaak-
seizoen begon, zo ging ook het "vaste" team (Pieter, Alex, Arnold en Ton 
K.) op 23 november '99 naar Rijen om in tegenstelling tot vorig seizoen 
daar de eerste competitie-punten op te halen bij Caissa. 
Hoe anders verliep het! 

Na een wilde tocht naar het clublokaal, waarbij door het nemen van een 
verkeerde afslag we bij het gemeentehuis tevergeefs uitstapten (een slecht 
voorteken), kwamen we een kwartier te laat en enigszins overspannen aan 
bij onze gastheren, die zoals we gewend zijn ons toch vriendelijk verwel-
komden. 

Lag het aan het rij(d)en naar Rijen of aan iets anders, de wedstrijd wilde 
niet vlotten. Pieter(1) dwong een remise af, Alex(2) moest zijn meerdere 
erkennen, Ton(3) eveneens en Arnold(4) redde de eer tegen zijn fluitende 
Duitse tegenstander. Uitslag dus 2,5-1,5 voor Caissa. 

Op 9 december '99 verloren onze tegenstanders met 2,5-1,5 van En Passant 
in Chaam. En dus was het aan ons om op 11 januari j.l. thuis ons beste 
beentje voor te zetten tegen Chaam; bij winst van ons team zouden (ZOU-
DEN!) alle teams gelijk in wedstrijdpunten komen. Daarom werd het team 
drastisch gewijzigd. Henk, Pieter, Jaap en Alex zetten zich strijdvaardig 
achter hun borden. Nu moest het gebeuren! 

Na afloop konden Henk en Alex (pluim!) bogen op een remise. Pieter ("ik 
had kunnen winnen") en Jaap kwamen niet zover. Willen we weer als laats-
te eindigen? Natuurlijk niet. Daarom: op 15 februari, als wij onze Rijense 
schaakvrienden thuis ontvangen, hebben we iets recht te zetten. Trainen 
dus! 

Om een prikkel uit te delen, dit is de tussenstand: 
1. En Passant (Chaam) 2 2-0-0 4 5½-2½ 
2. Caissa (Rijen)  2 1-0-1 2 4-4 
3. E.G.S. (Goirle) 2 0-0-2 0 2½-5½ 

T.K 
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EGS - HMC 

Zaterdag 5 februari 2000 speelde EGS zijn vierde wedstrijd van het 
lopende seizoen in de competitie van de Noord-Brabantse Schaak-
bond. In het clublokaal Hof van Holland was EGS gastheer voor de 
Bossche schaakclub HMC. Het achttal dat de EGS captain Jan Lan-
genberg had opgesteld, was een mooie weerspiegeling van de leef-
tijdsopbouw van de Goirlese schaakclub, variërend van 16 tot 70 jaar 
met een gemiddelde van 39.  

Vliegende start 
Na anderhalf uur spelen kon Arnold Backx het eerste winstpunt aan-
tekenen. In de Meraner variant van het Slavisch veroverde hij met 
zwart een paard van de witspeler en kreeg een sterke aanvalspositie. 
Nadat wit zijn tegenaanval op de zwarte koningsstelling zag misluk-
ken, was de matdreiging van wit niet te pareren: 1-0. Ook de jongste 
EGS’er Jeroen van de Lindeloof boekte met de witte stukken succes. 
In de doorschuifvariant van het Caro Cann ontwikkelde hij een sterke 
positie en zag hij kans met een vernietigende aanval de zwarte ko-
ning vanaf de onderste rij in de problemen te brengen: 2-0. 

HMC slaat terug 
Bart Plasmans zag zijn Ponzani verdediging onder zware druk komen 
staan en moest ondanks felle weerstand uiteindelijk toch zijn koning 
omleggen. Ton Krugers kon met de witte stukken zijn favoriete Itali-
aanse spel op het bord brengen. In een gelijkopgaande partij bleef het 
evenwicht tussen wit en zwart lang gehandhaafd, maar een kleine 
onnauwkeurigheid besliste de partij in zijn nadeel: 2-2. 
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EGS komt op achterstand. 
Aan het derde en vierde bord moesten Louis Doomernik en Alex van 
Lanen beiden een stuk prijsgeven. Dit bleek een onoverkomelijk pro-
bleem. Ondanks knappe weerstand, waarbij Louis aan het eind van 
zijn Italiaanse partij nog een matdreiging opbouwde en Alex – spe-
lend het geweigerd damegambiet - met een paardvork een toren 
dreigde terug te pakken, moesten zij toch in hun tegenstanders de 
meerdere erkennen: 2-4. 

Spannende finale 
Aan beide laatste borden moest EGS winnen om uiteindelijk de wed-
strijd in remise te laten eindigen. Jan Langenberg aan het eerste bord 
kreeg een 12-jarige jongen tegenover zich, die naar later bleek Bra-
bants jeugdkampioen te zijn. In een Siciliaanse partij met lange roka-
de aan beide kanten had Jan zijn zwarte koningsstelling ver opge-
speeld. Zijn tegenstander kon een witte pion vrij tot de zevende rij 
laten oprukken. Langzaamaan wist Jan de stelling zo in zijn voordeel 
te veranderen dat hij die witte pion onschadelijk kon maken, en zijn 
overwicht in winst kon omzetten: 3-4. Alles hing nu af van de EGS-
voorzitter Pieter Couwenberg, die in een konings-indische partij met 
zijn zwarte stukken een zware druk op de witte koningsstelling uitoe-
fende. Helaas, een witte tegenaanval kon hij onvoldoende pareren: 3-
5.  

Na vier verloren wedstrijden gaat het erop lijken dat het verblijf van 
EGS in de derde klasse maar van korte duur is. Toch is het EGS-
team niet mentaal aangeslagen en bereidt zich nu al voor op de vol-
gende wedstrijd op 26 februari tegen het Tilburgse Schavo. 

Uit het Goirles Belang: Eerste Goirlese Schaakclub Nieuws 



Een leerzame partij 

In de externe competitie speelde ik zaterdag 5 februari mijn tweede 
partij. Ik speelde op bord 6 tegen M. de Waal van het team HMC 5. 
EGS had thuis met 5-3 verloren, maar het was nog wel heel spannend 
geworden, vooral omdat we nog met 2-0 voor hebben gestaan. Mijn 
strategische partij zag er als volgt uit:  

Wit: Jeroen  zwart: M. de Waal 

1. e2-e4 c7-c6  
2. d2-d4 d7-d5 
3. e4-e5 Lc8-f5 WyyyyyyyyX4. Pg1-f3 e7-e6 

xCaAfGaDcx5. c2-c4 Lf8-b4 + 
xbBaDaBbBx6. Lc1-d2 Lb4xd2 + 
xAaBaBaAax7. Pb1xd2 Pb8-d7 
xaAaAhEaAx8. Ta1-c1 d5xc4 ?? 

xAaBhAaAaxStrategisch een grote fout. Wit kan nu 
ook terugslaan met het paard op d2 en 
kan ongestraft het sterke veld d6 
bereiken.  

xaAaAaJaAx
xHhAjAhHhx
xaAiLmKaIx9. Pd2xc4 Pg8-e7 ? VuuuuuuuuU

Omdat wit hoe dan ook in de volgende zet het veld d6 zal bereiken, 
doet zwart een ontwikkelingszet. Deze is echter fout, want Pd6 is niet 
alleen strategisch zeer sterk, maar het is ook nog eens een dubbele 
aanval. Beter was daarom geweest om alvast voorzorg te nemen met 
bijvoorbeeld 9. … Kf8. 10. Pd6 Db6. Dan was de damevleugel niet 
verzwakt.  

10. Pc4-d6 + Ke8-f8 
11. Pd6xb7 Dd8-b6 
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12. Pb7-d6 Db6xb2 
Zwart wil de pion terugwinnen. Dat kan, maar in zet twaalf heeft 
zwart de enige mogelijkheid in de hele partij om het sterke paard op 
d6 te verjagen. Nu staat c6 namelijk ook nog gedekt door de dame:  

12. … Pc8. 13. Pc4 Op deze manier kan het paard normaal gesproken 
niet meer terug naar d6, maar wit wint wel een pion. Na deze zet kan 
zwart niet meer Pc8 spelen, want dan valt c6.  

13. Dd1-d2 
Gedwongen, meteen kiezen voor de aanval met 13. Pg5, Dxa2. 14. 
Pgxf7, enz. is te gevaarlijk vanwege de vrijpion op de a-lijn die zwart 
daarna heeft.  

13. … Db2xd2 + 
14. Pf3xd2 

14. Kxd2 wordt na Tb8 erg vervelend, met deze zet trek ik mij 
slechts tijdelijk terug van de aanval.  

14. … g7-g6 ?? 
Opnieuw een strategische fout van zwart. Misschien wilde zwart zich 
alvast verdedigen tegen een toekomstige pionnenbestorming op de 
koningsvleugel. Met deze deze zet doet zwart mij niet alleen het veld 
f6 cadeau, maar hij verzwart ook zijn helekoningsvleugel nog meer. 
Ten derde houdt zwart totaal geen rekening met de aanval Pd2-f3-g5, 
die zonet al dreigde. En ten vierde maakt hij van zijn goede loper op 
f5 en slechte loper die zelfs onmiddellijk in gevaar is: 

15. h2-h3! 
Wit dreigt 16. g4 waarna de loper is ingesloten.  

15. … h7-h5 
16. Pd2-f3 Ta8-b8 ? 

Juist was hier 16. … Kg7. 17. Pg5, Tf8. om f7 te dekken.  

17. Pf3-g5 
De koning wordt omsingeld door witte paarden die de zwart stelling 
leeggrazen. 

17. … Kf8-g7  
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18. Pg5xf7 Th8-f8 
19. Pf7-g5 Kg7-h6 ? 

Valt Pg5 aan, maar zwart kan het paard nu niet meer verjagen. Met 
deze zet brengt zwart overigens opnieuw zijn loper in gevaar, want 
nu staat de koning op de zelfde lijn als Th1.  

20. f2-f4 h5-h4 
Er dreigde 21. g4, hxg4? 22. hxg4+ 

21. Lf1-c4  
Wit haalt er een stuk bij en valt daarmee e6 aan, maar ziet over het 
hoofd dat de toren nu geblokkeerd staat en c6 niet meer aanvalt. 
Daardoor kan zwart weer Pc8 spelen, waarna de stelling zeer ondui-
delijk wordt.  

21. … Pe7-d5 ? 
Beter was hier dus 21. .. Pc8. Maar ook daarmee kan zwart zich niet 
redden. Bijvoorbeeld: 22. Pdf7+, Kg7. (22. … Kh5? 23. Le2+!, Lg4. 
24. hxg4#) 23. Lxe6, Lxe6. 24. Pxe6+, Kxf7. 25. Pxf8, Kxf8. Wit 
heeft hier een gewonnen eindspel, maar toch heeft zwart hier de 
meeste remisekansen.  

22. Lc4xd5!!  c6xd5 
23. 0-0 

Er lijkt hier nog niets aan de hand, maar in werkelijkheid zit zwart al 
in grote problemen.  

23. … Tb8-b2 ? 
24. Tc1-c7 !! 

Na deze zet gaf zwart het op. Na 24. … Pb6. volgt 25. Th7#. Op 24. 
… Td8 volgt 25. Pdf7+, waarna zwart de toren en het paard verliest. 
Het beste is nog 24. … Kg7. 25. Txd7+, Kg8. 26. Txa7. Ook als 
zwart in zet 23. … Tg8 en daarna Tg7 had gespeeld, ontsnapt hij niet 
aan zijn problemen: 24. Tc7, Tg7. 25. Pdf7+!, Kh5. 26. Txd7, enz. 

Jeroen 
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Schavo 2 – EGS 

Zaterdag 26 februari gingen we op weg naar Schavo met de bedoe-
ling om eens van de rode lantaarn af te komen. Nadat het uiteindelijk 
gelukt was om een team op te stellen, waren de verwachtingen dan 
ook hoog gespannen. 

Er werden dan ook zeer goede partijen gespeeld. Toch mocht dat niet 
baten. Winstpartijen waren er voor Jan en Pieter, terwijl Ton Krugers 
netjes liet zien hoe je koning tegen koning en randpion remise kunt 
houden. 

De partijen van Alex en Jeroen hadden sterke overeenkomsten. Bei-
den stonden goed tot zeer goed, en beiden lieten zich plotsklaps mat-
zetten. De winst tegen Schavo glipte uit onze vingers. 

De stand in klasse 3b na 5 wedstrijden: 

1. Rochade  10 24½ 

2. Wolstad 3  8 24½ 

3. HMC 5  6 22 

4. Vughtse Toren 2 6 21½ 

5. Stukkenjagers 6 5 19 

6. Schavo 2  3 18 

7. Oisterwijk  2 18 

8. EGS   0 12½  

Volgende keer spelen we op 25 maart thuis tegen Oisterwijk. Degra-
datie is bijna niet meer te voorkomen. Wel kunnen we onze eer red-
den. Probeer dan ook met deze datum rekening te houden. 
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EGS-jeugdcompetitie 

Het seizoen van de jeugdleden van EGS is ook alweer halverwege. 
De jeugdcompetitie tot Kerst eindigde als volgt: 

1. Jeroen  8 

2. Thijs  7 

3. John   6½  

4. Folkert   5 

5. Jan   4½ 

    Marc  4½ 

    Johan  4½ 

8. Roel   3½ 

9. Marijn  1½ 

Jeroen stak dus zowel letterlijk als figuurlijk met kop en schouders 
boven de rest uit. De andere jeugdleden, behalve Johan allen in hun 
eerste seizoen bij de vereniging, maakten het elkaar vaak erg moei-
lijk in korte partijen. De verschillen in kwaliteit waren klein, maar 
met een flinke eindsprint kon Thijs nog de tweede plaats van John 
overnemen. Folkert miste de eerste weken, maar werd nog knap vier-
de.  

Jan, Marc en Johan deelden gebroederlijk de vijfde plaats, waarbij 
Jan tot de remisekoning van de jeugdcompetitie gekroond kon wor-
den. Liefst drie keer deelde Jan de punten met zijn tegenstander. Roel 
werd achtste en kon daarmee nog net Marijn voorblijven. Het jongste 
jeugdlid eindigde op de negende en laatste plaats, maar sprokkelde 
nog wel 1 1/2  punt bij elkaar. 



Hoofdbrekers 

Opgave 1 is hoort eigenlijk thuis in december. Als je goed kijkt zie je 
er een kerstboom in. 

Opgave 1: Wit geeft mat in 2 Opgave 2: Zwart geeft mat in 4

WyyyyyyyyX WyyyyyyyyX
xAaAaGaAax xAaAaAcGax
xaBaAhAaBx xbBbAaAbBx
xAaJaHaJax xAaAbAaAax
xaAhBmBhAx xlAaHaAaDx
xAaAhBhAax xAaAhAaAax
xaAaAhAaAx xaAhAbHaAx
xAaAaHaAax xHhAaAfHhx
xaAaAaAaAx xiAaAaIaMx
VuuuuuuuuU VuuuuuuuuU
Opgave 3: Wit wint materiaal Opgave 4: Wit geeft mat in 4 

WyyyyyyyyX WyyyyyyyyX
xAcAcAaAgx xCaAaAeGdx
xaAaAjAbBx xbFaAaAaBx
xAbAhFbAax xAaAaEkHax
xaAaIbAaAx xaAaAjAaHx
xAaAdAaAax xAaAbHaAax
xaAaAaAaAx xaAaAaAlAx
xHaAaAhHhx xHhAbAaMax
xaLaIaAmAx
VuuuuuuuuU

xiAaAaAaIx
VuuuuuuuuU
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Het belang van de klok 

Een tijdje geleden vroeg ik me nog af waarom het zelfs bij een 
vriendschappelijke partij nog nuttig is om er een klok bij te zetten. 
Mijn tegenstander zal immers niet uren lang denken over één zet. 
Daarom ben ik gaan zoeken naar een antwoord, en sinds ik dat ge-
vonden heb, speel ik geen enkele partij meer zonder klok. En als een 
jeugdlid mij nu vraagt waarom ik zelfs een vriendschappelijk partij-
tje nog met een klok wil spelen, vertel ik hem dit verhaal: 
Aan een antwoord ben ik gekomen door mezelf een nieuwe vraag te stellen: 
hoeveel zetten kan een partij maximaal duren? Het antwoord is: 5948 zet-
ten. Ik heb namelijk geprobeerd een partij te ontwikkelen, waarvan het 
aantal zetten maximaal is. Daarbij zijn de spelers er dus enkel en alleen op 
uit tot een zo groot mogelijk aantal zetten te komen. Het verschaft enig 
denkwerk om dit te begrijpen, verder zou een bord en stukken ook wel 
handig zijn. Veel heeft het misschien niet meer met het schaakspel te ma-
ken, het is toch een hersenkraker om dit uit te rekenen. Ik ben namelijk aan 
het antwoord gekomen door deze berekening:  

50 x (2 x 7 + 2 x 8 x 6 + 2 x 8) - 8 x 50 + 50 -2 = 5948 
Het moet een uitdaging zijn dit dadelijk te snappen. Bij deze partij moet 
rekening gehouden worden met 2 regels:  

1. 3 keer dezelfde stelling is remise.  
2. De 50-zettenregel (=als er 50 zetten lang geen stukken zijn ge-

slagen en ook geen pionnen vooruit zijn gezet, is het remise) 
 

Om zoveel mogelijk zetten te halen, moet er dus telkens in de ‘vijftigste’ 
zet een pion vooruitgeschoven worden (slechts één veld), of een stuk gesla-
gen worden, waarbij de partij opnieuw vijftig zetten gerekt wordt. Als we 
op die manier rekenen komen we tot het volgende: 
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7(witte stukken) x 50(zetten) = 350 zetten 
7(zwarte stukken) x 50(zetten) = 350 zetten 
8(witte pionnen) x 6(van de 2e tot de 8e rij) x 50(zetten) = 2400 zetten 
8(witte gepromoveerde pionnen, D/T/L/P) x 50(zetten) = 400 zetten 
8(zwarte pionnen) x 6(van de 7e tot de 1e rij) x 50(zetten) = 2400 zetten 
8(zwarte gepromoveerde pionnen, D/T/L/P) x 50(zetten) = 400 zetten
 + 
totaal:  6300 zetten 

Bij deze partij zouden we dus tot een aantal zetten komen van 6300, daarbij 
komen echter twee moeilijkheden: 

De pionnen kunnen niet door elkaar heen lopen, dus ze kunnen niet zomaar 
allemaal promoveren, daarvoor moeten eerst pionnen geslagen worden of 
de pionnen moeten zelf slaan, zodat ze op een andere lijn komen. Dat laats-
te is het beste, want daar gaan de minste zetten mee verloren.  

De ‘vijftigste’ zet, die telkens de partij weer nog eens vijftig zetten langer 
maakt, oftewel de laatste zet in de reeks van vijftig, kan niet steeds door 
zwart gedaan blijven worden. De zwarte stukken moeten namelijk ook door 
wit geslagen worden en de witte pionnen moeten ook op andere lijnen te-
recht komen(door te slaan). Die ‘vijftigste’zet moet daarom afgewisseld 
worden, eerst voor zwart, dan weer voor wit, enzovoort. Uiteraard zo wei-
nig mogelijk keer, we willen immers zoveel mogelijk zetten.  

1. Pg1-f3 Pb8-c6 
2. Pf3-e5 Pg8-f6 
3. Th1-g1 Pc6-a5 

Voor een maximaal aantal zetten mogen er de eerste 49 zetten geen stukken 
geslagen worden en pionnen vooruit gezet. De spelers moeten hiervoor op 
deze manier doorgaan en zorgen dat er niet drie keer dezelfde stelling ont-
staat.  

Nu moeten we eerst dubbelpionnen creëren door stukken te slaan, als deze 
dubbelpionnen bij wit en zwart op verschillende lijnen komen, kunnen alle 
pionnen zonder problemen naar de 8e rij lopen. Het eenvoudigste is dus om 
de witte pionnen terecht te laten komen op a2, a3, d2, d3, e2, e3, h2 en h3, 
en de zwarte pionnen op: b7, b6, c7, c6, f7, f6, g7 en g6.  

50. … d7xc6  
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Bij deze zet gaan dus 50 zetten verloren, want er wordt tegelijkertijd een 
stuk geslagen(in dit geval een paard) en een pion vooruitgezet, toch levert 
deze manier het meeste aantal zetten op.  

100. … e7xf6 
Hierna komt het 2e probleem al aan de orde: de paarden van wit zijn beide 
van het bord en alleen de torens kunnen nog 1 veld verschoven worden. 
Daarom moet nu die ‘vijftigste’ zet gedaan worden door wit, waarmee een 
‘halve’ zet verloren gaat. 

150.  b2xa3  
200.  g2xh3 

Nu heeft ook zwart geen paarden meer, maar beide spelers kunnen nu al 
hun stukken verzetten. Daarom kan wit nu alle stukken van zwart 
slaan(behalve de koning natuurlijk).  

250. f2xe3(L) 
300. c2xd3(L) 

De andere stukken moeten nu ook geslagen worden, want daarmee wordt 
de partij weer 50 zetten uitgesteld, dat hoeft nu niet meer met pionnen. 
Bijvoorbeeld: 

350. Lc3xa5(T) 
400. Lg4xd7(T) 
450. Db4xf4(D) 

Nu heeft zwart alleen nog zijn koning en pionnen, daarom kan wit nu niet 
meer die ‘vijftigste’ zet doen, zwart moet dat nu weer doen. Er gaat dus 
weer een ‘halve’ zet verloren, in totaal dus één. Bijvoorbeeld: 

499. … a7xb6(L) 
549. … h7xg6(L) 
599. … Ke8xd7(T) 
649. … Kg5xh4(T) 
699. Dh8-e8+  Kd7xe8(D) 

Nu kan zwart meteen in de ‘vijftigste’ zet zijn pionnen één voor één door 
gaan schuiven tot aan de achtste rij. Het makkelijkste is promotie tot 8 
paarden, anders wordt de witte koning in het nauw gedreven en is mat bijna 
onvermijdelijk.  
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749. … g5 
799. … g4 
849. … g3 
899. … g2 
949. … g1P 

Enzovoort. Zo komen we uit in zet 2899, zwart heeft ondertussen zeven 
nieuwe paarden. In deze zet laat hij zijn achtste pion promoveren.  

2899. … b1P 
Nu moet wit de ‘vijftigste’ zet weer doen. Wit moet zowel de zwarte ge-
promoveerde paarden slaan als zijn eigen pionnen laten promoveren. Er is 
nu dus weer een ‘halve’ zet verloren gegaan(in totaal 1½ zet)  

2949. KxP 
Enzovoort: 

3299. KxP 
Nu is het achtste en tevens laatste paard geslagen. Wit gaat nu zijn pionnen 
laten promoveren, eveneens tot 8 paarden.  

3349. h4 
Ook dit lange stuk kunnen we overslaan, we belanden in de 5499e zet, 
waarin wit zijn 8e pion laat promoveren.  

5499. a8P 
Nu moet, voor de laatste keer, zwart weer de ‘vijftigste’ zet doen. Want 
zwart moet nu de gepromoveerde paarden nog slaan. Weer een halve zet 
verlies dus, in totaal zijn er dus op grond van het 2e bovengenoemde pro-
bleem, 2 (hele) zetten verloren gegaan.  

5548. …  KxP 
Enzovoort.  

5898. …  KxP 
Nu zijn alleen beide koningen nog op het bord. Uiteraard is het pas na vijf-
tig zetten remise.  

5948. …  Kg3 remise 

Jeroen 
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“De kast” 

“Uit de kast” 
Diverse leden maken gebruik van de boeken uit onze schaakbiblio-
theek. Tijdens de openingsvergadering van dit seizoen (24-08-’99) 
heb ik toegezegd om toezicht te houden op die bibliotheek. 

Naar aanleiding hiervan vraag ik graag uw aandacht voor het volgen-
de: 

Bij inventarisatie en controle blijken 20 boeken uit de catalogus 
AFWEZIG te zijn. Het zijn de boeken met de nummers uit de catalo-
gus: 

100 110 120 130 141 151 
104 112 129 136 143 154 
105 113   147 
106 114 
107 119 
108 

Ik geef hier de nummers aan om een pagina te sparen. 

Wilt U uw boekenkast, schaakatelier, trainingsruimte of rommelka-
mer eens grondig controleren en de " gevonden "boeken terugplaat-
sen (anoniem) of gewoon aan mij geven. 

“In de kast” 
Louis Doomernik heeft de bibliotheek verrijkt met 10 boeken uit 
eigen collectie. Deze zijn overigens nog niet gecatalogiseerd. 

De titels zijn: 
Prisma schaakboek 2    (H. Bouwmeester) 
Prisma schaakboek Het eindspel  (H. Bouwmeester) 
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Prisma schaakboek 8    (H. Bouwmeester) 
Prisma schaakboek 9    (H. Bouwmeester) 

Schaak -jaarboek 1970    (H. Bouwmeester) 
Schaak -jaarboek 1972    (H. Bouwmeester) 
Schaak -jaarboek 1973    (H. Bouwmeester) 

Schaakboek 5     (H. Bouwmeester) 

Prisma schaakboek (uit de toernooipraktijk) (H. Bouwmeester) 
Prisma schaakboek (combinatie-motieven) (H. Bouwmeester) 

Louis, hartelijk dank namens alle gebruikers. 

"Op de kast" 
 In een goede bui heb ik in oktober alle spellen gecontroleerd en zo 
goed mogelijk bij elkaar gezocht 

Toch miste er onlangs bij het klaarzetten van de stukken voor de we-
kelijkse partijen uit een enkele doos een stuk. Dat was er wel, maar 
waar? Met enig geluk zijn ze teruggevonden, anders hadden we 
maximaal 28 dozen moeten onderzoeken! 

Daarom een vriendelijk doch dringend verzoek: 

Wilt U na afloop van uw laatste partij, 't zij vroeg, laat of heel laat (!) 
de spellen controleren en in de doos opbergen. Voor U een kleine 
moeite, maar voor ons een groot gemak. 

 Als de penningmeester het eens wist dan zat ook hij "op de kast ". 

Af en toe blijken de prachtige Fischer -klokken wel te worden weg-
gezet in de kast zonder te worden UITGEZET. De hele week doen de 
batterijen hun onnodig werk. Graag ook hiervoor uw blijvende aan-
dacht. 

T.K. 



De vlam in de pan met het Falkbeer-tegengambiet 

Op de thema-avond van 18 januari mocht ik het Falkbeer tegengam-
biet inleiden. Met dit tegengambiet kan de zwartspeler zijn tegen-
stander verrassen, als deze zich heeft voorbereid op het eigenlijke 
Koningsgambiet 2. …. e5xf4. Ik koos voor deze opening omdat daar-
mee meteen na de opening de vlam in de pan kan slaan, en omdat ik 
het tweemaal heb ervaren dat de witspeler al op de derde zet blun-
derde.  

1. e2-e4 e7-e5 
2. f2-f4 d7-d5 

Als wit nu de vuistregel hanteert dat je pionnen richting centrum 
moet slaan, heeft zwart de partij zo goed als gewonnen: 

3. f4xe5 Dh4† 4. g3 De4† 5. Le2 of 5. De2, en wit is zijn toren 
kwijt na Dxa1. 

Nog desastreuzer wordt het, als wit op de vierde zet zijn koning 
verplaatst, 4. Ke2 De4† 5. Kf2 Lc5† 6. Kg3 De5† 7. Kf3 Dh5† en 
nu gaat de witte dame verloren. 

De meest aanbevolen voortzetting is: 
WyyyyyyyyX 3. exd5 e4 
xCdEfGaAcx 4. d3 Pf6 
xbBbAaBbBx 5. dxe4 Pxe4 
xAaAaAaAax 6. Pf3 Lc5 

xaAeHaAaAx 7. De2 
Tot zover de stelling die ik op het 
demonstratiebord plaatste, waarbij ik 
de volgende suggesties deed voor de 
voortzetting: 

xAaAaDhAax 
xaAaAaJaAx 
xHhHaLaHhx 

 

xiJkAmKaIx
VuuuuuuuuU 
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7. … Lf5 met vervolg 8. Pc3 De7 9. Le3 Lxe3 10. De3 Pc3 of g4 

7. … Lf2† met vervolg 8. Kd1 Dd5 

7. … f5 met vervolg 8. Le3 Dd5 

7. … 0-0 met vervolg 8. Dxe4 Te8 9. Pe5 f6 10. Ld3 g6 en op 11e zet 
van wit b4, Pd2, Le3, Dc4 of 10. d6 Ddx6 

In de analyse van mogelijkheden zit nog een aardig stikmat, dat kan 
ontstaan na de laatste zetten 10 d6, Dxd6: 

WyyyyyyyyX

11. Lc4† Le6 12. Le3 Lxe3 13. f5 Lxc4 14. Dxc4† Kh8 15. Pf7† Kg8 
16. Ph6†† Kh8 17. Dg8† Txg8 18. 
Pf7 en mat.  

Een betere voortzetting voor zwart 
is op zet 13. f5 Dd4 14. Dxd4 
Lxd4 15. Lxe6† Txe6 16. fxe6 
Lxb2 17. Pd3 La1 18 c3. Nu staat 
zwart 2 pionnen voor, maar het zal 
hem nog wat kunst en vliegwerk 
bezorgen om de loper op a1 in 
veiligheid te brengen.  

xCdAaAaGax
xbBbAaAbBx
xAaAaHbAax
xaAaAaAaAx
xAaAaAaAax
xaAhJaAaAx
xHaAaAaHhxSuggestie voor een volgende 

thema-avond. Hoe kan men met 
zwart het beste reageren op een 
Engelse opening 1. c4?  

xeJaAmAaIx
VuuuuuuuuU

Arnold Backx 
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Agenda 

 25 maart 6e ronde externe, thuis Oisterwijk 

 4 april meeneem-avond 

 15 april 7e ronde externe, uit Vughtse Toren 2 

 13 mei Beslissingswedstrijden externe 
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