
Wie zijn pionnetjes niet eert...
Bij onervaren schakers vliegen de stukken in het rond. Dan wordt daar een stuk gewonnen, 
dan gaat er daar weer één verloren... Een pionnetje meer of minder doet er dan niet toe. 
Bij ervaren schakers ligt dat anders. Zij geven normaal gesproken geen stukken weg, al 
blijven het mensen en af en toe maken mensen nu eenmaal blunders... Vaak geeft een 
pionnetje de doorslag en soms draait zelfs de hele partij om het wel of niet veroveren van 
één pion. Pionnen zijn belangrijk: ze kunnen promoveren tot dame! Kortom: wie zijn 
pionnetjes niet eert, is de partijwinst niet weert! 
In de 5e ronde van de interne competitie van Eeuwig Schaak speelden pionnetjes ook een 
grote rol. Ad Bruijns had aan Cor Lazeroms een taaie kluif, maar wist wel hier en daar een 
pionnetje mee te pikken. Het leverde hem de partijwinst op. Ook John van Helden wist 
Matti Hurkmans op die manier te verslaan. Ook John moest er trouwens nog wel hard voor 
werken, want Matti bood zeer goed tegenstand. Toon de Rooij daarentegen liet tegen Joost 
Asselbergs expres een pionnetje van het bord af meppen. Het bleek een vergiftigde pion: 
Toon kreeg er grof materiaal voor terug en won. Kees van Hogeloon won tegen Ger van 
Aalst de kwaliteit ten koste van een pion. De stelling leek muurvast te zitten, totdat Kees de 
kwaliteit terugofferde om enkele zetten later een paar cruciale pionnen te kunnen winnen. 
Het leverde Kees het volle punt op. 
Cees Buurman nam tegen Geraldine Korver geen genoegen met pionnen, maar ging voor 
stukwinst. Met succes, en hoewel Geraldine daarna nog goed tegenspel liet zien, was het 
punt voor Cees. Jan van Mechelen had geen greintje compassie met zijn vader Louis en 
speelde voluit op de koningsaanval. Jans aanval sloeg onverbiddelijk door en leverde hem 
de winst op. Jan Rijkse benutte tegen Wim Soeters prima de activiteit van met name zijn 
loper en wist Wims verdediging te kraken. Ook hij pakte het volle punt. Al met al 
resulteerde het in het volgende rijtje uitslagen, waarin twee dingen opvallen: geen enkele 
remise en een goede dag voor de zwartspelers: 

Cor Lazeroms – Ad Bruijns 0 – 1 
Wim Soeters – Jan Rijkse 0 – 1 
Joost Asselbergs – Toon de Rooij 0 – 1 
Louis van Mechelen – Jan van Mechelen 0 – 1
John van Helden – Matti Hurkmans 1 – 0 
Ger van Aalst – Kees van Hogeloon 0 – 1 
Cees Buurman – Geraldine Korver 1 – 0 

Cor Lazeroms



Stand aan kop na 5 ronden: 

1. Ad Bruijns 98
2. Jan Rijkse 94
3. Toon de Rooij 75½
4. Jan van Mechelen 65½
5. Wim Soeters 62
6. Joost Asselbergs 56½
7. Cor Lazeroms 56½
8. John van Helden 51
9. Kees van Hogeloon 43
10. Louis van Mechelen 43

Een pion kan tot dame promoveren, maar mag ook promoveren tot een ander stuk. Zoals in 
de diagramstelling, een compositie van Dolgov: 

De oplossing van dit probleem is zo ingewikkeld, dat we hem u maar gewoon geven: 
1.e8P+,Kd7 2.f8P+,Ke7 3.g8P+,Kxf8 4.g7+,Kf7 5.h8P+,Kxg8 6.Pf6+,Kxg7 7.Ph5+,Kh7 
8.Pxg3 en de a-pion promoveert. 


