Schaakles jeugd

LEKKER SCHAKEN
Er wordt weer geschaakt in het 2B-home. Het is
een mooi gezicht, enthousiaste spelers die op
gepaste afstand aan het schaken zijn. Alsof we
altijd al met twee tafels spelen, is de nieuwe
opzet probleemloos geïntegreerd. Waarbij de
spelers een vrije keus hebben. Tot nu toe werken
de onderste drie opties goed.
1. Allebei een eigen bord
2. Over de tafel reiken
3. Het bord schuiven

Schaaklessen voor de jeugd gaan weer door. Tijdens de
corona stop werden er nog wel aan enkelingen van de
hogere stappen online les gegeven. Dit geldt dan voor
stap 4 of hoger. Maar sinds twee weken krijgt de gehele
jeugd op de clubavond weer les. Om goed gebruik te
maken van de ruimte in de zaal, het aantal lesgevers en
demonstratieborden wordt er in grotere groepen les
gegeven. Afgelopen donderdag was het onderwerp
‘Openingen’. Maar we zien ook steeds meer lesgevers
terug op de speelavond verschijnen, hierdoor kunnen
zelfs voor sommige groepjes de normale stappenlessen
hervat worden.

Week 24

Opgave (Wit mat in 4)
Peiling KNSB
Eerder hadden we al bericht over de peiling van de KNSB
over het externe KNSB seizoen van volgend jaar. Daarin
werden verschillende scenario’s beschreven. De resultaten
van de peiling zijn inmiddels bekend. Er is gebleken dat de
optie om het seizoen digitaal af te werken, geen steun van
de clubs kan verwachten. Daarnaast wil iedereen graag zo
snel mogelijk weer naar ‘normaal’ toe. Een digitale KNSB
Beker kon wel op wat meer steun rekenen. De uiteindelijke
opzet wordt hopelijk zo snel mogelijk bekend.
Bekijk alle informatie van de KNSB over schaken en Corona
op de vernieuwde KNSB website via de volgende link:
https://www.schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-decoronacrisis

Antwoord vorige keer:
1. … Ta6+ 2. xa6 Kc6 3. b5 Kc5 4. b6
xb6#

Kampioensgroep
De kampioensgroep is aan de gang. Er spelen
dit seizoen 6 deelnemers mee. Daar zitten 2
oud clubkampioenen bij, waaronder de
regerend clubkampioen. De stand tot nu toe:
Ronde 1
Rogier - Arno M
Merlijn - Erik
Yde
- Arno L
Ronde 2
Erik
- Rogier
Arno L - Merlijn
Arno M - Yde
Stand
Yde
Rogier
Erik
Arno L
Arno M
Merlijn

rem
0-1
1-0

0-1
1-0
rem

1.5
1.5
1
1
1
0

We beginnen meteen
met bijna praktisch de
eindstelling. Zwart heeft
Tc8-c2 gespeeld, waarna
wit Db4-xe7 niet kon
negeren. Beide spelers
hebben interessante
mat kansen, met
uiteindelijk een remise
als gevolg. Het enige
jammere, het had een mooiere remise kunnen zijn.

24. … De2 (Zwart dreigt mat op g2, wit moet nu
schaak blijven geven) 25. Td8+ (als zwart hier
slaat met het paard krijg je de stelling uit de
opgave hierboven. Wit zet mat in 4. Niet goed
voor zwart dus)
25. … Kg7 26. Ld4+ Pxd4 (Kh6 Dh4#) 27. De5+
Kh6 28. Df4+ Kg7 (Remise)

27. … Kf6 28. e5+
Als de pion niet wordt gepakt is het remise of
winst voor wit. Het slaan van de pion zijn de
interessante opties. Eerst de koning.
28. … Kxe5 29. Dd6+ Kf5 30. Dd5+ Kf6 31.
Dxd4+ Kg5 (zwart kan met de koning naar h6,
wit heeft geen mat maar wel eeuwig schaak)
Maar mooier is de remise met de dame,
aanschouw!
28. … Dxe5 29. Dh8+
Kf5 30. g4+ Kf4 31.
Txd4+ Kxf3

Kampioensgroep Rogier - Arno
In de eerste ronde van de kampioensgroep moest ik het
opnemen tegen Arno Middelkoop. Op voorhand al een
bijzondere partij door een aantal gebeurtenissen. Ten eerste heb
ik nog nooit mijn 1e pot in de kampioensgroep gewonnen, de
kampioensgroep waar ik bijna standaard 2e in wordt. Daarnaast is
Arno ook een speciale tegenstander. Jaren geleden toen Arno
een hogere rating had dan mijzelf kon hij nooit van me winnen,
maar sinds het ratingverschil is omgeslagen is ook deze statistiek
meegedraaid, waardoor ik nu de grootste moeite heb met Arno.
Het blijft toch bijzonder dat spelletje.

Maar wat kon dan
zo veel mooier? Op
zet 27 had wit
verder kunnen gaan
met Df8+. Dit geeft
ook een remise
stelling, maar wel
meer kansen op een
foutje van zwart.

Merk op dat zwart niet uit het eeuwig schaak kon
lopen door de volgende variant.
28. … g5 29. Df6+ Kh5 30. g4+ Kh4 31. Dh6#

Kan wit een gratis
dame winnen? NEE,
zwart heeft mat via
Tc1! Wit kan niks
anders doen dan
Td3+ en Td4+. Remise, maar wel mooi!

