
Шахматы в Украине!  

(Schaken in Oekraïne!)   

Deel III 

Door Kim Clabbers 

Nu de winter hier echt is begonnen (soms 

overdag al  5 graden vorst) speelt het schaak-

leven zich hier niet meer op straat af. Alleen 

op de markt zie je nog af en toe verkopers 

onderling een partijtje pionnen schuiven te-

gen de verveling.   

Ook het stadje Glugov valt hier langzaam in 

winterslaap. Samen met Aleksandr Kelbas, 

de lokale schaakleraar, hebben we gepro-

beerd om een overdekt winterkwartier te 

vinden om het betere blitz- en rapidwerk on-

verstoord te laten doorgaan de komende 

maanden. In een naburige muziekschool 

kunnen we voor 30 euro per maand een lo-

kaal huren. Dit komt neer op een luttele con-

tributie van  1 euro per persoon per maand. 

Helaas haakten daarom vele schakers af. 

Meer uit gierigheid dan uit armoede vermoed 

ik. Jammer, maar het is niet anders. Schakers 

zijn af en toe net mensen. Daarom heb ik 

deze keer weinig live nieuws uit het Oost-

front. 

Wel heb ik inmiddels genoeg schaakvriend-

jes opgedaan om regelmatig  thuis of in een 

café te spelen. Eventuele verschillen in 

speelsterkte reduceren we doorgaans middels 

consumptie van bier of gedestilleerd ☺.  

Alweer een tijdje geleden heb ik op een boe-

kenmarkt in Kiev een boekje gekocht van 

A.M. Titarenko met daarin 660 schaakopga-

ven, oplopende van mat in 2 tot mat in 7 (!).  

Afgelopen weekend ben ik erin begonnen 

maar zelfs de mat-in-twee’s laten mijn be-

scheiden 1600-rating-hersenpan al goed ko-

ken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Wit geeft mat in 2 

B) Mat in 2 met de witte dame op c3 ipv b2 

C) Mat in 2 met de zwarte koning op h6 ipv 

d1 

 

 

 

 

 

 

 

D) Wit geeft mat in 2 

E) Nu met de witte koning op e5 ipv b4 

F) Nu met de witte koning op d1 ipv b4 

En? Waren ze te doen? Ik heb maar de helft  

van de juiste oplossingen zelf kunnen vinden. 

Nooit gedacht dat ik zo mijn kop zou breken 

over een mat-in-twee. Maar goed, ik ben 

weer een winteravond doorgekomen. ☺ 

Schaakstudie en wedstrijdmentaliteit zijn 

hier nu eenmaal harder dan bij ons. Leuke 

boekjes zoals bijvoorbeeld de Nederlandse 

stappenmethode, met af en een plaatje van 

een grappige pion of verdrietige koning, be-

staan hier niet. Schaakstudie betekent hier 

ouderwets hard blokken en saaie boeken 

doorwerken. Het is niet toevallig dat deze 

Spartaanse aanpak al vele wereldkampioenen 

heeft voortgebracht, t.w. Botwinnik,  



Kasparov en Kramnik.  

Een landgenoot die onlangs kennis heeft ge-

maakt met het hoge niveau hier is de Neder-

landse jonge meester Robert Ris (23), die 

onlangs als laatste is geëindigd op een toer-

nooi in Lvov. Met 2400 rating denk je toch 

aardig te kunnen schaken, maar hij eindigde 

met 2,5 uit 9 op de laatste plaats. 

(http://robertris.blogspot.com/) 

Voorlopig zal het ook nog een hele tijd duren 

voordat de oude kracht van de soviet-

schaakschool is uitgewerkt. Op het kandida-

tentoernooi dit jaar in Kazan, waarin werd 

bepaald wie Anand mag uitdagen voor de 

tweekamp om de wereldtitel in 2012, kwa-

men maar liefst zeven van de acht spelers uit 

de voormalige Soviet-Unie (en daarbij nog 

de Bulgaar Topalov die ook nog goed Rus-

sisch spreekt).  Ofwel de absolute nachtmer-

rie van Bobby Fischer, die een grote hekel 

had aan communisten.  Boris Gelfand (42) 

heeft dit toernooi gewonnen en voor het eerst 

zal Anand (41) de “jongste” zijn  tijdens een 

WK match.   

Om jullie bezig te houden tijdens de kerstda-

gen nog enkele puzzels. Aangezien de feest-

dagen niet alleen bedoeld zijn om te schaken, 

maar ook als functie hebben om goede wijn 

en lekker bier te nuttigen, zal ik het bij mat-

in-twee laten en geen mat-in-zeven laten af-

drukken. Daat mat(s) ik jullie weer, Venlo! 
☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

G) Wit zet mat in 2  

H) Mat in 2 zonder de loper op b4  

I) Mat in 2 met een zwarte pion op b5 

 

 

 

 

 

 

 

J) Wit zet mat in 2 

K) Mat in 2 met de dame op e8 ipv f8 J) Wit 

zet mat in 2 

L) Mat in 2 met de witte koning op h4 ipv e7   

     Potje op het strand. 

    Of op de camping. Het kan hier overal. 

 

 



Ik weet niet of dit clubblad nog uitkomt vóór 

het gongschaken op 2e Kerstdag. Zo ja, dan 

hoop ik jullie daar te treffen. En zo nee, dan 

zien we elkaar later en  wens ik jullie alvast 

een gezond schaakjaar 2012 toe! 

Schaaxe! 

Ким Клабберс,  

KimClabbers@yahoo.com 

 

 

 

Oplossingen: 

A) 1.Pc1, Ke1 2.De2#  

B) 1.Ke4, Ke2 2.De1#  

C) 1.Dh8+, Kg6 2.Pe5# 

D) 1.Dc1, Kd4 2.Dc3#  

E) 1.Ld1, Kc3 2.Dd4#  

F) 1.Ld5, Kc3 2.Dd2# 

G) 1.Lc3, Kf8 2.Td8#  

H) 1.Kf6, Kf8 2.Td8#  

I) 1.Le7, b4 2.Td8# 

J) 1.Ke6, Kg6 2.Dh6#  

K) 1.Kf8, Kh8 2.Dh5#  

L) 1.Kg4, Kg6 2. Dg8# 
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