Chess Tutor Stap 1

7: Mat in één (1)
Mat
In deze les komt een belangrijke spelregel aan bod:
schaakmat of kortweg mat.
Je leert wat mat is en wat het betekent.
In deze stelling staat zwart schaak. De koning heeft nog één
veld om naar toe te gaan. Hij kan het schaak opheffen door
weg te gaan. Allemaal bekend.

Schaak opheffen is mogelijk
Ook deze stelling brengt weinig nieuws. Zwart kan het
schaak opheffen met het slaan van de dame.

Mat
Wit heeft een paard erbij gekregen. Ineens is de situatie
anders. Zwart heeft geen mogelijkheid meer om het schaak
op te heffen. Weggaan en slaan zijn beide niet mogelijk.
De koning staat schaak en zwart kan het schaak niet
opheffen: zwart staat mat.
De partij is afgelopen en wit wint. Uitslag: 1-0.
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Mat
Nog een voorbeeld met mat.
De witte loper dekt de dame. Zwart mag de dame dus niet
slaan. Ook andere velden rond de koning zijn verboden. De
witte dame controleert ze allemaal.

Vluchtvelden
Bij mat zijn verschillende zaken van belang. We nemen ze een voor een onder de loep.
Vluchtvelden
De velden waar de koning nog naar toe kan. We geven die velden altijd met een groene plus aan.
Bewaker
Het stuk dat velden van de koning afpakt, noemen we de bewaker. De dame controleert de velden b7, c7 en d7: de velden
met een rode min. Rood omdat die velden verboden gebied zijn voor de koning.

De jager
Het stuk dat schaak geeft, noemen we de jager.
Het is verleidelijk om schaak te geven, maar dit schaak van de dame was dom. De koning krijgt meer vluchtvelden.
De dame is hier bewaker en moet bewaken. Zij mag wel schaak geven en voor jager spelen maar dan moet zij de
vluchtvelden die ze bewaakt onder controle blijven houden.
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Hulp is nodig
De dame kan alleen nooit mat zetten. Ze heeft hulp nodig van minstens één eigen stuk (of van vijandelijke stukken zoals we
later zullen zien).
Nu kan wit wel mat zetten.

Ondersteunend mat
Zwart staat mat. De dame geeft mat. Zij is jager en bewaker tegelijk. Het paard ondersteunt de dame.
Het stuk dat helpt bij het mat zetten, noemen we de helper. Dit stuk dekt het stuk dat mat geeft. Het controleert dus altijd
minstens één vluchtveld.
Het rode vierkant betekent dat de koning de dame niet mag slaan.
Oefening
Zet zwart mat.

Oefening
Zet wit mat.

De dame geeft mat op b4. Dame staat gedekt door pion op
c3.

De dame geeft mat op g3. Dame staat gedekt door loper op
f2.
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Mat zetten met een slagzet

Ondersteunend mat

Je kunt je tegenstander ook mat zetten met een slagzet

De dame geeft schaak en pakt alle velden van de koning af.
De toren is de helper en dekt de dame.
De dame slaat pion op b7 en geeft mat; Dd7xb7 mat.
De Dame staat gedekt door toren op b3.

Opgelet.... verdedigers
Bij het mat zetten moet je op verdedigers van de
tegenstander letten. Wit moet hier op de zwarte loper letten.
Die speelt ook mee!

Mat? Ja!
Dat ziet er beter uit. Zwart staat mat.

Mat? Nee!
De witte damezet was niet slim.
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Schadelijk materiaal
Er zijn stellingen waarin de aanvallende partij geen helper
nodig heeft. De tegenstander is zo vriendelijk om eigen
materiaal in de weg te laten staan. In deze stelling zou zwart
beter af zijn zonder h-pion. Dat is schadelijk materiaal.

Mat zonder helper
De witte dame geeft mat. De pion op h7 staat zwart in de
weg.

Een bekend mat
Een stelling die nog wel vaker voor zal komen. Wit kan met
de toren mat zetten.

Mat op de onderste rij
Zwart staat mat.
Let erop dat de koning niet naar h8 kan. De toren beheerst
dat veld dwars door de koning heen.
Iedereen wordt wel een keer op deze manier mat gezet. Er
zijn verschillende namen voor het mat:
• mat op de onderste rij
• mat achter de paaltjes

Zeer schadelijk materiaal
Het schaak met het paard is mat. De zwarte stukken staan
wel zeer ongelukkig. De zwarte koning heeft geen lucht. Dit
mat heet dan ook heel toepasselijk stikmat.

Stikmat
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Mat bedenken
Oefeningen waarbij je een stuk op het bord moet zetten zijn prima om het mat zetten onder de knie te krijgen.
Oefening
Zet de dame op het goede veld voor mat.

Dame op g7. Zwart staat mat.

Samenvatting
De koning staat schaak. Schaak opheffen lukt niet. Hij staat mat.
Bij het mat zetten geven we de aanvallende stukken een naam:
• de jager (het stuk dat schaak geeft)
• de bewaker (het stuk dat de vluchtvelden van de koning afpakt)
• de helper (het stuk dat de jager zonodig ondersteunt)
Het schaakgevende stuk (hier de dame) neemt ook alle vluchtvelden van de koning af. Het wordt geholpen door een helper
(hier de loper). Hij dekt het schaakgevende stuk. Samen zorgen ze voor ondersteunend mat.
Eigen stukken kunnen de verliezende partij in de weg staan (hier pion a6). We noemen dat schadelijk materiaal.
Mat betekent het einde van de partij. De winnaar krijgt een punt, de verliezer een nul. De uitslag is 1-0 als wit wint en 0-1 als
zwart wint.

Einde van de les
Dit is het einde van de eerste les over mat.
Bij de oefeningen vind je vanaf nu veel opgaven met 'mat in één' en 'mat bedenken'. Voor je schaakpartijen is het nodig dat
je veel matbeelden kent.
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Mat bedenken

Het stuk onder het bord moet je op het goede veld zetten. De tegenstander moet dan mat staan.
Het stuk moet schaak geven en alle vlucht- velden van de koning afpakken.
De helper staat al op het bord.
Oefening
Zet de dame op het goede veld voor mat.

Oefening

Oefening
Zet de dame op het goede veld voor mat.

Oefening

Zet de toren op het goede veld voor mat.

Zet de dame op het goede veld voor mat.
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Mat in één
Oefening
Geef mat in één zet.

Oefening
Geef mat in één zet.

Oefening
Geef mat in één zet.

Oefening
Geef mat in één zet.

Oefening
Geef mat in één zet.

Oefening
Geef mat in één zet.
Let op dat de koning niet kan vluchten!
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Mat bedenken
Oefening
Zet de dame op het goede veld voor mat.

Oefening
Zet de toren op het goede veld voor mat.

Mat in één
Oefening
Geef mat in één zet.

Oefening
Geef mat in één zet.

Oefening
Geef mat in één zet.

Oefening
Geef mat in één zet.
Let dat dame niet kan worden geslagen!
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Oefening
Geef mat in één zet.

Mix Verdedigen
Oefening
Speel de beste zet

Oefening
Speel de beste zet

Oefening
Speel de beste zet

Oefening
Speel de beste zet
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Toets les 3 t/m7
Oefening
Speel de beste zet

Oefening
Speel de beste zet

Oefening
Speel de beste zet

Oefening
Speel de beste zet
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