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Hallo schaak- en damleden 

  

Afgelopen maandag 6 maart werd voor het begin van de clubavond nog even 

stilgestaan bij het overlijden van Fritz Gause. 

Er werden deze avond weer diverse (inhaal)partijen gespeeld. Urbain Diarra en 

Lei Janssen speelden zelfs twee partijen. Verder een verslag van de 

competitiewedstrijd van ons eerste schaakteam en weer de gebruikelijke 

rubrieken. 
  

 

Uitslagen interne competitie schaken 

Afgelopen maandag 6 maart werden weer diverse partijen gespeeld voor de 14e ronde van de interne 
schaakcompetitie. Ook werd er nog één partij ingehaald en één vooruit gespeeld. Urbain Diarra was 
weer eens de snelste deze avond. Hij speelde agressief tegen Peter Koole die tegen het geweld van 2 
torens, dame en loper op de koningsvleugel niet bestand was. De stelling was totaal onhoudbaar 
zodat Urbain zijn eerste punt deze avond binnen had. Het tweede winstpunt was voor Marcel 
Schuman, die tegen Lei Janssen een geslaagde aanval op de koningsvleugel inzette. Lei kon het mat 
niet meer voorkomen en gaf op. Nico Grubben pakte tegen Balan Balachanthiran de volle winst en is 
na enkele goede partijen twee plaatsen gestegen op de ranglijst. Jan Verbruggen wist in een 
spannende partij Jac Janssen te verslaan. Jac kwam zoveel materiaal achter dat verder spelen geen 
zin meer had. Eddy Thewis en Hans Pirée speelden beiden zeer aanvallend en de partij leek remise te 
worden. Eddy offerde een toren voor een pion met aanval op de koning, maar Hans wist deze aanval 
goed af te slaan, zodat hij zoveel materiaal voor kwam te staan dat Eddy op moest geven. Omdat Lei 
Janssen en Urbain Diarra beiden snel hun partij gespeeld hadden, speelden ze deze avond ook nog 
een inhaalpartij, die door Urbain op zijn bekende snelle speelwijze werd gewonnen, zodat hij deze 
avond twee punten binnen haalde. De langste partij deze avond werd gespeeld tussen Yero Derikx en 
Wiel Versteegen. Bijna 3½ uur werd gevochten om een vrijpion van Yero op de a-lijn. Yero kwam in de 
verdrukking en moest door een vork met het paard van Wiel een toren tegen een paard geven en ging 
daarna door zijn vlag, zodat Wiel zijn koppositie aanzienlijk wist te versterken door deze winstpartij. 

Jan Verbruggen is na deze avond gestegen tot een gedeelde tweede plaats, samen met Urbain 
Diarra. Beiden hebben 1½ punt achterstand op koploper Wiel Versteegen. 
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HSDV 1 verliest tegen Horst met minimaal verschil 

Bijna wisten de schakers van ons 1e team een gelijkspel te behalen tegen het schaakzestal van Horst. 
Maar liefst 5 partijen eindigden in remise. Helaas ging één partij verloren voor de HSDV, zodat Horst 
de punten pakte in deze spannende schaakwedstrijd afgelopen zondag in de Riehn te Helden. De 
eerste remise werd behaald door Urbain Diarra op het eerste bord, die in het eindspel geen 
winstkansen meer zag. Daarna speelde ook Pascal Schuman op het zesde bord remise, gevold door 
zijn broer Marcel op het vierde bord, die met een pion achterstand niet meer kon bereiken dan een 
puntendeling. Op het vijfde bord werd de vierde remise van deze middag behaald door Jan 
Verbruggen, zodat de stand nog steeds gelijk was: 2-2. Hans Leenders speelde op het tweede bord 
een spannende partij, maar kwam in een eindspel van paard tegen loper en pionnen zo ongelukkig te 
staan dat er twee pionnen verloren gingen. Hans moest deze partij uiteindelijk opgeven. In de laatste 
partij op het derde bord kwam Wiel Versteegen in het middenspel behoorlijk in de verdrukking te staan 
en moest een pion opofferen om zich nog te kunnen verdedigen. Er kwam tenslotte een eindspel van 
gelijke lopers met pionnen op het bord, waardoor de pion achterstand voor Wiel niets meer uitmaakte 
en de vijfde remise deze middag een feit was. Einduitslag Horst 1 - HSDV 1: 3½-2½.  

Ondanks goed spel van ons team deze zondagmiddag werd toch nog een nederlaag geleden met het 
kleinst mogelijke verschil. In de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen speelt de HSDV 1 tegen 
EWS in de gezamenlijke slotronde in Roermond op 21 mei 2006. 

 

Schaakprobleem: mat in 3 

De oplossing van ons vorige probleem was 1. Tf3-f5. Speeld zwart daarna de pion c6-c5, volgt 2. Tc3-
f3. De koning blijft gevangen zitten. Daarna volgt c5-c4 en Tf5-f4 mat. In onderstaand diagram 
eenzelfde thema: de koning mag niet ontsnappen en er is natuurlijk slechts één goede sleutelzet voor 
wit. 

 

 

Jeugdschaak: enkele basisbegrippen 
Over het algemeen wordt een paard gelijkgesteld aan een loper, maar in zijn algemeenheid is de loper 



iets sterker. De verhouding is 3 voor een paard en 3+ voor de loper. Laat de lopers dus niet zomaar 
door een paard afruilen en als je een paard tegen een loper kunt ruilen, is dat een zinvolle strategie. 
Maar veel hangt ook af hoe het eindspel er uit komt te zien, b.v. hoeveel pionnen er nog over zijn en 
op welke kleur de loper staat met betrekking tot de overgebleven pionnen. Het is wel zo dat een 
loperpaar absoluut sterker is dan twee paarden. Overigens is de dame 10 punten waard (sommigen 
geven de dame een waarde van 9,5 punt), de toren 5 punten en een pion 1 punt. Ook deze waarden 
zijn relatief, want veel spelers zullen nooit hun dame ruilen voor 2 torens. Immers twee torens zijn toch 
wat moeilijker te bespelen als die machtige dame die zoveel velden beheerst. 
  
In feite heeft de koning natuurlijk geen puntenwaarde, maar je kunt zijn speelsterkte wel in punten 
uitdrukken. En dat zijn er best nog veel, nl. 4 punten. Daarmee wordt bedoeld dat de koning sterker is 
dan een paard of een loper maar zwakker dan een toren. Een algemeen advies is dan ook in het 
eindspel om de koning te activeren. Die kan met zijn 4 punten goed werk verrichten, als het ten minste 
niet te gevaarlijk is, d.w.z. dat er niet te veel stukken meer op het bord mogen staan. In feite is het zo 
dat een koning sterker wordt naarmate er minder stukken op het bord staan. 
  

In de opening: 
Ontwikkel eerst de paarden, daarna de lopers, breng de koning in veiligheid (met de rokade) en als 
laatste haal je de torens erbij. Het is logisch dat de paarden als eerste geactiveerd moeten worden. 
Op de basis b1 en g1 zijn ze nauwelijks actief (slechts 3 bereikbare velden) en als je ze op c3 resp. f3 
zet, zijn ze meteen optimaal (8 bereikbare velden) actief. Terwijl het voor lopers nog niet meteen 
duidelijk is waar ze het best geplaatst kunnen worden. De koningsloper van f1 kan na g3 naar g2 of na 
opspelen van de e-pion naar e2, d3, c4 of b5. Omdat er dus voor de loper al snel meer keuze is, is 
deze regel te begrijpen. 
Wereldkampioen Lasker adviseerde om minimaal 1 pion in het centrum te plaatsen, daarna de 
paarden en vervolgens de lopers te activeren. 
Anderen formuleerden hierover: ontwikkel de paarden voor de lopers, vooral voor de dameloper (die 
van c1); Soms wachten lopers in de eigen gelederen totdat het karakter van de stelling bepaald is. 
  

Voor de opening gelden nog de volgende algemene adviezen. 
Ontwikkel je stukken voor maximale beweeglijkheid en effectiviteit. 
Zet je stukken niet ergens neer waar ze makkelijk verdreven kunnen worden (door pionnen); 
Speel niet zomaar tweemaal met een stuk in de opening; 
Pionzetten in de opening doe je alleen als hulpmiddel voor de ontwikkeling van je stukken. 
  

Over de rokade: 
Reti zegt dat je pas moet rokeren als je geen betere zet hebt, maar veel spelers doen het eerder. 
Rokeer niet automatisch, maar doe het om de koning in veiligheid te brengen en/of de toren te 
betrekken in het spel. Een rokade is dus een heel nuttige zet: je koning komt veilig te staan en de 
toren komt uit zijn hoek. Heel vaak komt het voor dat je partijen ziet waar alleen maar op de aanval 
wordt gespeeld en de rokade achterwege wordt gelaten. Maar dit gaat vaak fout en de toren blijft in de 
hoek staan en doet dan een hele partij niet mee. De partij wordt dan verloren terwijl de toren nog in de 
hoek staat. In feite heb je dan de hele partij met een toren minder gespeeld. De rokade is een reële en 
goede zet die liefst zo vroeg mogelijk dient te geschieden. Soms kan men verstandig wachten met 
rokeren totdat de tegenstander rokeert, zodat men (uit veiligheid) naar dezelfde kant kan rokeren. 
Verder is het belangrijk om in een partij tactisch te denken. Ga niet allerlei berekeningen maken in de 
trend van: wat kan ik allemaal doen als de tegenstander die of die zet doet, maar ga zoeken naar die 
ene zet die zowel aanvallend als verdedigend goed is. 
  
Een mooi voorbeeld van een sterk paard in een tactisch gespeelde partij laat het onderstaande 
diagram zien: het zwarte paard op d4 is ijzersterk geworden. Het had zwart enkele zetten gekost om 
dit paard hier te krijgen, maar nu heeft zwart ook wat. Wit heeft zojuist Pd1-e3 gespeeld. Zwart kan nu 
gaan oogsten: Pd4-b3+ en wit heeft niets anders dan het zwarte paard te ruilen voor een toren waarna 
ook de vrijpion op de a-lijn uiteindelijk niet te houden is. Wit kan dan nog wel een hele poos 
doorspelen maar bij het juiste spel van zwart zal voor wit toch langzaam maar zeker de partij verloren 
gaan. 
 



 

  

 

Voor alle uitslagen en standen zie onze website: www.hsdv.tk 
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