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Beste jongens en meisjes van de Vughtse Jeugdschaakclub,  
 
De coronacrisis duurt nog veel langer als dat iedereen had verwacht. 
Hopelijk proberen we ons allemaal zoveel mogelijk aan de regels te hou-
den; anders zitten we volgend jaar nog alleen maar op de computer te 
schaken. 
Gelukkig dat er nog een online-programma bestaat waar je iets van 
kunt leren en waar je ook nog een stevige snelle partij kunt schaken. 
Zelf speel ik op dinsdag ook wel eens mee op chessity. En dat valt soms 
best wel tegen. Met die aftellende klok zit ik steeds in de race; zodra 
deze mijn reserve minuut gaat opslokken komt de tijdnood en worden er 
gekke zetten gezet.., .. en dan komt ook nog die gong..! 
 
Wolter houdt jullie vorderingen zorgvuldig bij en in dit digitale club-
blaadje kun je zien hoe het met jouw schaakresultaten is gesteld. 
Er wordt soms al heel goed geschaakt..! 
 
In dit digitale clubblad vind je een partij die op een wonderlijke manier 
door zwart werd gewonnen, terwijl wit meende veel sterker te staan. 
 
Ook komen we met de oplossing van de twee situaties waarin Lucky 
Luck was beland. Ik heb begrepen dat dit niet eenvoudig was. 
Nog erger; nadat Lucky Luck tot tweemaal toe uit zijn benarde situatie 
wist te ontsnappen, kreeg hij nog 2 nog moeilijkere situaties op te los-
sen.  Ook hier vragen wij jullie hulp om hem te helpen. 
 
Over opgesloten situaties gesproken. 
Je treft zo dadelijk nog een wonderlijke situatie aan.., een witspeler, die 
al zijn stukken offert en het toch nog stikmat geeft. 
 
En dan nog iets over een ‘foute’ opening; een opening tegen alle ‘gouden 
regels’ in. 
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Het is Lucky gelukt ! 
 
In het vorige nummer las je de opdracht voor Lucky 
Luke om te worden vrij gelaten. 
Pak die opdracht er maar eens bij. 
En had je de oplossing nog niet gevonden, dn mis-
schien toch nog even proberen voor je de oplossing 
hier kunt lezen. 

 
a.  Mat in 3 
    wit             zwart 
1. Pe1 - f3    Lf2 - e3  (op 1.....g3xh2 volgt 2. g2-g4 mat) 
2. h2 x g3     vrij naar keuze 
3. g3 - g4  # 

  
 
b. Mat in 4 
1. h2 x g3        Lf2 - e3 
2. Tg7 - g4      Le3 - g5 
3. Tg4 - h4+    Lg5 x h4 

 
 

De Daltons blijken inderdaad gemene boeven te zijn en in plaats  van 
de sheriff vrij te laten, bedenken zij een nieuw probleem. Ze halen ook 
nog de pion op h2 van het bord. Nu zal het Lucky Luck niet meer lukken, 
denken ze! Om hem nog een kleine kans te geven is de opdracht nu 
mat in vijf!   
 

 

Lucky Luck zet zich weer aan het schaakbord 
om ook dit probleem tot een oplossing te 
brengen. Hij slaagt weer!  
 
Wie volgt Lucky Luck ook nu nog? Opgeven 
kent hij niet! Jij toch ook niet? 
Mat in vijf! 

De Daltons blijken echte Bastards! Ook nu laten ze de sheriff nog niet 
vrij. Weer bedenken ze het een graadje erger. Nu halen ze Lucky Luck’s 
sterkste stuk van het bord. Zonder toren zal het hem toch echt niet 
lukken. Of lukt het Luck nu ook weer? Okay, omdat het zo moeilijk is: 
Mat in zes! 
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Lucky Luck blijkt echter inderdaad de dap-
pere cowboy die alles kan. Ook hier redt hij 
zich weer uit! 
 
Volg je hem nog steeds? 
Mat in zes! 

Ook deze twee laatste opdrachten wist Lucky Luck op te lossen en toen 
lieten de Daltons hem eindelijk vrij. 
Wij zijn benieuwd of je deze laatste opdrachten ook weet op te lossen. 
Ze zijn wel moeilijk…! 

 

 

Schaaktafels in ‘t park en op straat… 

 
 
Schaaktafels, zomaar in de open lucht, op straat, plein of park. Zou dat niet ge-
zellig zijn. In veel dorpen en steden worden schaaktafels geplaatst.  
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De  ‘ijzeren kooi’ 
 
Een wonderlijke stelling, waarbij de witspeler er in slaagt om, na offering van bijna al 
zijn stukken, de zwarte koning in te laten sluiten door zijn eigen krijgers (pionnen), 
waarna deze door ’n verdwaald paard stikmat wordt gezet.  
Het bijzondere bij deze -bedachte- schaakstelling offert wit bijna al zijn stukken; maar 
tegelijkertijd staat de zwarte koning wel steeds schaak. Elke zet voor zwart is daar-
door een gedwongen zet (zwart kan niet anders). 
 
Je ziet vast hoe wit mat kan geven; maar wit gaat stikmat zetten. 
Plaats de onderstaande stelling maar eens op het bord en speel de zetten na. 
De eindstelling lijkt een beetje op de 4 diagrammetjes daaronder. 
Probeer die maar eens op te lossen !! 

 
      wit            zwart 

1.   f2-f3+  g4xf3 
2.   e2xd3+  c4xd3 
3.   Lh3-f5+    e6xf5 
4.   Tg6-e6+  d7xe6 
5.   Pe8-f6+  g7xf6 
6.   Td5-d4+  c5xd4 
7.   a7-8L+  Da2-d5 
8.   La8xd5+  e6xd5 
9.   Dd6-e5+  f6xe5 
10. Pg5 # 

 
Een van die wonderlijke schaakcomposities..! 
De volgende ‘ijzeren kooi’-situaties zijn hiervan afgeleid. 

  
Een schakende gevangene, zo leert 
het verhaal, bedacht nevenstaande 
diagrammen. 
 
In alle gevallen geeft wit schaakmat 
in 4 zetten. 
 
 
Ga er rustig voor zitten; het is niet 
eenvoudig. 
 
 
De volgende keer lees je de 
oplossing. 
Veel puzzelplezier ! 
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“Wie op goud staart, verblindt zijn ogen...!” 
 
Bij deze schaakpartij wordt een bekend spreekwoord gebruikt omdat een 
van de spelers zich blind staarde op een van zijn pionnen die kon promove-
ren. De witspeler had niet in de gaten hoe de zwarte paarden hier gebruik 
van maakten. 

We pikken de partij op bij een ongeveer ge-
lijke stand na de 31e zet van zwart:   
31.  . . . .  Tf8-f2  [ zie diagram] 
Zet deze stelling maar eens op ’t bord. 

 
Er dreigt mat in één zet (32. …. Tf2-h2 #); maar dit 
doorziet wit natuurlijk; de partij gaat als volgt ver-
der: 

         Wit                   Zwart 
32.  Te1-e2 Tf2-f7 
33.  Ph4-g2 Tf7-h7 + [schaak] 
34.  Pg2-h4 . . . . 

Door terug te gaan met de toren naar f7 kunnen de laatste zetten steeds worden her-
haald; en een herhaling van dezelfde stelling eindigt als remise.  
Voorlopig houdt zwart het witte paard in de penning; de koning kan de h-lijn immers 
niet verlaten. 
Zwart zet zijn zinnen op een ander plan. 

34.   . . . .  c7-c5 
35.  d4xc5  d5-d4 
36.  c5xb6  d4xc3  
37.  b6-b7  . . . .  
De b-pion stevent af naar promotie; deze is natuurlijk tegen te houden door de toren op 
de 8e rij te plaatsen.  Zwart  wil geen tempo verliezen en besluit tot een ander plan: 

37.  . . . .  Pe3-d5 ! 
Nu is het even heel spannend; de beide promotie-dames staan naast het bord gereed…: 

38.  b7-b8D ??  [de promotie!];  
Wit denkt de partij nu snel te kunnen winnen maar…., 
…. hier past het spreekwoord: 
  
“Wie op goud staart, verblindt zijn ogen...!”  
 
Zwart’s volgende zet is nl. schaakmat..!  

38.  . . . .  Pf4 #         [ eindstelling >>] 
 
Zie je nu ook waarom het witte paard gepend 
moest blijven..? 
 
Een bijzondere mat door twee paarden..!  
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Wacht even met die Koningin.., laat de ‘anderen’ eerst voor gaan..! 
 
Als je de ‘gouden regels’ hanteert bij het schaken, dan weet je dat je niet meteen met de Ko-
ningin moet gaan spelen….. 
Toch merk je in de speelzaal van chessity heel vaak meteen met de koningin wordt gespeeld; 
nog vóórdat een ander stuk is ontwikkeld. 
Kijk maar even naar de eerste zetten van de volgende partij. 
     Wit  Zwart 

1. e2-e4   e7-e5   
2. Dd1-h5?  . . . .      
Vaak antwoord zwart g7-g6 om de koningin (we noemen haar voortaan ‘Dame’) te verjagen, 
maar die dan de pion kan slaan (schaak) en vervolgens de toren. Goede schakers trappen 
daar niet in. Er is een veel betere 2e zet voor zwart: 

2.  . . . .        Pb8-c6    Zwart dekt  pion e5 en ontwikkelt 

paard. 

3. Lf1-c4       . . . .       Wit dreigt met (herders)mat op veld f7. 

3.  . . . .        g7-g6       pion op g7 kan nu wel naar voren; want 

pion op e5 wordt gedekt. 
4.  Dh5-f3   Pg8-f6     Matdreiging opgelost en weer een ont-

wikkelt zwart,    [stelling na 4. …. Pg8-f6 >>] 
 

Speelt wit met 5e zet: 

5. Df3-b3  . . . .  
Weer een dubbele aanval op f7; zwart kan deze pion 
verdedigen met  5. …. De7.  Maar zwart heeft ook nog een 
verassing in petto door het zwarte paard op c6 naar d4 in 
stelling te brengen. Hij kan daarmee de witte loper veroveren. 

5. ….  Pc6-d4! 6. Lc4xf7+  Ke8-e7  7. Db3-c4  b7-b5 ! 
Dame kan de loper niet meer verdedigen,  deze gaat verloren.  
[<< zie stelling]; na zet 7 zetten staat wit een een stuk achter. 

 
Speelt wit met de 5e zet:  

5. g2-g4        ….   
Duidelijk is dat wit met deze pion nog een zet verder wil om het 
paard te verjagen, zodat er weer mat dreigt met 6. Df7# 
Maar ook hier heeft zwart een goed antwoord op dankzij een 
goede ontwikkeling van beide paarden. 

5.  . . . . Pc6-d4 
6.  Df3-d3 d7-d5 
7.  e4xd5 Lc8xg4 ! 
en nu staat zwart veel beter; er dreigt 8. . . .  Lg5-f5, met een 
paardvork met röntgendekking op pion c2.  (zie jij dat ook??) 
 

Dus.., speel je met zwart en de witte Dame komt met zijn 2e zet al op h5…, weet dan hoe 
sterk je kunt antwoorden.; … en voor wit: “Kom nooit zo snel met je Dame in het spel!” 
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