
Mat met twee lopers

Wat 2017 aan schaakpartijen zal brengen zullen we moeten afwachten. Ongetwijfeld weer 
mooie momenten, waarvan sommige nog lang besproken zullen worden. Zoals 2016 ook 
verschillende momenten kende die nog lang onthouden zullen worden. Eén ervan is het 
eindspel, dat in de partij tussen Jan Konings en Patrick Heijnen op het bord kwam. Patrick 
stond verloren, maar wist af te wikkelen naar een eindspel met alleen de koning tegen een 
koning en 2 lopers. Hetzelfde deed Kees van Hogeloon ooit in een Avondcompetitiewed-
strijd tegen Mees Willemsen (Schaakhoeve), maar Mees Willemsen wist met de 2 lopers 
toen Kees mat te zetten. (De beroemde partij Mees-Kees, waar later ook nog een film over 
is gemaakt.) Mees had zelf namelijk nog aan de jeugd van Schaakhoeve uitgelegd hoe het 
moest, maar had er desondanks nog wel enige moeite mee om het zelf te doen (wat overi-
gens met name aan de spanning in de partij te wijten was). Jan Konings had nog nooit zoiets
op het bord gehad of met een dergelijke matvoering geoefend en dan valt het niet mee zelf 
te bedenken hoe je dat nou moet doen. In de volgende stelling had hij de koning in de hoek, 
maar hoe nu verder? 

Jan speelde in de haast en misschien ook wel door de zenuwen hier Kc3-c2 en daarmee was 
de partij meteen uit. Pat en dus remise. Maar hoe had het dan wel gemoeten? Wit kan hier 
mat in 4 geven: 1.Lb3-d5,Ka1-b1 2.Kc3-b3,Kb1-a1 3.La3-b2+,Ka2-b1 4.Ld5-e4 mat. 

De zwarte koning wordt in dit geval dus niet op a1 matgezet, maar op b1. Mat zetten met 2 
lopers is lastig als je alles achter het bord moet bedenken, maar met enige oefening is het 
niet zo heel moeilijk. Het probleem met deze matvoering is echter: wanneer kom je in die 



situatie? In de 33-jarige geschiedenis van Eeuwig Schaak is het nog maar 2(!) keer voorge-
komen dat een matvoering met 2 lopers aan de orde was. En als je het oefent, maar je komt 
pas jaren en jaren later in de situatie dat je ook moet doen, ben je waarschijnlijk vergeten 
hoe het ook weer precies moest. En grote kans dat je het nooit in je leven tegen komt! Mat 
zetten met paard en loper kan ook, maar is nog veel moeilijker. De meeste schakers, ook 
ervaren schakers, beginnen daar niet eens aan en bieden gewoon remise aan. 


