
De zin van het leven is een offer op f7
Misschien wel de mooiste manier om een schaakpartij te winnen: als wit een stuk of f7 
offeren en vervolgens de partij winnen met een prachtige aanval. Ger van Aalst flikte het 
vorige week in zijn partij tegen Cees Buurman. Hij offerde een paard op f7, had het niet 
eens helemaal doorgerekend en Cees had geen keus: als hij het niet aannam verloor hij de 
kwaliteit, omdat het paard op f7 zijn toren en dame ook nog eens tegelijkertijd aanviel. Er 
volgde een indrukwekkende aanval, waarbij de koning werd opgejaagd tot hij mat ging. Zo 
winnen maakt je schaakseizoen in één klap helemaal geslaagd! 
Ook Joost Asselbergs liet er tegen Geraldine Tanasale geen gras over groeien. Hij denderde 
met de witte dame de zwarte stelling binnen en maakte korte metten met al wat hij tegen-
kwam. Een overtuigende zege, zodoende. 
Bij de andere partijen ging het er rustiger aan toe. Jan Rijkse en Kees van Hogeloon kwa-
men in een eindspel met ongelijke lopers terecht met remise als onvermijdelijk resultaat. De 
partijen tussen Toon de Rooij en Wim Soeters en tussen Patrick Heijnen en John van Helden
zagen er ook lang remise-achtig uit, maar bij deze twee confrontaties was de afloop uitein-
delijk toch anders. Wim Soeters won een pion en wikkelde af naar een gewonnen eindspel. 
Patrick Heijnen wist als eerste een pion aan de overkant te brengen en John van Helden 
moest zijn toren geven om erger te voorkomen. Vervolgens wikkelde Patrick het vakkundig 
af naar winst. 

Uitslagen 2 ronde C-manche: 
Ger van Aalst – Cees Buurman 1 – 0 
Patrick Heijnen –  John van Helden 1 – 0 
Jan Rijkse – Kees van Hogeloon ½ – ½
Toon de Rooij – Wim Soeters 0 – 1
Joost Asselbergs – Geraldine Tanasale 1 – 0 

De Argentijnse schaker Miguel Najdorf (naar wie de Najdorf-variant van het Siciliaans is 
vernoemd) pleegde in 1947 een prachtig loperoffer op f7 tijdens een blind-simultaan. Bij 
een blind-simultaan speelt één speler tegen meerdere tegenstanders tegelijk zonder schaak-
bord. Alle stellingen moet hij dus onthouden in zijn hoofd. Tegenwoordig worden blind-
simultaans niet meer georganiseerd, omdat hij zeer slecht is gebleken voor de geestelijke 
gezondheid van degene die de blind-simultaan geeft. Miguel Najdorf deed het in 1947 dus 
nog wel en speelde tegen ene Miguel Rapolter de volgende partij. Blind, tegelijkertijd met 
meerdere partijn dus, voor de goede orde. 

1.e2-e4,e7-e5 2.Pb1-c3,Pb8-c6 3.Lf1-c4,Lf8-e7 4.f2-f4,e5xf4 5.Pg1-f3,g7-g5 6.O-O,d7-d6 
7.d2-d4,Lc8-g4 (zie diagram) 

Ger van Aalst



8.Lc4xf7+,Ke8xf7 9.Pf3-g5+,Le7xg5 10.Dd1xg4,h7-h5 11.Dg5-e2,Pc6xd4 12.De2-c4+, 
Pd4-e6 13.Lc1xf4,Lg5xf4 14.Tf1xf4,Pg8-f6 15.Ta1-f1,Th8-h6 16.Tf4-f5,c7-c6 17.e4-e5, 
d6xe5 18.Pc3-e4,Dd8-d4+ 19.Dc4xd4,Pe6xd4 20.Tf5xf6+,Th6xf6 21.Tf1xf6+,Kf7-g7 
22.c2-c3,Pd4-e2+ 23.Kg1-f1,Pe2-c1 24.Tf6-d6,Ta8-f8+ 25.Kf1-e1,Tf8-f4 26.Td6-d7+,Tf4-
f7 27.Td7xf7+,Kg7xf7 28.Ke1-d2,Pc1xa2 29.Kd2-c2 Zwart geeft op. 

Miguel Najdorf 

Miguel Najdorf is nog steeds wereldrecordhouder blind-simultaan. Hij heeft ooit tegen 45 
tegenstanders tegelijk blind gespeeld. De kans dat iemand in de nabije toekomst ook maar 
een poging zal wagen dit wereldrecord te breken is minimaal. 

Donderdag 3 april geeft Johan Goorden vanaf 20.00 uur simultaan in 't Trefpunt in Rucphen.
Niet blind, maar gewoon op het schaakbord. Deelname is gratis voor alle inwoners van de 
gemeente Rucphen. 
Dan de oplossing van de opgave van vorige week: 1.Tb7-a7+,Ka4-b5 2.Ta7-a5#. 


