
Belg geeft schaakles
De volwassen leden van Eeuwig Schaak krijgen dit seizoen schaaktraining van de Belg Jan Gooris. 
Dit gebeurt door het toezenden van trainingsbladen per e-mail met tips en opgaven. Jan Gooris 
behoort in België tot de schaaktop en deed in 2010 mee aan het nationaal Belgisch kampioenschap, 
samen met o.a. Stefan Dockx en Robert Schuermans, die beiden externe competitie spelen voor De 
Pion uit Roosendaal. 

Jan Gooris in actie tijdens het Belgisch nationaal schaakkampioenschap

Vorige week kwam Jan Gooris persoonlijk langs in Rucphen en gaf daar een simultaan voor de 
leden van Eeuwig Schaak. Ab Witkamp wist Jan Gooris op remise te houden, de anderen verloren 
van Jan Gooris. Ab Witkamp wist zijn succes wel te verklaren: “Ik ben getrouwd met een Belgische, 
dus ik weet wel hoe ik Belgen moet aanpakken”, grapte hij. Er verschenen op elk bord wel 
attractieve partijen, want Jan Gooris heeft een frisse aanvalsstijl. Bovendien is Jan Gooris een 
aimabel persoon, waardoor het ook nog eens een gezellige en gemoedelijke schaakavond werd, 
zoals dat bij Eeuwig Schaak eigenlijk wekelijks vaste prik is. 
Dat Jan Gooris bijzonder creatieve zetten weet te toveren op het schaakbord blijkt wel uit het 
volgende voorbeeld, een fragment uit één van zijn partijen van vorige week: 
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4 +t+ + T5
4+n+ +lOo5
4o+w+oO +5
4+oN + + 5
4 + + H +5
4+ B + + 5
4pP +qPpP5
4+ Rr+ K 5
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Jan Gooris (met wit uiteraard, als simultaangever) speelde hier 20.Lc3xf6! Is dit een correct 
stukoffer of een doldriest wanhoopsoffensief? We zullen eens kijken wat er gebeurt als zwart het 
stuk neemt: 



A1. 20....,gxf6 21.Txc5,Dxc5 22.Td7+, en afhankelijk van waar de koning heen vlucht volgt er 
23.Pxe6+ of Dxe6+ met fatale afloop voor zwart. 
A2:  20...,gxf6  21.Txc5,De8 en wit blijft een pion voor in betere stelling. 
B1. 20...,Kxf6 21.Txc5,Dxc5 22.Dxe6+,Kg5 23.h4+,Kxh4 (23...,Kxf4? 24.g3+,Kf3 25.Td3+,De3 
26.Txe3 mat) 24.Td4,Dxd4 (andere zetten zijn slechts uitstel van executie) 25.g3+,Kg5 
26.Ph3+,Kh5 27.Df5+,Kh6 28.Dg5 mat. 
B2: 20...,Kxf6 21.Txc5,De4 en wit blijft een pion voor in betere stelling. 

Natuurlijk hadden geen van beiden spelers deze varianten tijdens de simultaan gezien; het is 
wijsheid van Fritz in de analyse achteraf. De varianten tonen wel aan dat het stukoffer correct was. 
Jan Gooris offerde zonder iets door te rekenen puur op intuïtie en die intuïtie liet hem niet in de 
steek, zoals dat meestal is bij goede schakers. In de partij speelde de zwartspeler 20...,Th8-g8 en 
vloog toen ook heel hard van het bord af. 


