
Oet de Pen, november ’06 

uitgave SV Leudal 1 

    Oet de Pen    

 
Beste schaakvrienden en vriendinnen. 
Voor jullie ligt de nieuwe Oet de Pen. Het is de bedoeling dat we Oet de Pen weer 
regelmatig gaan uitbrengen waarbij de nadruk ligt op algemene informatie over onze 
schaakclub.  
 

• Overweldigend succes jeugdopleiding. 
Maar liefst 18 nieuwe leden voor stap 1. Afgelopen weken is SV Leudal gestart met 
een nieuwe cursus stap 1. Maar liefst 18 deelnemers hebben zich gemeld. Een 
geweldig succes. De instructeurs Frits Smeets en Hans Kivits zijn in hun nopjes met 
deze grote groep. Dit betekent dat schaken nog steeds leeft bij de jeugd. Ze komen 
uit de hele regio. Van Kessel, Neer, Nunhem, Egchel, Roermond, Weert en natuurlijk 
Haelen. De kinderen zijn enthousiast en werken vol ijver aan de opdrachten.  
Al in november van dit jaar zullen ook zij gaan deelnemen aan de wedstrijden voor 
de interne competitie. 
''Belangrijk is dat de kinderen plezier in het schaken hebben. De rest is bijzaak'', 
aldus Hans Kivits. 
 
En voor diegene die alle opdrachten in één keer goed weet te maken is er natuurlijk 
de greep uit de Leudal-grabbelton. Hiermee worden de kinderen met een leuk prijsje 
beloond. 
 
 

• Nu de eerste schaak oefeningen: 
Wit is aan zet en geeft mat in 2. (Oplossingen staan op de laatste pagina). 
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herfstpuzzel. 
 
Zie onderstaand diagram. Wit is aan zet en geeft mat in 1. 
 
De oplossing voor de herfstpuzzel kunnen jullie voor 18 december in leveren bij Iwan 
Sentjens, Violier 23, 6081 CD te Haelen. 
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Dan alweer de laatste oefeningen maar het zijn niet de eenvoudigste opgaven, 
namelijk Toren eindspelen. 
 
Wit begint en wint. 
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Oplossingen pagina 1 +2: Mat in 2: 
 
Opgave 1: 
1.b8P+ Kb6 2.Lc5# 

 
Opgave 2: 
1.Tf6 Lxf6 2.Lxf6# 

 
Opgave 3: 
1.b7 Pab6 2.b8P# 
of 
1.b7 Txe7 2.bxa8D# 

 
Opgave 4: 
1.Ke1 Kc1 2.Dd1# 

of 
1.Ke1 Pc5 2.Dxb2# 

 
Opgave 5: 
1.Lg8 Kf3 2.Ld5# 
of 
1.Lg8 Kd3 2.Lxh7# 
of 
1.Lg8 Kf5 2.De6# 
of 
1.Lg8 Ke5 2.De6# 
of 
1.Lg8 h6 2.Dd5# 
 

Opgave 6: 
1.c5 Kc6 2.De8# 
of 
1.c5 Ke6 2.Dd6# 

 
 
Oplossingen Toren eindspelen: 
 
Opgave 1: 
1.Tb7+ Ka8 2.Tcb6 Thg8 3.Ta7# 
of 
1.Tb7+ Ka8 2.Tcb6 Th7 3.Txh7 Tf7 4.Th8+ Tf8 5.Txf8# 
 
Wat gebeurt er als wit op zet 4 niet Th8+ doet maar de aanlokkelijke zwarte toren op 
f7 neemt? 
 

Opgave 2: 
1.Tee7 Ta8 2.Th7+ Kg8 3.Tdg7+ Kf8 4.Th8# 
of 
1.Tee7 Kg8 2.Kg6 Kf8 3.Tf7+ Kg8 4.Tg7+ Kh8 5.Th7+ Kg8 6.Tdg7+ Kf8 7.Th8# 


