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Hallo schaak- en damleden 

Nog één schaakronde te gaan en dan kan de indeling worden gemaakt voor de 

play-offs. Deze laatste speelronde is op 24 april en dan dienen alle partijen 

gespeeld te zijn. In ieder geval zullen bij de play-offs drie nieuwe spelers 

meedoen, nl. Ferrie van der Touw, Carsten Daniëls en Guus Jagers. Ferrie is de 

vader van ons jeugdlid Max en Carsten en Guus zijn jeugdleden die voor het 

eerst bij de senioren mee zullen gaan spelen. De speeldata voor de play-offs zijn 

1, 15 en 22 mei 2006. Zodra de poules bekend zijn zullen we hier uiteraard op 

terug komen. Verder in deze nieuwsbrief de gebruikelijke rubrieken en we 

hebben een artikeltje over het bekende schaakprogramma Chessmaster 9000. 
  

 

Uitslagen interne competitie schaken 

Er werden afgelopen maandag 3 april drie partijen geschaakt. Johan Zonneveld behaalde een 
overwinning op Jac Janssen, zodat Johan één plaats steeg op de ranglijst. De tweede partij werd 
gespeeld tussen Urbain Diarra en Wiel Versteegen, de nummer 3 en 1 van de ranglijst. Het werd een 
siciliaan waarbij Urbain met wit de aanval zocht. Urbain kreeg na een afruil van loper met paard op de 
12e zet een ongelukkig dubbelpion op de c-lijn, waarop Wiel de aanval ging richten. Urbain verloor na 
het afruilen van diverse stukken een pion en ging daarna in de fout door in een toreneindspel met een 
minpion zijn laatste toren af te ruilen, waarna het pionneneindspel door Wiel gewonnen werd. De 
langste partij van de avond werd gespeeld tussen Wim Oosthuizen en Hans Pireé. Hoewel Hans in 
het middenspel een pion achter kwam te staan vocht hij terug en kwam in een passieve stelling op 
voorsprong. Wim had enkele gevaarlijke dreigingen maar uiteindelijk kon Hans met dame, toren en 
paard een aanval op de koning inzetten en moest Wim opgeven..   

De inhaalpartij tussen Pieter Koole en Eddy Thewis eindigde in een overwinning voor Eddy met zwart. 
Het was een spannende en zeer scherpe partij. Op e4 antwoordde zwart met c5, een siciliaan dus. 
Zoals in een oer-siciliaan ging zwart volop voor verovering van de damevleugel en wit op de 
koningsvleugel. Zwart veroverde een pion met een sterk initiatief als compensatie voor wit. Zwart 
rokeerde niet om de gaten te dichten en ging volop in de tegenaanval. Rond zet 20 maakte Pieter 
echter een blunder en leverde pardoes zijn zwarte loper in. In één klap wqerd wits stelling 
onverdedigbaar en een 7-tal zetten later gaf wit dan ook op. Het was een korte, felle en zeer mooie 
partij die zonder wits blunder op zet 20 zeker nog alle kanten op kon. 
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De nog te spelen partijen van de schaakcompetitie zijn: 
  
ronde 2: 
Yero Derikx - Wim Oosthuizen 
  
Ronde 10: 
Wim Oosthuizen - Nico Grubben 
  
Ronde 12: 
Yero Derikx - Pieter Koole 
  
Ronde 13: 
Lei Janssen - Wim Oosthuizen 
  
Ronde 15: 
Pieter Koole - Wim Oosthuizen 
Hans Leenders - Yero Derikx 
  
Ronde 16: 
Eddy Thewis - Hans Leenders 
  
Ronde 17: (24 april) 
Hans Pirée - Marcel Schuman 
Wiel Versteegen - Wim Oosthuizen 
Hans Leenders - Urbain Diarra 
Yero Derikx - Eddy Thewis 

 

 

Schaakprobleem: mat in 3 

De oplossing van vorige week was: 1. Ld5-g2. Een verrassende zet en hoewel zwart diverse 
vluchtwegen heeft zullen alle varianten naar het mat in 3 leiden, b.v. c5-c4, 2. Db3-b6+, Kd6-d7, 3. 
Lg2-h3 mat. 

Ons nieuwe schaakprobleem is weer een mat in 3 en wit begint.  Dit probleem is makkelijker als het 
vorige maar wit zal toch secuur moeten spelen om de zwarte koning te vangen. 



 

 

Jeugdschaak: ruilen of niet 

Jeugdspelers zullen vaak zonder veel na te denken hun stukken afruilen, dat geeft immers zo'n mooie 
lange rij stukken naast het bord. Toch is het vaak beter om juist níet af te ruilen om een partij remise te 
houden. Een vaak voorkomend eindspel zijn de partijen waarbij beide spelers nog één toren en 
diverse pionnen op het bord hebben staan. Wees dan uiterst voorzichtig en ruil niet te snel de laatste 
toren af, zeker als je een pion achter staat. Met een toren is een remise bereiken veel makkelijker dan 
met de koning en pionnen. Een mooi voorbeeld van zo'n foute afruil laat het volgende diagram zien. 

 

Wit staat een pion achter en heeft zojuist Tb2-d2 gespeeld. Deze kans pakte zwart direct en de torens 
gingen in de doos. Nu heeft wit echter een probleem. De zwarte koning kan nu ongehinderd naar d5 
komen en wordt die pluspion het verschil tussen winst en verlies, zoals het volgende diagram laat zien 
van dezelfde partij enkele zetten later. Zwart heeft Kc4-b3 gespeeld en nu is wit in zetdwang. Óf pion 
c3 gaat verloren óf er komt voor zwart een vrijpion bij op de h-lijn. De partij is verloren voor wit. Met de 
torens nog op het bord had wit veel meer bewegingsvrijheid gehad en was de partij waarschijnlijk in 



remise geëindigd. 

 

 

Getest: Chessmaster 9000 

Het schaakprogramma Chessmaster is al vele jaren in omloop en is inmiddels al aan de 10e update 
toe. Dit programma is erg populair bij clubschakers: er zijn immers vele tegenstanders te vinden op 
ieder niveau, met ratings van 23 tot grootmeesterniveau met een Elo-rating van ruim 2800. De foto's 
van de tegenstanders op de diverse niveau's geven het idee dat je tegen een menselijke tegenstander 
speelt. De aangegeven Elo-rating ligt wel een stuk hoger als de rating die we bij onze schaakclub 
gebruiken, zodat het voor een clubspeler mogelijk is om tegenstanders met een rating van 2100 tot 
zelfs wel 2300 te verslaan. Er kunnen ook schaakproblemen en stellingen opgezet worden die de 
computer vervolgens oplost of de stelling gaat analyseren. In het oplossen van schaakproblemen kan 
niemand tegen de Chessmaster op. De schaakproblemen die we in onze nieuwsbrief plaatsen lost hij 
binnen één seconde op. 
Het speelbord kan aangepast worden en er zijn diverse soorten stukken beschikbaar, maar de meeste 
zijn zo futuristisch dat je totaal geen overzicht meer hebt op het speelbord. In de onderstaande 
afbeelding staan de meest duidelijke schaakstukken afgebeeld. Het speelbord van Chessmaster is 
echter wat klein uitgevallen en zodra het bord groter wordt gemaakt komt er bij de zwarte stukken een 
lelijke witte rand omheen, die met geen mogelijkheid weg te krijgen is. Ook zijn de kleine roze letters 
voor de diverse menu's bovenin slecht leesbaar. Maar verder is Chessmaster 9000 een prima 
schaaktegenstander voor ieder niveau en heeft vele mogelijkheden. Er kunnen zelfs hele toernooien 
gespeeld worden met diverse computertegenstanders waarvan je het niveau van te voren kunt 
bepalen, inclusief de speeltijd voor iedereen. Een aanrader dus, zeker voor een beginnende schaker 
om schaakervaring op te doen. 
Chessmaster 9000 (de 10e editie is in aantocht) is in diverse (computer)winkels te koop, maar is ook 
de leen bij de bibliotheek in Panningen. Het programma kan dan thuis geïnstalleerd worden en de cd's 
kunnen daarna weer terug naar de bieb. 



 

Chessmaster 9000 in actie met diverse submenu's geopend. In deze partij heeft de computer 
minder tijd dan de menselijke tegestander en dat is ook een manier om zijn speelsterke af te 
zwakken. 

 

Schaakspreuk: 

 

 

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