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Nieuwsbrief kerst 2021  

 

Fons wint kersttoernooi!    

 
Beste leden; 
  

Kersttoernooi  
Afgelopen zaterdag 18 december kwamen 17 
Onesimus-leden en 4 oud-leden, Ruud Neumeijer, 
Fokke Lindeboom, Hans Hollander en Harry 
Elgershuizen, op het Onesimus kersttoernooi af.  
Na twee jaar van corona lock-downs konden we 
nog net voor de volgende corona lock-down, dit 
evenement organiseren.  
De toernooideelnemers werden door Gaby goed 
verzorgt met koffie, thee, bier, oliebollen, belegde 
broodjes en kerststol.    
 

Verloop  
Het toernooi verliep na de 1e ronde wat rommelig. Na de eerste ronde liep het 
computerprogramma vast. In plaats van één groep met 21 deelnemers werden we 
handmatig ingedeeld in 3 groepen van 7 deelnemers waarna er snelschaak-finales waren 
tussen de nummers 1 uit de 3 groepen om de uiteindelijke winnaar te bepalen ……  
En dat werd Fons Scholvinck door in de snelschaak-finale van de nummers 1 Hans 
Hollander en Murdoch Mac Lean achter zich te laten. Fons mocht uit handen van Marcel 

van der Linden de prestigieuze Westermann-trofee in ontvangst nemen.  

 

 
 

Uit de dolblije reactie werd duidelijk dat het winnen van de  

prestigieuze Westermann-trofee 
 het hoogtepunt is uit de schaakcarrière van Fons! 
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Impressie kersttoernooi 
 

 

 

 
Lock-down  
Na het kersttoernooi werden de maatregelen van de lock-down verzwaard en verlengt tot 
14 januari …… Tot 14 januari zullen we digitale clubavonden organiseren op Lichess.  
In de boekenrubriek aandacht voor een eindspelboekje ….. wellicht een middel om deze 
donkere lock-down kerstdagen door te komen en aan je eindspelkennis te werken.   
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Boekenrubriek kerst 2021   

 
Eindspelen  
 

 

Komt je ook wel eens het goede advies tegen als je beter wil worden in schaken dan is 
goede kennis van het eindspel benodigd. Maar ja tijd en zin om in eindspelen steken 
…….. en waar moet je beginnen? Aan een klassieke pil “Practical Chess Endings” van Paul 
Keres of de nieuwe pil “100 Endgames You Must Know” van Jesus de la Villa?  
Hieronder een kleine zoektocht naar een geschikt eindspelboek voor een modale 
clubschaker.  
 
Praktische schaaklessen 4  
Wie van de oudere generaties clubschakers is 
niet opgegroeid met de Praktische 
Schaaklessen van oud-wereldkampioen Euwe?  
 
Uit deel 1 en 2 heb ik als jeugdspeler leren 
schaken. Deel 3 “Openingsrepertoire” gebruik 
ik nog steeds voor openingenstudie. Echter in 
deel 4 “Theoretische en praktische eindspelen” 
liep ik helemaal vast. In mijn beleving 
behandelde Euwe hier eindeloos theoretische  
toreneindspelen. Het is een van de weinige 
schaakboeken waarin ik begonnen ben en 
halverwege ben blijven steken. Ondanks dat ik 
de boeken van Euwe zeer waardeer.     
 
Na 25 jaar pauze nam ik bij Onesimus het 
schaken weer op. Echter dat eindspelboek van 
Euwe, dat moest toch anders. Naast 
Praktische Schaaklessen Deel 4, had ik ooit 
het boekje (115 bladzijden op A6-formaat) 
“Wat iedere schaker van het eindspel moet 
weten” van Joeri Awerbach aangeschaft.  
Laat ik dat eens proberen …  
 

 

 

 

 

Wat iedere schaker van het eindspel moet weten 
De schrijver Joeri Awerbach werd in 1922 geboren uit 
een huwelijk tussen een Duits Joodse vader en een 
Russische moeder wat in het tsaristische Rusland 
verboden was maar in de toen jonge Sovjet-Unie 
mogelijk werd.  
Awerbach is één keer, in 1954, kampioen van de 
Sovjet-Unie geworden. In de tijd dat dit kampioenschap 
het sterkst bezette schaaktoernooi van de wereld was.  
 
Awerbach is vooral bekend geworden als 
eindspelspecialist, hij schreef dikke pillen over 
eindspelen. Bekend in Nederland onder de titel 
“Lehrbuch der Schachendspiele” met de groene 
omslagkaften. 
 
Het boekje heeft Awerbach in 2 weken geschreven. Het 
achterliggende idee was dat iedereen die het boekje las, 
basiskennis kreeg van de elementaire eindspelen. Het 
boekje is in meer dan 20 talen vertaald. 
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Inhoud  
Het boekje bestaat uit 5 hoofdstukken.   
 
1. Matzetten van de koning 
In dit eerste hoofdstuk komt mat zetten van de koning met koning en dame, koning en 
toren, koning met 2 lopers en koning met loper en paard.  
 
2. Stukken tegen stukken 
Hierin worden eindspelen van één sterker stuk tegen een zwakker stuk behandeld zoals 
een koning met dame tegen koning met toren tegen koning met loper of paard.  
 
3. Stukken tegen pion   
Hoe kunnen zware stukken, dame en toren, de promotie van de pion voorkomen als deze 
met steun van de koning ver is opgerukt, bij dame tegen pion tot zelfs de 7e rij, om 
vervolgens te kunnen mat zetten zoals in hoofdstuk 1. En bij de lichte stukken gaat het 
alleen om promotie van de pion voorkomen.  
 
4. Promotie van een pion 
Hierbij gaat het om promotie van dame met pion tegen dame, toren met een pion tegen 
toren met voor de eindspelkenners onder ons, de Lucena- en Philidor-stelling. En een 
licht stuk met pion tegen een ander licht stuk.  
 
5. Praktische eindspelen  
Hier worden in slechts 40 pagina’s de belangrijkste kenmerken van pion-, paard-, loper-, 
toren- en dame-eindspelen behandeld.  
 
Ervaring  
Met een beetje tempo kan je het boekje in zes weken doorwerken. Wat ik vooral uit het 
boekje geleerd heb, is uitspelen van eindspelstellingen met een pion meer.  
Terwijl ik dit boekje doornam deed ik op Chess Tempo eindspelopgaven. Bij het 
doornemen van het boekje steeg ik van een rating van ca. 1500 naar ca. 1750.  
Het heeft resultaat om eindspelen te bestuderen en is geschikt als opstap naar een 
eindspelniveau van een rating van ca. 1750 te komen.   
 
Verkrijgbaarheid 
Het boekje wordt al jaren niet meer in het Nederlands 
gedrukt maar is 2e hands goed verkrijgbaar op 
www.boekwinkeltjes.nl of bij schaakboek.nl.  
 
En als nieuw in het Engels bij Everyman Chess 
verkrijgbaar onder de titel “Chess Endings - Essential 
Knowledge”.  
 
Vervolgstudie   
Als vervolgstudie zijn boekjes met praktische eindspelen 
aan te bevelen zoals van Hans Bouwmeester: Het 
eindspel.  

 

 
 
 


