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Een mysterieuze stelling..; pat of mat..? 

 

In onderstaande stelling staat wit zichtbaar beter dan zwart.  

Desondanks werd remise overeengekomen door dreigend pat?!. Velen hebben 
zich gebogen over deze bijna-eindstelling. Was er nu ècht geen winstkans voor 
wit..? Men kwam er niet uit. 

Alhoewel..; het verhaal gaat dat Paul Morphy, -toch niet de eerste de beste-, 
tijdens een vispartij onverhoopt in de Mississippi viel en van schrik dè oplossing 
kreeg ingegeven.  

 
Hij bevroedde in 4 zetten een onvermij-
delijk mat ..! 
En inderdaad..! 
Wit is aan zet. Deze heeft de keus uit 
maar liefst 9 zetten..; eerst goede.  
De rest lijkt dan simpel. 
Echter, het tegendeel is waar.  
De oplossing zal je verbazen en is op z’n 
minst fascinerend..! 
 
Maar natuurlijk eerst zèlf proberen.  
 
“(…) 
Een oplossing kan zo eenvoudig zijn als 
mogelijk …; maar niet eenvoudiger dan dat ie is ..! ”               

“(…)  

Schaken is het snelste spel ter wereld; 
in fracties van seconden ordent zich 
een onmetelijke chaos aan gedachten.” 

                           Albert Einstein  (2x) 

 
 

 

 

Jubileumactie: 

De redactie heeft champagne 

koud voor de juiste oplosser(s)…! 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mississippi_(rivier)
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Schaakvereniging 

‘De Vughtse Toren’ 
 

nodigt u uit voor de 

 

Algemene Ledenvergadering 
 

op 
 

Dinsdag  7 september 2021,  20.00 uur 
 

op onze nieuwe locatie…: 
 

‘Boerderij De Loonsebaan’ 

voorheen: ‘Den Heuvel’ 

Loonsebaan 88 

Vught 
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Een terrassenrijk nieuwe ‘schaak’-locatie’ 

‘Boerderij  De Loonsebaan’ 

Loonsebaan 88 ~ Vught 
 

[voorheen nog bekend als: café-restaurant ‘Den Heuvel’]  

 
Nieuwe clublocatie 
 
Een verrassing wellicht; 
want tijdens de Corona-pe-
riode kwam het bericht dat 
de huidige clublocatie bij: 
Van Berkel aan de  
Vlasmeersestraat , 
voor onze vereniging niet 
meer beschikbaar is 
 
Bij ‘Boerderij De Loon-

sebaan’, dat nu nog ‘Den Heuvel’ heet, kunnen wij dit seizoen van start gaan 
op elke dinsdagavond. Ook externe competities (meest op zaterdag) kunnen 
hier plaatsvinden; evenals het Bertie Brandwijk seniorentoernooi / Bra-
bants veteranenkampioenschap. 
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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Van de Veurzitter 
 
Wat een turbulent jaar hebben wij achter de rug. Dan moet ik denken aan 
het liedje van Danny Vera:  

“ Here we go.  
On this roller coaster life we know.  
With those crazy highs and real deep lows 
I really don't know why…” 

Als ik naar de ellende in de wereld kijk dan denk ik, schaken is maar bijzaak, 
maar toch. 
 
Gelukkig heeft Sije met het organiseren van het online schaken de VT nog 
een beetje levend kunnen houden, waarvoor dank. 
Wie het online schaken heeft gewonnen houden we nog even geheim. Het is 
een combinatie van vaak meedoen en goed spelen. Op de ALV zullen we de 
prijzen verdelen en de winnaar bekendmaken. 
 
Over de ALV gesproken. Die is dit jaar in tegenstelling van wat we gewend 
zijn niet op de laatste dinsdag in augustus, maar op de eerste dinsdag van 
september, dinsdag 7 september om precies te zijn. 
 
Waar? Ja dat is een goede vraag. 
Bart van Berkel heeft te kennen gegeven dat hij stopt. Er is geen opvolger, 
we moeten op zoek naar een nieuwe locatie.  
Frank, Sije en ondergetekende hebben de laatste weken koortsachtig een 
aantal mogelijke locaties bezocht. De spoeling is dun. De zaal moet geschikt 
zijn, bij voorkeur op dinsdagavond beschikbaar en betaalbaar zijn. 
De keuze is gevallen op ‘Boerderij De Loonsebaan’ nu bij de meesten nog 
bekend onder de naam ‘Den Heuvel’. 
Maar uiteraard heeft de ALV voor de definitieve keuze het laatste woord. 
 
Ook zullen we op de ALV het programma van ons jubileumjaar in grote lij-
nen bekend maken. 
De eerste staat al vast, op zondag 19 septemberspelen een simultaan en 
hebben we een gezellig diner. 
Als e.e.a. definitief vast staat zal ik u daarvoor separaat aan dit clubblad in-
formeren. 
 
Dus graag tot de ALV op 7 sept., en de simultaan/diner op 19 september.  
Tot die tijd en blijf gezond ! 
 
Ton. 
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Agenda Algemene Ledenvergadering  - 7 september 2021 
 

1. Opening en mededelingen 
2. Ingekomen stukken 
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 25 augustus 2020 
4. Jaarverslag Secretaris / Wedstrijdleider / Online-master     pag 8,9,10 
5. Jaarverslag Penningmeester / Financiële stukken                   pag 10,11 
6. Jaarrekening en balans       bijlage 
7. Inventaris         bijlage 
8. Verslag kascontrolecommissie 
9. Huisvesting SV Vughtse Toren 

10. Begroting         bijlage 
11. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
12. Prijsuitreiking online schaken 
13. Toernooien in komend seizoen 
14. Jeugd / Schoolschaakkampioenschap    pag. 22

  
15. Clubblad 
16. Website 
17. Materialen 
18. Interne competitie 

- speeltempo 
19. Externe competitie 

- aantal teams 
20. Jubileum 

 
21. Bestuursverkiezing 

 
Volgens het rooster van aftreden 
zijn voorzitter Ton van Roon en 
wedstrijdleider Peter Loman aftre-
dend.  
Beiden stellen zich herkiesbaar. 
Tegenkandidaten kunnen zich tot 
aanvang van de vergadering melden 
bij de secretaris. 
 

22. Ledenbestand / ledenwerving 
23. Rondvraag 
24. Sluiting 

 

Stukken voor de Algemene Ledenvergadering:    pagina  8 e.v.  
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En passant ~ iets over de inhoud 
 
Weer een seizoen om zo maar te vergeten, alhoewel.., sommige leden heb-
ben meer gespeeld dan ooit; soms wel 5, 6 of meer partijen op een avond. 
Het onlineschaken was en is toch wel een redelijk alternatief gebleken. 
Naast een digitaal Berti Brandwijktoernooi in november werd op de 50e 
verjaardag van de Vughtse Toren ook nog een feestelijk online-programma 
op touw gezet. Sije doet verslag over het online-gebeuren dit jaar. 
Ook was in de kerstvakantie een speciale oefensessie om beter vertrouwd 
te raken met het Toren-eindspel  (zie pag. 27 e.v.) 
 
Door de vrij abrupte mededeling dat we komend seizoen niet meer bij Van 
Berkel terecht kunnen is naarstig gezocht naar een geschikte nieuwe loca-
tie. Zoals de uitnodiging (pag. 2 en 4) al aantoont zal boerderij ‘De Loon-
sebaan’ -in ieder geval voorlopig- ons onderkomen worden. 
 
Ja, en dan het jubileumjaar. 
Er zijn natuurlijk al wat ideeën geopperd en de voorbereidingen zijn al in 
gang gezet. Naast de 1e bijeenkomst -de ALV- in boerderij De Loonsebaan, 
staat in dezelfde maand reeds een simultaan op het programma met een 
feestelijke afsluiting.  
Simultaangeefster wordt Machteld van Foreest, de jongste telg uit het in-
middels befaamde schaakgezin uit Groningen. Om al enigszins vertrouwd te 
raken met haar speeltrant is een tweetal partijen opgenomen waarbij zij 
met wit speelt. Voor de deelnemers: “Onderschat haar niet..!”  
 
De gemeente moedigt graag maatregelen aan die de vereniging onderneemt 
om de schaaksport binnen de gemeente te bevorderen. 
Deze stelt ons subsidies in ’t vooruitzicht om het een en ander te realiseren. 
Zo wil DVT een cusrsus starten voor volwassenen -ouders en grootouders- 
om met de ontwikkelingen van hun (klein)kinderen mee te groeien. 
Ook willen we een schaakexpositie realiseren in de bibliotheek in DePetrus. 
De gemeente Vught wil ons ondersteunen met het uitbrengen van een wat 
uitgebreider clubblad -een soort glossy-, welke ook voor een breder publiek 
interessant zou kunnen zijn. Verspreiding bv. in bibliotheek, gemeente, 
sportgelegenheden enz. 
 
Het middendeel van dit clubblad (rond het nietje) omvat een flyer over het 
50 jarig bestaan van de vereniging. Het is ook bedoeld als een uitnodiging 
naar potentiële nieuwe leden.  
Kortom: uit de nietjes halen en verspreiden; je weet vast wel iemand..!! 
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Jaarverslag seizoen 2020-2021 
 

Algemeen 
Afgelopen seizoen was een jaar dat we niet snel vergeten: het rondwarende 
virus heeft gezorgd voor een korte competitie en veel leed. Wel hebben we 
de mogelijkheid gehad om toch te schaken, vooral digitaal. Ik mis het per-
soonlijke contact, al is het maar even. Een ‘live’ schaakpartij is veel leuker! 
 
Laten we vooral naar voren kijken, naar ons komende jubileumjaar! Op 23 
juni bestonden we officieel 50 jaar, laten we er een mooi feestje van maken! 
 
Toch moet ik nog even ‘achterom’ kijken, naar het afgelopen jaar. 
 
 
Leden 
Het aantal leden is in het afgelopen jaar precies gelijk gebleven aan vorig 
jaar: 37 leden (stand per 30 juni 2021). We konden weliswaar 4 nieuwe le-
den verwelkomen, maar ook 4 leden hebben opgezegd. 
 
Zo hebben Piet Majoor (opgezegd per 30 augustus 2020 en overleden op 14 
maart 2021), Cees Koopmans, Joost Nolens en Jos Stehmann opgezegd. 
Joost Nolens heeft aangegeven komend seizoen weer lid te willen worden! 
Gelukkig hebben we ook 4 nieuwe leden kunnen verwelkomen: Julien Sch-
maltz, Wolter de Vries, Elke van Roon en Tijn Verhoeven. 
 
 
Bestuur 
Afgelopen seizoen bestond het bestuur uit Ton van Roon (voorzitter), Henk 
van Evert (penningmeester), Frits Akkermans (secretaris) en Peter Loman 
(wedstrijdleider). 
 
Ton van Roon als voorzitter en wedstrijdleider Peter Loman zijn volgens 
rooster aftredend, maar willen beiden hun functie voortzetten! 
 
 
Namens het bestuur, 
 
Frits Akkermans 
Secretaris 
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Jaarverslag wedstrijdleider 
 
De interne competitie was zeer kort. Na 4 ronden moesten we stoppen. Te 
kort om een winnaar vast te stellen. Voor het komende seizoen is de ver-
wachting dat de meesten van ons voldoende ingeënt zijn en dat we weer 
een normale competitie kunnen gaan voeren en ik hoop jullie dus ook alle-
maal weer te zien op de 14 september a.s.  
 
We gaan uit van 2 groepen.  
Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen we de jaarplanning bepalen. 
Afhankelijk van aan- en afmeldingen kan het zijn dat je gepromoveerd bent 
tot groep 1. 
 
Er is natuurlijk ook veel te schaken online *] en we gaan die toernooien op 
donderdagavond doorzetten voor hen die meer willen schaken, of niet kun-
nen of willen schaken op dinsdagavond.  
 
Namens het bestuur, 
 
Peter Loman,  
wedstrijdleider 
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Financiën op de schop – Verslag Penningmeester 
 
Na jarenlange rust op het financiële vlak staan we nu aan de vooravond van 
grote veranderingen. Zoals in het voorwoord van onze voorzitter te lezen 
valt moeten we verhuizen naar een andere speellocatie. In juni werden we 
overvallen door dit bericht en moesten we snel op zoek naar een geschikt 
alternatief.   
Inmiddels zijn alle mogelijke locaties in Vught uitgezocht en getoetst op be-
schikbaarheid, geschiktheid en gezelligheid. Uiteraard speelden de kosten 
ook een belangrijke rol. Veel locaties vielen daarbij sowieso af. 
Boerderij ‘De Loonsebaan’ (adres: Loonsebaan 88, voorheen ‘Den Heuvel’) 
bleef op de eerste drie aspecten als meest redelijk alternatief over. Alleen 
zullen de kosten per speelavond flink hoger zijn dan wat we bij Van Berkel 
gewend waren. Daar hadden we het wel heel erg getroffen met de zaalhuur. 
In deze nieuwe locatie komen de huisvestingskosten enigszins overeen met 
wat bijvoorbeeld een aantal bridgeverenigingen kwijt is per jaar. 
In plaats van 500 euro per jaar zullen we nu 55 euro per avond gaan beta-
len. Om wel verder te kunnen spelen zijn we met Boerderij ‘De Loonsebaan’ 
in zee gegaan. Uiteraard moet de algemene ledenvergadering hier een defi-
nitief fiat aan geven. 
 
Het zal voor eenieder begrijpelijk zijn dat dit van invloed is op de jaarlijkse 
contributie voor de leden. Om dit te bekostigen zal de contributie met 60 
euro verhoogd moeten worden. Dat is natuurlijk wel even flink slikken. Een 
uitzondering willen we hierbij maken voor jeugdleden om de drempel niet 
te hoog te laten worden.  
 
Maar er is nog meer nieuws. We gaan (mits het coronavirus voldoende on-

der controle is) het komend jaar ons 
lustrum vieren. Daarvoor hebben we 
4500 euro begroot waarvan 2500 be-
kostigd gaat worden uit subsidies van 
de gemeente Vught en de NBSB (deze 
zijn al toegezegd). Onze reserve zal 
hierdoor met 2000 euro slinken. Daar-
door resteert nog een voldoend grote 
reserve om tegenvallers op te kunnen 
vangen. 
 

Het afgelopen jaar hebben we met een licht tekort afgesloten. Om de mid-
denstand te steunen hebben we besloten om het afgelopen jaar de 
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advertenties in het clubblad gratis te plaatsen. Het komend jaar zullen we 
deze kosten wel weer in rekening brengen. 
Een verdere toelichting, discussie en besluitvorming volgt uiteraard op de 
jaarvergadering. 
 
Uw penningmeester,  Henk van Evert 
 
 

Contributie  *] / Ter herinnering: 
 
*] 
Onder voorbehoud van goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering 
bedraagt de contributie voor het komend seizoen: 
 

-  Bondsleden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 140,= per jaar 
-  Niet-bondsleden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 135,= per jaar 
-  B-leden (bondslid van een andere schaakvereniging) . . . € 130,= per jaar 
-  Jeugdleden (tot 21 jaar of student) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €   70,= per jaar 

 
Boekjaar: 1 juli 2021 t/m 30 juni 2022. 
Contributie kan worden overgemaakt op: 
Bankrekening: NL13 INGB 0002 6940 58 
t.n.v. : S.V. “De Vughtse Toren”, ’s-Hertogenbosch. 
of: contant betaald bij de penningmeester. 
 

NB:  
Voor de snelle betaler:  
Indien de contributie vóór 1 januari 2022 wordt betaald, mag € 5,= van bo-
venstaande bedragen in mindering worden gebracht. 

 
 

NB: 
 
In het kader van ons 50-jarig jubileum zijn de voorbereidingen voor enkele 
activiteiten reeds in gang gezet. Indien deze ondersteund worden door de 
gemeente Vught, zullen zij gemerkt worden met nevenstaand logo. 
 
Daarentegen hebben we de sponsorgelden ter ondersteuning van de vereni-
ging voor dit jaar kwijtgescholden in verband met de corona-crisis. 
Immers, het clublad is dit seizoen 2x digitaal verzonden en daardoor niet bij 
alle sponsoren ter inzage gekomen. 
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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 ander-
half jaar doen en dat het aantal online spelers redelijk constant is; op dins-
dagavond 14-18 spelers en op donderdagavond  gemiddeld 10-14 spelers. 
Over het algemeen 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 Sch-
wartz, heeft al aangegeven om ook op de clubavonden te verschijnen. 
Kortom, een leuk gezelschap op deze 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 te-
gen 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! 
 
 
Oerang Oetantoernooi / Kersttoernooi / Jubileumtoernooi  
 
Afgelopen jaar hebben we ook een paar ‘specials’ georganiseerd. Eind okto-
ber vorig jaar speelden we een half-uurstoernooi met daarbij de verplichte 
zet 1e zet b2-b4. Deze zet is bekend bij de Vughtse Toren als de ‘Berti 
Brandwijk’-opening, zij speelde deze opening altijd. Aangezien zij ook altijd 
chocomelk dronk, waren er natuurlijk pakken chocomelk te verdienen. 5 
spelers ontvingen deze thuis uit handen van Ton. 
 
Met het Kersttoernooi konden we op de 3 dagen voor de feestdagen scha-
ken om een aantal kerstprijzen. Op maandag- en woensdagavond de stan-
daard toernooien en op dinsdagmiddag, als probeersel, een eindspeltoer-
nooi. De 2 meest voorkomende toreneindspelen *] konden hier geoefend 
worden. Voor de  eindspeltoernooitjes was de interesse niet zo groot, of dat 
aan de tijd (middag) of het idee lag, is niet bekend. Maar goed, er viel iets te 
winnen en het was leuk dat Ton de prijswinnaars persoonlijk even de prijs 
(een heerlijk flesje wijn) kwam brengen.  
 
Onlangs speelden we het Jubileumtoernooi. 16 spelers deden mee met dit 
zeer lange toernooi van 12 uur. Extra punten waren te verdienen met de 10 
quiz-vragen en ook degene die op bepaalde tijden bovenaan stond in de 
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ranglijst scoorde extra punten. Genoeg gelegenheid om punten te verdienen 
dus. Harry van Sterkenburg, ons oudste lid, maakte hier het beste gebruik 
van en won het toernooi.  
 
 
Externe online toernooien 
 
Naast onze eigen toernooitjes hebben we met een klein team, eind vorig 
jaar, nog een paar keer gespeeld in de Brabantse schaakbattle (initiatief van 
Stefan Hess, schaakclub Oisterwijk) tegen zijn eigen club en later ook tegen 
’t Paardje en De Drie Torens. Het niveau was iets te hoog voor onze spelers 
en zodoende zakte de interesse bij ons snel weg en speelt men liever in 
onze eigen online toernooitjes. 
In februari dit jaar organiseerde de KNSB in plaats van de afgelaste externe 
competitie een online competitie. Dit toernooi werd op 7 zaterdagmiddagen 
gespeeld tegen clubs uit heel Nederland. De Vughtse Toren deed met 7 club-
leden mee. We eindigden in de middenmoot van onze poule. De wat inge-
wikkelde chess.com-schaaksite, de onbekende tegenstanders en de opzet 
van het toernooi maakten het wat onpersoonlijk. We speelden wel als team, 
maar dat gevoel kwam er niet echt uit. Je speelde je potje schaak, een uur la-
ter speelde je een 2e partijtje en dat was het dan. Kortom, een mooi initia-
tief, maar geen vervanging voor de externe competitie. 
 
 
Komend seizoen 
 
Als we het komend seizoen weer live kunnen gaan schaken, willen we het 
online-toernooi op donderdagavond blijven handhaven. We spelen dan de 
ene week 15 minuten-partijen en de week erop 30 minuten partijen. Maar… 
alles is mogelijk. Mocht je ideeën hebben voor deze online-schaakavond, 
dan hoor ik het graag. Het is eenvoudig te organiseren. Ik hoor het graag. 
 
*] 
Op een van die online-sessies tijdens het Kersttoernooi konden we ons la-
ven in de finesses van het toreneindspel. 
Van alle partijen die het eindspel bereiken, zie je veruit het meest toren-
eindspelen. Het bestuderen van de techniek van toreneindspel zal dus het 
meest effectief zijn om een betere schaker te worden. 
In dit clubblad wordt hier extra aandacht aan besteed.  
 
Sije Zeldenrust 
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Jubileumtoernooi  -  23 juni 2021  -  50e verjaardag DVT...! 

Tijdens ons Jubileumtoernooi op 23 juni hebben een quiz gehouden. De 
punten, die hiermee werden verdiend, tellen mee in de einduitslag.  

Jubileumquizvragen: (goed antwoord is 2 punten, dichtstbij 1 punt): 

1. Wie was regerend wereldkampioen schaken in 1971?  
Juiste antwoord: ‘Boris Spasski’. Wolter de Vries (2 pnt) 

 
2. Wie is de regerend clubkampioen van de Vughtse Toren? 

Juiste antwoord: ‘Guido Jansen’. Peter Loman (2 pnt) 
 

3. Hoeveel verschillende clubkampioenen zijn er geweest in de historie van 
de club? 
Juiste antwoord: 12 *]. Wolter de Vries -antwoord 14- (1 pnt) 
 

4. Welke Nederlandse schaker won dit jaar het Tata Steel-toernooi? 
Juiste antwoord: ‘Jorden van Foreest’. Wolter de Vries (2 pnt) 
 

5. Wie is het oudste lid van de Vughtse Toren? 
Juiste antwoord: ‘Harry van Sterkenburg’. Peter Loman (2 pnt) 
 

6. In de partij Nikolic en Arsovic (Belgrado, 1989) werden de meeste zet-
ten gedaan ooit.  
Hoeveel: 269. Ton van Roon (2 pnt)  
 

7. Wie is in 2021 regerend wereldkampioen schaken?  
Juiste antwoord: ‘Magnus Carlsen’. Harry van Sterkenburg (2 pnt) 
 

8. Welk lid van De Vughtse Toren heeft mede de club opgericht in 1971?  
Juiste antwoord: ‘Steve Koot’. Ton van Roon (2 pnt) 
 

9. Hoelang duurde de langste officiële schaakpartij ooit?  
Juiste antwoord: 24 uur en 30 minuten **]. Ton van Roon (1 pnt) 
 

10. Hoeveel voorzitters heeft De Vughtse Toren gehad in haar 50-jarig be-
staan? 
Juiste antwoord: 8 ***]. Ton van Roon (1 pnt) 
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* ] De 12 kampioenen van de Vughtse Toren:  
Tammo Hagendoorn (1x), Piet v/d Broek (2x), Jan van Oefelen (1x), Jacques 
Schwartz (1x), Peter Boll (1x), Onno van Buytenen (12x), Hans de Nijs (9x), 
Harry Tigelaar (1x), Guido Jansen (4x), Henk van Evert (7x), Mark Viering 
(6x), Wim Viering (3x) 
 
**] De langste partij ooit (officieel bemeten) 
Dit was de partij tussen Stepak en Mashian (Tel Aviv, 1980).  
Zij zaten maar liefst 24 uur en 30 minuten tegenover elkaar! Hierbij moet 
wel worden aangetekend dat partijen die voor het jaar 1850 gespeeld zijn, 
niet zijn meegeteld. 
 
 ***] Schaakvoorzitters van De Vughtse Toren  
Deze waren achtereenvolgens:  Frans Egelie, Jan van Oeffelen, J. Schwab, 
Cees Machielsen, Onno van Buytenen/waarnemend), Harry van Sterken-
burg, Wolter de Vries; en op dit moment: Ton van Roon. 
 
 
 

 UITSLAG JUBILEUMSCHAAKTOERNOOI 23 JUNI 2021    

      

 Speler 

Aantal ge-
speelde par-

tijen 
Bord pun-

ten Extra punten* 
Totaal 
score 

1 Harry van Sterkenburg 23 34 20 54 

2 Peter Loman 17 24 7 31 

3 Wolter de Vries 14 16 11 27 

4 Ton van Roon 17 17 6 23 

5 Frits Akkermans 12 18 0 18 

6 Harm Dekkers 16 15 0 15 

7 Geert v Kalmthout 16 11 3 14 

8 Henk van Evert 9 12 0 12 

9 Sije Zeldenrust 10 11 0 11 

10 Bouwe den Ouden 16 10 0 10 

11 Rob Hachmang 10 6 0 6 

12 Frank Donders 12 4 0 4 

13 Jasper Heemskerk 2 4 0 4 

14 Elke van Roon 2 2 0 2 

15 Alex Lalihatu 4 2 0 2 

16 Steve Koot 6 0 0 0 

      

 

* extra punten: winst 1e ochtend (6 pnt), nr 1 op ranglijst om 11, 13, 16, 19, 21 uur (3 
pnt),winst 1e middagpartij, avondpartij en laatste partij (3 pnt), 10 vragenquiz (2 
pnt/1 pnt per goed antwoord). 
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Cursus schaken voor  50+ en 50-                                   
 

In dit jubileumjaar wil de vereniging een aantal spraakmakende activiteiten 
gaan doen om de schaaksport nader onder het voetlicht te brengen. 
Een en ander ook met de achterliggende gedachte het ledental op peil te 
houden en liefst nog uit te breiden. 
In de afgelopen Corona-periode is uitgebreid gedacht hoe we het fenomeen 
‘schaken’ wat breder in de belangstelling kunnen brengen.  
Enigszins geholpen door de Netflix-serie ‘Queen’s Gambit’ en het min of 
meer noodgedwongen online-schaken kwam toch schoorvoetend een aantal 
schakers over de drempel. 
En, met talent !  Hopelijk scharen zij zich bij de club. 
Maar voor héél veel belangstellenden die zich het schaakspel eigen willen 
maken blijkt de drempel naar de vereniging nog te hoog. 
 

De 50-jarige ‘Vughtse Toren’ start dit seizoen een cursus schaken…, 

… voor 50-plussers  en … 50-minners ; voor mannen en vrouwen. 

Als doelgroep denkt de club aan ouders en grootouders die graag met 
(klein)kinderen het spel willen spelen, zodat zij met hun ontwikkeling -over 
en weer- daarin mee kunnen gaan. 
Belangstellenden dus, die al dan niet het spel en de loop van de stukken 
reeds enigszins onder de knie hebben, of zij, die het spel al een (lange) tijd 
niet meer hebben gespeeld. 
We denken dit te doen in 4 à 5 lesdelen van ca 1½ uur aan groepen van 8 à 
10 personen in de locatie KBO ‘Ons Home’, Esschestraat 18A, in Vught. 
Voorlopig is de maandagmiddag of-avond in gedachten. 
Liefhebbers en begeleiders zijn uiteraard van harte aanbevolen !!! 
 
 
                >>      De volgende 4 pagina’s te gebruiken als flyer >> 
>>  gewoon uit het nietje nemen en uitdelen; je weet vast wel iemand..>> 
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Schaakvereniging 

‘De  Vughtse  Toren’   ~  50 jaar..! 
 

Een statige Lambertustoren aan de Helvoirtseweg in Vught staat reeds jaar 

en dag symbool voor de Vughtse schaakvereniging ‘De Vughtse Toren’. 

 

De oprichters kozen voor deze naam om-

dat in het schaakspel de ‘toren’ een bij-

zondere rol speelt; eerst verdedigend, 

gaande de strijd meer aanvallend. Een 

statig stuk, soms beweeglijk, maar steeds 

nadrukkelijk op het bord aanwezig…, ge-

lijk de Lambertus-toren dat is in Vught. 

  

In ‘De Gouden Zonne’ kwam op 23 juni 

1971  de oprichting tot stand van de 

‘Schakersclub de Vughtse Toren’.  

 

Over de hele wereld, bijna in alle landen, 

speelt men het schaakspel. Een denksport, 

die door mannen, vrouwen, meisjes en jon-

gens, kortom door iedereen, kan worden 

beoefend; voor jong en oud; zelfs tot op hoge leeftijd. 

 

In de schaakwereld heeft  ‘De Vughtse Toren’ zich een plek verworven. Met 

aankomende en talentvolle schakers speelt deze in de competitie, zowel on-

derling als tegen andere clubs. De vereniging organiseert toernooien.., in-

structieavonden en simultaanwedstrijden. 

Bovendien weet de club de ernst van het spel moeiteloos met gezelligheid 

te combineren. Kortom, na 50 jaar, een volwaardige schaakvereniging.  

Voor leden van de schaakvereniging een reden om u onze schaakvereniging 

‘De Vughtse Toren’ nader voor het voetlicht te brengen. 

 

De vereniging heet u van harte welkom voor een nadere kennismaking; wel-

licht dat u net als de huidige leden omarmd waant in de bijzondere wereld 

van het schaakgebeuren.  
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Schoolschaakkampioenschap 
voor basisscholen in Vught en Crom-
voirt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caféschaaktoernooi op 
Marktveld, Vught 
 
 
 

40 jarig jubileum 2011 ~ Schakers op het Geniemuseum                                                       * 
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Clublokatie  
In ‘Boerderij Loonsebaan, Loonsebaan 88 voltrekt zich wekelijks het schaakge-
beuren. 
Elke dinsdagavond vanaf ca 20.00 uur spelen we hier onderling een interne 
competitie. Er wordt gespeeld in poules van verschillende ‘speelsterkte’.  Per 
seizoen wordt een aantal cyclussen afgerond. Na elke cyclus verandert de 
poule-indeling 
Ook de ‘thuis’-wedstrijden van de  externe competitie op zaterdag (gem. 1 x 
per maand) worden hier gespeeld. Meerdere teams van de Vughtse Toren spe-
len dan tegen teams van andere verenigingen. 
 

Toernooien 
Jaarlijks wordt een aantal toernooien georganiseerd. Zo kennen we het inmid-
dels vertrouwde ‘Bertie Brandwijk’ toernooi in november en het Brabant Vete-
ranenkampioenschap. 
Intern spelen we het Nieuwjaarstoernooi en enkele snelschaaktoernooien. 
Rond de langste dag op een zaterdag in juni organiseert ‘De Vughtse Toren’ het 
terrassen-toernooi of een open toernooi in ‘DePetrus’. 
Incidenteel worden ook simultaanwedstrijden georganiseerd tegen bekende 
schakers of schaaksters 
 

Jeugdopleiding 
Ervaren leden van de schaakvereniging leiden kinderen haast spelenderwijs 
door de wondere wereld van het schaakspel.  
De jeugdopleiding gaat vooraf aan de wekelijkse clubavond (dinsdagavond 
19.00 uur).  
Met behulp van de ‘stappenmethode’ nemen zij kennis van de basisregels, de 
loop van de stukken, tactieken en strategieën. Al snel leren zij het spel. 
 

Snelcursus ‘Schaken leren” 
Schaken met uw kinderen/kleinkinderen? 
Op gezette tijden organiseren wij cursussen voor een basiskennis ‘schaken’. 
Raadpleeg de website www.devughtsetoren.nl 
 

Informatie.., of zo maar een partijtje..? 
Loopt u gerust eens binnen tijdens de clubavond (elke dinsdag van september 
tot juli). Uiteraard heten wij u van harte welkom en maken we graag een bord 
vrij voor een ‘eerste’ partij. 
Schroom niet eens te moeten verliezen; dit overkomt ons allemaal… 
Bekijkt u ook onze web-site: www.devughtsetoren.nl 

http://www.devughtsetoren.nl/


-  20  - 
 

 



-  21  - 
 

Cursus: “Schaken leren” voor volwassenen 

 
Het idee is dat leden van de vereniging (3 à 4 pp) in 4 à 5 lesdelen van ca 
1½ uur de beginselen van het schaakspel bij te brengen. 
De cursus wordt vooral aanbevolen aan belangstellenden die al enigszins 
bekend zijn met het spel, over de loop der stukken enz. 
Gedacht wordt bv aan (groot)ouders van reeds schakende (klein)kinderen. 
Voorlopig wordt uitgegaan (bij de 1e sessie; max 12 pp) uit van een 4 à 5 
cursus-delen; bijvoorbeeld op: 
 
Cursus dag/avond 1 

Het schaakbord en de velden 
het benoemen van de stukken en de ‘loop’ ervan 
de ‘waarde’ van de stukken 
het verplaatsen en slaan 
oefeningen met pion(nen) tegen pion(nen) 

Cursus dag/avond 2 
 oefenen met verplaatsen en slaan van stukken 
 slaan: niet verplicht; wanneer sla je wel/niet; waarde versus waarde; 
 doel van het spel; schaak, schaakmat, pat en remise  
 notatie; schaken met de klok; aanraken is zetten 
Cursus dag/avond 3 

Bijzondere zetten: lange/korte rokade wanneer wel/niet 
En passant slaan 
Pion-promotie 

Cursusdag/avond 4, evt. 5  
Eenvoudige partijen spelen 
Hoe nu verder 

 
*] data en tijdstip nog nader te bepalen 
 
Mede dankzij een financiële ondersteu-
ning van de gemeente Vught voor ruim-
tegebruik en cursusmateriaal kan de 
schaakcursus worden aangeboden voor  
slechts € 15,= à € 20,= per deelnemer.  
 
 

Aanbevolen studiemateiaal: 
• Het boekje ‘Leren Schaken’ 
• Werkschrift ‘Stap 1’ uitgave KNSB  
• Clubbladuitgave voor beginnende schakers. 
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Nogmaals   “Jeugdschaken in een Coronajaar” 

 

15 September 2020 lijkt het nog zo mooi. Corona lijkt voorbij en we kunnen 
weer volop schaken in de zaal bij Van Berkel. De voorbereidingen zijn ge-
troffen, een grote groep jeugdleiders staat in de startblokken, we zijn er 
klaar voor! 

De veertien jeugdschakers hebben er ook zin in. We beginnen met de prijs-
uitreiking van het afgelopen seizoen en natuurlijk met de traktaties die ver-
diend zijn in de verschillende Chessity competities. 

Twee weken later zit het er alweer op. Corona heeft weer toegeslagen. Scha-
ken in de zaal mag niet meer. We gaan weer digitaal! Voor even, denken we 
nog. Maar nee, het blijkt weer voor het hele seizoen te zijn.  

Op 29 september hebben we onze eerste Chessity-sessie. In totaal hebben 
17 jeugdschakers en 3 jeugdleiders elkaar een of meerdere keren ontmoet 
op Chessity. Sommigen zagen we maar een paar keer, anderen waren er 
(bijna) elke week. Een enkeling was er zelfs meerdere keren per week. 
Naast de leden van de jeugdschaakclub zagen we zo nu en dan ook nog een 
aantal oud-leden, die zo nu en dan Chessity wisten te vinden.  

De resultaten 
Samen haalden we dit seizoen bijna 1300 sterren, speelden we meer dan 
1700 partijen en haalden we 11 diploma’s. 
Sterrentoppers waren Darian en James met respectievelijk 238 en 254 ster-
ren.  
Partijentoppers waren Stijn, Mats en Jasper met respectievelijk 282, 242 en 
211 partijen. Zij waren, mede doordat zij zoveel speelden, ook de topscoor-
ders in de Chessity-weekcompetitie.  
De diploma’s werden gehaald door Darian (Loper en Toren), Pepijn (Pion 
en Paard),  Medea (Paard), Floris (Pion), James (Pion en Paard), Mats (To-
ren en Dame) 
 
Tot slot 
Ik hoop dat ons een derde editie van ‘Jeugdschaken in Coronatijd’ bespaard 
blijft en dat we het hele seizoen 2021-2022 in de zaal terecht kunnen. Ches-
sity is een mooi alternatief, maar er gaat toch niets boven een zaal, met 
schaakborden en schaakstukken waarbij je je tegenstander in de ogen kunt 
kijken.  

         Wolter de Vries 
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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 - 

simultaan 
 
Ter gelegenheid van het 50-
jarig bestaan organiseert:  

Schaakvereniging 
‘De Vughtse Toren’ 

een schaak-simultaan. 
 
Machteld van Foreest neemt 
een simultaan af tegen leden 
en adspirant (jeugd)leden van 
de vereniging. 
 

 
Zondag 19 september 2021          
Machteld van Foreest 
13:00 – 16:00 uur 
Locatie: Boerderij ‘De Loonsebaan’ (voor-
heen ‘Den Heuvel’) 
Loonsebaan 88 – Vught. 
 

Machteld van Foreest, geboren  te Groningen 22 augustus 2007, is een aan-
komend zeer talentvol schaakster   
Na diverse Nederlandse jeugdkampioenschappen werd ze in 2019 (als elfja-
rige) gedeeld derde op het Nederlands kampioenschap schaken voor vrou-
wen.   
Toen Machteld in 2018 eerste stond op de wereldranglijst voor meisjes tot 
12 jaar, werd er mede voor haar een speciaal schaakfonds voor jeugdige ta-
lenten opgericht.  
Machteld begon met schaken toen ze drie jaar oud was. Al snel won ze di-
verse jeugdkampioenschappen: 
 in 2014 kampioen schaken meisjes onder de 10 jaar, in 2017 en 2018 
jeugdkampioen schaken onder de 12, in 2018 jeugdkampioen schaken on-
der de 14 jaar en in 2018 een gedeelde derde plaats bij de wereldkadetten 
onder de 12 in Santiago de Compostela.  
 
Om alvast kennis te maken met haar speeltrant zijn in het clubblad twee 
partijen van haar (met wit) opgenomen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_kampioenschap_schaken_vrouwen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_kampioenschap_schaken_vrouwen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
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Wit:  Machteld van Foreest (2187) 
Zwart  Mick van Randtwijk (2047) 

      Groningen 24-12-2019 
Siciliaans, Najdorf (B90)  
 
1.  e4        c5  
2.   Nf3  d6  
3.   d4        cxd4  
4.   Nxd4      Nf6  
5.   Nc3 a6  
6.   f3        e5  
7.   Nb3       Be6  
8.   Be3  h6  
9.   Qd2  Nbd7  
10. O-O-O  Be7  
11. Nd5  Bxd5  

12. exd5  Rc8  
13. Qb4  b5  
14. Qa5  O-O  

 

15. Qxa6  Qc7  
16. Qc6  Nxd5  
17. Qxc7  Nxc7  
18. Na5  d5  
19. Nc6  Bf6  
20. g4   d4  
21. Bd2   
 
Zwart geeft op.  
[ 1 – 0 ]

      

 
Wit:  Machteld van Foreest (2187) 
Zwart:  Jord Ypma  (2070) 
              Groningen 29-12-2019 
Siciliaans, Kanaal-Sokolsky (Nimzovich-Rossolimo, Moskou) aanval (B51)  
 
1.   e4    c5  
2.   Nf3  d6  
3.   Bb5+  Nd7  
4.   c3   Nf6  
5.   Qe2  a6  
6.   Ba4  b5  
7.   Bc2  Bb7  
8.   d4   e6  
9.   O-O  Be7  
10. Re1  O-O  
 

11. Nbd2  Qc7  
12. Nf1  Rfc8  
13. Bb1  Nf8  
14. Ng3  Ng6  
15. h4   Nf8  

16. Bf4  N6d7  
17. Bg5  Bxg5  
18. Nxg5  h6  
19. Nf3  Re8  
20. Bc2  Rac8  
21. Rac1  Qd8  
22. a4   cxd4  
23. cxd4  Qa5  
24. axb5  axb5  
25. Bd3  b4  
26. Nd2  Qa8  

27. Nc4  Qb8  
28. e5   dxe5  
29. dxe5  Red8  
30. Qh5  g6  

31. Qxh6  Nxe5  
32. Nxe5  Rxc1  
33. Qxc1  f6  
34. Nxg6  Rxd3  
35. Qh6            . . . .  

 
35. . . . . Qe8  
36. Nxf8  Qxf8  
37. Qg6+  [1-0] 
 
Zwart geeft op. 
[ 1 – 0 ] 
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De basis van het toreneindspel 
De reden dat we naar toreneindspel kijken is simpel. Van alle partijen die het eindspel bereiken, 
zie je veruit het meeste toreneindspelen. Het bestuderen van de techniek van toreneindspel zal 
dus het meest effectief zijn om een betere schaker te worden.  

In dit artikel gaan we kijken naar de twee fundamentele principes van het toreneindspel, waar 
de ene speler een toren en pion heeft en de tegenstander een toren. In de Lucena positie kun-
nen we een techniek gebruiken om dit type stelling te winnen. Terwijl de Philidor positie een 
techniek is om een aantal van deze stellingen remise te houden.  

De Lucena positie: een bruggetje bouwen 

De eerste stelling in diagram (1) die we bekijken noemen we de 
Lucena positie. Wit heeft een extra pion op de zevende rij en is 
dicht bij promotie. De koning staat op het moment voor de pion 
en kan nu geen kant op.  

Deze stelling is winnend voor wit als de pion op de b-g lijn staat. 
Alleen met een randpion blijft deze stelling remise. Dit is belang-
rijk om te herinneren, zodat je altijd weet dat deze stelling wint. 
Nu gaan we kijken naar de techniek.  

 

(1) De beginstand van de Lucena positie.  

 

Als eerste moet de koning voor de pion weg om te kunnen promoveren. Het ligt dus voor de 
hand om een schaakje te geven met 1.Tf1+, en nadat de zwarte koning 1...Kg7 zet, kunnen we 
de koning spelen. Voordat we dat doen moeten we even goed nadenken. Als de koning voor de 
pion weg gaat, dreigen we te promoveren. Zwart zal dus schaak gaan geven met zijn toren, net 
zo lang tot we weer voor de pion gaan staan. Als de witte koning te ver van de pion weg loopt 
speelt zwart Td2 en gaat de pion verloren.  

 

We moeten een veilig veld vinden voor de koning dat niet te 
ver van de pion is. Omdat dit veld niet bestaat, moeten we 
deze zelf maken. We spelen een precieze zet met de toren: 
2.Tf4!! zoals in diagram (2). Dit is de sleutelzet van dit idee; we 
gaan de toren gebruiken om een veilig veld op d5 te maken 
voor de koning. 
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 (2) De toren gaat naar de vierde rij.  

Na deze cruciale torenzet is de zet van zwart ongedwongen, bij-
voorbeeld 2...Kg8. Nu begint de witte koning zijn reis naar het 
veilige veld d5: 3.Ke7 Te2+ 4.Kd6 Td2+ 5.Ke6 Te2+ 6.Kd5 Td2+ 
7.Td4!  

Wit blokkeert de schaak met de toren. Nu heeft zwart geen 
schaakjes meer en wit zal de pion promoveren. We noemen 
deze techniek om de toren op de vierde rij te zetten soms een 
bruggetje bouwen met de toren. (3) De brug is gebouwd, wit 
wint.  

 

 

De Philidor positie 

In de vorige (Lucena) positie zagen we dat met de pion op de zevende rij, je een bruggetje kan 
bouwen om de winst te pakken, tenzij het een randpion is. Nu bekijken we hoe de partij met een 
pion minder deze situatie kan verdedigen (tot remise) als de pion nog niet op de zevende rij is 
gekomen.  

(4) Zwart aan zet past de philidor verdediging toe.  
 

Zwart (aan zet in diagram 4) kan deze positie remise houden 
door te verdedigen op de 6e rij. Hij speelt 1...Tb6! en voorkomt 
dat wit Kf6 met matdreiging kan spelen. Zwart houdt zijn toren 
op de zesde rij tot wit zijn pion vooruit speelt. Door te verdedi-
gen op de zesde rij forceert zwart dat wit eerst de pion vooruit 
moet spelen met 2.f6 zoals in diagram (5).  

 
 
 

(5) Zodra wit de pion speelt, komt Tb1!.  

 

Precies op het moment dat wit de pion "duwt", wijzigt hij zijn 
strategie: hij speelt de toren naar de achterste rij om de koning 
eeuwig schaak te kunnen geven. Dus na 2...Tb1! eindigt de partij 
in remise vanwege eeuwig schaak na: 3.Kg6 Tg1+ 4.Kf5 Tf1+ 
5.Ke6 Te1+ etc.  
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De praktijk van toreneindspelen 

Deze twee posities vormen de basisprincipes van toreneindspelen. Omdat de "echte" schaakstel-
ling vaak er net anders uitziet is het belangrijk om na te blijven denken en te letten op tactische 
zetten etc. Laten we eens zo'n stelling bekijken.  

(6) Kan wit (aan zet) dit eindspel winnen?.  

 

In diagram (6) is wit aan zet. Zwart is te laat om op de zesde rij 
te kunnen verdedigen en wit kan zijn koning veilig naar de 
zesde rij spelen: 1.Kg6 (merk op dat 1.Kf6 Tb6+ de Philidor posi-
tie is). Na 1...Tf1 2.Kf6 (diagram 7) dreigt wit Ta8#. Zwart moet 
hier de correcte keuze maken tussen Ke8 en Kg8.  

 
 

 
(7) Welke kant moet zwart op om mat te voorkomen?.  

Laten we gewoon beide zetten analyseren en kijken wat er ge-
beurt. 2...Ke8 3.Ta8+ Kd7 4.Tf8 Tf2 wordt problematisch voor 
zwart. Hij kan niet veel doen om de voortgang van wit tegen te 
houden. 5.Kg7 Ke7 6.f6+ Kd7 7.Ta8 Tg2+ 8.Kf8 Tf2 9.f7 Tf1 
10.Ta4 en wit heeft de Lucena positie bereikt. Zoals we eerder 
geleerd hebben is dit winnend voor wit.  

Zou 2...Kg8 meer opleveren? Eens kijken: 3.Ta8+ Kh7 4.Tf8. Wit 
past gewoon hetzelfde plan toe. Zwart moet nu gebruik maken 
van de ruimte op de koningsvleugel, we noemen dit de lange 
kant (ten opzichte van de pion). Zwart kan deze stelling verdedigen doordat zijn koning aan de 
korte kant staat, en de toren schaak kan geven via de lange kant. Zwart speelt de sleutelzet 
4...Ta1 en dreigt eeuwig schaak te geven. Dit idee werkt omdat de toren aan de lange kant 
schaak kan geven van ver weg.  

(8) De toren gaat naar de lange kant.  

 

Voordat wit aanvaart dat zwart zijn eindspelkennis goed op orde 
heeft, gaat hij nog een poging doen voor de winst: 5.Te8 om het 
schaak te kunnen blokkeren. Zwart reageert correct door simpel-
weg terug te gaan: 5...Tf1, en wit boekt geen progressie meer, 
bijvoorbeeld: 6.Te7+ Kg8 7.Tg7 Kf8 8.Tf7+ Kg8. Als verdedigende 
partij wil je dus je koning aan de korte kant, en toren aan de 
lange kant.  

Het is zeer nuttig om elk jaar een uurtje of misschien twee te spelen met deze basis toreneind-
spelen. Pak een schaakbord, zet een variant van deze stellingen op, en denk goed na waarom en 
wanneer je bepaalde belangrijke zetten moet doen. Zo krijg je gevoel voor dit type stelling en 
vind je snel de juiste zetten, ook onder tijdsdruk in een echte partij.  
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De wereld op z’n kop 
 
Even zijn de stukken van het bord geschoven. Bij een normale partij, ge-
wonnen of verloren wil je nog wel eens samen analyseren waar het fout 
ging of hoe het anders kon. Altijd leerzaam.  

Maar nu staat de wereld op z’n kop. Een aantal van ons schaakt wekelijks 
partijen via het lichess-programma op computer. Elke dinsdag- en/of don-
derdagavond zijn we in de gelegenheid tegen elkaar te schaken. Een leuke 
compensatie maar toch wel anders als achter het bord met heuse stukken. 
Na afloop vertelt de computer jou dat de partij is afgelopen; de tijd is op; of  
jij of die ander won de partij. 
 
De corona-crisis heeft natuurlijk behoorlijk huisgehouden binnen het club-
gebeuren.., maar wat dit seizoen ook bijzonder is dat we als vereniging 50 
jaar bestaan. In die vijftig jaar is er veel gebeurd en veel geschaakt. Steeds 
weer unieke stellingen op ’t bord. 
 
Ook al staat de wereld in brand of onder water..; het schaakspel blijft over-
eind.  
De ware schaker is er zich altijd van bewust dat als een spel is uitgespeeld, 
de stukken, zowel zwart als wit; of dat nu koning, koningin, paard, loper of 
pion zal zijn, allen in dezelfde doos  zullen worden opgeruimd. *] 
Zo is dit; gelijk het leven; en ja.., ook al staat de wereld dus op z’n kop..! 
 
*] René Diekstra is columnist in Brabants Dagblad / AD 
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Het Schaakspel onder de zode… 
 

Evenals dat de ‘heer’ bij het kaartspel ‘boven de dame’ staat, wordt bij een we-
reldwijd- verbreide denksport als schaken eenzelfde ‘misstand’ gesignaleerd.  
Schandalig dat hier de Koning (een man) als het belangrijkste stuk wordt 
aangemerkt..! Deze vorm van discriminatie dient op  niet mis te verstane wijze 
te worden bestreden: “Stop het spel onder de zode!” 
 
Deze opmerkelijk inzending in Brabants Dagblad (AD), trof de aandacht. 
Voor de schaakwereld natuurlijk een lachwekkend bericht.  
Als het als zodanig bedoeld is wordt de humor ervan niet begrepen. 
Toch even de argumentatie als hierboven omschreven onder het voetlicht.. 
Allereerst dit: Het schaakspel is al vele eeuwen oud en wordt wereldwijd 
beoefend; Al versta je elkaars taal niet; al spelende verstaat eenieder het 
spel. Het schaakspel kan door iedereen worden beoefend: van jong tot oud; 
door meisjes, jongens, mannen en vrouwen.  
Inderdaad, het spel is een ultieme denksport. De mogelijkheden op het bord 
zijn eindeloos en de combinaties onbeperkt. Naarmate je het spel beter be-
heerst wordt het schaken steeds mooier en interessanter.  

 
Wat zou er mis zijn met de Koning/Dame-relatie in 
het schaakspel ? 
Zeker, de Koning is het belangrijkste stuk.  
Heeft deze geen vluchtweg meer, dan staat de ko-
ning verloren en is het spel beëindigd. 
De bewegingsvrijheid van de Koning op het bord is 
beperkt; hij kan alle kanten op, dat wel; echter 
slechts één veld per zet. 
De Dame daarentegen heeft een veel grotere actie-
radius; zij verenigt de bewegingen in zich van zo-
wel de koning, de torens en beide lopers. De Dame 
kan, zover als mogelijk vooruit, achteruit, opzij en 
ook diagonaal over het bord.  

 
In het schaakspel is de Dame verreweg het machtigste stuk.  
Het ontbreekt haar slechts de paardensprong te evenaren.  
Wat niet onvermeld moge blijven is dat de pionnen in het spel (8 stuks) in 
theorie allen de mogelijkheid hebben te ‘promoveren’ tot..: jawel, een Dame.  
 
Dus, het schaakspel ‘onder de zode stoppen’…, tegen de inzender het advies: 
“Verdiep je eerst in het spel en weet waar je over spreekt..!  
De schaakwereld voorspelt je zin- en nutteloos graafwerk.” 
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“Toeval bestaat niet” , of is  “Alles is toeval” 
 
“(…) Opvallend is de rol die het getal 8 bij het schaken speelt. Bepaalde 
bronnen geven aan dat het getal zo gekozen is omdat het getal 8 ‘op zijn 
kant’ in de wiskunde het symbool voor ‘oneindig’ is.  
Dit kan in het spel weer vertaald worden als het ‘oneindig’ aantal mogelijk-
heden dat het schaakspel rijk is.  
Het schaakbord omvat 8×8 velden, ‘het leger’ bestaat uit 8 stukken en er 
wordt gespeeld met 8 pionnen. 
De koning en het paard bestrijken ieder 8 velden. (…)” 
 
En dan.., stomtoevallig onze nieuwe huisvesting: Loonsebaan 88..! 
Dubbel oneindig dus..; zal toch geen toeval zijn ? 
Toeval bestaat immers niet; of blijkt nu toevallig toch dat alles toeval is..? 
 

 
Voor het aanstaande jubileumnummer is de redactie naarstig op zoek 
naar: 

• diepte- en hoogtepunten uit de afgelopen 50 jaar; 
• anekdotes; 
• schakers op stap / sterke schaak-reisverhalen; 
• grootse partijen. 

Het kan zo raar niet zijn of het verdient de aandacht..!! 
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Een Kaatsheuvelse variant op de Franse Opening 
 
….  hoe je met een echte schaakcomputer eindeloos kunt knutselen…. 
 

Soms ontvangt de redactie artikelen en wijsheden en van enthousiaste scha-
kers; weliswaar geen lid van de vereniging, maar wel met enige regelmaat bij 
onze toernooien actief. 
Jan Groos, pastoor in de parochie Kaatsheuvel is een van die schrijf-analisten 
die zijn ervaringen graag op het papier toevertrouwt. 
Zo beschreef hij eens ‘De Parel van Vught’ een schitterende partij die hij tij-
dens een snelschaaksessie wist te noteren en ook nog te analyseren. 
Ditmaal een heuse ‘Franse’ partij…, gewonnen..,  tegen de computer. 

 
Negentien jaar lang heb ik plezier gehad van de monumentale ‘Saitek Re-
naissance’ met Kasparov module. Dit jaar schafte ik de ‘Chess Genius’ aan 
voor de tamelijk matige prijs van  € 600,=. Het duurde even voor ik einde-
lijk op een vroege zondagmorgen hem versloeg in een Najdorf partij. Het 
leek wel of hij gul en verstrooid  gestemd was: ik had voor een keertje geen 
kind aan hem. Maar dat is een uitzondering. Ik mag blij zijn als ik een re-
mise boek. 
Soms komt het voor dat hij heel snel genoegen neemt met remise door her-
haling van zetten. 
 
Zeer interessant wordt de strijd die ontstaat als ik zwart heb en de Franse 
opening op het bord komt. Heel vaak komt het dan tot e5 waarna ik in gele-
genheid ben om f5 te spelen. Beslissend is dan dat hij nooit en passant 
neemt. 
Dan stuur ik aan op de opmars met alle drie pionnen op de koningsvleugel 
terwijl mijn computer op de damevleugel  actief is. Kenmerkend is dat lange 
tijd veel stukken en pionnen op het bord blijven en er veel positiespel is. Ta-
melijk vaak komt het tot een remise en dat vind ik al heel mooi. In de vakan-
tie ben ik gewend een ‘strenge match’ te spelen (alles direct noteren) en 
warempel  lukte het me twee keer  een overwinning te boeken.  
In beide gevallen betrof het een weinig gelukkige manoeuvre  van de witte 
dame, waardoor ik een winst kon boeken.  
In de eerste partij die ik won gebeurde echter iets uitzonderlijk grappigs. 
 
In nevenstaande partij speelt de computer met wit tegen Jan Groos met 
zwart. 
Jan beschrijft zelf zijn bevindingen en hoe hij tot zijn triomf wist te komen ! 
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Chess Genius [wit] 
                      Jan Groos 
 
1. e4        e6   
2. d4       d5  
3. Pc3       Pf6   
4. e5       Pg8  
5. Pf3        f5   
6. Lb5+       c6   
7. Le2        Le7 
8.  0-0       h5   
9. Pe1       g6   
10.  Pd3       Ld7   
11.  Le3       Kf8   
12.  Pa4       b6   
13. Pc3       a5   
14.  Dd2       Pa6   
15.  Pd1       b5   
16. a4       b4   
17.  Pf4        De8   
18.    Lxa6      Txa6   
19.  De2       Ta7   
20.  b3       Kg7  

 
21. Pb2       Ph6   
22.  Pfd3      Pf7   
23.   f3       g5   
24.   f4        g4   
25.   h3       Ph6   
26.  Df2       Kf8   
27. Dg3       Dd8  
28.  Tac1?   . . . .   

 
Deze zet is beslist niet 
representatief voor de 
speelkracht van mijn 
computer.  
28. . . . .     Lh4   
29.  Dh2       g3   
30.  Dh1       Le7   

  
31.  Tf3        h4    
32.   c3          bxc3   
33.  Txc3     Tb7    
34.  Ld2       Db8     
35  Pdc1    Kg7   
36 .  Pbd3    Lb4 
37. Pxb4    Txb4    
38.  Tcd3    Tb7    
39.  Lxa5     Da7   
40.   b4         Thb8   
41.  Pb3      Txb4  
42.  Lxb4    Tx b4   
43.   Td1      Kg6    
44.   a5         Lc8   
45.  Tfd3    La6    
46.   Te3      Lc4   
47.  Pc5      Dxa5    
48.   Tc1      Da2    
49.   Dh2 (!!) 
 
Een grappige slotstuk. 
De computer buigt 
diep… 
  
 

In deze  partij lukte het wit niet op de damevleugel gevaarlijk te worden, 
maar dat is vaak wel het geval. Vaak wordt het een scherpe strijd op buigen 
of barsten.  In de maanden na de vakantie heb ik ca 15x remise geboekt met 
deze aanpak van de Franse opening. Genoeg vind ik om de titel van dit arti-
kel te rechtvaardigen. 
 
Tenslotte de vraag: hoe leuk is dit, en ook : zou het met een andere opening 
ook lukken zo’n apart speelveld te creëren?  De eerste vraag heb ik al beant-
woord, het tweede moet ik nog gaan ontdekken. Een andere mogelijkheid 
heb ik nog niet onderzocht: dezelfde stellingen met verwisselde kleuren te 
spelen. Ontdekken hoe de computer die Kaatsheuvelse variant hanteert.  
Uit ervaring weet ik natuurlijk hoe hij sommige stellingen veel effectiever 
aanpakt dan ik het in eerste instantie heb gedaan. Maar ook het omge-
keerde gebeurt wel. 
 

 Jan Groos    Kaatsheuvel
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 Schaakvereniging ‘De Vughtse Toren’ 
 Jaargang  51  nr. 1                         Augustus 2020 

 
Voorzitter:           Ton van Roon    073 - 6566415  

tonschaakt@ziggo.nl   06 - 46345997 
 
Secretaris:         Frits Akkermans     0411 - 641595  

fritsakkermans@kpnplanet.nl   06 - 22611517 
 
Penningmeester:  Henk van Evert,    073 - 6426757 

h.vanevert@kpnmail.nl 
 
Wedstrijdleider:  Peter Loman                 06 -10905622 
    peter.loman@atos.net 
 
Jeugdopleiding  Wolter de Vries    073 - 6564688 
          06 - 54280661 
 
Webmaster:   Sije Zeldenrust    073 - 6567595 
    s.zeldenrust@home.nl   06 - 21341312 
 
Clubblad:   Frank Donders,     073 - 6566990 
    frankenriadonders@gmail.com   
 
Internet:    www.devughtsetoren.nl 
 
Ereleden:   Harry van Sterkenburg  
    Kees Machielsen 
 
Teamleiders externe competitie: 
 

-  1e team   Frits Akkermans    0411 - 641595 
          06 - 22611517 

    Henk van Evert    073 - 6426757 
-  2e team   Sije Zeldenrust    073 - 6567595 
          06 - 21341312 
Clublokaal:   Boerderij ‘De Loonsebaan’ 

Loonsebaan 88,  5263 CPVught  073 - 6563823 
 
Speelavond:   dinsdag  vanaf 20.15 uur 
  
Bankrekeningnr.:  NL13.INGB.000.269.40.58   

Penningmeester ‘De Vughtse Toren’ 
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