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Op maandag 24 augustus verzorgden clubkampioen Ton Bodaan en voormalig Haags 

schaakkampioen Melchior Vesters een schaakquiz. Naar aanleiding van een partij tussen het 

Nederlandse snelschaaktalent Hing Ting Lai en de sterke Franse grootmeester Christian Bauer, 

gespeeld in de Limburg Open op 13 mei 2016, kregen de deelnemers enkele opgaven 

voorgeschoteld.  Zoals beloofd in het vorige nieuwsbulletin volgen hier de opgaven en de 

antwoorden. 

 

Inleiding Melchior over zijn idee om Vos,Egel en Uil te gebruiken. 

 

Er zijn drie 'typen' spelers, ik noem ze vos/egel/uil. (Vos/egel = 

ontleend aan het essay van Isaiah Berlin - 'The hedgehog and the fox', 

zie ook wikipedia. Vos en Egel heb ik toegepast op het schaken. Uil 

heb ik helemaal zelf bedacht.) 

- Vos = een direct en agressief dier, er zit niet een 'groot idee' 

achter vossenzetten. Het idee is concreet ('the fox knows many 

things') en dynamisch: de oppo beentje lichten. 

- Egel = een rustig dier. Zij spelen wel met een 'groot idee' ('the 

hedgehog knows one Big thing --> zich oprollen!), namelijk 

positioneel. Egels spelen statischer, willen veiligheid en vanuit deze 

solide/verdedigende basis langzaam voordeeltjes vergaren. 

- Uil = een wijs dier, hij ziet scherp en ver vooruit. Hij ziet of het 

spel dynamisch of statisch kan worden en of dat wat oplevert. De uil 

beoordeelt stellingen en zetten daarom op het 'perspectief' dat ze 

bieden op de lange termijn. Hierin verschilt hij van de Vos (die snel 

en concreet iets wil bereiken) en van de Egel (die ook direct veilig 

wil zijn of direct een statisch plusje wil pakken). 
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Lai,Hing Ting (2332) - Bauer,Christian (2634) [A10] 

Schaakquiz HSV Den Haag (1) 

[Melchior,TonBo] 

 

Vos zetten : dynamisch,scherp,directe tactiek,vallen zetten, risico. 

 

Egel zetten : statisch,geen complicaties,controle houden,logisch 

 

Uil zetten : strategisch,lange termijn,all round, zowel statisch als dynamisch.  

1.c2-c4 b7-b6 2.Pb1-c3 Lc8-b7 3.e2-e4 e7-e6 4.g2-g3 Vraag 1 ; 

 

 

                Stelling na 4.g3 

eerste opgave :  

Kies een zet voor zwart :  

A. f5 om asymmetrisch spel te krijgen.  

B. Pf6 wil gewoon ontwikkelen.  

C. d5 directe actie te ontwikkelen  

Geef ook aan welke zet Vos,Egel of Uil is.  

A.  

B.  

C.  

4 ... f7-f5 S.Lfl-g2 Pg8-f6 6.d2-d3 f5xe4 7.Pgl-e2 
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               Stelling na 6...fxe4 

Vraag 2 : 

 

Welke variant zou u spelen : 

. 

A.  7 ... exd3 8. Lxb7 dxe2 9.Dxe2 Pc6 en zwart offert de kwal voor complicaties. 

. 

B 7. .. d5 8. dxe4 (cxd5 exd3)  dxc4 9. Da4+ Dd710 10. Dxc4 e5 .met goede ontwikkeling 

.   

C. Pc6 om de optie Pe5 te hebben. Met tempo (aanval op c4) naar de koningsvleugel. 

. 

 

 

 

Wat is de Uil,Egel,Vos variant ? 

. 

A. ..... 

. 

B. ........ 

. 

C. .........  

 

7...Pb8-c6 8.d3xe4 Lf8-c5 9.h2-h3 0-0 10.0-0 Pc6-e5 11.b2-b3  
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             Stelling na 11.b3 

 

Vraag 3 Kies uw variant : 

. 

A. Ph5 hoopt op g4 Dh4 met sterke aanval.  

. 

B. De7 om Lb2 te beantwoorden met La3. Stevige zet , na .. d6 staat c7 gedekt en de torens 

zijn verbonden. 

. 

C. De8, richting g6. Op Lf4 komt d6, want laten slaan op e5 is prima voor zwart. 

. 

Geef ook aan wat de Vos,Egel en Uil zet is : 

. 

A. ..... 

. 

B. ...... 

. 

C. ....... 

 

11...Dd8-e8 12.Lc1-f4 d7-d6 13.a2-a3 a7-a5 14.Ta1-b1  
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               Stelling na 14.Tb1 

 

Zwart aan zet  na 14. Tb1. 

Vraag 4 . Welke variant zou u spelen : 

. 

A. 14. ..Lxa3 lokt 15. Pb5 Lc5 16. Pxc7 uit 

. 

B. Pc6 tegen b4, houdt de zwakte op a3 in stand. 

. 

C. g5 als wit e5 slaat, krijgt Lc5 een terugweg. Maar het echte idee is aanval op de koning. 

. 

Wat is de Uil,Vos,Egel... 

. 

A. ..... 

. 

B. ...... 

. 

C. ....... 

  

14...Lc5xa3 15.Pc3-b5 La3-c5 16.Pb5xc7 De8-g6  
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         Stelling na 16...Dg6 

 

 

Vraag 5 : Wit aan zet na 16… Dg6 zwart wil verder gaan met Pxe4 en dan Txf4. 

Welke variant zou u kiezen : 

. 

A. 17. Pxe6 Pxe4 18.Pxf8 met materiaalwinst. 

. 

B.  17.Pxe6 Pxe4 18. Pxc5 om de gevaarlijke loper te elimineren. 

. 

C. Lxe5 dxe5 18.Pxe6 eerst versimpelen om de aanval tegen te houden. 

. 

Wat is de Uil,Egel, Vos zet ? 

. 

A. ... 

. 

B. .... 

. 

C. .. 

  

17.Pc7xe6 Pf6xe4 18.Pe6xf8 Ta8xf8 Compensatie is duidelijk Pxf2 dreigt 19.Kg1-h2 

Lc5xf2 [19...Pe4xf2? 20.Tf1xf2 Lc5xf2 21.Lg2xb7] 20.Lf4xe5 d6xe5 21.Dd1-d3 h7-h5 

Nadeel dame ongedekt maar de aanval moet voortduren. 22.Tb1-d1 Tf8-f6 23.Dd3-d8+ 

Kg8-h7 24.Dd8-d3 Wit kan niets doen ,maar hoe kan zwart de druk opvoeren?. 24...Lb7-

c6 25.h3-h4 Kh7-h6 26.Lg2-h1 Kh6-h7 27.Lh1-g2 Tf6-f7 Zwart wil zijn dame op g4 en 

toren op d6. 28.Lg2-h3 Tf7-f8 29.Lh3-g2 Tf8-f6 30.Lg2-h1??  
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            Stelling na 30.Lh1? 

 

Vraag 6 :Hier heeft  de witspeler een fout gemaakt met 30. Lh1 en kan de grootmeester 

toeslaan. 

. 

Maar hoe ? 

. 

Geef uw varianten ( zetten en ideeën) 

 

Zwart aan zet : 

 

 

30...Dg6-g4 31.Lh1-g2 Tf6-g6?? [31...Tf6-d6 32.Dd3-f3 Lf2xg3+ 33.Pe2xg3 Dg4xh4+ 

34.Lg2-h3 Dh4xh3+ 35.Kh2xh3 Pe4-g5+] 32.Lg2-h3  

 

 

                Stelling na 32.Lh3 

 

Vraag 7 : Nadat zwart zijn kans gemist heeft moet hij nu remise maken . Geef de variant 

waarmee hij dat geforceerd kan doen. 32...Dg4xe2 33.Dd3xe2 Lf2xg3+ 34.Kh2-g1 
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[34.Kh2-h1? Pe4-f2+ 35.Kh1-g1 Pf2xh3#] 34...Lg3-f2+ 35.Kg1-h2 [35.Kg1-h1 Pe4-c3+ 

36.Td1-d5 Pc3xe2 37.Tf1xf2 Pe2-c3 en zwart wint materiaal] 35...Lf2-g3+ 36.Kh2-g1  

 

Antwoorden   

 

Vraag 1. 

na 4.g3 

UIL - ...f5, op de lange termijn levert de open f-lijn zwart perspectief op, zie de partij. 

EGEL - ...Pf6 is degelijk, bijv. 5.Lg2 c5 6.Pge2 a6 en Dc7, Le7 wordt een... egelstelling! 

VOS - ...d5?! lijkt direct, maar levert niets op: 5.exd5 exd5 6.lg2 Pf6 7.Pge2 Le7 8.O-O O-O 

9.d4 en zwart blijft met de penning zitten. 

Hij kan c6 doen, maar vergeleken met de partij heeft zwart geen dynamische kansen. 

 

Vraag 2. 

na 7.Pge2 

EGEL - ...exd3?!; Lxb7 dxe2; Dxe2 Pc6 en nu kan wit de kwal maar beter weigeren (Lxa8? 

Pd4!): 0-0! Pd4 11.Dd3 Tb8 12.Lg2! houdt een positionele plus. 

VOS - ...d5? ongeoorloofde agressie; cxd5! exd3?; Pf4! e5; Pe6! en zwart staat positioneel 

hopeloos. 

UIL - ...Pc6!, om de optie ...Pe5 te hebben. Met tempowinst (op c4) naar de koningsvleugel, 

zie de partij. 

 

Vraag 3. 

na 11.b3 

VOS - ...Ph5!?, hoopt op g4? Dh4! met sterke aanval. Maar helaas komt zwart er bij het 

beste spel niet doorheen: 12.Pa4 Pxg3 13.Pxg3 Lxf2+ 14.Txf2 Txf2 15.Kxf2 Dh4 16.Le3 Tf8+ 

17.Ke2 Dxg3 18.Dh1! en zwart heeft wel compensatie, maar niet méér. 

EGEL - ...De7?!, beetje te sjabloon. Wit doet Kh1! en dreigt f4, zwart heeft geen snelle 

counter. Merk op dat het idee ...La3 sowieso 

slecht was: Lb2 La3?; Lxa3 Dxa3; f4! wil e5, zwart staat tactisch onhandig. 

UIL - ...De8, richting g6 geeft kans op koningsaanval, zie de partij. 

 

Vraag 4. 

na 14.Tb1 

UIL - ...Lxa3, lokt Pb5 Lc5; Pxc7 uit: zwart wil een kwal offeren met ...Dg6, krijgt tactisch 

PERSPECTIEF, zie verder de partij. 

EGEL - ...Pc6!, simpel en stevig. Op Lc1 kan ...e5 (niet de enige optie, wel solide). 

VOS - ...g5!?; Lxg5 Dg6; Lxf6 Dxf6! (anders b4); Pf4 Pg6!! (deze moet je eigenlijk nog 

vooruitzien, lastig!); e5 Dg5!; Lxb7 Dxg3+; Kh1 Dxc3; 

dit ziet er leuk uit voor zwart, maar wit is aan zet en helaas is Dg4! wel sterk. 

 

Vraag 5. 

 na 16. ...Dg6, wat dreigt zwart nu? --> Pxe4 (wil Txf2) en dan Txf4 en Dxg3. 

VOS - Pxe6 Pxe4; Pxf8?! gezien de partij is dit riskant, zwart pakt f2 mee. Het wordt nu ERG 

tactisch, echt een vossenstelling. 
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UIL - Pxe6 Pxe4; Pxc5! veel beter, haalt zwarts perspectief eruit. Zwart heeft geen directe 

dreiging en wit kan structuur claimen. 

EGEL - Lxe5 dxe5; Pxe6 Pxe4; Pxc5 (als je op f8 slaat, heb je geen verbetering bereikt omdat 

zwart nu al op f2 drukt) bxc5; is okay na De1!?  

met het neutraliserende idee Pc3. Maar al met al heeft de ruil op e5 niet veel opgeleverd, 

dus kun je dit beter uitstellen. 

 

Vraag 6. 

 

Na 30.Lh1?, hoe profiteert zwart?  

30. ...Dg4!, dreigt te offeren op g3 en dan te slaan op h4. 

31.Lg2 en dan de tweede zet? 

31. ...Td6!, als wit op e4 offert, krijgt hij niet genoeg. Dus heeft hij geen keus: 

32.Df3 en dan de slotklap? 

32. ...Lxg3+!! 33.Pxg3 Dxh4+ 34.Lh3 Dxh3+! 35.Kxh3 Pg5+ wint een volle dame terug 

(omdat Td1 in staat), dus zwart houdt materiaalvoorsprong. 

 

Vraag 7. 

 

Na 32.Lh3, hoe maakt zwart remise?  

32...Dxe2! 33.Dxe2 Lxg3+ 34.Kg1 Lf2+ 35.Kh2 Lg3+ 36.Kg1 

 
 

 

 

 


