
Vertrouw nooit een vrijgevige schaker
Sinterklaas rijdt deze dagen weer over de daken om kadootjes uit te delen. Het is een mooie 
tijd, een tijd van kado's geven en kado's krijgen. 

Op het schaakbord worden niet zomaar kado's gegeven. Als een schaker op het bord wat 
weggeeft is het per ongeluk – een blunder, waarvan de vrijgevige schaker zelf stevig baalt – 
of expres, maar dan wel met de bedoeling er meer dan het gegevene voor terug te krijgen. 
Een betere stelling, aanvalskansen, een stuk dat minstens zoveel waard is of zelfs mat. Als 
een schaker een pion weggeeft die voor degene die de pion pakt fatale gevolgen heeft, 
spreken we van een “vergiftigde pion”. De tegenstander neemt de pion, maar het geschenk 
bevat een venijnig gif en de ontvanger van het geschenk bezuurt al snel het aannemen van 
dat geschenk. Zoals in het volgende partijfragment uit een partij in de interne competitie van
Eeuwig Schaak: 



Wit speelt 24.Dd3-e3 en laat de dekking van de pion op d5 los. Een slordigheidje, of 
doelbewust? Zwart ziet zijn kans schoon om de pion die hij achterstond terug te winnen: 
24...,Pb6xd5? 25.De3-e5+ en wit wint het paard. Zwart had iets achterdochtiger moeten 
zijn. 

Op donderdagavond 5 december gaat de clubavond van Eeuwig Schaak gewoon door. Er 
wordt dan geen competitie gespeeld, omdat te verwachten valt dat een aantal leden toch 
liever thuis Sinterklaas zal vieren. Daarmee ligt de interne competitie overigens wel wat 
weken stil. Op de clubavond van 28 november was er geen interne competitie ingepland, 5 
december is het Sinterklaas en de week erop, op 12 december, speelt het viertal van de 
Avondcompetitie tegen Schaakhoeve. Die wedstrijd is een week vervroegd in verband met 
het jaarlijks Kersttoernooi in Hoeven op 19 december. Of op 5 december weer giftige 
pionnen worden weggegeven of onvrijwillig echte kado's op het bord worden weggegeven 
zullen we nog wel zien. Kado's van schakers wantrouwen geldt alleen voor hetgeen op het 
bord gebeurt; als een schaker een drankje aanbiedt is heel normaal en is er geen enkele 
reden dat te wantrouwen. Er zijn al vele jaren geen schakers overleden door gif in hun drank
en dat zal bij Eeuwig Schaak ook zeker nooit gebeuren! 
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