
Sinterklaas schaak 

Zoals een gewaardeerd lid altijd in het Apres-Schaak concludeert, “ja, je hebt weer geluk gehad, ik geef het weer 

weg”. Zeer toepasselijk in deze Sinterklaas tijd waarin geschenken mensen een klein beetje geluk brengen en de 

gulle gevers hartelijk worden begroet. Als eigentijdse sport heeft het schaak natuurlijk ook zijn “Pieten discussie” , kun 

je beter zwart zijn of toch wit, hier laten de extremisten geen ruimte voor een regenboog compromis. Het antwoord is 

natuurlijk dat het kan varieren van de ene op de andere zet, ik heb hier wat willekeurige voorbeelden verzameld. 

 

Bij de seizoensopening trof ik Eduard en nadat zijn aanval een beetje was doodgeslagen liet hij mijn dame genereus 

binnen in zijn stelling. Hier was de schade beperkt gebleven als Eduard zich had neergelegd bij zetherhaling. Echter 

remise is geen optie, dus zijn koning vlucht naar a3 en mijn dame volgt hem op de voet. Dan besluit Eduard dat zijn 

koning daar veilig is en hij neemt met zijn dame het ongedekte paard op g6. Ben je hier liever wit of zwart?  

Oftewel moet zwart de witte schimmel op c3 nemen of is er meer te halen? 

 

 
 

27. .. b5! Hiermee wordt de koning zijn vluchtveld ontnomen, het beste vervolg is nog 28. cxb5 maar na 28. .. Lxc3 

(dreigt Db2+ Ka4 Da2 mat) moet zwart met Txc3 mat voorkomen, maar wel ten koste van zijn dame. Na 28. Pxb5 

volgt 28. .. Db2+ 29. Kb4 Dxa2+ 30.Pa3 Tb8!  en ook nu moet zwart de dame geven (De8+) om het mat na Tb4 Ka5 

Dxa3 te stoppen. De meeste andere zetten falen op Dc1 danwel Db2 met mat. Zo veel vernuft was zo vroeg in het 

seizoen niet aan mij besteed en dus ging het als volgt verder:  

27 .. Lxc3? Nu zijn de rollen omgedraaid, hoe maakt wit dit af? 

 

 

28. Pg5! Slaan kan uiteraard niet want na Th3+ verdwijnt de zwarte dame van het bord, maar er dreigt wel wat op h7. 

Zwart moet nu op jacht naar de koning, maar deze blijkt steeds te kunnen ontsnappen en het resterend eindspel wint 

voor wit. De partij vervolgde met 28. .. Db2 29. Ka4 Dxa2+ 30. Kb5 Dxb3+ 31. Kc6 hxg5 32. Th3+ Kg8 33. De6 1-0 

 

  



Het volgende voorbeeld van Sinterklaas gedrag komt uit de bondswedstrijd tegen de Stukkenjagers, mijn opponent 

had als een ware goedheiligman met stukken gestrooid om zijn pionnekes aan de overkant te krijgen. Hij heeft net  

36. c6-c7 gespeeld, het ziet er zeer dreigend uit, kan zwart deze opstomende pionen nog stoppen? 

 

 

36. .. Dc3! De onderliggende matdreiging maakt dat er nu geforceerd kan worden afgewikkeld naar een gewonnen 

eindspel, het vervolg was 37. d7 Te1+ zwart kan niet slaan met de toren omdat het mat gaat Dxe1+ Pf1 Dxf1, dus  

38. Pf1 Txd1 er dreigt weer mat, dus geen promotie maar eerst 39. Pxd1 Dxc7 40. Dxa8 Dxd7 41. Dxa6 Dxd1 42. 

Da7+ Kh6 43. De7. Zwart heeft nu een belangrijke gedekte vrijpion meer, maar hoe voorkom je eeuwig schaak? 

 

 

Zwart speelt 43. .. Dd4+ 44. Pe3 (beste zet) en dan 44. .. Dc5, waarna wit niet veel beter heeft dan dameruil en de b-

pion beslist de partij. Ik had het ongeveer zo uitgerekend, maar in vliegende tijdnood nam de Sint in mij de overhand 

en speelde ik het ontluisterende 38. .. Txf1+ en na 39. Txf1 Dxc7 40. Dxa8 Dxd7 41. Dxa6 staat er geen stuk op d1 

om terug te nemen 1-0. Terecht dat ik na de wedstrijd de zwarte piet kreeg toebedeeld voor zoveel goedgeefsheid, 

overigens moest ik die delen met Sint Narcis, die een soortgelijke actie uitvoerde. 



De volgende stelling komt uit een recente partij tegen Robin, na een onstuimige opening en dito middenspel heb ik net 

22. .. Td8 gespeeld. Wit staat hier beter, hoe maakt Robin zijn aanval af? 

 

Misschien uit angst voor Td1 geboren begint hij goed met 23. Txa4 Pxa4, maar mist hier 24. Pe6! Het paard kan niet 

worden geslagen, omdat na Dxe6 het mat op g6 of f7 alleen met het teruggeven van veel materiaal is te voorkomen. 

Echter de stelling nadat de Dame opzij is gezet is hopeloos, gezien de dreigingen van mat door Pc7 en de 

ontstuitbare pion opmars c7 – c8 dame. Edoch, hij wilde eerst de druk nog wat verder opvoeren en zijn aangevallen 

loper op c3 in veiligheid brengen door 24. Lb4?? Hoe kan zwart hier het tij keren?  

 

Het bescheiden zetje 24. .. e6 laat hier het oordeel volledig omslaan, de witte loper wordt nu aangevallen door zijn 

zwarte opponent en kan niet anders dan terug naar d2, immers na 25. Lxd8 Da5+ verliest zwart zijn Dame. Nu is 

zwart echter los en na zetten als 24.. Lc5 , 25. Tf3 Txg4 is wit zo goed als verloren. Maar ook hier slaat de angsthaas 

toe, om Pe6 te voorkomen speel ik 24. .. Th6 en Robin probeert hem weg te jagen met 25. g5 Nog steeds wint zwart 

na 25. .. e5, maar na het beroerde 25. .. Th4 kan Robin het alsnog afmaken met...?  

 

26. Pe6! Eindelijk, een paar zetten te laat, maar hier komt hij toch. Hierna kunnen de stukken terug in de zak, het 

vervolg was kort 26. .. fxe6 27. Dxe6 Tf4 28.Dg6+ 1-0 

Het schaken is een zwart-wit spel, waarbij je soms kadootjes krijgt en soms kadootjes geeft, maar dat is wel veel 

leuker dan discusieren over een bloedeloze roetveeg remise.  


