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Je moet het maar zien.., en dan nog durven ook..! 

 

Onderstaande stelling toont een evenwichtig beeld; wit wellicht meer aanval-
lend. Zwart heeft inmiddels gerokeerd en heeft zijn verdediging redelijk op or-
de. Toch sluipt -nauwelijks zichtbaar- een addertje over het bord… 

Wit wil ook rokeren maar wacht daar uit-
eindelijk mee tot zijn allerlaatste zet. 

<<   Stelling; wit is aan zet. 

Met behulp van een uiterst krachtige 
‘magneet’ weet wit zwart tot capitulatie 
te dwingen. 
Bijzonder in deze partij is wel, dat het 
ultieme mat na zo’n acht -min of meer- 
gedwongen zetten met wit’s  lange ro-
kade wordt beslecht.  
Zie jij de oplossing ? 
 

Op de pagina 28 vind je de ontknoping; maar natuurlijk zoals een echte schaker 
betaamt: “Eerst zelf je hersenen kapot pijnigen..!” 
 
 

Een ‘Oekraïense Onsterfelijke’ Partij - slotfase 
 

Wellicht een toepasselijke benaming juist in deze tijd. De partij komt uit de 
slotronde van het Oekraïens kampioenschap in 1937. 

In  Kiev speelden de finalisten Kortsjmar 
en Poljak tegen elkaar.  

Nevenstaande stelling geeft de slotfase 
weer uit deze partij, die bekend staat als 
de ‘Oekraïense Onsterfelijke’. 
Wit is aan zet en weet het mat zeer cre-
tief af te dwingen in 4 zetten. 
 
Ook hier de vraag of jij de oplossing ziet. 
Op pag 9 is de volledige partij weergege-
ven; daarin vindt je vanaf de 22e zet de 
‘onsterfelijke’ ontknoping. 
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Van de Veurzitter 
 
50 jaar geleden werd de WK match tussen Boris Spasski en Bobby Fisher ge-
speeld.  
De ’wedstrijd van de eeuw’ tussen de twee beste schakers werd gespeeld op 
neutraal terrein in IJsland. In Reykjavik stond niet alleen het WK op het spel, 
maar het was ook een duel tussen Amerika en de Sovjet-Unie op het hoogte-
punt van de koude oorlog. 
Oost en West stonden in die tijd lijn-
recht tegenover elkaar. Een Ameri-
kaan, die in het midden van de kou-
de oorlog de Russische wereldkam-
pioen uit durfde te dagen en won!.  
Een historische sportgebeurtenis die 
destijds voorpagina nieuws was. 
 
Nu, 50 jaar later, staan Oost en West 
weer tegenover elkaar. 
Een gruwelijke oorlog in de Oekraïne maakt duidelijk dat we in 50 jaar weinig 
hebben bijgeleerd. 
 
Over en weer worden sancties opgelegd. Handelsverdragen worden stop ge-
legd, financiële tegoeden bevroren en diverse grote sportverenigingen verlie-
zen hun Russische geldschieters. 
Russische sporters worden uitgesloten van deelname, de Champions League 
finale wordt niet in Sint Petersburg gespeeld enz. enz. enz. 
 
Hoe bijzonder kan dan een potje schaken zijn. 
Op 12 maart was ik voor de KNSB competitie scheidsrechter in Delft. Is dat zo 
bijzonder? Nee, maar bijzonder was wel dat Andrej  Orlov, van oorsprong uit 
Rusland en nu spelend onder de FIDE vlag, en Aleksandar Berelowitsch, van 
oorsprong uit Oekraïne en nu spelend onder de Duitse vlag, naast elkaar in één 
team speelden. De twee gingen vriendschappelijk met elkaar om. Zo kan het 
dus ook, dacht ik even.  
Laten we blijven schaken. 
Ongeacht onze herkomst, politieke idealen, seksuele geaardheid, geloofsover-
tuiging, huidskleur of wat dan ook.  
Sport verbroedert. 

Ton 
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Een terrassenrijk en vertrouwde ‘schaak’-locatie’ 

‘Boerderij  De Loonsebaan’ 

Loonsebaan 88 ~ Vught 
 

De nieuwe clublocatie 
 
Een verrassing wellicht; want tijdens de Corona-periode kwam het bericht 
dat de huidige clublocatie bij Van Berkel niet meer beschikbaar is 
Bij ‘Boerderij De Loonsebaan’, voorheen heette het nog ‘Den Heuvel’, kon-
den wij dit seizoen van start gaan op elke dinsdagavond.  
De 3e Coronagolf strooide meteen al roet in ’t eten. De locatie mocht voor 
beperkte tijd open en op een gegeven moment zelfs helemaal niet meer 
open. 

Gelukkig kon het Bertie Brandwijk seniorentoernooi / Brabants veteranen-
kampioenschap wel doorgaan. we maar van de ‘kopse kant’ zouden spelen. 
Inmiddels zijn de openingstijden weer normaal. 
Naast de interne competitie (op dinsdagavond) Ook externe competities 
(meest op zaterdag) kunnen hier plaatsvinden. 
 
Vroeg in de avond speelt op dinsdag ook nog de Vughtse jeugdschaakclub. 
Een mooie nieuwe locatie die beschikt over ruime parkeergelegenheid. 
De boerderij is gelegen tegenover het tenniscomplex Wolfsbosch en grenst 
aan het bos rond de Vughtse Heide.  
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En passant 
 

Het werd wel weer eens tijd voor een clubblad. 
Het schaken lag zowaar zo’n 1½ jaar stil. Even was er een tussen-‘pauze’ toen 
mochten we weer, maar ja, alleen aan de kopse kant van de tafel.., zo ver van 
elkaar dat er nauwelijks te promoveren viel. 
De coronacrisis heeft toch wel veel invloed gehad. 
Ook nu nog komt het schaakgebeuren op onze nieuwe locatie wat moeizaam 
op gang; maar de meesten weten de weg nu inmiddels wel te vinden. 
 
Opmerkelijk was wel de enthousiaste en voltallige deelname van de jeugd bij 
het online-schaken met het chessity-leerprogramma. 
Er zijn héél veel ‘sterren’ gescoord en daarbij ook de nodige diploma’s behaald. 
De chessity-beoefenaars weten wel wat dat betekent. Ook werd aan veel toer-
nooien meegedaan. 
Tijdens de eerste les op onze nieuwe locatie had Wolter een stapel aan prijzen 
uit te reiken aan behaalde diploma’s, overwinningen en enthousiaste deelna-
me. 

 
Over ‘sterren’ gesproken. In alle stilte 
weet een nog schuchter ogende knul uit 
India, 16 jaar oud, tijdens een online-
toernooi voor elite spelers zomaar we-
reldkampioen Magnus Carlsen te verslaan.  
Door deze zege werd Rameshbabu 
Praggnanandhaa de jongste persoon die 
Carlsen, wereldkampioen sinds 2013, wist 
te verslaan.  

 
Zeer opmerkelijk wordt mogelijk een nieuwe ‘schaak’-attractie op de Efteling.  
Een zeer bijzondere partij die een voormalige pastoor uit Kaatsheuvel hier in 
Vught wist te vereeuwigen, werd daar min of meer aanleiding toe. Het was een 
rapid-partij, die tijdens een toernooi in ‘DePetrus’ werd gespeeld. Hij betitelde 
deze partij als ‘De Parel van Vught’. 
 
Met enige nostalgie blikken we natuurlijk ook terug naar onze oude locatie van 
Van Berkel aan de Vlasmeersestraat.  
Want ach.., die biljarters, de bitterballen, Bart en Cis… 
 
Een clubblad met een lach en een traan ! 
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Vughtse 
wijnkoperij 
Slijterij  
 
 
Adres: 
Koestraat 35 
5261 CL  Vught 
 
 
Telefoon: 
073 6562455  

https://www.google.nl/maps/uv?hl=nl&pb=!1s0x47c6eec8a325be2d:0x6a802b1296171b16!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMJkNbyT9YvDo92SPY9lT7eN7rNM_YEC7JltRQ=w239-h160-k-no!5svughtse+wijnkoperij+-+Google+zoeken&imagekey=!1e10!2sAF1QipMJkNbyT9YvDo92SPY9lT7eN7rNM_YEC7JltRQ&sa=X&ved=2ahUKEwjJ19LFgs7cAhXQaVAKHZY3DBkQoiowDHoECAcQCQ
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Schaak competitie komt schoorvoetend op gang 

 
De Corona heeft wat op z’n geweten. 
In alle sporten zie je het, ook evenementen en bijeenkomsten; lang niet ieder-
een is al in het vertrouwde ritme. 
Zoöok zagen we het met het schaken. Een nieuwe locatie, nieuwe gezichten; 
het zou allemaal moeten kunnen, maar toch… 

 
 
Gelukkig was er het online-
schaken. Veel schaakgenoten 
trokken zich terug tot dit fe-
nomeen. 
Dat heeft voordelen, maar de 
ervaring leert (mij) dat het 
ook nadelen kent. 
Waar gaat het om? 
 

Reeds lang vóór de Corona zijn entree deed had ik al een vaste schaakmaat 
voor op het scherm. Wij zijn tegen elkaar opgewassen. De computer houdt bij 
hoeveel winst-, verlies en remisepartijen hebt gespeeld. Grafisch wordt de be-
kende ‘golf’-beweging in beeld gebracht; soms tot grote hoogte dan weer in 
een diep dal. Het verveelt nauwelijks; na elk einde wordt door deze of gene een 
nieuwe partij gestart. 
 
Wat natuurlijk wel mooi is, is dat de zettenreeks wordt vastgelegd. Je kunt de 
partij na afloop eenvoudig en vlot even naspelen en zien waar het goed, dan-
wel fout is gegaan. 
Overigens heb ik het gevoel dat het handmatig noteren van een partij, zoals 
tijdens de competitie, concentratie en oplettendheid ten goede komen. 
 
Ondanks het oneindig aantal mogelijkheden gedurende het schaakspel zullen 
partijen tegen een en dezelfde tegenstander een bepaald verloop krijgen waar 
nog wel eens wat wordt ‘uitgeprobeerd’; het gaat immers toch nergens om. 
je kunt dan tot vindingrijke oplossingen komen; maar bij gebrek aan een diep- 
en breed gemaakte analyse komt ook hier de ‘afstomping’ in ’t geding. 
 
Wil je het ‘wondere-wereld-aspect’ van het schaakspel blijven ervaren geldt het 
advies regelmatig te blijven schaken, ook achter een bord, met klok, en notatie 
tegen zoveel mogelijk verschillende tegenstanders. 
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Schaakcursus aan volwassenen 
 
In het kader van ons 50-jarig bestaan zijn we een schaakcursus gestart  
aan  50-plussers en 50-minners; volwassenen dus van de midden generatie. 
In ons wat vergrijzend ledenbestand is het natuurlijk wel verstandig een en-
thousiaste generatie schakers in ons midden te hebben die ook aansluit op de 
aankomende jeugd. 
En de jeugd komt eraan..! Van sommigen is het nu al moeilijk te winnen. 
En wat is niet mooier als vaders en moeders samen aan hun schakende kin-
deren op kunnen trekken. Ook voor jonge grootouders is het natuurlijk fantas-
tisch als zij een stevige partij mee kunnen spelen. 
 
Kortom, op dit moment loopt de 2e (vervolg)-cursus. 
Deelnemers weten inmiddels hoe de stukken gaan en slaan; leren de eerste 
strategieën in aanval en verdediging en kennen de doelstellingen van het spel. 
De cursus wordt gegeven in een locatie van de KBO aan de Esschestraat. 
Er is steeds plaats voor 10 tot 12 personen. De cursus is opgedeeld in vijf the-
ma-avonden en is steeds op maandag van 19:30 tot 21:00 uur. 

 
Naast oefeningen op het 
bord wordt ook huiswerk 
gedaan met de werk-
schriften van het stap-
penplan van de KNSB.  
Naar ons idee is men 
zeer gemotiveerd over de 
cursus en over het 
schaakspel in het bijzon-
der.  
Voor de meesten opent 
zich een nieuwe wereld. 
 

Natuurlijk is het leuk als zij zich ook welkom heten op de vereniging. Er wordt 
ook al wel aangeboden om vrijblijvend één of meer avonden een kijkje te ne-
men. 
Hopelijk is er een bye-speler die hem of haar een leerzaam privé-
schaakles/partij kan geven. Vooralsnog wordt vrijblijvend doorgeoefend op 
dinsdagmiddagen tijdens de denksport-middag op De Rode Rik. 
Sije probeert de cursisten ook onderling te laten spelen via het Lichess-
programma. 
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Een ‘Oekraïense Onsterfelijke’ 
 
Kortsjmar  Poljak (zwart)    Oekraïens kampioenschap in Kiev 1937 
 
1.    e4   e5   
2.    Pf3  Pc6   
3.    Lb5  d6   
4.    d4  Ld7   
5.    Pc3  Pf6   
6.    0-0  Pxd4   
7.    Lxd7+  Dxd7   
8.    Pad4  exd4   
9.    Dxd4  Le7   
10.  Td1  0-0   
11.  e5  Pe8   
12.  Lf4  a5   
13.  Td3  Ta6   
14.  Te1  Df5  
Hierna gaat het rap berg-
afwaarts; ook na 14. … 
Tc6 15 Tg3 komt zwart’s 
stelling onder grote druk. 

15.  Pd5  Ld8   
16.  exd6  Pxd6   

 
17.  Tg3  f6   
18.  Lh6  Tf7 

Stelling na 18. …. Tf7 

 
19.  Pb4!  axb4   
20.  Dxd6  . . . . 
Een ‘schijn’-dameoffer 
waar zwart niet in moet 
trappen: 20. …Txd6  21. 
Te8+ Tf8  22. Txg7+ Kh8  
23. Txf8 # 

20.  . . . . Dd7   
21.  Dd5!   . . . .

 
Een mooie zet in deze 
partij. Wit dreigt:  22. 
Txg7 terwijl na 21. … 
Dxd5  22. Te8+ mat volgt.  

21.  . . . . Kf8 

Stelling na 21. …. Kf8 

22. Txg7  Dxd5  
(of: 22. … Txg7  23. Dxd7) 
23. Tg8+!  Kxg8   
24. Te8+  Tf8   
25. Txf8 # 
 
Schitterend opgelost !

 

!  Het slot van de partij was tevens de oplossing van de stelling op pagina 2...! 

 

Schaakolympiade te Moskou verplaatst naar Chennai - India 
 

Het de Fide gelukt om de aan Moskou toegewezen organisatie van de 44e schaak-

olympiade over te dragen aan Chennai, het vroegere Madras in India. 

Deze stad  was in 2013 reeds gastheer van de tweekamp Carlsen - Anand. 

Ook wordt in Chennai beslist wie de Fide de komende jaren zal gaan leiden.  

Onder normale omstandigheden zou de zeer gewaardeerde Russische voorzitter 

Arkadi Dvorkovitsj vanwege zijn grote verdienste worden herkozen. 

 

Echter liet Dvorkovitsj in een interview weten fel tegenstander te zijn van de 

oorlog en dat ‘zijn gedachten bij de Oekraïense burgers waren’.  

Deze uitspraken blijven naar verwachting niet zonder gevolgen. Onder druk van 

Poetins partij ligt het voor de hand dat Dvorkovitsj vanwege zijn nationaliteit 

terug moet treden in zijn funktie als Fide-president. 
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Valt hier iets voor te zeggen…? 
 

Weekartikeltjes in Klaverblad 
Een geregelde publicatie geeft wat meer bekendheid aan de club. Wekelijks 
op een vaste plek steeds een rubriekje over het fenomeen ‘schaken’? 
Denk aan: 

• een activiteit: cursus, simultaan, resultaat; 
• een schaakprobleem, partijfragment op diagram 
• schaakanekdotes 
 
Schakende Oekraïeners mee laten spelen..? 
Van Oekraïeners is bekend dat zij kunnen schaken (net als Russen trouwens). 
Misschien kunnen we als vereniging een initiatief starten om voor vluchtelin-
gen door bv. een toernooi te organiseren. Gemeente Vught en KNSB kunnen 
hier behulpzaam in zijn. 
 

De Vughtse Toren op de Vrijmarkt tijdens Koningsdag 
• De Petrus vraagt naar ons Grootstukken schaakspel voor in de kerk 

• Een kraam op de Vrijmarkt voor schaakboeken, -spellen en -klokken 

• Opbrengst voor club of ’n goed doel..? 

• Straatschaakspel zou bij mooi weer ook buiten kunnen ? 
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Van Berkel  -  een stukje nostalgie … 
 

Het was wel even wennen natuurlijk. 
Na al die jaren gezellig en sfeervol in De Geregthof te hebben geschaakt en na-
beschouwd en gekaart. 
Van het een op andere moment zou volgens Fons de zaal niet meer het rende-
ment brengen als gewenst; dit afgezet tegen een tafel met bv. 4 bridgers.  
Wel, een paar jaar later zou De Geregthof voor goed sluiten. 
 
Er volgde een intensieve discussie hoe nu verder. Een soortgelijke huisvesting 
was moeilijk te vinden. 
Of het was te duur, of de dinsdagavond kwam niet uit of de ligging was niet 
gunstig. 
Uiteindelijk viel de keus op zaal-café Van Berkel a.d. Vlasmeersestraat. 
De eerste kennismaking was wederzijds aftastend. Een norse Bart; je ziet ‘m 
denken; wat moet ik met die thee- en frisdrinkende denkers? De biljarters 
vroegen zich ook af wat voor ’n zoo-tje Bart nu in huis binnen haalde. Ondanks 
grote verschillen hadden schakers en biljarters  toch wat gemeenschappelijks.  
Ze dronken graag wat, deelden samen stamtafel en toilet; bovendien -bleek 
later- konden enkele schakers ook aardig overweg met het biljart. 
 
Aanvankelijk ontpopte Bart zich in onze ogen tot een mopperende barman, 
maar hield steeds wel rekening met onze wensen.  
Vrij snel gingen ‘foute’ dranken (Sonnema B.) door de gootsteen, werd er voor 
de ex-Limburgers ‘Elske’ naar binnen gesleept en voor een schaker uit Vlijmen 
ook nog een vuil-kleurig likeurtje. Naast de diverse exquise Whisky-soorten 
werd achter de bar ook ruimte vrijgemaakt voor chocomel, tomatensap en di-
verse vruchtensapjes. Van ieder was bekend of de tonic met of zonder citroen 
geserveerd moest worden; of welk type thee deze of gene wilde. 
 
Als tijdens de avond het drankgebruik terugliep werd het tijd voor de mond-
verbrandende bitterballen waarmee de behoefte aan spiritualiën e.d. weer 
driftig werd opgevoerd. 
Subtiel was altijd de met drank beladen loop naar de zaal. Het ging vaak fout bij 
de klemmende zaaldeur. 
Het voorstel voor een wegzet-tafeltje vóór, en een meeneem-tafeltje achter de 
deur voor het knoei loos afleveren van de drank is nooit ter harte genomen.. 
Meestal kon Bart het éénhandig afhandelen, of hij schakelde wat  biljarters in 
om de deur te openen (en sluiten). 
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Allengs groeide het gast-
heerschap. Tijdens toer-
nooien werd de hele zaak 
opengegooid; en tijdens de 
middagpauze werd een 
heerlijke lunch bereid. Cis, 
Bart e.a. serveerden de 
kippensoep, broodje Kaas, 
ham of kroket en het biljart 
funktioneerde voor de ver-
dere bevoorrading en als 
prijzentafel. 
 

<  Het Biljart als dis… 

 
Zelfs de vloerbedekiing van het 
café kreeg een geheel andere 
funktie. Deze bleek uitstekend 
geschikt voor een mobiel straat-
schaakspel. Een spel voor buurt-
feesten, scholen en instructie. 
Ook in DePetrus konden we 
soms de straatschaakspel-
vloerbedekking kwijt. 
 

Schaakspel voor instruc-
tie op Bart’s vloerbedek-
king> 

 
Voor mindervaliden had Bart altijd snel een oplossing; een paar houten balkjes 
en de ene tafel ‘hing’op de andere en Jacques Willaerts kon aan de gang.  
 
Furieus kon Bart zijn als schaakbord en stukken het café binnengeleept werden. 
Het café was er voor andere zaken; zeker niet voor de concentratie. En gelijk 
had ie. Voor de ouderen en de minder ter been zijnden bracht hij altijd het 
drankje na. 
 
Zowel achter de bar als aan de stamtafel kwamen de partijen nog eens breed-
sprakig aan de orde. Bart nam het allemaal voor waar aan. Soms dacht je zelfs 
dat hij daar ook al verstand van had. Hij had natuurlijk niet voor niets al die 
clubladen onder de toonbank bestudeerd. 
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Had iemand iets vergeten of was er weer een fietssleuteltje kwijt; meestal 
kwam Bart al met de oplossing (“was je wel met de fiets?”; “Kijk eens in de 
doos met schaakstukken..”). 
Soms was er daadwerkelijk iets kwijt. Schaakstukken met name. Nou was be-
kend dat Jan Oud steeds zijn eigen stukken meenam en door het versleten zak-
je verloor. 

 
Schaakstukken kwijt ..?  Hans Fagel schreef daar een anekdote over… 
 

Het viel de laatste tijd op, dat er 

steeds weer stukken  verdwenen  uit 

de  vele schaakspellen die de vereni-

ging rijk is.  

  

Na een aantal vermissingen toch 
maar eens de barkeeper geraad-
pleegd of hij niet iets over die ver-
dwenen stukken heeft gemerkt…  

 

“… Dat vraag je mij…?”   

vraagt de cafébaas verbouwereerd,  

“… Dat kan ik je wel vertellen…  

Elke week wel vertrekken er hier  een aantal met een stuk in de kraag..!”  

 

 

Nu, ruim 12 jaar later, verlaten we Van Berkel en verhuizen naar Boerderij ‘De 
Loonsebaan’ 
Wij koesteren de herinneringen daar, en zoals Hans Ploem het ooit verwoord-
de: 
 
“Alles heeft zo zijn keerzijde.  
Bij winnen dreigt ijdelheid en arrogantie; verlies 
daarentegen leidt naar zelfkennis en bescheidenheid. 
Het grote genoegen blijft.  
De Dinsdagavond is een schitterende ster aan de 
hemel van kleine lichtjes die behoren bij het leven in 
een doorsnee week.  
Dinsdagavond eindigt altijd bij Bart’s bar.   
Prosit, Gezondheid en Succes ! “  
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Verlaten.., en nieuwe gezichten… 
 
Nu, zo ‘na’ de Corona moeten we toch tot de conclusie komen dat het schaken 
nog wat schoorvoetend op gang lijkt te komen. 
Nog niet iedereen is vertrouwd met de nieuwe locatie en sommigen ook heb-
ben de club verlaten. 
 
Zo missen we van het 1e team natuurlijk de gebroeders Marc en Wim Viering, 
en de haast onverslaanbare Cees Koopmans.  
Cees is qua club verhuist naar het uiterste zuiden van Limburg. 
 
Ook misten we een tijd lang Geert v.d. Cruijsen; maar is inmiddels weer duide-
lijk aanwezig. Gerard van Kalmthout beperkt zijn schaakactiviteiten tot het on-
line schaken. Om gezondheidsreden zal hij niet frequent op de club komen.  
Om dezelfde reden is ook Bouwe den Oude minder aanwezig. 
Grote ontbrekende is natuurlijk ook onze icoon Jack Mulders; we moesten hem 
toch eens bewegen weer te komen schaken; het vervoer mag toch geen pro-
bleem zijn..? 
 
Niet meer lid zijn Jos Stehmann; we zagen hem het laatst tijdens de simultaan 
tegen Machteld van Foreest. Maar dat was hem toch niet goed bevallen.  
Jos wist nog wel te vertellen dat hij tijdens een simultaan had gewonnen van 
Viktor Kortnoj….. 
 
Ook Geert Manthing is met de ‘noorderzon’ vertrokken; ik meen gehoord te 
hebben dat hij nu in Denemarken vertoeft. 
 
Bas Krikke, een ‘eigen’ kweek jeugdlid; hij speelde een seizoen mee, maar kon 
dit niet blijven doen; waarschijnlijk wegens studie. 
 
Nieuw, maar ook nog niet regelmatig aanwezig zijn Tony Werten en Elke van 
Roon. 
Verder zijn we natuurlijk blij met elk nieuw gezicht zoals Tijn Verhoeven; hij 
maakte nog net een of twee sessies mee bij van Berkel voordat de Corona toe-
sloeg. 
Ook Julien Schmaltz  via het online-schaken ge”knteresseerd geworden en nu 
al volledig actief bij in- en externe competitie; en bedreven bij de jeugdoplei-
ding met oa. twee (eigen) Frans-sprekende kinderen. 
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Externe competitie l 
 

Het tweede team van De Vughtse Toren prijkt met afstand op de 2e plaats. 
Na 4 ronden te hebben gespeeld staan we nu op de 2e plaats in de competitie. 
Met enig geluk, -dat wel- wisten we laatst maar liefst 4 bordpunten binnen te 
slepen omdat het team uit Tilburg, ‘De drie Torens’ niet op kwam dagen. 
Aanvankelijk deed het team nogal moeilijk op onze vraag een uur eerder te be-
ginnen (was een wens van ‘De Rosier’), maar uiteindelijk bleek dat ze gewoon 
geen 4-tal aan het bord wisten te krijgen.  
De voorzitter van de Drie Torens, Wilbert Kocken (veteranen kampioen van 
Noord Brabant) schaamde zich daarvoor en stelde voor -vrijblijvend- een simul-
taan tegen onze teamleden te spelen.  
Willen we dat..? Ik heb hem toegezegd dit aan jullie voor te leggen. 
 

De competitiestand tot  12 maart 2022:         *] NB: VT 2 wint competitiestrijd 2 april; staat nu bovenaan ! 
 

NBSB klasse 1A  MP BP 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. HMC 4  7 13 ☓ 4 2½ - 1½ 3 2 - 

2. De Vughtse Toren 2 6 9 0 ☓ - 2½ - - 2½ 4 

3. ODI 1   4 9 1½ - ☓ 1 3 - - 3½ 

4. SV Deurne1  4 8.5 - 1½ 3 ☓ - 4 - - 

5. OSV 3   4 7.5 2½ - 1 - ☓ 1½ 2½ - 

6. De Combinatie 3 4 6.5 1 - - 0 2½ ☓ 3 - 

7. De Raadsheer 3 3 9 2 1½ - - 1½ 1 ☓ 3 

8. De Drie Torens 4 0 1.5 - 0 ½ - - - 1 ☓ 

 

We hebben het kampioenschap in ‘eigen’ hand! Met drie overwinningen kun-
nen we op 12 matchpunten komen.  
Het schema laat zien dat de huidige koploper HMC (waar wij smadelijk van ver-
loren) met nog twee wedstrijden te gaan tot maximaal 11 matchpunten kan 
komen. 
Helaas wat minder florissant gaat het momenteel met ons 1e team.  
Deze staat onderaan, maar met nog drie matches te gaan tegen de nrs. 5, 6 en 
7 ligt een middenplek voor het 1e team nog binnen bereik..! 
 
De competitiestand t/m 2 april:      *] NB: VT 2 verliest competitiestrijd 2 april; en blijft helaas onderaan. 
 
KNSB klasse 4i  MP BP 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Maastricht 1  8 27 ☓ 3 5½ 6½ - 5½ 6½ - 

2. OSV 1   7 23 5 ☓ - 3½ 4½ 4 - 6 

3. Kempen Combinatie 2 7 22½ 2½ - ☓ - 4 5½ 4½ 6 

4. De Juiste Z 1  7 22 1½ 4½ - ☓ 4 2 5½ 4½ 

5. WLC 2  5 20½ - 3½ 4 4 ☓ - 4 5 

6. Waalwijk 1  5 20 2½ 4 2½ 5 - ☓ 6 - 

7. De Stukkenjagers 4 1 13.5 1½ - 3½ 2½ 4 2 ☓ - 

8. De Vughtse Toren 1 0 13,5 3 2 2 3½ 3 - -           X 



- 16 -  
 

Schaken op de Efteling ? 
 

 

 

 

 

Meedenken….? 

Meld je aan..!! 

 
 

 

 

 

Langnek wil dit wel eens zien 
 

Pastoor J.M. Groos lanceert het idee voor een schaaksprookje op de Efteling  
[zie pagina 23 en hiernaastn de reactie van de Efteling (ingekort). 

 
Pastoor em. J.R.M. Groos was pastoor van de St. Jan in 1999, totdat de kerk 
onderdeel werd van de parochie Kaatsheuvel. Vanaf 30 september 2012, sa-

men met De Moer en Loon op Zand opging 
in de parochie H.Willibrord. 
Pastoor Groos werd mede pastoor in het 
pastorale team van de nieuwe parochie en 
heeft zijn priesterschap met veel liefde en 
inzet vormgegeven op de wijze zoals vele 
hem kennen. 
Naast het pastorale werk beleeft hij in de 
schaaksport een grote passie.  

 
Bij hem ontsproot het idee voor het ‘schaaksprookjes-project’ op de ‘Efteling’. 
Ook is een beroemde partij van hem bekend die hij tijdens een rapid-toernooi 
op ‘wonderbare’ wijze wist te winnen. Deze partij [pag 29] staat in de Vughtse 
schaakhistorie bekend als ‘De Parel van Vught’. 
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Aan het bestuur van  

Schaakvereniging ‘De Vughtse Toren’ 

 

betreft: ‘Schaken op de Efteling                                                    ’31 maart 2022 

 

Zeer geacht bestuur, 

 

Vooreerst wil ik u van harte gelukwensen met het ‘gouden’ jubileum van uw 

schaakvereniging. Ook De Efteling viert dit jaar haar 70-jarig jubileum..! 

In hoge mate herkent ook De Efteling de verlamming die het Coronavirus de af-

gelopen twee jaar teweeg heeft gebracht. 

 

Binnen onze organisatie komen talloze verzoeken, suggesties, ideeën van uiteen-

lopende aard. Ons streven is alles serieus te nemen en vragen of wensen naar 

vermogen te beantwoorden, toe te lichten en zo mogelijk  te verbeteren. 

 

Uw suggestie voor een bijzonder schaakspel op de Efteling willen wij graag om-

armen. Het thema boeit ons in hoge mate! Net wat u zegt, kan het een actieve en 

bezienswaardige toevoeging betekenen tussen het sprookjesgedeelte van het 

park en het meer actieve pretparkdeel. Het wereldse karakter van het schaak-

spel, dat alle culturen bindt en van jong tot oud weet te inspireren betekent voor 

de Efteling zowel een welkome aanvulling als invulling. 

Uiteraard begeeft de Efteling zich niet op glad ijs en behoeft deze hulp van 

deskundigen. In een brainstorm dienen zich reeds talloze mogelijkheden aan; 

maar we ontberen natuurlijk de nodige expertise. Wij vertrouwen erop dat uw 

vereniging samen met de Nederlandse Schaakbond, mee zullen denken aan een 

mogelijk toekomstige realisatie. 

Aardig om te weten is wellicht, dat er bij De Efteling een verzoek ligt om in de 

naaste toekomst voor één dag gastlocatie te kunnen zijn tijdens het TATA-steel 

schaaktoernooi dat jaarlijks in Wijk aan Zee wordt gehouden. De organisatie 

kiest elk jaar een tweetal locaties uit om buiten Wijk aan Zee het toernooi voort 

te zetten. Een welkome aanmoediging voor de schaaksport en wellicht ook een 

mooi ‘anker’ met betrekking tot jullie suggestie. 

 

Aanstonds, mogelijk komende maand (april red.) nog volgt een principe-besluit en 

nemen wij in eerste instantie contact met uw vereniging. 

Hopelijk is uw wens naar believen beantwoord. 

U nog een prettige voortzetting toegewenst met een bruisend jubileumjaar !! 

 

Directie en Project-management  

‘De Efteling’ 
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Bertie Brandwijk Toernooi  en Vetanenkampioenschap Noord Brabant. 
 

Tussen de Corona-golven door bleek het dit jaar toch mogelijk het jaarlijkse 
dubbeltoernooi te organiseren; het Bertie Brandwijktoernooi parallel aan het 
Veteranenkampioenschap van Noord Brabant.  
Ondanks alle beperkende maatregelen was het ook dit jaar weer een geslaagd 
spectakel. 

 
Menigeen bleek nog steeds moeite te 
hebben met de beruchte b2-b4 ope-
ning en ook de chocomel de Bertie 
doorgaan pleeg te drinken. 
Beide toernooien kenden een bloed-
stollend slot. 
Wilbert Kocken  won de begeerde 
wisseltrofee, de ‘denker’ van Rodin. 
 
Voor ‘De Boerderij’ was dit een eerste 

kennismaking. De verzorging en de verstrekte lunch werden zeer gewaardeerd. 
Een garantie voor een jaarlijkse voortzetting van dit fenomeen. 
 

Uitslag Berti Brandwijktoernooi  2021 

  
  Score WP rat. 

1. Wilbert Kocken 5.5 31.5 2043 
 Schreurs, Wilbert 5.5 27.5 2148 

3. Van Evert, Henk 5.0 31.0 1850 
 Graafmans, Pascal 5.0 29.5 1834 
 Leemans, Huub 5.0 28.5 1945 
 Douwes, Jan 5.0 24.5 1947 

7. Fassaert, Désiré 4.0 27.0 1856 
 Akkermans, Frits 4.0 26.0 1693 
 Eerens, Pim 4.0 25.5 2040 

10. Robinson, Roland 3.0 26.0 1766 
 Brand, Berry 3.0 25.0 1798 
 Plomp, Barth 3.0 21.5 1888 
 Groos, Jan 3.0 21.0 1500 
 De Laat, Kees 3.0 20.5 1642 
 Van der Sanden, M 3.0 20.5 1824 

16. Bonninga, Jaap 2.5 23.0 1500 
 Slaats, Henk 2.5 19.0 1355 

18. Van Moorsel, Erne 2.0 21.0 1688 
 Van der Meer, Aad 2.0 21.0 1430 

20. Lalihatu, Alex 0.0 20.5 1026 

 

Uitslag Veteranentoernooi Brabant 2021 
 
Joep Peeters wint het Veteranentoernooi 
2021  
 Naam Score WP Rating 

1. Peeters, Joep 5.5 30.0 1697 
 Schouten, Nico 5.5 27.5 2136 

3. Snoeren, Ton 5.0 30.0 1838 
 Deckers, Frans 5.0 23.5 1594 

5. Van Sterkenburg, Harry 4.5 25.0 1652 

6. Grijsbach, Thom 4.0 22.0 1309 

7. Willemen, Paul 3.5 29.0 1525 
 Zeldenrust, Sije 3.5 28.5 1587 
 Hess, Peter 3.5 28.5 1405 
 Van Zelst, Cees 3.5 24.0 1767 
 Arts, Jan 3.5 23.5 1569 

12. Roos, Pieter 3.0 25.0 1381 
 Goverde, Ruud 3.0 22.5 1787 
 De Vries, Wolter 3.0 20.0 1667 
 Donders, Frank 3.0 19.5 1060 

16. Ronald Botter 2.0 20.5 1300 
 Luc Parijs 2.0 20.0 1400 
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Het  ‘houten paard’ 
 
Talloos zijn de verhalen over de prilste ontstaansgeschiedenis van het schaak-
spel. Ook de Trojaanse Oorlog zou ermee te maken hebben gehad... 
 
Het was James Christie (1730-1803), oprichter van het beroemde veilinghuis 
dat zijn naam draagt, die na onderzoekconcludeerde dat het schaakspel was 
bedacht door de Griekse held Palamedes.  
 

Om de eindeloze verveling tij-
dens het tien jaar durende be-
leg van Troje te verdrijven zou 
deze een spel hebben ontwik-
keld, dat de manschappen wat 
afleiding zou kunnen geven. 
Christie baseerde zich daarbij 
op wat hij las in Homerus' Ilias. 
Later werd daarop zijn door ge-
fantaseerd dat Odysseus hier-
door wel op het idee van het 
‘houten paard’ (van Troje) zou 
kunnen zijn gebracht. 

 
Een mooi verhaal natuuurlijk, maar zowel bestudeerders van de klassieken me-
nen toch dat het hier een ander spel betreft. Schaakhistorici hebben dit al lang 
terzijde gelegd. 
De Trojaanse oorlog zou in de 11e eeuw vóór Chr. hebben plaatsgevonden en  
niets wijst erop dat het schaakspel al zo oud zou zijn. 
 

Een Grieks ‘geschenk’ aan de Trojanen…: het ‘Houten paard’ 
Het paard van Troje is een van de bekendste verhalen uit de Griekse mytholo-
gie. Het vertelt hoe belegerende Grieken erin slaagden om Trojebinnen te drin-
gen door zich te verstoppen in een reusachtig houten paard, dat door de niets-
vermoedende inwoners van Troje binnen de stadsmuren werd gehaald.  
 
Overigens is de naam van de Griekse held Palamedes regelmatig aan het 
schaakspel verbonden. Zo heette het eerste schaaktijdschrift, opgericht in 
1834, Le Palamède. Ook is de naam Palamedes verbonden aan een tweetal 
schaaksociëteiten in Utrecht alsook in Leiden. 
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Schaakspel Magnus Carlsen  –  Rameshbabu Praggnanandhaa  

 
1.   d4  Pf6   
2.   c4  e6   
3.   Pf3  d5   
4.   Pc3  c5   
5.   e3  Pc6   
6.   cxd5  exd5   
7.   Lb5  cxd4   
8.   exd4  Ld6   
9.   0-0  0-0   
10. h3  h6   
11. Te1  Lf5   
12. Pe5  Tc8   
13. Lf4  Te8  14. 
Tc1  . . . . 

Alle stukken zijn in 
stelling gebracht. Het 
middenspel kan be-
ginnen… 
14. . . . . Db6   
15. Lxc6  bxc6   
16. Pa4  Da6   
17. Te3  Pe4   
18. f3  Pg5   
 

19. Tec3  Db7   
20. Lh2  . . . . 

20. . . . . Pe6   
21. Pxc6  Pf4   
22. Pe5  Lxe5   
23. dxe5  Pd3   
24. Txc8  Txc8   
25. Txc8+  Dxc8   
26. Lg3  d4   
27. b3  Dc6   
28. Dd2  Kh7    
29. Kh2  Lg6   
30. Da5  Dc1   
31. Dxa7  De3   
32. Pc3 ??  ….  

Zwarte pion is ge-
pend.  
 

32.  ….  Pf4   
33.  Pd1  Dd2   
34.  Pf2  Pe2   
35.  h4  De1   
36.  Dd7  Pxg3   

37.  Dxd4 . . . . 
Wits pionnenover-
wicht mag niet baten. 
De zwarte loper krijgt 
een finale rol…. 
37.  . . . . Pf1+   
38.  Kh3  Pe3   
39.  Db2  Lc2   
        
Wit geeft op. 

[0-1] 
 
Een alternatief voor 
wit’s 37e zet: Kh2xPg3 
haalt niets uit…: Zie: 
37.  Kxg3  Dxe5+ 

38.  Kg4 Lf5+ 
38.  f4  De3+ 
38.  Kh3  Lf5+  

 

Rameshbabu Praggnanandhaa  
Men overweegt nu al zij mooie naam tot ‘Pragg’ te verkorten; maar 
onthoud zijn volledig naam maar; want deze nog zeer jeugdige Indiër 
zal nog van zich laten horen. 
Bezie alleen al het slot van deze partij tegen onze huidige kampioen.  
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De magie van het schaakspel.     

 
Even kon ik mijn ogen niet geloven. De nieuwste James Bond werd in mijn krant 
Trouw blijkens de foto niet geassocieerd met iets flitsends,  iets moderns of su-
perieurs, maar met een wat verstoft schaakbord , precies zoals ik thuis heb 
staan,  met stukken van ongeveer honderd jaar oud. 
En nog erger : wie goed toekeek zag dat Bond verloren had, hij stond mat ! Dui-
delijk is te zien dat zijn Koning matgezet was door de Dame van de tegenpartij. 
Had hij zitten suffen dat het zover gekomen was?  In verreweg de meeste par-
tijen geeft de zwakkere speler het op en komt het niet  tot het matzetten van 
zijn Koning !  
Of het nog goed komt in de film ga ik niet zien, want ik heb zo al  genoeg. Het 
doet me goed dat mijn geliefde koninklijke spel nog eens mee mag doen in zo'n 
populaire film.  
Ineens moest ik denken 
aan een film over Jeanne 
d'Arc, waarin de kroon-
prins aan het schaken is 
vlak voordat hij in contact 
komt met Jeanne. Dat is 
wel heel pikant omdat er 
goede redenen zijn om aan 
te nemen dat  het juist 
Jeanne d'Arc was , die in-
spireerde tot de laatste 
grote verandering op de 
vier en zestig velden .  
 
Na haar flitsende ,vrome en energieke optreden ten gunste van de dauphin was 
ze een van de heldinnen in de rij Judith, Ester, etc. Feit is dat in de tweede helft 
van die 15 de eeuw de rol van de dame in het schaakspel sterk werd opgewaar-
deerd, tot zelfs het sterkste stuk op het bord. Sommigen leggen een verband 
met Maria, wat natuurlijk ook zeer aantrekkelijk en eervol is voor het schaak-
spel.  
Hoe het ook zij,het onderstreept nog eens extra dat het schaakspel een katho-
lieke allure heeft .  Naast de koning met het kruisteken, is er ook de loper die 
een mijter heeft en in het Engels ook 'bisshop' heet. Dat zou tegelijk kunnen 
verklaren waarom in de wereld van de Islam sindsdien geen sterke spelers meer 
waren. De eerste grote spelers onder de nieuwe regels  waren in Spanje en Ita-
lië te vinden. De eerste belangrijke analyse van een schaakopening is van de 
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hand van een priester, Ruy Lopez.  Het spel was sneller geworden en liet meer 
aanvalsgeweld toe. Misschien was dat tegelijk de reden dat het voor vrouwen 
minder interessant werd. De mannen gingen domineren.  
In de hoge Middeleeuwen was het schaken bij uitstek het spel voor de hoogste 
klasse. Het komt volop voor in toneelstukken en gedichten. 
Er is een middeleeuwse tektst bewaart die zegt over het schaakspel Hic fit for-
mosa sine sanguine pugna jocosa !  oftewel:  hier vindt plaats een mooie en 
speelse strijd  zonder bloed !  Een goede reden voor de Kerk om het schaakspel 
met sympatie te bezien in tegenstelling tot de riddertournooien, waar gemak-
kelijk bloed vloeide. 
Ik moet toegeven dat mijn grote vriend Thomas van Aquino er in de dertiende 
eeuw  niet rechtstreeks over geschreven heeft. Wel heeft hij duidelijk gemaakt 
dat spelen en het spel een recreatie betekent, een bijdrage tot het welzijn van 
de mens. Er hoeft geen product te zijn, het hoeft niet nuttig te zijn. Op dezelfde 
wijze waardeert hij contemplatie en filosofie,  de hoogste bezigheden voor de 
mens. 
Zelfs heeft hij er oog voor dat het spel , bv het toneelspel,  anderen kan helpen 
zich te ontspannen, en dan is er zelfs sprake van een eerzaam beroep ! 

Pastoor em. J.M. Groos 
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AAN HET BESTUUR VAN DE EFTELING  

Sectie ‘Nieuwe Projecten’ 

t.a.v. Fons Jurgens 

 

Schaken op de Efteling ? 
 

Geacht bestuur, 

De ‘Wondere Wereld’ die de Efteling weet te scheppen is uiteraard  alom bekend. 

Als schaakvereniging dachten wij hier mogelijk nog iets aan toe te kunnen voegen.  

Ook het schaakspel kent een ‘wondere wereld’.  Eenieder, die het spel gaat begrijpen ver-

baast zich over de scheppende eindeloosheid.  Een combinatie van verschillende stukken 

met beperkingen en mogelijkheden. Zwart tegen wit; twee strijdende partijen op slechts 64 

velden.  

Voor de oorsprong van het schaakspel moeten we vele eeuwen terug. De beginselen date-
ren reeds van vóór de jaartelling. Deze ultieme denksport geniet wereldfaam en wordt ook 
over de hele aardbodem beoefend en gekoesterd. 
 
Na een wel zeer bijzondere schaakmatch tijdens een open toernooi in Vught werd een idee 
geopperd, waarvan wij denken dat dit wellicht in uw park een ‘plek’ verdient.  
Geen groots miljoenen project, maar veeleer een speels item met sprookjesachtig allure. 
De in 1971 opgerichte Vughtse schaakvereniging, ‘De Vughtse Toren’ bestaat dit seizoen 50 
jaar.  In dit verband kunnen we elkaar de hand schudden want ook de Efteling viert dit jaar 
zijn jubileum. 
Veel mooie evenementen die voor het feestjaar op de rol stonden, zijn door de Covid-
beperkingen helaas niet door kunnen gaan. 
Toch zou de jubilerende vereniging ergens zijn ‘gouden stempel’ willen plaatsen.  
 
Wij reiken graag een idee aan, dat ons ter ore kwam uit de mond van voormalig Pastoor em. 
J.R.M. Groos 1] uit Kaatsheuvel. 
 

De ‘Parel van Vught’ en een ‘Kaatsheuvelse variant’ 
Pastoor em. Jan Groos is een hartstochtelijk schaker en bezigt deze denksport als grote hob-
by. 
De Vughtse schaakvereniging kent hem van de vele toernooien waar hij hier in Vught stee-
vast aan deelneemt. 
Graag laten wij hem even ‘aan ’t woord’. 
 
(…)  “Tijdens een toernooi in Vught speelde ik een zeer bijzondere schaakpartij.  

Op haast onnavolgbare wijze wist ik mijn tegenstander te verslaan; midden op het bord 
schaakmat. In deze partij lukte het mij in een mindere stelling  het initiatief te nemen en 
tenslotte  op wonderlijke wijze een juweel van een matstelling te krijgen en toe te slaan.  
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Een sprookjesachtig detail in deze partij was dat het laatste pionnetje van zwart de te-
genpartij  mat gaf door zich van de witte koning àf te wenden! 
In het schaakblad van de Vughtse schaakclub  ‘De Vughtse Toren’ werd deze partij gepu-
bliceerd  en gehonoreerd tot ‘De Parel van Vught’. 
Voor mijzelf trok ik een conclusie van: “Al speel ik nog duizend partijen.., zo’n schitteren-
de partij denk ik niet nòg eens mee te maken..!” (…) 

 
Als een doorgewinterde schaak-analist wist Jan Groos ook de ‘Franse verdediging’ te door-
gronden en ontwikkelde een openingsvariant, waar zelfs computers enige tijd geen raad 
mee wisten. Hij verhief deze verdedigingsvorm tot de ‘Kaatsheuvelse’ variant op ‘het Frans’ 
2]. 
 

Schaken op De Efteling 
Naar aanleiding van zijn bijzondere schaak-

partij opperde Jan Groos het idee een ‘le-

vensgroot’, doch hanteerbaar schaakspel in 

te richten ergens op De Efteling. 

Hij stelt zich voor dat een schaakattractie op 
uw schitterende accommodatie een be-
zienswaardige en ook actieve beleving zal 
zijn voor verpozende en schakende liefheb-
bers. 
Hij treedt daarmee in het voetspoor van een 
van zijn vóórgangers, pastoor Rietra (1950- 
1978), destijds ook actief in Kaatsheuvel.  

Pastoor Rietra 3] was ten tijde van de oprichting een groot voorvechter en medestichter van 
‘De Efteling’. 
De jubilerende schaakvereniging ‘De Vughtse Toren’ deelt en ondersteunt de suggestie van 
Jan Groos van harte..!  
 

Het Schaakspel.., een wereldspel van allure… 
Evenals uw park wereldwijde bekendheid geniet, kent ook het schaakspel wereldallure. 
De oorsprong van het schaakspel dateert van eeuwen her. De eerste beginselen dateren 
reeds van vóór de jaartelling. 
De regelgeving is wereldwijd identiek en het spel lijkt nog lang niet te zijn uitgespeeld.  
Echter, zo er culturen zijn, zo bestaan er verscheidenheden in het schaakspel.  
De schaakzet, waarmee men bij-
voorbeeld hier het Paard verplaatst, 
speelt men elders met een Ezel, een 
Lama of zelfs een Olifant. Zo geldt 
dit ook  voor andere schaakfigura-
ties. 
De Toren gaat bijvoorbeeld ook als 
Kasteel; de Koning als Heer; de Ko-
ningin voor een Dame en de Raads-
heren als Loper of als bisschop.  
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Omdat de pionnen voorbestemd zijn tot koningin te worden gekroond, gaan deze wel eens 
als ‘prinsessen’ over het bord.  
Het zou zomaar mogelijk zijn, dat pionnen in het schaakspel ergens hier op aarde (hint..) 
zelfs als ‘kabouters’ over het bord bewegen. 
Maar, wàt de stukken ook acteren en hoe ze ook genoemd mogen worden, regelgeving van 
het spel alsook de voortbewegingen van de figuraties zijn wereldwijd identiek. 
 
Ons lijkt een schaakspel op de Efteling een fraaie 
toevoeging dat een logische verbinding kan zijn tus-
sen het sprookgedeelte en het overige vermaak.  
Wellicht dat de Noord Brabantse Schaakbond (NBSB) 
en zeker ook de Koninklijke Nederlandse Schaakbond 
(KNSB) u stellig met raad en daad daarin bij willen 
staan.  
Overigens zijn deze instanties nog niet op de hoogte 
van dit initiatief. 
 
Enige foto’s van een ‘gangbaar’ straatschaakspel zijn hier bijgevoegd voor wat ideevorming; 
maar daar valt -zeker op de Efteling- natuurlijk volop te moduleren en te fantaseren. 
Hoe het ‘schaaksprookje’ in werkelijkheid uitgewerkt en gerealiseerd gaat worden menen 
wij gerust aan uw creativiteit en deskundigheid te kunnen toevertrouwen.  

Wij menen dat het schaakspel goed kan accorderen met de intenties van De Efteling. 
Het schaakspel inspireert jong en oud. Het spel wordt wereldwijd gespeeld; manifesteert 
zich in alle culturen; en kent geen onderscheid in rang en stand.  
Een aantal factoren, denken wij.., … die de schaaksport gemeen heeft met de beleving op De 
Efteling..! 

Verwachtingvol vernemen wij uw reactie ! 
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Schaakcursus aan volwassenen 
 
In het kader van ons 50-jarig bestaan is er een cursus opgestart om belangstel-
lenden kennis te laten maken met het schaakspel. 
De cursus is vooral bedoeld voor 50-plussers en 50-minners om vooral deze 
‘generatie’ warm te maken voor het schaken. 
Het is een ‘doel’groep, vaak met kinderen of kleinkinderen.  
Want wat is op spelgebied niet leuker dan samen met kind of kleinkind ‘schaak’ 
te leren en spelen.  
 
In oktober vorig jaar ging de eerste beginnerscursus van start. 
Een tiental deelnemers maakte inderdaad voor het eerst kennis met het bord 
en de stukken. 
Na 5 maandagavonden wist eenieder hoe de stukken zich voortbewogen en 
sprongen; de mogelijkheden van de pionnen en het doel van het spel. Een aan-
tal kwam daarna nog eens op de Rode Rik om daar vrijblijvend wat bij te leren. 

 
Momenteel, tot begin 
april is een tweede (ver-
volg)cursus van start ge-
gaan. Enkele deelnemers 
van de eerste sessie na-
men daaraan deel. 
Men is doorgaans erg 
enthousiast en dit, on-
danks onze bescheiden 
kennis. De mensen ken-
nen nu zaken als mat, pat 

en eeuwig schaak alsook strategisch truckjes als penning, dubbele aanval, de 
aftrekschaak enz. 
Mogelijk dat we een kleine aanwas voor onze vereniging tegemoet kunnen 
zien. 
De cursus wordt steeds gegeven in een KBO-locatie aan de Esschestraat; tot nu 
toe steeds op maandag tussen 19:30 tot 21:00 uur. 
 
Sije, Ton en ik ervaren het als nuttig en fijn om te doen. 
Dus als iemand zich geroepen voelt..; je hoeft heus geen hoogwaardig schaak-
niveau te hebben om de eerste regels aan iemand uit te leggen. 
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Koningsdag ~ 27 april 

 
Koningsdag 2022, valt dit jaar op een dinsdag. 
Het is niet zeker of op deze dinsdagavond geschaakt gaat worden. 
Wel zijn er in Vught enkele andere ‘schaak’-activiteiten mogelijk: 
 
Vrijmarkt 
Als vanouds is de Vughtse jaarmarkt zeer uitgebreid en gezellig.  
De markt trekt zich uit over het Marktveld, Maurickplein en alle straten rond-
om ‘De Petrus’. De jaarmarkt wordt druk bezocht en er wordt op diverse plek-
ken feestelijke muziek ten gehore gebracht. 
De laatste jaren zijn er van diverse voormalige leden, oud-leden en ook van 
overleden schaakgenoten heel veel schaakboeken, -borden en -spellen binnen-
gekomen. Teveel, om daar helemaal niets mee te doen. 
Het idee is om een marktkraam te huren en daar ons schaakgerei te koop aan 
te bieden. 
Wie heeft wat / wie doet mee / wie kan belangstellenden te woord staan..? 
 
Groot-stukken-schaakspel 
Vanuit de bibliotheek is de vraag gekomen of zoals ook andere jaren is gebeurd 
het groot-stukken-schaakspel weer uit kunnen stallen met nog de bekende 
schaaktegels uit het café van Van Berkel. 
Er kan dan vrijblijvend worden geschaakt 
 
Uiteraard willen we alles wel; maar bedenk ook, dat alles staat of valt met wat 
jullie willen..? 
Dus bij deze de vraag of er leden zijn, die evt. samen met huisgenoten of leden 
op bepaalde tijden van deze dag wil helpen met opbouw, uitstalling, beman-
ning enz. 
Het is een klus die niet door één of twee personen kan worden gedragen. 
Meestal is het mooi weer ! 
. 

 
Oplossing op schaakdiagram: ‘Je moet het maar durven’  [pagina 2]; 
Ben je d’r niet uitgekomen, zet dan de stukken maar eens op het bord. 
De oplossing begint met een groot offer..: Je moet het maar durven! 
1. Dxh7+ Kxh7  2. Pxf6+ Kh6 [2. … Kh8  3. Pf6#] 3. Peg4+ Kg5  4. h4+ Kf4 
5. g3+ Kf3  6. Le2+ Kg2  7. Th2+ Kg1 en dan die lange rokade: 8. 0-0-0 # ! 
De koning heeft steeds één vluchtveld; …een oersterke magneet-aanval !! 
.  
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De ‘Parel van Vught’ - november 2015 

 
Tijdens het Berti Brandwijk – Seniorentoernooi in november 2015 was in alle 
bescheidenheid een partij te zien, die zowel verbazing als bewondering afdwong. 
In de 1e speelronde speelde Jan Groos uit Helvoirt met zwart tegen NN met wit. 
Wit (NN) opende, verassend, g2-g4; een tegenhanger van Berti Brandwijk’s b2-b4. 
 
(…) “Het is een partij die ik graag laat zien aan ‘beginners’ in het schaakspel. Eenvoudige, 
makkelijk te volgen overwegingen die in deze partij leiden tot een haast sprookjesachtig ‘mat 
in drie’.  En dit nog wel, na een erg zwakke start.” (…) 
            J.G. 

        NN J. Groos 

1.    g4  …. 
Dat is een begin waarte-
gen je als in een 20 minu-
tenpartij niet lang na-
denkt:  

1.    ….  e5.   
2.    Lg2   d5     
3.    d4   c6     
4.    g5  e4    
5.    c4   f5   
6.    cd5:  cd5:   
7.    Pc3  Le6   
8.    h4  Le7  
9.    Ph3  g6   
10. Pf4   …. 
Nuchter en sterk gespeeld 
door wit. Zwart doet maar 
wat.   

10.  …. Lf7    
11.  Db3 !   …. 

Nu is de pion 3x aangeval-
len en moet verloren 
gaan.  Ik besluit na enig 

nadenken maar een dam-
eruil aan te bieden.  

11.  …. Db6   
12.  Db6:   ab6:  
13.  Pcd5: Ld5:    
14.  Pd5:  Ld8  
Ik was blij dat ik deze zet 
kon doen.   

15.  Ld2  Pe7   
16.  Pf6+ Kf7   
17.  Lc3   h6  
Een zet zonder veel na-

denken; je moet tenslotte 
toch iets doen.  

18.  d5  hg5: 
19.  d6 !   Pg8   
20.  Pg8:    …. 
Hier had wit beter   ge-
daan en consequenter 
door  P xe4 te spelen. 
Maar het werd  

20.  ….  Tg8: 
21.  hg5:   Lg5:   
22.  Th7+   Ke6   

23.  Tb7:  Pbd7  Ein-
delijk weer een zet waar 
je jezelf prettig bij voelt.  
Wit gaat nu wat voorzich-
tiger spelen waardoor ik 
initiatief kreeg op de h 
lijn.  
24.  Lb4  Th8     
25.  a3  Th2   
26.  Kf1  Tah8   
27.  Kg1   …. 
Nu begint de fase waarin 
het me lukt de tegenstan-
der te overtroeven met 
suggestieve zetten zonder 
de zekerheid dat het tot 
iets leidt. Je hebt ook 
geen tijd om veel te den-
ken of te berekenen.  

27.  ....  e3  
28.  Lc3  T8h7 
Vlot gespeeld   

29.  Ld4   ef2: +  
30.  Lf2:   …. 
Nu komt de mooiste zet: 

30.  ….  Lh4 !!!  
Je doet zo’n zet in de vage 
hoop dat hierdoor ont-
wikkelingen kunnen  ont-
staan  want ik sta er nog 
steeds erg bescheiden 
voor.  

31.  Lb6:   g5   
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Een stille zet; nu zijn ook 
de pionnen van belang. 
32.  Kh2: ….  
Hij hapt toe..! 

32.  ....  Lf2 +    
33.  Lh3  Lb6:         
34.  Kg3  g4    
Dat komt mooi uit.  

34.  Lg2 ….  
en nu lukt het me weer 
om een goede zet te 
doen:  

34.   .... Le3 !!    
Een beloning voor ‘sa-
menhangend’ spel. In de 
haast speelt wit nu…   

35.  Th1  …. 
… met het doel de torens 
te ruilen en gevaar uit  te 

bannen..., 
… maar er staat nu een 
juweel op het bord: 
mat in drie..!  

Mat is al mooi.  
Maar er zijn nog enkele 
kenmerken die deze mat-
combinatie wel heel bij-
zonder maken.  
Wit geeft op..! 
 
 

Het mat in drie is niet 
meer af te wenden. 
Zie jij de oplossing..??

Beschouw zelf de combinatie die tot mat leidt; hieronder enkele aanwijzingen: 

• Alle stukken werken volmaakt samen; 

• Er komt een rein mat (een mat door gedwongen zetten) tot stand, elk veld rond de 
koning wordt maar eenmaal bestreken; 

• Alle velden rond de koning zijn leeg; 

• De genadestoot geeft de pion, door zich van de koning af te  bewegen; 

• De beide torens vallen vergeefs de zwarte toren aan.  
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Een mooie partij van Anne Haast tegen Jan Timman (wit) tijdensTa-
ta Steel chess-tournement 12 januari 2015   
 
De eindbalans is opgemaakt. Onze Nederlands kampioene Anne Haast deed 
goede zaken. Als deelneemster in de Challengers-poule (voorheen Grootmees-
tergroep B)  reeg zij haar persoonlijke successen aaneen. 
“Zo’n grote naam verslaan, daar kun je slechts van dromen. Dit temeer, dat ik 
met zwart speelde en de partij eigenlijk ook zo voorbij was”. 
Anne is bezig is aan een gestage opmars, ingeleid door de Nederlandse titel bij 
vrouwen, die ze vorig jaar veroverde. Sindsdien krijgt ze vele uitnodigingen en 
is haar toernooikalender al behoorlijk gevuld. 
 

Jan Timman – Anne Haast           Wijk aan Zee / TATA-steel 2015 
 
1.d4 d5 2.c4 dxc4  3.e4 e5 4. Pf3 exd4 5.Lxc4 Lb4+ 6.Ld2 Lxd2+ 7. Pbxd2 Pc6  8. 

0-0 Df6   9.e5 Dg6 10.Te1 Pge7  11. Db3 0-0   
12. Ld3 [diagram] 
De opening lijkt redelijk voltooid.  
Jan Timman is iets verder met zijn ontwikke-
ling; Anne daarentegen staat een pion voor en 
heeft in het centrum een ver vooruitgescho-
ven pion.  Weliswsaar staat deze nog kwets-
baar, maar in de loop van de partij zal deze 
toekomstige vrijpion een cruciale rol gaan spe-
len. 
Een sluimerend gevaar voor de wit. 
 

12. ….  Dh6   13. Pe4  Lf5   14. Tac1  Tab8   15. Pc5  Lg4   16. Le4  Lxf3   17. Lxf3  
Pxe518. Lxb7  P7g6   19. Tcd1  Tfe8   20. Te4  Dg5 21. g3  ….                                        
                                         

diagram na 21  g3 >> 
 
Let op het hiernavolgende afgemeten eindspel 
en hoe de krachten zich op de witte konings-
stelling samenballen. 
21. ….  d3   22. Te3  Pf4   23. h4  Dg4   24. Tf1  
d2   25. Dd1  Ph3+   26. Kg2  Pxf2   27. Dxd2  
Dh3+   28. Kg1  Peg4   29. Txe8+  Txe8   30. 
Txf2  Dxg3+ Jan Timman gaf wijselijk op; beide 
opties voor de witte koning,  31. Kf1 of  Kh1 
zullen  leiden tot dameverlies.  
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De Vughtse Toren schaakt online  

 
We hebben het afgelopen jaar flink wat Lichess online-toernooien gespeeld op 
dinsdag- en donderdagavond. Wat opvalt is dat we dit inmiddels anderhalf jaar 
doen en dat het aantal online spelers redelijk constant is; op dinsdagavond 14-
18 spelers en op donderdagavond  gemiddeld 10-14 spelers. Over het alge-
meen is er een vast ploegje clubleden dat meespeelt, daarnaast zijn er nog een 
aantal anderen (oud-leden) die regelmatig meedoen. Ook hebben we af en toe 
nieuwe geïnteresseerden. Eén daarvan, Julien Schwartz, heeft al aangegeven 
om ook op de clubavonden te verschijnen. Kortom, een leuk gezelschap op de-
ze avonden, waarbij de opmerkingen (vooral bij blunders) in de chatbox een 
leuke toevoeging zijn.  
Het doel van de toernooitjes is om een lekker potje te kunnen schaken tegen 
eigen clubleden. De scores zijn minder belangrijk. Dit omdat het geen Zwitsers 
toernooi is, waarbij iedereen hetzelfde aantal partijen speelt. Dat maakt het 
ook wel toegankelijk, je kunt de hele avond meedoen of maar één of een paar 
partijtjes, al naar gelang je tijd en zin hebt. Je hebt zelfs geen computer nodig, 
je kunt ook met je i-Pad of mobiele telefoon meespelen. Probeer het eens! 
 
Sinds wij elke dinsdag weer gewoon op locatie kunnen spelen, analyseren en 
napraten…, is de online-sessie op deze avond gestopt. 
Maar de ervaringen waren doorgaans erg positief; je speelde gewoon wille-
kurig tegen deze en gene. 
Soms snel; soms meer je eigen tempo. 
Je kon ook je tegenstander overbluffen in de geest van: als jij 15 minuten 
nodig hebt, kan ‘ik’ het wel in 7½ minuut. Met minder tijd en toch nog win-
nen heb je een extra punt te pakken. 
Maar.., waar gaat het om..? 
Je hebt toch meer aan een mooie partij dan aan die jacht om de punten..?? 
 
Sinds Cees Koopmans naar het zuiden is vertrokken zetelen weer nieuwe 
gezichten op het podium. Vaak bezet Harry de eerste plaats, maar ook Sije, 
Ton en andere clubgenoten mogen hem bijstaan. 
 
Op donderdagavond blijven we gewoon online-schaken.  
Er is ook een nieuw online-clubje en dat zijn de ‘afgestudeerde’ cursisten 
die met elkaar wat kunnen oefenen. Mogelijk treden zij later toe bij onze 
onliners. 
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Een nieuw gezicht, Tijn Verhoeven 
 

Het is natuurlijk altijd mooi een nieuw lid te introduceren. In de kop staat 
een nieuw ‘gezicht’…; dat gezicht kennen we van slechts één clubavond en 
daarna ging vanwege de Corona het café op slot. 
 
Gelukkig is er dan nog dat online-schaakgebeuren; zo leren wij al van zijn 
schaakvaardigheden. 
En die scheppen verwachtingen. Tijn wint reeds menige partij. Een week 
zagen we hem zelfs op het ‘podium’! 
Hier een partij van Tijn (met zwart) tegen Sije; en Sije, toch niet de minste, 
had hier moeite mee. 
Speelt u even mee.
 
Sije Zeldenrust 
   Tijn Verhoeven 
 
1. Pc3  e5 
2. Nf3  Nc6 
3. d4  exd4 
4. Nxd4  Nf6 
5. Nxc6  dxc6 
6. Qxd8+ Kxd8 
7. e4  Bc5 
8. Bc4  Re8 
9. Bxf7  Re7 
10. Bc4  Nxe4 
11. Nxe4  Rxe4+ 
12. Be2  Bf5 
13. Bg5+  Ke8 
14. Rd1  Rd4 
15. Rxd4  Bxd4 
16. c3  Bb6 
17. O-O  h6 
18. Bf4  Rd8 
 
 
 
 
 
 
 

 
19. Re1  Kf8 
 
 
 
 
 
 
20. h3  g5 
21. Be5  . . . .   
 
21. . . . .  Rd2 
22. c4  Bd3 
23. Bxd3  Bxf2+ 
24. Kh2  Bxe1 
25. Bg6  Re2 
26. Bd4  Bf2 
27. Be5  Ke7 
28. Bh8  Re3 
29. Bd4  Bg3+ 
30. Kg1  Re1# 

0-1
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Programma  Seizoen 2021 – 2022 
 
Voorlopig gaan we er van uit dat de huidige cyclus volgens schema wordt 
voltooid. Derde cyclus (vanaf 10 mei) nog ongewis. 
Wellicht alternatief vervolg. 
 
Vanaf april 2022: 
Dinsdag 5    april Intern 2e cyclus 6e ronde 

12  april intern 7e ronde 
19 april intern 8e ronde 
26 april intern 9e ronde 

Woensdag 27 april  Koningsdag Vrijmartk/ de Petrus ! 
Dinsdag 3   mei Inhaal /snelschaak 

10 mei Intern 3e cyclus 1e ronde 
17 mei Intern 3e cyclus 2e ronde 

Zaterdag 21 mei Schaken extern 
Dinsdag 31 mei Intern 3e cyclus 3e ronde 

7   juni Intern 3e cyclus 4e ronde 
Zaterdag 11 juni  Schaken extern 
Dinsdag 14 juni Intern 3e cyclus 5e ronde 
Zaterdag 18 juni Schaken extern 

Tijdens een buurtfeest op het Versterplein schaakt Ria tegen een buurtgenoot op de café-
vloer van café van Van Berkel. 
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