
Schaken is toch geen wintersport

Een aantal jaren geleden is er een tijdje sprake van geweest dat schaken opgenomen zou worden in 
het programma van de Olympische Spelen. De Olympische Zomerspelen zaten al vol genoeg, dus 
zou het schaken onderdeel worden van de Olympische Winterspelen. Tussen alle activiteiten in de 
sneeuw en op het ijs zouden dan grootmeesters een potje zitten te schaken. Toch een beetje 
onwezenlijk... Alle sporten op de Winterspelen hebben iets te maken met sneeuw of ijs, maar 
schaken toch bepaald niet. Schakers mijden de kou en gaan lekker binnen in een verwarmde zaal 
zitten. En als de weers- en verkeersomstandigheden al te bar zijn, blijven ze gewoon thuis. Zo 
waren op het Grand Prix Toernooi voor de jeugd op 19 december geen kinderen van Eeuwig 
Schaak, omdat de wegen spekglad waren. Je wil van een schaaktoernooi graag ook nog heelhuids 
thuiskomen, tenslotte. De kinderen van Eeuwig Schaak waren niet de enigen die daar afwezig 
waren. Het aantal deelnemers aan het 2e Grand Prix Toernooi was een stuk kleiner dan bij het 1e 
Grand Prix Toernooi en dat had alles met de gladheid van de wegen te maken. Er werd wel spontaan 
een extra onderdeel ingelast: de kinderen van Stap 1 gingen tussen de 5e en 6e ronde naar buiten 
voor een sneeuwballengevecht. Naar verluid was Ger IJzermans, jeugdleider bij De Pion, nog het 
fanatiekst tijdens dit onderdeel! Het Brabants meisjeskampioenschap in Waalwijk, dat eveneens op 
19 december plaatsvond, had nog het meest te lijden onder het winterweer. Er waren nauwelijks 
deelneemsters, waardoor het hele toernooi feitelijk een mislukking werd. In de meeste leeftijdscate-
gorieën gold dat wie het winterweer trotseerde en op kwam dagen meteen tot winnares werd 
uitgeroepen. Toch balen: baan je jezelf door sneeuw en ijs een weg naar Waalwijk, kun je nog niet 
spelen, omdat je de enige deelneemster bent!
Schaken is uiteindelijk geen onderdeel van Winterspelen geworden, omdat men het programma daar 
toch te druk vond. Achteraf is dat maar goed ook. Schaken hoort misschien op de Zomerspelen, 
maar zeker niet op de Winterspelen!

Bij de interne competitie van vorige week trotseerden nog behoorlijk wat leden het winterweer om 
een potje te komen schaken. Zo konden toch weer 5 partijen afgewerkt worden; Cor Lazeroms was 
vrijgeloot. Er zaten nog een paar hele leuke partijen bij ook. De meest verrassende was die tussen 
Louis van Mechelen en Jan Rijkse. Louis zat uitstekend te spelen en Jan wist geen voordeel te 
bereiken. Toen Jan alsnog voordeel wou forceren, kreeg hij het deksel op de neus en ging Louis er 
met het volle punt vandoor. Ger van Aalst had er tegen Wim Soeters zin in. Zijn stukken stormden 
naar voor en vielen massaal Wims koningsstelling aan. Met succes en Ger haalde een prachtige 
overwinning binnen. Ook Joost Asselbergs ging tegen Toon de Rooij flink in de aanval. Toon hield 
stand, maar het kostte hem wel een handvol pionnen, wat hem opbrak in het eindspel. Cees 
Buurman kon niet verrassen tegen Ad Bruijns. Ad maakte hem al op de 14e zet een stuk afhandig en 
gaf dat voordeel niet meer uit handen. 
Jan Konings gooide tegen Kees van Hogeloon eveneens alles op de aanval. Hij offerde een stuk om 
wat te forceren, maar dat pakte verkeerd uit en Kees wist de partij vervolgens met een stuk meer 
eenvoudig te winnen. Er zat nog een hele mooie combinatie in de partij, maar die was zo diep dat 
het zeer begrijpelijk is dat geen van beide spelers die gezien heeft. (Zie diagram) 
De meest voor de hand liggende zet is de pion op b4 meteen terug te nemen, maar Jan kwam met 
een betere zet op de proppen: 16.Pf3-g5. Een uitstekende zet, maar er zat, zo leerde analyse van 
schaakprogramma Fritz achteraf, nog iets veel mooiers in. 
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Hier had Jan Konings (met wit) 16.La2xf7+! kunnen spelen. Als zwart het geofferde stuk niet 
neemt, wint Jan een pion plus de kwaliteit, als zwart wel neemt loopt het nog slechter met zwart af: 
16...,Kg8xf7 17.Pf3-g5+. Op 17...,Kf8 volgt 18.Pe6 met damewinst. Na 17...,Kf7-g8 speelt wit 
18.De2-e6+,Kg8-h8 (18...,.Kf8 19Df7#) 19.Pg5-f7+,Kh8-g8 20.Pf7-h6,Kg8-h8 (zie diagram) 
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21.De6-g8+,Te8xg8 (of 18.Pxg8) 22.Ph6-f7 mat. 

Als Jan Konings deze combinatie van 7 zetten diep achter het bord gezien had, hadden we hem 
terstond aangemeld voor de Grootmeestergroep van het schaaktoernooi in Wijk Aan Zee. Maar ook 
al is deze variant niet op het bord gekomen, het was toch de moeite waard op hem te laten zien en 
hij toont aan hoe schitterend schaken kan zijn. Een leuke variant om voor te schotelen aan de eerste 
de beste nitwit die nog durft te beweren dat schaken saai is! 

 


