DOOR ZETTEN
SCHAAK MAAR RAAK!
A C A D E M Y

03

22

VOOR JEUGDIGE SCHAKERS & SCHAAKSTERS

met uitleg, tips & trucs, oefeningen,
schaakpuzzels, boeken- & filmtips,
leuke & bijzondere schaakproducten
en natuurlijk Leo, Sophie & Huub

INHOUDSOPGAVE
04

EVEN VOORSTELLEN

05

DOOR ZETTEN

076

LEO VERTELT ...

08

GEEF MAT IN 1

10

SCHAAKPRAAT

11

MEER SCHAAKPRAAT

12

HET PAARDENSPRONG-SPEL

13

GEEF MAT IN 2

14

VIJF OP EEN RIJ SPELEN

© 2021, Schaak maar raak! Academy
Uitgegeven in eigen beheer.
Alle rechten voorbehouden.
Deze uitgave mag alleen compleet en in ongewijzigde vorm worden gedeeld en verspreid. Dit mag zowel geprint als
in elektronische vorm. In alle overige gevallen dient er eerst schri�elijke toestemming te worden verkregen van de
uitgever.

INHOUDSOPGAVE
SPEUREN MET SOPHIE

16

OEFENEN

17

WIE IS AAN ZET?

18

SCHAAK-SUDOKU

19

DETECTIVE SOPHIE KRUL

20

GEEF NOOIT OP!

22

OPLOSSINGEN

23

SAMEN GENIETEN
VAN HET SCHAAK

SPEL
EVEN VOORSTELLEN
Hoi! Mijn naam is Huub van der Logt en ik woon in Niekerk (Gr.). Ik geef al meer dan 40
jaar schaaklessen en begon in 2015 met de „Schaak maar raak! Academy”.
Met de „Schaak maar raak! Academy” help ik onder andere scholen bij alles wat te maken
heeft met schaken op school. Maar ik organiseer ook veel activiteiten om iedereen te
laten ontdekken hoe leuk het schaakSPEL is. Ik heb een eigen jeugdschaakclub opgericht
en daarnaast bedenk en maak ik heel veel schaakproducten (bv. Ruimteschaak,
Rekenschaak) en schrijf ik veel (waaronder inmiddels drie boeken: “Chess Mov(i)es”,
“Speurtocht naar de gouden Koning” en “Help, mijn kind schaakt!”).
Hoi! Mijn naam is Leo Leeuw en ik ben ... je raadt het al ... een leeuw. Ik ken Huub nu al vele
jaren en samen hebben we al het nodige meegemaakt. Let vooral op al mijn goede tips en
trucs want die gaan je zeker helpen om nog beter te schaken dan je nu al doet.
Samen met Huub heb ik het boek “Speurtocht naar de gouden Koning” geschreven en dat
is een heel ander schaakboek geworden dan je ooit heb gezien ... de eerste en enige echte
schaak-speurtocht!
Goed onthouden dus “Leo Leeuw” ... met twee keer een L.
Hoi! Krul is de naam, Sophie Krul en ik ben van beroep detective. Maar ik ben niet zo
maar een detective, ik ben de enige, de eerste en tevens dus de beste schaakspeurder.
Ben je een zet kwijt en kun je deze niet meer vinden, dan ben ik degene die je kan helpen.
In iedere stelling zoek ik én vind ik met mijn krullen en vergrootglas de beste zet.
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DOOR ZETTEN
Dit is de eerste uitgave van “DOOR ZETTEN” in 2022 en er is weer veel te lezen, spelen en puzzelen. Het is inmiddels al de
achtste editie. Het digitale schaaktijdschrift “DOOR ZETTEN” is speciaal bedoeld voor jeugdige schakers en schaaksters.
Speciaal voor jou dus en het maakt niet uit of je al heel goed kunt schaken of het misschien nog aan het leren bent, want in
“DOOR ZETTEN” is genoeg leuks voor iedereen te vinden.
Het tijdschrift “DOOR ZETTEN” is helemaal gratis te downloaden en je mag het ook doorsturen naar alle andere schakers en
schaaksters die je kent. Mocht je op school ook schaakles krijgen, dan kun je “DOOR ZETTEN” ook laten zien aan je juf of
meester en kunnen jullie “DOOR ZETTEN” gebruiken in de schaaklessen.
“DOOR ZETTEN” verschijnt vier keer per jaar op 15 september, 15 december, 15 maart en 15 juni.
Vaste medewerkers aan “DOOR ZETTEN” zijn Sophie, Leo en Huub. Op de pagina links kun je iets meer over ze lezen. Alle drie
gaan ze zorgen dat je veel leuks, bijzonders en slims in “DOOR ZETTEN” gaat lezen.
Maar ook jij kunt helpen om “DOOR ZETTEN” nog beter en leuker te maken. Heb je een leuk (schaak-)verhaal, schaakpartij,
foto of tekening dan kun je die opsturen en dan krijgt het een mooi plekje in de volgende uitgave van “DOOR ZETTEN”.
Wij wensen jullie veel plezier met je reis door de schaakwereld en we horen graag je reactie op deze editie van “DOOR
ZETTEN”. Stuur je reacties, vragen en ideeën naar info@schaakmaarraak.nl.
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wordt schaken nog leuker en
spannender.
De producten van Chess for Fun zĳn zowel bedoeld voor de beginnende
als gevorderde schaker/schaakster. Jong en oud kunnen samen plezier
beleven met de bĳzondere schaakvarianten. Tevens zĳn een aantal van de
schaakproducten uitstekend geschikt om al spelend (beter)te leren schaken.
Chess for Fun schaakproducten zĳn voor thuis, voor op school, voor de
schaakclub én zĳn originele kado’s!

KIJK SNEL OP: SCHAAKMAARRAAK.NL

CHESS for FUN

™
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SCHAAK MAAR RAAK! ACADEMY

Bloemersmastraat 40
9822 AD Niekerk
06 30796868
info@schaakmaarraak.nl
schaakmaarraak.nl

DOOR ZETTEN
LEO VERTELT ...
Hallo schaakvrienden en -vriendinnen.
Wisten jullie dat er mensen zijn, groot en klein, die nog niet kunnen schaken?
Er zijn mensen die denken dat schaken een heel moeilijk spel is of zelfs een
heel saai spel. Wij weten natuurlijk wel beter, want schaken is helemaal niet
zo moeilijk om te leren en het is zeker niet saai.
Maar als je ouders, broertje of zusje niets met schaken heeft dan is het niet
makkelijk om lekker thuis met iemand te schaken.
Misschien helpt het als je ze “stiekum” alvast een beetje leert schaken. Sssst,
dit is ons geheimpje. Ik zal je vertellen hoe het werkt.
Huub heeft “het Paardensprong-spel” gemaakt. Het bord van dit spel lijkt totaal
niet op een schaakbord en er zijn ook geen schaakstukken bij nodig. Maar
zoals de naam van het spel al aangeeft gaat het om paarden en toevallig lopen
die paarden in dit spel net zo als de paarden in het schaakspel. Zo leert en
oefent iedereen dus toch iets van het schaakspel .... zonder dat ze het in de
gaten hebben. Slim toch? Meer over dit spel lees je verderop in deze uitgave.

Tot de volgende keer!

DOOR ZETTEN
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GEEF MAT IN
Je wint bij schaken door de ander mat te zetten.
Het is dus handig als je ook de zet kunt vinden
waarmee je de ander mat zet.
Een beetje oefenen kan geen kwaad. Daarom
zijn hier een aantal oefeningen waarbij iedere
keer wit aan zet is én in één zet kan winnen.

1

De vorige keer was de hoofdrol voor het Paard, maar deze keer is de
hoofdrol voor de Loper. De Loper kan in alle stellingen mat geven. Teken
een pijl om te laten zien welke zet jij zou spelen.
Bij diagram 1 t/m 6 is wit aan zet en bij de laatste drie is zwart aan zet.
*oplossingen staan op pagina 23

Succes!
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SCHAAKPRAAT
Bij het schaken worden allerlei vreemde woorden gebruikt. Als je leert schaken hoor je al
snel woorden als “mat”, “pat” en “remise”, maar er zijn nog veel meer vreemde woorden die
schakers gebruiken.
Ik ga je helpen bij het leren begrijpen van “SCHAAKPRAAT”. Vorige keer vertelde ik je over
de “ZUGZWANG”. Deze keer een lekker moeilijk woord, namelijk “FIANCHETTO”.
Kom je zelf een raar schaakwoord tegen, laat het me dan weten en dan vertel ik je er de
volgende keer over.

Het woord “fianchetto” komt uit het Italiaans. Het Italiaanse woord “fianco” betekend in
het Nederlands “flank”. “Flank” is een woord dat je misschien ook niet kent want in het
Nederlands gebruiken we het niet zo vaak. Makkelijker te onthouden is “zijkanten”.
Bij “fianchetto” gaat het om een bijzondere manier waarop je de zijkanten van
je stelling gebruikt.
In de afbeelding rechts zie je wat een “fianchetto” is, eigenlijk zie je het daar
zelfs vier keer! De b- of g-pion gaat een stapje naar voren om plaats te maken
voor een Loper. Die Loper heeft dan een hele mooie lange diagonaal (schuine
lijn) waar hij zowel voor de verdediging als voor de aanval kan helpen.

Je kunt een “fianchetto” ook goed gebruiken om je Koning heel goed te
bewaken. Kijk maar eens naar de afbeelding rechts waar wit de zetten 1. Pf3,
2. g3, 3. Lg2 en 4. 0-0 heeft gedaan. Het zal niet meevallen voor zwart om de
witte Koning zo aan te vallen.

Een heel bijzonder manier van het “fianchetto” is het “dubbele fianchetto”. In
de afbeelding rechts zie je dat bij zwart.
Ga jij het “fianchetto” zelf ook eens proberen? Laat me maar weten hoe dat
ging.

Tot de volgende keer!
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MEER SCHAAKPRAAT
Deze keer was Leo Leeuw een beetje in de war geraakt door het woord van mijn
Schaakpraat. Leo dacht namelijk dat “fianchetto” een lekkere Italiaanse pasta was. Het
bracht me wel op het idee om jullie eens te vertellen hoe de schaakstukken in twee andere
talen heten. Ik heb gekozen voor het Engels en het Duits.
Nederlands

Koning
Dame
Toren
Loper
Paard
Pion

Engels
King
Queen
Rook
Bishop
Knight
Pawn

Duits
König
Dame
Turm
Läufer
Springer
Bauer

NU ZIJN JULLIE AAN DE BEURT!
Ik noem in drie talen door elkaar welke schaakstukken je op het bord moet zetten. Daarna
moet je ook nog even vertellen met welke zet wit mat in één zet kan geven.
*oplossing staat op pagina 23
Wit:
König h1 / Rook b1 / Loper f3 / Knight b4 / Pion g2 h2
Zwart:
King b8 / Toren c8 / Läufer f5 / Pawn a7 g6
Wit is in deze stelling aan zet en kan in 1 zet mat geven. Zie jij welke zet wit moet spelen?
Wit geeft mat met de zet: _____________________
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EEN PARELTJE
Natuurlijk is het leuk om een schaakpartij te winnen, maar nog leuker is het als je een partij op een
heel mooie manier wint. Soms lukt dat en dat soort pareltjes wil ik jullie hier laten zien.
In de onderstaande stelling is de zwarte Koning al in de problemen, maar ook wit moet goed
opletten. De speler met de witte stukken was gelukkig goed wakker en vond een prachtige zet
waarmee het ineens mat in 3 zetten is.
Lukt het jou om te vinden hoe wit dit doet?

*oplossing staat op pagina 23
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HET PAARDENSPRONG-SPEL
12

Er is weer een nieuw spel verschenen bij “Chess for Fun” en
het heet “het Paardensprong-spel”. Dit is een bijzonder spel
geworden, want zowel schakers als niet-schakers kunnen dit
spel samen spelen.
Het enige dat je ervoor moet kennen is hoe een Paard springt
in het schaakspel. Dit spel is dan ook een heel goede manier
om juist de paardensprong van het schaakspel te oefenen.
Het leuke aan dit spel is dat je het met 4 personen kunt spelen én dat
je niet alleen slim moet spelen maar ook een beetje geluk moet
hebben om te winnen.

2

Bij het Paardensprong-spel gaat het erom dat je je vier
paarden naar de stallen weet te brengen. Iedere keer
dat je dat lukt verdien je punten. Extra punten kun je
onderweg verdienen op de velden met een ster.
Natuurlijk gaat je paard nog sneller als hij goed eet,
dus als je op een veld met een appel komt mag je extra
sprongen verder.

10

2

De punten die de spelers behalen kun je ofwel zelf bijhouden op een
papiertje, maar je kunt dit ook doen op het fraaie scorebord (zie
afbeelding rechts)dat bij het spel hoort.
Natuurlijk zijn er onderweg de nodige hindernissen die de paarden
moeten omzeilen. Zo zijn er slootjes waar overheen gesprongen moet
worden en zijn er muren waar de paarden omheen of overheen
moeten springen.

BESTEL:
Het Paardensprong-spel

Het spel stopt als iemand al zijn paarden naar de stallen heeft weten
te brengen. Máár, dat wil niet zeggen dat die persoon ook de winnaar
is, want de winnaar is de speler die dan de meeste punten heeft!
Je moet dus slim spelen en pas met je laatste paard naar de stal gaan
als je onderweg genoeg punten heb weten te verdienen om te winnen.
Bestellen kan met de QR-code of via de onderstaande link:
https://www.kossiesdesign.nl/schaken/schaakproducten/
paardensprongspel
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GEEF MAT IN
Hallo beste beginnende top-schaakspeurders. Om
een top-schaakspeurder te worden moet je veel
oefenen. Je moet alle schaaktrucs leren en weten
wanneer je ze moet gebruiken. Alleen dan kun je in
iedere schaakstelling de beste zet vinden. Wie van
jullie vond de opgaven op pagina 10 “Geef mat in 1”
erg makkelijk? Als jij dat bent, dan zul je vast en
zeker deze opgaven een grotere uitdaging vinden.

Kun jij alle 9 puzzels
oplossen?

4

7

14

2

Mat in 1 zet is gewoon heel goed kijken. Mat in 2 zetten is een stuk
lastiger. Jij doet een zet, dan doet de ander een zet en dan moet de
volgende zet van jou mat zijn. Flink speuren dus maar!
*oplossingen staan op pagina 23
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VIJF OP EEN RIJ
SPELEN

Dit is een spelletje dat je kunt spelen als je weet hoe de
schaakstukken bewegen.
Ieder van de twee spelers krijgt een Koning, Dame, Toren,
Loper en Paard.

Om beurten mag een speler deze op een leeg veld zetten en zo proberen
5 van zijn stukken op een rij te krijgen. Dat mag horizontaal, verticaal of
diagonaal (schuin).
Als alle stukken op het bord staan en
niemand heeft vijf stukken op een rij
doen de spelers om beurten een zet
met een van hun eigen stukken.
De stukken bewegen dan net zo als op
het schaakbord, máár je mag geen
stuk van de ander slaan.
Wie het als eerste lukt om vijf stukken
op een rij te krijgen is de winaar.
Veel plezier en succes!
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Hallo beste schaakspeurders. Om een top schaakspeurder te worden moet je
heel veel oefenen. Je moet niet alleen alle schaaktrucs kennen, maar je moet
ook weten wanneer je ze moet gebruiken. Alleen dan kun je in iedere
schaakstelling de beste zet vinden.
Natuurlijk kun je dat niet even leren tussen het eten van twee boterhammen
met pindakaas, daar is iets meer aandacht en tijd voor nodig. We gaan stap
voor stap van jou een echte schaakspeurder maken. We gaan dat doen door
“achteruit” te gaan werken.
Hi, hi .... ja, daar snap je waarschijnlijk nog niets van, maar het is toch echt zo
... we gaan achteruit werken. We gaan dus beginnen bij het eind en als we het
goed doen eindigen we dan bij het begin. Oh, ik hou van dit soort rare zinnen.
Maar goed, laten we beginnen dan zie je vanzelf wat ik bedoel.
TIP: Speel mee door de stellingen op een eigen schaakbord op te zetten!

SPEUREN MET SOPHIE
In de vorige edities van “Speuren met Sophie” hebben we gekeken naar
“stikmat”, “Anastasia’s mat” en “mat achter de paaltjes”. Deze keer kijken
we naar het “Arabisch mat”. Het gaat hier om de prachtige samenwerking
tussen een Toren en een Paard
In de stelling die je links ziet is wit aan zet en kan in één zet mat geven.
De oplossing is niet al te moeilijk, want na 1. Tg8# is het mat. De zwarte
Koning is gevangen door de witte Toren en het witte Paard.

In de stelling links is het ietsje lastiger, maar met wat speurwerk lukt het
je vast wel.
Wit is aan zet en gaat in twee zetten mat geven. Denk goed aan de vorige
stelling.
Eerst geven we schaak met 1. Txh6+. De enige zet voor zwart is 1. ... ,gxh6.
Maar nu geeft wit mat met 2. Tg8#.

Nu is het weer tijd voor het echte speurwerk!
Wit is aan zet en kan in drie zetten mat geven. Dat gaat je nu vast en zeker
lukken!
Eerst speelt wit, 1. Pf6+ Na 1. ... , Kh8 volgt dan 2. Txh6+. Zwart kan dan
alleen nog 2. ... , gxh6 spelen, maar dan is het na 3. Tg8# mat!
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Het “Arabisch mat” komt niet alleen in schaakpuzzels voor,
maar ook in echte schaakpartijen.
De stelling die je rechts ziet is uit een partij tussen Daniel
Fridman en Aleksandr Lenderman.
Zet de stelling maar eens op je eigen schaakbord op en
speur dan op je allerbest naar de zet die je zou spelen met
zwart.
Denk goed aan de samenwerking van Toren en Paard.
Als je de bladzijde omkeert kun je lezen of je de juiste zet
heb gevonden.

OEFENEN
Wit kan niet anders dan met 3. Lxh3 de Dame te
slaan, maar na 3. ... , Th2# is het mat.
Zwart verrast nu zijn tegenstander met de
prachtige zet, 2. ... , Dh3+!.
Wit moet nu wel 2. Kh1 spelen.
Zwart speelt 1. ... , Pf3+!.
Zwart kan op een heel fraaie manier winnen. Al zijn
stukken staan dicht in de buurt van de witte
Koning, terwijl de meeste witte stukken juist ver
weg staan.
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WIE IS AAN ZET?
Als iemand je een schaakstelling laat zien en
vraagt wie je denkt dat er beter staat of wie
er gaat winnen is er één vraag die je altijd als
eerste moet stellen:

Wie is aan zet?
Het maakt vaak heel veel uit wie er aan zet
is. Kijk maar eens naar het voorbeeld in het
diagram rechts. Beide spelers hebben een
Koning en twee pionnen, wordt het dus
remise?
Kun jij ontdekken wat de uitslag wordt als
zwart aan zet is? Kun je daarna ook ontdekken wat de uitslag wordt als wit aan zet
is?
Als zwart aan zet is, is het niet zo heel moeilijk om te zien wat de
uitslag wordt.
Zwart speelt 1. ... , b5 (zie diagram links).
Als wit 2. axb5 speelt, slaat zwart terug met 2. ... , axb5. Daarna is
de overgebleven zwarte pion niet meer tegen te houden en zal
promoveren tot een Dame, waarna zwart eenvoudig wint.

Als wit aan zet is, loopt het echter heel anders áls wit tenminste als
eerste zet 1. a5! speelt (zie diagram links).
Door deze zet kunnen de beide zwarte pionnen ineens niet meer
vooruit.
Omdat zwart iedere keer wel een zet moet doen wordt de zwarte
Koning naar h8 gedreven. Bijvoorbeeld: 1. ... , Kh7 2. Kg5 , Kg7 3.
h6 , Kh7 4. Kh5 , Kh8 5. Kg6 , Kg8 6. h7+ , Kh8 7. Kh6

De stelling in het diagram links is nu bereikt en zwart is aan zet.
De enige zet die zwart kan spelen is 7. ... , b6 of 7. ... , b5.
In beide gevallen slaat wit de pion met 8. axb6 of 8. axb6ep (enpassant).
Er zal dan volgen 9. b7 en 10 b8D mat en wit wint dus.
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SCHAAK-SUDOKU
Lukt het je op deze schaak-sudoku op te lossen?
De 9 schaakstukken die je boven het bord ziet staan moeten:
- samen iedere keer een blokje van 9 velden vullen;
- horizontaal (van links naar rechts) een rij van 9 velden vullen waarbij ieder stuk maar
één keer op die rij mag voorkomen;
- verticaal (van boven naar beneden) een kolom van 9 velden vullen waarbij ieder stuk
maar één keer in die kolom mag voorkomen.
Veel puzzel-plezier gewenst!

*oplossing staat op pagina 23
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DETECTIVE SOPHIE KRUL
Het is weer tijd voor Sophie Krul, of eigenlijk
moet ik zeggen detective Sophie Krul.
Met haar haarscherpe blik, grote glimlach én
haar altijd aanwezige krullen onderzoekt ze
schaakstellingen die een geheim verbergen.
Detective Sophie Krul ontdekt en onthult al die
geheimen en wij mogen met haar meekijken.
Hallo beste schaakspeurders,
Deze keer 2 stellingen die prachtig speurwerk
opleveren. De eerste is uit een partij tussen
twee grootmeesters in het TataSteel schaaktoernooi van dit jaar.
Pak je eigen schaakspel en speur met me mee!

Deze stelling kwam voor in een partij tussen twee heel sterke grootmeesters, Niels Grandelius met wit en Richard Rapport met zwart.
Zwart is aan zet en is duidelijk aan het aanvallen. Als de zwarte Dame
op veld b2 kan komen is het zelfs al mat, maar de witte Dame op e1
zorgt er voor dat niet niet zo maar gaat, of lukt het zwart toch?
Laten we maar eens goed speuren naar een slimme zet voor zwart!

Zwart heeft een heel slim plannetje dat
begint met de zet 1. ... , Th1!.
Kijk maar eens goed naar deze stelling.
Wit kan nu niet 2. Dxb4 spelen, want
dan is het na 2. ... , Txd1 mat.

Als de witte Dame de zwarte Toren
slaat met 2. Dxh1, dan volgt 2. ... , Dc3.
Nu kan zwart op de volgende zet wel
mat geven op b2 en er is niets wat wit er
nog tegen kan doen.
De zet 1. ... , Th1! was prachtig
speurwerk van Richard Rapport.
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DETECTIVE SOPHIE KRUL
De tweede stelling is deze keer best wel lastig.
Wit is aan zet en heeft een pion minder, maar
wit is ook aan het aanvallen met zijn twee
Torens op de h-lijn.
Hoe kan wit echter nu verder gaan met zijn
aanval?
Mijn speurneus kriebelt weer, dus er moet iets
bijzonders aan de hand zijn. Heb jij ook al een
kriebelende speurneus?
Laten we maar eens kijken ....

Wit speelt 1. Dxg5.
Dat is even schrikken voor zwart. Geeft
wit zo maar zijn Dame weg?
Zwart moet wel slaan want anders is hij
gewoon een Paard kwijt, dus 1. ... , fxg5.

Nu het zwarte Paard weg is kunnen de
witte Torens aanvallen.
Er volgt 2. Th8+ , Kf7 3. T8h7+, Kg8 en
4. Txc7.
Nu is de stelling ineens heel anders en
heeft wit een stuk meer en is er nog
steeds een aanval,
Dat was het weer voor deze keer, ons schaakspeurwerk zit er weer op.
Ik hoop dat je het ook leuk vond om mee te speuren. Vergeet niet in
iedere stelling van je eigen partijen even goed te speuren je zult af en
toe de meest verrassende en fantastische zetten vinden ..... als je maar
blijft speuren!
Succes en tot de volgende keer!
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GEEF NOOIT OP!
22

Soms zit het niet mee in je partij. Een
foute zet kan er voor zorgen dat je
ineens helemaal verloren lijkt te
staan. Dat is natuurlijk knap balen!
MAAR !!!
Geef niet te snel op en blijf juist ook
als je slechter of verloren lijkt te
staan zoeken naar goede zetten en
kansen.
In de stelling links lijkt wit helemaal
verloren te staan. Niet alleen staat
hij materiaal achter, maar ook dreigt
de zwarte a-pion te promoveren.
Of is het toch net anders?

Wit speelde 1. c3 en valt de zwarte Dame aan. Waar moet deze nu
naar toe?
Na 1. ... , Dxc3 of 1. ... , Dc5 volgt 2. Pe4+ en wint wit de zwarte
Dame.
Na 1. ... , Db2 of 1. ... , Da3 of 1. ... , Da5 of 1. ... , Db6 volgt 2. Pc4+ en
wint wit de zwarte Dame.
De zwarte Dame kan alleen nog veilig 1. ... , Dxf4 spelen.
Nu speelt wit echter 2. g3 en valt weer de zwarte Dame aan.
De zwarte Dame heeft geen enkel veld meer waar ze veilig naartoe
kan zonder geslagen te worden, of dat wit een vork kan geven met
het Paard op het veld c4 of e4 en daarna de zwarte Dame wint.

Op de rood gemarkeerde velden wordt de zwarte Dame meteen
geslagen.
Op de geel gemarkeerde velden kan wit door Pc4 of Pe4 de zwarte
Dame met een vork winnen.
Zet de stelling maar eens op je eigen schaakbord op. Je kunt dan
alle zetten van de zwarte Dame naspelen en controleren.

Wat eerst een verloren stelling leek te zijn, blijkt nu ineens een gewonnen stelling voor wit
te zijn. Denk hier maar aan als je ooit veel slechter komt te staan in een schaakpartij en ga
dan goed op zoek naar verborgen kansen die er misschien nog zijn. Natuurlijk is dat niet
altijd het geval, maar soms heb je geluk en weet je remise te maken of zelfs te winnen.

OPLOSSINGEN

8
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GEEF MAT IN 1
1) 1. Le4#

4) 1. Ld8#

7) 1. ... , Lf5#

2) 1. Lf8#

5) 1. La5#

8) 1. ... , La2#

3) 1. Lh6#

6) 1. Lb3#

9) 1. ... , Lg4#

MEER SCHAAKPRAAT
De oplossing is 1. Pa6#.

EEN PARELTJE
Wit wint op een prachtige manier met 1. Df6+!! , gxf6 en dan 2. gxf6#.

GEEF MAT IN 2

4) 1. Txc4+, Dxc4 2. Pxa7#

8) 1. Pc6+, Dxc6 2. De7#

1) 1. Dxf7+, Pxf7 2. Pg6#

5) 1. Tg8+, Txg8 2. Pf7#

9) 1. Dxf8+, Lxf8 2. Pf6#

2) 1. Tf7+, Pxf7 2. Ph7#

6) 1. Dxd8+, Txd8 2. Te8#

3) 1. Pg6+, hxg6 2. Th4#

7) 1. Dg6+, Kf8 2. Ta8#

SCHAAK-SUDOKU

De volgende uitgave van
“DOOR ZETTEN”
verschijnt op
15 juni 2022.
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DOOR ZETTEN
Waarschijnlijk heb je al ontdekt dat het schaakspel een erg leuk
spelletje is, want anders zou je vast niet een schaaktijdschrift als dit zijn
gaan lezen.
“DOOR ZETTEN” is een tijdschrift dat precies voor jou is bedoeld. Voor
jeugdige schakers en schaaksters die nieuwsgierig zijn om meer van het
schaakspel te leren en er nog meer plezier aan te beleven.
„DOOR ZETTEN” bevat verhalen, uitleg en tips, leuke en bijzondere
schaakpuzzels en verteld over originele en bijzondere manieren om
samen of alleen van het schaakspel te genieten.
Uiteraard hoor ik graag jullie reacties en ik hoop dat je niet
vergeet ook anderen te vertellen over “DOOR ZETTEN”. Laat het
vooral ook op school zien, want ik weet zeker dat de schaaklessen
op school nog leuker zullen worden met alles wat er in “DOOR
ZETTEN” is te lezen.

Huub van der Logt
Schaak maar raak! Academy

Bloemersmastraat 40
9822 AD Niekerk
06 30796868
info@schaakmaarraak.nl
www.schaakmaarraak.nl

