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Voorbericht
In de stof en de wijze van behandeling daarvan is bij herdruk geen wijziging gebracht, wat betekent,
dat ook hier de verhaaltrant is behouden. Immers in de eerste plaats is het werkje bestemd voor de
jongeren en liefst voor hen, die nog nooit een schaakstuk hebben aangeraakt en daardoor niets hebben
‘af te leren’ maar slechts hebben ‘aan te leren’. Door de verhaaltrant te gebruiken is het ons o.a.
mogelijk geworden in het ‘Schaaksprookje’ het betrekkelijk willekeurige van de spelregels voor de
jeugd aannemelijk en toegankelijk te maken.
Wat de behandelde stof betreft, komen achtereenvolgens aan de orde: de loop der stukken, de
kwestie van het ‘slaan’.
Om de jeugd twee goede openingen bij te brengen kozen we het Vierpaardenspel en de Siciliaanse
opening waardoor wij hier reeds de belangrijke scheidingslijn tussen combinatiespel en positiespel
konden trekken.
Beide openingen zijn vrij uitvoerig behandeld.
Alleen bedoeld als kennismaking met andere openingen werden enkele korte partijtjes Italiaans,
Spaans en Scandinavisch geopend.
Door het naspelen van enige partijen is getracht enig inzicht te geven in de behandeling van het
spel als de opening achter de rug is. En ten slotte worden van het eindspel de eenvoudigste
matvoeringen behandeld, nl.:
Koning + dame tegen koning; koning + toren tegen koning; koning + twee lopers tegen koning en
koning + pion tegen koning.
Het is misschien niet ondienstig de jongere schaakleerlingen aan te raden de hoofdstukken 11, 12
en 13 door te nemen na hoofdstuk 16. De oudere en misschien ‘knappere’ kunnen het boek gewoon
op de voet volgen.
Moge deze herdruk, waarin het artikel ‘Schaken op school’ niet meer is opgenomen, ertoe bijdragen,
dat het getal jeugdige schaakleerlingen sterk toeneemt.
Dit is de wens van de schrijvers, die zich voor op- en aanmerkingen aanbevolen houden.
Den Haag/Amsterdam
De schrijvers
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1. Jan en zijn oom
Oom Jan is de lievelingsoom van Jan. En dat komt niet alleen doordat deze oom net zo heet als zijn
twaalfjarige neef, maar vooral doordat dit een oom is waar je wat aan hèbt! Want oom Jan is vrijgezel
en omdat het in zijn kosthuis wèl ‘vrijgezellig’ is, zoals hij dat noemt, maar níet èrg gezellig, zit hij
vaak bij Jans ouders een kopje koffie te drinken. En dat is voor Jan altijd een klein feestje. Want oom
Jan doet méér dan kopjes koffie drinken: hij weet altijd een nieuw spelletje, hij is voor ‘de kleintjes’,
zoals Jan zijn twee zusjes minachtend noemt, een sterk en vurig rijpaard, en hij leert Jan in een
oogwenk, hoe je de moeilijkste sommen het eenvoudigst kunt oplossen.
Is er een belangrijke, spannende voetbalwedstrijd? Jan en oom Jan zitten samen op de jongenstribune.
Is Vader binnenkort jarig? Grote Jan en kleine Jan maken samen uit wat er gekocht zal worden.
‘Voetballen? Een gek spel,’ zegt Moeder. ‘Eerst lopen ze zo hard mogelijk om de bal te pakken te
krijgen, en als ze 'm hebben, schoppen ze 'm weer zo ver mogelijk weg!’
Dan kijken de twee Jannen elkaar eens aan en grote Jan zegt zachtjes: ‘Als jij ergens ter wereld
een moeder kunt vinden die verstand van voetballen heeft, krijg je een dubbeltje van me!’
‘Jan, je verwent die jongen!’ bast Vader wel eens.
‘Verwen ik jou, Jan?’ vraagt oom Jan dan aan neef Jan.
‘Helemaal niet, Oom!’
En zo zijn de twee heren het altijd eens.
Die arme moeder moest eens weten, dat het binnenkort nog veel erger zou worden. Het begon vlak
voor Moeders verjaardag, om precies te zijn: één dag ervoor.
Oom Jan belde, Moeder deed open en in plaats van direct naar de kamer door te benen zoals anders,
bleef Oom Jan met een ietwat verlegen lachje op de stoep staan.
‘Kom toch binnen!’ riep Moeder. ‘Maar je weet toch wel, dat ik mòrgen pas jarig ben?’
‘Ja, dat weet ik wel, maar... zie je... ik moetje iets onplezierigs vertellen.’
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‘Toch geen akelige dingen?’ vraagt Moeder geschrokken.
‘O, nee,’ lacht oom Jan. ‘Tenminste, nou ja, ik kan morgen niet op je verjaardag komen. Dat is
alles.’
‘Dat is alles? Maar dàt is toch te gek? Je zít hier of je kómt hier en nu zou je niet op mijn verjaardag
kunnen komen?’
‘Op mijn erewoord, ik kan echt niet; ik moet schaken.’
Nu werd oom Jan een ogenblik bijna bang voor zijn eigen zus. Haar ogen begonnen te gloeien als
een paar kooltjes vuur, ze zette haar handen in de zij en ze beet hem toe: ‘Scháken? Een spèlletje
doen? En daarvoor zou je niet op de verjaardag van je enige, bloedeigen zuster kunnen komen? Onzin,
je kòmt, en daarmee uit!’
‘Nou-nou,’ grijnsde oom Jan, ‘je ziet er anders op 't ogenblik niet uit als een vriendelijke gastvrouw...
Maar om kort te gaan,’ en oom Jan trok een deftig gezicht, ‘ik moet morgenavond schaken in
georganiseerd verband.’
‘O,’ zei Moeder.
‘Ja,’ begon oom Jan geduldig uit te leggen, ‘dat wil zeggen, dat we met tien man moeten schaken
tegen een andere club, óók tien man sterk. Al die mensen hebben juist díe avond vrijgehouden en nu
kan ik toch moeilijk spelbreker zijn, omdat mijn zusje toevallig...’
‘Toevàllig?!’
‘...omdat mijn zusje nu júist morgenavond verjaarsvisite houdt. Dan valt de hele boel in duigen en
heeft de wedstrijd voor de anderen óók geen zin meer.’
‘Had je er dan niet voor kunnen zorgen, dat er een andere avond werd vastgesteld?’
Nu boog oom Jan beschaamd het hoofd.
‘Toen die avond werd afgesproken, beste zus, heb ik tot mijn schande niet aan die belangrijke
gebeurtenis gedacht!’
‘'t Is wat moois,’ moppert Moeder nog na. ‘En moet dat nou de hele avond duren, zo'n spelletje?’
‘Dat scheelt niet veel,’ zegt oom Jan met zó'n in-triest gezicht, dat Moeder bijna in de lach schiet.
‘Máár... het begint pas om acht uur, en ik beloof je met de hand op het hart, dat ik vóór die tijd nog
even langs kom en als je héél lief bent, krijg je misschien nog wat van me.’
Nu begint Moeder te lachen.
‘Voor déze keer krijg je toestemming om weg te blijven.’
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2. Het ‘Stauntonspel’
Oom Jan hield woord. Klokke zes kwam hij zijn zuster feliciteren. ‘Van harte. Marie, en nog vele
jaren met man en kinderen. Asjeblieft, hier heb ik nog een kleinigheidje voor je. Omdat je gisteravond
zo braaf geweest bent.’
Moeder hield een klein doosje in haar hand, ze maakte het open en... ‘Maar Jan, dàt is toch te gek!’
‘Dat zei je gisteravond óók al,’ lachte oom Jan.
‘Maar zo'n prachtige ring, dat is toch een véél te groot cadeau!’
‘Ik vind het maar een klein dingetje, vind je óók niet, Jan?’
‘'t Is klein en tòch groot, Oom,’ zei Jan wijsgerig.
‘Dat bedoel ik natuurlijk óók,’ zei Moeder haastig.
‘Dus je vindt het wel mooi?’ vroeg oom Jan nog voor alle zekerheid.
‘Schitterend!’
‘Daar was het maar om begonnen, en... ik had nog wat goed te maken!’
Toen iedereen het cadeau bewonderd had, trok Moeder zich terug om voor een kopje koffie te
zorgen. Vader en oom Jan staken een feestelijk sigaartje op en na het eerste trekje vroeg Vader:
‘Ik wist niet, dat je aan schaken deed. Ben je er al lang mee bezig?’
‘Al heel wat jaren. Maar jij bent tot mijn spijt geen schaker en daarom heb ik je er niet mee lastig
gevallen tot nu toe.’
‘Nee,’ zei Vader, ‘dat is niets voor mij, urenlang op zo'n bord zitten staren en maar afwachten wat
die meneer tegenover je gaat doen.’
‘Maar het is een móói spel,’ pleitte oom Jan.
Zijn neef, die stil in een hoekje naar dit gesprek heeft zitten luisteren, roept ineens:
‘Oom, als het zo'n mooi spel is, kunt u het mij dan niet leren?’
Vader lacht: ‘Hóór zo'n kleine aap! Schaken is geen spel voor kinderen. Die kunnen beter gaan
ganzeborden of bokjespringen.’
Maar Oom kijkt Jan eens onderzoekend aan en zegt dan:
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‘Als je het ècht graag wilt leren, kan ik je wel een eindje op weg helpen. Maar denk erom: het is
tamelijk moeilijk en vooral in het begin moet je erg veel onthouden!’
‘Dat is niet erg.’
‘Kijk eens aan,’ zegt Vader. ‘De schaakleraar en zijn leerling hebben elkaar gevonden. Maar je
hebt meer nodig dan een leraar, Jan. Wij hebben geen bord en geen stukken.’
‘Ja,’ zegt Oom, ‘zonder materiaal begin je natuurlijk niets.’
‘En dan,’ zegt Vader weer, ‘zou zijn huiswerk er niet onder gaan lijden?’
‘Uitgesloten,’ zegt oom Jan op besliste toon. ‘Wie goed leert schaken, leert ook goed denken en
dàt kun je goed gebruiken bij je schoolwerk!’
‘Hou op,’ lacht Vader, ‘nog even, en dan beweer je, dat elke schooljongen moet leren schaken
omdat er anders van zijn huiswerk niets terechtkomt.’
‘Zo is het ook. En we kunnen met jouw zoon beginnen om het bewijs te leveren!’
‘Je hebt maar een prima advocaat aan je oom, Jan,’ zegt Vader. ‘Maar goed, we spreken dit af: als
jouw kerstrapport er voorbeeldig uitziet, dan krijg je van mij een schaakspel cadeau en dan mag je
schaakles nemen bij je oom Jan... als die er tenminste voor voelt.’
‘Góed!’ zegt oom Jan.
‘Ha!’ roept Jan.
Het kerstrapport van Jan was indrukwekkend.
‘Goed gedaan, zeun,’ zei Vader. ‘En is de schaakbui nog niet over?’
‘Nee Vader, wanneer gaat u het bord en de stukken kopen? Vanmiddag nog?’
‘Nou-nou, je hebt nogal haast!’
‘Ja, maar vanavond komt oom Jan en dan zouden we meteen kunnen beginnen!’
En Vader was zo goed niet of hij liep 's middags een grote speelgoedwinkel binnen.
‘Kan ik u helpen, meneer?’
‘Ik zou graag wat schaakspellen willen zien.’
In een oogwenk stonden wel tien verschillende doosjes en kistjes op de toonbank.
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‘Dit is een heel mooi spel, meneer, uitgevoerd in been, zwart en wit; en dit is dezelfde prima kwaliteit,
maar dan in rood en wit; en dit...’
‘De moeilijkheid,’ zei Vader, ‘is, dat ik geen verstand van schaken heb. Ik moet een spel voor mijn
zoontje hebben, die pas gaat léren schaken.’
‘Dan zou ik u dit spel adviseren, meneer, een “Staunton”. Dit spel wordt bij alle wedstrijden
gebruikt.’
‘O, maar zóver is hij nog lang niet, hij gaat het pas léren!’
‘Juist daarom, meneer. Als hij nú al begint met schaaklessen en hij leert het góed, dan zal hij later
beslist aan belangrijke wedstrijden gaan deelnemen.’
‘Ja, wie weet, hoe ver hij nog komt,’ zei Vader. ‘Goed, meneer, pakt u dit spel dan maar in.’
‘Nog een bord erbij, meneer? Ik heb hier een solide houten bord, keurig afgewerkt.’
‘Dat lijkt me wel goed,’ knikte Vader. ‘Doet u dat er maar bij.’
‘Schitterend!’ riep Oom die avond. ‘Een echte Staunton! Hoe heb je dàt zo goed uitgezocht? Je had
toch geen verstand van schaken?’
‘Maar dat wil toch niet zeggen, dat ik geen schaakspel zou kunnen kópen?’ lachte Vader
geheimzinnig.
‘Pràchtig, Vader!’ zei Jan en hij keek vol trots naar zíjn schaakspel, zijn wèdstrijdschaakspel.
‘Zo,’ zei oom Jan met een streng gezicht. ‘De les begint. Mag ik de dames en heren, die niet aan
de les deelnemen, verzoeken dit lokaal te verlaten?’
‘Jazeker,’ lachte Vader, ‘wij zullen voortaan wel op elke avond als je lesgeeft, gaan wandelen,
hoor!’
‘Nou, vooruit, jullie mogen blijven mits jullie de orde niet verstoren. Let op, Jan. We leggen het
bord tussen ons in op de tafel. Zó ligt het precies verkeerd.’
‘Hoezo, Oom?’
‘Wat is de kleur van het vierkantje op de onderste rij aan je rechterhand?’
‘Zwart.’
‘En dat is verkeerd. We gaan het bord dus een kwartslag draaien. Zo!
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Onthoud goed de eerste regel van het schaakspel:
Vóór men begint te spelen, kijkt men of het bord goed ligt. Beide spelers hebben altijd een WIT
veld aan de rechterhand.’
‘Dat is nogal gemakkelijk te onthouden, Oom. Altijd een wit veld aan de rechterhand.’
‘Juist. En nu de stukken.’ Oom Jan keert de doos boven de tafel om, zodat de stukken naar alle
kanten rollen. ‘Zoek jij hier eens een zwarte toren uit, Jan. Mooi zo, dat is 'm. Zet maar aan jouw kant
op een hoekveld, bijvoorbeeld rechts. Hij staat dus op een...?’
‘Wit veld, Oom,’ vulde Jan aan. ‘En daar zie ik nòg een zwarte toren.’
‘Die moet op je andere hoekveld.’
‘Dus op zwart,’ zegt Jan vlug.
‘Precies. Nu doe ik hetzelfde met de witte torens aan mijn kant. De paarden zijn nu aan de beurt.
Die kun je gemak-kelijk vinden, juist, dat zijn ze. Hun plaats is vlak naast de torens. Kom je nu ook
de lopers vinden?’
‘Ik denk dat dit ze moeten zijn, Oom. Verder zie ik nergens meer twee precies gelijke stukken,
behalve die kleintjes dan, maar daar zijn er veel meer van.’
‘Goed bekeken. Het is gewoon een aftreksommetje!’
‘Moeten die lopers weer naast de paarden staan?’ vraagt Jan en hij zet ze alvast maar neer. Oom
geeft niet eens antwoord, maar zet zíjn lopers óók naast de witte paarden.
‘Hoeveel plaatsen heb je nu nog over, Jan?’
‘Twee.’
‘Daarop komen de koning en de koningin. Pak jouw zwarte koningin, dan pak ik mijn witte; juist,
de kleinste van die twee stukken. Let nu op: zet jouw zwarte koningin op dat zwarte veld, dan zet ik
mijn witte koningin op dit witte veld. Wat zie je?’
‘De koninginnen staan recht tegenover elkaar.’
‘En als we nu de koningen ernaast zetten?’
‘Dan staan die óók recht tegenover elkaar!’
‘Dat moet ook. En daarom luidt de tweede regel van het schaakspel: De koningin staat op kleur.
Dat wil dus zeggen: de zwarte koningin op een zwart veld en de witte op een wit veld. Nu hebben
alle officieren - zo heten die grotere stukken - hun plaatsje gekregen.’
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‘Nu die kleintjes nog, Oom,’ zegt Jan.
‘Die kleintjes heten pionnen, Jan. En we zetten ze gewoon op een rijtje vóór de andere stukken.
Eenvoudig, vind je niet? Nu alle stukken nog netjes recht zetten en precies in het midden van hun
vakjes. Dat is netjes en zo kunnen ze meteen aan je zien, dat je een Nederlander bent.’
‘Dat je een Néderlander bent?’ vraagt Vader, die niet wil leren schaken, maar die het ‘gedoe’ van
zijn zwager en zijn zoon toch geen moment uit het oog verloren heeft.
‘Jazeker,’ zegt Oom Jan. ‘Als je bijvoorbeeld een Chinees was, moest je de stukken allemaal in de
hoek van hun veld zetten.’
Moeder komt ook eens een kijkje nemen: ‘Wat ziet dat er toch keurig uit, zo'n mooi nieuw spel!’
‘Een nieuw spel, zusje?’ vraagt oom Jan. ‘Weet je wel, dat dat spelletje al zo'n slordige
dertienhonderd jaar oud is?’
‘Wat?’

Albert Loon en M. Euwe, Oom Jan leert zijn neefje schaken

14

‘Ja, werkelijk, dat spel is al zo'n dertienhonderd jaar oud!’
Kleine Jan zit te huppen op zijn stoel: ‘Ik wéét het, Oom! Ik weet het!’
‘Nou?’ vraagt oom Jan.
‘Dat bord en die stukken zijn wel nieuw, maar u bedoelt, dat het schaakspel dertienhonderd jaar
geleden werd uitgevonden!’
‘Slim opgelost, brave leerling. Zo zie je maar eens, zwager, hoe het verstand wordt gescherpt, als
iemand les krijgt van een goede schaakleraar. En als jullie nu kàlm willen blijven... vooràl kàlm
blijven...,’ herhaalt oom Jan nog eens voor Vader, die juist aanstalten maakt, de goede schaakleraar
eens fors in zijn kraag te grijpen. ‘Ten derden male: als jullie nu kàlm blijven, dan zal ik morgenavond
eens haarfijn vertellen, hoe dat zo'n dertienhonderd jaar geleden gegaan is. Het verhaal speelt in
Voor-Indië en jullie kunnen je er dus alvast op verheugen, dat het zal klinken als een spróókje!’
‘Ha, een verhaal van een uitvinder, dat zal een mooi sprookje zijn,’ zegt Jan.
‘Maar jíj moet morgenavond ook een verhaaltje vertellen, jongeman. Jij gaat me morgenavond
eens precies vertellen, hoe de schaakstukken allemaal heten en waar ze moeten staan. En, niet te
vergeten: de eerste drie schaakregels!’
‘De eerste drie, Oom? U hebt er maar twee genoemd!’
‘Maar, jou domoor, had je dan niet begrepen, dat de derde schaakregel is: Vóórdat het spel begint,
kijk je of alle stukken op hun plaats staan en netjes midden op hun veld.’
‘Goed, Oom, ik zal zorgen, dat ik ze ken.’
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3. Oom Jan vertelt een ‘schaaksprookje’
‘Er was eens een koning in een ver land, laten we zeggen ergens in Voor-Indië, die zich op zekere
dag erg begon te vervelen. Altijd maar regeren, dat werd op de duur zo saai. De koningin probeerde
hem afleiding te geven, door een praatje te maken over haar nieuwe japon, maar dat was nu iets, waar
de koning hélemaal niet van opkikkerde. De heren van de hofhouding, de raadsheren van de koning,
en de hofdames - en niet het minst de hofnar - probeerden om het hardst, de koning in een goede bui
te krijgen, maar niets hielp.
Tot opeens een van de raadsheren - misschien was het ook wel een monnik - op het idee kwam:
“Als de koning maar eens een mooi spel had, dan kon hij zijn verveling wel verdrijven.”
Nu, die meneer, laten we zeggen meneer M., ging naar huis en dacht: Ik wil proberen, zo'n spel
voor onze koning uit te vinden.
Toen nu meneer M. thuiskwam, ging hij dadelijk naar zijn studeerkamer...’
‘En stak een pijp op,’ valt Vader Oom in de rede.
‘Mis,’ zegt Oom, ‘ze hàdden toen nog geen tabak!’
‘Wat een mooie tijd voor de huismoeders, wat zullen de gordijnen toen schoon gebleven zijn,’ zegt
Moeder.
‘Het spijt me, zusje, maar in die dagen hadden de mensen ook nog geen gordijnen!’
‘Geen gordijnen, en konden ze dan zómaar bij elkaar naar binnen kijken?’
‘Nee, lieve zuster, de mensen waren toen ook nog niet zo nieuwsgierig als tegenwoordig!’
Moeder lacht. ‘Laat meneer M. maar niet zo lang wachten,’ zegt ze.
‘Juist,’ hervat Oom, ‘die meneer M. gaat zitten denken en denken en trekt diepe rimpels in zijn
voorhoofd. Halfluid gaat hij zitten praten:
“Een spel voor de koning... dáár moet een koning in voorkomen.”
Jan, zet jij eens even de witte koning op tafel.
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Goed, daar staat de koning. Bij een koning hoort een koningin. Zet ze er maar naast. Links van de
koning.
Meneer M. wrijft zich in de handen.
“Dat gaat goed zo,” zegt hij.
“Bij een koning hoort een raadsheer. Wacht, daar neem ik raadsheer Piet voor, die hangt altijd om
de koning heen.”’
‘Raadsheer Piet?’ zegt Moeder lachend. ‘Is dat nu een naam voor zo'n adellijk heer?’
‘Eigenlijk heet hij ook Krashinarski, maar omdat ik dacht, dat je dat niet verstond, heb ik het maar
voor je vertaald.
Vooruit Jan, zet meneer de raadsheer naast de koning en zet ook een raadsheer naast de koningin.
Meneer M. denkt verder. Die raadsheren rijden liever paard, dan dat ze lopen, welnu, ik zal ze een
paard géven.
Jan, zet de paarden naast de raadsheren!
Nu wordt het moeilijker, denkt meneer M. De koning en de koningin wonen in een paleis. Maar
dat héle paleis is me te moeilijk. Wacht, ik neem een van de torens... nee, ik neem er twéé en die zet
ik naast de paarden.
Jan, zet ze even op hun plaats.
“Op die rij heb ik er nu wel genoeg,” sprak meneer M., “maar die soldaten, die de torens bewaken?
Wat zal ik daarmee doen? Wacht, ik neem er acht, die zet ik naast elkaar op de tweede rij, vóór de
koning en zijn hofhouding.”
Toen keek meneer M. met een blij gezicht naar het keurige troepje.
“Het lijkt wel een legertje. Acht officieren en acht soldaten en ieder staat keurig op zijn plaats.
Wacht, ik teken voor elk een vierkant, dan weten ze precies hun plaats.
Maar een leger moet oorlog voeren! Dan heb ik aan één leger niet genoeg. Ik zet precies zo'n legertje
hier tegenover.” Jan, zet jij de zwarte stukken ook eens op.
Zie je, nu staan de tegenstanders, acht officieren en acht soldaten aan elke zijde, tegenover elkaar.
En meneer M., de uitvinder, had het precies zo op zijn tafel staan. Maar hij was nòg niet tevreden.
“Ik moet een veld hebben, waarover de legers tegen elkaar optrekken,” sprak hij.
“Laat eens kijken, hoe zal ik dat klaarspelen? Ik heb nu elk stuk op een vierkantje gezet. Acht
vierkantjes op een rij. Als ik nu eens een bord maakte van acht vierkantjes in de
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lengte en acht in de breedte. Dan krijg ik vierenzestig velden. Eerst maar eens proberen.” En meneer
M. máákte zo'n bord. Hij zette de beide legertjes erop.
“Ja, dat is het,” sprak meneer M., “alleen vind ik, dat de vijandelijke soldaten ver van elkaar staan,
vier hokjes. Maar kom, daar vind ik nog wel iets op. Voorlopig heb ik een spel en een bord. Nee,
eigenlijk géén spel, maar 2 rijen figuren voor elke speler. Nù komt eigenlijk het moeilijkste.
Wat moet ik met die figuren beginnen... of liever... Wacht, daar schiet me wat te binnen. Ik heb
twee legers, nietwaar? Gewóne legers, zoals onze koning er ook een heeft, zijn er om te vèchten. En
als nu de beide koningen zelf met het leger meegaan en zelf meevechten, dan zal het ene leger natuurlijk
proberen, de koning van het andere leger gevangen te nemen. En als dàt gebeurt, zal het leger, dat
zijn koning verloren
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heeft, de strijd wel opgeven, dat is overwonnen en het andere leger heeft het gewonnen!
Zó laat ik het in mijn spel óók gaan. Het witte leger probeert de zwarte koning gevangen te nemen
en het zwarte leger probeert de witte koning te krijgen!
Dáár zal het dus om gaan! Dat wordt het doel van het spel! De zeven officieren en de acht soldaten
moeten natuurlijk hun eigen koning verdedigen, maar ze moeten ook proberen de andere koning aan
te vallen en als het kan gevangen nemen. Die zullen het dus wel druk krijgen: nu eens moeten ze
verdedigen, dàn weer aanvallen!
Ja, nu komt er schot in. Maar,” en meneer M. trekt een diepe rimpel in zijn voorhoofd, “als er
werkelijk een koning gevangen genomen moet worden, dan mag ik wel eens wat leven in de brouwerij
brengen. De twee legers staan nog stokstijf op hun plaats, net zoals ik ze zopas neergezet heb. Ik kan
het ze eigenlijk niet kwalijk nemen, want ze weten nog niet, welke bewegingen ze mógen maken. Dat
moet ik ze vertellen, maar daar moet ik eerst eens diep over nadenken. Laat eens kijken: wat dóen de
figuren eigenlijk?
De koning doet niets dan regeren en nu is hij zich gaan vervelen.
De koningin, die heeft het druk met haar nieuwe japon.
De raadsheren doen niets dan maar raad aan de koning geven.
De paarden springen, dat het een lieve lust is. Die acht soldaten zijn helemaal springlevend, vooral
nu ze in de frisse lucht staan, wat natuurlijk véél gezonder is dan altijd in een toren te zitten!
Maar die tórens.” en meneer M. krabt nadenkend aan zijn achterhoofd, “dat zijn eigenlijk dóóie
dingen, die niet van hun plaats komen, die kan ik dus eigenlijk niet in beweging brengen. Dat is
jammer. Zou mijn spel nu door die miserabele torens moeten mislukken?”’
‘Dat hoeft toch niet, Oom,’ springt Jan driftig op. ‘Vroeger werden toch stormrammen gebruikt
om de muren van een kasteel stuk te beuken. Dat waren toch óók dooie dingen, maar die werden in
beweging gebracht door mannen, die het ding voortschoven, recht vooruit, totdat ze vlak bij het kasteel
waren.’
‘Goed zo!’ zegt Oom. Dat waren dus eigenlijk gevechtsto-
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rens. Misschien heeft meneer M. daar later ook wel aan gedacht. We zullen er het beste maar van
hopen. We gaan terug naar meneer M.
‘Kijk eens hier,’ zegt meneer M. tegen zichzelf, ‘ik moet er dus rekening mee houden, dat ik met
levende wezens te doen heb, behalve dan die nare torens. De koning weet nu, dat hij altijd in gevaar
is. Hèm willen ze gevangen nemen. Als een wijs man zal hij voorzichtig zijn. Hij doet natuurlijk 't
verstandigste, als hij zo veel mogelijk in zijn paleis blijft. Hij mag wel eens buiten komen, in zijn
tuin, vóór zijn paleis of erachter of opzij, hij mag in alle richtingen wandelen, maar... een klein eindje.
En nu zeg ik tegen de koning in mijn spel:
“Koning, u mag in alle richtingen gaan. Maar... één hokje tegelijk.”
Meneer M. wrijft zich in zijn handen en hij zegt:
“Tòch leuk als je een uitvinder bent, dan kun je zelfs de koning commanderen.
En hoe is het nu met de koningin gesteld?” vraagt hij aan zichzelf. “De koningin weet twee dingen.
Ten eerste, dat zij veel van de koning houdt. Ten tweede, dat haar geliefde man steeds in gevaar
verkeert.
Omdat ze veel van de koning houdt, zal ze alleen als het niet anders kan bij de koning weggaan.
Maar ze zal óók alles willen doen om haar man te beschermen en te helpen. En daarom zal het wel
eens nodig zijn, dat ze zich midden tussen de vijanden waagt. Ze moet zich dus veel verder kunnen
bewegen dan de koning. Zij moet kunnen gaan, waar zij wil, dus in alle richtingen en net zo ver als
zij wil. Ik denk, dat ik de koningin daar een groot plezier mee doe, als ik ze dat vertel. Tot de koningin
in mijn spel zeg ik dus:
“Koningin, u mag alles, u kunt gaan in welke richting u maar wilt en net zoveel hokjes, als u nodig
acht.””
Ziezo,’ zegt Oom. ‘Nu opgepast, Jan. Ik ga je een examen afnemen. Neem eerst de stukken van
het bord, dat is gemakkelijker. Zo. Neem nu de witte koning en zet hem maar midden op 't bord.’
‘Hier, Oom?’ vraagt Jan.
‘Zo is 't goed. Nu staat de koning op een centrumveld. Je weet, dat ‘centrum’ ‘midden’ betekent?’
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‘Ja, Oom. Als je in het centrum woont, dan woon je midden in de stad.’
‘Zó is 't, en ieder vakje op het schaakbord noemen we een veld en de vier vakjes die midden in het
bord liggen heten de centrumvelden.
Nu moet je de koning eens zetten op de velden, waar hij vanuit het centrumveld mag komen. Welke
velden zijn dat?’
‘Die om de koning heen liggen, Oom.’
‘Hoeveel zijn dat er?’
‘Even tellen. Acht, Oom!’
‘Goed! Nu zet je de koning eens op de plaats, waar hij hóórt. Dáár ja; op welke kleur?’
‘Zwart, Oom.’
‘Waarom?’
‘Omdat de koningin op wit moet staan, Oom.’
‘Prachtig. Tien en een griffel.’
‘Op hoeveel plaatsen kan de koning nù komen?’
‘Nu maar op vijf.’
‘En zet nu de koning eens op de hoekplaats, dus op de plaats van de toren.’
‘Nu kan hij maar op drie velden komen.’
‘Goed. Het aantal velden is dus steeds kleiner geworden. Nu doen we hetzelfde met de koningin
en als je dát goed gedaan hebt, stoppen we voor vanavond.’

Beweging van de koningin

Beweging van de koning
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4. Schaaksprookje (Vervolg)
‘Zo Jan,’ zegt Oom de volgende avond tot zijn neef, ‘heb je zin nog een beetje schaakgeleerdheid op
te doen?’
‘Heel graag, Oom, hoe vlugger wij opschieten, hoe gauwer ik met Kees en Theo een partijtje kan
gaan spelen. Ze vragen telkens, hoe ver ik al ben. Ik heb ze iets van het sprookje verteld, maar ze
hebben me verteld, dat er niets van waar is. Ze zeiden, dat er in die oude tijd héél andere stukken
gebruikt werden. Is dat waar, Oom?’
‘Hm,’ zegt Oom, ‘ik mag wel goed oppassen voor die vrienden van jou. Maar wat ze zeggen is
wáár. Wat het sprookje betreft: sprookjes zijn nooit echte waarheid, omdat ze nooit werkelijk gebeurd
zijn. Maar je kunt er dikwijls iets van leren en daarom worden ze dan ook verzonnen.
En dat van die andere stukken is óók waar. Eerst werden er ook olifanten in het spel gebruikt in
plaats van onze raadsheren, en er was geen machtige koningin, maar een mannelijke vizier, dat was
een heel hoge heer aan het hof, maar die had in het scháákspel zowat niets te vertellen.
Maar ik vertel mijn sprookje verder. Zo kun je alles heel goed begrijpen, vind ik. We gaan dus op
de oude weg voort. Zet maar even de stukken op. Alléén de acht officieren. Zo! Meneer M. heeft dus
de koning en de koningin de wet voorgeschreven. Díe weten, waar ze zich aan te houden hebben. Nu
neemt hij de raadsheer náást de koning in de hand en zegt: “Jij wilt bij de koning altijd een wit voetje
halen, maar nu in mijn spel, moet je laten zien, wat je voor je koning over hebt. Als straks het spel in
volle gang is, zul je je plaatsje naast de koning moeten verlaten, want je bent ook officier en een
officier dient zijn koning het best midden in de strijd.
Daar ziet hij hoe de kansen staan en zo kan hij, als het nodig is, de koning berichten brengen óver
de strijd. Iemand, die berichten overbrengt, heet ook wel een “loper”. Maar een loper moet kunnen
“lopen”. In het spel moet hij net zoveel hokjes kunnen lopen, als hij nodig vindt. Maar hoe?
Laat eens zien, zoals hij nu staat, op zijn plaats naast de koning, kan hij in drie richtingen gaan:
schuin naar rechts, dan loopt hij over drie witte velden; rechtuit, dan gaat hij
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over zwart, over wit, enz. Schuin naar links, dan loopt hij over vijf witte velden. Die schuine richting
lijkt me wel geschikt.
Even kijken, hoe het met die andere raadsheer staat. Die staat nog braaf naast de koningin. In
schuine richting naar rechts zou hij over de zwarte velden nog vijf velden kunnen lopen, hij zou ook
rechtuit kunnen gaan, maar ook schuin naar links, ook steeds over zwart.
Ik merk iets eigenaardigs. Het is net, of die raadsheren zelf mij een goede raad willen geven. De
raadsheer naast de koning zegt: “Meneer M., ziet u wel, dat ik het beste op de witte velden kan blijven
lopen, dan kan mijn vriend altijd op zwart blijven. Wij kunnen dan samen in schuine richting het hele
terrein doorkruisen.”
Zeker, zeker,” knikt meneer M. “Zó zal het zijn. Jullie gaan in schuine richting, net zoveel velden
als nodig is en als er gevaar dreigt, komen jullie natuurlijk weer terug, net zoveel velden tot je weer
veilig bent. Dat is prachtig zo! Nu de paarden! Een paard van een raadsheer is natuurlijk een jong,
edel raspaard. En wat wil een jong paard nu liever dan springen, ja en dan het liefst van die gekke,
kromme sprongen! Zó zal ik dus de beide paardjes in mijn spel ook laten springen. Ik moet ze dus
eigenlijk om een hoekje laten springen. Dat doe ik zó: één hokje recht, één hokje schuin. Dàt is de
beweging van de paarden. En zo komen ze van een zwart veld altijd op een wit veld en omgekeerd
van een wit veld op een zwart. Dat is wel leuk, zo'n beetje afwisseling voor een jong volbloed paard.
Nu wil ik eerst eens gaan zien, wat de soldaten of boeren mogen doen. Die torens moeten maar
het laatst aan de beurt komen.
Een goed soldaat moet steeds vooruit. Ik laat de pionnen dus ook alleen recht vooruit gaan.
Voorlopig steeds één veld tegelijk. Maar nu zie ik, dat er twee velden overblijven, als van beide kanten
een pion één veld vooruitkomt. Een dappere soldaat zal zo gauw mogelijk bij de vijand willen zijn.
Daarom lijkt het mij beter, die soldaten óók wat vrijheid te geven. Ik spreek zó met ze af:
Jullie rukken altijd maar één veld tegelijk op, maar als jullie nog op je oorspronkelijke plaats staan
en jullie willen de
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tegenstander tegemoet, dan mógen jullie ook twee velden tegelijk oprukken, maar 't hóeft niet. Jullie
moeten zelf maar uitmaken, wat het beste is, éen of twée velden in de richting van de vijand. Maar
onthoudt, als jullie eenmaal op mars zijn, dán mogen jullie steeds maar één veld tegelijk vooruit. Nu
moet ik alleen nog maar zien, wat ik de torens zal voorschrijven. Ik vind dat het moeilijkste van alles.
Het zijn in werkelijkheid stenen gebouwen, die blijven staan op de plaats, waar ze gebouwd zijn.
Maar zulke onbeweeglijke dingen kan ik in mijn spel niet gebruiken. Als ze op de hoeken moeten
blijven staan, zoals ze staan, dan doen ze geen dienst. Dan zijn het nutteloze versieringen van het
bord. En in een leger mag niets nutteloos en onbeweeglijk zijn. Dus gaat het, zo het gaat, die torens
moeten evenals de andere stukken bewegingsvrijheid krijgen. Ze moeten zich kunnen bewegen, maar
in welke richting?
Laat ik nog eens even alle stukken nagaan.
De koning mag zich in alle richtingen bewegen, schuin en recht, voor- en achteruit, maar één veld
tegelijk.
De koningin mag precies hetzelfde, nee, zij mag veel méér, want ze mag net zoveel velden, als ze
zelf wil. Maar de hoofdzaak is: ze gaat in twee richtingen, schuin en recht. En de lopers mogen alleen
in schuine richting, die mogen dus maar de helft van wat de koningin mag. Ha, maar nú ben ik ook
klaar met de torens! Die geef ik de andere helft! De torens mogen zich alleen in rechte richting
bewegen, net zoveel velden als ze willen, ook vooruit, achteruit, naar links en naar rechts.
Dat is prachtig verdeeld. Er is nu een behoorlijk verschil tussen de koningin en een gewoon officier,
want zij mag nu twee maal zoveel doen als een loper en ook twee maal zoveel als een toren.
Ziezo, nu weet iedere officier en iedere soldaat, wat hij doen en niét doen mag. Nu moet ik eerst
even uitrusten.”’
Oom Jan wacht nu ook een ogenblik met vertellen.
Vader, die net zo scherp heeft zitten opletten als zijn zoon, zegt: ‘Ik geloof, dat jullie nu al een
mooi eind opgeschoten zijn. Als ik het goed gevolgd heb, dan weet Jan nu al vier dingen:
één, hoe het bord moet liggen; twee, hoe hij de stukken op 't
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bord moet plaatsen; drie, wat het doel van het spel is; en vier, wat de verschillende stukken zo al
mogen.’
‘Dat noemen ze de loop van de stukken,’ zegt Oom.
‘Ik geloof, dat jullie nu wel met het eigenlijke schaken kunnen beginnen, is 't niet?’ vraagt Vader.
‘Nee, zóver zijn we nog niet. Nu maak je dezelfde fout, die meneer M. maakte, toen hij zover met
zijn uitvinding was. Hij stond zelfs al gereed om naar de koning te gaan, gelukkig zag hij op 't laatste
ogenblik, dat hij nog iets vergeten had!’
‘En wat was dat, Oom?’ vraagt Jan ongeduldig.
‘Dat,’ zegt Oom, ‘bewaren we voor een volgende keer, want nu moet je eerst eens laten zien, of je
“de loop” van de stukken kent.’

Beweging van toren en paard

Beweging van loper en pion
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5. Meneer M. bedacht zich bijtijds
‘Meneer M. was bijzonder in zijn nopjes, dat hij met zijn spel zo opgeschoten was. Hij stelde zich al
voor wat een blij gezicht de koning zou zetten, als hij gehoord had, wat er met al die officieren en
pionnen gedaan zou kunnen worden. Nu zou hij zelf wel begrijpen, dat hij zich niet langer hoefde te
vervelen. Meneer M. stond al op het punt naar de koning te gaan, hij had zich al keurig gekleed, hij
had nog eens goed overdacht, wat hij zeggen zou, hij had zelfs zijn bord en stukken al ingepakt, toen
hij op 't laatste moment een gewichtig besluit nam.
“Ik ga nog niet,” zei hij tegen zichzelf. “Ik wacht nog een paar dagen. Misschien vind ik nog wel
iets, wat het spel nog mooier maakt. Ik ga eerst maar eens een wandeling maken. Frisse lucht is goed,
vooral als je lang in huis gezeten hebt.” Maar meneer M. was nog niet ver van huis, toen hij met een
stem, waar hij zelf van schrok, uitriep:
“Maar hoe is dàt mogelijk, hoe heb ik dàt kunnen vergeten! Gauw terug naar huis! Wat een geluk,
dat ik niet naar de koning ben gegaan, die had me vast uitgelachen.”
Thuisgekomen, zette meneer M. dadelijk de stukken op zijn bord en prevelde: “Haastige spoed is
zelden goed. Door mijn blijdschap had ik één ding vergeten. Maar de koning zou het direct gezien
hebben.
In de oorlog blijven toch niet alle officieren en soldaten in leven? Ze sneuvelen toch vaak en hoeveel
worden er niet gevangen genomen? Op die manier worden de legers steeds kleiner.
Dàt moet in mijn spel ook gebeuren. Van dat bloedvergieten moet ik niets hebben, maar dat
“gevangen nemen”, natúúrlijk, dat moet ik in míjn spel ook kunnen.
Ik zal maar eenvoudig beginnen. Het witte leger heeft de eerste beurt. Nu, dan moet de pion van
mijn linkse toren maar twee velden vooruit. Nu gaat het zwarte leger ook iets doen. Ja, om beurten
mogen zij nu een officier of een pion op een andere plaats zetten. Ik laat het zwarte leger precies
hetzelfde doen als het witte. De zwarte pion aan dezelfde kant van het bord ook twee velden vooruit.
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Wat zie ik nu? Twee vijanden, twee pionnen, staan recht tegenover elkaar. Wat kunnen ze doen?
Niets! Ze kunnen elkaar hoogstens met lelijke gezichten aankijken.
Maar dat is alles! Verder moeten ze onbeweeglijk tegenover elkaar blijven staan. Ze hebben immers
allebei een veld, een plaats, voor zichzèlf gekregen. Twéé pionnen of twee officieren op één veld, dat
gáát gewoon niet. Ze blijven dus rustig staan, in één lijn, achter elkaar. Ze zijn daarom veel verstandiger
dan die twee bokken, die elkaar tegenkwamen op een smalle plank over een sloot.
Die stonden net zó tegenover elkaar als die pionnen. Maar ze waren lang niet zo verstandig. Ze
begonnen te duwen en te vechten en vielen natuurlijk samen in de sloot.
Dat weet ik dus vast.” zegt meneer M. met de vinger tegen zijn voorhoofd. “Als twee pionnen zó
tegenover elkaar staan, dan kunnen ze elkaar geen kwaad meer doen. Dat is prettig voor allebei. Ze
hebben hun plicht gedaan en zijn er levend afgekomen.
Maar nu doe ik iets anders.
Die witte pion zet ik op dezelfde plaats. De zwarte gaat weer naar zijn oude plaatsje terug. En nu
neem ik zijn buurman, die pion voor het paard, laat ik zeggen de “paardpion”. Die gaat twee velden
vooruit. Die is niets bang. Wat zie ik nu? Twee pionnen, die schuin tegenover elkaar staan. Dat is een
ander geval.
De witte pion denkt natuurlijk: Een zwarte pion recht tegenover mij, dat betekent niets. Die kan ik
in de gaten houden. Maar die sinjeur zo schuin tegenover mij. Dàt wordt me een beetje te gevaarlijk.
Nú kan ik nog zien, wat hij van plan is, maar straks doet hij nòg een stap, dan staat hij vlak naast me
en dan kan hij gewoon verder marcheren zonder dat ik er iets aan kan doen. Dat nooit! Daar ga ik
wat aan doen. Ik stap van mijn veld af, stap op het veld van mijn vijand, neem hem gevangen en zet
hem buiten het bord. Ziezo, een vijand minder!
Maar in dit geval had natuurlijk ook de zwárte pion zo bijdehand kunnen zijn. Dan was hij op de
plaats van de witte pion gaan staan en had hij de witte pion buiten het bord gezet.
Dus,” zegt meneer M., “ik laat de pion schuin “slaan”. Het is
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niet verplicht, maar hij mag het doen, als hij het nodig vindt. Ik ga weer iets anders proberen:
De witte pion laat ik staan. De zwarte gaat naar zijn oude plaats terug, maar op het veld, waar die
zwarte pion zoëven stond, zet ik nu een zwarte loper.
Mag de pion nu de loper “slaan”?” vraagt meneer M. aan zichzelf.
“Natuurlijk,” antwoordt meneer M. “Het zou dom zijn, als hij het niét deed, want nu neemt hij nog
wel een “officier” gevangen. En als de loper er zin in heeft, kan hij ook de pion slaan.
Goed, ik probeer hetzelfde spelletje met een paard. De witte pion staat steeds op dezelfde plaats.
Nu kan de pion het paard “slaan”. Maar het paard kan de pion géén kwaad doen, want die kan met
zijn “kromme sprong” nooit op de plaats van de pion komen, dat zou gewoon over de rand van het
bord springen. Het paard staat daar dus allergevaarlijkst.
Zet ik in plaats van het paard een toren, dan wordt die toren ook geslagen, terwijl de toren de pion
absoluut geen kwaad kan doen, want die kan nooit op de plaats van de pion komen, omdat hij zich
in rechte richting bewegen moet. En zet ik nu nog even de koningin op de plaats van het paard, dan
zie ik, dat de pion de koningin kan slaan en dat dóet hij natuurlijk óók, anders slaat de koningin de
pion. Jongejonge,” zegt de heer M., “wat heeft die pion het druk gehad.
Maar ik kan het “slaan” door de pionnen ook nog op een andere manier aan de koning laten zien.
Ik zet deze “stelling” op.
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De linkse pion noem ik pion 1; deze kan het paard slaan. Pion 2 heeft keus: die kan de toren óf de
loper slaan, allebei tegelijk gaat natuurlijk niet. Pion 3 slaat paard of koningin. Pion 4 slaat loper of
koning. Pion 5 slaat koningin of loper. Pion 6 slaat koning of paard. Pion 7 slaat loper of toren. Pion
8 slaat paard.
Maar in deze stelling kunnen de “officieren” óók van zich afbijten. Ze hoeven niet álles van die
kleine soldaten te nemen!
De linkse toren kan pion 1 slaan. Het paard slaat pion 4. De

loper pion 2 of 4. De koningin slaat pion 3, 4 of 5. De koning pion 4, 5 of 6. De loper pion 5 of 7.
Het paard pion 5. De toren pion 8.
Ziezo, nu hebben de “officieren” tenminste eens laten zien, dat zij die pionnen op hun beurt óók
kunnen “slaan”.
Ik zeg zo hardop “de officieren”. Daar krijg ik nog een idee.
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Mogen officíeren “elkaar slaan”? Kan een witte loper zijn zwarte collega te lijf gaan? Kan een wit
paard een zwart paard van zijn plaatsje verjagen om zelf op die plaats te gaan staan? Kan een loper
een paard slaan? Mag zelfs een loper of een paard de koningin slaan? En - de dames - zijn die óók
gevaarlijk voor elkaar?
Natuurlijk, natuurlijk,” zegt meneer M. met een diepe bromstem. “Dat kàn allemaal. Het spijt me
wel voor de “dames”, dat die óók “geslagen” worden. Het is helemaal niet ridderlijk als een man een
vrouw slaat, maar in mijn spel moet ik het wel toelaten. Trouwens, de dames zijn in mijn spel lang
niet mis. Ze hebben zelfs twee maal zoveel te vertellen als de andere officieren.
Dus, nog eens, de officieren slaan elkáár ook. Het kan niet anders. Als er oorlog gevoerd wordt,
zal de ene officier toch wel een andere vijandelijke officier gevangen nemen, als hij er de kans voor
krijgt?
Ik zeg dus tot de koning:
Majesteit! In ons spel mogen de vijandelijke pionnen elkaar slaan, een pion mag óók een officier
slaan. Natuurlijk mag een officier een pion slaan. En - de officieren - kunnen elkaar slaan, maar we
mogen niet vergeten, dat wij met onze pion of officier gaan staan op de plaats van het stuk, dat we
hebben weggenomen.
Maar,” vervolgt de heer M., “het lijkt me wel nodig, dat ik het “slaan” nog even op het bord bekijk.
Ik moet een “stelling” bij de hand hebben.”
Een uur lang zit meneer M. nu met de stukken op het bord te goochelen.
Eindelijk roept hij: “Hoera! Ik heb het gevonden, en om nu die stelling niet te vergeten, zal ik hem
even natekenen. Ik ben wel geen tekenaar, maar een paardekop lijkt altijd en een “portret” van de
dame behoeft het ook niet te zijn.
Zo! Dat is mijn “stelling”. Even gauw de zaak controleren.
Het paard. Het witte paard kan slaan: loper, toren, koningin of paard. Het zwarte paard links kan
slaan: loper of paard, het zwarte paard rechts slaat loper.
De loper. Witte loper links slaat zwarte loper. Witte loper rechts slaat toren. Zwarte loper links
slaat: paard, loper of koningin.
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De toren. Zwarte toren bovenaan slaat koningin. Zwarte toren onderaan slaat: koningin of toren. Witte
toren slaat: loper, paard of toren.
De koningin. Witte koningin slaat: loper, een van de torens of

het paard. Zwarte koningin slaat witte toren.
Alleen het toneel, dat de dames elkaar slaan, heb ik niet in tekening kunnen brengen. Dat zal ik de
koning dan wel bij een andere gelegenheid laten zien. De koningen had ik niet in mijn stelling nodig,
want die mogen nooit geslagen worden. Als de koning geslagen kán worden, en er is geen redding
mogelijk, is het spel verloren en daarmee afgelopen.
Ziezo,” zegt meneer M., “en nu geloof ik, dat ik met een gerust hart naar de koning kan gaan. Wat
er nú nog voor de dag komt, dat zullen we wel oplossen, als de koning en ik eens een spelletje
geprobeerd hebben...”
En datzelfde zeg ik ook,’ zegt oom Jan. ‘Wat nú nog te leren valt, en dat is heus nog niet zo weinig,
dat moet dan maar gebeuren, als wij samen eens een partijtje zetten. En dat moet dan een volgende
keer maar eens gebeuren.’
‘Ha!’ roept Jan.
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6. Het Gekkenmat en het Herdersmat
‘Kies!’ zegt Oom.
Jan kijkt even verschrikt naar oom Jans gebalde vuisten, die onder zijn neus gestoken worden.
Maar dan begrijpt hij Ooms bedoeling en hij wijst op een van de handen.
Oom opent die hand, en daar rolt een witte pion uit.
‘Jij hebt wit geraden. Jij mag dadelijk beginnen, en onthoud meteen dit: vóór het spel begint, wordt
er “geloot” wie wit en wie zwart heeft. Dat is een vaste regel van het schaakspel. Als we straks nòg
een partij spelen, heb jij zwart. De derde partij heb jij weer wit, enz. Maar vóór we beginnen, nog één
vraag, Jan. Jij mag dadelijk de eerste zet doen. Welk stuk zal je daarvoor kiezen?’
‘Natuurlijk een pion, Oom.’
‘Waarom “natúúrlijk” een pion?’
‘Wel, Oom, de pionnen kunnen zó vooruit, omdat zij niets vóór zich hebben, maar de officieren
zitten achter de pionnen opgesloten.’
‘Je antwoord is niet zo èrg dom, maar toch is het niet helemaal goed. Kijk eens hier. Jouw linkse
toren staat opgesloten. Daar is geen beweging in te brengen. Maar wat denk je van het paard?’
Jan kijkt even op 't bord.
‘Ja Oom,’ zegt hij, ‘het paard kan van zijn plaats springen.’
‘Waarheen?’
‘Naar de rij vóór de pionnen, Oom, op twee zwarte velden.’
‘Zeker. Het stond op een wit veld, dus het kómt op een zwart veld. Je ziet dus, dat je als eerste
“zet”, want het verplaatsen van een of ander stuk heet “een zet doen”, dat je dus als eerste zet óók
een paard kan laten springen. Maar onthoud dit, Jan. Zó mag je het spel alléén beginnen als je al heel
bèst kunt schaken. En anders nooit!
Jij begint dus altijd met een pion.
Doe nu je eerste zet en tevens de eerste zet van je leven. Een gewichtig ogenblik!’
Jan wacht even. Dan zet hij de pion voor de koningsloper - dat is de loper, die naast de koning staat
- één hokje vooruit.
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‘Zo,’ zegt Oom, ‘is dat je eerste zet? Je weet, dat je de pion ook twee hokjes had mogen verschuiven?’
‘Ja, Oom, maar het hoeft niet.’
‘Juist,’ zegt Oom. ‘Voor de aardigheid zet ik nu mijn pion wèl twéé velden vooruit. Kijk maar,
daar gaat mijn koningspion, twéé velden vooruit.’
‘Goed,’ zegt Jan, ‘dan zet ik óók een pion twee plaatsen vooruit’, en hij schuift zijn koningspaardpion
twee velden naar voren.
Nu begint Oom te lachen. Hij schuift zijn koningin schuin over de zwarte velden naar de rand van
het bord en tegelijk zegt hij:
‘Jan, je koning staat “schaak”.’
‘Wat betekent dat, Oom?’
‘Kijk eerst eens, hoe het spel nu staat.’
‘Ha, ik zie het. Uw koningin kan mijn koning slaan.’
‘Juist, en als dát zo is, moet je de koning zien te redden. Is je koning te redden? Kun je bijv. die
zwarte koningin onschadelijk maken, door haar met een wit stuk te slaan?’
‘Nee, Oom, dat gaat niet.’
‘Kun jij een stuk plaatsen tussen jouw koning en mijn koningin?’
‘Nee, Oom, dat gaat ook niet!’
‘Kun je dan misschien je koning verplaatsen, zodat de koningin hem geen kwaad meer kan doen?’
‘Nee, Oom, dat gaat helemaal niet. De koning is door zijn eigen stukken ingesloten!’
‘Dat spijt me voor jou, Jan, want nu heb jij de partij verloren, je koning staat “schaakmat” of
kortweg “mat”. Niets aan te doen!’
Jan kijkt wel een beetje op zijn neus.
‘Ja,’ zegt Oom, ‘schaken is niet zo gemakkelijk en je hebt werkelijk twee “slechte” zetten gedaan.’
‘Wat zat er dan voor slechts in?’ vraagt Vader.
‘Wel,’ zegt Oom, ‘met zijn beide zetten geeft hij juist de koning “bloot”, ik bedoel, de twee soldaten,
die de koning kunnen beschermen, stuurt hij juist het veld in. Dit is de kortste wedstrijd, die je kunt
spelen, Jan. Hij heet “het Gekkenmat”. En om nu te maken, dat je de “stand” van het “Gekkenmat”
nooit vergeet, zullen we even een tekeningetje maken. Je
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weet, dat deed meneer M. ook’, en Oom haalt uit zijn binnenzak een paar blaadjes, waarop een
schaakbord gedrukt staat.
‘Leuk, hè? Die zijn ineens kant en klaar. Alleen moet je er zelf de stukken in tekenen. Dat gaat zó’,
en Oom haalt nu uit zijn zijzak een stempelkussentje en een doosje met stempeltjes. ‘Hier staan de
figuren op, begrijp je?
Nu opgelet’, en in een ogenblik heeft Oom de witte en zwarte stukken op het bord gedrukt.
‘Vlug, hè? Ja, het gaat bij ons ook: “Druk op de knop, en je staat erop.” Net als bij de snelfotograaf.
Hier heb je dus de foto van het “Gekkenmat” en zo'n foto noemen we een “diagram”.’

‘Gekkenmat’

‘En nu, Jan,’ zegt Oom, ‘moeten we samen eens even uitmaken, wat de “goede” zetten voor je zijn.
Alle stukken staan weer op hun oude plaats.’
Oom zet de pion voor de linker witte toren twee plaatsen vooruit.
‘Wat denk je van déze zet?’
‘Nu kan de toren ook in beweging komen, Oom.’
‘Goed, maar de toren is eigenlijk altijd de laatste van de officieren, die in beweging wordt gebracht,
misschien omdat hij zo'n beetje een stiefkind van meneer M. was, weet je nog wel, Jan?’
‘Ja, Oom.’
‘Dus, met díe pion begin ik niét. Ik neem zijn buurman en
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díe zet ik eens twee plaatsen vooruit. Daar staat-ie. Wat denk je van deze zet?’
‘Die lijkt me wel goed, omdat de loper nu weg kan komen, één of twee velden.’
‘Heel goed, Jan, en je weet, dat het de plicht van de loper is, dat hij zo gauw mogelijk van zijn
plaats gaat. Deze zet is dus beter dan de eerste.
Zet deze pion weer op zijn plaats. En zet jij nu zijn buurman twee plaatsen vooruit. Goed! Wat zien
we nu?’
‘Nu kan de koningin langs de witte velden schuin weg.’
‘Maar is dat nodig, Jan?’
‘Nee, Oom, de koningin moet zolang mogelijk bij de koning blijven.’
‘En jij,’ zegt Vader tegen Oom, ‘bracht zelf met de tweede zet je koningin al in het veld.’
‘Zeker, zeker, maar daardoor wòn ik ook de partij. En om te winnen speel je toch, is 't niet, ouwe
brombeer?’
‘Hm,’ zegt Vader.
‘Dus Jan,’ vervolgt Oom zijn les, ‘deze zet zullen we ook maar niet doen. Zet de pion maar terug
en zijn buurman naar voren, twee plaatsen. Wat zie ik nu? Nu kan de loper een heel eind komen over
de zwarte velden, wel vijf velden.
Dat is een voordeel!
Dat is dus een goede zet.
En nu pion nummer vijf twee naar voren?’
‘Ook een goede zet, Oom. Nu kan de loper op wit het veld in.’
‘Juist,’ zegt Oom. ‘En nu kunnen we wel stoppen. Pion zes en zeven hebben zopas je koning in de
steek gelaten, daar praten we dus niet meer over en de achtste is weer een torenpion.
En nu moet je iets onthouden. Dit is erg belangrijk.
Als je begint te schaken, zoals jij dus, dan begin je altijd met de koningspion twee plaatsen vooruit
te zetten. Begrepen? Nooit anders.’
‘Ja, Oom.’
‘Heb je een paar jaar geschaakt, dan mag je ook wel eens beginnen met de koninginnepion en als
je héél knap bent, begin dàn maar eens met het paard!’
‘Heb je zin om nòg een partijtje te zetten?’ vraagt Oom.
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‘Ik wel, Oom.’
‘Prachtig, je bent dus niet bang voor je verlies? Want ik ben van plan je er nog eens tussen te
nemen.’
‘Dat is niet erg, Oom, zó moet ik 't leren.’
‘Goed dan,’ zegt Oom. ‘Jij hebt nu zwart, omdat je zopas met wit hebt gespeeld. Ik begin dus en
wel met de goede zet: koningspion twee velden vooruit, waardoor mijn witte loper (hij is zelf wit,
maar lóópt ook steeds op wit) vrijkomt. Wat doe jij nu, Jan?’
‘Ik doe dezelfde zet, Oom. Ik zet mijn koningspion ook twee velden vooruit. Dan komt míjn loper
óók vrij.’
‘Prachtig, maar je ziet, dat jouw loper, die zelf zo zwart is als een moriaan, steeds op zwart moet
“lopen”. Dat is dus jouw zwarte “zwarte” loper.
Nu moet ik mijn tweede zet doen. Ik bedenk me niet lang en ik zeg: die loper van mij is vrijgekomen,
die moet dan maar ineens in “actie” komen. Ik stuur hem zo ver mogelijk het veld in, zonder dat zijn
leven in gevaar komt. Ik zet hem drie velden verder op de schuine, witte lijn. Nu staat hij dus op
dezelfde horizontale rij als mijn koningspion. En daar staat de loper werkelijk goed, want hij neemt
direct al een vijandelijk soldaat onder vuur. Zie je ook welke, Jan?’
‘Ja Oom, de koningsloperpion.’
‘Juist, de pion vóór de koningsloper, die de koning dus moet beschermen. Ik heb dus een “goede”
zet gedaan. Maar - had ik de loper ook maar één veld verder gezet, dan had ik een heel “slechte” zet
gedaan. Zie je ook waarom, Jan?’
‘Even kijken, Oom. Ik geloof, dat ik het zie.’
‘Wat zie je dan?’ vraagt Oom nieuwsgierig.
Jan zegt: ‘Als ik nu mijn torenpion of mijn loperpion één veld vooruitschuif, dan staat uw loper in
gevaar, want die wordt dan aangevallen. Ik kan die loper straks slaan.’
‘Góed, bèst, brááf!’ juicht Oom. ‘Dat heb je goed gezien. Jij zult het wel leren, hoor. En waaròm
is mijn zet nu slecht? Wel, ik heb moeite voor niets gedaan. Als het straks mijn beurt is, moet ik de
loper van die gevaarlijke plaats terughalen. Ik heb dus twee zetten te doen, waar ik niets mee gewonnen
heb. Nee, ik ben zelfs wat verloren. Eén zet ben ik gewoon kwijt. De schakers noemen dat
“tempoverlies”.
Onthoud daarom deze schaakregel:
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Doe nooit een zet, die je direct daarop moet terugnemen. Dan heb je tempoverlies en tempoverlies is
in je nadeel.
Begrepen?’
‘Ja, Oom.’
‘Nu, dan moet jij weer een zet doen, maar een “goede”, hoor!’
Jan bedenkt zich ook niet lang en hij zegt: ‘Ik doe precies zo'n zet als u. Ik zet mijn loper vlak voor
uw loper.’
‘Dat is best, Jan. Die loper van jou is nu even gevaarlijk voor míjn koningsloperpion, als mijn loper
voor jouw soldaat. Je mag er gerust bíj onthouden, als je zo ineens met de loper begint, dan zijn de
velden, waar ze nu op staan beslist de “beste”.
Tot nu toe staan we allebei even sterk. Maar nu ga ik een zet doen, waardoor je de partij gaat
verliezen!’
‘Nú alweer?’ vraagt Jan teleurgesteld.
‘Ja,’ zegt Oom. ‘Daar gaat-ie,’ en hij zet zijn koningin aan de rand van het bord.
‘En ik dacht,’ zegt Jan, ‘dat de koningin nooit zo direct van haar plaats kwam?’
‘Dat is ook zo, maar hier is de koningin zo verstandig als een mens maar kàn zijn. Kijk maar eens
even. Zij kan twee pionnen van jou slaan. Je koningspion en de pion, die door mijn loper onder vuur
genomen is. Die arme soldaat wordt van twee kanten tegelijk aangevallen. Dat noemen we een “dubbele
aanval” en die is héél gevaarlijk. Een mens kan zich toch ook maar naar één kant tegelijk verdedigen.’
‘Dat is zo,’ zegt Vader, die het spel met spanning gevolgd heeft.
‘Nu zal ik zelf even een zet voor zwart doen,’ zegt Oom, ‘omdat ik je er dan nog wat meer van kan
vertellen. Zwart laat zijn paard (het koninginnepaard) naast zijn loper springen. Zo. En waarom doet
hij dat? Wel, zwart weet dat een paard zo gauw mogelijk moet gaan springen en met de sprong, die
het paard nu gedaan heeft, “verdedigt” het de zwarte koningspion. Zie je dat, Jan?’
‘Ja, Oom. Als uw koningin mijn pion slaat, komt zij op die plaats te staan en dan kan ik met het
paard weer op die plaats komen om de koningin te slaan.’
‘Juist, zo is 't. Zwart was dus nog niet zo héél dom, maar hij zag het ergste gevaar over het hoofd.’
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‘Dat was het gevaar voor díe pion,’ zegt Vader en hij wijst de zwarte pion aan, die ‘dubbel aangevallen’
wordt.
‘Precies, maar dáár is niets meer aan te doen,’ zegt Oom.
‘Kijk maar. Ik sla met mijn koningin de pion en zeg “schaak”, want de koning is in gevaar. Mag
de koning nu de koningin slaan en op haar plaats gaan staan? Wat denk je, Jan?’
‘Nee, Oom, want dan staat de koning op de lijn van de witte loper en wordt door de loper geslagen!’
‘Juist,’ zegt Oom, ‘en dan is de partij uit en verloren voor Zwart. Jammer voor je, maar het is niet
anders.’
‘Toch geloof ik,’ zegt Vader, ‘dat het anders kan.’
‘Haha,’ lacht Oom, ‘dus ik heb eigenlijk twéé leerlingen.’
‘Nou ja,’ zegt Vader een beetje verlegen, ‘ik kijk zo maar eens.’
‘Mooi, daar kun je het prachtig van leren! Wat had jij dan gedaan?’ vraagt Oom.
‘Ik had dat páárd niet gezet,’ zegt Vader.
‘Kolossaal! Die paardzet is júist de fout. Wacht, we zullen eerst de partij van zojuist even
opschrijven, “noteren” noemen ze dat heel geleerd. Geef me eens een papiertje en een potlood.
Zo, dank je. Daar gaat ie.
wit

zwart

eerste zet:

koningspion

koningspion

tweede zet:

loper

loper

derde zet:

koningin

paard (fout). Hier heb ik “fout”
achter gezet, omdat dit een
“foutzet” is.

vierde zet:

koningin slaat pion Mat!

Dit spelletje heet “het Herdersmat”.
We gaan nu dus weer van voren af beginnen.
1e zet wit:

koningspion

1e zet zwart:

koningspion

2e zet wit:

loper

2e zet zwart:

loper

3e zet wit:

koningin
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zwart

“Herdersmat”

wit

Zo, en nu doe jij je derde zet, vadertje,’ zegt Oom.
‘Dat is nogal gemakkelijk,’ vindt Vader. ‘Ik val gewoon jouw koningin aan. Ik zet mijn
koningspaardpion één veld vooruit.’
Oom lacht en zegt: ‘Nu moet je eens kijken. Ik sla met mijn koningin je koningspion en ik zeg
“schaak”. Nu moet je koning in veiligheid gebracht worden! Jij kunt het “schaak-biedende” stuk, de
dame dus, niet uit de weg ruimen door te slaan. Dan moet je een stuk plaatsen tussen jouw koning en
mijn koningin. Dat gaat hier best. Je hebt zelfs keus!’
‘Ja, dat zie ik,’ zegt Vader. ‘Ik kan mijn koningin voor de koning zetten.’
‘Goed, maar dan kan ik een toren of een pion van je winnen. Ik kan ook de koningin slaan, maar
die neem je terug met je loper. Zie je? Je kunt ook je koning beschermen door je loper terug te halen,
maar dan sla ik je toren. De slechtste zet, die je kunt doen is je paard voor de koning zetten. Dan sla
ik je toren en je bent meteen in een paar zetten mat. Kijk maar:
Ik sla met mijn koningin jouw toren. Je koning staat schaak. Er is maar één redmiddel. Het paard
naast mijn koningin. Ik sla met mijn koningin jouw paard. Koning schaak! Twee manieren om de
dans te ontspringen. Eén: je trekt je loper terug naast je koning.
Geen nood. Ik sla de loperpion. Je koning staat “schaak” en is mat, want mijn koningin kun je niet
slaan, omdat die gedekt is door mijn loper.
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Twee: je trekt de loper niet terug, maar je brengt je koning één veld vooruit.
Goed. Ik sla de loperpion. Je koning staat schaak. Mijn koningin slaan gaat niet, omdat die gedekt
is door mijn loper. De koning moet nu op stap. Er is maar één plaats voor hem. Dat is schuin vooruit.
Keus had hij niet. En nu staat de koning zó slecht, dat ik je zonder moeite kan “mat” zetten. En als
je nu nog even de stukken opzet zoals ze stonden na jouw beroemde zet,’ zegt Oom plagend, ‘dan
zul je zien, dat je de koning ook nog had kunnen redden door hem naast je paard te zetten, maar dan
was je toch de pion kwijt geweest en daarna je toren of je loper.
Hoe je de zaak ook bekijkt, je zou altijd stukken verliezen en daardoor “materieel” achterkomen
en dàt is dikwijls het begin van het verlies van de partij! Pas daar altijd voor op, vadertje.’
‘Je moet alles maar weten,’ zegt Vader wat teleurgesteld. ‘Dat moet je zeker, maar je weet nú
tenminste, wat je in deze partij niét moet doen. Maar probeer nu eens te bedenken, wat zwart op zijn
derde zet wèl had moeten doen. Denk erom, dat het grootste gevaar voor zwart na wits derde zet is,
dat twee zwarte pionnen tegelijk worden aangevallen, de loperpion zelfs “dubbel”, door koningin en
loper, Wat had er met die pionnen moeten gebeuren?’
‘Die hadden natuurlijk verdedigd moeten worden,’ antwoordt Vader.
‘Juist, en er is maar één manier om die twee pionnen tegelijk te verdedigen.’
‘Ik zie het, Oom,’ juicht Jan.
‘Ja? Hoe dan?’ informeert Oom.
‘Kijk, Oom, als ik de koningin voor de koning zet, zijn ze allebei verdedigd.’
‘Juist, de loperpion en je koningspion ook.’
‘Sapperloot, ja,’ zegt Vader. ‘Dat is mooi!’
‘Nu nog iets anders,’ zegt Oom, ‘ik kom nog eens terug op de waarde van de stukken. Dat zit zo:
Paard en loper zijn evenveel waard, nl. drie maal zoveel als een pion, misschien is het wel drie en
een half maal zoveel. Een toren is vijf maal zoveel waard als een pion. En de koningin tien maal
zoveel.’
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7. ‘Oom, wat is nu eigenlijk noteren?’
‘Oom, nu moet u mij toch eerst eens even vertellen, wat noteren is.’
Oom kijkt verwonderd en vraagt: ‘Hoe kom je aan die wijsheid?’
‘Ja, vanmorgen zei ik tegen Piet, dat u op een papiertje geschreven had “wit: koningspion; zwart:
koningspion” en dat dit noteren was.’
‘Zo,’ zegt Oom lachend, ‘en wat zei Piet?’
‘Dat dat géén noteren was.’
‘Wat dan?’ vraagt Oom.
‘Dat weet ik niet, maar u hàd moeten schrijven e2 - e4, e7 - e5.’
‘Tja,’ zegt Oom, ‘je vriend is goed op de hoogte.’
‘Heeft hij dan toch gelijk?’
‘Helemaal!’
‘Hàd u dan niet genoteerd, Oom?’
‘Jazeker, Jan, maar op mijn manier. Zo doet niemand het.’
‘O,’ zegt Jan.
‘Dat is prachtig,’ vindt Vader plagend, ‘ik dacht, dat mijn zoon een góede schaakmeester had, en
nu ga jij hem dingen voordoen, die niemand doet.’
‘Ho, ho,’ zegt Oom, ‘heb je wel eens gehoord van een...’
‘Nee,’ zegt Vader, ‘daar heb ik nooit van gehoord.’
Moeder komt nu tussenbeide en zegt lachend:
‘Zeg Jan, heb jij wel eens gehoord van een man, die zegt dat schaken niets voor hem is en toch in
zijn eentje met een schaakbord voor zich gaat zitten, zo stilletjes, als hij denkt dat niemand het ziet?’
‘Nee,’ zegt Oom, ‘daar heb ik nog nooit van gehoord.’
‘Zo'n man zit daar,’ zegt Moeder en zij wijst op Vader.
‘Há, há,’ lacht Oom, ‘nu komt de aap uit de mouw. Ik heb er lang aan getwijfeld of ik in plaats van
één leerling er geen twéé had. Maar nu weet ik het zeker. Maar ik vind het best, hoor! Nu kan die
grote leerling ook profiteren van de wijze lessen, die ik vanavond ga geven. Onze jonge vriend wil
weten wat eigenlijk noteren is. Nu - hij zál het weten! Vooruit, Jan, het bord!’
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‘Kijk eens hier,’ zegt Oom en hij trekt een gezicht alsof hij professor is.
‘Als je een mooie partij hebt gespeeld en gewonnen bovendien, dan ben je daar trots op. Nu wil je
je vrienden, die ook goed schaken natuurlijk, eens laten zien, hoe je die bekende meneer Jansen een
lesje gegeven hebt. Dan moet je al die zetten, en dat zijn er misschien wel vijftig of meer, uit je hoofd
opdreunen. Dat is een werkje, dat niet veel mensen klaarspelen. Máár wat je niet kunt onthouden,
moet je opschrijven. Dat weet iedereen en daarom zijn de mensen op het idee gekomen ook
schaakpartijen op te schrijven, te noteren. En hoe dat gaat, zal ik je vertellen.
Als ik het deed op de manier zoals ik van de week die paar zetten genoteerd heb, dan zou het zó
gaan:
1e zet van wit:

wit zet zijn koningspion twee plaatsen vooruit;

1e zet van zwart:

zwart zet zijn koningspion twee plaatsen vooruit;

2e zet van wit:

wit zet zijn koningsloper drie velden vooruit;

2e zet van zwart:

zwart zet zijn koningsloper drie velden vooruit...’

‘O, wat vervelend.’ valt Moeder in.
‘Daar heb je het nu al,’ zegt Oom lachend. ‘Wat vervélend, en we zijn pas aan de tweede zet.
Veronderstel, dat de partij vijftig zetten geduurd had! Daarom hebben onze voorvaderen een andere
“notatie” uitgevonden, maar dat kwam niet zo érg gauw. Misschien hebben de mensen wel 1000 jaar
geschaakt, voor er één partij opgeschreven is. En nu zal ik je dat kunstje van die nieuwe notatie eens
gauw leren.
Kijk eens, het schaakbord heeft vierenzestig velden. Acht maal acht.
Ik kan die vierenzestig velden bekijken als acht staande lijnen elk van acht velden, of als acht
liggende lijnen, óok van acht hokjes.
Gezien? Prachtig!
Nu komt het alfabet eraan te pas.
De eerste staande lijn links, dat is dus de lijn, waarop de torens staan, noem ik de a-lijn. Al die acht
velden luisteren dus naar de naam a, of als je wilt Adriaan.
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De tweede rij is dus de b-lijn, de derde de c-lijn en zo verder tot de achtste of h-lijn. Maar als je acht
kinderen hebt, die Adriaan heten, dan speld je ze een nummer op de rug, net als bij de wielrenners.
Dan kun je ze tenminste uit elkaar houden! Je krijgt dan Adriaan 1, Adriaan 2, en de velden op je
schaakbord heten kortweg a1, a2, a3 tot a8.
Je ziet, a1 is een toren en a8 is ook een toren.
In de tweede staande rij krijg je b1, b2 tot b8, en blijf ik zo door nummeren, dan loopt de laatste
lijn van h1 tot h8.
Zie je, dat ieder van de vierenzestig velden nu een naam heeft?’
‘Ja, meester.’
‘Dat ís ook niet moeilijk te begrijpen, maar... de grote kunst is, dat je ieder veld ineens zijn naam
kunt geven. Endat is niét zo gemakkelijk. Dat moet geléérd worden. Daarom zal ik jullie een middeltje
aan de hand doen. Je neemt vierenzestig kleine papiertjes of je koopt vierenzestig heel kleine etiketjes
en daar schrijf je de vierenzestig namen op. Dus zo: a1, a2 tot a8; b1, b2 tot b8, tot je alle vierenzestig
namen gehad hebt en die plak je dan in een hoekje van het veld, waar ze horen.’
‘Hè,’ zegt Moeder, ‘dat is zonde van dat nieuwe bord.’
‘Daar was ik al bang voor,’ zegt Oom, ‘maar ik heb nog een ander middel. Je maakt gewoon twee
papieren stroken, net zo lang als het schaakbord. Op de ene strook zet je de letters a, b, c tot h en die
strook met letters leg je langs de rij van de officieren.
Nu maak je nog een strook met de cijfers 1 tot 8 en die leg je langs de linkerkant van het bord. Met
behulp van die letter- en cijferstrook kun je nu de naam van ieder veld wel terugvinden - met een
beetje moeite.
Maar er is nog een dèrde methode,’ zegt Oom.
‘Ik geloof,’ zegt Vader, ‘dat ik je uit de brand kan helpen.
We maken zélf een bord, van karton.’
‘Juist,’ zegt Oom, ‘zo'n oefenbord bedoel ik ook. Je kunt het gemakkelijk zelf maken en als je dáár
nu alle namen opschrijft, zal Moeder het wel goedvinden.’
‘Mooi,’ zegt Moeder, ‘dat vind ik een goed idee.’
‘Nu opgelet,’ zegt Oom. ‘We weten nu zo'n beetje hoe de velden heten.
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De witte toren staat op veld a1. In plaats dat we nu zeggen “de linkse toren van wit”, zeggen we veel
korter “toren a1” en als we het opschrijven doen we het nóg korter: toren a1 = Ta1.
Ik neem nu alle witte officieren, zoals ik ze noem en zoals ik ze schrijf.
Kijk maar: toren a1 = Ta1; paard b1 = Pb1; loper c1 = Lc1;
Maar nu de koningin. Ik zou moeten schrijven Kd1, maar dan heet de koning Ke1. Daardoor raak je
natuurlijk in de war. Die schrijfwijze is niet goed. Daarom hebben de schakers afgesproken in plaats
van te spreken van de koningin, te spreken van de “Dame”. Een koningin is nu eenmaal een “dame”,
dus waarom zouden wij ze in het schaakspel dan ook niet “Dame” noemen?’
‘Dat is duidelijk.’
‘Dan gaan we verder: dame d1 = Dd1; koning e1 = Ke1; loper f1 = Lf1; paard g1 = Pg1: toren h1
= Th1.
De zwarte officieren noteren wij ook. Jan, geef jij ze maar op.’
Jan wijst en zegt: ‘Ta8, Pb8, Lc8, Dd8, Ke8, Lf8, Pg8, Th8.’
‘Zo is het. Gemakkelijk, hè? Nu de pionnen. Daar gaat het een beetje anders. We zeggen nooit pion
a2, maar gewoon a2.
Iedereen weet dan, dat je bedoelt pion a2.
De witte pionnen heten dus naar de naam van het veld, waarop ze staan:
a2, b2, c2, d2 tot h2.
Zo,’ vervolgt Oom, ‘nu heb je alweer een aardig stuk wetenschap te pakken. We kunnen nu meteen
wel eens een partij noteren. Kijk, ik trek een loodlijn midden over het papier. Links van de streep
noteer ik de zetten van wit en rechts die van zwart. We zullen eerst het “Gekkenmat” eens noteren.
“Gekkenmat”.
1e zet van wit was pion f2 gaat naar f3.
Wij noteren dit zo: f2 - f3. In plaats van het streepje lees je dus “gaat naar”. Begrepen?’
‘Ja, Oom,’ zegt Jan.
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‘Goed, dan noteer ik het hele “Gekkenmat”. Zo:
wit

zwart

1.

f2 - f3

e7 - e5

2.

g2 - g4

Dd8 - h4 Mat.

Heb je het door?’
‘Ja, Oom.’
‘Maar nu nog wat. Je weet, dat die zetten van wit slecht zijn, belabberd slecht. Bij zulke zetten
moet je eigenlijk je wijze schakershoofd schudden.
Je vraagt je haast af: “Hoe is het mogelijk?” Nu, die vraag kun je ook in de notatie stellen.
Kijk, ik zet achter elke slechte zet een vraagteken, en als de zet erg slecht is, zet ik er twee.
Ik had dus moeten noteren:
1.

f2 - f3?? (Oei, oei, wat slecht!)

2.

g2 - g4?? (Jongen, jongen, wàt slecht!)

Maar,’ zegt Oom, ‘een goede zet krijgt een goede aantekening. Bij zo'n zet denk je: Kolossaal, die
is goed!!
Wat zou jij achter zo'n juweel van een zet schrijven, Jan?’
‘Een uitroepteken, Oom?’
‘Juist, en de tweede zet van zwart is zo'n goede zet, want daardoor wint zwart de partij. De hele
notatie ziet er dus zo uit:
1.

f2 - f3??

e7 - e5

2.

g2 - g4??

Dd8 - h4! Mat.

Op dezelfde manier noteer ik het “Herdersmat”.
wit

zwart

1.

e2 - e4

e7 - e5

2.

Lf1 - c4

Lf8 - c5

3.

Dd1 - h5

Pb8 - c6?

Nu slaat wit bij zijn vierde zet pion f7 en geeft mat.
Dit wordt zo genoteerd:
4. Dh5 × f7 Mat. In plaats van het kruisje lees je dus “slaat”.
Nu noteer ik de partij, zoals je vader die wilde spelen.
1.

e2 - e4

e7 - e5

2.

Lf1 - c4

Lf8 - c5
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3.

Dd1 - h5

g7 - g6?

4. Dh5 × e5 “Schaak”. Maar dat woord “schaak” wordt nooit opgeschreven. In plaats daarvan zetten
we een kruis. De vierde zet van wit noteren we dus:
4.

Dh5 × e5†

Ke8 - f8

5.

De5 × h8

enz.

Nu ik tòch schrijf... je vindt het toch niet vervelend?’
‘Nee, Oom,’ zegt Jan, ‘helemaal niet!’
‘Dan noteer ik meteen nog hoe de “goede voortzetting” was geweest. Ik bedoel, hoe zwart op de
góede manier had moeten spelen. Zo:
1.

e2 - e4

e7 - e5

2.

Lf1 - c4

Lf8 - c5

3.

Dd1 - h5

Dd8 - e7!

En ten slotte nog een soort “Herdersmat”:
1.

e2 - e4

e7 - e5

2.

Lf1 - c4

Lf8 - c5

3.

Dd1 - f3

Pb8 - c6? (weer dezelfde
foutzet).

4. Df3 × f7 ±. En dat plus-minus-teken betekent “Mat” dus “einde van de partij”.
Zo,’ zegt Oom met een zucht. ‘Nu weet je zo'n beetje wat noteren is.1 Nu moet je twee dingen doen.
Eén: je maakt een oefenbord; twéé: je neemt deze notatie, leest iedere zet hardop en dan doe je de
zet. Afgesproken?’
‘Ja, Oom.’

1

Behalve deze lange notatie bestaat er nog een korte notatie, waarbij alleen genoemd wordt
het veld, waarop het stuk komt, dus niet het veld van uitgang. Bijv. Dd1 - f3 wordt in korte
notatie Df3; Pf3 - d4 wordt Pd4. Zijn er twéé paarden, die naar d4 kunnen komen, dan wordt
nog met één letter of cijfer het veld van uitgang aangeduid. Heeft wit bijv. de keus tussen
Pe2 - d4 en Pf3 - d4 dan heet het in korte notatie Pfd4. Die f laat dan zien, welk paard we
bedoelen. Maar heeft wit de keus tussen Pf5 - d4 en Pf3 - d4, dan zou die f ons niet wijzer
maken. We schrijven dan P3d4.
Een ander verschil russen korte en lange notatie is nog, dat slaan aangeduid wordt met:
achter de zet. Bijv. Df3 × f7 wordt Df7:. Verder blijft alles gelijk.
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Oefenbord

‘Mooi, dan hebben we voor vanavond weer genoeg gedaan,’ en Oom staat al op, als hij zich bedenkt,
weer gaat zitten en uit zijn binnenzak een diagram haalt, dat er nogal vreemd uitziet.
In elk vakje staat een woord of een lettergreep.

EEN SCHAAKKAMPIOEN?

Paardenpuzzel
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Vader, Moeder en Jan buigen zich nieuwsgierig over het papiertje.
‘Wat is dat nu weer?’ vraagt Moeder nieuwsgierig.
‘Dat is een gedicht, zusje.’
‘Een gedicht?’ zegt Moeder ongelovig.
‘Jazeker, en nog wel van een beroemd dichter en ik heb er deze bedoeling mee:
Het is voor later heel plezierig en gemakkelijk, als je zo gauw mogelijk op het bord thuis bent. Als
ik zeg: veld d5, dan moet je dat direct weten te vinden. Je moet je dus een beetje oefenen in het vinden
van de “velden”. Een leuk oefenmiddel is: een paard zó van het ene veld op het andere te laten springen,
dat 't op elk veld maar één maal komt.’
‘Een soort puzzel,’ vindt Vader.
‘Juist, een puzzel. En om je nu een beetje te helpen bij het zoeken, heb ik wegwijzers op het bord
gezet: dat zijn de woorden en lettergrepen, die op “paardesprongafstand” van elkaar staan. Laat je
het paard goed springen, dan krijg je de woorden in de goede volgorde en “ontdek” je het gedicht.’
‘U lijkt wel een uitvinder,’ zegt Jan lachend.
‘Dat ben ik ook, nog méér dan je denkt! Want in deze puzzel zit nòg een uitvinding verstopt. Als
je de middelpunten van de velden, in de volgorde van het gedicht, met elkaar verbindt, krijg je óók
nog een soort randversiering. Eén ding wil ik je nog verklappen: je moet beginnen op veld h8 en je
eindigt op f7. En nu houden jullie me met geen stok. Ik heb de eer je te groeten. Saluutjes! Veel
succes!’
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8. Een spelletje, zoals het niet moet
‘Zo, hebben jullie het gedichtje uit de war gehaald?’
‘Ja, Oom, hier is het,’ zegt Jan.
‘Lees het maar eens voor, Jan,’ zegt Vader, ‘dan kan Oom genieten van zijn kunststuk.’
Jan leest:

‘Een schaakkampioen?
Een jongen, die graag voetbal speelt,
Wie leren, wat ook, nooit verveelt!
Een oom, die graag een schaakje zet
En 't Jan wit leren voor de pret!
Een vader, die maar pijpjes rookt
En onderwijl een grap verkoopt!
Een moeder, die maar lacht naar Jan...
Wie weet, wat daarvan worden kan?’

‘Waar haal je 't vandaan?’ vraagt Moeder.
‘Uit dit ding,’ zegt Oom lachend, terwijl hij op zijn hoofd wijst. ‘Dat had je niet gedacht, hè? Maar
moeilijk was het eigenlijk niet, zo'n versje in elkaar te zetten. Ik heb alleen de waarheid maar gezegd.
Maar waar blijft mijn mooie tekening en het oefenbord? Daar durven jullie zeker niet mee voor de
dag te komen, hè?’
‘Hier is de tekening, Oom.’
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‘Hier is het bord, brompot.’
‘Prachtig! Prachtig! Mijn compliment,’ zegt Oom. ‘Een leuke randversiering, hè? En wat doen die
witte inktletters het goed op het oefenbord. Heel duidelijk! We zullen het maar meteen in gebruik
nemen. Kijk, ik heb een mooi partijtje uit een boek overgeschreven, dat kunnen we nu samen eens
fijn naspelen. Zet de stukken maar op, Jan, en hier heb je een papiertje, dan kun jij de zetten noteren.
Ik heb dit partijtje overgeschreven, niet omdat het zo góed is, maar juist, omdat er fouten in gemaakt
worden, waarvoor ik je waarschuwen wil. Het is ook wel eens leerzaam, als je weet, hoe je het níet
moet doen.
Jan, wijs jij eerst eens de volgende velden: d4, e4, d5 en e5.
Goed. Wat zie je voor bijzonders aan deze velden, Jan?’
‘Ze liggen precies in 't midden van het bord, Oom.’
‘Juist. Ze liggen in het “centrum” en daarom heten ze de centrumvelden en dáárom zijn ze ook de
belangrijkste velden van het hele bord. Er gebeurt het meest. Het centrum van de stad is ook het
drukst. Er lopen de meeste mensen, er is het meeste verkeer. Kortom, het is het belangrijkste deel van
de stad. Met die centrumvelden moet je daarom altijd rekening houden: in het begìn van het spel,
maar ook als je al heel wat zetten hebt gedaan.
Nu gaan we spelen. Steek maar even uit, Jan. Mooi, ik heb wit. Ik zeg telkens de zetten, jij noteert
ze en als het je beurt is, zet je. Daar gaat-ie:
1. e2 - e4. Natuurlijk, wij hebben afgesproken voorlopig altijd zó te beginnen. Ik doe nu twee
dingen tegelijk: ik maak een loper vrij en ik bezet een centrumveld. Zomaar ineens één van de
belangrijkste velden van het hele bord.
Zwart e7 - e5. Om precies dezelfde redenen. Zie je het, Jan?’
‘Ja, Oom!’
‘Mijn witte paard g1 staat te trappelen om weg te komen.
Goed, daar gaat het!
2. Pg1 - f3. Altijd een goede zet. Het paard krijgt zijn zin en doet gelijk een aanval op pion e5. Zie
je wel, Jan?’
‘Ja Oom, het paard kan op e5 komen en de pion slaan.’
‘Goed. Het paard doet dus een aanvalszet. Zwart wil natuurlijk de pion verdedigen en moet daarom
een verdedigingszet doen. Maar hij doet een heel slechte zet. Kijk maar.
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2. Zwart Dd8 - f6. Nu wordt de pion wèl verdedigd, maar waarom moet dit nu juist met het belangrijkste
stuk van het hele spel? Dáár moet je zuinig op zijn. Het wordt natuurlijk zo gauw mogelijk aangevallen,
moet weer terug - en zwart lijdt tempoverlies.
Onthoud, Jan, zó moet jij nóóit spelen! Wit doet nu een goede zet door zijn loper ook in 't veld te
brengen en hij zet hem op een goede plaats.
3. Lf1 - c4.
Zwart vergeet, dat hij eerst zijn officieren een goed plaatsje moet geven en zet niet best.
Zwart c7 - c6. Paard b8 kan nu zelfs maar één kant uit, naar a6. En nu oppassen, Jan! Nu doet wit
een wonderlijke zet. Kijk, hij neemt toren h1, zet hem naast de koning, dus op f1, maar nu neemt hij
ook de koning, zet die over de toren heen op g1. Dat is de enige manier, waarop je twee stukken
tegelijk mag verzetten. Ze noemen dat werkje rokeren en de zet, zoals ik die nu heb gedaan, heet de
korte rokade.
En waarom doet wit nu die zet?
Je begrijpt, dat de koning het veiligst in een hoek staat. Dat is dus al héél belangrijk. Maar kijk nu
eens naar de toren. Die stond eerst in de hoek en kon zo goed als niets doen. En nu kan hij, als wit
wil, na een paar zetten al midden in het veld komen. Probeer maar eens. Juist.
De rokade is dus altijd een beste zet en die moet je zo gauw mogelijk doen.’
‘Ik zal het onthouden, Oom.’
‘Goed, maar je moet op nog meer dingen letten. De koning mocht rokeren, omdat hij en de toren
nog niet van hun plaats geweest waren. In andere gevallen mag het nóóit. En je begrijpt zelf wel, dat
je niet kunt rokeren, als paard, loper of allebei nog op hun plaats staan.
Begrijp je nu, dat het altijd goed is paard en loper zo gauw mogelijk in het veld te brengen? De
schakers noemen dat: paard en loper ontwikkelen. Als die twee weg zijn kun je “rokeren”.’
‘Begrepen, Oom!’ zegt Jan.
‘Ja, maar ik ben nòg niet klaar. Er zijn nog wel meer gevallen, waarin je niet kunt rokeren. Dat
vertel ik je straks wel. En let nu eens op die drie pionnen vóór de koning. Die moe-
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ten nu de koning verdedigen. Daar moet hij dus zuinig op zijn, en daarom moet je nooit die 3 pionnen
van hun plaats brengen. Alleen, als het héél, héél nodig is!
En nu nòg een ding. Kijk eens even naar de zwarte stelling. De dame is van haar plaats, als nu
paard b8 en loper c8 ook nog ontwikkeld zijn, dan staat er dus niets meer tussen de koning en de
toren. Nu, dan mag de koning naar die kant ook rokeren. Dat noemen ze de lange rokade. Nu moet
jij maar eens uitvissen wat voor verschil er is tussen de korte en de lange rokade.’
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‘Ik zie het, Oom,’ zegt Jan verheugd.
‘Bij de korte rokade zijn er twee velden tussen de koning en de toren en bij de lange drie.’
‘Jij bent een kerel, hoor!’ zegt Oom lachend. ‘De korte rokade schrijven we zo: o - o en de lange
rokade o - o - o.
Zet 4 van wit is dus o - o.
Zet 4 van zwart: Lf8 - c5. Een goede plaats voor de loper.
5. d2 - d4. Wit bezet nog een centrumveld.
5. Zwart. e5 × d4.1
6. e4 - e5! Daar komt het tempoverlies voor zwart. De koningin wordt door een beschermde pion
(door Pf3) aangevallen en moet terug.
6. Zwart Df6 - d8. De dame staat weer op haar oude plaats!
7. c2 - c3, d7 - d5 en valt hiermee de witte loper aan.
Maar Zwart vergist zich hier omdat hij iets vergeten is. Wàt is Zwart vergeten? Kijk maar eens
hier. Pion d7 komt van zijn oorspronkelijke plaats, gaat twee velden naar voren en komt nu naast de
witte pion te staan. Nu mag wit een vreemde zet doen.
Hij gaat nl. met zijn e-pion op d6 staan en de zwarte pion d5 gaat van het bord. Het is dus net, of
pion d7 maar één veld vooruitgegaan is, dus op d6 kwam en nu door pion e5 geslagen is. Je zegt dit
zó: pion e5 slaat d5 in het “voorbijgaan”, met een vreemd woord “en passant”.2
Dat is nogal een lastige kwestie, Jan,’ zegt Oom, ‘maar het komt niet zo dikwijls voor en daardoor
was zwart het zeker vergeten. Zwart doet als achtste zet d4 × c3.
9. Pb1 × c3. Nu is het paard ook ontwikkeld.
9. van zwart Lc8 - f5.
10. Dd1 - b3. Pion f7 wordt nu “dubbel aangevallen” door

1

2

De bedoeling van deze partij is in de eerste plaats een herhaling van de loop der stukken en verder de invoering en
verklaring van een paar nieuwe begrippen. Een uitvoerige toelichting van de gespeelde zetten is hier dus nog niet
op zijn plaats.
Dit “en-passant-slaan” is alleen geoorloofd tussen pionnen en uitsluitend in een geval als dit, waar de witte pion op
de 5de rij staat en een zwarte pion (links of rechts) van de 7de op de 5de rij komt (analoog voor zwart: pion op de
4de rij, de witte nabuurpion komt van de 2de op de 4de).
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loper c4 en dame b3, en pion b7 is ook in gevaar. Zwart zet op 10. Dd8 - d7? Pion f7 wordt nu wel
beschermd. Maar kijk eens, wat wit doet?
11. Pf3 - e5! en hierdoor wordt de zwarte dame verdreven en pion f7 voor de derde maal
aangevallen.’
‘Dat is goed gespeeld,’ zegt Vader.
‘Zeker,’ zegt Oom, ‘en de zwarte dame moet alweer op stap.’
‘Weer tempoverlies,’ zegt Jan.
11. van zwart Dd7 - c8. De dame had maar keus tussen d8 en c8.
12. Lc4 × f7†. De zwarte koning moet vluchten, want hij kan de loper niet slaan.
Zie je het, Jan? vraagt Oom.
‘Jazeker, Oom. Dan zou de koning schaak staan door paard e5 en dame b3.’
‘Prachtig! Daar gaat de koning.
12. van zwart Ke8 - f8.
Nu moet je eens even op de witte pion d6 letten. Je ziet, die staat gevaarlijk dicht bij de onderste
rij van zwart. En wat is nu een regel van het schaakspel? Als die witte pion zo brutaal of zo dapper
is, dat hij op de onderste rij komt, dan wordt hij voor zijn dapper gedrag beloond. Hij verandert op
staande voet in een officier, hetzij dame, loper, paard of toren, dat mag wit zelf uitmaken. Zo'n pion
wordt dan van gewoon soldaat “bevorderd” tot officier. De schakers zeggen: zo'n pion “promoveert”.
Dat zou dus een enorm voordeel voor wit zijn!’
‘Maar dan begrijp ik niet,’ zegt Vader, ‘waarom zwart die pion niet slaat met loper c5.’
‘Dat heb je goed gezien, vriend, dat begrijp ik ook niet.
Wit gaat nu verder op roof uit!
13. Lf7 × g8! Dat is een beste zet. Zwart kan die loper niet met de toren nemen. Doet hij dat, dan
is de partij meteen uit. Kijk maar. Wit zet zijn dame op f7 “schaak” en tegelijk “mat”. De koning kan
de dame immers niet slaan, want dan staat hij weer “schaak” door het paard e5.’
‘Sapperloot, ja,’ zegt Vader.
‘Het veld f7 is dus erg gevaarlijk voor zwart en daarom gaat hij het beschermen met zijn dame.
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13. van zwart Dc8 - e8.
14. Lc1 - g5. Deze loper komt voor het eerst in actie en staat prima. Maar hij blijft hier niet; hij
moet nog een eindje verder. Zien jullie soms wat wit met die loper van plan is?’
‘Nee,’ zeggen Vader en Jan tegelijk.
‘Dat is je niet kwalijk te nemen, hoor. Maar de witte loper moet naar e7, koning “schaak”. Die kan
nergens naartoe, want op f7 staat hij weer schaak door loper g8 en paard e5 en dame b3.
Nu kan alleen de zwarte koningin loper e7 slaan, maar ze wordt dan direct zelf geslagen door die
pion d6. En zwart is zijn dame kwijt.’
‘Prachtig!’ zegt Vader.
‘Ja, dat noemen ze combineren, verschillende zetten laten “samenwerken” om de tegenstander
klein te krijgen.
Zwart wordt eindelijk wakker en ruimt die lastige pion d6 op.
14. van zwart Lc5 × d6.
Nu gaat wit ook zijn toren eens in actie brengen.
15. Ta1 - e1.
Er is nog geen gevaar voor zwart en daarom gaat hij op roof uit.
15. van zwart Th8 × g8. Och, dit voordeeltje gunnen we zwart wel, want hij is toch reddeloos
verloren.’
‘Is 't werkelijk?’ vraagt Jan verwonderd.
‘Ja, wit heeft alwéér een goede zet.
16. Pe5 - c4. Kijk maar eens. De zwarte loper op d6 wordt door het paard c4 aangevallen. En zie
je soms nog een zwart stuk, dat gevaar loopt?’
‘Ja, Oom,’ zegt Jan, ‘de zwarte dame kan geslagen worden door toren e1.’
‘Goed! Zwart verdedigt nu zijn loper door:
16. De8 - d7.
Nu doet wit weer een gewèldige zet. Hij slaat toch de loper.
17. Pc4 × d6! En het mooiste is: de zwarte dame kan paard d6 niet terugnemen.’
‘Waarom niet, Oom?’ vraagt Jan.
‘Nu, pàk het paard maar eens. Nu staan de koning en de dame van zwart dus op één lijn. Wat doet
wit nu? Die zet
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loper g5 op e7, “schaak”. De koning kan de loper niet slaan, want dan staat hij weer schaak door toren
e1. Zwart moet nu de loper slaan met zijn dame en verliest zijn dame, die geslagen wordt door Te1.
Zet nu nog even het paard, de dame en de loper op hun plaats, Jan. Zó, en laten we nu eens voor
zwart 17. g7 - g6 proberen.
18. Lg5 - h6†. Kijk nu eens, hoe die zwarte koning in het nauw zit. Hij moet weg. Maar hij kan
nergens naartoe.
Op g7 wordt hij geslagen door loper h6.
Op f7 staat hij schaak door paard d6.
Op e8 staat hij schaak door paard d6 en toren e1.
Op e7 staat hij schaak door toren e1.
Er is nog maar één redmiddel. De schaakgevende loper kan hij niet slaan. Dan maar een toren naar
voren.
18. van zwart Tg8 - g7.
Wit neemt die toren niet eens met zijn loper, hoewel de toren meer waarde heeft. Nee, hij gaat zelf
iets vreemds doen.
19. Db3 × b7. Hij rooft een pionnetje en zet zijn dame tegenover de andere dame.
19. van zwart Dd7 × b7.
En nu komt het einde door:
20. Te1 - e8† en mat.
De zwarte koning kan de toren niet slaan, want hij staat dan schaak door paard d6.
Op e7 kon hij niet komen door toren e8.
Op f7 staat hij schaak door paard d6.
Afgelopen! Mat!
Hoe vinden jullie schaken?’
‘Prachtig,’ zeggen Vader en Jan.
‘Dat is het ook,’ zegt Oom tevreden.
‘Eventjes nu nog zien of je notatie goed is, Jan. Vergelijk eens.
wit

zwart

1.

e2 - e4

e7 - e5

2.

Pg1 - f3

3.

Lf1 - c4

4.

o-o

5.

d2 - d4

(ontwikkeling en
aanval)

Dd8 - f6?

(slechte
verdediging)

c7 - c6?
(korte rokade)

Lf8 - c5
e5 × d4
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6.

e4 - e5!

Df6 - d8

7.

c2 - c3

d7 - d5

8.

e5 × d6

(e.p. = en passant) d4 × c3

9.

Pb1 × c3

10.

Dd1 - b3

(dubbele aanval op Dd8 - d7?
f7)

11.

Pf3 - e5

(drievoudige
aanval)

12.

Lc4 × f7†

Ke8 - f8

13.

Lf7 × g8!

Dc8 - e8

14.

Lc1 - g5

15.

Ta1 - e1

Th8 × g8

16.

Pe5 - c4

De8 - d7

17.

Pc4 × d6!

g7 - g6

18.

Lg5 - h6†

Tg8 - g7

19.

Db3 × b7

Dd7 × b7

20.

Te1 - e8±

(tempoverlies)

Lc8 - f5

(met bedoeling
naar e7)

Dd7 - c8

Lc5 × d6

Klopt het, Jan?’
‘Precies, Oom.’
‘Goed! Die partij speel je zeker nog wel eens een keertje na! Dat is leerzaam. En tot slot nog een
klein stukje schaakge-leerdheid. Zopas hebben we het over de “rokade” gehad. Je weet nog, dat je
alleen rokeren màg, als koning en toren nog niet van hun plaats geweest zijn en je kùnt (dat spreekt
vanzelf) alleen rokeren als geen lopers of paarden tussen de koning en de toren staan.
Die twee regels weet je al.
De drie andere zal ik je zeggen. Zet de koning even op e1 en de toren op h1. Zo.
In deze stand màg je rokeren omdat beide stukken nog geen voet verzet hebben en je kùnt rokeren
omdat de velden f1 en g1 “vrij” zijn. Zet nu een zwarte loper op b4.
Schaak! Nu mag je níet rokeren. Dat is eerlijk, vind je niet? Zwart zet je schaak met een enkelvoudige
zet, terwijl je je door de rokade met een dubbele zet (je verzet twee stukken) uit de moeilijkheden
zou redden. Begrepen?’
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‘Ja, Oom.’
‘Zet dan dezelfde loper op c4. Nu mag je óók niet rokeren, en dat is te begrijpen. Je stuurt een
koning toch niet dwars over een weg, die door de vijand bezet is? Loper c4 beheerst hier de weg a6
tot f1 en al komt ná de rokade de toren op het gevaarlijke f-veld, toch mag hier niet gerokeerd worden.
Eigenlijk moet je bij de rokade zelfs éérst de koning en dàn pas de toren verzetten. Als de koning dan
statig naar veld g1 wil wandelen, wordt hij op f1 al door de loper gevangen genomen, iets wat juist
niét mag. Ook begrepen?’
‘Uitstekend, meester,’ zegt Vader.
‘Dan de vijfde en laatste regel. De loper van het bord. Een zwart paard op h3, Jan! Zó. Geen sprake
van rokade! Na de rokade zou de koning schaak staan door het paard en zóiets is onmogelijk.
Dat is de geschiedenis van de rokade.
Nog even een diagram maken!

rokade

Zó, klaar. Generale repetitie. De bovenste helft is voor de lange rokade. De onderste helft voor de
korte rokade.
Opgelet, kinderen! De paarden en lopers denken we weg.
In deze stand is rokeren geoorloofd. Omdat:
1. De stukken (koning en toren) hebben nog geen voet verzet.
2. Het rokadeterrein is vrij!
Maar nu staan de paarden en lopers er wèl: We kijken eerst naar h5 voor de lange rokade en loper b4
voor de korte,
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daarna letten we op loper g5 en loper c4 en ten slotte spreken de paarden een woordje mee. Hier is
rokeren ten strengste verboden.
Omdat:
1. De koning staat schaak (een billijk verbod).
2. Het rokadeterrein is niet veilig (een logisch verbod).
3. Na rokade staat de koning schaak (een overbodig verbod).
Zo, mijne heren, dat was het wetenschappelijk gedeelte van deze avond!’
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9. Vierpaardenspel
Op een avond zegt Oom:
‘Vandaag moet ik weer een ernstig gezicht trekken.’
‘Zo,’ zegt Vader, ‘is er iets bijzonders gebeurd?’
‘Nee, maar ik wil jullie weer een beetje knapper zien te maken.’
‘Dat is prima,’ vindt Vader, ‘daar hebben wij ook juist een schaakmeester voor aangenomen,
nietwaar, Jan?’
‘Mooi, dan beginnen we maar meteen. De partij, die we de vorige keer samen nagespeeld hebben,
werd door zwart verloren. Dat kwam natuurlijk doordat zwart minder goed speelde dan wit. Door
verschillende slechte zetten kwam hij in het nadeel en wit in het voordeel. Nu zijn er mensen, die,
als zij een partij gewonnen hebben, denken, dat dit komt door hun eigen knappe spel. Maar zij winnen
in werkelijkheid door het minder goede spel van de tegenstander. Die verliest, omdat hij fouten maakt
en daardoor wint de ander. Als beide spelers goed spelen, dus geen fouten maken, dan wordt er nóóit
een partij gewonnen. Dan blijft elke partij onbeslist. Schakers zeggen: zo'n partij is remise.’
‘Net als bij voetballen, Oom,’ zegt Jan.
‘Precies, maar bij voetbal komt nog wel wat anders kijken. De ene club kan geluk en de andere
altijd maar pech hebben. Pech en geluk kunnen bij het schaakspel niet voorkomen. Daar is het zo, dat
de ene speler betere zetten doet dan de ander, doordat hij beter denkt, beter uitkijkt en meer van het
schaken weet.
En nu kom ik op de partij van de vorige keer terug.
Zwart verloor door eigen schuld. Hij begòn eigenlijk al te verliezen bij zijn tweede zet, toen hij
zijn dame zo vroeg uitspeelde. Misschien wist die zwartspeler niet, dat dit gevaarlijk kan zijn, maar
in ieder geval werd hij gestraft voor die slechte zet, doordat hij enige keren gedwongen werd, de dame
in veiligheid te brengen. En als je gedwòngen wordt iets te doen bij het schaken, dan blijkt daaruit,
dat je tegenstander de baas is en dat je dus grote kans loopt de partij te verliezen. Zwart leed in deze
partij door die foutieve damezet een paar keer tempoverlies.’
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‘Dan heeft zwart dòm gespeeld,’ vindt Vader.
‘Dat heeft hij ook,’ zegt Oom, ‘maar dat mogen we hem toch niet al te erg kwalijk nemen, want er
is een tijd geweest dat iedere schaker zo gauw zijn dame in het spel bracht. Gelukkig is dat
tegenwoordig anders.’
‘Hoe is dat zo gekomen?’ vraagt de leergierige vader.
‘Wel, toen de mensen het schaakspel pas kenden, moesten zij alles nog proberen. En ze probéérden
ook werkelijk van alles. Maar toen de tijd kwam, dat de schakers hun partijen gingen noteren, werd
dat anders. Als iemand zijn partij verloren had, zei hij: “Ik ga toch eens zien, hoe het komt, dat ik
verloren heb; ik ga zoeken of ik de fouten kan vinden.” En toen ontdekten die eerste schakers dit:
“Veel partijen gaan verloren, doordat er in het begin van het spel verkeerde zetten worden gedaan.”
Toen ze dus zagen, hoe nodig het was, het spel goed te beginnen, waren er heel knappe schakers,
schaakmeesters, die zeiden: “Wij willen nu eens uitzoeken, wat de beste beginzetten, wat de beste
openingszetten zijn.”
Alle openingszetten samen noemen we de opening. En nu ben ik, waar ik wilde zijn,’ zegt Oom.
‘Zie je wel, dat ik bij zoveel geleerdheid wel een ernstig gezicht moest trekken?’
‘Nou, ik heb het best begrepen, Oom,’ zegt Jan.
‘Ja, maar nu komt het moeilijkste.’
‘Goed,’ zegt Vader, ‘dan zetten wij óók nog een ernstig gezicht. Als dàt niet helpt!’
‘Daar gaan wij dan,’ zegt Oom.
‘De eerste zet van wit en zwart weten we al, nietwaar, Jan?’
‘Ja, Oom, e2 - e4, e7 - e5,’ zegt Jan prompt.
‘Nu de tweede zet van wit.
Wit doet wat de paardjes zo graag doen, hij laat paard g1 springen naar f3.
Dat is een beste zet van wit. Het paard is al direct in het spel gebracht, het is ontwikkeld zoals dat
heet en het valt meteen pion e5 aan. Zwart moet dus zijn pion verdedigen en doet dat heel best door
zijn paard b8 te ontwikkelen. Hij zet dus Pb8 - c6.
Wit zegt: “Nu het andere paard ook in 't veld, dan is dat óók ontwikkeld.”
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Hij zet dus Pb1 - c3. Dat is óók een heel goede zet, al valt dit paard nog geen pion aan. Want kijk nu
eens, wat zwart doet. Die ontwikkelt ook zijn tweede paard. Hij speelt nl. Pg8 - f6 en valt nu pion e4
aan, maar die is door wits handigheid al fijn verdedigd.
Maar let nu eens op. Alle vier paarden zijn ontwikkeld en daardoor is het zg. Vierpaardenspel
ontstaan.’
‘Onthouden, Jan,’ zegt Vader.
‘Onthouden, Vader,’ lacht Jan.
‘Noteer dus even:

Vierpaardenspel
1.

e2 - e4

e7 - e5

2.

Pg1 - f3

Pb8 - c6

3.

Pb1 - c3

Pg8 - f6

Juist, maar we kunnen nog verder openen. Welk stuk kan wit nog ontwikkelen, Jan?’
‘Zijn loper f1 staat vrij, Oom.’
‘Juist, die moet dus ontwikkeld worden en wit is lang niet mis, die zet loper f1 op b5, zodat hij nu
het zwarte paard aanvalt.
“Goed,” zegt zwart, “maar dat kunstje ken ik ook”, en hij zet loper f8 op b4 en valt nu het witte
paard aan. Wat moet wit verder doen?’
‘Dat is nogal glad,’ zegt Vader met een geleerd gezicht, ‘wit gaat rokeren.’
‘Kolossaal,’ zegt Oom. ‘Werkelijk, wit rokeert en zwart doet het ook, niet om na te apen, maar
omdat het de beste zet is. Noteer dus onder de andere drie zetten:
4.

Lf1 - b5

Lf8 - b4

5.

o-o

o-o

Goed. En nu doe ik een vraag aan Jan. Vader mag alleen kijken,’ zegt Oom.
‘Jan, welk stuk is bij wit nu nog niét ontwikkeld?’
‘De loper, Oom.’
‘Juist. Maar kán die zich ontwikkelen?’
‘Nee, Oom, de pionnen staan in de weg.’
‘Goed. Welke pionnen?’
‘b2 en d2, Oom.’
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‘Dus moet wit nu eerst een pion zetten, om zijn tweede loper vrij te maken. Wit zet dus d2 - d3 en let
nu goed op. De pion màg twee plaatsen vooruit en kan dus op d4 komen, maar als de pion een plaats
vooruitgaat, komt hij op d3 en kan pion e4 verdedigen.
Zwart wil nu ook zijn tweede loper vrij maken en speelt d7 - d6. Nu laat ik wit zijn loper nog
ontwikkelen naar g5, waar hij heel goed staat en zwart moet dan maar zien, wat hij verder doet.
Noteer maar eens, wat we tot nu toe gedaan hebben:
1.

e2 - e4

e7 - e5

2.

Pg1 - f3

Pb8 - c6

3.

Pb1 - c3

Pg8 - f6

4.

Lf1 - b5

Lf8 - b4

5.

o-o

o-o

6.

d2 - d3

d7 - d6

7.

Lc1 - g5

Dit is nu een variant van het Vierpaardenspel. Variant wil zeggen: één van de vele mogelijkheden.
Speelt wit of zwart anders, dan krijgen we een andere variant, maar als de eerste drie zetten van wit
en zwart hetzelfde blijven, houden we toch altijd het Vierpaardenspel. Wie een opening als het
Vierpaardenspel goed wil kunnen spelen, moet heel wat varianten in zijn hoofd hebben. Of, nòg beter,
hij moet de goede varianten zélf kunnen vinden.
Dat is niet eens zo èrg lastig, kijk maar eens. Wit en zwart hebben allebei hun stukken in het spel
gebracht en wel zo, dat ze veel vrijheid van beweging hebben en elkaar niet in de weg staan. Dat zou
je vanzelf óók doen.’
‘En als we die zetten gedaan hebben?’ vraagt Vader. ‘Wat komt er dan?’
‘Dan moet iedere schaker maar uitzoeken, wat hij de beste zetten vindt. Dan moet hij laten zien,
of hij werkelijk iets van schaken begrijpt. De opening kun je leren. Ik bedoel: de openingszetten kun
je uit je hoofd leren, maar als je door de opening heen bent, dan kom je in het middenspel en dan werk
je voor eigen rekening. En als je dàt achter de rug hebt, dan komt het eind van het spel, dan moet je
een eindspel spelen.’
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‘Tjonge, tjonge,’ zegt Vader, ‘daar is dus nog wel wat te leren!’
‘Nou en of,’ zegt Oom, ‘maar nu wil ik je nog even laten zien, waarom deze opening zo'n béste
opening is. Ik zal de redenen opnoemen en jij wijst aan, Jan.’
‘Goed, Oom.’

zwart

wit
‘Daar gaan we dan:
1. Wit en zwart hebben allebei een pion in 't centrum.
2. Die pion wordt verdedigd door een andere pion.
3. De vier paarden staan op een beste plaats.
4. De witte lopers staan prachtig ontwikkeld.
5. De zwarte loper is ontwikkeld en de andere staat vrij.
6. Wit en zwart hebben gerokeerd.
7. De stukken staan elkaar niet in de weg. Zij kunnen zich vrij bewegen.
Gezien?’
‘Ja, Oom.’
‘Zo, dan ga ik er tussen uit. Vergeet niet deze variant van het Vierpaardenspel zo dikwijls op het
bord na te spelen, dat ze muurvast in je hoofd zit, Jan!’
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10. Siciliaanse opening
‘En,’ zei Oom, toen de stukken weer op het bord stonden, ‘zit het Vierpaardenspel er goed in?’
‘Vast en zeker, Oom. Vader en ik hebben de zetten net zo lang gedaan, tot wij die opening wel
dromen kunnen.’
‘Dat is prachtig, want nu zou ik jullie nòg wel een opening willen leren. Eigenlijk móet ik jullie
nog een andere opening leren, om éérlijk te blijven. Ze zeggen wel eens, dat het Vierpaardenspel voor
wit eigenlijk voordeliger is dan voor zwart.’
‘En nu wil je ons zeker een opening leren, die voor zwàrt beter is?’ vraagt Vader.
‘Precies, dan is het tenminste eerlijk verdeeld. Let op, daar gaan we:
De eerste zet is natuurlijk e2 - e4. En nu hebben we zwart altijd laten zetten e7 - e5. Dat is braaf
van zwart, want nu kan wit proberen het Vierpaardenspel te spelen.
Maar zwart is bij het Vierpaardenspel altijd een zet achter.
De zwarte stukken komen wel allemaal netjes in het spel, maar wit is er toch het eerst bij en je
begrijpt wat dat betekent: wit heeft de leiding en zwart moet afwachten. En daarom zijn er schakers,
die liever niet e7 - e5 spelen. Zullen we zwart daarom nu eens c7 - c5 laten proberen?’
‘Wat hééft zwart aan die zet?’ vraagt Vader. ‘Nu is de zwarte dame wel vrij, maar dat is toch
helemaal niet nodig?’
‘Je hebt gelijk. Zwart ontwikkelt met die zet zijn spel ook niet, maar voor c7 - c5 is toch wel wat
te zeggen. Kijk maar eens, hoe het verder gaat. Ik heb al eens gezegd, dat de centrumpionnen het
belangrijkst zijn. Zwart speelt nu zijn pion naar c5, om, als straks de witte d-pion op d4 verschijnt,
deze voor zijn c-pion te ruilen en dan heeft zwart zijn d- en e-pion nog, beide centrumpionnen dus,
en wit alleen maar de e-pion. Zo verklaren de grote meesters deze opening, de Siciliaanse opening.
Het fijne ervan zie je pas, als je heel vaak zo begonnen bent of als je Siciliaanse partijen van anderen
nagespeeld hebt. Laten we eens verder gaan:
2.

Pg1 - f3

Pb8 - c6
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Dat verwachtten we al, omdat de paarden nu eenmaal zo graag springen.
Wit speelt nu de zet, waarop zwart wacht:
3.

d2 - d4

Je ziet, dat nu loper c1 vrij komt. Daarmee ontwikkelt hij zijn spel. Wit krijgt op die manier flink
wat ruimte voor zijn stukken. Zwart speelt:
3.

...

c5 × d4

“Goed,” zegt wit, “ik sla jou met mijn paard.” Hij zet dus 4. Pf3 × d4 en nu staat een wit paard in
het centrum. De epion staat moederziel alleen, ongedekt, dus valt zwart die pion aan met Pg8 - f6.
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Nu zal wit zijn pion moeten verdedigen. Zie je hoe dat kan, Jan?’ vraagt Oom.
‘Ja Oom, met het paard!’
‘Juist,’ zegt Oom. ‘Wit speelt Pb1 - c3. Nu slaat hij twee vliegen in één klap. Hij verdedigt zijn
pion en ontwikkelt zijn paard. Alles precies zoals het hoort. Zwart merkt nu, dat zijn beide lopers nog
ingemetseld staan en daar maakt hij een eind aan door d7 - d6 te spelen. Wit brengt zijn koningsloper
in actie door te spelen Lf1 - e2. Het is maar een klein zetje...’
‘Maar een belangrijk zetje,’ zegt Vader.
‘Hoezo?’
‘Wel, nu kan wit rokeren, als hij wil.’
‘Goed gezien,’ zegt Oom. ‘Jullie hebben de zaak al aardig door. Zwart maakt nu ook zijn
koningsloper vrij door e7 - e6 te spelen. Je ziet, zwart is niet bloeddorstig, want dan zou hij e7 - e5
spelen, om het witte paard te verjagen. Op de zevende zet rokeert wit: o - o.
Zwart wil ook graag rokeren en maakt de baan alvast vrij door Lf8 - e7.
Wit ontwikkelt nu zijn loper nog naar e3, zwart rokeert en dan is de opening afgelopen. Dit is dus
een variant van de Siciliaanse Opening.
Schrijf de zetten nog maar eens op, Jan!
1.

e2 - e4

c7 - c5

2.

Pg1 - f3

Pb8 - c6

3.

d2 - d4

c5 × d4

4.

Pf3 × d4

Pg8 - f6

5.

Pb1 - c3

d7 - d6

6.

Lf1 - e2

e7 - e6

7.

o-o

Lf8 - e7

8.

Lc1 - e3

o-o

Zo, nu speel je de Siciliaanse opening ook weer net zolang tot je hem kunt dromen.
Nu moet je me eens vertellen, hoe het met de ontwikkeling staat, Jan.’
‘Ja, Oom. Wit heeft zijn paarden ontwikkeld, zijn lopers ontwikkeld en gerokeerd. Die heeft dus
zijn plicht gedaan.
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zwart

wit
En zwart... zwart heeft óók zijn paarden ontwikkeld, één loper ontwikkeld en gerokeerd.’
‘Zwart heeft dus mìnder aan de ontwikkeling gedaan dan wit,’ zegt Vader.
‘Zéér wijs opgemerkt. Maar let nu eens op het centrum. Jan, wat heeft wit in 't centrum?’
‘Een pion op e4 en een paard op d4, Oom.’
‘Juist, maar dat paard staat daar lang niet veilig. En wat heeft zwart in 't centrum?’
‘Niets, Oom.’
‘Je bedoelt, dat zwart zijn centrumvelden e5 en d5 nog niet heeft bezet. Maar vergeet niet, daar
kunnen nog twee centrumpionnen komen, want zwart heeft zijn e- en zijn d-pion nog en wit heeft er
nog maar één. Al heeft zwart dus een minder ontwikkeld spel, hij kàn sterker worden in het centrum
en dat is het geheim, waardoor zwart soms met de Siciliaanse opening kan winnen. Je ziet, dat deze
opening wel héél anders is dan het Vierpaardenspel. Voorzichtig beginnen, daar gaat het om. Die
ontwikkeling komt later wel. En, een direct voordeel voor zwart: de zwarte stelling is zo dicht als een
huis, wit kan nergens bij komen. We zullen later nog wel eens bekijken, hoe zo'n Siciliaanse partij
nu verder gaat.’
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11. Oom laat zijn neefje niet in de steek
‘We zijn nu al zo ver,’ zegt Oom op een avond, ‘dat jullie weten, hoe je een partij moet begìnnen.
We hebben al twee openingen onder de knie, het Vierpaardenspel en de Siciliaanse opening. En je
weet, als de opening achter de rug is, dan komt het Middenspel en dan moet je 't zelf maar vinden.
Daar kan ik je bijna niets van leren. Door véél te spelen en góed te spelen, kun je het daar een eind
in brengen.’
‘Dus, als ik het goed begrijp,’ zegt Vader, ‘kunnen we het nu wel verder zonder schaakmeester af.’
‘Zó is het nu óók weer niet,’ lacht Oom. ‘Ik wil alles doen om jullie nog verder te brengen. In de
eerste plaats kan ik jullie vertellen hoe je níet moet spelen. Er zijn bijvoorbeeld mensen, die schaken
alsof ze alleen aan het bord zitten. Ik bedoel, dat ze alleen maar op hun eigen spel letten. Ze laten hun
tegenstander gewoon zijn gang gaan, net of het de liefste jongen van de hele wereld is. Zo'n manier
van spelen is natuurlijk helemaal fout.
Wat je dan wèl moet doen? Dat is gauw gezegd: je moet je tegenstander geen ogenblik uit het oog
verhezen. Bij iedere zet, die hij doet, moet je zeggen: “Wat is hij nu weer van plan? Waarom doet hij
die zet?” Dat is nog niet zo gemakkelijk. Maar toch moet je dat doen en dan moet je zelf nog zoeken
naar de beste zet, die het plannetje van je tegenstander ondersteboven gooit. Je hebt dus twee dingen
te doen: Kijken, wat je tegenstander van plan is.
Kijken, wat de beste tegenzet is, als hij eenmaal met zijn zet voor de dag komt en natuurlijk óók
nog goed uitkijken of je je tegenstander het leven niet zuur kunt maken.’
‘Ja, ja,’ zegt Vader, ‘dat klinkt allemaal bèst, maar 't lijkt me lang niet eenvoudig.’
‘Schaken is ook niet eenvoudig. Maar je bent nog maar in het begin van je leertijd en er is wel een
middel om je te helpen.’
‘En dat is?’ zegt Vader.
‘Dat jullie partijen gaan naspelen en dat je zoveel mogelijk nagaat, waaròm elke zet gedaan is. Op
die manier kun je de kunst van anderen afkijken en eens zien, hoe zo'n mid-
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denspel kan verlopen. Ik heb hier een paar partijen, die we eens samen zullen naspelen.’
‘Jíj bent pas een schaakmeester,’ zegt Vader.
‘Nou!’ roept Jan.
‘We doen het zó,’ zegt oom Jan. ‘Ik lees de zetten op. Jij noteert iedere zet op een blaadje en doet
de zet als het je beurt is. Laten we even loten.
Goed, jij hebt wit, dus ik zwart. Zet nu bovenaan:
wit: Jan; zwart: oom Jan
Vierpaardenspel
Je zegt, dat je die opening goed kent, laat dus maar eens zien, mannetje:
1.

e2 - e4

e7 - e5

2.

Pg1 - f3

Pb8 - c6

3.

Pb1 - c3

Pg8 - f6

4.

Lf1 - b5

Lf8 - b4

5.

o-o

o-o

6.

d2 - d3

d7 - d6

7.

Lc1 - g5

Prima,’ zegt Oom. ‘We hebben nu de opening achter de rug. Lopers en paarden zijn ontwikkeld.
We hebben gerokeerd. Ik ben aan zet. Je ziet, ik zou nu mijn loper c8 nog kunnen ontwikkelen naar
g4 en dan stonden we precies gelijk. Maar die zet doe ik nog niet, misschien straks. Nu sla ik jouw
paard c3, ik doe dus als zevende zet Lb4 × c3
7.

........

Lb4 × c3

en jij neemt mijn loper door:
8.

b2 × c3

We hebben nu allebei een officier verloren, die evenveel waard zijn, nl. drie pionnen.* Maar nu
moet je eens op je pionnen letten. Wat zie je op de c-lijn?
Daar staan twee pionnen achter elkaar, één op c2 en één op c3. Dat noemen de schakers een
dubbelpion. En dit moet je goed onthouden, Jan: meestal is een dubbelpion een zwakke plek in je
spel. Een dubbelpion is dus meestal nadelig. Waarom? In de eerste plaats kan pion c2 zich niet
bewegen. Hij moet wachten op zijn voorman c3. Als die opschuift,

*

Zie blz. 39 onderaan.
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kan hij ook weer vooruit. Dat is tegen de regels van het schaakspel. Het ene stuk mag het andere niet
hinderen. In je stelling is dus feitelijk de eerste fout gekomen, al is die fout dan niet zo erg. In de
tweede plaats is een dubbelpion niet altijd gemakkelijk te verdedigen en daarvan kan je tegenstander
profiteren door op die zwakke pion een aanval te doen. Maar er staat voor wit één ding tegenover:
hij heeft een open lijn gekregen. Wijs maar eens aan, Jan, juist, de b-lijn! Kijk, als je op b1 een toren
zet, heeft dat stuk een mooie open lijn voor zich.
Nu ik weer. Als ik een paardzet wil doen, heb ik niet veel keus. Jouw witte loper op g5 staat prachtig.
Ik kan mijn paard f6 niet weghalen, want dan sla je mijn dame. Mijn paard f6 staat dus gebonden, het
kan niet van zijn plaats. De schakers zeggen: het paard staat gepend. Ik zal paard c6 te hulp laten
komen.
8.

........

Pc6 - e7

waarmee ik mijn koningsvleugel versterk.
Nu sla jij mijn paard f6 door
9.

Lg5 × f6

en ik sla natuurlijk de loper
9.

........

g7 × f6

En nu heb jij me gedwongen mijn stelling te verzwakken. Je ziet, ik heb nu ook een dubbelpion,
maar het ergste is: mijn koning is bloot gekomen. Ik heb, zonder het te willen, gezondigd tegen de
schaakregel, de koningspionnen na de rokade zoveel mogelijk op hun plaats te laten. Maar ook hier
is er een kleine troost: misschien hèb ik straks nog wel iets aan die open g-lijn.
Nu zet jij, Jan.
10.

Pf3 - h4!

Dat is, als ik dat uitroepteken moet geloven, wel een sterke zet, al staat een paard op de rand niet
best. We zullen eens even nagaan, waarom het paard híer nu wèl goed staat.’
‘Ik zie al wat,’ zegt Jan.
‘Wat dan?’
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‘De dame is vrij gekomen.’
‘Dat is zo. En kijk eens: pion f2 kan zich nu ook bewegen.
Zet Pf3 - h4! is dus werkelijk goed.
Nu val ik loper b5 aan door
10.

........

11.

Lb5 - c4

c7 - c6

Niet bang zijn, Jan.
Ik speel
11.

........

d6 - d5

Achteruit, beste loper!
12.

Lc4 - b3

Dat heeft zwart dus netjes gedaan.
Lb3 komt er voorlopig niet meer aan te pas. Nu heeft zwart tijd om te zien, of hij zijn koningsvleugel
niet kan versterken, want hij heeft natuurlijk wit in de gaten gehouden en gezien, dat die dame wel
heel gauw in het spel zal komen. Hij zet
12.

........

Pe7 - g6

waardoor zijn koning weer een beetje beschermd is.
Dat is niet naar de zin van wit. Die slaat dat paard direct weg door
13.

Ph4 × g6

h7 × g6

Nu doet wit weer een sterke zet
14.

f2 - f4!’

‘Maar Oom,’ zegt Jan, ‘ik dacht, dat je die koningspionnen nooit mocht opspelen.’
‘Dat is ook zo, Jan, maar hier hebben we juist een voorbeeld, dat het niet alleen màg, maar zelfs
heel sterk is. Wit wil graag zijn toren in het spel brengen. Maar zolang die f-pion voor de toren blijft
staan, heeft de toren niet veel kans. Wit wil die f-pion zien kwijt te raken. Als dat hem lukt, kan zijn
toren zo het veld inrukken, want hij heeft een open lijn voor zich. Begrijp je, Jan?’
‘Ja, Oom.’
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‘Het openen van lijnen om je torens in actie te brengen is bij het schaken een heel voornaam ding.
Wit heeft dus gespeeld 14. f2 - f4! en zwart doet wat wit juist graag ziet: hij speelt
14.

........

15.

Tf1 × f4

e5 × f4

Zwart speelt
15.

........

Kg8 - g7

om straks misschien zijn toren op de open h-lijn te zetten.
Nú brengt wit zijn dame pas in het spel door
16.

Dd1 - f3

Er staan op de f-lijn twee zware stukken achter elkaar, die samen heel wat mans zijn. Schakers
noemen dat een verdubbeling, hier een verdubbeling op de f-lijn. Zwart speelt
16.

........

Lc8 - e6

om zijn centrumpion d5 te verdedigen.
Je ziet: d5 was drie maal aangevallen, maar hij is nu ook drie maal verdedigd, door c6, door dame d8
en loper e6.
Maar wit is niet mis. Die speelt
17.

Ta1 - f1

zodat er nu drie zware stukken op één lijn staan1.

zwart

wit

1

Wordt ook wel tripleren genoemd.
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Pion f6 krijgt het nu hard te verantwoorden. Hij wordt door drie stukken aangevallen, terwijl maar
twee stukken hem verdedigen, nl. de dame en de koning. Pion f6 staat dus èrg zwak. Je ziet, Jan: het
nadeel van een dubbelpion.’
‘Ja Oom, dat is hier wel héél duídelíjk.’
‘Zwart verlost f6 uit de narigheid door:
17.

........

f6 - f5

18.

e4 × f5

Le6 × f5

19.

c3 - c4!

Wit probeert van zijn dubbelpion af te komen en misschien krijgt de witte loper b3 dan ook wel
gelegenheid in actie te komen.
Zwart speelt
19.

........

Lf5 - e6

om maar wéér die centrumpion d5 te verdedigen. Daardoor krijgt de witte loper nog geen kans in
't spel te komen.
20.

Df3 - e3!

Wit wil zijn dame vroeg of laat op d4 of op e5 brengen om de zwarte koning schaak te geven,
waardoor zwart in moeilijkheden kan komen.
Zwart wil een beetje opruiming gaan houden door
20.

........

d5 × c4

21.

Lb3 × c4

Le6 × c4

22.

d3 × c4

Wit heeft nu toch weer een dubbelpion die, omdat er een open lijn tussen de a- en c-pion is,
geïsoleerde dubbelpion heet.
22.

........

f7 - f6

De koning staat goed beschermd, want f6 wordt drie maal verdedigd en slechts twee maal
aangevallen. Maar wit weet daar wel raad op. Hij stuurt g2 al vast het veld in door
23.

g2 - g4

al blijft het opspelen van een koningsvleugelpion* altijd riskant.

*

Vergelijk de voetnoot op blz. 90.

Albert Loon en M. Euwe, Oom Jan leert zijn neefje schaken

74

Zwart speelt
23.

........

Dd8 - d6

Nu kan toren a8 ook eens in 't veld gebracht worden.
24.

Tf4 - e4

Wit verdubbelt hiermee zijn e-lijn, omdat hij op de f-lijn tegen pion f6 toch niet veel kan beginnen.
Die is voldoende beschermd. Zwart speelt nu
24.

........

Tf8 - h8

en doet daarmee een felle aanval op de witte koning, want als wit geen maatregelen neemt, is wit
de volgende zet mat, door Dd6 × h2. Zie je dat?’
‘Jazeker, Oom.’
‘Maar wit is bij de pinken. Hij ziet het gevaar en steekt er rustig een stokje voor:
25.

Tf1 - f2

26.

c4 - c5!

Ta8 - d8 (verdubbeling).

De zwarte dame moet weg en kan nu niet langer pion f6 beschermen. Toch wil zwart nog lastig
worden.
26.

........

27.

Tf2 - f1

Dd6 - d1†

En nu is het afgelopen met zwart.
27.

........

Dd1 - d2

28.

Te4 - e7†

Kg7 - g8

29.

De3 - e6†

Kg8 - f8

30.

De6 - f7†
Mat.

Even controleren, of zwart werkelijk mat staat, dat moet je eigenlijk altijd doen. Vooruit, Jan!’
Jan stelt vast:
‘1 Het schaakgevende stuk Df7 kan niet geslagen worden (gedekt door Te7)!
2 Er kan geen stuk tussen zwarte koning en witte dame.
3 De koning kan niet verplaatst worden, zonder geslagen te worden.’
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zwart

wit
‘Dat was mooi,’ zegt Vader.
‘Zo, onze eerste oefenpartij is je dus goed bevallen en jou ook, Jan?’ vraagt Oom.
‘Best, Oom.’
‘Mooi, ik heb nog meer partijtjes in mijn doos, hoor! Kijk nog eens even, of je alle zetten goed
genoteerd hebt, dan zal ik ze nog eens voorlezen:

1ste Oefenpartij; Vierpaardenspel
1.

e2 - e4

e7 - e5

2.

Pg1 - f3

Pb8 - c6

3.

Pb1 - c3

Pg8 - f6

4.

Lf1 - b5

Lf8 - b4

5.

o-o

o-o

6.

d2 - d3

d7 - d6

7.

Lc1 - g5

Lb4 × c3

8.

b2 × c3

Pc6 - e7

9.

Lg5 × f6

g7 × f6

10.

Pf3 - h4!

c7 - c6!

11.

Lb5 - c4

d6 - d5

12.

Lc4 - b3

Pe7 - g6

13.

Ph4 × g6

h7 × g6

14.

f2 - f4!

e5 × f4

15.

Tf1 × f4

Kg8 - g7

16.

Dd1 - f3

Lc8 - e6

17.

Ta1 - f1

f6 - f5

18.

e4 × f5

Le6 × f5

19.

c3 - c4!

Lf5 - e6

20.

Df3 - e3!

d5 × c4

21.

Lb3 × c4

Le6 × c4

22.

d3 × c4

f7 - f6

Albert Loon en M. Euwe, Oom Jan leert zijn neefje schaken

23.

g2 - g4

Dd8 - d6

24.

Tf4 - e4

Tf8 - h8

25.

Tf1 - f2

Ta8 - d8

26.

c4 - c5!

Dd6 - d1†

27.

Tf2 - f1

Dd1 - d2

28.

Te4 - e7†

Kg7 - g8

29.

De3 - e6†

Kg8 - f8

30.

De6 - f7†

Mat.’
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12. Tweede oefeningsavond
‘Vanavond,’ zegt oomjan, ‘wil ik jullie eens laten zien, hoe mooi het schaakspel is. We zullen nog
eens een Vierpaardenspel spelen, maar dan een beetje anders dan we tot nu toe gedaan hebben. Jan,
jij speelt vanavond zwart.
We noteren dus:

2e oefenpartij: wit: oom Jan; zwart: Jan
1.

e2 - e4

e7 - e5

2.

Pg1 - f3

Pb8 - c6

3.

Pb1 - c3

Pg8 - f6

4.

Lf1 - b5

Lf8 - b4

5.

o-o

o-o

6.

d2 - d3

Lb4 × c3

in plaats van eerst d6, maar dat maakt nog niet veel verschil.
7.

b2 × c3

8.

h2 - h3

d7 - d6

Ik breng mijn loper nu eens niet naar g5, maar ik zorg ervoor dat de zwarte loper niet naar g4 komt.
Bovendien heb ik nog een ander plannetje. Ik maak veld h2 vrij, om daar Pf3 naartoe te spelen en
dan f2 - f4 te laten volgen. Je hebt de vorige keer gezien, hoe belangrijk die zet f4 kan zijn. Onze
toren komt ermee in het spel. Maar nu speel jij ook
8.

.........

h7 - h6

Dàt is vervelend! Als ik nu mijn plan doorzet en Ph2 en f4 laat volgen, doe jij hetzelfde: Ph7 en
f5. De torens komen allebei vrij, maar ze kunnen niets doen, ze kunnen hoogstens tegen elkaar geruild
worden. Nee, dàn gooi ik het maar over een andere boeg.
9.

Tf1 - e1

Ik wil namelijk graag d3 - d4 spelen, dan heb ik een mooi pionnencentrum. Waarom heb ik dat
niet direct gedaan?’ Jan en Vader begrijpen niet waarom, maar Oom wijst op
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pion e4, die zonder wits laatste zet onbeschermd zou staan (als tenminste d3 - d4 gespeeld was).
‘Nu Jan, jaag mijn loper eens weg!’
‘Welke?’ Maar Jan begrijpt al, dat die vraag nogal dom is: Oom bedoelt natuurlijk Lb5 en Jan
speelt kordaat
9.

.........

a7 - a6

‘Zal ik op c6 slaan? Dubbelpion tegen open lijn. Nee, ik doe het maar niet. Dan maar liever:
10.

Lb5 - a4

Jij, Jan, ontwikkel je loper, maar niet zo ver.’
10.

.........

Lc8 - d7

zwart

wit
‘Nu even enòrm goed opletten! Ik zal je iets moeilijks laten zien. Zopas heb ik gezegd, dat ik Tf1
- e1 speelde om straks d3 - d4 te kunnen spelen, en dus zou het voor de hand liggen, dat ik nu inderdaad
die laatste zet doe. Stel eens even: 11. d3 - d4. Dan speelt zwart heel moedig 11.......... Pc6 × d4! en
als wit terugslaat, komt Ld7 × a4. Tel de stukken maar eens: zwart heeft een pion gewonnen. Hetzelfde
gebeurt, als wit het paard op d4 niet terugslaat, maar eerst zelf 12. La4 × d7 speelt: Pd4 × f3† (schaak!)
13. Dd1 × f3, Dd8 × d7. Zo'n vooruitberekende reeks van zetten noemen we een combinatie. Deze
combinatie is drie zetten diep. Daar loop ik niet in! Zet de stukken maar terug (zie het diagram), ik
breng eerst mijn loper in veiligheid en speel dus niet 11. d3 - d4 maar 11. La4 - b3 Pc6 - a5.

Albert Loon en M. Euwe, Oom Jan leert zijn neefje schaken

78

Mijn loper krijgt blijkbaar geen rust en dat is maar goed ook, want als die loper daar zou blijven, kon
je f-pion nooit naar voren, zie je wel, Jan?’
Jan wijst op de zwarte koning en Vader knikt bevestigend.
‘Nu voer ik mijn oude plannetje uit:
12.

Pf3 - h2

en jij maakt mijn loper onschadelijk.’
12.

.........

13.

a2 × b3

Pa5 × b3

‘Wat doe je nu?’
‘Laten we u maar nadoen, dat kan nooit zo erg slecht zijn,’ zegt Jan en hij speelt:
13.

.........

Pf6 - h7

14.

f2 - f4

e5 × f4

15.

Lc1 × f4

De witte f-lijn is open; nu zwart ook:
15.

.........

f7 - f5

‘Hó even, mannetje. Ik zal je eens laten zien, hoe je de opening van een lijn soms kunt voorkomen’:
16.

e4 - e5

Oom wrijft zich in de handen van plezier, maar Jan laat zich niet uit het veld slaan:
16.

.........

17.

Te1 × e5

d6 × e5

‘Nu is de e-lijn vrij voor wit,’ roept Oom zegevierend.
‘Maar daar kan zwart toch óók op komen,’ valt Vader in.
‘Da's goed bekeken, Vadertje, en dat gebeurt straks ook, maar Jan moet eerst zijn paardje weer
eens in het spel brengen:
17.

.........

Ph7 - f6

Mooi zo, ik verdubbel de e-lijn
18.

Dd1 - e2
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Jij ook op de e-lijn
18.

.........

Tf8 - e8

Ik haal mijn paard terug.
19.

Ph2 - f3

en nu komt een heel rare zet:
19.

.........

Pf6 - d5’

‘Dat is dom,’ meent Jan. ‘Dat paard wordt natuurlijk door Te5 geslagen.’
‘Kijk eens goed!’ Jan schrikt ervan. ‘Néé, want dan wordt de witte koningin geslagen!’
‘Juist, Te5 staat gepend; ik moet dus van Pd5 afblijven en intussen is mijn loper bedreigd:
20.

Lf4 - d2

Jij komt nu met je dame uit
20.

.........

Dd8 - f6

Ik tripleer op de e-lijn
21.

Ta1 - e1

Je ziet hoe belangrijk een open lijn is. Jij geeft het paard een steuntje, dat het later misschien nodig
kan hebben:
21.

.........

c7 - c6
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Ik verjáág het paard:
22.

c3 - c4

Pd5 - c7

Nu komt een gemene zet:
23.

Ld2 - c3’

zwart

wit
Vader en Jan kijken vol spanning toe. ‘Die loper doet daar niet veel, hij kan zijn eigen toren toch
niet slaan!’ zegt Vader.
‘Dat is logica van de koude grond,’ antwoordt Oom, ‘die loper staat juist allergevaarlijkst voor
zwart. Als de witte toren speelt, wáárheen ook, staat plotseling Df6 door Lc3 bedreigd. Ja, stel je
voor, dat wit aan zet was, dan kon hij met Te5 × e8† de zwarte dame winnen.’
Vader laat zich niet van de wijs brengen. ‘Je hebt ons toch geleerd, ieder om de beurt een zet, dus
zwart moet eerst spelen.’
‘Voortreffelijk’, en Vader krijgt een tikje op zijn schouder, ‘maar daarom is het juist zo belangrijk
datje weet, waarmee je tegenstander dreigt. Dan weet je tenminste, wat je moet proberen te
verhinderen.’
Vader bromt nog wat tussen zijn tanden, maar Oom gaat ongestoord verder en wijst de zet aan, die
zwart moet spelen, om aan het gevaar te ontkomen:
23.

.........

Pc7 - e6

‘Prachtig, nietwaar? Als wit nu Te5 × e6 slaat, volgt Df6 × e6 en zwart komt er goed af, zie maar
De2 × e6, Te8 × e6, Te1 × e6, Ld7 × e6. Tel de stukken eens, Jan!’
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‘Zwart heeft de toren en loper tegen wit loper en paard. Zwart heeft dus de “kwaliteit”1 gewonnen.’
‘Mooi zo en wit zal het paard op e6 dus stellig niet nemen.
Er volgt
24.

De2 - f2

Te8 - f8

en nu komt er een gevaarlijke zet van wit:
25.

Df2 - b6

Wit wil pion b7 nemen, maar zwart vecht met succes door:
25.

.........

Ta8 - b8

Wat denken jullie ervan, zou wit dat paard op e6 nu maar niet eens nemen?’
‘Even kijken, hoor!’ zegt Vader. ‘Eh... ja, dat kàn, want zwart kan op geen enkele manier
terugnemen, niet met de dame wegens Te1 × e6 en niet met de loper wegens Lc3 × f6!’
‘Nu schrijf dan maar op,’ zegt Oom.
26.

Te5 × e6

‘Zie je nu een goed antwoord voor zwart?’
Jan speelt na even nadenken:
26.

.........

Df6 × c3

Oom antwoordt met:
27.

Te6 - e7

‘U wilt zeker mijn loper slaan? Dan ga ik maar weg’:
27.

.........

Ld7 - e8

Oom speelt:
28. Db6 - c7. Met dubbele aanval op g7, maar dat schijnt Jan niet te zien.
‘En nu weer mijn toren, wat is het toch lastig, als je eenmaal in de verdediging bent. Maar ik weet
raad:
28. ......... Le8 - h5. Slaat u nu mijn toren maar!’
‘Niks hoor,’ zegt Oom en speelt 29. Te1 - e5! waardoor de dame pion g7 niet meer beschermen
kan.

1

Waardeverschil tussen toren en paard of toren en loper.
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zwart

wit
‘Ik ben benieuwd, of je hier ook wat op kunt vinden.’
Vader en Jan weten eerst niet goed, wat er aan de hand is en spelen
29.

.........

Lh5 × f3

waarop Oom plechtig zegt: ‘Mat in drie zetten’:
30.

Te7 x g7†

Kg8 - h8

Tg7 - h7†

Kh8 - g8

Dc7 - g7

Mat.

(het enige)
31.
(Zwart heeft niet anders)
32.

‘Je had ons wel eens mogen waarschuwen,’ vindt Vader.
‘Begrijpen doe ik het nog helemaal niet. Hoe komt het, dat je ons nu zo ineens kunt matzetten?’
‘Wel, kijk eens naar mijn laatste zet 29. Te1 - e5; die maakt, dat de schuine lijn, die van dame c3
naar pion g7 loopt, verbroken wordt. Dat wil zeggen, dat pion g7 niet meer door de dame gedekt
wordt. Zet de stelling nog maar eens op (zie diagram) en probeer eens een andere zet. Jullie zijn nu
gewaarschuwd.’
Vader en Jan proberen eerst de pion te spelen g7 - g6, maar dat geeft niets, want Oom zet ze op
precies dezelfde manier mat. ‘Het is dus eigenlijk niet om de pion te doen, maar om het mat!’
Vader heeft een zetje gevonden: Tf8 - f7, maar neemt het direct terug, als Oom op Tb8 wijst.
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‘Je verliest dan deze toren en dat staat gelijk met partijverlies. Goede schakers spelen niet door, als
ze een toren minder hebben, maar ze geven zich over, opgeven noemen we dat.’
Jan heeft eindelijk wat gevonden: 29.......... Lh5 - f7 terug! ‘Nu kunt u g7 niet meer slaan en van
Tb8 blijft u ook af!’
‘Dat dacht je maar’, en voordat Jan het weet, speelt Oom 30. Te7 × f7.’
‘Ha, daar heb ik u, Oom, want ik neem gewoon uw toren weg: 30.......... Tf8 × f7.’
‘Mooi zo!’ bromt Vader tevreden.
‘Altijd verder kijken dan je neus lang is,’ zegt Oom en speelt 31. Dc7 × b8†.
‘Dat is waar ook,’ zegt Jan, ‘nu blijf ik toch een paard achter. Zullen we het maar opgeven, Vader?’
‘Nu het mis gaat, is het ineens wij,’ plaagt Vader, ‘zopas was het aldoor ik.’
‘Gedeelde smart is halve smart,’ zegt Oom. ‘En het zijn toch maar spiegelgevechten. Ik noteer nog
even de hele partij’:

2e Oefenpartij; Vierpaardenspel
wit: oom Jan; zwart: Jan
1.

e2 - e4

e7 - e5

2.

Pg1 - f3

Pb8 - c6

3.

Pb1 - c3

Pg8 - f6

4.

Lf1 - b5

Lf8 - b4

5.

o-o

o-o

6.

d2 - d3

Lb4 × c3

7.

b2 × c3

d7 - d6

8.

h2 - h3

h7 - h6

9.

Tf1 - e1

a7 - a6

10.

Lb5 - a4

Lc8 - d7

11.

La4 - b3

Pc6 - a5

12.

Pf3 - h2

Pa5 × b3

13.

a2 × b3

Pf6 - h7

14.

f2 - f4

e5 × f4

15.

Lc1 × f4

f7 - f5

16.

e4 - e5

d6 × e5

17.

Te1 × e5

Ph7 - f6

18.

Dd1 - e2

Tf8 - e8

19.

Ph2 - f3

Pf6 - d5

20.

Lf4 - d2

Dd8 - f6

21.

Ta1 - e1

c7 - c6

22.

c3 - c4

Pd5 - c7

23.

Ld2 - c3

Pc7 - e6

24.

De2 - f2

Te8 - f8

25.

Df2 - b6

Ta8 - b8

26.

Te5 × e6

Df6 × c3

27.

Te6 - e7

Ld7 - e8
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28.

Db6 - c7

Le8 - h5

29.

Te1 - e5

Lh5 × f3

30.

Te7 × g7†

Kg8 - h8

31.

Tg7 - h7†

Kh8 - g8

32.

Dc7 - g7

Mat.
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13. Derde oefeningsavond
‘Vanavond,’ zegt Oom, ‘zullen we nog eens wat doen aan de Siciliaanse opening. Ik heb laatst beloofd,
dat ik nog eens zou laten zien, hoe een partij kan lopen, als er Siciliaans geopend wordt: we stappen
nu dus van het Vierpaardenspel af. Niet, dat we die opening nu kennen, we hebben er eigenlijk nog
maar heel weinig aan gedaan: twee partijtjes volgens een bepaalde variant. Wil je het Vierpaardenspel
verder leren, dan kun je dat in echte studieboeken naslaan1. En vooral zul je veel van deze opening
te weten komen, als je hem vaak toepast in je eigen partijen. Maar zover zijn jullie nog niet. Ik hoop
in elk geval, dat jullie nu een beetje een idee hebben van het Vierpaardenspel. Maar kom! Ken je de
Siciliaanse opening nog, Jan?’
‘Ik denk het wel, Oom. Vader en ik hebben nogal eens geoefend.’
‘Dat is de goede methode. Laat maar eens zien, wat je kunt’:

Siciliaanse Opening
1.

e2 - e4

c7 - c5

2.

Pg1 - f3

Pb8 - c6

3.

d2 - d4

c5 × d4

4.

Pf3 × d4

Pg8 - f6

5.

Pb1 - c3

d7 - d6

6.

Lf1 - e2

e7 - e6

7.

o-o

Lf8 - e7

8.

Lc1 - e3

o-o

‘Juist, dat is goed onthouden. En nu moet wit dus spelen. Hij kiest:
9.

Pd4 - b3

De eigenlijke bedoeling van deze zet is niet zo eenvoudig.
Het komt in deze opening vaak voor, dat zwart met zijn paard naar a5 gaat en daarna op c4 komt
en daar erg lastig wordt. Wit voorkomt dit met de gespeelde zet: laat het

1

Zie “Praktische Schaaklessen” van Den Hertog-Euwe, deel 2.
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zwarte paard nu maar eens op a5 komen, dan neemt hij het met Pb3! Wel slaat zwart dan met zijn
dame terug, maar het zwarte paard is op die manier tenminste onschadelijk gemaakt.’
‘Nogal omslachtig,’ meent Vader, ‘als hij het zwarte paard onschadelijk wil maken, kan hij het
toch direct doen: Pd4 × c6?’
Oom Jan is even in de war: dat is waar ook, even nadenken.
‘Ha,’ roept Oom, ‘ik weet het al: wit ruilt niet op c6, want dan komt er weer een zwarte pion naar
het centrum; b7 × c6. De zwarte pion c6 bestrijkt het belangrijke middenveld d5 en wit, die toch al
in het nadeel is in het centrum moet er wel erg voor oppassen zijn tegenstander nog een handje te
helpen.’
‘We zullen je maar geloven,’ zegt Vader, ‘want erg goed begrijpen doen we het toch niet. Dat
gepraat over centrum is voor ons nog een beetje vaag. Later snappen we dat misschien beter.’
‘Ik denk, dat je juist van deze partij iets kan leren. In elk geval heb je al zoveel gezien, dat het hier
om heel andere dingen gaat dan in de vorige partijen. Daar trok wit direct op de vijandelijke koning
af en hier is het voorlopig meer een strijd om kleine voordeeltjes, het beheersen van een bepaald veld,
het bezit van een open lijn enzovoort.
Zo is bijv. de bedoeling van zwarts volgende zet
9.

.........

a7 - a6

te verhinderen, dat er een wit paard op b5 komt, terwijl zwart verder van plan is b7 - b5 te spelen,
om zijn loper via b7 in het spel te brengen.’
‘Hè, dat is leuk,’ vindt Jan, ‘daar had ik nog helemaal niet aan gedacht, dat de loper ook langs deze
kant in het spel kan komen. Maar het is wel erg verstandig, geloof ik, want aan de andere kant doet
hij niet veel. Daar staat pion e6 in de weg.’
‘Goed zo, Jan,’ zegt Oom goedkeurend, ‘jij wordt nog eens een groot schaakmeester. Deze bijzondere
manier van loperontwikkeling noemen ze vleugelontwikkeling of met een vreemd woord fianchetto.
Maar we gaan verder. Wit speelt:
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10.

f2 - f4

en zwart antwoordt met:
10.

.........

b7 - b5

Deze laatste zet hadden we al verwacht. Zwart gaat zijn loper ontwikkelen, maar er zit nog een
andere bedoeling achter: zwart wil b5 - b4 spelen om Pc3 te verdrijven, en daarna met zijn eigen
paard (Pf6) de witte pion e4 slaan. Pion e4 staat op het ogenblik nog gedekt door Pc3, maar als dit
stuk verjaagd wordt, kan de pion geslagen worden. Wit speelt:
11.

Le2 - f3

De loper neemt de taak van het paard over. Er volgt:
11.

.........

12.

Pc3 - e2

Lc8 - b7

Weer een vreemde zet, het paard terugtrekken, maar als we de zaak goed begrijpen, voerde het
witte paard op c3 niets uit: het kon niet naar a4, b5 en ook niet naar d5. Wit brengt dit stuk daarom
naar een beter veld. Zwart speelt:
12.

.........

Pc6 - a5

en wit antwoordt natuurlijk:
13.

Pb3 × a5

(anders komt Pa5 naar c4). Zwart slaat terug:
13.

.........

Dd8 × a5

Kijk nu eens naar de witte pion e4: die staat twee maal aangevallen (door Lb7 en Pf6) en maar één
maal gedekt. Dus speelt wit:
14.

Pe2 - g3

en daarmee is pion e4 voldoende verdedigd.
Zwart speelt nu:
14.

.........

Ta8 - c8

Hij brengt zijn toren op de open lijn, iets, wat we in vorige
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partijen ook wel gezien hebben. Wit speelt zijn c-pion naar een veilige plaats:
15.

c2 - c3

De witte pion is gedekt door zijn buurman op b2. Nu nog van weerskanten éen zet:
15.

.........

16.

Dd1 - b3

Tf8 - d8

en er is een gewichtig moment aangebroken.
Zwart speelt namelijk
16.

.........

d6 - d5 (zie diagram)

zwart

wit
Laten we deze zet eens goed bekijken: zwart brengt zijn d-pion naar voren en die staat nu in het
centrum. Zoals ik vroeger al gezegd heb, is dit het eigenlijke doel van zwart in de Siciliaanse partij:
hij moet van zijn overwicht in het centrum zien te profiteren. Zwart heeft d- en e-pion, wit alleen
maar de e-pion. Als wit nu op d5 ruilt, komt het spel helemaal open en staan de zwarte stukken
prachtig. Je ziet nu, dat die onvrije opstelling van zwart lang niet kwaad is: zijn stukken blijven een
hele tijd achteraf staan, maar op de duur komt dat best terecht.
Wit antwoordt:
17.

e4 - e5

en verdrijft zodoende het zwarte paard, maar kijk nu eens, wat zwart doet:
17.

.........

Pf6 - e4!
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Het paard springt zomaar midden in de witte stelling. Erg moedig, maar het paard heeft wel een
steuntje, nl. van pion d5 en daarachter nog van Lb7. Hier zie je nu al één van de grote voordelen van
een pion in het centrum: pion d5 dekt Pe4 en zo is het mogelijk een stuk vlak bij de vijandelijke
stelling te posteren.
Wit ziet geen voordeel in ruilen: na Pg3 × e4, d5 × e4 moet de loper weg en hij speelt dus:
18.

Pg3 - e2

Zwart brengt zijn koningsloper (dat is de loper, die bij het begin van het spel naast de koning staat;
de andere loper heet dameloper) wat beter in het spel:
18.

.........

Le7 - c5

Le3 × c5

Tc8 × c5

en wit gaat op de ruil in:
19.

Jan, bekijk jij nu de stelling eens en zoek eens naar een gevaarlijke zet, die zwart zou kunnen doen.’
Jan probeert even en wijst dan op Pe4 - d2.
‘Die is prachtig,’ vindt Vader, ‘nu bedreigt het zwarte paard de witte dame en de witte toren op
f1!’
Dat mag wit niet toelaten. Er volgt dus:
20.

Ta1 - d1

‘En nu van weerskanten een paar zetten die wel betekenis hebben, maar die niet direct duidelijk
zijn voor jeugdige schaakmeesters!
20.

.........

Tc5 - c4

21.

Pe2 - d4

g7 - g6

22.

Kg1 - h1

Lb7 - a8

23.

Lf3 - e2

Die laatste zet is wèl duidelijk: Tc4 moet terug:
23.

.........

Tc4 - c5

Nu nòg een zet, die niet zo moeilijk is:
24.

Db3 - c2
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Wit wil nl. Pb3 spelen en op die manier Da5 en Tc5 tegelijk aanvallen, net zoals zwart zopas. Zwart
pareert met:
24.

.........

Da5 - b6

25.

a2 - a3

a6 - a5

26.

Le2 - d3

b5 - b4! (zie diagram)

en nu volgt:

Een tweede belangrijk ogenblik in de partij. Je ziet natuurlijk, dat zwart aanvalt, maar op een heel
andere manier dan wit dat in de vorige partijen deed. Daar ging de aanval om de zwarte koning of,
meer algemeen gezegd, om de konings-
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zwart

wit
vleugel, hier gaat het om de witte damevleugel1. Zwart heeft de meeste van zijn stukken op de
vijandelijke damevleugel gericht en zijn pionnen aan deze kant naar voren gebracht. Daardoor staat
op het ogenblik pion c3 bedreigd. Drie maal aangevallen: door Tc5, Pe4, pion b4 en maar twee maal
verdedigd: door Dc2 en pion b2. Wit moet iets aan zijn verdediging doen:
27.

a3 × b4

28.

Pd4 - b3

a5 × b4

drijft de toren terug
28.

.........

29.

Ld3 × e4

Tc5 - c8

Het gevaarlijke zwarte paard wordt onschadelijk gemaakt, maar nu krijgt zwart een “vrijpion”2:
29.

.........

d5 × e4

Wit maakt van de gelegenheid gebruik zijn c-pion te beveiligen:
30.

c3 - c4

Zie zo, nu heeft wit ook een vrijpion, maar die is niet zo sterk als de zwarte. Kijk maar:

1
2

Onder koningsvleugel verstaan we de rechterkant van het bord (van wit uit gezien) en onder damevleugel de
linkerkant.
Pion e4 kan nu oprukken in de richting van veld e1, het “promotieveld”, en op die weg kan de zwarte pion door
geen vijandelijke pion meer worden tegengehouden. Daarom is e4 een “vrij”-pion.
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30.

..........

La8 - d5!

Weer bedreigt zwart de witte c-pion en je moet niet denken, dat wit deze loper kan slaan met c4 ×
d5, want dan gaat de witte dame verloren: Tc8 × c2. Er schiet voor wit dus niets anders over dan
dekken:
31.

Td1 - d4

en nu denken we, dat zwart wel met zijn handen van de c-pion zal afblijven, maar let op:
31.

.........

Ld5 × c4!

En nog wel een zet met een uitroepteken! Laten we de stelling eens rustig bekijken.
Zwart geeft zo maar een stuk weg, maar hij doet dat niet voor niets. Hij heeft al van te voren
uitgerekend, dat hij het stuk in ieder geval terugwint. Zo iets hebben we vroeger al een “combinatie”
genoemd. Zwart maakt hier een combinatie, waarmee hij de partij wint. Als er in een partij heel veel
van die combinaties zitten, spreken we van een combinatiepartij. Tegenover een combinatiepartij
staat een positiepartij, waarin het meer aankomt op het goed manoeuvreren, het langzamerhand
veroveren van terrein; het bezetten van belangrijke punten.
Deze partij is echt een voorbeeld van een “positiepartij”, al wordt hij ook besloten met een
combinatie. Laten we nu eerst eens het vervolg van de combinatie zien. Wit neemt natuurlijk:
32.

Td4 × c4

en zwart speelt:
32.

.........

Db6 - a6!

Heel mooi gespeeld: zwart valt de witte toren nog eens aan en deze toren kan niet weg wegens Da6
× f1 mat! Zie je het, Jan, wat moet wit nu doen?’
‘Als de toren bedreigd wordt en niet weg kan, blijft er maar één middel over: de toren nog eens
beschermen,’ zegt Vader. ‘Ik denk, dat wit het best Tf1 - c1 speelt. Als zwart dan Tc8 × c4 slaat, dan
neem ik Dc2 × c4 en als zwart daarna
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zwart

wit
Da6 × c4 laat volgen, speel ik Tc1 × c4, en dan gaat er dus niets verloren.’
‘Wacht eens even, mannetje,’ onderbreekt Oom, ‘als alles zo loopt, als jij daar zegt, is de partij
meteen uit, namelijk met Td8 - d1 mat!’
‘Hè?’ zegt Vader. ‘O... ja, wàt een gemeen zetje! De witte koning wordt daar door één enkel stuk
gevangen!’
‘We noemen dit het mat op de onderste lijn,’ zegt Oom, ‘en beginners lopen er nogal vaak in.
Daarom wordt wel eens de raad gegeven: “Speel één van de pionnen voor de koning op; dan heeft
de koning een vluchtveld.” Je ziet bijvoorbeeld, dat zwart níet op deze manier matgezet kan worden:
hij heeft met g7 - g6 ruimte voor zijn koning gemaakt. Toch is het een beetje gevaarlijk die raad altijd
op te volgen, want het opspelen van een pion vóór de koning verzwakt de koningsstelling en het is
dus niet onmogelijk, dat je zo van de wal in de sloot komt. Je moet een beetje het vóór en tegen
afwegen, maar dat is erg lastig en zelfs de beste spelers maken hier wel eens fouten mee.
We hebben nu gezien, waarom de zet Tf1 - c1 niet goed was. We zetten de stukken dus weer terug
(zie het diagram) en we kijken nu, of er geen andere redding voor wit is.
De toren kan niet helpen, dan het paard maar:
33.

Pb3 - d2

Maar zwart heeft ook met déze voortzetting rekening gehouden:
33.

.........

e4 - e3!
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Wit zit in een moeilijk parket: zijn paard wordt verjaagd, maar dat mag niet weg, want dan gaat Tc4
eraan. Goede raad is duur, wit moet het paard maar geven, want een toren is meer waard.’
‘Kan wit niet Tc4 × c8 spelen?’ vraagt Jan.
‘Jazeker, maar na Td8 × c8 staat dan zijn koningin bedreigd, zodat hij het paard evenmin kan
redden. Wit speelt dus:
34.

b2 - b3

35.

Tf1 - d1

e3 × d2

in de hoop de zwarte pion d2 te veroveren, waarna het spel weer gelijk zou staan.
Maar zwart geeft zijn pion niet gewonnen:
35.

.........

Tc8 × c4

36.

b3 × c4

Da6 - a3!

Kijk nu maar eens: als wit nu Td1 × d2 laat volgen, komt Td8 × d2, Dc2 × d2, Da3 - a1† en mat
op de volgende zet.’
‘Alweer dat mat op de onderste Iijn!’ zegt Vader.
‘Ja, wit heeft er in deze partij wel erg veel last van, dat hij vroeger geen vluchtveld gemaakt heeft
en nu is het te laat.
Wel speelt hij:
37.

g2 - g3

(het vluchtveld!), maar met
37.

.........

Da3 - c3!

kan zwart zijn d-pion in veiligheid brengen. Die pion is nu twee maal gedekt en aangezien hij vlak
bij het promotieveld staat, is hij geweldig sterk. Afruilen van de dames helpt ook niet: na Dc2 × c3,
b4 × c3 is de zwarte c-pion niet meer tegen te houden. Er volgt steeds c3 - c2 enz. Wit speelt nu:
38.

Dc2 - e4

waarop zwart met:
38.

.........

b4 - b3

39.

Kh1 - g2

Dc3 - c2

de partij beslist. Wit gaf hier namelijk op.’
‘Maar was dat nu wel nodig?’ vraagt Vader.
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‘Ja, want wit komt geweldig in het nadeel. Na 40. De4 × c2, b3 × c2 verliest wit zijn toren en haalt
zwart koningin. Na 40. De4 - e2 (om de toren te dekken) volgt b3 - b2 en daar-na - onverschillig, wat
wit speelt - b2 - b1D. Wit moet dan zijn toren voor de nieuwe dame geven en speelt een hopeloze
partijj vooral omdat hij de promotie van de d-pion ook niet kan tegenhouden.’
‘Vrijpionnen zijn toch wel sterk!’ meent Vader.
‘En òf, vooral als ze ver naar voren komen en gemakkelijk gedekt kunnen worden.’
‘Het was anders een lastige partij,’ zegt Jan.
‘Ja, speel hem maar eens goed na. De volgende keer nemen we dan weer een gemakkelijke partij.
Voor vanavond is het mooi genoeg.’
Hier is de partij in zijn geheel:
1.

e2 - e4

c7 - c5

2.

Pg1 - f3

Pb8 - c6

3.

d2 - d4

c5 × d4

4.

Pf3 × d4

Pg8 - f6

5.

Pb1 - c3

d7 - d6

6.

Lf1 - e2

e7 - e6

7.

o-o

Lf8 - e7

8.

Lc1 - e3

o-o

9.

Pd4 - b3

a7 - a6

10.

f2 - f4

b7 - b5

11.

Le2 - f3

Lc8 - b7

12.

Pc3 - e2

Pc6 - a5

13.

Pb3 × a5

Dd8 × a5

14.

Pe2 - g3

Ta8 - c8

15.

c2 - c3

Tf8 - d8

16.

Dd1 - b3

d6 - d5

17.

e4 - e5

Pf6 - e4!

18.

Pg3 - e2

Le7 - c5

19.

Le3 × c5

Tc8 × c5

20.

Ta1 - d1

Tc5 - c4

21.

Pe2 - d4

g7 - g6

22.

Kg1 - h1

Lb7 - a8

23.

Lf3 - e2

Tc4 - c5

24.

Db3 - c2

Da5 - b6

25.

a2 - a3

a6 - a5

26.

Le2 - d3

b5 - b4!

27.

a3 × b4

a5 × b4

28.

Pd4 - b3

Tc5 - c8

29.

Ld3 × e4

d5 × e4
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c3 - c4

La8 - d5!

31.

Td1 - d4

Ld5 × c4!

32.

Td4 × c4

Db6 - a6!

33.

Pb3 - d2

e4 - e3!

34.

b2 - b3

e3 × d2

35.

Tf1 - d1

Tc8 × c4

36.

b3 × c4

Da6 - a3!

37.

g2 - g3

Da3 - c3

38.

Dc2 - e4

b4 - b3

39.

Kh1 - g2

Dc3 - c2

Wit geeft op.
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14. Vierde oefeningsavond
‘Ik heb nu nog een paar partijtjes, die anders geopend worden dan wij tot nog toe gedaan hebben,’
zegt Oom, ‘om jullie eens te laten zien, hoe het begin óók gespeeld kan worden.’
‘Dat lijkt me interessant,’ vindt Vader.
‘Nu, als jullie het dan allebei goedvinden, vooruit dan maar weer. Jan, jij speelt wit. Noteer maar:

wit: Jan; zwart: oom Jan
1.

e2 - e4

2.

Pg1 - f3

e7 - e5

Zwart moet nu pion e5 dekken en doet dit zo slecht mogelijk door:
2.

.........

f7 - f6

Door deze zet kan paard g8 al vast niet op die goede plaats f6 komen. Wit doet nu óók iets bijzonders:
3.

Pf3 × e5

f6 × e5

Wit geeft dus zo maar zijn paard cadeau. Wit offert zijn paard, zeg je dan. Het spreekt vanzelf, dat
je met die vriendelijkheden moet oppassen. Als wit of zwarte zo royaal is, dan zal daar vast wel wat
achter zitten.
4.

Dd1 - h5†

Ke8 - e7

Daar heb je het al. De zwarte koning moet van zijn veilige plaatsje af en zwart is zijn rokade kwijt.
Je weet toch nog, Jan, dat je alleen mag rokeren als de koning en de toren nog zp hun oorspronkelijke
plaats staan?’
‘Ja, Oom!’
‘Zwart is dus meteen in het nadeel.’
‘Ik zie toch nog een andere zet,’ zegt Vader.
‘Laat maar eens horen, vadertje.’
‘Wel, ik zet g7 - g6, dan is het schaak opgeheven en dan moet de dame er vandoor!’
‘Natuurlijk, en de dame gaat er ook vandoor. Kijk maar eens: Dh5 × e5 schaak en gelijk gaat toren
h8 eraan.’
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‘Zo had ik het niet bekeken,’ zegt Vader teleurgesteld.
‘Wit laat de zwarte koning nu geen ogenblik met rust.
5.

Dh5 × e5†

Ke7 - f7

Vooruit maar weer, wit:
6.

Lf1 - c4†

De zwarte koning gaat weer verder van honk
6.

.........

Kf7 - g6

7.

De5 - f5†

Kg6 - h6

8.

d2 - d4†

Dat is een leuke zet, hè. Wit zet een pion en de loper c1 komt daardoor vrij en geeft schaak. Dit
noemen we aftrekschaak.
8.

.........

9.

h2 - h4

g7 - g5

Pion g5 wordt nu drie maal aangevallen en maar twee maal verdedigd. Daar komt de derde
verdediger.
9.

.........

10.

h4 × g5‡

Lf8 - e7

Aftrekschaak en gelijk dubbelschaak. Zie je, Jan, door pion en toren!’
‘Ja, Oom.’
10.

.........

Kh6 - g7

11.

Df5 - f7

Mat.

‘Dat is kort maar krachtig,’ zegt Vader.
‘Zo zie je maar,’ zegt Oom, ‘dat een fout in de opening je altijd opbreekt. Laat je dus nooit verleiden
tot de slechte zet 2.......... f7 - f6. Van een mooie opening is in deze partij ook geen sprake. Zwarts
officieren zijn helemaal niet ontwikkeld. Die van wit nog wel. Maar van de twee partijen is eigenlijk
alleen wit de speler. Zwart moet allemaal gedwongen koningszetten doen.
Zet dus boven deze partij: Zo moet het niet!
1.

e2 - e4

e7 - e5

2.

Pg1 - f3

f7 - f6??

3.

Pf3 × e5!

f6 × e5

4.

Dd1 - h5†

Ke8 - e7

Albert Loon en M. Euwe, Oom Jan leert zijn neefje schaken

97

5.

Dh5 × e5†

Ke7 - f7

6.

Lf1 - c4†

Kf7 - g6

7.

De5 - f5†

Kg6 - h6

8.

d2 - d4†

g7 - g5

9.

h2 - h4

Lf8 - e7

10.

h4 × g5‡

Kh6 - g7

11.

Df5 - f7
Mat.

We kunnen nog wel zo'n partijtje doen, vinden jullie niet?’
‘Graag, Oom! Heeft u nog zo'n kort partijtje?’
‘Dit gaat nog vlugger.’
‘Asjeblieft,’ zegt Vader lachend.
‘Nee, wacht,’ zegt Oom, in zijn aantekenboekje bladerend.
‘Hier heb ik een partijtje, dat zullen we eerst nemen. Zet maar op, Jan!’
1.

e2 - e4

e7 - e5

2.

Pg1 - f3

Pb8 - c6

3.

Lf1 - c4

Lf8 - c5

‘Zo, dat zijn allemaal goede zetten. De eigenaardigheid is hier, dat de witte loper de zwakke pion
f7 en de zwarte loper de zwakke pion f2 onder vuur neemt.
f7 en f2 zijn in de e4 - e5-opening de zwakste velden van het hele bord, omdat zij alleen door de
koning verdedigd worden. Wanneer nu twee spelers hun partij openen met deze 3 zetten, dan spelen
zij een “Italiaanse partij”.
“Zo,” zegt Vader, “dan zijn we weer in Zuid-Europa aangeland, net als met de Siciliaanse partij.”’
‘Ja, in die oude tijden werd er in Zuid-Europa veel geschaakt. De geleerden veronderstellen dan
ook, dat het schaakspel uit Azië via Zuid-Europa naar het noorden gekomen is.’
‘Weer wat geleerd,’ zegt Vader.
‘Nu gaan we verder.
4.

c2 - c3

Dit doet wit, omdat hij straks nog d2 - d4 wil zetten. Dan heeft hij twee pionnen in het centrum,
en dat is sterk. Wit heeft dan “een centrum gevormd”. Zwart valt nu de onbeschermde pion e4 aan
door
4.

.........

Pg8 - f6

5.

d2 - d4

e5 × d4

6.

c3 × d4

Albert Loon en M. Euwe, Oom Jan leert zijn neefje schaken

98

Wit heeft dus een ‘centrum’ gekregen.
6.

.........

Lc5 - b4†’

‘Maar wit is zijn rokade kwijt,’ zegt Jan.
‘Mis, wit heeft nog een goede zet.
7.

Lc1 - d2

8.

Pb1 × d2

Lb4 × d2†

en nu dekt het paard tegelijk pion e4.
Zwart wil het witte centrum in de war brengen.
8.

.........

d7 - d5

9.

e4 × d5

Pf6 × d5

Nu maar rokeren, denkt wit.
10.

o-o

“Goed,” zegt zwart, “ik ook o - o.”
10.

.........

11.

Tf1 - e1

o-o

Wit bezet de open e-lijn.
11.

.........

Pd5 - f4

Nu is pion d4 twee maal aangevallen en maar een maal verdedigd.
12.

Pd2 - f1

En nu is d4 ook twee maal verdedigd.
12.

.........

Dd8 - f6

Wit wil zijn dame ook in het spel brengen, maar hij doet het verkeerd, hij zet:
13.

Dd1 - c2

en nu is d4 maar weer één maal verdedigd.
Toch néémt zwart niet, hij heeft nog iets beters, hij offert zijn paard.’
13.

.........

Pf4 × g2. Opgepast, wit!

14.

Kg1 × g2

Df6 × f3†
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‘Geeft zwart zijn dame nu óók nog weg?’ zegt Vader verontwaardigd.
‘Welnee,’ zegt Oom lachend, ‘wit mag met zijn koning de dame niet slaan.’
‘Waarom niet?’ vraagt Vader ongelovig.
‘Wel, kijk maar. Als wit de dame slaat, staat de koning op f3. Nu slaat zwart met zijn paard d4,
koning schaak. Maar tegelijk is de dame aangevallen. De koning moet terug. De dame wordt geslagen
en paard c2 valt de beide witte torens aan, waarvan er dus één sneuvelt.’
‘Prachtig bekeken!’
‘Dat is weer zo'n combinatie.’
‘O,’ zegt Vader.
‘Wit speelt dus:
15.

Kg2 - g1

16.

Dc2 - d3

Pc6 × d4

“Vooruit maar,” zegt zwart, “die dame neem ik toch niet.”
16.

.........

b7 - b5

Dd3 × d4

Lc8 - b7!

Alweer een offer!
17.

Dat is een venijnig zetje. Er dreigt op de volgende zet Df3 - g2 of h1. Schaak en mat.
Wit geeft de partij op. Hij kan nog wel Lc4 - d5 spelen, maar dan moet hij na Lb7 × d5 de dame
offeren, om mat te voorkomen.
Een leuk partijtje, hè?’ vraagt Oom. ‘Je ziet alweer, één verkeerde zet en het kan je de partij kosten.
We zullen de partij nog even vergelijken’:

Italiaanse partij
1.

e2 - e4

e7 - e5

2.

Pg1 - f3

Pb8 - c6

3.

Lf1 - c4

Lf8 - c5

4.

c2 - c3

Pg8 - f6

5.

d2 - d4

e5 × d4

6.

c3 × d4

Lc5 - b4†

7.

Lc1 - d2

Lb4 × d2†

8.

Pb1 × d2

d7 - d5

9.

e4 × d5

Pf6 × d5

10.

o-o

o-o

11.

Tf1 - e1

Pd5 - f4

12.

Pd2 - f1

Dd8 - f6

13.

Dd1 - c2?

Pf4 × g2

14.

Kg1 × g2

Df6 × f3†

15.

Kg2 - g1

Pc6 × d4

16.

Dc2 - d3

b7 - b5
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17.

Dd3 × d4

Lc8 - b7

Opgegeven.

‘Hebben jullie nu nog zin in dat kleine partijtje, dat ik eerst wou geven?’ vraagt Oom.
‘Heel graag, Oom.’
‘Het is maar héél klein, hoor! Zet maar op.’
1.

e2 - e4

e7 - e5

2.

Pg1 - f3

Pb8 - c6

3.

Lf1 - c4

‘Dat wordt de Italiaanse partij,’ zegt Jan.
‘Maar zwart denkt er anders over, want hij zet
3.

.........

d7 - d6

en maakt zo, dat zijn koningsloper niet op c5 kan komen.
Niet zo erg best dus.
4.

o-o

Lc8 - g4

5.

Pb1 - c3

Pc6 - d4

6.

Pf3 × e5!

Lg4 × d1

en pent zo het witte paard.

Wit offert dus zijn dame, maar niet voor niets!
7.

Lc4 × f7†

8.

Pc3 - d5. Mat.

Ke8 - e7

Je ziet dus, wit had de zaak goed bekeken. Hij had het veld e5 voor zijn paard nodig en daarom
gaf hij zijn dame cadeau. Wees dus altijd voorzichtig, als iemand zomaar een stuk offert. Daar zit
altijd wat achter,’ zegt Oom.
‘Bedankt voor de les,’ zegt Vader.
‘Heb je het partijtje, Jan?’
‘Ja Oom, kijk maar:
1.

e2 - e4

e7 - e5

2.

Pg1 - f3

Pb8 - c6

3.

Lf1 - c4

d7 - d6

4.

o-o

Lc8 - g4

5.

Pb1 - c3

Pc6 - d4

6.

Pf3 × e5

Lg4 × d1

7.

Lc4 × f7†

Ke8 - e7

8.

Pc3 - d5

Mat.’
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15. Vijfde oefeningsavond
‘Waarde leerlingen,’ zegt Oom, ‘vanavond heb ik nog een goed partijtje voor jullie. Hebben jullie
zin?’
‘Wij wel, hè Jan?’ antwoordt Vader.
‘Maar Oom,’ zegt Jan, ‘mijn vrienden op school hebben gevraagd, of ik nu nog geen partij met u
gespeeld heb.’
‘Jongen, jongen,’ roept Oom, ‘wat zijn die heren ongeduldig. We kunnen bèst een partijtje proberen,
waarom niet, dat kunnen we straks wel doen. Maar ik dacht zo, hoe meer partijen je hebt zién spelen,
hoe beter je het spel gaat begrijpen. Want als je góed speelt, heeft iedere zet een bedoeling en zulke
zetten uit te denken, dat is juist voor een jóng schaker heel moeilijk. Ik had me voorgesteld je het
schaken goed te leren en daarvoor hebben we al die oefenpartijtjes nodig.’
‘Wij doen, wat onze leermeester voorschrijft, nietwaar, Jan?’
‘Natuurlijk, Vader.’
‘Zo mag ik het horen,’ prijst Oom, ‘en ik zal je niet langer aan de praat houden, dan nodig is.
Beginnen we dus?’
‘Graag, Oom.’
‘Nu, zet dan maar eens op:

wit: oom Jan; zwart: Jan
1.

e2 - e4

e7 - e5

2.

Pg1 - f3

Pb8 - c6

3.

Lf1 - b5

Dat is een goede zet. Loper f1 schijnt een beetje driftig te zijn en hij valt daarom, maar meteen een
vijandelijk paard aan. Dat paard staat wel gedekt, maar als het paard geruild is, staat de zwarte pion
e5 zonder bescherming.
Als er in 't begin zo gespeeld wordt, als je zo opent, dan speel je een Spaanse partij. Je ziet, we zijn
wéér in Zuid-Europa terechtgekomen.’
‘Toch vind ik die zet niet zo best,’ zegt Vader.
‘Waarom niet?’ vraagt Oom.
‘Nu, die loper kan al meteen door een pion aangevallen worden, pion a7 - a6.’
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‘Dat is toch niet zo erg,’ zegt Oom, ‘laten we dat maar eens spelen:
3.

.........

a7 - a6

om wit te dwingen. Wit moet nu direct laten zien, wat hij eigenlijk van plan is.
4.

Lb5 - a4

Wit gaat terug met zijn loper. Had wit beter paard c6 kunnen slaan? Dat is niet zeker, want na Lb5
× c6, d7 × c6, Pf3 × e5 kan zwart met Dd8 - d4 de verloren pion terugwinnen.
Zwart speelt nu
4.

.........

Pg8 - f6

en wit moet zijn pion e4 verdedigen.
5.

d2 - d3

en zwart neemt nu met loper f8 het zwakke veld f2 onder vuur door
5.

.........

6.

o-o

Lf8 - c5

Zwart wil loper a4 niet met rust laten en verdrijft hem met
6.

.........

7.

La4 - b3’

b7 - b5

‘Mag ik nog even wat zeggen?’ vraagt Vader.
‘Ga je gang.’
‘Ik vind, dat die witte loper al heel beroerd gespeeld heeft. Hij gaat steeds terug. Dat is toch allemaal
tempoverlies?’
‘Nee, dat is het eigenlijk niet, want het is de vraag of de zetten a7 - a6 en b7 - b5 voor zwart waarde
hebben. Bovendien heeft wit dit voordeeltje, dat zijn loper ten slotte op een heel goed veld
terechtgekomen is. Vanuit b3 neemt hij de zwakke pion f7 onder vuur en dat kan voor zwart nog wel
eens gevaarlijk worden. Zwart speelt nu
7.

.........

d7 - d6

om loper c8 vrij te maken.
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8.

a2 - a4

Dit zetje ziet er onschuldig genoeg uit, maar wit heeft er wel iets mee voor. Hij denkt natuurlijk,
dat zwart zal slaan b5 × a4. Wit slaat dan met zijn loper terug en als hij dan straks zijn loper weer
weghaalt, is de a-lijn vrij voor de witte toren en staat de zwarte pion a6 moederziel alleen. Die is
geïsoleerd en dan moet er altijd een officier zijn om hem te verdedigen, anders is hij verloren. Dat is
een groot nadeel voor zwart. Maar zwart is niet zo dom. Hij speelt:
8.

.........

9.

Lc1 - g5

b5 - b4

en pent zo het paard.
9.

.........

h7 - h6

‘Vooruit,’ zegt zwart, ‘kiezen of delen. Sla mijn paard of ga er vandoor.’
10.

Lg5 - h4

g7 - g5

Datzelfde kunstje heeft zwart zopas met de andere witte loper ook uitgehaald.
11.

Lh4 - g3

Nu staat de loper aardig opgesloten. Een heel verschil tussen het oprukken van zoëven en dit
oprukken! Zopas kwam de witte loper ten slotte op een beter veld, b3, van waaruit f7 bestreken werd.
Deze loper op g3 doet letterlijk niets.
11.

.........

Lc8 - g4

en pent zo het paard.
12.

Pb1 - d2

om de koningsvleugel te versterken.
12.

.........

Dd8 - d7

Wit krijgt het wel een beetje benauwd en speelt zijn h-pion op, maar dat blijkt hier niet veel te
helpen. Je zult straks zien, hoe ten gevolge van deze verzwakking zwart een mooie open aanvalslijn
krijgt.

Albert Loon en M. Euwe, Oom Jan leert zijn neefje schaken

104

13.

h2 - h3

Lg4 - h5

Zie je wel, Jan, dat zwart eigenlijk zo'n beetje de baas is?’
‘Ja Oom, zijn stukken staan veel beter.’
‘Weet je, hoe dat komt? Doordat wit te vroeg zijn loper naar g5 speelde. Het heeft geen zin, Pf6
met Lg5 te binden, voordat zwart gerokeerd heeft. Zwart jaagt de loper gewoon weg en dat zou hij
niet kunnen doen, als zijn koning al gerokeerd was, want dan moesten de pionnen ervóór zoveel
mogelijk op hun plaats blijven.
14.

Lb3 - d5

Th8 - g8

Je ziet, zwart heeft geen zin in rokeren. Hij wil langs de g-lijn met zijn toren gaan aanvallen.
15.

Dd1 - e1

Ziezo, nu kan het paard f3 zich tenminste ook weer eens bewegen, het staat niet meer “gepend”.
15.

.........

16.

h3 × g4

g5 - g4

Precies wat zwart wil. Nu komt zijn toren in actie. En dat is eigenlijk het gevolg van wits dertiende
zet h2 - h3.
16.

.........

Tg8 × g4

zwart

wit
Kijk nu eens even, wat zwart nog meer van plan is. Hij kan op 't ogenblik loper g3 met zijn toren
slaan. En wit kan met pion f2 niet terugslaan, want dan staat zijn koning schaak door loper c5.
17.

d3 - d4

Nu kan de loper geen kwaad doen.
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17.

.........

Pc6 × d4

Daar gaat de zwarte toren!
18.

Ld5 × a8

Een offer dus. Opgepast voor die cadeautjes!!
18.

.........

Pd4 × f3†

19.

Pd2 × f3

Tg4 × g3

Pion f2 kan weer niet terugslaan.
Daar maak ik een eind aan, denkt wit.
20.

Kg1 - h2

Tg3 × g2†

Weer een offer, maar ook nú niet voor niets!
21.

Kh2 × g2

Lh5 × f3†

En nu kan de koning de loper niet slaan, want dan is de partij door dame d7 - g4 uit. Dus de koning
gaat terug.
22.

Kg2 - h2

Dd7 - g4

Daar komt de dame eraan te pas. Komt de dame op g2, dan is de zaak afgelopen.
23.

La8 - c6†

Maar wat geeft dat! Wit is toch reddeloos verloren!
23.

.........

Ke8 - f8

Wit geeft op. Hij zou nog kunnen spelen:
24.

Tf1 - g1

Dg4 - h4 Mat.’

‘Een mooi partijtje,’ zegt Vader.
‘Nou en òf,’ vindt Jan.
‘Dan nog maar eens even kijken of je goed genoteerd hebt.’

Spaanse Partij
1.

e2 - e4

e7 - e5

2.

Pg1 - f3

Pb8 - c6

3.

Lf1 - b5

a7 - a6

4.

Lb5 - a4

Pg8 - f6

5.

d2 - d3

Lf8 - c5

6.

o-o

b7 - b5

7.

La4 - b3

d7 - d6
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a2 - a4

b5 - b4

9.

Lc1 - g5

h7 - h6

10.

Lg5 - h4

g7 - g5
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11.

Lh4 - g3

Lc8 - g4

12.

Pb1 - d2

Dd8 - d7

13.

h2 -

Lg4 - h5

14.

Lb3 - d5

Th8 - g8

15.

Dd1 - e1

g5 - g4

16.

h3 × g4

Tg8 × g4

17.

d3 - d4

Pc6 × d4

18.

Ld5 × a8

Pd4 × f3†

19.

Pd2 × f3

Tg4 × g3

20.

Kg1 - h2

Tg3 × g2†

21.

Kh2 × g2

Lh5 × f3†

22.

Kg2 - h2

Dd7 - g4

23.

La8 - c6†

Ke8 - f8

24.

Tf1 - g1

Dg4 - h4
Mat.
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16. Zesde oefeningsavond
‘Je weet nog wel, Jan, dat wij in het begin hebben geleerd nooit met 1. d2 - d4, d7 - d5 te openen?’
zegt Oom op zekere avond.
‘Ja Oom, dat weet ik nog.’
‘Goed, zo'n begin is voor jonge schakers, en daar bedoel ik je vader ook mee,’ zegt Oom lachend,
‘te moeilijk, of, liever gezegd: het begin is niet moeilijk, maar de zetten, die erop volgen. Je krijgt
dan meestal een positiepartij, die nog lastiger is dan de Siciliaanse opening.
Maar wat ik je nog wel eens wil laten zien is een partijtje, waarbij zwart op e2 - e4, d7 - d5
antwoordt. Dat noemen ze de Scandinavische partij.
Nu moet jij maar eens wit spelen, Jan.

wit: Jan; zwart: oom Jan
1.

e2 - e4

2.

e4 × d5

d7 - d5

Je ziet, dat begint al meteen met afruil. Nu kan zwart de pion d5 wel met zijn dame slaan, maar
dan speelt wit Pb1 - c3. De zwarte dame moet terug en zwart heeft dus nu al tempoverlies. Zwart
speelt daarom
2.

.........

Pg8 - f6

om daarmee de pion te veroveren.
3.

c2 - c4

Daarmee wil wit pion d5 verdedigen.
3.

.........

c7 - c6

Zwart denkt: Misschien slaat wit mijn c-pion wel en dan sla ik terug met paard b8, dat dan tegelijk
op 'n gunstig veld komt te staan! Wel heb ik dan een pion minder, maar ik kan mijn stukken sneller
in het spel brengen en dat is ook wat waard!
Wit gunt zwart dat voordeeltje niet en speelt, zoals veel beginnende spelers, zijn dame te vroeg uit.
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4.

Dd1 - a4

Lc8 - d7

om c6 × d5 te kunnen spelen, wat niet onmiddellijk mogelijk was.
5.

d5 × c6

Nu gaat wit pion c6 toch nemen.
5.

.........

Pb8 × c6

en het paard is ontwikkeld.
6.

Da4 - b3

Alweer een zet met de dame, nu om b7 aan te vallen.
6.

.........

Pc6 - d4

Vooruit maar weer, witte dame!
7.

Db3 - c3

Natuurlijk neemt wit niet op b7, want dan volgt Pd4 - c2 schaak en zwart verovert Ta1. Zo'n paard
kan verraderlijk springen! Zwart vervolgt nu met
7.

.........

e7 - e5

en slaat nu twee vliegen in één klap. Hij verdedigt zijn paard en maakt zijn loper vrij.
8.

f2 - f4

Als zwart zo dom is deze pion te nemen, slaat de witte dame het paard. Maar zo'n zet zou wel héél
dom zijn!
8.

.........

Lf8 - b4

Vooruit maar weer, witte dame. Steeds maar tempoverlies en zwart brengt telkens nieuwe stukken
in het spel.
9.

Dc3 - d3

Ook nu niet Dc3 × b4 wegens Pd4 - c2† met dameverlies. Zwart brengt weer een loper in actie:
9.

.........

Ld7 - f5

Vooruit maar weer, witte dame.
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10.

Dd3 - g3

11.

Dg3 × g7

Pf6 - e4

zwart

wit
Dat ziet er nu toch werkelijk lelijk uit voor zwart, zou je zo denken. Maar zwart is niet bang. Hij
heeft trouwens al zijn stukken ter beschikking.
11.

.........

Pd4 - c2†

Ke1 - e2

Dd8 - d3†

en toren a1 staat tegelijk in.
12.

Daar gaat de zwarte dame. Een offer, nu oppassen! Maar het is al te laat voor wit. Hij is altijd mat
op de volgende zet.
13.

Ke2 × d3

Pe4 - g3†

Aftrekschaak en mat!’
‘Dat is vlug gegaan,’ zegt Vader.
‘En het mooiste is, dat wit, behalve zijn dame en koning, geen stuk heeft verzet. Een waarschuwing,
om niet te vroeg met de dame te spelen. Je komt van kwaad tot erger. De witte dame werd steeds
maar opgejaagd en tegelijk kwamen de meeste zwarte stukken mooi in het spel. Er ontstond toen een
heel ongelijke strijd, die wel gauw beslist móest zijn.
We zullen dit partijtje ook maar noteren:
1.

e2 - e4

d7 - d5

2.

e4 × d5

Pg8 - f6

3.

c2 - c4

c7 - c6

4.

Dd1 - a4

Lc8 - d7
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5.

d5 × c6

Pb8 × c6

6.

Da4 - b3

Pc6 - d4

7.

Db3 - c3

e7 - e5

8.

f2 - f4

Lf8 - b4

9.

Dc3 - d3

Ld7 - f5

10.

Dd3 - g3

Pf6 - e4

11.

Dg3 × g7

Pd4 - c2†

12.

Ke1 - e2

Dd8 - d3†

13.

Ke2 × d3

Pe4 - g3†

Mat.
Ik heb nog zo'n kort partijtje in voorraad,’ zegt Oom.
‘Hebben jullie nog zin?’
‘Wij wel!’
‘Dan deze maar. Jan, jij hebt nu zwart.
1.

e2 - e4

e7 - e5

Dat is dus onze vaste opening, onze lijfopening, zoals schakers zeggen. Wit heeft nu weer een
nieuwtje.
2.

f2 - f4

e5 × f4

Wit heeft dus in de opening een pion cadeau gegeven!
Erg royaal. Zo iets noemen we een “gambiet”. Deze opening heet koningsgambiet.
3.

Lf1 - c4

Een gunstig veld voor de loper. De partij wordt nu koningslopergambiet genoemd.
Zwart speelt:
3.

.........

Dd8 - h4†

Deze zet heeft twee kanten. Wel hebben we geleerd, de dame niet zo vroeg in het spel te brengen,
maar er is nu toch wel een voordeeltje aan verbonden: de witte koning moet wijken en heeft het recht
op de rokade verloren.
4.

Ke1 - f1

Pg8 - f6

Zwart ontwikkelt zijn paard en valt e4 aan.
5.

Dd1 - f3

Wit ontwikkelt zijn dame te vroeg. Beter had hij kunnen spelen Pg1 - f3, waardoor de zwarte dame
in gevaar kwam.
5.

.........

Pb8 - c6

Nog niet zo dom van zwart. Wit kan het veld d4 nu niet
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bezetten en als straks het paard op e5 gaat staan, valt het dame en loper van wit tegelijk aan.
6.

Df3 - b3

Een dubbele aanval op f7, waarvan zwart zich niets aantrekt. Wit maakt hier weer dezelfde fout
als in de vorige partij: hij speelt te veel met zijn dame.
6.

.........

Lf8 - c5

Komt nu de dame h4 op f2, dan is de zaak afgelopen.
7.

Lc4 × f7†

8.

Pg1 - h3

Ke8 - f8

Hierdoor is f2 gedekt.
8.

.........

d7 - d5

Dat zetje van zwart moet je eens goed bekijken, Jan,’ zegt Oom. ‘Door d7 - d5 komt in de eerste
plaats loper c8 vrij, die daardoor paard h3 aanvalt en dat paard is nogal belangrijk, omdat het 't mat
op f2 verhinderen moet.
Bovendien valt pion d5 de ongedekte e-pion aan en ten slotte staat d5 precies in de lijn van witte
dame en witte loper, zodat de loper op f7 niet meer beschermd is door Db3.
9.

e4 × d5

Je zou nu denken, ziezo, zwart slaat zonder enig bezwaar loper f7. Maar dat kan niet, want dan
slaat d5 paard c6 en dame b3 geeft aftrekschaak en dan kost het zwart nog wel wat meer. Zwart speelt
nu:
9.

.........

Lc8 × h3

waardoor de bescherming van f2 komt te vervallen.
10.

Db3 - f3

Nu moet de dame f2 beschermen en kan daarom loper h3 niet slaan.
10.

.........

Pc6 - e5

Loper en dame van wit tegelijk aangevallen!
11.

Df3 - e2

f4 - f3!
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en zwart wint de dame, want als die zich in veiligheid begeeft, geeft zwart op f2 schaak en mat. Op
De2 - e1 volgt Lh3 × g2 mat. Wit kan nu wel opgeven.
In deze partij heeft zwart goed partij gegeven en zijn stukken snel ontwikkeld.
We noteren het partijtje nog even:
1.

e2 - e4

e7 - e5

2.

f2 - f4

e5 × f4

3.

Lf1 - c4

Dd8 - h4†

4.

Ke1 - f1

Pg8 - f6

5.

Dd1 - f3

Pb8 - c6

6.

Df3 - b3

Lf8 - c5

7.

Lc4 × f7†

Ke8 - f8

8.

Pg1 - h3

d7 - d5

9.

e4 × d5

Lc8 × h3

10.

Db3 - f3

Pc6 - e5

11.

Df3 - e2

f4 - f3

Wit geeft op.
Ik zou nu graag meteen nog een partijtje willen geven, dat net zo begint als het vorige,’ zegt Oom.
‘Hebben jullie nog zin? Ja? Goed dan. Schrijf maar op, Jan:
1.

e2 - e4

e7 - e5

2.

f2 - f4

e5 × f4

3.

Lf1 - c4
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We weten al, dat deze opening het koningslopergambiet heet en als wit 3. Pg1 - f3 gespeeld had, dan
was het koningspaardgambiet ontstaan. Nu speelt zwart een zet, die nogal voor de hand ligt, nl. g7 g5 om pion f4 te verdedigen.
3.

.........

g7 - g5

4.

h2 - h4

c7 - c6

5.

Lc4 × f7†

Een loperoffer. De zwarte koning komt in een heel gevaarlijke positie! We zien hier goed, waarom
f7 een zwakke pion is.
5.

.........

Ke8 × f7

6.

Dd1 - h5†

Kf7 - e6

De koning had beter naar g7 kunnen gaan.
7.

h4 × g5

8.

d2 - d4

d7 - d6

Bezetting van het centrum.
8.

.........

Ke6 - d7

De koning zoekt bescherming bij zijn dame.
9.

Lc1 × f4

Wit wint de gambietpion terug, maar het stuk (loper) heeft hij nog niet.
9.

.........

Kd7 - c7

Zwart brengt zijn dame in veiligheid.
10.

Pb1 - c3

Wit ontwikkelt zo snel mogelijk zijn stukken.
10.

.........

Lf8 - g7

Een aanval op de ongedekte d-pion.
11.

Pg1 - f3. Tot dekking van d4.

11.

.........

12.

o - o - o Lange rokade.

12.

.........

Pg8 - e7

a7 - a6
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13.

e4 - e5

Ruilt zwart op e5, dan speelt wit Pf3 × e5. Maar zwart speelt:
13.

.........

14.

e5 - e6†

d6 - d5

aftrekschaak door loper f4.
14.

.........

Kc7 - b6

De zwarte koning heeft geen keus.
15.

Th1 - e1

Pe7 - g6

Aanval op loper f4, die ongedekt is.
16.

Lf4 - g3

zwart

wit
Wit wil liever zijn loper houden, want die bestrijkt een erg gunstige lijn. De koning van zwart kan
nl. niet op c7 komen. Deze loper is dus een belangrijk aanvalsstuk. We zien, dat wit nog steeds een
stuk minder heeft, maar daarvoor heeft hij een enorme voorsprong in beschikbaar aanvalsmateriaal.
16.

.........

Dd8 - e7

Pion e6 kon wel eens gevaarlijk worden, zo dicht bij zwarts onderste rij. Pion e6 is een “vrijpion”.
17.

Dh5 - h2

Verdubbeling op de aanvalslijn g3 - b8.
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17.

.........

Kb6 - a7

18.

Lg3 - d6

De7 - e8

19.

Ld6 - c5†

b7 - b6

20.

Dh2 - c7†

Lc8 - b7 Het enige.

21.

Lc5 × b6 Mat.’

om paard b8 te dekken.

‘Dat is een mooi partijtje geweest,’ zegt Vader.
‘We zullen nog even zien, of Jan goed genoteerd heeft:
1.

e2 - e4

e7 - e5

2.

f2 - f4

e5 × f4

3.

Lf1 - c4

g7 - g5

4.

h2 - h4

c7 - c6

5.

Lc4 × f7†

Ke8 × f7

6.

Dd1 - h5†

Kf7 - e6

7.

h4 × g5

d7 - d6

8.

d2 - d4

Ke6 - d7

9.

Lc1 × f4

Kd7 - c7

10.

Pb1 - c3

Lf8 - g7

11.

Pg1 - f3

Pg8 - e7

12.

o-o-o

a7 - a6

13.

e4 - e5

d6 - d5

14.

e5 - e6†

Kc7 - b6

15.

Th1 - e1

Pe7 - g6

16.

Lf4 - g3

Dd8 - e7

17.

Dh5 - h2

Kb6 - a7

18.

Lg3 - d6

De7 - e8

19.

Ld6 - c5†

b7 - b6

20.

Dh2 - c7†

Lc8 - b7

21.

Lc5 × b6
Mat.

Beste leerlingen,’ zegt Oom nu. ‘We zijn nu aan een gewichtig ogenblik gekomen.
We hebben samen flink wat partijen nagespeeld om eens kennis te maken met het middenspel. Ik
geloof, dat jullie er nu wel iets van begrepen hebben. Nu lijkt het mij het best, dat we maar eens
beginnen met zelf een partij te zetten.’
‘Hoera!’ juicht Jan.
‘Maar ik moet jullie één raad geven: speel de eerste tijd niet anders dan het Vierpaardenspel of de
Siciliaanse partij.Dan komen die openingen er tenminste goed in. Afgesproken?’
‘Ja, meester,’ zegt Vader.

Albert Loon en M. Euwe, Oom Jan leert zijn neefje schaken

‘Nu, dan is het voor vanavond genoeg. Een volgende keer gaan wij dus eens een “eigen” partij
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Albert Loon en M. Euwe, Oom Jan leert zijn neefje schaken

116

17. Zevende oefeningsavond
‘We hebben tot nu toe altijd partijen gespeeld, die in het middenspel eindigden,’ zegt Oom op een
avond. ‘Ik bedoel daarmee, dat er nog heel wat stukken op het bord stonden. Maar het gebeurt ook
vaak, dat er zoveel stukken en pionnen geslagen worden, dat er alleen maar twee koningen overblijven.
Zo'n spel is onbeslist, remise zeggen de schakers. Geen van de partijen kan winnen.
Een partij kan op verschillende manieren remise worden:
1 door herhaling van zetten.
2 door drie maal dezelfde stelling.
3 door eeuwig schaak (d.w.z. een der partijen kan de tegenstander voortdurend schaak bieden).
4 er blijft zo weinig materiaal over, dat geen der partijen het mat kan forceren.
5 pat, zie blz. 118.
In de praktijk worden de meeste partijen remise door overeenkomst, d.w.z. de spelers nemen met
remise genoegen, omdat ze ervan overtuigd zijn, dat ze geen van beiden kunnen winnen.
Maar dat is niet het geval, als bijv. de ene partij de koning en de andere partij koning en dame over
heeft. Dan moet het spel beslist worden in een “eindspel”. Die eindspelen moeten wij ook eens
bekijken.
We nemen eerst het geval: koning tegen koning en dame. Je begrijpt natuurlijk, dat de koning alleen
het nooit kan winnen van koning en dame. De koning alleen kan niets doen dan zich verdedigen door
steeds maar terug te trekken Het is net zo'n geval als de haas, die door de hond opgejaagd wordt en
ten slotte door de jager geschoten wordt. Het haasje wordt zolang opgejaagd, tot er geen uitweg meer
open is. Zo gaat het in dit eindspel ook met de koning. En waarheen denk je, Jan, dat de koning nu
opgejaagd moet worden?’ vraagt Oom.
‘Ik denk naar de rand, Oom.’
‘Zo is het, en om de koning gevangen te nemen, zijn altijd hoogstens tien zetten nodig, zelfs als de
stelling voor de koning alleen zo gunstig mogelijk is.’
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‘Dat is nogal vlug,’ vindt Vader.
‘Maar je moet weten hoe het gaat, en daarom zullen we eens zo'n eindspelletje spelen. We zullen
maar eens een willekeurige stand nemen. Zet de zwarte koning op e2, de witte koning op d5 en de
dame op h8.

zwart

wit
Wit begint te zetten:
1.

Dh8 - c3

Nu kan de zwarte koning maar op drie velden komen: d1, f1 of f2.
1.

.........

Ke2 - f2

Ging de koning naar d1, dan kwam de dame op b2 en dan kon de koning de rand al niet meer
verlaten.
2.

Kd5 - e4

De zwarte koning wordt naar de hoek gedrongen.
2.

.........

3.

Ke4 - f4

Kf2 - g2

De zwarte koning komt weer uit de hoek.
3.

.........

4.

Dc3 - c2†

Kg2 - f2

Nu moet de koning naar de rand!
4.

.........

Kf2 - g1

5.

Kf4 - g3

Kg1 - f1

6.

Dc2 - f2 Mat.

Albert Loon en M. Euwe, Oom Jan leert zijn neefje schaken

118

Op één ding moet je letten, dat je namelijk de zwarte koning niet “pat” zet. Dat is waar ook, ik heb
nog helemaal niet uitgelegd, wat je onder pat verstaat.
Stel je eens voor, dat zwart op de vijfde zet naar h1 gegaan was en wit daarop Dc2 - f2 geantwoord
had. De stelling was dan geweest: wit: Kg3, Df2, zwart: Kh1. Zwart aan zet, maar de koning kan niets
spelen, zonder zichzelf in schaak te brengen. Maar mat is de koning niet, want we hebben uitdrukkelijk
vermeld op bladz. 32 en 75, dat de eerste voorwaarde voor mat is, dat de koning schaak staat. En dat
is hier niet het geval: Kh1 staat niet bedreigd. We zeggen, dat de zwarte koning pat staat en de partij
is onbeslist: Remise (zie bladz. 116).
Bij mat brengt de tegenstander de koning in schaak. Bij pat brengt de koning zichzelf in schaak
(omdat er geen andere zet is).
We zullen voor de aardigheid nog eens zo'n eindspel spelen.
De zwarte koning staat op e6.
De witte koning op a1 en de dame op b1.
Ze staan dus een aardig eind van elkaar af!

zwart

wit
Wit begint:
1.

Ka1 - b2

De zwarte koning weet, dat ze hem naar de rand willen dringen en denkt: Ik zal jullie vóór zijn, ik
ga een veld verder van de rand af.
1.

.........

Ke6 - d5

Albert Loon en M. Euwe, Oom Jan leert zijn neefje schaken

119

2.

Kb2 - c3

Hij gaat zijn vijand tegemoet.
2.

.........

3.

Db1 - g6

Kd5 - e5

Dat is lelijk voor de zwarte koning. Hij heeft nu maar twee vluchtvelden: d5 en f4.
3.

.........

4.

Kc3 - d4

Ke5 - f4

Maar één veld voor zwart: f3.
4.

.........

5.

Dg6 - g5

Kf4 - f3

Twee velden voor zwart, die alweer dichter bij de rand liggen.
5.

.........

6.

Dg5 - g4

Kf3 - f2

Twee vluchtvelden op de rand, f1 en e1.
6.

.........

7.

Kd4 - e3

Kf2 - e1

Eén vluchtveld voor zwart: f1.
7.

.........

Ke1 - f1

8.

Dg4 - g7

Kf1 - e1 (Het enige).

9.

Dg7 - a1 of g1 mat.

Onthoud dus, Jan,’ zegt Oom, ‘dat de koning altijd naar de rand gedrongen moet worden en pas
op voor pat.
En nu nemen we het geval, dat wit met koning en toren overblijft. Om te winnen heeft wit hoogstens
16 zetten nodig, zelfs onder de meest ongunstige omstandigheden.
De zwarte koning staat op d5.
De witte koning op a1, de toren op b1.
Wit begint:
1.

Ka1 - b2

Direct op de vijand af!
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zwart

wit
1.

.........

Kd5 - d4

Dat is de juiste zet van zwart. De koningen schuin tegenover elkaar met één veld tussenruimte.
2.

Kb2 - c2

Zo dicht mogelijk bij zijn vijand, op een paardesprong afstand. Waarom dat gunstig is, zal straks
wel blijken! Zie je die paardesprong, Jan?’
‘Ja, Oom.’
2.

.........

Kd4 - e4

De koningen staan weer schuin tegenover elkaar.
3.

Kc2 - c3 paardesprong.

3.

.........

4.

Kc3 - c4 paardesprong.

4.

.........

Ke4 - e5 Schuin.

Ke5 - e4 Niet schuin.

‘Ho,’ zegt de toren, ‘zo bedoelen wij het niet.’
5.

Tb1 - e1†

Nu heeft de koning maar 3 vluchtvelden, f5, f4, f3.
5.

.........

6.

Kc4 - d4 paardesprong

6.

.........

Ke4 - f5

Kf5 - f4 Recht tegenover elkaar!

Dan de toren in actie.
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7.

Te1 - f1†

Kf4 - g5

8.

Kd4 - e4 paardesprong.

8.

.........

9.

Ke4 - e5 paardesprong.

9.

.........

Kg6 - g5 Recht.

10.

Tf1 - g1†

Kg5 - h4

11.

Ke5 - f5 paardesprong.

11.

.........

12.

Kf5 - f4 paardesprong.

12.

.........

Kh3 - h2 Schuin.

13.

Tg1 - g3

Kh2 - h1 Het enige veld!

14.

Kf4 - f3

Kh1 - h2

15.

Kf3 - f2

Kg5 - g6 Schuin.

De toren in actie!

Kh4 - h3 Schuin.

De toren aangevallen.

De zwarte koning krijgt het steeds benauwder.
15.

.........

16.

Tg3 - h3 Mat.

Kh2 - h1

‘Ziezo, nu weet je dit ook weer,’ zegt Oom Jan.
‘Heb je gemerkt, dat deze matvoering - want zo heet zo'n eindspel - erg regelmatig gaat?’
‘Ja, Oom. De witte koning komt telkens op paardesprong-afstand. De zwarte koning wil telkens
schuin staan tegen-over de witte koning en als hij er rècht tegenover staat, dan komt de toren in actie.’
‘Goed begrepen! Dàt is het recept en nu zullen we nog eens zo'n eindspelletje spelen, ter oefening!’
‘Goed, Oom.’
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18. Achtste oefeningsavond
‘We worden almaar knapper,’ zegt Oom lachend, ‘en dat is maar goed, want wat we nu nog krijgen,
is moeilijker dan alles wat we gehad hebben.
Nu gaan we eens kijken hoe het eindspel verloopt, als wit nog koning en zijn twee lopers heeft.’
‘Heeft hij altijd twee lopers nodig om te winnen?’ vraagt Vader.
‘Ja, met één loper of met één paard kan hij niets uitvoeren. Dan is de partij remise. Zelfs al had hij
twee paarden, dan was de partij nog niet te winnen. Met twee lopers is het anders, dan kun je winnen
in hoogstens achttien zetten. Met loper en paard kan je ook winnen, maar dat is in de regel heel lastig.
We zullen ons alleen bezighouden met de matvoering door twee lopers.
Het begin is als bij de andere matvoeringen. Drijf de koning naar de rand, maar dan komt er als
tweede bevel bij: drijf hem op een hoekveld.’
‘Daar zit werkelijk meer aan vast, dan bij de andere matvoeringen,’ merkt Vader op.
‘Nu, je gaat je schaaktermen al aardig onthouden,’ vindt Oom. ‘We beginnen, hoor!
Jan, zet de stukken op!
Witte koning op a1, loper op g4 en h4. Zwarte koning op f4.

zwart

wit
Ziezo, wit begint.
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1.

Lg4 - d1

De loper werd door de koning aangevallen en gaat zover mogelijk weg. De loper kan van grote
afstand de zwarte koning wel aanvallen!
1.

.........

Kf4 - e3

Zo'n olijkerd, hij heeft het op de loper gemunt, hoor!
2.

Ka1 - b2

Ke3 - d2

Hoe vind je hem?
3.

Ld1 - c2

De loper gaat niet verder dan nodig is.
3.

.........

Kd2 - e3

Weg van de rand! Daar is het te gevaarlijk!
4.

Kb2 - c3

Ke3 - f3
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De koning gaat de wijde wereld in.
5.

Kc3 - d4

Die witte koning snijdt met die kleine zetjes telkens een paar velden voor zijn vijand af!
5.

.........

Kf3 - g4

Om zijn leven zo lang mogelijk te rekken, is hij zo lastig mogelijk.
Nu moet deze loper weer het veld voor hem ruimen!
6.

Lh4 - e1

Zover mogelijk maar weg van die lastpak.
6.

.........

Kg4 - f3

Wel ja!
7.

Lc2 - d3

“Ho vriend, van mijn collega afblijven!” zegt loper d3.
7.

.........

Kf3 - f4

Weg van de rand.
8.

Ld3 - e4

“Daar pik ik veld f3 voor je neus weg,” zegt de loper.
8.

.........

9.

Kd4 - e5

Kf4 - g5

Dat kost veld f6 en f4.
9.

.........

Kg5 - g4

10.

Le1 - f2

Kg4 - h5

11.

Le4 - f5

Dat kost zwart veld g4.
11.

.........

Kh5 - h6

De goede richting, vriend. We naderen al aardig de hoek.
12.

Ke5 - f6

Weer twee velden minder om te vluchten, g7 en g5.
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12.

.........

Kh6 - h5

Dàt kun je nog doen!
13.

Lf5 - e6

We moeten de zwarte koning niet al te erg vermoeien.
13.

.........

Kh5 - h6

Zijn enige veld en op weg naar de hoek.
14.

Le6 - g4

Wèg is veld h5.
14.

.........

15.

Kf6 - f7

Kh6 - h7

Almaar minder vrijheid.
15.

.........

Kh7 - h6

Dat kan óók nog!
16.

Lf2 - e3†

Daar begint het lieve leven!
16.

.........

17.

Lg4 - f5†

Kh6 - h7

Goed zo!
17.

.........

Kh7 - h8

De koning staat, waar we hem hebben willen, op het hoekveld.
18.

Le3 - d4 Schaak en mat!

Hoe vinden jullie zo'n eindspelletje?’ vraagt Oom.
‘Het is mooi, hoor!’ vindt Vader.
‘Maar niet zo gemakkelijk, Oom.’
‘Een paar keertjes proberen, dan went het wel.
En nu gaan we weer een gewoon partijtje spelen. Je vader en jij tegen mij alleen. Maar doe je best,
hoor!’
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19. Negende en laatste oefeningsavond
‘Het is vanavond de laatste keer, dat ik jullie met theorie zal vervelen,’ zegt Oom. ‘Aan alles komt
een eind en als ik jullie vanavond het laatste beetje wijsheid heb bijgebracht, is mijn taak als leermeester
afgelopen. Er is natuurlijk nog heel wat te leren, maar dat doen jullie later wel, hè?
De matvoering koning en pion tegen koning.
Het geheim van deze matvoering is, dat de pion helemaal over komt en gepromoveerd wordt tot
dame, zodat we dan in ons eerste eindspel, koning plus dame tegen koning komen.
We zullen eens kijken hoe dat gaat. Eerst een eenvoudig geval. Jan, zet jij de witte koning op f6
en de pion op e6, de zwarte koning op f8.

zwart

wit
Goed, nu laten we eerst wit beginnen.
1.

e6 - e7†

Kf8 - e8

Wit wil zijn pion blijven beschermen en zet:
2.

Kf6 - e6 en wat zien we nu?

De zwarte koning zet zichzelf bij iedere zet schaak.
De koning staat pat en daarmee is de partij remise.
Nu laten we zwart eens beginnen:
1.

.........

Kf8 - e8

2.

e6 - e7

Ke8 - d7 Het enige veld!
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3.

Kf6 - f7

en op de volgende zet promoveert de pion tot dame en wit wint de partij.
Dat is begrepen, hè?’ vraagt Oom. ‘Een gemakkelijk ezelsbruggetje is hier, dat wit wint, als zijn
pion op de zevende rij verschijnt zonder schaak te bieden, maar alleen remise maakt, als dit met
schaak geschiedt.
We zetten nu alles een rij lager.
Wit: Kf5, pion e5. Zwart: Ke7.
Wit speelt:
1.

e5 - e6

Ke7 - e8!

Het is duidelijk, dat alleen deze zet goed is. Na 1. ........ Kf8 2. Kf6, Ke8 3. e7 is zwart verloren.
2.

Kf5 - f6

Kg8 - f8

3.

e6 - e7†

Kf8 - e8

4.

Kf6 - e6

Pat, dus remise!

We nemen nu nog een ander voorbeeld, want bij deze eindspelen is nogal wat variatie.

zwart

wit
Wit: Ke5, pion e4. Zwart: Ke7.
De witte koning staat hier vóór de pion en dat verhoogt zijn kansen aanmerkelijk. Eerst laten we
zwart beginnen:
1.

.........

Ke7 - d7

2.

Ke5 - f6

Kd7 - e8

3.

Kf6 - e6

Ke8 - f8
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4.

Ke6 - d7

5.

e4 - e5

KF8 - f7

en de witte pion gaat ongehinderd naar dame.
Nu begint wit:
1.

Ke5 - d5

2.

e4 - e5

Ke7 - d7

De witte koning kan er nu niet langs.
2.

.........

Kd7 - e7

3.

e5 - e6

Ke7 - e8!

Zoals in het vorige eindspel.
4.

Kd5 - e5

Wit probeert het nog even.
4.

.........

Ke8 - e7!

Niet 4. ......... KF8? wegens 5. Kf6, Ke8, 6. e7 enz.
5.

Ke5 - f5

Ke7 - e8

6.

Kf5 - f6

Ke8 - f8

7.

e6 - e7†

Kf8 - e8

8.

Kf6 - e6 Remise.

We moeten dit eindspel goed onthouden. De koningen staan recht tegenover elkaar; als wit begint
is de partij remise, als zwart begint, wint wit. In het eerste geval zeggen we, dat zwart de oppositie
heeft, in het tweede geval heeft wit de oppositie. De oppositie is een middel om òf de vijandelijke
koning af te houden òf langs deze heen te gaan. Zwart gebruikt zijn oppositie op de eerste manier,
Wit op de tweede manier. Als we dit goed onthouden kunnen we overigens vrij lastige eindspelen
veel gemakkelijker beoordelen, bijv.:
wit: Ke1, pion e2; zwart: Ke8; zwart aan zet:
1.

.........

Ke8 - e7

2.

Ke1 - f2

Ke7 - f6

en nu zien we al, dat remise onvermijdelijk is, want hoe de
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zwart

wit
witte koning ook speelt, de zwarte kan steeds in oppositie komen:
3.

Kf2 - e3

Kf6 - e5 enz.

Als wit direct met zijn pion gaat marcheren, komt er evenmin iets van terecht.
Is wit in de beginstelling aan zet, dan wint hij:
1.

Ke1 - f2

Ke8 - e7

2.

Kf2 - f3

Ke7 - f7

Om in de oppositie te kunnen komen. Na 2. ......... Ke6 3. Ke4 heeft wit de oppositie.
3.

Kf3 - e4

Kf7 - e6

Zwart heeft de oppositie!
4.

e2 - e3!

Maar nu heeft wit de oppositie, zodat de zwarte koning het veld moet ruimen.
4.

.........

Ke6 - f6

5.

Ke4 - d5

Kf6 - e7

6.

Kd5 - e5!

Ke7 - d7

7.

Ke5 - f6

Kd7 - d6

8.

e3 - e4

Kd6 - d7

9.

e4 - e5

Kd7 - e8

10.

Kf6 - e6!

Opnieuw in de oppositie.
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10.

.........

11.

Ke6 - d7 en wint.

Ke8 - f8

Tot slot nemen we nog een pion op de rand.
Zet maar eens op, Jan.
Wit: Kh5, pion h4. Zwart: Kh7. Zwart begint:
1.

.........

2.

Kh5 - g5

Kh7 - g7

Wit gaat in de oppositie, maar hij heeft er nu niets aan.
2.

.........

Kg7 - h7

3.

h4 - h5

Kh7 - g7

4.

h5 - h6†

Kg7 - h7

5.

Kg5 - h5 De enige keus!

5.

.........

Kh7 - g8

6.

Kh5 - g6

Kg8 - h8

7.

h6 - h7

Zwart is zo kwaad nog niet!

De zevende rij is bereikt, zonder schaak te geven en toch wint wit niet, want zwart is pat, en daarmee
is de partij remise. Leuk hè,’ zegt Oom. ‘Je moet het maar weten!
En nu bekijken we dit nog:
Wit: Kh6, pion h5. Zwart: Ke6.
Zo op het eerste gezicht zou je denken: Nu, wit haalt het wel. We zullen eens zien, hoe het eindspel
verloopt.
Zwart begint:
1.

.........

Ke6 - f6

Nu kan de witte koning niet van de randlijn af.
2.

Kh6 - h7

Kf6 - f7 In de oppositie.

3.

h5 - h6

Kf7 - f8

4.

Kh7 - h8

4.

Kg6 geeft ook niets.

4.

.........

5.

h6 - h7

Kf8 - f7

Hieronder bekijken we nog Kh8 - h7.

Albert Loon en M. Euwe, Oom Jan leert zijn neefje schaken

131

5.

.........

Kf7 - f8 en wit is pat.

Wit kan op 5 wel anders spelen.
5.

Kh8 - h7

6.

Kh7 - h8

Kf7 - f8

en nu is de partij toch ook remise, omdat wit en zwart steeds dezelfde zet moeten herhalen (zie
bladz. 118).
Met de pion op de rand is het dus somber gesteld.
Pion op de rand wìnt nóóit.
En hiermee,’ zegt Oom, ‘ben ik aan het eind van mijn schaaklessen gekomen. Ik heb jullie zo het
een en ander laten zien, wat je nodig hebt om een partijtje te schaken, zonder maar in den blinde weg
te spelen. Ik hoop, dat ik mijn doel bereikt heb.’
‘Jan,’ zegt Vader hartelijk, ‘we kunnen je niet dankbaar genoeg zijn. Als Jan er net zo over denkt
als ik, heb je ons allebei voor het schaakspel gewonnen.’
‘Dat is prettig,’ zegt Oom. ‘Ik heb gedaan, wat ik kon.’
‘Oom,’ zegt Jan en hij geeft zijn oom een hand. ‘Hartelijk dank voor al uw moeite.’
‘Geen dank, laten jullie maar eens gauw zien, wat jullie kunnen. Ik hoop, dat jullie me binnenkort
zullen kloppen,’ zegt Oom lachend.
‘Dàt zou mijn beste beloning zijn!’
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