
Het Halloween-gambiet
Vrijdag is het Halloween. Een Amerikaans feest dat 40 jaar geleden in Nederland zo goed 
als onbekend was, maar dat daarna net als Valentijnsdag steeds meer aandacht kreeg en 
inmiddels in Nederland niet meer weg te denken is. 

Weinigen weten dat naar dit feest ook een schaakopening is genoemd: het Halloween-
gambiet. Een gambiet is een opening, waarbij één van de spelers materiaal offert om sneller 
zijn stukken te ontwikkelen of om snel aan te kunnen vallen. Dat materiaal bestaat 
doorgaans uit een pion, maar in het Halloween-gambiet pakt wit het wat rigoureuzer aan en 
offert zelfs een heel paard. De opening wordt zelden gespeeld en als zwart het goed speelt 
verliest wit gewoon, maar het geeft wit wel degelijk kansen en vooral in vluggertjes weet 
wit regelmatig met deze opening de zwartspeler compleet te overrompelen. De opening is 
eigenlijk een variant van het Vierpaardenspel een gaat als volgt: 1.e2-e4,e7-e5 2.Pg1-
f3,Pb8-c6 3.Pb1-c3,Pg8-f6 4.Pf3xe5.

Het lijkt krankzinnig, maar als we een paar zetten verder kijken zien we waarom het toch 
behoorlijk eng uit begint te zien voor zwart: 4...,Pc6xe5 5.d2-d4,Pe5-c6 6.d4-d5.Pc6-e5 
7.f2-f4,Pe6-g6 8.e4-e5,Pf6-g8 8.d5-d6



Zwart heeft grote problemen om zijn stukken te ontwikkelen, terwijl de witte stukken heel 
snel in actie kunnen komen. De zwarte pion op d6 (de zwart wel kan slaan, maar dan slaat 
wit gewoon met de pion op e5 terug) verhindert dat zwart zich ontwikkelt en is een belang-
rijk steunpunt in de witte aanval. Het witte paard zal bijvoorbeeld proberen via b5 of d5 
binnen te vallen op c7 en ook het veld f7 zal onder vuur genomen worden. Wit moet wel 
snel toeslaan, want anders blijft hij gewoon een stuk achterstaan en breekt hem dat uiteinde-
lijk toch op. Het is dan ook vooral een geschikte opening voor zeer aanvallend ingestelde 
spelers, die er graag van begin af aan graag invliegen. Zwart beleeft bange momenten en het
loopt lang niet altijd goed af voor de zwartspeler. Als zwart niet in paniek raakt en het hoofd
koel houdt, loopt de horrorfilm voor de zwartspeler aan het eind goed af. Maar u weet het: 
niet alle horrorfilms lopen goed af! 


