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a4tje 

juni 2012 
 
 

Van de voorzitter 
 
Dit is het laatste a4tje van dit seizoen. De interne 
competities zijn uitgespeeld. De externe competities zijn 
eveneens klaar. En hoe! Promotie van ons eerste team 
naar de KNSB. 
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het spelen in de 
KNSB-competitie gestart. Eén van de gevolgen is dat 
ons vertrouwde ERU-toernooi, al sinds mensenheugenis 
te spelen op de laatste zaterdag van november, 
samenvalt met de eerste speeldag van ons eerste 
achttal. Vandaar dat het toernooi dit jaar wordt gespeeld 
op de eerste zaterdag van december: vergeet u het niet 
te noteren: zaterdag 1 december 2012.  
 
Het overige schaakleven voltrok zich volgens al jaren 
bekende patronen. Het ERU-toernooi in november, de 
jaarlijkse match met onze buurgemeente Bodegraven 
tussen Kerst en Nieuwjaar, het Winterkosttoernooi in 
februari, het Zuid West Utrecht Forensisch toernooi, 
zojuist in mei gespeeld en tenslotte, nog gaande, het 
Open Kampioenschap Woerden. 
Wat mij betreft een mooi en evenwichtig opgebouwd 
seizoen.  
Qua organisatie werden we hardhandig met onze neus 
op het feit gedrukt dat één wedstrijdleider zonder 
achtervang danig kwetsbaar is. Dat hebben jullie kunnen 
merken. Maar we menen die problemen achter ons te 
hebben gelaten.  
Wat mij nog rest is jullie een mooie, zonnige zomer toe 
te wensen.  
Ik hoop jullie weer te mogen begroeten op onze 
jaarvergadering op 4 september en anders op de eerste 
speeldag op dinsdag 11 september 2012. 
 
Dick van der Windt    
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Woerden 2 seizoen 2011-2012 

Jullie hebben gedurende het afgelopen 
seizoen in ons maandelijkse A4tje vast 
het reilen en zeilen van team Woerden 2 
gemist. Daarom nu een beknopt verslag 
van de gehele competitie. 

Na het kampioenschap van Woerden 3 in 
de competitie 2010-2011 mocht Woerden 
2 het proberen in de 1e klasse B, een 
uitdaging maar ook een zware opgave. En 
dat kwam ook uit, want van de 9 
wedstrijden werden er 8 verloren en werd 
er 1 keer gelijk gespeeld met als resultaat 
dat we gedegradeerd zijn naar de 2e 
klasse. We waren met een groot aantal 1e 
teams ingedeeld, waarbij met name aan 
de hogere borden het verschil in rating 
vaak 200-300 punten bedroeg. Voor 

gedetailleerde informatie verwijs ik naar de 
SGS-website. 
 
De standaardopstelling van ons team was: 
Henk de Heer, Ton Strik, Peter Dupain, 
Jan Pool, Wim Veelenturf, Jan Pronk, 
Henk Dankers en Bart de Leeuw.  
Als invallers zijn ingezet: Jan Hoosbeek, 
Dick Hagoort, Ad Goes, Hans Ossebaar, 
Carl Schoor en Jan Bulk. 
De conclusie is dat Woerden 2 in deze 
bezetting een maatje te klein is voor de 1e 
klasse. Het was echter een positieve 
ervaring, er is op het scherpst van de 
snede door ons team op dit niveau 
gestreden en we hebben het onze 
tegenstanders zeker niet gemakkelijk 
gemaakt! 
 
Teamleider Jan Pool

 
 

 
 

Echt gedroomd 
 
Afgelopen week  hebben 3 teams van de 
schaakclub woerden met groot succes 
deelgenomen aan de Woerdense triatlon. 
3 x 3 schakers met elk een discipline 
(zwemmen-fietsen- hardlopen) lieten  dit 
jaar heel Woerden zien dat schakers nog 
op sportief gebied veel meer kunnen dan 
schaken.  
 
Team 1: Marcel met geblokte schaaktrui 
begon op de zwemafstand  en werd 
gevolgd door Sten op de fiets, waarna 
Gerard lopend op tijd finishte. 
 
Team 2: Floor startte met het zwemmen, 
daar reed Jim zijn traject op de fiets, 
waarna Ad op een weergaloze manier 
atletisch lopend de finish bereikte. 
Ook het damesteam van onze club stond 
haar mannetje. Pia nam een forse duik en 
nam het zwemdeel voor haar rekening. 
Mariet pakte de fiets en nadat zij haar 
afstand had voltooid, maakte Wilma het 
lopend fantastisch af.  
 
Kortom de schaakclub had weer van zich 
laten horen ! 
 

Dat had je gedroomd. 
Inderdaad !!! 
 
Jan Bulk   

 

 

Cor de Leeuw 
 
Cor is voor zeker 2 maanden  weer terug 
op Mariaoord-Vinkeveen, kamer 16  - 2e 
etage. 
Voor wie hem bezoeken wil, bel hem even 
op nummer 06-54355739 
  
Jan  Bulk 
 
 

 

Correctie 
 
Mijn column in het vorige a4tje riep 
misverstanden op. Stel u gerust, het was 
een gefingeerd verhaaltje waarin geen 
enkele vergelijking met onze club stand 
houdt. Zoiets als de droom van Jan 
hierboven.  
 
Leo de Vos
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Matbeelden 
 
Wanneer je tegen een klein kind speelt 
dat net heeft leren schaken, dan zal hij 
waarschijnlijk het slaan van stukken 
belangrijker vinden dan mat zetten van 
de vijandelijke koning. Zo zit dat nou 
eenmaal bij kleine kinderen. Op zich 
niet zo vreemd, het is immers zo dat bij 
veel andere sporten of spelletjes het 
gaat om het hebben van meer 
materiaal, meer punten of meer geld. 
Bij schaken echter niet! En dat is nou 
misschien juist wel het leuke eraan. Bij 
schaken hoef je niet per se meer 
materiaal te hebben dan de 
tegenstander om te kunnen winnen. Je 
kunt zelfs alles wat je hebt opofferen 
om dat ene ultieme doel te bereiken: 

het mat zetten van de vijandelijke 
koning! Bovendien kun je met schaken 
bijna altijd nog winnen al sta je 
helemaal hopeloos verloren. Want geef 
nou toe: wie van jullie is nog nooit in 
een glad gewonnen stelling mat achter 
de paaltjes gezet?! Daarom is het 
onderwerp van deze maand: 
matbeelden! 
 
Definitie van een matbeeld 
Een matbeeld is de manier waarop alle 
stukken die betrokken zijn bij het mat 
(dus ook die van de tegenstander) 
samenwerken! Ter illustratie zal ik met 
een voorbeeld beginnen:

 

   
 
In het bovenstaande diagram geeft de 
toren de zwarte koning schaak terwijl 
het paard alle vluchtvelden ontneemt. 
Merk ook op dat het zonder de zwarte 
pion geen mat geweest zou zijn. Deze 
pion is dus ook onderdeel van het 
matbeeld! Het is belangrijk om te 
begrijpen dat er vele variaties mogelijk 
zijn op het matbeeld. Zo maakt het 
bijvoorbeeld voor het matbeeld niet uit 
of de toren op h5, h4, h3, h2 of h1 
staat en het maakt ook niet uit als het 
een dame is. Het matbeeld blijft 
hetzelfde. Ook wanneer we 
bijvoorbeeld alles 1, 2 of 3 rij(en) naar 
beneden opschuiven of wanneer we 

het bord spiegelen en het mat tegen de 
linker bordrand plaatsen verandert dit 
niets aan het matbeeld. Een bepaald 
soort matbeeld bevat dus een grote 
mate van vrijheid! 
 
Verschillende matbeelden: 
Omdat er zoveel verschillende 
matbeelden zijn, zal het u misschien 
niet verbazen dat ze allemaal een 
naam hebben gekregen. Zo heet het 
mat in het voorbeelddiagram 
bijvoorbeeld het Anastasia’s mat. 
Hieronder staan nog enkele andere 
matbeelden met de bijbehorende 
namen.

 



4 
 

   
“Achterste rij mat” of “mat achter de paaltjes” “Arabieren mat” 
 
 
 

   
“Blackburne’s mat”     “Boden’s mat” 
 
 
 

   
“Hoek mat”      “Damiano’s mat”  
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“Epaulette mat”     “Greco’s mat” 
 
  
 

   
“Haak mat”      “Lolli’s mat” 
 
  
 

   
“Anderssen’s mat”     “Morphy’s mat”  
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“Pillsbury’s mat”     “Reti’s mat”  
 
 
Oefeningen 
We sluiten af met een paar oefeningen. Hierin zullen de matbeelden die hierboven 
behandeld zijn aan de orde komen. De oefeningen gaan van makkelijk naar moeilijk! 
 

   
1) Wit aan zet, wint!     2) Zwart aan zet, wint! 
 
 

   
3) Zwart aan zet, wint!    4) Wit aan zet, wint! 
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5) Wit aan zet, wint!     6) Zwart aan zet, wint! 
 

   
7) Wit aan zet, wint!     8) Wit aan zet, wint! (moeilijk!!) 
 
Sten Goes 
 
Antwoorden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) 1 Dxe7+ fxe6 (op 1 …De7 komt: 2 Dxe7#) 2 Lg6# (Boden’s mat) 

2) 1 … Pe2+ Kh1 2 Dxh2+ Kxh2 3 Th4# (Anastasia’s mat) 

3) 1 … Dg4+ Kh2 3 Pf3+ Kh1 4 Dh3! Lxh3 5 Th2# (Arabieren mat)  

4) 1 Dd8+ Kxd8 2 Lg5 (dubbelschaak!) Kc7 (op 2 … Ke8 komt: 3 Td8#) 2  3 Ld8# (Reti’s  mat) 

5) 1 axb4 Dxa1 2 Kd2 Dxh1 (Na 2 … Dxb2 gaat zwart op dezelfde wijze mat! En na 2 … Pe5 komt 3 

Lxe5 Dxh1 4 Dxf7 met dodelijke dreigingen!) 3 Dxc6+ bxc6 4 La6# (Boden’s mat) 

6) 1… Ph3+ Kh1 2 Pxf2+ Kg1 (ook 2 … Dxf2 3 Lxf2+ is hopeloos) 3 Pxe4+ Kh1 4 Pg3+ hxg3 5 

Dh4# (Greco’s mat) 

7) 1 Txd6! Txd6 2 Df6! gxf6 (de enige manier om de dreiging Dxg7 op te heffen)  3 Tg3+ Kh8 4 

Lxf6# (Morphy’s mat) 

8) 1 Pxd5!! Pe8 (op 1 … Pxd5 is 2 Dxg7# mat en op 1 … exd5 komt 2 Dxf6!) 2 Pf6+! Pxf6 3 Dxf6 

gxf6 4 Tg1+ Kh8 5 Lxf6# (Morphy’s mat) 
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Schaakmind: Er is genoeg geld! 
  
Annemarie Benschop plaatste de 
volgende column op www.schaaksite.nl  
 
Geld? In een column over schaakmind? 
Wat heeft dat met elkaar te maken?  
Nou, alles, want geld bepaalt letterlijk de 
speelruimte! Voor het organiseren van 
toernooien en van trainingen, voor het 
bestaan van clubs en ‘last but not least’ 
om te leven als prof-schaker is geld nodig.  
De beschikbaarheid van geld heeft een 
grote invloed op wat mogelijk is en wat 
niet.  
 
Geld is voor een deel een mentale 
kwestie. Het gaat er om hoe we denken en 
praten over geld en over mogelijkheden en 
onmogelijkheden.  
Het goede nieuws is: dat kunnen we 
rechtstreeks beïnvloeden!  
 
De laatste tijd hoorde ik weinig vrolijke 
berichten zoals: “Er zijn steeds minder 
sponsors.” “Als je schaaktrainer bent is het 
nou eenmaal geen vetpot.” “Zonder de 
subsidie van NOC-NSF moeten er 
activiteiten van de KNSB geschrapt 
worden.” “Als je beroepsschaker wilt zijn 
dan moet je tegenwoordig minimaal 2700 
hebben om genoeg te verdienen.” 
 
Het verhaal over geld in de schaaksport is 
op dit moment: er is een tekort aan geld 
en het wordt alleen maar moeilijker. Ja, 
maar zul je zeggen, er is toch een 
financiële crisis! Die treft iedereen, dus 
ook de schaaksport. Logisch!  
 
We vinden het zo logisch dat we niet eens 
overwegen of er nog een ander verhaal 
denkbaar is.  
 
En wat er dus gebeurt, is dat we zelf dat 
verhaal bevestigen en versterken. Luister 
bijvoorbeeld maar eens naar discussies 
over contributie-verhoging bij schaakclubs. 

Iedereen, bestuurders en leden, gaat er al 
van tevoren vanuit dat contributie-
verhoging een enorm probleem is. Terwijl 
in andere sporten contributies soms twee, 
drie keer zo hoog zijn en iedereen dat 
vanzelfsprekend vindt! 
 
Wij zijn ongemerkt bevooroordeeld (‘er is 
niet genoeg geld’) en daardoor nemen we 
selectief waar. Immers: Is er een gebrek 
aan geld in de wereld? Nee, er is oneindig 
veel geld. Waarom zouden wij daarvan 
niet wat meer kunnen aantrekken?  
Laten we een ander verhaal gaan vertellen 
over geld! Laten we het hebben over 
mogelijkheden! 
 
Als je goed kijkt zijn er ook in de 
schaakwereld heel andere verhalen, tegen 
de hoofdstroom in. Over clubs die bloeien 
en groeien, over toernooien die bruisen en 
over genoeg geld beschikken. Laten we 
eens naar hun verhalen luisteren en ons 
daardoor laten inspireren. Er is meer 
mogelijk dan je soms denkt, als je je 
openstelt en gaat kijken wat er is!  
 
Zo stapte ik een tijdje terug in mijn 
woonplaats Woerden de schaakclub 
binnen en werd daar hartelijk ontvangen. 
We raakten in gesprek over schaken en 
over het leven. De sfeer was goed en er 
werd veel gelachen. Toen het ging over 
het organiseren van een evenement werd 
ik aangenaam verrast door optimistische 
geluiden als ‘dat regelen we wel’, ‘we 
vinden altijd sponsors’. En ja... zo ging het 
ook!  
 
Ken jij zo’n ‘ander’ verhaal dat je wilt 
delen, of heb je tips of opmerkingen: dan 
nodig ik je van harte uit om te reageren! 
 
Anne-Marie Benschop is mental coach 
(zie www.your-self.nl) en voormalig 
Nederlands dameskampioen
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