
Nieuwjaarsraadsel 

Terugblikkend op het afgelopen jaar bedacht ik dat er nog steeds een complete set van 24 

openingsboeken bij mij thuis staat waarvoor ik (op verzoek van de weduwe van ons aller 

Wim Versnel) nog een goede bestemming zoek. De boeken zijn door een keur van 

grootmeesters geschreven, uitgegeven door Sportverlag Berlijn, en door Wim Versnel 

gekocht in 2000. Het zijn betere openingsboekjes dan de 12 deeltjes van Euwe uit de jaren 

50 waaraan ik nog steeds meer dan genoeg heb. Dus wie deze boeken wint groeit in 2016 

geheid uit tot een geduchte tegenstander van iedereen op onze club! Ik geef ze graag weg 

aan (een jonger?) iemand, aan wie ze beter besteed zijn. Maar aan wie? Daarvoor heb ik een 

stelling uit de recente interne competitie geplukt waarin ik met remise wist weg te komen: 

 

 

 

Ronde 5,  26-10-2015, 

Ik had zwart tegen Mykola Pechenizkiy die 

mij platwalste op de onverdedigbare 

damevleugel, zodat ik in wanhoop nog wat 

probeerde door met dame en loper naar de 

koningsvleugel te gaan. Het werd toch nog 

remise na: 

1…Lxf2+ 2.Txf2 Dc1+ 3.Kh2 Dh6+ 4.Kg3 De3+ 

5.Tf3 De1+ 6.Kh2 Dh4+ 7.Th3 Df4+ 8.Kg1 

Dc1+ 9.Kf2 Dd2+ 10.Kf3 Dd3+ 11.Kg4 De2+ 

12.Kg3 De3+ met eeuwig schaak. 

 

 

 

Vraag1: Wie gaat het eerst in de fout? 

Vraag2: Als wit i.p.v. 6.Kh2 6.Kg4 had aangedurfd, en zwart  6…h5+ had gespeeld, is het dan 

nog steeds remise, of verliest wit zelfs nog? 

Vraag3: Als zwart alle “gedoe” van het berekenen van varianten waarbij de witte koning via 

g3 dreigt te vluchten wil vermijden is dan 1…Lg3 een safere  weg naar remise? 

De winnaars  (maximaal 4; bij meer goede oplossingen wordt er gediscrimineerd op leeftijd: 

wie heeft er waarschijnlijk het langst plezier van?!), krijgen dus samen 24  prachtige 

openingsboeken! 

Oplossingen naar J.Toorman@onsnet.nu vóór 11 jan 2016. 

Wie inzendt belooft daarbij plechtig geheel zelfstandig , dus zonder computer of andere 

schaker, de oplossing te hebben gevonden.  

                                                                    Prettige jaarwisseling! 

                                                                                                                    Jan Toorman 


