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Van de Voorzitter
Het laatste clubblad uit het seizoen 2009 – 2010. Het clubblad dat de
schaakgemoederen bezig houdt, en een vertraging heeft opgeleverd dankzij uw
voorzitter. Na de laatste clubavond is uw voorzitter niet gestopt met het schaken.
De voorbereidingen van het grote internationale schaaktoernooi, het 4e Leiden
Chess Tournament waren op dat moment in volle gang, waarbij ook uw voorzitter
bij betrokken is.
Hoewel het al ruimschoots bekend is, heeft het team van Weesp in de externe
competitie het kampioenschap behaald, en is daarmee gepromoveerd naar de
eerste klasse. Van harte gefeliciteerd met dit resultaat. Hoewel er altijd wordt
gesproken over een 8-tal moet ik dit jaar de 13 spelers, die dit seizoen dit bereikt
hebben, de hand schudden voor dit geweldige resultaat.
De interne competitie is ook beslist. De strijd was dit seizoen hevig. Er zijn
meerdere kandidaten die deze titel een jaar lang mogen dragen. Wie het
uiteindelijk is geworden zal bekend worden op de Algemene Leden Vergadering.
De slotavond voor de senioren was er eentje met shuffleschess. De jeugd had hun
slotavond met een spelletje doorgeefschaak. Beide slotavonden zijn erg gezellig
geweest, waarbij er op de borden toch nog hevig gestreden werd.
Bekend zijn de Sluis- en Bruggenfeesten in Weesp. Evenals vorige jaren zullen we
ook daar weer van de partij zijn, dit maal op donderdag 26 augustus 2010. U komt
toch ook gezellig even kijken en eventueel een gezellig partijtje schaken tegen
eventueel nieuwe leden?
Net als vorig jaar zal de Algemene Leden Vergadering worden gehouden op de
eerste dinsdag van het nieuwe seizoen, dit jaar op 31 augustus 2010.
Voorts wens ik een ieder een hele goede zomer toe, en wens ik, mede namens het
gehele bestuur, een ieder een plezierige vakantie toe en hoop iedereen op de eerste
avond van het nieuwe seizoen weer te mogen begroeten.
Ariën Hooimeijer

22 juli 2010
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Externe Competitie: ENPS 3 - WSC 1
ENPS 3 – WSC 1 gespeeld op 15 februari 2010:
1w
2z
3w
4z
5w
6z
7w
8z

Dave van der Kist
Hans Wijnand
Wim van Spengen
Dick Spel
Peter Wijnand
Hakim Zoubaa
Harry Boom
André Ottenhoff
----------------------WSC 1

½-½
1-0
1-0
½-½
1-0
1-0
½-½
1-0
6½–1½

Amédée Souquet
Tony Slengard
Chiel Reemer
Sanne Visser
Duck Wals
Victor Bartman
André Van Rijn
Sander Schoonderwoerd
--------------------ENPS 3

Op aanraden van ENPS werden de auto's vlak achter de RAI geparkeerd. Volgens
hen slechts 10 minuten lopen naar de Oranjekerk (bij het Saphatipark). Dat bleken
er echter iets meer te zijn, zeker voor onze oudere spelers. Volgens keer maar weer
de tram proberen.
Vlak achter elkaar werd door onze tegenstanders aan de borden 5 en 6 de
handdoek in de ring gegooid. Op beide borden waren er 23 zetten gespeeld en werd
er gewonnen door een aanval die eigenlijk niet had mogen doorslaan.

XABCDEFGHY
8-+r+k+-tr(
7+-+lvlpzp-'
6p+nzp-sn-zp&
5wq-+LzpP+-%
4-zp-+P+P+$
3+-+-+N+P#
2PzPPwQNvL-+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

Hier moet wit iets doen aan de aanval van
Hakim op zijn koningsstelling, bijv. met het
eenvoudige Kb1, waarna een gelijkwaardige
positie overblijft. Er werd echter 19.g5? hxg5
20.Pxg5? gespeeld en na Pxd5 kon er niet
met de dame teruggeslagen worden omdat Pg5
hangt 21.exd5 Dxa2 22.De3 Pa5 dreigt Pb3+
23.Kd2 Pc4+
0-1

Ik had een tegenstander die dit seizoen nog niet had verloren. Hij verdedigde zich
met een egelstelling en een sigaret, bestaande uit een mengeling van tabak
(veronderstel ik) + een blauw goedje dat hij daar overheen brokkelde en dat een
penetrante geur verspreidde. Op het moment dat hij zich op de 4e rij waagde stond
ik klaar om zijn stelling binnen te vallen en een pion te winnen. Hij reageerde daar
niet optimaal op, waarna het snel bergaf met hem ging.
De eerste twee punten waren dus snel binnen, maar over de andere borden viel
nog niet veel te zeggen. Op bord 1 en 4 konden onze spelers geen potten breken
en werd heel snel remise overeen gekomen. Stand 3-1.
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XABCDEFGHY
8-trl+k+-tr(
7+-+n+-+-'
6-zpLtRp+-zp&
5+-+-zp-zp-%
4P+-+-+-+$
3+-zP-+N+-#
2-+-+-zPPzP"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zPK+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+q+-+-+k#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit had al een gouden kans gemist om de
partij te beslissen, maar kon hier een vol stuk
winnen door de druk op Pd7 op te voeren. Dat
deed hij echter in de verkeerde volgorde:
25.Pxe5? Juist was 25.Tad1 Th7 26.Pxe5 Ke7
nu heeft André tijd om uit de penning te
stappen en de toren aan te vallen 26.Pxd7
Kxd6 27.Pxb8 Kc7 28.a5 Kxb8 29.Txb6+
wit staat natuurlijk nog steeds erg goed, maar
dit was het begin van het einde.
Op de 38e zet blunderde hij een stuk weg in
gelijke stelling.
0-1
Er
is
hier
al
eens
bericht
over
de
eindspelkunsten van Harry. Ook nu had hij een
opponent die niet wenste te profiteren van zijn
fouten: 55.Ka6? elk ander veld op de 7e of 8e
rij is voldoende voor remise Da4? na Dd5 kan
zwart op a8 plaatsnemen en op z'n gemak de
koning dichterbij laten komen 56.Kb6? en nog
ziet wit het niet, Kb7 De8? en zwart ook niet,
De4 57.Kb7 eindelijk komt hij weer in remise
vaarwater. Na nog een reeks schaakjes hield
zwart het voor gezien.
½–½

De stand was nu 4½-1½, 4 bordpunten waren al voldoende geweest voor het
kampioenschap, dus kon er op de resterende borden verder gespeeld worden voor
eigen eer en glorie.
In Hans z'n partij werd wit al gauw opgescheept met een geïsoleerde pion die
uiteindelijk ook veroverd werd. Door de druk op zijn koningsstelling voelde wit zich
gedwongen om een kwaliteit te offeren, maar omdat hij daarna niet kon
verhinderen dat de dames werden geruild (ten koste van de pluspion) had zwart het
voordeel van de kwaliteit zonder tegenkansen voor zijn opponent.
Hans begon toen alle pionnen op te eten die niet op de kleur van de resterende
loper stonden en kon zelfs twee vrijpionnen creëren. Uiteindelijk werd wit dit teveel
en gaf hij op de 55e zet op. Dat is 7 uit 7 voor Hans. Geweldig!

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7+-wq-+p+p'
6-+p+pzPp+&
5zp-+-+-+-%
4-+-+-zP-wQ$
3vL-+Psn-+P#
2-+P+-+P+"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

Beide spelers waren hier van mening dat Tf1
niet geslagen kon worden. Zwart speelde
daarom 30... c5? terwijl hij na Pxf1 31.Txf1
(31.Dh6? Pg3+ 32.Kh2 Pf5) Kh8 gewoon beter
staat. Wim vervolgde met 31.Df2? Tf3 Pd5?
en de stelling is weer in evenwicht.
Even later komen we in de volgende stelling
terecht.
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XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+p+p'
6-+-+pzPp+&
5zp-+qvL-+-%
4-+-+-zP-wQ$
3+-+p+-+P#
2-+r+-+PmK"
1+-+-+-tR-!
xabcdefghy

Wit heeft een extra loper, maar zwart wordt
gecompenseerd door zijn vrijpionnen. Hij moet
echter eerst iets doen tegen de dreiging Dh6.
44... Dd8? h5 45.Dg5 Kh7 45.Dh6 Df8
46.Dxf8+ Dg7+ Kxf8 nu de dames van het
bord zijn kan Tg1 weer vrij bewegen en heeft
wit geen problemen meer met de vrijpionnen.
Op de 51e zet gaf zwart op.

De uitslag is wat geflatteerd, maar de overwinning was daarom niet onterecht. WSC
mag het weer eens proberen in de 1e klasse!
Peter Wijnand

Wim van Spengen Clubkampioen
Wim won zowel de tweede als derde periode en werd ruimschoots clubkampioen.
Peter Wijnand ,die de eerste periode won, werd tweede en Hakim Zoubaa werd net
als vorig jaar derde.Wim haalde een score van 79 % en Peter scoorde 73 %.
Hakim deed het in de derde periode relatief het beste van alle spelers met een
winst van 73 interne ELO punten. Nico de Boer en Dirk Kamperman degradeerden
zoals te verwachten was maar ze behaalden toch een redelijk aantal punten. Om de
derde degradatieplaats ontstond een zware strijd in de laatste ronde tussen Micha
Pfeiffer en Jan Marten Otterman. Micha stond slecht omdat hij helaas 7 maal
verhinderd was geweest maar kon door winst op Jan Marten zich toch nog
handhaven. Jan Marten ,die niet mocht verliezen, wist de partij echter na een lange
strijd remise te houden.
Hans Frielink werd knap eerste in groep 2. Hij scoorde 83 %. Rene Groot en Theo
van Tubergen promoveren eveneens.Hans en Rene komen voor het eerst in groep 1
en we zijn benieuwd wat ze er van gaan maken.
Helaas is dit seizoen het aantal nieuwe spelers beperkt gebleven tot Dirk
Kamperman en omdat er altijd wel enkele spelers stoppen is het aantal deelnemers
aan de interne competitie afgenomen.
Klaas Siewertsen
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Interne Competitie Senioren 2009/2010
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Puzzels

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+L+-'
6-+-+p+-+&
5+-+-mkp+-%
4-+-sNp+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+P+-+"
1wQ-+R+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-mk-+-#
2-+-+P+-+"
1wQ-+-mK-+-!
xabcdefghy
2. Wit aan zet

1. Wit aan zet

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+K+-+-+$
3wQ-+-+-+-#
2N+-+-+-+"
1+k+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-+-+-tR(
7zppmkl+-tr-'
6-snqsN-+-+&
5+-+-+-zp-%
4-+-wQ-+-+$
3+P+-+P+-#
2-zPP+-+P+"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy

3. Wit aan zet

4. Wit aan zet

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+-+pzpp'
6p+L+-+-+&
5+-wQ-zPl+-%
4-tr-+-+-+$
3wq-+-+-+-#
2-zPP+-+PzP"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-+-+p+-'
6q+-zp-+p+&
5zp-+Qvl-zP-%
4-zp-+P+-+$
3+P+-+-+-#
2KzPP+-+-tR"
1+-+-+-+R!
xabcdefghy
6. Wit aan zet

5. Wit aan zet
Oplossingen op pagina 17
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XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zp-zp-+pzpp'
6-+p+-+-+&
5+-vlpwQ-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+L+-+P#
2PzPP+-wqP+"
1tRNvL-tR-+K!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8rsnq+k+r+(
7zplzpp+p+-'
6-zp-+pvLpwQ&
5vl-+-zP-+p%
4-+PzP-+-+$
3+-+-+-tR-#
2P+-+-zPPzP"
1+-+K+LsNR!
xabcdefghy
7. Wit aan zet

8. Zwart aan zet

XABCDEFGHY
8r+lwq-+k+(
7zpnzp-+-+p'
6-+-zp-zppwQ&
5+-zpr+-vL-%
4-+-+-zP-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+r+r+-+(
7+-+-+-zpn'
6p+p+N+-zp&
5mkpvL-zPp+-%
4-tR-+-+-+$
3+P+-+-+-#
2P+-+-zPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

9. Wit aan zet

10. Wit aan zet

XABCDEFGHY
8rvll+-trk+(
7zp-+-snpzp-'
6-wqn+p+-zp&
5+-zp-zP-+-%
4-+-+N+N+$
3+-zp-+-zP-#
2PzP-+QzPLzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+rwqkvl-tr(
7+l+n+pzp-'
6p+p+psn-zp&
5+p+-sN-+-%
4P+-zP-+-+$
3+-+LzPN+-#
2-zPQvL-zPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

11. Wit aan zet

12. Wit aan zet

Oplossingen op pagina 17
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Scheidsrechtervraagstuk 10
Hoe beslist u als scheidsrechter ?

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+psn-+&
5+-+p+-+-%
4-vl-zP-+-+$
3+-+LzPN+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

d4 d5
e3 e6
Pf3 Pf6
Ld3 Lb4+
Ke2 Ld6
Ke1 Lb4+
Ke2 Ld6
Ke1 Lb4+

In een toernooi komen 2 vrienden tegen elkaar
te spelen. Beide hebben geen zin in de partij en
besluiten snel remise te maken.
Na 8 zetten is deze stand op het bord
gekomen.

De zwartspeler heeft, conform artikel 9.2 zijn zet keurig genoteerd en alvorens
remise te claimen wegens 3 maal dezelfde stelling.
Antwoord :
Hoewel het er op lijkt dat het hier 3 maal dezelfde stelling betreft is dit onjuist. In
de eerste keer dat de stelling op het bord stond was korte rokade nog mogelijk. De
korte rokade is een aparte koningszet waardoor de stand op het bord weldegelijk
verschild van de stand daarna.

Opgave 11

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-wqpvlk'
6-+-+-+-zp&
5+-+-tr-zp-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+P#
2R+-+-zPP+"
1wQ-+-+-mK-!
xabcdefghy
Hoe beslist u als scheidsrechter ?

In tegenstelling tot de vorige vraag zijn wordt
deze partij gepeeld door 2 spelers die elkaar
niet kunnen verdragen. De eerste periode duurt
nog meer dan een uur maar alleen de witspeler
moet nog noteren.
De partij gaat als volgt verder :
1.
2.

Ta8 Tf5
Txe7

De
zwartspeler
claimt
uiteraard
de
onreglementaire zet. Helaas heeft u het niet
gezien, en ook de omstanders hebben niets
geconstateerd.
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Eindstand Snelschaken
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Interne Competitie Jeugd Seizoen 2009/2010
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Jeugd: Snelschaken Seizoen 2009/2010
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Een paar korte partijtjes

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zp-+nwqpzp-'
6-+l+p+-zp&
5+-+-vL-zP-%
4-+p+-+-wQ$
3+-+L+-+-#
2PzPP+-zP-zP"
1+-mKR+-tR-!
xabcdefghy

Spielmann - Grossman
New York, 1922
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pd2 dxe4 4.Pxe4 Pd7
5.Pf3 Pgf6 6.Pxf6+ Pxf6 7.Ld3 h6 8.De2
Ld6 9.Ld2 0–0 10.0–0–0 Ld7 11.Pe5 c5
12.dxc5 Lxe5 13.Dxe5 Lc6 14.Lf4 De7
15.Dd4 Tfd8 16.Ld6 De8 17.Thg1 b6
18.Dh4 bxc5 19.Le5 De7 20.g4 c4 21.g5
Pd7 Diagram 22.Dxh6 gxh6 [22...Pxe5
23.Dh7+
Kf8
24.Dh8#]
23.gxh6+
Kf8
24.Tg8+ [24.Tg8+ Kxg8 25.h7+ Kf8 26.h8D#]
1–0

XABCDEFGHY
8-+ktr-vl-tr(
7zplzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+L+-zp-+-%
4-+-zP-sn-wq$
3+-+-+-sN-#
2PzP-zP-zPPzP"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy

Lvov - Radchenko,L
1957
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.Pg5 d5
5.exd5 Pd4 6.c3 b5 7.Lf1 Pxd5 8.Pe4 Dh4
9.Pg3 Lb7 10.cxd4 0–0–0 11.Lxb5 Pf4
12.0–0 Diagram 12...Dh3 0–1

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+p+n+pzp-'
6p+-+-sn-zp&
5+-wq-zpN+-%
4-+LtR-+-+$
3+-zP-zP-vL-#
2P+Q+-zPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Feierherst - Konradi
Dublin, 1957
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 d5 4.Lg5 Le7 5.e3
0–0 6.Dc2 h6 7.Lf4 c5 8.Pf3 a6 9.Td1 cxd4
10.Pxd4 Pbd7 11.Lg3 dxc4 12.Lxc4 Lb4
13.0–0 Lxc3 14.bxc3 e5 15.Pf5 Dc7 16.Td4
Dc5 Diagram 17.Pxh6+ gxh6 18.Dg6+ Kh8
19.Dxh6+ [19.Dxh6+ Kg8 20.Dg6+ Kh8
21.Th4+ ] 1–0
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XABCDEFGHY
8r+-wqk+r+(
7zppzp-+pwQp'
6-vl-+lsn-+&
5+-+-sN-+-%
4-+Lsn-+-+$
3vL-+-+-+-#
2P+-sN-zPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zpp+-+pzpp'
6-+-vL-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+N+-+$
3+-+-+-+P#
2qzPP+-+-+"
1+-mKR+-tR-!
xabcdefghy

Karsher - Friedman
Nuremberg, 1897
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.b4 Lxb4 5.c3
Lc5 6.0–0 d6 7.d4 exd4 8.cxd4 Lb6 9.La3
Lg4 10.e5 Pxd4 11.Pbd2 dxe5 12.Pxe5 Le6
13.Dg4 Pf6 14.Dxg7 Tg8 Diagram 15.Dxf7+
Lxf7 16.Lxf7# 1–0

LMoran - Franco
Gijon, 1955
Op de internetsite chessgames.com wordt
gesproken over een circus van offers. Niets is
minder waar!
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6
5.Pc3 d6 6.Lg5 e6 7.Dd2 Le7 8.0–0–0 0–0
9.f4 e5 10.Pf3 Lg4 11.h3 Lxf3 12.gxf3 Pd4
13.fxe5 dxe5 14.f4 Da5 15.fxe5 Pf3
16.exf6 Pxd2 17.fxe7 Pxf1 18.exf8D+ Kxf8
19.Lf4 Pg3 20.Thg1 Pxe4 21.Pxe4 Dxa2
22.Ld6+ Kg8 Diagram

23.Txg7+ Een prachtig offer. 23...Kh8
Een andere mogelijkheid: 23... Kxg7 24. Tg1+ Kh6 25. Lf4+ Kh5 26. Tg5+ Kh6 27.
Tg4+ Kh5 28. Pf6#
Of 26 ... Kh4 27. Tg4+! Kxh3 28. Pf2#
Of 27 ... Kh5 28. Pf6#
24.Tg8+ 1-0 Wit gaat dit gewoon winnen: 24...Txg8+ 25.Le5+ f6 26.Lxf6+ Tg7
27.Td8+ Dg8 28.Lxg7+ etc.
Een indrukwekkend partijtje.

XABCDEFGHY
8r+l+qtrnmk(
7zpp+-+pzpp'
6-+p+-sn-+&
5+-+-+N+-%
4-+-+-+-+$
3vLP+-+-sN-#
2P+P+LzPPzP"
1wQ-+R+-mK-!
xabcdefghy

Spielmann - Nimzowitsch,Aaron
1905
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
Diagram 16.Pxg7 Kxg7 17.Td6 Le6 18.Ph5+
Kg6 19.De5 [Wit wint wegens 19.De5 Pxh5
20.Lxh5+ Kh6 21.Lc1#] 1-0
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Oplossingen Puzzels Pagina 9 en 10

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.Pxe6# (1.Pc3+ werkt niet wegens 1…Kf4)
1.De5#
1.Kc3 (Dreigt Db2#) 1...Ka1 (1…c4 2.Db2#) 2.Db2#
1.Pb5+ Maakt het veld d6 vrij voor de Dame en lokt tegelijkertijd de
verdediger weg. Dxb5 2.Dd6#
1.Dxf8+ Kxf8 2.Td8+ Ke7 3.Te8#
1.Dxe5 schakelt de verdediger van h8 uit. 1…dxe5 2.Th8+ Kg7 3.T1h7#

Vanaf hier zijn de puzzels een stuk moeilijker. De puzzels komen uit echte partijen.
Bij sommige puzzels is het vrijwel onmogelijk om de hele variant door te rekenen,
maar de eerste paar zetten zijn vindbaar!
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Deze puzzel komt uit de partij tussen Argunov - Gossberg uit 1928.
1.Txg6!! Tf8 [1...fxg6 2.Dh7 en het mat is ondekbaar: 2...Tg7
3.Dh8+ Kf7 4.Dxg7+ Ke8 5.Dg8#] 2.Dxf8+!! Kxf8 3.Th6 en ook hier
is het mat ondekbaar.
Deze puzzel komt uit de partij tussen Delmar - Lipschuetz uit 1888.
1...Lxh3!! 2.gxh3 Df3+ [We moeten altijd kijken naar tegenoffers:
2.Lxh7+ Kxh7 3.Dh5+ Kg8 en wit ziet nu dat de Toren op e1 ongedekt
staat.] 3.Kh2 Ld6 4.Dxd6 En daar is weer zo'n tegenoffer. Nu moet zwart
alleen nog de volgende zet vinden: 4...Df2+
Deze puzzel komt uit de partij tussen Wolf - Haas uit 1911.
Deze stelling vraagt natuurlijk om 1.Lxf6!! Het is alleen de vraag hoe wit
verder gaat na 1...Df8 [1...Dxf6 2.Te8+ Kf7 3.Df8#]. Dan heeft wit 2.Te8!
de zwarte Dame kan niet slaan omdat g7 in de gaten moet worden gehouden.
Deze puzzel komt uit de partij tussen van der Kist - de Groot uit 2010.
In deze stelling is het de vraag hoe zwart mat gaat. Wit hoeft alleen maar
schaak te geven. Het probleem is dat 1.Ta4+ niet werkt wegens 1...bxa4
2.b4+ en de Koning heeft een vluchtroute via b5. Dus eerst het veld b5
afnemen! 1.Pd4 Txe5 2.Ta4+ bxa4 3.b4#
Deze puzzel komt uit de partij tussen Mazuchowski - Drumm uit 1965
Het spreekt voor zich dat wit een paard gaat offeren. Maar dit kan op 3
manieren! Er is 1 manier die opslag wint: 1.Pxh6+! [Ook Pef6+ levert
voordeel op, maar is duidelijk minder: 1.Pef6+ Kh8 2.Pxh6 g6] 1...gxh6
[Zoals in de partij. Na 1...Kh8 vindt de executie wat later plaats: 2.Dh5
f6 3.Pg4+ Kg8 4.Pexf6+ Txf6 5.Pxf6+ gxf6 23.De8+ en zwart gaat
spoedig mat] 2.Pf6+ Kh8 3.Dh5 Pg8 4.Lxh6 Pxf6 5.exf6 Td8
6.Lg7+ Kg8 7.Dh8#
De laatste puzzel komt uit Alekhine - Apscheneek uit 1933
Wit heeft het gemunt op het veld f7, maar direct slaan heeft geen zin (bijv.
1.Pxf7 Kxf7 2.Lg6+ Kg8 3.Db3 De7 4.0-0 c5 5.axb5 Ld5).
Er moet dus een stuk bij worden gehaald. 1.Lg6!! Pxe5 (Ook 1...fxg6 heeft
niet veel zin. 2.Dxg6+ Ke7 3.Pf7 De8 4.Pxh8 en wit heeft een kwaliteit
gewonnen) 2.Pxe5 Tc7 3.La5 fxg6 4.Dxg6+ Ke7 5.Pf7 (Er zijn betere
zetten zoals 5.axb5 want wit heeft geen haast. Ik heb er voor gekozen de
partij te volgen) 5...De8 6.Pxh8 Tc8 7.Lb4+ en Alekhine had geen moeite
dit te winnen.
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Oplossingen Puzzels uit de April uitgave
1.) Ta8 mat. Een inkomertje.
2.)
Th8+ Kxh8 2. Df8 mat. Th8+ is een zogenaamde magneetzet. De zwarte
koning moet wel slaan, waarna de witte dame toegang krijgt tot het veld f8. Met
mat als gevolg. Natuurlijk is 1. Df8+ Kxf8 2. Th8 geen mat, want de koning kan
vluchten naar e7!
3.) Ke1 Ke4 2. b6 en zwart kan de witte b-pion niet meer tegenhouden. Door Ke1
te spelen, verkrijgt wit de oppositie ten opzichte van de zwarte koning en pion.
Direct 1. b6 zou fout zijn, vanwege 1. … Kf2 2. b7 e2+ 3. Kc2 e1D 4. b8D en
remise.
4.)
Te8+ Pf8 2. Dxh7+ Het principe van deze oplossing lijkt veel op die van
nummer 2. Het schaak op e8 (1. Te8+) lokt gedwongen het paard naar f8 (2. …
Pf8). Dat maakt 2. Dxh7 mogelijk. Het paard op f8 staat gepend door de toren en
kan dus niet de dame op h7 slaan. Zwart staat mat.
5.)
1. … Te1+ 2. Lf1 Dh1 mat. Wit wordt gedwongen (gelokt) om de loper naar
veld f1 te spelen om het schaak op te heffen. Zwart kan vervolgens mat geven op
h1 met de dame. Natuurlijk niet 2. … Dg2+, want dan volgt 3. Pxg2 en zwart
verliest de dame.
6.)
Dxb4! Door met de dame de toren op b4 te slaan, neemt wit de zwarte
dekking van het veld d4 weg. Er dreigt nu dus 2. Ld4+ met mat daaropvolgend.
Zwart kan dus de dame niet terugnemen en verliest op zijn minst een toren.
7.)
1...Txc3!! Wit kan de toren niet nemen, vanwege 2. bxc3 Df2 en mat. De
witte pion op b2 staat dus gepend door de zwarte toren op a2. Na het dus logische
vervolg 2. Txa2 volgt 2...Tf3+ 3. Ke2 Tf2+ 4. Kd3 Dc7!! (of 4...Dxa2). En wit
verliest (Unzicker –Fischer, 1962, 0-1).
8.) 1. Dxf6. Zwart kan nu niet terugslaan. 1. … gxf6 2. Tg3+ Kh8 3. Lxf6 mat. De
enige redding om niet mat te gaan heeft zwart in 1. … Txb2. Na 2. … Dxb2 staat wit
een volle toren voor.
9.) Kc1!! Lg6 ( of 2. … Lh7) 2. d7 Kc7 3. Pe6+ Kxd7 4. Pf8+ en 5. Pxg6 ( of 5. …
Pxh7) met loperwinst. Met de zet Kc1 dwingt wit de zwarte loper naar een veld
waar hij altijd verloren gaat. Niet goed is 1. La2 vanwege Kb2 en de loper gaat
weer verloren. Op 2. … Ld3 of 2. … Le4 volgt 3. d7 Kc7 4. Pe6+ Kxd7 en 5. Pc5+
met loperverlies.
10.)Dh6!! Gxh6 2. Pxh6 mat. Na 1 Dh6 kan zwart het mat nog even uitstellen. 1. …
Lf6 2. Lxf6 Db6+ 3. Pbd4 Dxd4+ 4. Lxd4 met eveneens ondekbaar mat.
11.)Da8+ Pxa8 2. Pa7+ Kb8 3. Pxc6+ Kc8 4. Pxe5. Zo wint wit een stuk. Alle
zetten van zwart zijn in deze variant gedwongen. Met 1. Da8+ leidt wit niet alleen
de variant in, het is ook een veldruiming voor het paardschaak op a7. Niet goed is
de eerste zet 1. Lxc7, vanwege 1. … Txg2+! en wit gaat mat.. Bijvoorbeeld: 2. Lxg2
Txg2+ 3. Kf1 Txf2+ 4.Kg1 Tg2 5. Kf1 Df5+ 6. Lf4 Tf2+ 7. Kg1 Dg4+ 8. Lg3 Tg2+ 9.
Kh1 Dxd1+ 10. Le1 Dxe1 mat.
12.)Ra1!! Kxa1 2. Kc1 en wit blijft eeuwig de koning heen en weer spelen van c1
naar c2. Zwart moet wel de toren pakken, anders offert wit de toren voor de pion
met remise. Het is remise in de eindstelling, omdat de zwarte koning is opgesloten
op veld a1.
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