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Summiere toernooi-kalender 2018
20 Jan

Vlaams Schoolkampioenschap Lager Ond
tom.piceu@gmail.com

Turnhout

21 Jan

Vlaams Schoolkampioenschap Second Ond
tom.piceu@gmail.com

Turnhout

10 - 15 Feb

Winter Round Robin

Wachtebeke

24 Feb
03 - 04 Mar

VSF-Jeugdkampioenschap 2018

Mechelen

Overzichtje 2017
teneinde 2017 definitief te kunnen afsluiten hierbij een kort overzichtje

In het voorjaar wint de Chinese Tan Zhongyi het wereldkampioenschap vrouwen,
in de zomer speelt de Grand Chess Tour 2017 met (bijna) alle topspelers in Leuven,
en in het najaar wint Aronian de Worldcup 2017 (bekertoernooi).
In de Nationale Interclub wordt favoriet KSK47 Eynatten voor de 9e keer kampioen
in de hoogste afdeling. Brasschaat en TSM promoveren naar 1e afdeling.
Het VSF-Kampioenschap (Gent) Experten is gewonnen door Tom Piceu en in de
Open reeks wint Hanne Goossens.
Het BK 2017 (Niel) wordt in de Experten reeks (makkelijk) gewonnen door
Mher Hovhannisyan en in de Open reeks door Alik Tikranian.
Daniel Sadkowski wordt er Belgisch kampioen Open reeks.
In juni wordt Daniel Dardha Europees Kampioen U14 in Rapid en Blitz en in
oktober wordt hij in Kreta Wereldkampioen Blitz U14.
In juli behaalt het Belgische team Brons op het Europees Kampioenschap (65+) en in
oktober wordt IM Jan Rooze gedeeld 2e op het Wereldkampioenschap 65+.
In de zomer vernemen we met ongeloof het onverwacht overlijden van gewezen
VSF-voorzitter Johan Verbeke (55 jaar) en in VSD 2017-12 en VSD 2017-18 heb je
een overzicht ledenaantal en een financieel overzicht van de VSF-uitgaven.
VSF stelt in samenwerking met "schaakschool.be" gratis een trainingsplatvorm
beschikbaar voor licht gevorderde schakers.
Tot slot, de solidariteitsactie Karina (11 jaar) eind 2017 levert de som van 1800€ op.

Verzekering
Al de VSF-schakers zijn
verzekerd bij ARENA.
Details: VSF-website deel administratie
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Marshall Frank James (1877 - 1944) (deel 1)
Frank James Marshall, is geboren in New York 1877 en hij was United States champion van 1909
tot 1936 (= 27 jaar !!) en een graag geziene gast op Internationale toernooien.
Hij had een bijzonder agressieve speelstijl en was ook berucht omdat hij zich meermaals uit
moeilijke situaties kon swindelen. Hij was misschien net niet goed genoeg voor de toenmalige
wereldtop (Lasker - Capablanca en Aljechin) maar hij kon iedereen verrassen met zijn aanvallende
speelstijl. In St-Petersburg 1914 bereikte hij wel de finals en werd hij door de Tsaar samen met
Lasker - Capablanca - Aljechin en Tarrasch tot (de eerste) grootmeesters gekroond.
Marshall schuwde geen gambieten en zo was hij bijvoorbeeld één van de weinige topspelers die
zowel met wit als zwart regelmatig het erg riskante Albins tegengambiet speelde (1.d4 d5 2.c4 e5!?
3.dxe5 d4). Met die riskante speelstijl bereikte hij uiteraard hoogtes en laagtes.
Zo won hij Cambridge Springs 1904 maar in Oostende 1905 was hij maar middelmatig.
In België zagen we hem ook in Oostende 1907 en Luik 1930 (53 jaar !) aan het werk.

Marshall tegen Tarrasch 1905

Schaakolympiade 1930 te Hamburg

Zijn naam bestaat ook in de schaaktheorie.
Zo is er het Marshall gambiet in het Slavisch

en het gekende Marshall gambiet in het Spaans
wat vandaag nog tal van aanhangers kent.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pc3 c6 4.e4 Diagram

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zpp+-+pzpp'
6-+p+p+-+&
5+-+p+-+-%
4-+PzPP+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQmKLsNR!
xabcdefghy
Wat dan bijvoorbeeld vervolgd wordt met
4...dxe4 5.Pxe4 Lb4+ 6.Ld2 Dxd4 7.Lxb4
Dxe4+ 8.Le2

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6 5.0–0
Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 0–0 8.c3 d5 Diagram

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+-zp-vlpzpp'
6p+n+-sn-+&
5+p+pzp-+-%
4-+-+P+-+$
3+LzP-+N+-#
2PzP-zP-zPPzP"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy

Marshall overleed in 1944 op 67-jarige leeftijd.
In deel 2 meer over het Spaanse Marshall gambiet en een match tussen Marshall en Lasker (1923).
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Aanvalspartijtjes : Burn Burn Burn
In het begin van de 20e eeuw was de Amerikaan Marshall op tal van Europese toernooien te gast.
Hij zorgde meestal voor spektakel met zijn erg aanvallende aanpak.
Het toeval wil dat hij in korte tijd 3 leuke aanvalspartijtjes speelde tegen eenzelfde Britse schaker,
Amos Burn. De eerste partij dateert van 1900, de tweede en derde partij zijn van het toernooi
Oostende 1905 en 1907, en telkens danst de zwarte Koning tot hij mat gaat. Kijk je even mee?

Marshall, Frank James - Burn, Amos
(Parijs 1900)
1.d4 De Brit Amos Burn was een erg rustige
defensieve speler die graag lange partijen
speelde terwijl hij zijn pijp rookte.
1...d5 2.c4 e6 Burn begon hier in zijn zakken
naar zijn pijp en tabak te zoeken.
3.Pc3 Pf6 4.Lg5 Le7 Over deze zetten moest
hij niet zo lang nadenken. Hij haalde zijn pijp
boven en zocht nog om zijn pijp te reinigen.
5.e3 0–0 6.Pf3 b6 7.Ld3 Lb7 8.cxd5 exd5
Burn begon zijn pijp te vullen met de tabak en
Marshall begon daarom sneller te spelen.
9.Lxf6 Lxf6 Diagram

XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7zplzp-+pzpp'
6-zp-+-vl-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-sNLzPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

13.Dc2 Lg7 Gevonden, de lucifers zaten in
zijn linkerbovenzak. Diagram

XABCDEFGHY
8rsn-wqr+k+(
7zplzp-+pvl-'
6-zp-+-+p+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-sNLzPN+-#
2PzPQ+-zPP+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
Wit aan zet.

Wit aan zet.
Doe een agressieve zet.

14.Lxg6! Winnend, alléén als je hier reeds de
juiste voortzetting op zet 16 en 17 vooruitzag.
14...fxg6 Burn wordt nu behoorlijk
zenuwachtig en steekt zijn eerste lucifer aan,
doch hij verbrand zijn vingers aan de lucifer
die snel uitdooft.
15.Dxg6 Pd7 Burn steekt nu met enig
zelfvertrouwen een tweede lucifer aan in de
verwachting zijn pijp aan te trekken. Diagram

10.h4!? Marshall maakt zich voorlopig geen
zorgen waar hij Ke1 zal onderbrengen en heeft
enkel oog voor Kg8. Burn had ondertussen
nog steeds geen tijd gevonden om zijn pijp aan
te steken en hier moest hij nu toch even
nadenken. De dreiging is immers Lxh7+,
KxLh7; Pg5+, gekend als de Pillsbury aanval.
Na enig wikken en wegen kiest hij voor ....
10...g6 OK, dit mag dan wel een kleine
verzwakking zijn, maar op 10...h6 was
ongetwijfeld 11.g4!? gevolgd.
11.h5 Te8 12.hxg6 hxg6 En hier zocht Burn
even naar zijn lucifers.

Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zplzpn+-vl-'
6-zp-+-+Q+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-sN-zPN+-#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
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16.Pg5 Een bijkomende aanvaller wordt naar
de actiezone gestuurd.
16...Df6 Oef, de pijp geraakt eindelijk
opgestart, maar zoals gauw zal blijken ... net
iets te laat. Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zplzpn+-vl-'
6-zp-+-wqQ+&
5+-+p+-sN-%
4-+-zP-+-+$
3+-sN-zP-+-#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
Wit aan zet.
17.Th8+! De Koning wordt naar het matveld
gelokt. Een mooi voorbeeld van een lokaasmat.
17...Kxh8 18.Dh7# en Burn zijn pijp ging
terug uit en hij stak ze beteuterd terug op zak.

En vijf jaar later ....
Marshall, Frank James - Burn, Amos
(Oostende 1905)
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.c3 Pf6 5.d4
exd4 6.cxd4 Lb4+ 7.Kf1?! vandaag verkiest
men 7.Pc3 Pxe4 8.0–0 Lxc3 9.d5 Lf6 10.Te1.
7...Pxe4 Diagram

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-vlLzPn+-+$
3+-+-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvLQ+K+R!
xabcdefghy
Wit aan zet.
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8.d5!? dit vermindert natuurlijk de invloed van
Lc4, maar het verhindert vooral d7-d5.
8...Pe7 9.Dd4 Wit valt de zwakke punten aan
en activeert zo zijn stukken met tempo.
9...Pf6 10.Lg5 Pg6 11.Pbd2 h6 12.Te1+ en
weer brengt wit een stuk in stelling met tempo.
Diagram

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzpp+pzp-'
6-+-+-snnzp&
5+-+P+-vL-%
4-vlLwQ-+-+$
3+-+-+N+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1+-+-tRK+R!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Kies je voor 12...Kf8 of 12...Le7 ?
12...Kf8 de juiste keuze want na 12...Le7?
13.Lxf6 gxf6 14.d6! (opent perspectieven voor
Lc4) 14...cxd6 15.Dxf6 zal zwart zeer moeilijk
aan de nederlaag kunnen ontkomen.
13.Ld3 bijzonder vindingrijk gespeeld. I.p.v.
Lg5 te verzetten valt hij nu met Dd4 de Lb4
aan en activeert hij zijn Lc4.
13...Le7 14.Lxg6 hxg5 Diagram

XABCDEFGHY
8r+lwq-mk-tr(
7zppzppvlpzp-'
6-+-+-snL+&
5+-+P+-zp-%
4-+-wQ-+-+$
3+-+-+N+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1+-+-tRK+R!
xabcdefghy
Wit aan zet.
15.Pe5 fxg6 16.Pxg6+ Kf7
Diagram
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XABCDEFGHY
8r+lwq-+-tr(
7zppzppvlkzp-'
6-+-+-snN+&
5+-+P+-zp-%
4-+-wQ-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1+-+-tRK+R!
xabcdefghy
Wit aan zet.
17.Txe7+ Kxg6 Na 17...Kg8 komt 18.Pe4.
18.Dd3+ Kh6 Diagram

XABCDEFGHY
8r+lwq-+-tr(
7zppzpptR-zp-'
6-+-+-sn-mk&
5+-+P+-zp-%
4-+-+-+-+$
3+-+Q+-+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1+-+-+K+R!
xabcdefghy
Wit aan zet.
19.h4! Wit opent bijkomende aanvalslijnen en
activeert zo zijn slapende Th1.
19...g4 20.h5 dreigt Dg6 mat. 20...Pxh5

XABCDEFGHY
8r+lwq-+-tr(
7zppzpptR-zp-'
6-+-+-+-mk&
5+-+P+-+n%
4-+-+-+p+$
3+-+Q+-+-#
2PzP-sN-zPP+"
1+-+-+K+R!
xabcdefghy
Wit aan zet.
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21.Df5! en zwart gaf op want op 21...g6 volgt
er 22.TxPh5+ gxTh5 23.Df6 mat.

En twee jaar later ....
Marshall, Frank James - Burn, Amos
(Oostende , 1907)
1.d4 Pf6 2.Pf3 d6 3.Lf4 Pbd7 4.e3 g6 5.Ld3
Lg7 6.Pbd2 0–0 7.h4 Te8 8.h5 Pxh5 Diagram

XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7zppzpnzppvlp'
6-+-zp-+p+&
5+-+-+-+n%
4-+-zP-vL-+$
3+-+LzPN+-#
2PzPPsN-zPP+"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy
Wit aan zet.
9.Txh5!? van een aanvallende speelstijl
gesproken 9...gxh5 Diagram

XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7zppzpnzppvlp'
6-+-zp-+-+&
5+-+-+-+p%
4-+-zP-vL-+$
3+-+LzPN+-#
2PzPPsN-zPP+"
1tR-+QmK-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
10.Lxh7+ Wit heeft nu een volle toren
geofferd en moet nu hopen dat hij zijn
compensatie kan vinden in de aanval.
10...Kxh7? Het is moeilijk te geloven maar de
enige zet die zwart kan redden is hier 10...Kf8.
Wit moet vanaf nu wel steeds de juiste
aanvalszetten vinden of zijn voordeel gaat
verloren. Persoonlijk betwijfel ik of Marshall

Vlaanderen Schaakt Digitaal

01-01-2018

alles heeft kunnen doorrekenen in deze
tactische situatie. Ik ga ervan uit dat hij in zijn
aanvalskwaliteiten geloofde en nooit bevreesd
was om eens te verliezen.
11.Pg5+ Kg6 Diagram

XABCDEFGHY
8r+lwqr+-+(
7zppzpnzppvl-'
6-+-zp-+k+&
5+-+-+-sNp%
4-+-zP-vL-+$
3+-+-zP-+-#
2PzPPsN-zPP+"
1tR-+QmK-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
12.Pdf3! Deze zet opent niet enkel
mogelijkheden via Dd3, maar dreigt met Ph4+
bijkomende aanvalstroepen te sturen.
12...e5 13.Ph4+ Kf6 Na 13...Kh6 volgt
immers 14.Pxf7++ en 15.PxDd8. Diagram

XABCDEFGHY
8r+lwqr+-+(
7zppzpn+pvl-'
6-+-zp-mk-+&
5+-+-zp-sNp%
4-+-zP-vL-sN$
3+-+-zP-+-#
2PzPP+-zPP+"
1tR-+QmK-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
14.Ph7+ De paardendans draait nu op volle
toeren.
14...Ke7 Natuurlijk geen 14...Ke6?? wegens
15.d5+ Ke7 16.Pf5 mat.
15.Pf5+ Ke6 16.Pxg7+ Ke7
Wit heeft dus al minstens remise door
zetherhaling (Pf5+ en Pg7+) indien hij wil. De
vraag is nu of er meer in de stelling zit.
Diagram
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XABCDEFGHY
8r+lwqr+-+(
7zppzpnmkpsNN'
6-+-zp-+-+&
5+-+-zp-+p%
4-+-zP-vL-+$
3+-+-zP-+-#
2PzPP+-zPP+"
1tR-+QmK-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
17.Pf5+ Ke6 Diagram

XABCDEFGHY
8r+lwqr+-+(
7zppzpn+p+N'
6-+-zpk+-+&
5+-+-zpN+p%
4-+-zP-vL-+$
3+-+-zP-+-#
2PzPP+-zPP+"
1tR-+QmK-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
18.d5+! Kxf5 19.Dxh5+ Ke4 Diagram

XABCDEFGHY
8r+lwqr+-+(
7zppzpn+p+N'
6-+-zp-+-+&
5+-+Pzp-+Q%
4-+-+kvL-+$
3+-+-zP-+-#
2PzPP+-zPP+"
1tR-+-mK-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
20.0–0–0! en mat is nu onafwendbaar. 1-0
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Marshall geeft mat
XABCDEFGHY
8-+-+-mkqwQ(
7+l+r+-zp-'
6pzpn+p+Lzp&
5+-vl-+-+-%
4-+P+-trP+$
3zP-+-+N+-#
2-vL-+-+-zP"
1+-+-tRR+K!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7+p+-+-+p'
6p+-+rzp-sN&
5zP-sn-+-+-%
4-+-+-+R+$
3+-+-+R+P#
2-zP-+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

M1: Wit aan zet.

M4: Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8-+-wq-+-wQ(
7+-+-vl-+-'
6-+pmk-+-zp&
5zp-+p+L+-%
4-+-+-zP-+$
3zP-sN-+-zP-#
2-zP-+-+-zP"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-+-+-zpp'
6p+-zp-+-+&
5+p+-+-+-%
4-zp-+P+-+$
3+PsNK+lwQ-#
2-vLP+-+qzP"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

M2: Wit geeft mat in 5.

M5: Zwart geeft mat in 3.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+R+p'
6-+-+-+-mk&
5+-+-tR-+-%
4p+-+-zpP+$
3+-+-+-+-#
2rtr-+L+-zP"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+r+(
7vl-+-mk-+p'
6p+-zp-+-tr&
5zPp+-zp-+n%
4-zP-+P+L+$
3+-zP-+P+K#
2-+-+-+N+"
1+-+R+R+-!
xabcdefghy

M3: Wit geeft mat in 3.

M6: Zwart geeft mat in 2.
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M1:

Uit Marshall - Rabinovich (Baden-Baden, 1925)
29.Txe6 en opgave want 29...Te7 30.Lxg7+! TxLg7 31.Te8 mat.

M2:

Uit Marshall - Bogoljubow (New York, 1924)
38.De5+ Kc5 39.Pa4+ Kc4 40.Dc3+ Kb5 41.Ld3+ Kxa4 42.Dc2#

M3:

Uit Marshall - Chajes (Havana, 1913)
39.Te6+ en opgave want 39...Kg5 40.Tf5+ Kh4 41.Th6 mat.

M4:

Uit Marshall - Hodges (New York, 1911)
31.Tfg3 Tee8 32.Tg8+ en opgave want 32...TxTg8 33.Pf7 mat.

M5:

Uit Black - Marshall (New York, 1918)
26...Txc3+ 27.Lxc3 De2+ en opgave want 28.Kd4 Dxe4 is mat.

M6:

Uit Shrader - Marshall (St Louis, 1904)
47...Pf4+ 48.Kg3 Pe2# (of 48...Th3#)
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Boekbespreking door Hugo Roman
THE ROOKIE
'A bad day of chess, is better than any good day at work'
408 blz. leesvoer, en maar 13 pagina’s schaakanalyse !
Ideaal voor wie graag leest over schaken, en liever geen partijen
naspeelt. Gelardeerd met veel citaten en talrijke interviews met
belangrijke spelers.
8 hoofdstukken, telkens 8 deeltjes.
Zoveel tornooien: het kan wat veel worden, maar je hoeft het boek niet in één ruk uit te lezen.
Geschreven in aantrekkelijk Engels door Stephen Moss, journalist.
Hij schuimde 3 jaar lang de tornooien in Engeland af, en maakt uitstapjes naar Moscou en de USA,
op zoek naar de essentie van het schaakspel.
Ondertussen probeert hij sterker te spelen zonder te studeren, zoals velen onder ons, die boeken
kopen die spoedig in de kast terecht komen, op zijn best half gelezen.
ISBN: HB: 978-1-4081-8970-2
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Hoe maakt Marshall het af ?
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-mkp'
6p+-+-zp-+&
5+-trpwq-+Q%
4-+-tR-+-+$
3+-+-zP-zPP#
2P+-+-zP-mK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+r+-mk(
7zpptR-+-zpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+PzP-%
4qzP-+n+-+$
3zP-+Q+-vLP#
2-+-+P+-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

M7: Wit aan zet (opwarming).

M10: Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8rmk-+-+-+(
7+-wqlwQ-+p'
6-+psN-+-+&
5zp-+-+-+-%
4-+-+-+-zP$
3+-+-zP-zP-#
2PzP-+-+L+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+q+-+(
7+-+-+p+k'
6-+ltR-+pzp&
5+p+-+-+-%
4-+P+-wQP+$
3zP-+-+P+P#
2KzP-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

M8: Wit aan zet (moeilijk).

M11: Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7zppvl-+pzp-'
6-+p+-+l+&
5+-+-+-+q%
4-+LzP-+Q+$
3+-zP-+p+P#
2PzP-vL-zP-+"
1tR-+-+KtR-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+N+-sn-tr(
7zppwq-+kzpp'
6-+p+-zp-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zP-+-sN-#
2PzP-+LzPPzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

M9: Zwart aan zet.

M12: Wit aan zet.
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M7:

Uit Marshall - Tarrasch (1905)
38.Tg4+ Kf8 39.Dxh7 1–0

M8:

Uit Marshall - Lasker Edward (1923)
31.Df8+ Ka7 (31...Lc8 32.Lh3) 32.Pb5!! en materiaalwinst.

M9:

Uit Didier - Marshall (1900)
24...Dd5!! 25.b3 Dxc4+ 26.bxc4 Ld3# 0–1

M10:

Uit Marshall - Lawrence (1904)
39.Dd4 1–0

M11:

Uit Marshall - Showalter (1904)
38.Dd4! (dreigt nu 39.Td8) en opgave. 1–0

M12:

Uit Marshall - Chigorin (1905)
19.Pf5! en wit redt zijn voorsprong in materiaal.

Schaakkampen 2018
Beste jeugdspeler, ouder, jeugdleider
Je hebt ongetwijfeld al gehoord van de geweldig toffe schaakkampen die elke zomer
georganiseerd worden. Ook dit jaar zijn we weer van de partij om er een spectaculair
leuke week van te maken! Het zomerkamp gaat door van maandag 9 juli 2018 tot en
met vrijdag 13 juli 2018. We beseffen dat dit een drukke periode is, dus schrijf het alvast
in jullie agenda’s.
Merk op dat deze editie van het kamp niet in samenwerking met Sporta vzw
georganiseerd wordt, maar volledig door Schaakinitiatief Vlaanderen vzw. Op deze
manier hebben we meer controle over de prijs en kwaliteit van het kamp.
Dit betekent ook dat het kamp dit jaar op een nieuwe locatie doorgaat!
We verblijven in het Montfortcollege te Rotselaar.
Verdere info en de inschrijflink kan u vinden op onze website:
http://schaakinitiatief.blogspot.be/
Belangrijk:

vroeger was dit kamp van 8 tot en met 16 jaar.
We hebben de leeftijd nu opgetrokken tot 18 jaar!

Aan de jeugdleiders: kunnen jullie deze informatie aub bezorgen aan jullie jeugdleden?
Alvast bedankt en tot kijk in Rotselaar !
Namens Schaakinitiatief Vlaanderen vzw
Roel Hamblok
Jelle Sarrau
Wessel van Kessel
Hans Vandersmissen
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Enkele van Marshall's mooiste zetten.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-zp-+-+-'
6-+p+-+k+&
5+-vl-trpvL-%
4-+-+-+-mK$
3+-zP-+-zPP#
2P+P+-tr-+"
1+-+R+-+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8rsnl+r+k+(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+q+-+-%
4-vl-zP-+-+$
3+-zPL+N+-#
2P+Q+-zPPzP"
1tR-vL-+K+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 1

Zwart aan zet. 4

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zpp+-+-zpp'
6-+-+p+-tr&
5+-+-tR-wQ-%
4-+-sn-+-+$
3+-wq-+-+L#
2P+P+-zPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7zppzp-+pzp-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-vL-zP-+-+$
3+-+-+r+l#
2P+-+rzP-zP"
1+-tRL+-mKR!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 2

Zwart aan zet. 5

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zpp+-+-zpp'
6-+-+p+-+&
5+-tR-+-wQ-%
4-+-sn-+-+$
3+-wq-+-+r#
2P+P+-zPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+lwqrmk-+(
7zpp+-snpzpQ'
6-vln+p+-+&
5+-+pzP-sN-%
4-+-zP-+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+-zPPzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 3

Wit aan zet. 6

1 Jackson - Marshall (1899) 30...Tf4+!! 0–1

4 Janowski - Marshall (1912) 12...Dxf3!!

2 Levitsky - Marshall (1912) 22...Txh3!

5 Janowski - Marshall (1912) 22...Tf6!! 0–1

3 Levitsky - Marshall (1912) 23...Dg3!! 0-1.

6 Marshall - Stodie

(1920) 13.La3 1–0
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Marshall in het eindspel
Met een beetje chauvisme gebruik ik hier partijtjes die hij in België (Oostende) speelde.
In het begin van de 20 eeuw werden er immers 2 grote Internationale toernooien in Oostende
georganiseerd, in 1905 en 1907. Het was in de periode dat men de badsteden met allerlei middelen
promote bij het rijke publiek. Toen bestond de Oostende schaakclub nog niet, en was de organisatie
in handen van "rijke" Brusselaars ...

Uit Oostende 1907
Burn, Amos - Marshall, Frank James
En weer eentje tegen Amos Burn.
Marshall (met zwart) is er niet in geslaagd om
de stelling erg tactisch te maken en wit heeft
de stelling tot nu toe in evenwicht kunnen
houden. Wit maakt nu echter een fout(je).

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pzp-'
6R+-+-+-zp&
5+ntrPmk-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zp-+L+P#
2-+-+-zPP+"
1+-+K+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
54.Kc1?! een niet zo goede zet, maar waarom
is hij niet zo goed ? Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pzp-'
6R+-+-+-zp&
5+ntrPmk-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zp-+L+P#
2-+-+-zPP+"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.

54...Pd4 dit dreigt niet PxLf3 en het slaan van
pion d5, maar veel sterker c2 en Pb3+ en de cpion promoveert. Nu we deze zet 54...Pd4
gezien hebben, is het ook makkelijker te
begrijpen dat 54.Ta5! in het eerste diagram
beter had geweest dan 54.Kc1?! en de stelling
gelijk had gehouden.
55.d6 dreigt d7 55...c2 dreigt winnend Pb3+

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pzp-'
6R+-zP-+-zp&
5+-tr-mk-+-%
4-+-sn-+-+$
3+-+-+L+P#
2-+p+-zPP+"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy
Kies je voor 56.Ta3 of 56.Tb6 ?
56.Ta3 Na 56.Tb6? Ta5! is de partij definitief
verloren. Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pzp-'
6-+-zP-+-zp&
5+-tr-mk-+-%
4-+-sn-+-+$
3tR-+-+L+P#
2-+p+-zPP+"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
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56...Tb5! Zeer mooi. Aangezien Pd4 de sterke
vrijpion goed ondersteunt, kan de zwarte toren
terug actief gebruikt worden.
57.Tc3 Tb1+ 58.Kd2 Kxd6 59.Le4 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pzp-'
6-+-mk-+-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-snL+-+$
3+-tR-+-+P#
2-+pmK-zPP+"
1+r+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
59...c1D+! een gekend trucje. De toren wordt
naar een paardenvorkje gelokt.
60.Txc1 Pb3+ 61.Kc2 Txc1+ 62.Kxb3 Ke5
en wit gaf op.

Uit Oostende 1905

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+-+-mkp+p'
6P+-+-+pvl&
5+-+L+-+-%
4-+-+p+-+$
3+Pzp-+-+-#
2-+-+KzP-zP"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
Marshall, Frank James - Marco, Georg
44.Lb7! Fout is 44.a7? wegens 44...c2! en
gelijk spel.
44...Td8 Diagram
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XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7+L+-mkp+p'
6P+-+-+pvl&
5+-+-+-+-%
4-+-+p+-+$
3+Pzp-+-+-#
2-+-+KzP-zP"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
Marshall, Frank James - Marco, Georg
45.Ta2! fout is 45.a7? c2 46.Lxe4 c1D
47.Txc1 Lxc1 48.a8D Txa8 49.Lxa8 en remise
45...Td2+ 46.Txd2 Lxd2 47.a7 Lf4 48.Lxe4
1–0

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+k+-'
6-+-+-+pzp&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+KzP$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Marshall, Frank James - Wolf, Heinrich
Indien zwart wil winnen mag hij in deze
stelling niet aansturen op een pionruil omdat
wit met zijn goed opgestelde Koning (voor de
pion) dit theoretische eindspel remise zal
houden. Zwart moet dus proberen binnen te
dringen om zo gratis de h4-pion te kunnen
veroveren waarna hij makkelijk kan winnen.
Marshall (wit) ontsnapt hier aan een nederlaag
omdat zwart verkeerdelijk 59....Kf6? speelt en
hij na 60.Kf4 geen vordering kon maken.
Winnend is evenwel 59...Ke6! 60.Kf4 Kd5 en
de zwarte Koning dringt binnen en duwt de
witte Koning weg waarna pion h4 verloren is.
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Summiere toernooi-kalender 2018
20 Jan

Vlaams Schoolkampioenschap Lager Ond
tom.piceu@gmail.com

Turnhout

21 Jan

Vlaams Schoolkampioenschap Second Ond
tom.piceu@gmail.com

Turnhout

10 - 15 Feb

Winter Round Robin

Wachtebeke

24 Feb
03 - 04 Mar

VSF-Jeugdkampioenschap 2018

Mechelen

24 April tot
03 Mei

Rimpelschaak (60+)

Gentbrugge

http://scgentbrugge.weebly.com/2018.html

Overlijden: Dirk De Ridder
Op 07 Januari is onverwacht Dirk De Ridder thuis overleden (58 jaar).
Dirk heeft meerdere jaren bestuursfuncties bij KBSB en Liga Antwerpen
ingevuld, en hij was een gekend Internationaal arbiter en Erelid KBSB.
Begrafenis op 19 Januari te Deurne (rouwcentrum Loots).

VSF zoekt organisators "2019 en volgende" voor :
VSF organisatie in 2019+

Timing

Subsidie

Scholen Kampioenschap (LO - SO)

Jan of Feb

1750€ (LO) - 500€ (SO)

VSF-Jeugdkampioenschap

Feb

3500€

VSF-Rapid 50+

Maart

Max 500€

VSF-Kampioenschap

Mei

Min 2400€

Kandidaturen indienen bij bart.van.tichelen@telenet.be tot 15/2/2018.
• Elke kandidaat organisator beschrijft hoe hij de subsidie middelen gaat
spenderen aan organisatie - arbiters - prijzen(geld).
• Bonus subsidie mogelijk bij groot succes (zelf te specificeren).
• VSF hecht belang aan promotie van het tornooi, evenals een aangenaam
speelkader met passende democratische catering (lichte snacks, dranken).
• voorstel voor hoeveel jaar organisaties. VSF geeft de voorkeur om meerdere
jaren na elkaar op dezelfde locatie te spelen, doch hiervan kan mits motivatie
worden afgeweken.

Vlaanderen Schaakt Digitaal

15-01-2018

pagina 3

Frank James Marshall - Edward Lasker 1923
In 1923, het jaar waarin SABENA1 wordt opgericht en hetzelfde jaar waarin Japan door een
verwoestende aardbeving wordt getroffen, wordt een match voor het USA kampioenschap over 18
ronden gespeeld tussen Frank James Marshall (regerend Kampioen) en Edward Lasker (uitdager).
Edward Lasker (niet te verwarren met wereldkampioen Emanuel Lasker) heeft later ook het
schaakboek "The secrets I learned from the Masters" geschreven, waarin hij tal van anekdotes
beschrijft. Uiteraard schrijft hij ook over deze match, waarbij ik graag enkele fragmenten citeer.
Marshall was beroepsschaker en topspeler terwijl Edward Lasker (1885-1981) vooreerst ingenieur
was die ook graag en goed schaakte. Als ingenieur had hij enkele maanden voordien een toestel
ontworpen ten voordele van premature baby's. Deze prematuurtjes waren te zwak om de
moederborst te krijgen en daarom tapte dit nieuwe toestel eerst de melk af van de moederborst.
Vanaf toen noemden zijn vrienden hem dan ook al lachend niet meer de "chess player" maar wel de
"chest player" (borst speler).
De match voor het Kampioenschap werd gesponsord door tal van clubs en zo ook op meerdere
locaties gespeeld (zie pagina 9) waaronder New York, Chicago, Cleveland, Baltimore, Washington.
Bovendien werden de partijen toen ook nog "afgebroken" en de dag nadien verder gezet, wat
metéén ook verklaard waarom de match 2 maanden duurt, van midden maart tot midden mei 1923.
De eerste partij ging door in de Marshall Chess Club te New York waar een groot aantal schaakfans
toekeken terwijl beide schakers achter een touw hun partij afwerkten en de zetten door de scheids
op een groot demonstratiebord werden nagespeeld. Lasker had wit geloot en psychologen hadden
hem aanbevolen om Marshall te bestrijden met zijn eigen wapens, namelijk scherp spel omdat
Marshall zelf niet zo graag defensief speelde. Zo gezegd, zo gedaan ....

Riskant spel wordt beloond
Lasker,Edward - Marshall,Frank James [D32]
USA-ch m USA (1), 1923
1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.c4 e6 4.Pc3 c5 5.cxd5
exd5 6.Lg5 Le6 7.e4 dxe4 8.Lb5+ Ld7
9.Lxf6 Dxf6 10.Pxe4 Db6 11.De2 Diagram

Vandaar dat Marshall bedankte en koos voor
11...Le7 12.dxc5 Da5+ 13.Pfd2 0–0
14.Ld3 f5 Diagram

XABCDEFGHY
8rsn-+kvl-tr(
7zpp+l+pzpp'
6-wq-+-+-+&
5+Lzp-+-+-%
4-+-zPN+-+$
3+-+-+N+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8rsn-+-trk+(
7zpp+lvl-zpp'
6-+-+-+-+&
5wq-zP-+p+-%
4-+-+N+-+$
3+-+L+-+-#
2PzP-sNQzPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Hoe gaat het verder na 11...LxLb5 ?

Wit aan zet.

Er volgt dan natuurlijk 12.Pd6++ Kd8
13.PxLb5 en zwart kan niet meer rokeren.

15.0–0!? zeer inventief gespeeld. Het is een
gedurfd offer maar goed gerekend want na

1 Société Anonyme Belge d'Exploitation de la Navigation Aérienne
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15...fxPe4? 16.Dxe4 DxPd2 17.Dxh7+ Kf7
18.Dh5+ enz. wint wit.
15...Te8 16.Pb3 Dc7 17.Pg3 Lf6 18.Dc2 g6
19.Pe2 Pc6 20.Pc3 Pb4 21.Lc4+ Kh8 22.Dd2
Lc6 23.Pb5 Lxb5 24.Lxb5 Te4 25.Dd6 Dg7
26.Tad1 a6 Diagram

hij speelt verder 58.Txe7+ Dxe7 59.a4 De2
60.Dc7+ Kf6 61.Db6+ Ke5 62.Dc5+ Ke6
63.Dc6+ Kf7 64.Dc1 g5 65.a5 f4 66.Df1 Da2
67.Db5 Kg6 68.Db6+ Kh5 69.a6 g4 70.Dc5+
Kg6 71.a7 g3 72.fxg3 fxg3 73.Dd6+ Kf7
74.Df4+ Ke7 75.De3+ Kd7 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+-+-mk(
7+p+-+-wqp'
6p+-wQ-vlp+&
5+LzP-+p+-%
4-sn-+r+-+$
3+N+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zP-+k+-+p'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-wQ-zp-#
2q+-+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet heeft nog 1 minuut voor de
resterende 4 zetten (tijdcontrole na 30 zetten).
Wat is je aanbeveling ?

Wit aan zet.
Wat is de enige winnende zet voor wit ?

27.c6!? een gedurfde keuze die geen
complicaties uit de weg gaat.
27...bxc6 28.Lxc6 Pxc6 29.Dxc6 Df8 30.Td2
Wit heeft nu wel nog steeds een pion meer,
maar zijn stukken staan niet echt goed
gecoördineerd.
30...a5 Oef, de tijdcontrole is gehaald en nu
wordt de partij afgebroken en moet wit een zet
onder enveloppe afgeven.
31.Tc2 de afgegeven zet. 31...a4 32.Pd2 Te2
33.Pf3 Tee8 34.Dc4 Te4 35.Dc6 Tee8 36.Db5
Teb8 37.De2 Te8 38.Dd2 Df7 39.a3 Tad8
40.Dc1 Dg7 41.h4 Tb8 42.Tc7 Te7 43.Tc8+
Te8 44.Txe8+ Txe8 45.Dc6 Df8 46.Tb1 Te2
47.b4 axb3 48.Txb3 Dd8 49.Tb1 Lxh4
50.Pxh4 Dxh4 51.Dc3+ Kg8 52.Tb8+ Kf7
53.Tb7+ Te7 54.Db3+ Kg7 55.Dc3+ Kf7
56.Db3+ Kg7 57.Dc3+ Kf7 en wit kon nu
remise opeisen, 3 keer dezelfde stelling maar

76.Kf1! Een multipurpose zet. Vooreerst
verhindert hij ...Da1 mat en vervolgens gaat hij
uit een mogelijk schaakje van ...Dxa7,
waardoor De3 dus terug mobiliteit verkrijgt.
76...Da6+ 77.Ke1 Kc7 78.Dxg3+ Kd7
79.Dg7+ Kc8 80.Dg8+ Kb7 81.Db8+ 1–0

Marshall - Lasker tijdens hun 1e partij.
Lasker speelt met smoking !!

Is er een dokter in de zaal ?
De tweede partij ging door in de University Club te New York. Ze speelden in het midden van een
grote zaal, weer omringt door een groot aantal toeschouwers.
Marshall,Frank James - Lasker,Edward [C30]
USA-ch m USA (2), 1923
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1.e4 e5 2.Pc3 Pf6 3.Lc4 Pc6 4.d3 Lc5 5.f4 d6
6.Pf3 Lg4 7.h3 Lxf3 8.Dxf3 Pd4 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-zp-sn-+&
5+-vl-zp-+-%
4-+LsnPzP-+$
3+-sNP+Q+P#
2PzPP+-+P+"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy
Wit aan zet.
9.Dg3 Behoorlijk riskant, maar volledig in de
(aanvals)stijl van Marshall.
9...De7 Zwart oordeelt dat 9...Pxc2+ 10.Kd1
PxTa1 11.Dxg7 te weinig oplevert.
10.Lb3 Opmerkelijk, in de FRITZ-database
staat verkeerdelijk 10.Le3?? wat na 10...Pxc2+
en 11...PxLe3 metéén zou verliezen.
10...0–0–0 11.Tf1 Diagram

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zppzp-wqpzpp'
6-+-zp-sn-+&
5+-vl-zp-+-%
4-+-snPzP-+$
3+LsNP+-wQP#
2PzPP+-+P+"
1tR-vL-mKR+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet speelt nu een verrassende zet
die voor grote opschudding zorgt.
11...Pf5?! Hier schrijft Lasker: Ik was er mij
van bewust dat dit offer mogelijk de analyse
niet zou doorstaan, maar het verplichtte
Marshall tot een tijdje goed verdedigen, wat
hij niet leuk vindt en wat ook moeilijk is onder
tijdsdruk. Ik zag aan de gelaatsuitdrukking
van Marshall dat dit offer voor hem een
volledige verrassing was. Ik herinner me ook
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dat er plots grote opwinding ontstond bij het
publiek en dat de scheidsrechter tot orde en
stilte in de zaal moest oproepen.
12.Dg5 Natuurlijk geen 12.exPf5?? wegens
12...exf4+ en Dameverlies.
12...g6 Lasker schrijft: Hier deed zich een
tweede bijzonder voorval voor in de zaal. Eén
van de toeschouwers viel vanwege de
spanning op de grond met een hartaanval. Hij
moest uit de zaal worden gedragen en beide
spelers waren erg onder de indruk van het
gebeuren. Er bleek gelukkig een dokter in de
zaal te zijn die de ongelukkige toeschouwer
eerste hulp kon toedienen.
13.fxe5 Dxe5 14.Df4 De7 15.g4 Diagram

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zppzp-wqp+p'
6-+-zp-snp+&
5+-vl-+n+-%
4-+-+PwQP+$
3+LsNP+-+P#
2PzPP+-+-+"
1tR-vL-mKR+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet probeert enige compensatie te
vinden voor het nakende stukverlies.
15...d5!? Zwart wil de stelling zoveel mogelijk
openen om beter toegang te krijgen tot Ke1 om
zo toch een beetje aanvalsdruk te verkrijgen.
16.gxf5 g5 Niet echt correct, maar zwart wil
een maximum aan open lijnen en complicaties.
17.Df3 Marshall (wit) had hier al veel tijd
verbruikt en durfde niet meer ingaan op dit
nieuwe pionoffer.
17...dxe4 18.dxe4 Lb4 Zet pion e4 onder druk.
19.Lxg5 Een logische stukontwikkeling die
bovendien de druk vermindert op pion e4.
19...Thg8 Na 19...Dxe4+? 20.DxDe4 PxDe4
21.LxTd8 PxPc3 22.Lh4! staat zwart een volle
toren achter en is door de grote stukkenruil de
aanvalsgolf gaan liggen.
20.Lh4 Td4 21.Ld5 Te8 22.Lxf6 Dxf6
23.Td1 Diagram
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XABCDEFGHY
8-+k+r+-+(
7zppzp-+p+p'
6-+-+-wq-+&
5+-+L+P+-%
4-vl-trP+-+$
3+-sN-+Q+P#
2PzPP+-+-+"
1+-+RmKR+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
23...c6! Nu krijgt pion e4 het lastig.
24.Txd4 Dxd4 25.a3 Diagram

XABCDEFGHY
8-+k+r+-+(
7zpp+-+p+p'
6-+p+-+-+&
5+-+L+P+-%
4-vl-wqP+-+$
3zP-sN-+Q+P#
2-zPP+-+-+"
1+-+-mKR+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
25...Lxc3+ De enige goede zet.
26.bxc3 Dxd5 27.Dd3 Diagram

XABCDEFGHY
8-+k+r+-+(
7zpp+-+p+p'
6-+p+-+-+&
5+-+q+P+-%
4-+-+P+-+$
3zP-zPQ+-+P#
2-+P+-+-+"
1+-+-mKR+-!
xabcdefghy
Kies uit 27...Dxe4+ of 27...Txe4+.
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27...Dxe4+ FRITZ oordeelt dat 27...Txe4+ iets
beter is omdat dan de Dames op het bord
blijven en de onveilige witte Koning met zijn
zwakke pionstructuur daar meer hinder zou
van ondervinden.
28.Dxe4 Txe4+ 29.Kd2 Th4 30.Tf3 Kd7
31.Tg3 Th5 32.Tg7 Ke7 33.Tg8 Txf5 34.Tb8
Diagram

XABCDEFGHY
8-tR-+-+-+(
7zpp+-mkp+p'
6-+p+-+-+&
5+-+-+r+-%
4-+-+-+-+$
3zP-zP-+-+P#
2-+PmK-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
34...Td5+ Goed ! Aangezien 34...b6? met
35.Tb7+ de a-pion verliest, speelt zwart nu
eerst met tempo zijn Toren op de d-lijn
teneinde eventueel Td7 te kunnen spelen.
35.Kc1 b6 36.Tc8 c5 37.Tc7+ Td7 38.Tc6 f5
39.Th6 Kf8 40.Th5 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7zp-+r+-+p'
6-zp-+-+-+&
5+-zp-+p+R%
4-+-+-+-+$
3zP-zP-+-+P#
2-+P+-+-+"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
40...f4! Zwart speelt zijn belangrijkste troef
uit, zijn vrijpion, en aangezien Td7 de witte
Monarch afschermt wordt dit heel vervelend
voor wit.
41.Th4 f3 42.Tf4+ Tf7 43.Txf7+ Kxf7
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+k+p'
6-zp-+-+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-zP-+p+P#
2-+P+-+-+"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy
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Néén, wit is hulpeloos verloren want terwijl
wit met Kc1 de f3-pion gaat oppikken loopt
Kf7 naar c4 en vallen de witte pionnen als
vliegen, enkel en alléén vanwege de slechte
pionstructuur van wit.
Er volgde nog volledig zinloos:
44.Kd2 Ke6 45.Ke3 Kd5 46.Kxf3 Kc4
47.Kg4 Kxc3 48.Kg5 Kxc2 49.Kh6 Kb3
50.Kxh7 c4 0–1

Wit aan zet. Is dit remise te houden of niet ?

Interessant eindspel
In de 3e partij (opnieuw in de Marshall Chess Club te New York ) ontstond er weer een pionneneindspel met volgende stelling:

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+p+-'
6-+-+k+-zp&
5+-+-+p+P%
4-+-+-+P+$
3+-mK-+P+-#
2-+P+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+p+-'
6-+P+-mk-zP&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-zp-#
2pmK-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet mist hier de winst door tijdsdruk.

Analyse-diagram.
Wit aan zet wint. Hoe ?

Er volgde hier 43.gxf5+? en het werd remise.
Winnend is echter 43.g5! hxg5 44.h6 Kf6
52.h7 de enige zet die wint.
45.Kd2! waarna wit met ofwel de c2- of h6De techniek is dat je de Koning op een
pion kan promoveren terwijl zwart meer tijd
schaakveld lokt en zo belangrijke tijd wint.
nodig heeft met zijn a7- of g5-pion.
52...Kg7 53.h8D+ KxDh8 54.c7 g2 55.c8D+
Na 43.g5! hxg5 44.h6 Kf6 45.Kd2 a5 46.c4 a4
met schaak! en wit wint dus een tempo en
47.c5 a3 48.Kc2 g4 49.fxg4 fxg4 50.c6 a2
metéén ook de partij.
51.Kb2 g3 bereiken we volgend interessant
analyse-diagram
----------------------------------------------De volgende 4 partijen, met name de partij 4-5-6 en 7, worden in de Hamilton Club te Chicago
gespeeld, waar de meest uitgebreide voorbereidingen werden getroffen. Een tribune was opgezet in
de grote ballroom zodat bijna 1000 mensen de partijen konden volgen op een groot
demonstratiebord. Marshall en Lasker speelden er op een verhoog afgescheiden van de menigte.
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Marshall in zijn element
Een leuke aanvalspartij waarbij zwart (Lasker) zijn Koning veel te lang in het centrum houdt en dat
breekt hem zuur op.
Marshall,Frank James - Lasker,Edward [D34]
USA-ch m USA (4), 1923
1.d4 d5 2.Pf3 e6 3.c4 c5 4.cxd5 exd5 5.Pc3
Pc6 6.g3 Pf6 7.Lg2 Le6 8.0–0 Le7 9.dxc5
Lxc5 10.Lg5 d4 11.Lxf6 Dxf6 12.Pe4 De7
13.Pxc5 Dxc5 14.Tc1 Db6 15.Pg5 Lf5 16.e4

18.Dd6! Marshall verhindert zo niet enkel de
korte rokade waarmee Ke8 in veiligheid wordt
gebracht, maar hij zet ook druk op pion c6.
18...Ld7 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-wqn+-+-+&
5+-+-+lsN-%
4-+-zpP+-+$
3+-+-+-zP-#
2PzP-+-zPLzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zp-+l+pzpp'
6-wqpwQ-+-+&
5+-+-+-sN-%
4-+-+-+-+$
3+-+-zp-zP-#
2PzP-+-zPLzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit heeft net 16.e2-e4 gespeeld.
Speel je nu 16....dxe3 e.p. of 16...Lg6 ?

Wit aan zet.

16...dxe3?? Een positionele blunder. Zwart
opent de stelling terwijl Ke8 nog niet veilig
staat. Veel steviger was 16...Lg6 wat nadien
17...0–0 toelaat.
17.Txc6 spectaculair (de talrijk opgekomen
toeschouwers willen immers bloed zien) maar
ook 17.Dd5 of 17.LxPc6 zijn winnend.
17...bxc6 Diagram

19.De5+ Met als doel de rokade definitief uit
te schakelen en tevens veld e3 te verdedigen
zodat fxe3 kan gespeeld worden.
19...Kf8 20.fxe3 Een vreselijk vervelende zet.
Niet zozeer vanwege de pionwinst, maar meer
omdat nu de f-lijn geopend is en er nu
21.Txf7+ dreigt.
20...f6 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zp-+-+pzpp'
6-wqp+-+-+&
5+-+-+lsN-%
4-+-+-+-+$
3+-+-zp-zP-#
2PzP-+-zPLzP"
1+-+Q+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-+-mk-tr(
7zp-+l+-zpp'
6-wqp+-zp-+&
5+-+-wQ-sN-%
4-+-+-+-+$
3+-+-zP-zP-#
2PzP-+-+LzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Wit aan zet.
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21.Txf6+ Mooi ! Weer spektakel ! Wit wint
minstens 2 pionnen en mogelijk meer.
21...gxf6 22.Dxf6+ Ke8 Fout is natuurlijk
22...Kg8?? wegens 23.Df7 mat.
23.Dxh8+ Ke7 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+-+-wQ(
7zp-+lmk-+p'
6-wqp+-+-+&
5+-+-+-sN-%
4-+-+-+-+$
3+-+-zP-zP-#
2PzP-+-+LzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
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28.Pb5+ Erg fraai had hier 28.Pc4+ Dc7
29.Pb6!! geweest.
28...Kb7 29.Pd6+ Kb8 30.De7 Dc7 31.Df8+
Ka7 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+-wQ-+(
7mk-wql+-+p'
6-+psN-+-+&
5zp-+-+-+-%
4-+-+-+-zP$
3+-+-zP-zP-#
2PzP-+-+L+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet pakt weer uit met een mooie zet.

Kies uit 24.De5+ of 24.DxTa8.
24.De5+ De juiste keuze waardoor wit in de
aanval blijft. Na 24.DxTa8? komt zwart in
actie met 24...Dxe3+ en loert er eeuwig
schaak.
24...Kd8 25.h4 Kc8 26.Pf7 a5 27.Pd6+ Kb8
Diagram

XABCDEFGHY
8rmk-+-+-+(
7+-+l+-+p'
6-wqpsN-+-+&
5zp-+-wQ-+-%
4-+-+-+-zP$
3+-+-zP-zP-#
2PzP-+-+L+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

32.Pb5+! Kb6 33.Dxa8 Kxb5 34.Lf1+ Kb4
35.Df8+ c5 36.Dg7 c4 37.Kh2 Dc6 38.Dc3+
Kb5 39.Db3+ en opgave want zwart verliest
nu ook de c4-pion. 1–0

De steden waar werd gespeeld

Wit mist hier een mooie combi die begint met
28.Pc4+ Dc7 en wat dan ?

Black-out
Zelf de beste schakers kunnen domme fouten maken. In deze 6e partij is Marshall aan de beurt.
Marshall,Frank James - Lasker,Edward [D34]
USA-ch m USA (6), 1923
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1.d4 d5 2.Pf3 e6 3.c4 c5 4.cxd5 exd5 5.Pc3
Pc6 6.g3 Pf6 7.Lg2 Le7 8.0–0 0–0 9.Lg5 Le6
10.dxc5 Lxc5 11.Tc1 Le7 12.Pd4 Pxd4
13.Dxd4 Da5 14.a3 Tac8 15.Dd3 h6 16.b4
Dxa3 17.Pxd5 Lxb4 Diagram

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpp+-+pzp-'
6-+-+lsn-zp&
5+-+N+-vL-%
4-vl-+-+-+$
3wq-+Q+-zP-#
2-+-+PzPLzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy
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18...PxLb4 of 18...DxDa3 of 18...TxTc8
moeten spelen, telkens met gelijk spel, maar
nu verliest hij veel materiaal.
18...Txc1 19.De4 Txf1+ 20.Lxf1 Lxd5
21.Dg4 g6 22.e4 Le6 23.Dh4 Df3 24.Le2
Dxe2 25.Dxh6 Dit ziet er erg gevaarlijk uit.

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zpp+-+p+-'
6-+-+lvLpwQ&
5+-+-+-+-%
4-vl-+P+-+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+qzP-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Zwart aan zet.
18.Lxf6?? Wat een blunder van formaat,
Marshall heeft hier een echte black-out!
Wit had natuurlijk eerst 18...PxPf6+ of

25...De1+ 26.Kg2 Dxe4+ 27.Kg1 De1+
28.Kg2 Ld5+ 29.f3 Lxf3+ 0–1

Ziekenhuis
Een onwaarschijnlijk verhaal speelt zich af in de 7e ronde.
Lasker,Edward - Marshall,Frank James [D43]
USA-ch m USA (7), 1923
1.d4 d5 2.Pf3 e6 3.c4 Pf6 4.Lg5 h6 5.Lxf6
Dxf6 6.Pc3 c6 7.e3 Pd7 8.Ld3 Lb4 9.0–0
Lxc3 10.bxc3 0–0 11.De2 dxc4 12.Lxc4 e5
13.Tfd1 e4 14.Pd2 Dg6 15.Lb3 Pf6 16.Kh1
Lf5 17.Tg1 Tae8 18.Tae1 Dg5 19.f4 Dh4
20.g3 Dh3 21.Dg2 Dh5 22.Ld1 Lg4 23.Lxg4
Pxg4 24.De2 Df5 25.Pc4 De6 26.Tgf1 b5
27.Pe5 Pxe5 28.fxe5 f6 29.exf6 Txf6 30.Txf6
Dxf6 31.Tf1 De6 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zp-+-+-zp-'
6-+p+q+-zp&
5+p+-+-+-%
4-+-zPp+-+$
3+-zP-zP-zP-#
2P+-+Q+-zP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

Hier wordt de stelling afgebroken en steekt wit
de zet 32.Tf4 in de enveloppe. De stelling lijkt
morgen remise te worden.
De volgende morgen krijgt Lasker bij het
ontbijt echter plotseling hevige buikklachten
en belt een vriend een dokter op. Hij beschrijft
hem de symptomen waarop de dokter oordeelt
dat hij onmiddellijk naar het ziekenhuis moet.
Ondertussen is de pijn zo erg toegenomen dat
Lasker denkt dat zijn laatste ogenblik is
aangebroken en hij geeft zijn vriend enkele
richtlijnen wat er na zijn dood moet gebeuren.
In de ambulance verliest hij het bewustzijn,
men geeft hem morfine en hij zal pas 4 uur
later terug bij bewustzijn komen in het Walter
Reese Hospital. De diagnose is een nieraanval. Er is geen operatie nodig, maar wel
meerdere dagen behandeling in het ziekenhuis.
Zijn vriend contacteert daarop de Hamilton
Club met de melding dat Lasker zijn
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afgebroken partij dus niet kan verder zetten
maar (zo schrijft Lasker) Marshall wou daar
niet van weten en hij zou de winst opeisen
indien hij niet opdaagde. Hierop besloot
Lasker om het ziekenhuis, tegen de wil in van
de dokters, alsnog te verlaten. Hij nam een
taxi en sleepte zich tot bij de schaaktafel.
32.Tf4 g5 33.Tf2 Tf8 34.Kg2 Txf2+ 35.Kxf2
g4 36.Ke1 Df5 37.c4?! Niet zo sterk gespeeld.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+-+-+-'
6-+p+-+-zp&
5+p+-+q+-%
4-+PzPp+p+$
3+-+-zP-zP-#
2P+-+Q+-zP"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Waarom was het 37.c4 niet zo sterk ?
37...b4! Zwart heeft nu in combinatie met de
a7-pion het potentieel om een vrijpion te
forceren op de b-lijn, waardoor wit erg moet
opletten mocht het tot een Dame-ruil komen.
38.Kd2 Diagram
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XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+-+-+-'
6-+p+-+-zp&
5+-+-+q+-%
4-zpPzPp+p+$
3+-+-zP-zP-#
2P+-mKQ+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
38...Df3! Mooi gespeeld. Zwart dreigt nu na
voorbereiding (a7-a5-a4) de Dames te ruilen
en een winnende vrijpion te forceren.
Anderzijds kan wit ook niet zelf DxDf3 spelen
omdat Kd2 dan na gxDf3 de dreiging op de ben f-lijn niet samen kan afstoppen.
39.De1 Df7 40.De2 Df3 41.De1 a5 42.Kc2
Dg2+ 43.Dd2 Df1 44.c5 Kf7 45.Kb2 Ke7
46.Dc2 Dd3 47.Db3 De2+ 48.Kb1 Df1+
49.Kb2 Df2+ 50.Kc1 Dg1+ 51.Kb2 Dxh2+
52.Kc1 Dxg3 53.Dg8 Dxe3+ 54.Kc2 Dd3+
55.Kc1 Dxd4 56.Dh7+ Ke6 57.Dg8+ Ke5
58.Dg7+ Kd5 59.Dd7+ Kxc5 60.Da7+ Kc4
61.Dxa5 Kc3 0–1

----------------------------------------------Na de partij gaf de dokter aan dat Lasker kon blijven verder spelen indien hij, tussen de partijen
door, voldoende lang in bed zou rusten ! Niet zo vanzelfsprekend na te leven want er moesten wel
3000 Km's gereisd worden tussen de resterende partijen in.
Lasker oordeelt dat hij vanaf nu door de ziekte minder sterk speelde ....
De 8e partij ging door in Milwaukee.
Marshall,Frank James - Lasker,Edward
USA-ch m USA (8), 1923
1.d4 d5 2.Pf3 e6 3.c4 c5 4.cxd5 exd5 5.Pc3
Pc6 6.g3 Pf6 7.Lg2 Le7 8.0–0 0–0 9.dxc5
Lxc5 10.Lg5 d4 11.Lxf6 Dxf6 12.Pe4 De7
13.Pxc5 Dxc5 14.Tc1 Db6 15.Dc2 h6 16.Pd2
Le6 17.Pc4 Da6 18.a3 Tfd8 19.Tfd1 Tac8

20.Dd3 Db5 21.b4 Diagram

XABCDEFGHY
8-+rtr-+k+(
7zpp+-+pzp-'
6-+n+l+-zp&
5+q+-+-+-%
4-zPNzp-+-+$
3zP-+Q+-zP-#
2-+-+PzPLzP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
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21...Pxb4! En zwart wint zuiver een pion.
22.axb4 Lxc4 23.Da3 Lxe2 24.Txc8 Txc8
25.Txd4 a5 26.h3 b6 27.bxa5 Dxa5
28.De3 Lh5 Diagram

29.Td5! Da1+ 30.Kh2 Lg6 31.Dxb6 en
materiaal staat alles terug gelijk.
31...Kh7 ½–½
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XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-+-+pzp-'
6-zp-+-+-zp&
5wq-+-+-+l%
4-+-tR-+-+$
3+-+-wQ-zPP#
2-+-+-zPL+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.

----------------------------------------------De partijen 9 tot 12 worden in Cleveland gespeeld.
Marshall,Frank James - Lasker,Edward [D34]
USA-ch m USA (10), 1923
1.d4 d5 2.Pf3 e6 3.c4 c5 4.cxd5 exd5 5.Pc3
Pc6 6.g3 Pf6 7.Lg2 Le7 8.Lg5 0–0 9.0–0 h6
10.Lxf6 Lxf6 11.dxc5 Lxc3 12.bxc3 Le6
13.Pd4 Da5 14.e4 Dxc5 15.Pb3 Dxc3 16.Tc1
Db4 17.exd5 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-+pzp-'
6-+n+l+-zp&
5+-+P+-+-%
4-wq-+-+-+$
3+N+-+-zP-#
2P+-+-zPLzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
17...Tad8! Enkel met deze zet of 17...Tfd8 kan
zwart materiaal verlies vermijden.
18.Pc5 Lg4 19.a3 Dxc5 20.Txc5 Lxd1
21.Txd1 Td6 22.Te1 Pd8 23.Te7 Kh7
24.Le4+ g6 25.Tcc7 Kg7 26.f4 h5 27.a4 Kf6
28.Kf2 Tb6 29.Ted7 Tb2+ 30.Lc2 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-sn-tr-+(
7zpptRR+p+-'
6-+-+-mkp+&
5+-+P+-+p%
4P+-+-zP-+$
3+-+-+-zP-#
2-trL+-mK-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Materiaal staat alles voorlopig nog gelijk,
maar ...Pd8 zit hopeloos gevangen en de beide
witte torens verlammen de zwarte stelling.
Het is dan ook enkel met 30...Pc6!! dat zwart
zich kan loswringen, ook al lijkt 31.Td6+ Kg7
32.Txg6+ Kh8 dreigend.
Lasker ziet het echter niet en speelt
30...Kg7?! 31.Ke3 a5 32.Td6 Kg8 33.Kd2 b6
Diagram
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XABCDEFGHY
8-+-sn-trk+(
7+-tR-+p+-'
6-zp-tR-+p+&
5zp-+P+-+p%
4P+-+-zP-+$
3+-+-+-zP-#
2-trLmK-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
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34.Tcd7! En stukwinst.
34...Pe6 35.dxe6 fxe6 36.Kc1 Tb4 37.Txe6
Tc8 38.Txg6+ Kf8 39.Th6 Kg8 40.Kd1!
Natuurlijk geen 40.Kd2? waarna zwart met
40...Tb2 terug kan hopen. 1–0

Verzekering
Al de VSF-schakers zijn
verzekerd bij ARENA.
Details: VSF-website deel administratie

Wit aan zet.

De tragedie
De tragedie van mijn schaakcarrière, dit zijn de woorden die Lasker gebruikt in zijn schaakboek
"The secrets I learned from the Masters". In deze partij waar Lasker de Marshall-variant in het
Spaans ontwijkt 2, komt hij een vol stuk voor, maar Marshall heeft er wel 3 pionnen voor.
In het eindspel mist Lasker de beste voortzetting waarna het voordeel langzaamaan verwatert en
zijn kans om de partij te winnen en in de match terug op gelijke hoogte te komen, verloren gaat.
Lasker,Edward - Marshall,Frank James [C90]
USA-ch m USA (11), 1923
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6 5.0–0
Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 0–0 8.d3 Hier vermeed
Lasker bewust 8.d4 omdat hij dan in de
gevreesde Marshall variant zou belanden die
Marshall grondig had geanalyseerd.
8...d6 9.c3 Pa5 10.Lc2 c5 11.Pbd2 Pc6 12.Pf1
Le6 13.d4 cxd4 14.cxd4 exd4 15.Pxd4 Pxd4
16.Dxd4 Tc8 17.Pe3 Pg4 18.Pxg4 Txc2
19.Lh6 f6 De enige goede zet. Diagram

XABCDEFGHY
8-+-wq-trk+(
7+-+-vl-zpp'
6p+-zplzp-vL&
5+p+-+-+-%
4-+-wQP+N+$
3+-+-+-+-#
2PzPr+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.

20.Pe3 En ook hier de enige zet om geen
materiaalverlies te incasseren.
20...Tc5 21.Lf4 f5 22.b4 Tc6 23.Tad1 Lf6
24.Dd3 Lc3 25.Te2 Lxb4 26.Pd5 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-wq-trk+(
7+-+-+-zpp'
6p+rzpl+-+&
5+p+N+p+-%
4-vl-+PvL-+$
3+-+Q+-+-#
2P+-+RzPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
Kies uit 26...Lc5 of 26...LxPd5.
26...Lc5 Uiteraard is 26...LxPd5?? een blunder
van formaat wegens 27.DxLd5+ en 28.DxTc6.
27.exf5 Lxf5 28.Dg3 Diagram

2 Bij gebrek aan plaats zal het beloofde overzicht van de Marshall-variant in het Spaans in een
later nummer aan bod komen.
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XABCDEFGHY
8-+-wq-trk+(
7+-+-+-zpp'
6p+rzp-+-+&
5+pvlN+l+-%
4-+-+-vL-+$
3+-+-+-wQ-#
2P+-+RzPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-tR-sN-zpp'
6p+-zpl+-+&
5+p+-+-vL-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+K+-#
2r+-+-+PzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.
a. Wat dreigt er ?
b. Hoe dit gepast anticiperen ?

Hier miste wit een beslissende wending.
Ze begint met 42.Ta7! h6 en wat dan ?

Dan zou er 43.Pg6+ Kg8 (Kh7 44.Pf8+ en
Er dreigt nu 29.Pe7+ en 30.PxTc6.
45.PxLe6) 44.Ta8+ Kf7 en mooi 45.Ph8 mat
volgen.
28...Kh8! Dit is de enige goede verdediging
42.Lf4?! en langzaam maar zeker smelt het
want op 28...Tf7?! volgt 28.Tde1!
witte voordeel weg en wordt het een
ontgoochelende remise voor de wit-speler.
29.Lg5 Da5 30.Pe7 Da4 31.Tde1 Lg4 32.Te4
42...Ta3+ 43.Kf2 Ta2+ 44.Kg1 Ta1+ 45.Tc1
Dxa2 33.Tf4 Txf4 34.Dxf4 Dxf2+ 35.Dxf2
Txc1+ 46.Lxc1 b4 47.Kf2 h6 48.Ke3 a5
Lxf2+ 36.Kxf2 Tc2+ 37.Kg3 Ld7 38.Tc1 Ta2
49.g3 a4 50.Ld2 b3 51.Lc1 Kh7 52.Ke4 g5
39.Tc7 Ta3+ 40.Kf2 Ta2+ 41.Kf3 Le6
53.Lb2 h5 54.Pf5 h4 55.Pxd6 hxg3 56.hxg3
Diagram
Kg6 57.Ke5 Ld7 58.Pe4 Lc6 59.Pf6 Lf3
60.Ke6 Le2 61.Lc1 Lf3 62.Ke5 Lc6 63.Pg4
Ld7 64.Pe3 Lc6 65.Kd6 Lb5 66.Lb2 Le8
67.Lc1 Lb5 68.Kc5 Ld7 69.Pc4 Kf5 70.Kd4
Lc6 71.g4+ Ke6 72.Lb2 Lf3 73.Pe3 Lb7
74.Kc5 a3 75.Lxa3 Ke5 76.Lc1 Kf4 ½–½
-----------------------------------De 12e partij in Detroit won Marshall en in de 13e partij te Cincinnati bereikte Lasker ter nauwer
nood nog remise. De 14e partij in Baltimore wist Lasker te winnen waardoor de eindspurt van het
Kampioenschap nog spannend kon worden.
In de American Chess Bulletin (maart 1923 p.55) kan je lezen:
"er zijn voorbereidingen getroffen om de zetten van de 14e partij Marshall - Lasker
in de lokalen van de Baltimore Chess Association, op 30 april uit te zenden via radio.
Iedereen die dus een radio-ontvanger heeft zal dus die dag de partij zet per zet
kunnen volgen".
Dat waren nog eens tijden hé ! JJ
In de 15e partij te Washington staat Marshall gewonnen maar laat hij op zijn beurt
de winst ontglippen. De 3 laatste partijen grijpen terug plaats in New York en telkens staat Marshall
beter tot gewonnen maar het wordt 3 keer remise. En zo blijft Marshall Kampioen met het kleinste
verschil en zal hij nog tot 1936 Kampioen blijven (omdat er geen nieuwe titelstrijd meer komt).
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Thinkers Publishing
Gunter Deleyn
Eerst even voorstellen:
Thinkers Publishing (afgekort TP)
http://www.thinkerspublishing.com/
"Thinkers Publishing is een jonge Vlaamse
schaakuitgeverij, gestart in 2014, die boeken
uitbrengt in verschillende talen en geschreven
zijn voor alle schaakniveaus. Wat TP
uitzonderlijk maakt is dat het ook de enige
uitgeverij van haar soort is in heel
Vlaanderen."
Ze is feitelijk de Vlaamse tegenhanger van het
Nederlandse ‘New In Chess’ (NIC). Op een
paar jaar tijd is TP erin geslaagd een aantal
interessante publicaties op haar naam te
schrijven waar we in een latere rubriek op
zullen terugkomen.

 1

 26. ?
 2

Als eerste kennismaking deel 2 van Chess
Calculation Training door Romain Edouard.

 62. ?
 3

Hij is Fransman geboren in Poitiers, 28-111990 woont tegenwoordig in Barcelona, GM
sinds 2009 en heeft momenteel 2613 FIDE
Elo. Benevens dat is hij ook hoofdredacteur
van TP en in die hoedanigheid had ik het
genoegen jarenlang met hem samen te werken
als eindredacteur voor TP.

 48... ?
 4

Eerst twee gemakkelijke opgaven uit dat
boek. Beiden met wit aan zet.
De twee volgende zijn telkens met zwart aan
zet en zijn een stuk moeilijker.
De oplossingen vindt U op de volgende
pagina.

 62... ?
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Oplossingen
 1
26. g6+! Bxg6
26... Kf8 27. Ne6+ Bxe6 28. Rxe6 c5 29.
Be3 h4 30. Bg5 Rh5 31. Be7+ Kg8 32.
Bxc5 Re5 33. Rd6 Nf8 34. Rd8 Rf5 35.
Bxf8 Rxf8 36. Rxf8+ Kxf8 met gewonnen
pionnen eindspel
27. Re7+ Kxe7 28. Nxg6++1-0 (36) Grischuk, A (2671) – Timman, J
(2605) Wijk aan Zee 2002.1-0
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Een uittreksel van dit boek kan je overigens
raadplegen via deze link:
http://www.thinkerspublishing.com/_media/c
alculation-training-2-teaser.pdf

 2
62. Rc4+!
1-0 Radjabov, T (2773) – Karjakin, S (2769)
Wijk aan Zee 2012.
Zwart gaf op wegens 62. Rc4+ Bxc4 63.
Nc2++- en de b-pion promoveert.1-0
 3
48... f5!
48... Kd4? 49. Kxf6 Ke3 50. g5 Nf5 51.
Kxf7 Kxf3 52. Kg8 Kf4 53. Kxh7 Kxg5
½ – ½ (53) Bacrot, E (2718) – Ivanchuk, V
(2704) Beijing 2014. 49. g5 Ng4! 50. Kxf7
f4-+ bijvoorbeeld 51. Ke6 Ne3 52. Ke5
Nd5 53. Ke4 Kc3 54. Kxd5 Kd3 55. Ke5
Ke3 ½-½
 4
62... Kf2!! 62... Rd3+? 63. Ke1 Ke4 64. f7=
Â½ – Â½ (70) Arnason, J (2499) – Hammer,
J (2683) Reykjavik 2015. bijvoorbeeld 64...
Re3+ 65. Kd1 Rd3+ 66. Ke1 (66. Kc1
Rc3+ 67. Kd1 Rc8 68. f8=Q Rxf8 69.
Bxf8 en na Ld6 houdt wit de beide pionnen
tegen)63. f7 63. Kd2 Rf3-+ 63... Rd3+ 64.
Kc2 Rf3 65. f8=Q Rxf8 66. Bxf8 Ke2!-+
En dat is het verschil want nu kan de witte
loper NIET beide pionnen tegenhouden.

Als je interesse hebt in uitgaven van TP
(Thinkers Publishing) dan kunnen deze
besteld worden bij:
http://www.thinkerspublishing.com/contact.html

of
https://www.denksportkampioen.be/contact.html

---------------------

Solidariteitsactie KARINA
Deze actie is uiteindelijk afgesloten met 2056€ die aan de ouders werd overgemaakt.
Dank aan alle leden en clubs die een bijdrage hebben gestort (Knokke - Zwarte Dame - Temse O'Kelly - Tielt - Wervik - Izegem - Torrewachters - Mechelen - Wachtebeke - Deurne - Mercatel Artevelde - ....), met een bijzondere vermelding voor de leden van de Mechelse Schaakclub die
samen goed zijn voor meer dan 25% van het totaal ingezamelde bedrag.
Zoals je kan lezen op http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171222_03258479 heeft de familie in
december verkregen dat het uitwijzingsbevel werd vernietigd en dat hun asielaanvraag nogmaals
opnieuw zal bekeken worden.
De familie heeft een nieuw onderdak gevonden en Karina gaat ook terug naar haar oude school.
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Summiere toernooi-kalender 2018
10 - 15 Feb

Winter Round Robin

Wachtebeke

24 Feb
03 - 04 Mar

VSF-Jeugdkampioenschap 2018

Mechelen

04 Mar

VSF-treffen 50+

Kapelle o/d Bos

24 April tot
03 Mei

Rimpelschaak (60+)

Gentbrugge

http://scgentbrugge.weebly.com/2018.html

VSF zoekt organisators "2019 en volgende" voor :
VSF organisatie in 2019+

Timing

Subsidie

Scholen Kampioenschap (LO - SO)

Jan of Feb

1750€ (LO) - 500€ (SO)

VSF-Jeugdkampioenschap

Feb

3500€

VSF-Rapid 50+

Maart

Max 500€

VSF-Kampioenschap

Mei

Min 2400€

Kandidaturen indienen bij bart.van.tichelen@telenet.be tot 15/2/2018.
•
•
•
•

Elke kandidaat organisator beschrijft hoe hij de subsidie middelen gaat spenderen aan
organisatie - arbiters - prijzen(geld).
Bonus subsidie mogelijk bij groot succes (zelf te specificeren).
VSF hecht belang aan promotie van het tornooi, evenals een aangenaam speelkader met
passende democratische catering (lichte snacks, dranken).
voorstel voor hoeveel jaar organisaties. VSF geeft de voorkeur om meerdere jaren na elkaar
op dezelfde locatie te spelen, doch hiervan kan mits motivatie worden afgeweken.

GEZOCHT: deelnemers EK en WK Seniorenteams 50+ en 65+
Het Europees Kampioenschap Seniorenteams: van 13 tot 23 april 2018 in Walbrzych in Zuid-Polen
(Zie http://www.europechess.org/european-senior-team-chess-championship-2018-regulations/)
Het Wereld Kampioenschap voor Seniorenteams: in Radebeul (bij Dresden) van 7 tot 15 juli 2018
(Zie http://www.schachfestival.de/world-team-championship-50-65-2018-en.html)
Interesse ? contacteer Jan Rooze jan.rooze@gmail.com

GEZOCHT: interviews voor afwerking masterproef
Astrid Barbier zoekt voor haar Masterproef schakers die een neurobiologische ontwikkelingsstoornis hebben zoals Autisme Spectrum Stoornis, AD(H)D, een leerstoornis (dyslexie, dyscalculie),
een communicatiestoornis (bv. stotteren) of een motorische stoornis (bv. ticstoornissen).
Het doel is te onderzoeken of en in welke mate schaken een invloed heeft op hun dagelijks leven.
De interviews zullen later anoniem verwerkt worden en men kan op elk moment stoppen met
deelname aan het onderzoek. Specifiek is Astrid nog op zoek naar personen boven de achttien jaar.
Contacteer haar via facebook (Astrid Barbier) of barbier.astrid@gmail.com.
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Marshall Frank James (1877 - 1944) (deel 3)
In 1930 zien we Marshall voor het laatst aan het werk in België in "Liège 1930".
Dit Internationaal toernooi met 12 topspelers is georganiseerd door « le cercle de Liège » in het
kader van de Internationale Industriële Tentoonstelling in de zomer van 1930.
Marshall haalt er een bescheiden 50% maar toont toch nog steeds inventieve zetten.

XABCDEFGHY
8rwq-+-trk+(
7zp-+p+-snp'
6-zp-+p+p+&
5+Nvl-snp+-%
4-+P+-+-wQ$
3+P+-zP-+-#
2PvL-+LzPPzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+l+-+-mk(
7+p+-vlrzpp'
6p+-+-+-+&
5+-zpq+-+-%
4P+-+N+-+$
3+-+-+-+-#
2-zP-+QzPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Marshall - Nimzowitsch
Wit aan zet wil graag Txd7 spelen ...

Marshall - Rubinstein.
Wit aan zet.

doch Pe5 verhindert dit en daarom lijkt f2-f4
sterk, doch dan volgt er weer Lxe3+ ,
en daarom pakt Marshall uit met 17.b4! Lxb4
en nu 18.f4! Pf7 19.Txd7

Rubinstein heeft net geblunderd want wit wint
nu materiaal met 17.Pg5!.en Marshall won
probleemloos in het eindspel.
Marshall bleef ook als 50+ nog sterk spelen en
zo nam hij deel aan de schaakolympiades 1931
- 1933 - 1935 en 1937 (60 jaar !) waar hij met
het USA-team telkens GOUD won.
Foto: Per schip op weg naar schaakolympiade
te Warschau (1935). Van links naar rechts:
Reuben Fine
Abraham Kupchik
Captain
Israel Horowitz
Marshall en echtgenote
Arthur Dake

Donderdag 9 november 1944: Marshall gaat te
voet naar een bingo-avond aan de andere kant
van de Hudson River in New York en een
voorbijganger ziet Frank ineenzakken op het
voetpad van de Van Vorst Street. Dood.
Zijn vrouw Carrie zou nog vele jaren daarna een
belangrijk figuur blijven in het New Yorkse
schaakleven.
2 weken voor zijn overlijden: Marshall en Carrie
Zijn carrière is overigens prachtig beschreven in
de door Soltis geschreven biografie.
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Marshall : aanvallen !!
Hierbij enkele leuke fragmenten uit een aanvalspartij uit Monte Carlo 1904 (thema-toernooi Rice).
Ik geef eerst de diagramma's. De oplossing staat in de partij.

XABCDEFGHY
8rsnl+k+-tr(
7zppzp-wqp+p'
6-+-+-sn-+&
5+-+Pvl-+-%
4-+L+-zppzP$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-+P+"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+-+-+p'
6-snpsN-+-+&
5+-+-+LvLq%
4-+PzP-+pzP$
3+-+-+-wQ-#
2PzP-+-zp-mK"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

Diagram 1 na 9...De7. Wit aan zet.

Diagram 4 na 23...Pb6. Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8rsnl+k+-tr(
7zppzp-wqp+p'
6-+-+-+-+&
5+-+Pvl-+-%
4-+LzPn+pzP$
3+-zP-+p+-#
2PzP-+-+P+"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zpp+-+-+p'
6-+p+-+q+&
5+-+-+-vLP%
4-+nzPr+Q+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-tR-mK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Diagram 2 na 11...Pe4. Wit aan zet.

Diagram 5 na 30...Te4. Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+n+-+p'
6-+psN-+-+&
5+-+-+-vLq%
4-+PzP-+pzP$
3+-+L+-wQ-#
2PzP-+-zp-mK"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagram 3 na 22...f2?!. Wit aan zet.

Marshall, Frank - Von Scheve, Theodor
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Pf3 g5 4.h4 g4 5.Pe5 Pf6
6.Lc4 d5 7.exd5 Ld6 8.0–0?! robuster is 8.d4.
8...Lxe5 9.Te1 De7 Diagram 1
10.c3! aangezien 10.d4? faalt op 10...Lxd4+ is
deze voorbereidende zet nodig.
10...f3 11.d4 Pe4 Diagram 2
12.Txe4 Lh2+ 13.Kxh2 Dxe4 14.g3 0–0
15.Ld3 Dxd5 16.c4 Dh5 17.Pc3 c6 18.Pe4 f5
19.Pd6 f4 20.De1 fxg3+ 21.Dxg3 Pd7 22.Lg5
f2?! dit geeft wit terug kansen. Diagram 3
23.Lf5 Er dreigde immers 23...Tf3 en zo
betrekt wit een bijkomend stuk in de aanval.
23...Pb6 Diagram 4
24.Pxc8 Taxc8 25.Le6+ Tf7 26.Tf1 Te8
27.Lxf7+ Dxf7 28.Dxg4 Dg6 29.Txf2 Pxc4
30.h5 Te4 Diagram 5
31.Lh6!! WAUH ! (31...DxDg4 32.Tf8#) 1–0
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Marshall: zijn meest boeiende partij
Marshall speelde tal van leuke partijen, maar deze tegen Marco Georg uit 1904 wordt toch tot zijn
meest boeiende gerekend.
Het betreft een partij tegen de Oostenrijker
Marco Georg in Monte Carlo 1904. Deze was
blijkbaar ook een erg sterke speler want ik zie
in de database dat ze in hun carrière in totaal
16 keer tegen elkaar speelden, en Marco won
met 9 - 7.

Marshall, Frank - Marco, Georg
Monte Carlo (4), 1904
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Lc4 Lc5 5.c3
rokade is een andere speelbare variant
5...d3 6.0–0 d6 7.Dxd3 Pf6 8.b4 Lb6 9.a4
dreigt 10.a5
9...a6 10.Te1?! Voorbarig, het verzwakt punt
f2. Vandaag zou een meester hier eerst Pb1 of
Lc1 ontwikkelen.
10...Pg4! met tempo kan zwart nu via Pg4 een
sterk paard op e5 posten.
11.Ta2?! niet de beste keuze, zie commentaar
bij de 13e zet.
11...Pge5 12.Pxe5 Pxe5 Diagram

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7+pzp-+pzpp'
6pvl-zp-+-+&
5+-+-sn-+-%
4PzPL+P+-+$
3+-zPQ+-+-#
2R+-+-zPPzP"
1+NvL-tR-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
13.Dg3! een stukoffer, maar tevens een zet uit
noodzaak aangezien 13.De2 PxLc4 14.DxPc4
Le6 15.De2 LxTa2 de kwaliteit kost. Mocht
wit geen 11.Ta2?! gespeeld hebben was dit
stukoffer niet nodig, maar dan hadden we
misschien ook geen mooie partij gezien.
13...Pxc4 14.Dxg7 Tf8 Diagram

XABCDEFGHY
8r+lwqktr-+(
7+pzp-+pwQp'
6pvl-zp-+-+&
5+-+-+-+-%
4PzPn+P+-+$
3+-zP-+-+-#
2R+-+-zPPzP"
1+NvL-tR-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.

Zowat iedereen zou hier voor 15.Lh6 De7
16.DxTf8+ enz. opteren waarna wit toren en
pion heeft voor 2 lichte stukken, maar
Marshall heeft meer zin in AANVALLEN en
speelt ...
15.e5 Pxe5 16.Kh1 nu blijkt waarom wit ook
de e-pion offerde. Hij dreigt nu met 17.f4
materiaal te winnen.
16...Le6 logisch en robust. Een multipurpose
zet die een stuk ontwikkelt, Ta2 aanvalt en Pe5
ontpent.
17.Tae2 De7 18.f4 Pd3 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+ktr-+(
7+pzp-wqpwQp'
6pvl-zpl+-+&
5+-+-+-+-%
4PzP-+-zP-+$
3+-zPn+-+-#
2-+-+R+PzP"
1+NvL-tR-+K!
xabcdefghy
Wit aan zet.
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19.f5 wit heeft niet veel meer te verliezen en
zet alles op alles waarbij hij Te1 ook op de
offertafel legt.
19...Pe5 zwart probeert de stelling te kalmeren
en is daarvoor bereid materiaal terug te geven.
20.fxe6 fxe6 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+ktr-+(
7+pzp-wq-wQp'
6pvl-zpp+-+&
5+-+-sn-+-%
4PzP-+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2-+-+R+PzP"
1+NvL-tR-+K!
xabcdefghy
Wit aan zet.
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een belangrijke taak heeft in het eindspel
25...Td8 deze toren kan voorlopig weinig
schade aanrichten zolang Pb1 en Te1 de
invalsvelden bewaken.
26.Kg2 Td3 dit verhindert dat Kg2 naar het
centrum kan lopen.
27.Txe5 Kf7 28.Te2 Le3 29.Tc2 Lh6 30.Tf2+
Ke7 31.Tf3 Td1 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+pzp-mk-+p'
6p+-+p+-vl&
5+-+-+-+-%
4PzP-+-+-+$
3+-zP-+RzP-#
2-+-+-+KzP"
1+N+r+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.

21.Lh6 logisch maar ook verrassend omdat
Marshall nu Dame-ruil toestaat. Er was echter
geen goed alternatief en dus volgt er nu een
snelle overgang naar een eindspel.
21...Dxg7 22.Lxg7 dit is een dubbelaanval op
Tf8 en Pe5 waardoor wit zijn pion achterstand
terug goed kan maken.
22...Tf5 23.Lxe5 Txe5 24.Txe5 dxe5 Diagram

32.Tf1 Wit oordeelt dat het eindspel zonder
torens nog wel te houden zal zijn.
32...Td3 33.Tf3 Td1 34.Pa3 verrassend
genoeg ontwijkt wit nu een mogelijke torenruil
of zetherhaling.
34...Tc1 35.c4 Ta1 36.c5 Lc1 37.Pc4 Txa4

XABCDEFGHY
8r+-+k+-+(
7+pzp-+-+p'
6pvl-+p+-+&
5+-+-zp-+-%
4PzP-+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2-+-+-+PzP"
1+N+-tR-+K!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+pzp-mk-+p'
6p+-+p+-+&
5+-zP-+-+-%
4rzPN+-+-+$
3+-+-+RzP-#
2-+-+-+KzP"
1+-vl-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Wit aan zet.
Hoe pion b4 verdedigen ?

25.g3 een beetje verrassend dat wit de e5-pion
niet slaat. Wit oordeelt echter dat de Koning

Wit heeft zonet een pion verloren en dreigt nu
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ook pion b4 te verliezen. Hij verdedigt
AKTIEF met ...
38.Pe5 Lb2 of
38...Txb4 39.Tf7+ Ke8
40.Txc7 a5 41.Pd3 met gelijk spel
39.Pd3 Lc3 40.Tf4 a5 Diagram

hij veel voordeel weg. Ongetwijfeld verwierp
zwart ook 45...b2 wegens 46.Txc7+ Kb8
47.Txb7+ Kc8 en wit heeft minstens gelijk, en
mogelijk zelfs gewonnen spel.
Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+pzp-mk-+p'
6-+-+p+-+&
5zp-zP-+-+-%
4rzP-+-tR-+$
3+-vlN+-zP-#
2-+-+-+KzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+k+-+-+(
7+pzp-+-+R'
6-+P+N+-+&
5+-+-vl-+-%
4r+-+-+-+$
3+p+-+-zP-#
2-+-+-+KzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Wit aan zet.

41.Th4 Wit ontwijkt stukkenruil aangezien hij
slechter staat. Hij zoekt daarentegen
complicaties.
41...axb4 42.Txh7+ Kd8 43.Pf4 b3 Hier had
43...Ta6 voorzichtiger geweest waarna zwart
nog steeds met 44...b4-b3 enz. kan uitpakken
44.Pxe6+ Kc8 Diagram

46.cxb7+ een makkie als je gezien hebt dat
46...Kxb7 uit den boze is wegens 47.Pc5+
46...Kb8 47.Pc5 Ta2+ 48.Kh3 Persoonlijk had
ik hier 48.Kf3 gespeeld omdat op die manier
de Koning centraler komt en de h2-pion ook
mobiel wordt (h2-h4).
48...b2 Diagram

XABCDEFGHY
8-+k+-+-+(
7+pzp-+-+R'
6-+-+N+-+&
5+-zP-+-+-%
4r+-+-+-+$
3+pvl-+-zP-#
2-+-+-+KzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-mk-+-+-+(
7+Pzp-+-+R'
6-+-+-+-+&
5+-sN-vl-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-zPK#
2rzp-+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Wit aan zet.

45.c6 en weer zoekt wit complicaties.
45...Le5? FRITZ oordeelt dat zowel 45...Kb8
als 45...bxc6 of 45...Tb4 allemaal winnend zijn
voor zwart, maar met de gespeelde zet geeft

Wit wil graag 49.Th8+ Ka7 50.b8D+ spelen
maar Le5 verhindert dit. Vandaar dus ...
49.Te7 Ka7 Diagram
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51.Ta8+ de enige zet die wit op gelijkspel kan
houden met een paardevorkje op de 55e zet.
51...Kb6 52.Txa2 b1D Diagram

Marshall in actie.
Let op het bord met de hoge rand,
de Franse Régence stukken en de klok.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7mkPzp-tR-+-'
6-+-+-+-+&
5+-sN-vl-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-zPK#
2rzp-+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
50.Te8 Wit kan b1D niet verhinderen, en dus
gaat hij zelf voor b8D.
50...c6 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+R+-+(
7mkP+-+-+-'
6-+p+-+-+&
5+-sN-vl-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-zPK#
2rzp-+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+P+-+-+-'
6-mkp+-+-+&
5+-sN-vl-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-zPK#
2R+-+-+-zP"
1+q+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
53.b8D+ Lxb8 nu de loper is weg gelokt komt
het paarde-trucje uit de mouw.
54.Tb2+ Dxb2 55.Pa4+ Kb5 56.Pxb2 c5
57.Kg2 c4 58.Kf3 c3 59.Pd3 Kc4 60.Pe1 Kd4
61.h4 Ld6 62.g4 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-vl-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-mk-+PzP$
3+-zp-+K+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-sN-+-!
xabcdefghy
Kies uit 62...Ke5 of 62...Le7. Motiveer.
De Loper is veel sneller dan de Koning, en het
is beter de Koning ipv de Loper een
verdedigende taak te geven. M.a.w. principieel
is 62...Ke5 (idee Kf6) beter indien er geen
tactische finesses zijn, en die zijn er hier niet.
62...Le7?! beter was dus Ke5.
63.g5 Ke5 64.Kg4 Lf8 65.Pc2 Ke4 66.h5
Kd3 Diagram
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XABCDEFGHY
8-+-+-vl-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-zPP%
4-+-+-+K+$
3+-zpk+-+-#
2-+N+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
67.Pa1! een zeer ongewone zet maar de enige
waardoor wit tijd wint om met zijn pionnen
dreigend op te rukken.
67...Ke4 68.h6 Ke5 69.Kh5 Kf5 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-vl-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-zP&
5+-+-+kzPK%
4-+-+-+-+$
3+-zp-+-+-#
2-+-+-+-+"
1sN-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
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70.Pc2! meestal is het de Loper die voor
zetdwang kan zorgen, maar hier is het Paard de
grote held. 70...Ld6 71.Pd4+ Ke4 72.Pe2 c2
73.g6 La3 74.g7 Kd3 75.g8D Kxe2 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+Q+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-zP&
5+-+-+-+K%
4-+-+-+-+$
3vl-+-+-+-#
2-+p+k+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
76.Da2 andere (schaak)zetten winnen ook,
maar dit is het meest éénvoudige. Na 76...Kd1
77.DxLa3 c1D 78.DxDc1+ is de h6-pion de
grote winnaar. Zwart gaf dus op. 1–0

de Franse Régence stukken.
Merk op dat de Dame kleiner is dan de
Koning en één plateau meer telt dan de Loper.
Het Paard is groter dan Toren en Loper.

Lezing bij KGSRL
Op zaterdag 24 februari wordt er van 15 tot 17 uur een lezing
gegeven door de Franse GM Adrien Demuth in het lokaal van de
Gentse (www.kgsrl.be).
Hij zal er zijn boek, The modernized Reti bespreken (zie p 10).
Taal = Engels. Achteraf Q & A in Engels of Frans.
Deelname is GRATIS
Meer info : gunter.deleyn@telenet.be
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The Modernized Reti.
A complete repertoire for White
Adrien Demuth
Openingstheorie is altijd belangrijk geweest.
Maar met de opkomst van de computer heeft
dat nog aan belang gewonnen. Maar stel U
voor een kluwen van varianten met
vertakkingen tot op meer dan tien niveaus met
bijna uitsluitend commentaar en evaluaties in
de zin van ⩲, ,?, -+. Wat mij betreft totaal
onleesbaar. Daarom is dit werk van Adrien
Demuth een verademing. Ikzelf speel reeds
jaar en dag de 'Engelse opening' en
aanverwante flankvarianten, soms met Nf3 of
soms zonder. Dit net verschenen boek over de
'Reti' heeft me aangenaam verrast. Dat leidt
dikwijls tot een soort Benoni in de voorhand.
Hier kan U de inhoudstabel raadplegen:
http://www.thinkerspublishing.com/_media/se
cond-teaser-reti.pdf
Laat ons hieruit een gedeelte van hoofdstuk 5
variant g. bekijken. We hebben de layout wel
wat gewijzigd om de tekst te comprimeren en
die te doen passen op deze pagina. Er zijn
bijvoorbeeld meer interlinies en veel meer
diagrammen om de tekst beter leesbaar te
maken. Net als de meeste schaakboeken is het
in de Engelse taal geschreven.
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A1) 7... Bd7 8. Qxa3 Bc6 (8... Nc6 9.
Qc5 Qe7 10. Qxc4 0-0 11. d4⩲) 9. Qc3
0-0 10. Qxc4 Nbd7 11. Qc3⩲ White
prevents ...Bxf3 followed by ...Ne5 and
stands better.
A2) 7... b5!N

Position after: 7... b5!N
A smart way to play this move, and probably
an improvement for Black. 8. Qxa3 Bb7 9.
b3! cxb3 10. axb3 Nbd7 11. Bb2 a5 (11...
Qe7? 12. Qa5±) 12. Rfc1© Black's
queenside has many holes and we obtained
some good chances to take our pawn back
soon.
Wat mij uit dit voorbeeld appelleert is dat er
veel tekst wordt gegeven waardoor dit
openingsboek aangenaam leest. En dat terwijl,
laat ons eerlijk zijn, openingsboeken
doorgaans uiterst saai en taai zijn.

1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Bg2 Be7 5.
0-0 dxc4?!
This is clearly the worst moment to take on c4.
Whereas we only played useful moves, Black
just moved his bishop to a square which is not
necessarily the best one. And we can take
advantage of that instantaneously by playing...
6. Na3!
On the previous move, after 4...dxc4, I rejected
this move because of the complications after
6...Bxa3, but now we are a full tempo up and
it makes some difference.
6... 0-0
A)6... Bxa3 7. Qa4+!? is even possible,
keeping the good pawn structure (7. bxa3⩲ is
also more than fine, but I prefer to offer a
variation that is easy to understand. It's up to
you if you prefer to work a bit extra for this
one)

Als U geïnteresseerd ben in deze of andere
uitgaven van TP (Thinkers Publishing) dan
kunnen deze besteld worden bij:
http://www.thinkerspublishing.com/contact.html

of
https://www.denksportkampioen.be/contact.html

Gunter Deleyn
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Marshall geeft mat
XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zplzpn+-vl-'
6-zp-+-wqQ+&
5+-+p+-sN-%
4-+-zP-+-+$
3+-sN-zP-+-#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
M1: Wit aan zet (opwarming).

XABCDEFGHY
8-+-wq-+-wQ(
7+-+-vl-+-'
6-+pmk-+-zp&
5zp-+p+L+-%
4-+-+-zP-+$
3zP-sN-+-zP-#
2-zP-+-+-zP"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy
M1: Wit geeft mat in 5.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+R+p'
6-+-+-+-mk&
5+-+-tR-+-%
4p+-+-zpP+$
3+-+-+-+-#
2rtr-+L+-zP"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy
M1: Wit geeft mat in 3.

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7+p+-+-+p'
6p+-+rzp-sN&
5zP-sn-+-+-%
4-+-+-+R+$
3+-+-+R+P#
2-zP-+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
M1: Wit geeft mat.

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-+-+-zpp'
6p+-zp-+-+&
5+p+-+-+-%
4-zp-+P+-+$
3+PsNK+lwQ-#
2-vLP+-+qzP"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy
M1: Zwart geeft mat in 3.

XABCDEFGHY
8-+-+-+r+(
7vl-+-mk-+p'
6p+-zp-+-tr&
5zPp+-zp-+n%
4-zP-+P+L+$
3+-zP-+P+K#
2-+-+-+N+"
1+-+R+R+-!
xabcdefghy
M1: Zwart geeft mat in 2.
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M1:

Uit Marshall - Burn (Parijs 1900)
17.Th8+ en opgave want 17...KxTh8 18.Dh7#

M2:

Uit Marshall - Bogoljubow (New York 1924)
38.De5+ Kc5 39.Pa4+ Kc4 40.Dc3+ Kb5 41.Ld3+ Kxa4 42.Dc2#

M3:

Uit Marshall - Chajes (Havana, 1913)
39.Te6+ en opgave want 39...Kg5 40.Tf5+ Kh4 41.Th6 mat.

M4:

Uit Marshall - Hodges (New York, 1911)
31.Tfg3 Tee8 32.Tg8+ en opgave want 32...TxTg8 33.Pf7 mat.

M5:

Uit Black - Marshall (New York, 1918)
26...Txc3+ 27.Lxc3 De2+ en opgave want 28.Kd4 Dxe4 is mat.

M6:

Uit Shrader - Marshall (St Louis 1904)
47...Pf4+ 48.Kg3 Pe2# Wauh!

Marshall: maak geen fouten !
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-wQ-+p+p'
6p+-+-snp+&
5+-+-+-wq-%
4-+-zp-+-+$
3+P+-+RsNP#
2P+-+-zPP+"
1+-+-tr-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+-+p'
6-+-+-+p+&
5+-+p+p+-%
4-+-zP-+-+$
3+pzp-+P+-#
2rzP-+-+PzP"
1+-+-tRN+K!
xabcdefghy

Fout 1: Wit aan zet.

Fout 3: Kies uit
45...c2 of 45...cxb2 of 45...Txb2 ?

XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7+-+-+-wq-'
6p+-+-+-+&
5+p+-+-+-%
4-zP-+-zpP+$
3+-zp-zP-+R#
2P+L+-+P+"
1+-wQ-+K+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7zppzp-wqpzpp'
6-+-vl-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-wQL+-+$
3+-+-vL-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1+-mKRtR-+-!
xabcdefghy

Fout 2: Hoe sla je met zwart pion e3 ?

Fout 4: Kies uit
13...DxLe4 of 13...Le6 of 13...c6 ?
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XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+pzp-+pzp-'
6p+-vl-wq-zp&
5wQ-+-zP-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-vL-+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-sn-+k+(
7+pwq-vl-zpp'
6p+-zpntr-+&
5+-+Q+p+-%
4-+-sN-+-+$
3+-zP-+N+-#
2-+-+-+PzP"
1+RvL-tR-+K!
xabcdefghy

Fout 5: Zwart aan zet.

Fout 6: Zwart aan zet. Er is maar 1 zet die
zwart voordeel geeft. Al de rest verliest.

Fout 1:

Uit Spielmann - Marshall (1908)
29.Kh2?? [29.Pf1!] 29...Pg4+ en opgave want 30.hxPg4 Dh4#. 0–1

Fout 2:

Uit Showalter - Marshall (1909)
Met Txe3! kon zwart de aanvalslijnen beter gesloten houden.
In de partij koos Marshall echter fout en na 40...fxe3? (opent de f-lijn) 41.Lb3+
Kf8 42.Tf3+ Ke7 43.Dxe3+ Kd6 44.Dc5+ gaf zwart op 1–0

Fout 3:

Uit Alapin - Marshall (1912)
45...Txb2! 46.h4 f4 47.Kg1 Tc2 0–1
Fout is 45...cxb2? 46.Tb1 Ta1 47.Pd2 en zwart is afgestopt,
of 45...c2? 46.Pd2 Txb2 47.Tc1 en zwart is afgeremd.

Fout 4:

Uit Tarrasch - Marshall (1912)
13...Le6! de andere zetten zijn fout
- 13...DxLe4? 14.Lh6!! en zwart wit verliest de Dame
- 13...c6? 14.DxLd6! DxLe4 15.Ld2

Fout 5:

Uit Tarrasch - Marshall (1912)
Een makkie want enkel 21...Df5 of 21...De6 zijn goed genoeg om
materiaalverlies te vermijden.
Marshall koos voor 21...Df5.

Fout 6:

Uit Marshall - Haida (1925)
Marshall heeft 3 pionnen minder maar wel een erg sterke aanvalsdruk.
21...Dc8? [21...Dc5!! 22.Db3 d5! dit is het einde van die vervelende penning.
23.Pxe6 Txe6 24.Txe6 Pxe6 25.Dxb7 Td8 26.Dxa6 en zwart heeft een pion
meer] 22.Pxe6 Pxe6 23.Pd4 Kf7 24.Txb7 (pion verlies) Dc5 25.Txe7+ Kxe7
26.Db7+ Kf8 27.Dxa8+ Kf7 28.Db7+ Kg6 29.Pxe6 Txe6 30.Txe6+ 1–0
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Vlaams Schoolschaakkampioenschap 2018
Het Vlaams Schoolschaakkampioenschap werd dit jaar in
Turnhout georganiseerd op zaterdag 20 januari (Lager) en
op zondag 21 januari (Secondair) door een erg enthousiast
team onder leiding van Dusty Bracke in het St-Pieter
Turnhout.
Het lijkt erop dat er in deze school een ware schaakepidemie
is uitgebroken want ze hadden:
- 10 ploegen bij de allerjongsten,
- 8 ploegen in het Lager
- en 2 in het Secondair toernooi.
Hierbij een link naar de bijna 800 foto's : https://photos.app.goo.gl/lyLqotXhCEFm3Dac2
met dank aan al die mensen die zich belangeloos inzetten om de schoolgaande jeugd een leuke
schaakdag te bezorgen.
De einduitslagen van de 3 reeksen:
Het 1e tot 3e leerjaar (14 ploegen): http://chess-results.com/tnr326824.aspx?lan=17
1
2
3
Het Lager onderwijs (43 ploegen) : http://chess-results.com/tnr327460.aspx?lan=17
1
2
3
Het Secundair onderwijs (25 ploegen) : http://chess-results.com/tnr327641.aspx?lan=17
1
2
3
Tot slot vermelden dat het Belgisch Schoolkampioenschap doorgaat in Andenne op 3 maart.

Gezocht : schaaktrainers voor 2 Sporta-kampen
Van 2 juli tot 6 juli en van 9 juli tot 13 juli in Hoogstraten.
Alle info is te vinden op : https://www.sportakampen.be/kamp/schaken/
Sporta zoekt schaaktrainers om deze kampen te begeleiden.
Een trainer kan enkel overdag komen of 5 volle dagen aanwezig op de kampplaats.
Dagelijks is er 4 uur schaakles (9u30-11u30 en 13u30 tot 15u30).
Interessante vergoedingen (Min. 57,5€/dag) en Km-vergoeding (Max 24€/dag).
Interesse ? kandidatuur voor 1 maart bij tom.piceu@gmail.com

Vlaanderen Schaakt Digitaal

15-02-2018

pagina 1

Vlaanderen Schaakt
Digitaal
Het VSF-ledenblad verschijnt op de 1e en de 15e van elke maand,
behalve in juli en augustus met enkel een nummer op de 1e van de maand

Inhoudstafel
VSD 2018 - 04
pagina 2

:

Toernooi-kalender

pagina 3

:

Voorstellingsvermogen

pagina 4

:

Maak geen fouten

pagina 6

:

Positionele stellingen

pagina 8

:

Oefenpartij met trucjes

pagina 9

:

Chess MiddleGame Strategies

pagina 10

:

Goed verdedigen

pagina 12

:

Strategie

pagina 14

:

Toreneindspel

Redactie/auteur: Jan Gooris

Verantwoordelijke uitgever:
VSF vzw
schaakfederatie.be

mag niet openbaar op het Internet
geplaatst worden

Maatschappelijke zetel:

vlaanderen.schaakt.digitaal@gmail.com

Lindestraat 81,
BE-2800 Mechelen

Vlaanderen Schaakt Digitaal

15-02-2018

pagina 2

Summiere toernooi-kalender 2018
24 Feb
03 - 04 Maart

VSF-Jeugdkampioenschap 2018

Mechelen

04 Maart

VSF-Rapid treffen 50+

Kapelle o/d Bos

hetwitpaard@telenet.be

10 Maart

1e VSF-beker toernooi (1e ronde)

24 April tot
03 Mei

Rimpelschaak (60+)

Gentbrugge

http://scgentbrugge.weebly.com/2018.html

GEZOCHT: deelnemers EK en WK Seniorenteams 50+ en 65+
Het Europees Kampioenschap Seniorenteams: van 13 tot 23 april 2018 in Walbrzych in Zuid-Polen
(Zie http://www.europechess.org/european-senior-team-chess-championship-2018-regulations/)
Het Wereld Kampioenschap voor Seniorenteams: in Radebeul (bij Dresden) van 7 tot 15 juli 2018
(Zie http://www.schachfestival.de/world-team-championship-50-65-2018-en.html)
Interesse ? contacteer Jan Rooze jan.rooze@gmail.com

GEZOCHT: interviews voor afwerking masterproef
Astrid Barbier zoekt voor haar Masterproef schakers die een neurobiologische ontwikkelingsstoornis hebben zoals Autisme Spectrum Stoornis, AD(H)D, een leerstoornis (dyslexie, dyscalculie),
een communicatiestoornis (bv. stotteren) of een motorische stoornis (bv. ticstoornissen).
Het doel is te onderzoeken of en in welke mate schaken een invloed heeft op hun dagelijks leven.
De interviews zullen later anoniem verwerkt worden en men kan op elk moment stoppen met
deelname aan het onderzoek. Specifiek is Astrid nog op zoek naar personen boven de achttien jaar.
Contacteer haar via facebook (Astrid Barbier) of barbier.astrid@gmail.com.

Nieuw : VSF-beker

Rapid toernooi !

VSF organiseert het 1e VSF-beker Rapid toernooi voor ploegen in 3 reeksen.
Het betreft een uitschakeltoernooi voor ploegen van 4 spelers dat doorgaat op zaterdagnamiddag.
Er wordt gespeeld in 3 gescheiden reeksen :
Open Reeks = Elo-gemiddelde van de ploeg is onbeperkt
>2000 Reeks = Elo-gemiddelde van de ploeg is minder dan 2000 Elo.
>1700 Reeks = Elo-gemiddelde van de ploeg is minder dan 1700 Elo.
Per bekerronde speelt elke speler 4 Rapid-partijen.
De eerste bekerronde start op 10 maart 2018.
Inschrijven kan tot 02 maart en elke club kan meerdere ploegen inschrijven per reeks.
Reglement en bijkomende details worden eerdaags aan elke IC-verantwoordelijke overgemaakt.

Opgelet speellocaties VSF-JeugdKampioenschap 2018
Op 24 februari : Busleyden Atheneum campus Botaniek, Augustijnenstraat 92, 2800 Mechelen.
Geen parkeergelegenheid in de school!
Op 03 en 04 maart : Sint Romboutscollege, Veemarkt 56, 2800 Mechelen
Geen parkeergelegenheid in de school!
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Voorstellingsvermogen
XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7+-zpl+pzpk'
6-+-zp-wq-zp&
5+p+Pzp-+-%
4-zP-+Psn-+$
3trLtRP+N+P#
2-+-wQ-zPP+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pmkp'
6-+-+q+p+&
5+-zp-+-wQ-%
4-+-vl-+N+$
3+-+-+PzP-#
2-+-+-+KzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wat komt er na 1.d4 exd4 2.Dxd4 ? 1

Wat na 1...h5 2.Dh6+ Kg8 3.Pf2 ? 4

XABCDEFGHY
8-mk-+-+-+(
7+p+-+-zp-'
6-wQpzP-+-+&
5+-+p+P+-%
4-+-+-tR-zP$
3+Pwq-+-mKP#
2P+-+r+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-tr-+r+-mk(
7+-+-+-+p'
6-+-+-zp-+&
5zp-tR-+-+-%
4-+-+-+n+$
3zP-+P+-zPl#
2-zP-+P+-zP"
1tR-vL-mK-+-!
xabcdefghy

Wat na 1.Kg4 ? 2

Is er een ontsnapping na 1...Pxh2 2.Th5 ? 5

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+p+-zp-'
6-wqpsn-vlQzp&
5+-+-sNp+-%
4-+-+-zP-+$
3+-sNP+-+R#
2PzP-zP-+PzP"
1tR-vL-+K+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-mk-+r+-+(
7zpp+-+ptrp'
6-+-wqp+-+&
5snP+psNp+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zP-+-+P#
2P+RwQ-zPP+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wat na 1...LxPe5 2.fxLe5 Pf7 3.Dxf5 ? 3

Wat na 1.c4 Pxc4 2.PxPc4 dxPc4 3.Txc4 ? 6

1 Een makkie want 2...Pe2+ en 3...PxDd4

4 Er volgt dan 3...De2 en Pf2 gaat verloren.

2 Er volgt 1...Tg2+ 2.Kh5 g6+ en 3...Dh8#

5 Ja, 2...Txe2+!! 3.KxTe2 Lg4+ enz.

3 Er volgt 3...Pxe5! en Df5 gaat verloren
wegens "Tf8 - Df5 - Kf1"

6 Er volgt dan 3...Dd5! met dubbelaanval op
Tc4 en veld g2 (mat) en dus torenverlies.
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Maak geen fouten
XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zppzppwqp+n'
6-+-vl-+-wQ&
5+-+-zp-+-%
4-zPLzPPsn-+$
3+-zP-+N+P#
2P+-+-zPP+"
1tRN+-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-wq-+pzp-'
6-+pvl-+-zp&
5+-+-+-+-%
4-+lzP-+-+$
3zP-sN-tr-+P#
2-zPPsN-+P+"
1+R+Q+-mK-!
xabcdefghy

F1: Kies uit 1...c6 of 1...dxe4 of 1...Pg6.

F4: Kies uit 1...La6 of 1...Le6 of 1...Ld5.

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7zppwq-+-vlp'
6-+n+-+p+&
5+-+Qzpp+-%
4-+N+-+-+$
3zPP+-+-+P#
2-vLP+-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+L+-+-+l%
4-sn-+nvL-+$
3+-+-+N+P#
2PzP-+-zPP+"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy

F2: Kies uit 1...Df7 of 1...Kh8 of 1...Tf7.

F5: Kies uit 1...Pc6 of 1...Te6 of 1...Pd3.

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-+pzp-'
6-vl-+-+p+&
5+-+p+-+-%
4P+-+-+-+$
3sNLzPP+Q+P#
2-zP-+-zPP+"
1tR-vL-+nmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+r+-mk(
7+p+-wqp+-'
6r+pzp-+p+&
5+-+-vl-+p%
4-zPL+Psn-+$
3+-+-vLP+P#
2P+-+-wQP+"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

F3: Kies uit 1.Dxd5 of 1.KxPf1 of 1.Lxd5.

F6: Kies uit 1...Taa8 of 1...Ta3 of 1...b5.
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Cursus wedstrijdleider
Op 10 - 17 en 24 maart, telkens van 10 tot 16Hr30, geeft Internationaal Arbiter
Silvin De Vet een cursus wedstrijdleider niveau C.
Het kost 25€ en gaat door in Café 'tCentrum - Boerenkrijglaan 24/26 te Westerlo. Inschrijven via
sylvin.de.vet@proximus.be
F1:

Wit heeft een stuk geofferd en hiervoor voorlopig 2 pionnen en wat
aanvalskansen.
Na 1...c6?! komt er 2.g3! Pe6 3.dxe5 en wit heeft 3 pionnen voor zijn geofferd
stuk.
De beste zet is 1...dxe4 alhoewel hij er behoorlijk riskant uit ziet.
Een echte blunder is 1...Pg6?? wegens 2.DxPg6+.

F2:

Na 1...Tf7? volgt 2.Pd6 en kwaliteitsverlies
Na 1...Df7? 2.DxDf7+ KxDf7 (of TxDf7) volgt eveneens 3.Pd6 en
kwaliteitsverlies.
Vandaar dat enkel 1...Kh8 goed genoeg is.

F3:

Na 1.Dxd5? DxDd5 2.LxDd5 Pg3! is het zwarte paard gered net zoals na
1.Lxd5? waarop 1...Pg3! weer kan "ontsnappen" want op 2.DxPg3 volgt
2...DxLd5.
Vandaar dat enkel 1.KxPf1 de juiste zet.

F4:

Na zowel 1...La6 als 1...Ld5 verliest zwart geen materiaal.
Na 1...Le6? 2.Pf1!! verliest zwart echter de kwaliteit omdat Te3 geen
vluchtvelden meer heeft.

F5:

Na 1...Pc6 verliest zwart een pion na 2.LxPc6 bxLc6 3.Txc6 (of nog beter
3.Pe5).
Na 1...Te6 2.Pd4 zit zwart in grote moeilijkheden en heeft wit de beste tactische
kansen.
In de partij koos zwart dan maar voor 1...Pd3?? maar kon opgeven na 2.LxPd3
TxLd3 3.TxPe4! en stukverlies want 3...TxTe4 4.Tc8+ wordt mat.
De beste zet was dus 1...Pc6 waarna zwart enkel een pion verliest.

F6:

De enige echte fout is 1...Ta3? wegens 2.LxPf4 LxLf4 3.Db2+ Kg8 3.DxTa3
Wit moet daarna wel even door het vagevuur omdat zwart met 3...Dh4 kan
komen dreigen maar een zwarte inval op h2 is uiteindelijk niet echt gevaarlijk.

Gezocht : schaaktrainers voor 2 Sporta-kampen
Van 2 juli tot 6 juli en van 9 juli tot 13 juli in Hoogstraten.
Alle info is te vinden op : https://www.sportakampen.be/kamp/schaken/
Sporta zoekt schaaktrainers om deze kampen te begeleiden.
Een trainer kan enkel overdag komen of 5 volle dagen aanwezig op de kampplaats.
Dagelijks is er 4 uur schaakles (9u30-11u30 en 13u30 tot 15u30).
Interessante vergoedingen (Min. 57,5€/dag) en Km-vergoeding (Max 24€/dag).
Interesse ? kandidatuur voor 1 maart bij tom.piceu@gmail.com
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Positionele stellingen
XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7zpl+-+pvlp'
6-zp-zp-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+PvL-+-+$
3zPP+L+-+-#
2-+-sN-zPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Zwart heeft een zwakke pionstructuur
vanwege de geïsoleerde d6-pion die een lekker
doelwit zal worden voor de witte stukken.
Vandaar dat zwart hier het best positioneel zijn
zwakte kan oplossen met 1...d5! waarna zijn
zwakke d-pion kan afgeruild worden.

XABCDEFGHY
8r+l+-mk-+(
7zpp+-+pzpp'
6-+Nzp-+-+&
5+-+-+q+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+Q+-#
2PzPP+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy
Kies je voor 1.Da3 of voor 1.DxDf5. Motiveer.
Met 1.Da3!? behoudt wit de Dames op het
bord, wat het makkelijker maakt om de
zwakke punten van zwart te bestrijden. De
zwakke punten van zwart zijn pion d6, en Kf8
die lichtjes ongemakkelijk staat omdat zwart
nog zijn ontwikkeling moet afwerken.
Na het mindere 1.DxDf5?! LxDf5 heeft zwart

zijn loper ontwikkeld en staat plots pion c2
aangevallen en is alle gevaar voor Kf8
verdwenen. Na 2.Pb4 a5 krijgt zwart zelfs de
iets makkelijkere stelling.
Conclusie: vermijdt Dameruil als de
tegenstander veel zwakke punten heeft !

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzp-vlpzp-'
6-+n+l+-zp&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+nvL$
3+-zPL+N+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy
Speel je 1.LxLe7 of 1.Lg3 ? Motiveer.
Op basis van de pionstructuur is Lh4 een "niet
zo goede" loper want pionnen op c3 en d4 en
is Le7 een "goede" loper want pion op d5.
Vandaar dat de voorkeur moet gegeven worden
aan 1.LxLe7 wat een ruil is van een minder
goede loper tegen een goede loper.
FRITZ evalueert dit verschil op ongeveer 0,3
punten.

XABCDEFGHY
8r+-sn-tr-mk(
7zppzplwqpzpn'
6-vl-zp-+-zp&
5+-+Pzp-+-%
4-+N+P+-+$
3+-zPL+N+P#
2PzP-+-zPP+"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet. Verzwak de zwarte pionstructuur !
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Na 1.PxLb6?! axPb6 heeft zwart weliswaar
een dubbelpion, maar een geactiveerde Ta8 en
een stevige pionstructuur (één pionneneiland).
Vandaar dat wit hier best eerst 1.a4!? speelt
(dreigt 2.a5 stukwinst) om dan na 1...a6 zwart
met een verzwakte pionstructuur op te zadelen
na 2.PxLb6 cxPb6 omdat zwart nu 2 pioneilanden heeft en geen geactiveerde Ta8.

Het verschil is dat wit gratis zijn zet h3 heeft
kunnen spelen. Indien die zet nuttig kan zijn
voor wit heeft wit dus een goede zaak zaak
gedaan.
Inderdaad, deze zet kan nuttig zijn want zwart
dreigt ooit na witte rokade met Ld6 pion h2
aan te vallen.

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+p+nvlpzpp'
6p+-+-snl+&
5+-+p+-vL-%
4-+-sN-+-+$
3+-zPL+N+P#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

Conclusie: na 1.h3 Lh5 2.Pe2 LxPe2 enz heeft
wit een (interessante) zet gewonnen tegenover
het onmiddellijke 1.Pe2 enz.
FRITZ evalueert deze zetwinst op (weer)
ongeveer 0,3 punten.

Kies je voor 1.LxLg6 of voor 1.Pf5. Motiveer.
Na 1.LxLg6 hxLg6 is veld f5 onbereikbaar
geworden.
Na het betere 1.Pf5 staat dit paard sterk
opgesteld en kan er desnoods 2.P3d4 volgen.
Indien zwart 1...LxPf5 speelt heeft wit na
2.LxLf5 het loperpaar en kan hij nog steeds
ten gepaste tijde Pd4 laten volgen.
Het verschil tussen 1.LxLg6 en 1.Pf5 evalueert
FRITZ op ongeveer 0,3 punten.

XABCDEFGHY
8rsn-+kvl-tr(
7zppwq-zppzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+l+$
3+QzPL+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvL-mK-sNR!
xabcdefghy
Wat is het verschil tussen 1.Pe2 LxPe2
2.LxLe2 en 1.h3 Lh5 2.Pe2 LxPe2 3.LxLe2 ?

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-+nzppvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-zpP+-+-%
4PzpP+-+-+$
3+-+-zPN+-#
2PvL-+LzPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Onderzoek de stelling op zwakke punten en
geef aan hoe hiervan gebruik te maken.
Wit heeft niet enkel een dubbelpion op de alijn, maar is ook zwak op veld c3.
Zwart kan daarom 1...Pe4!? spelen waarna
weliswaar de mooie fianchetto loper op g7
wordt geruild, maar waarna zwart met Pe4-c3
een supersterk paard krijgt dat hem blijvend
positioneel voordeel moet opleveren. Het feit
dat zwart hiervoor zijn mooie Lg7 heeft
moeten laten afruilen is hier niet belangrijk
omdat wit geen aanvalskansen krijgt op de
licht verzwakte zwarte Koningsstelling.
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Een oefenpartij met trucjes ....
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.Pf3 Pc6 4.c3 Pf6 5.e5
Pd5 6.Lc4 Pb6 7.Lb3 d5 8.exd6 Dxd6 9.0–0
Lg4? Deze laatste zet van zwart is een
gekende fout omdat hij Lg4 Niet Verdedigd
opstelt, en wit daar met een simpel trucje kan
van profiteren. Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zpp+-zppzpp'
6-snnwq-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zp-+l+$
3+LzP-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.

Zwart hoopt de druk op zijn stelling te
verlichten door de Dames te ruilen. Wit doet er
dus goed aan van daar liefst niet op in te gaan.
Er volgt dus 19.Dh3! waardoor wit de druk op
de zwakke e6-pion behoudt en tactische
mogelijkheden via Pg5+ in de stelling brengt.
19...Dd7 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+-vl-tr(
7zpp+q+-zpk'
6-+n+psn-zp&
5+-vL-+-+-%
4-+-+N+-+$
3+-zPp+N+Q#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.

10.Lxf7+! met pionwinst en met vernietiging
van het rokaderecht voor de zwarte Koning.
10...Kxf7 11.Pg5+ Kg8 12.Dxg4 h6 13.Pf3
wit bedankt voor 13.De6+ DxDe6 omdat dit de
druk op Kg8 sterk vermindert.
13...d3 14.Pbd2 e6 15.Pe4 De7 16.Le3 Pd5
17.Tad1 Natuurlijk neemt wit deze toren en
niet Tf1 zodat hij na een eventueel 17...PxLe3
18.fxLe3 dan een actieve toren op f1 heeft.
17...Kh7 18.Lc5 Pf6? Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+-vl-tr(
7zpp+-wq-zpk'
6-+n+psn-zp&
5+-vL-+-+-%
4-+-+N+Q+$
3+-zPp+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.

20.Txd3!? Wit activeert dit stuk met tempo.
20...Dxd3 21.Pfg5+ de pointe van 20.Txd3
21...Kg6 22.Dxd3 hxg5 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+-vl-tr(
7zpp+-+-zp-'
6-+n+psnk+&
5+-vL-+-zp-%
4-+-+N+-+$
3+-zPQ+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
23.Pd6+!! en zwart gaf op want
- 23...Kh5 24.Dh3+ Kg6 25.DxTh8 of
- 23...Kh6 24.Pf7+ Kh5 25.Dh3+ Kg6
26.PxTh8 mat.
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Chess MiddleGame Strategies
Volume 2
Opening meets Middlegame
Ivan Sokolov
Een nieuwe uitgave van Thinkers Publishing (afgekort TP) http://www.thinkerspublishing.com/
"Thinkers Publishing" is een jonge Vlaamse schaakuitgeverij, gestart
in 2014, die boeken uitbrengt in verschillende talen en geschreven
zijn voor alle schaakniveaus.
Wat TP uitzonderlijk maakt is dat het ook de enige uitgeverij van haar
soort is in heel Vlaanderen. Feitelijk de Vlaamse tegenhanger van het
Nederlandse ‘New In Chess’ (NIC).
Op een paar jaar tijd is TP erin geslaagd een aantal interessante
publicaties op haar naam te schrijven. Nu willen wij U graag een van
haar recentste uitgaven voorstellen. De auteur is de gekende
Bosnische IGM Ivan Sokolov.
Ivan Sokolov is een ervaren auteur en heeft reeds verschillende
boeken geschreven, zowel over openingen als het middenspel.

Dit boek is het tweede in een reeks over
middenspel. Het handelt specifiek over
stellingen die uit een aantal populaire
openingen kunnen ontstaan.
De illustratieve partijen zijn interessant en
spectaculair en dus is het geenszins een werk
voor opening fanatici. De auteur start van
een representatieve stelling en geeft
illustratieve partijen.
U kan een uittreksel bekijken op :
http://www.thinkerspublishing.com/_media/
chess-middlegame-strategies-2-teaser.pdf
Algemene beschouwingen worden gegeven
en de illustratieve partijen borduren daarop
verder.
Over de Caro-Kann worden bijvoorbeeld de
strategische principes uitgelegd in geval bij
de ruil van het zwarte paard op f6 met de epion wordt teruggeslagen met de dubbele fpion. Zoiets kan ook in andere openingen
van pas komen. En ook de scherpe Richter
Rauzer krijgt ruim aandacht.

Als U geïnteresseerd ben in deze of andere uitgaven van TP (Thinkers Publishing) dan kunnen deze
besteld worden bij:
http://www.thinkerspublishing.com/contact.html of
https://www.denksportkampioen.be/contact.html
Gunter Deleyn
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Goed verdedigen
XABCDEFGHY
8rtrl+-+k+(
7+-+-+-vlp'
6-wq-+-zpp+&
5+nzpPsN-vL-%
4-+-+-+-+$
3+P+-+-zPP#
2P+-wQ-zPL+"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-tr-wqr+k+(
7zp-zpl+pzp-'
6-+pzp-vl-zp&
5+-+-+-sn-%
4-+-sNPzP-+$
3+PsN-+-vLP#
2P+PwQ-+P+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

V1 : Wit aan zet (opwarming)

V4 : Wat is de beste verdediging voor zwart ?

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+nzpp+p'
6-+-zp-+pvL&
5+-zp-+-+R%
4-+-vlP+-+$
3+-+-+P+-#
2PzPPwQ-+P+"
1tRN+-mKLsN-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7+pwq-vlpzpp'
6p+n+p+-+&
5+-+-sn-zP-%
4-+P+-+-+$
3+-sNPvLL+-#
2PzP-wQ-zP-zP"
1+-mKR+-tR-!
xabcdefghy

V2 : Wit aan zet.

V5 : Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8r+-+-+-mk(
7zp-+N+-+p'
6-+p+p+-+&
5+-+-+-zp-%
4-+-sN-tr-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-mKPzP"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-wQ-+-+(
7+pzp-sNpzpk'
6p+-+-+lzp&
5+-+-wq-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+P#
2P+-+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

V3 : Wit aan zet.

V6 : Zwart aan zet
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V1 :

Met 1.Pc4! (tegenaanval) kan wit makkelijk stukverlies vermijden.

V2 :

Er dreigt zowel 1...Lxb2 als 1...LxPg1 maar geen 1...hxTh5? want 2.Dg5+ wint .
Wit kan zich redden met 1.c3! LxPg1 2.Th1! en Lg1 gaat verloren zodat wit
uiteindelijk geen materiaal verliest.

V3 :

In de partij volgde 1.Ke3?! TxPd4 2.KxTd4 Td8 met slechts klein voordeel voor
wit.
Sterker was echter 1.Pf3! om na 1...g4 2.Kg3 Tf7 3.Pfe5 met veel voordeel
voor wit verder te zetten.

V4 :

In de blitz speelde ik "automatisch" 1...LxPd4+?! en 2...Pe6 maar 1...c5! is
behoorlijk sterker omdat zwart na zowel 2.Pde2? Pxe4 als na 2.fxPg5 LxPd4+
en 3...hxg5 een pion wint.

V5 :

Er zijn 2 dreigingen waartegen wit zich moet verdedigen. Vooreerst natuurlijk
1...PxLf3 maar ook 1...Pxc4 omdat pion d3 gepend staat.
Eenmaal deze 2 dreigingen in kaart gebracht zie je dat de enige verdediging erin
bestaat van 1.De2 te spelen wat Lf3 verdedigt en pion d3 ontpent.

V6 :

Er dreigt 2.Dg8# en zwart kan enkel ontsnappen met 1...h5! waarmee hij uit het
matnet geraakt. Simpel, gewoon ruimte maken voor de Koning.

2de VSF-Rapid Treffen 50+
(Rapidkampioenschap 50+)

Zondag 4 maart 2018 vanaf 10.45 uur.
(aanmelden voor 10.30 uur !)

Feestzaal De Plekpot – Mechelseweg 366
te Kapelle-op-den Bos (parking op Hombeekseweg)

7 ronden in groepen van 8 spelers volgens ELO-sterkte
Bedenktijd: 15’ + 10” per zet (FIDE-tempo)

Prijzenpot:

gelijk verdeeld over alle groepen
€ 190% inschrijvingsgelden !! (tot 50 deelnemers)
€ 140% inschrijvingsgelden !! (tot 100 deelnemers)

Inschrijvingsgeld: € 10 voor leden VSF (niet leden: € 15)
Inschrijven en inlichtingen ten laatste op 3 maart 2018 op
hetwitpaard@telenet.be of 0479-659633
Het lokaal is centraal gelegen vlakbij Mechelen en vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.
Belegde broodjes, spaghetti bolognaise en Lassagne verkrijgbaar.
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Strategie
XABCDEFGHY
8r+r+-+-+(
7+-+lvlkzpp'
6-+-+p+-+&
5+p+pzPp+-%
4-+pzP-zP-+$
3zP-vL-+-zP-#
2-zP-sN-mK-zP"
1tR-tR-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet. Hoe ga je de druk op de
Damevleugel verhogen ?
Zwart kan dit doen door de torens op de a-lijn
te verdubbelen en daarna met b5-b4 te dreigen.
Door de dubbele torens op de a-lijn kan wit
dan immers niet axb4 spelen zonder
materiaalverlies.
In de praktijk kan zwart hier dus kiezen uit
hetzij 1...Ta4 en 2...Tca8 of een variante
daarop met bijvoorbeeld 1...Ta7 en 2...Tca8.

XABCDEFGHY
8rsnl+k+ntr(
7zpp+-vlpzpp'
6-+-zp-+-+&
5wq-zp-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-zPLzPPzP"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet. Welke strategie moet hij volgen ?
We zijn nog in de openingsfase waarbij Kg1
veilig staat, maar Ke8 nog enkele zetten te
gaan heeft. Wit heeft ook een kleine
ontwikkelingsvoorsprong (2 lichte stukken +
rokade tegen 1 licht stuk + verdwaalde Da5).
De juiste strategie is daarom van zo snel
mogelijk het gevecht op te zoeken en lijnen te
openen.

Vandaar dat 1.d4! hier de meest logische zet is.
Hij dreigt pionwinst op e5 en dit laat toe om
enkele centrumpionnen te ruilen en betere
kansen op aanval te scheppen.

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zpp+lwqp+p'
6-+n+p+-+&
5+-+pzP-zp-%
4-+nzP-+-+$
3+-zP-+N+-#
2P+LsN-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
Wat zijn de strategische argumenten om met
wit 1.PxPc4 te spelen ?
Vooreerst is het zwarte Pc4 sterk opgesteld en
kan het dus maar beter afgeruild worden.
Na de ruil 1.PxPc4 dxPc4 krijgt wit plaats om
eventueel Pf3 naar d2 te spelen na de
pionopstoot g4-g5 en belangrijk, krijgt zwart
een zwakke pion op c4 die wit lekker kan
bestoken (met Pd2 en De2).
Een derde zeer interessant gegeven is dat na
1...dxPc4 plotseling veld e4 beschikbaar is
voor wit en wit kan dus dromen van het
manoeuvre Pf3-d2-e4-d6 en aangezien zwart
geen zwarte loper heeft zou Pd6 daar erg
verwoestend staan.

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+pzpq+pvlp'
6p+-zp-+p+&
5+-+-+-+n%
4P+Q+P+-+$
3+-sN-+-+P#
2-zPP+-zPPvL"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy
Is 1...LxPc3 strategisch goed of niet ?
Motiveer .
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Er dreigt ongemakkelijk 2.g4 en daarom zou
zwart nu voor het meer passieve 1...Dc6
2.DxDc6 bxDc6 kunnen kiezen maar dan is de
stelling behoorlijk in evenwicht.
Met de Loperruil 1...LxPc3 kan zwart echter
voor een meer actieve voorzetting kiezen,
maar hij moet altijd 2 keer nadenken als hij
zijn fiancetto-loper op g7 ruilt voor een Paard.
Na de ruil 1...LxPc3 kan wit immers moeilijk
2.DxLc3?! spelen want dan valt pion e4 en dus
krijgt zwart toch enige compensatie in de vorm
van een dubbelpion en na 2.bxLc3 b5! 3.axb5
axb5 heeft zwart plotseling een actieve Ta8
die tal van interessante opties heeft.
Het is enkel die factor, de plotse activiteit van
Ta8 met tal van leuke opties, die de vrijwillige
ruil van de financhetto-loper kan
rechtvaardigen.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+k+-+-'
6-+pvl-+p+&
5+-+P+pvLp%
4-+r+-sN-zP$
3+-+-+-zP-#
2-+-+KzP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Kies uit 1...LxPf4 of 1...cxd5 of 1...c5.
Na 1...LxPf4?! 2.dxc6+ Kxc6 3.LxPf4
ontstaat er een eindspel van Toren tegen Loper
waarbij zwart zeer moeilijk een pion kan
opspelen aangezien wit baas is op de zwarte
velden. Wit heeft als het ware een vesting die
moeilijk te kraken valt.
Na 1...cxd5 2.Pxd5 heeft zwart een
gelijkaardig probleem, maar wel met dit
pluspunt dat er meer stukken op het bord staan
en er dus nog meer opties zijn.
De strategisch beste keuze is echter 1...c5!
omdat zwart zo een sterke vrijpion heeft die na
2.Pxg6 (tijdelijk pionverlies) 2...Td4 3.Pf4
LxPf4 4.LxLf4 Txd5 (pionverlies goed
gemaakt) een makkelijk te winnen eindspel
geeft door de a-symmetrische pionstructuur.
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XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+r+-zp-'
6-+-+p+-zp&
5+p+-+-+-%
4-+-+-+-zP$
3+-zP-+R+-#
2-+-+-zPP+"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy
Zwart rekent 1...b4 2.cxb4 Td4 en hij wint
zijn pion terug.
Is dit een goede strategie of niet ?
Na 1...b4 2.cxb4 Td4 speelt wit 3.Tb3! en
geeft hij zijn h-pion af zodat hij zijn
gevaarlijke vrijpion op de b-lijn kan behouden.
Het resultaat is dat wit vanuit een gelijke
stelling nu plots (kleine) winstkansen krijgt.
Conclusie: het idee 1...b4?! is geen goede
strategie van zwart.

XABCDEFGHY
8Q+-+-+-+(
7+-+l+-trk'
6-+-+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zp-+-+$
3+-+-tRN+P#
2-+q+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
Wit aarzelt tussen 1.Te4 en 1.De4.
Wat is de juiste strategie voor wit ?
Alles heeft hier te maken met de veiligheid
van de Koningen. Die van wit staat behoorlijk
veilig, maar Kh7 staat in een schietkraam.
Wit doet er dus goed aan zolang mogelijk
Dameruil te vermijden want na Dameruil loopt
Kh7 nog nauwelijks gevaar.
Conclusie: de beste strategie is 1.Te4, m.a.w.
Dameruil vermijden en bijkomende
aanvalsstukken activeren.
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Toreneindspel
XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7zp-+-+-+p'
6-+K+p+-+&
5+-+-+-zp-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPtr-+PzP"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
Vraag 1: Hoe beoordeel je de stelling ?
Motiveer.
Vraag 2: Wat speel je met wit ?
Vraag 1: Zwart lijkt het materiaal evenwicht te
herstellen met zijn sterke Td2 want hij wint
ofwel pion c2 of g2. Wit heeft daarentegen een
reuze actieve Koning die de zwakke a7-pion
bedreigt, een schril contrast met de passieve
Kh8. Rekening houdend met het feit dat het
een toreneindspel betreft is de remisemarge
groot, maar wit heeft toch de iets betere
kansen vanwege die actieve witte Koning.
Vraag 2: om de remisemarge zo klein mogelijk
te maken doet wit er goed aan van zo weinig
mogelijk pionnen te ruilen. Vandaar dat hij
opteert voor 26.Tc1
26.Tc1 Txg2 27.b4 Txh2 28.Kb7 Th4
Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7zpK+-+-+p'
6-+-+p+-+&
5+-+-+-zp-%
4-zP-+-+-tr$
3+-+-+-+-#
2P+P+-+-+"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet. Geef 2 goede voortzettingen.

29.c4 de "kandidaat" tot promotie rukt
(eindelijk) op. Goed was ook 29.b5 waarna wit
ook dicht bij pion-promotie geraakt. In dit
soort eindspelen is de "promotiedreiging" van
de pionnen meestal doorslaggevend.
29...g4 30.c5 g3 31.b5 Th5 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7zpK+-+-+p'
6-+-+p+-+&
5+PzP-+-+r%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-zp-#
2P+-+-+-+"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy
Hoe gaat het verder na:
32.Kxa7 g2 33.b6 Txc5 ?
Met 34.b7! wint wit dan in alle varianten.
In de partij speelde wit echter voorzichtig
32.a4 maar dus minder sterk dan 32.Kxa7.
32...g2 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7zpK+-+-+p'
6-+-+p+-+&
5+PzP-+-+r%
4P+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+p+"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
33.Tg1! de enige zet die wint. Op andere
zetten zoals 33.b6? of 33.c6? volgt immers
33...Th1! en het is zwart die wint.
33...Txc5 34.Txg2 Tc4 35.a5 Tb4 36.Tg5 h6
37.Tc5 1–0
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Summiere toernooi-kalender 2018
03 - 04 Mar

VSF-Jeugdkampioenschap 2018

10 Maart

1e VSF-beker toernooi (1e ronde)

24 Maart

1e VSF-beker toernooi (2e ronde)

31 Maart en
02 april

C & D toernooi in KGSRL
http://www.KGSRL.be/

21 April

1e VSF-beker toernooi (3e ronde)

24 April-03 Mei

Rimpelschaak (60+)

Mechelen

Gent

Gentbrugge

http://scgentbrugge.weebly.com/2018.html

Daniel Dardha steelt de show op VRT-journaal
Zondagavond (25 feb) gaf het VRT-journaal een mooie reportage over Daniel Dardha. Bekijk:
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/02/25/vlaams-supertalent-schaken-droomt-van-wereldtitel/
alsook http://sporza.be/cm/sporza/videozone/programmas/sportweekend/2.52689?video=1.3153711

Instapschakertjes in de lift
Sinds het seizoen 2015-2016 is het mogelijk dat een club haar beginnende schakertjes voor 3€ laat
verzekeren. In het opstartjaar waren er slechts 20 inschrijvingen, vorig seizoen 156 en dit seizoen
zitten we al aan 200 schakertjes. Elke VSF-club kan de inschijvingen doen via:
https://docs.google.com/forms/d/18sxcidWYYfiIwK7Mvf8vfuNDsEyRETAnD4EL30Hsynw/viewform?usp=send_form

Schaaklessen bij Sporta kampen in Hoogstraten
periode 02-06 juli (8 tot 14 jaar) 265€
periode 09-13 juli (8 tot 16 jaar) 265€
Vragen ? tom.piceu@gmail.com
https://sportakampen.be/kamp/schaken/

Verzekering
Al de VSF-schakers zijn
verzekerd bij ARENA.
Details: VSF-website deel administratie
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Plastische chirurg Johannes Esser
Ik had het verhaal nog nooit gehoord tot ik op een dag in "The Human Comedy of Chess" van Hans
Ree het uitgebreide verhaal las over Johannes (Jan) Esser. Bijkomend opzoekingswerk onderstreept
het belang van deze man. (Zie o.a. http://oudzuylenutrecht.nl/esser-en-leussen/ ).
Johannes Esser, geboren in 1877 te Leiden (Nederland),
was in zijn studententijd al voorzitter van een schaakclub
en hij zou later ook korte tijd voorzitter zijn van de
Nederlandse schaakbond.
Nadat hij afstudeerde als dokter en tandheelkundige in
1903 trok hij voor drie maanden als scheepsarts naar
Amerika waar hij simultaan- en blindseances speelde als
het schip lag aangemeerd.
Zijn schaakkunnen werd alsmaar beter, in 1910 verslaat hij
(met enig geluk) de grote Janowski in een korte match, en
in 1913 werd hij zelfs Kampioen van Nederland.
In 1914 breekt dan WOI uit, en het is hier dat Esser toont
dat hij een UITZONDERLIJK man is.
Hij zal namelijk de uitvinder worden van de plastische
chirurgie waarmee hij de misvormde gezichten van de
oorlogssoldaten terug een meer menselijk gelaat kan geven.
Aanvankelijk biedt hij (als neutrale
Nederlander) zijn diensten aan bij de
Franse en Engelse regering, maar
aangezien die geen interesse hebben, gaat
hij naar de Duits-Oostenrijkse coalitie.
Hij werkt er eerst in Brno (1915), later in
Wenen, Boedapest en ten slotte in Berlijn.
Esser voerde duizenden chirurgische
operaties uit, waarbij hij tal van nieuwe
technieken ontwikkelde die hij later
neerschreef in wetenschappelijke artikels.
Brno 1915.
Esser aan de operatietafel met
zijn 4 (persoonlijke) Nederlandse verpleegsters.
Het bijzondere verhaal rond Esser stopt hier echter nog niet. Hij heeft zich ondertussen ook
opgewerkt tot een sluwe financiële speculant die vastgoed koopt en verkoopt en hij groeide ook uit
tot één van de grootste kunstverzamelaars in Nederland. Tal van zijn privé-kunstwerken hangen
vandaag in Nederlandse musea. Hij werd dus één van de rijkere Nederlanders en eind jaren dertig
vat hij zelfs het idee op om een onafhankelijke staat op te richten voor plastische chirurgie.
Hij krijgt steun van tal van politieke prominenten en op een haar na slaagde hij in dit bizarre idee,
want Griekenland was bereid om een klein eiland beschikbaar te stellen, maar hij stelde enkele
absurde voorwaarden die het project op de valreep kelderden.
In 1940 trok hij naar USA waar hij in 1946 te Chicago overleed.
Er volgen nu enkele partijfragmenten uit de periode 1899-1916.

Vlaanderen Schaakt Digitaal

01-03-2018

pagina 4

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzp-vlpzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-sNR+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQ+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-+rvl-+(
7+-zP-+-+-'
6-+Q+l+k+&
5+-snp+-+-%
4-+-+-+-zP$
3+-vL-+PzP-#
2-+-+-+-+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Kies je voor 10...f5 of voor 10...PxPd4 ? 1

Wit aan zet. 3

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7zpp+-+-wQp'
6-+-+-zp-+&
5+-+-+-mk-%
4-+-+-+-tR$
3+-+-+-+-#
2PzPq+-zPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+k+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-vlp+l+-+&
5zp-zp-zPp+-%
4P+P+-zPp+$
3+-mK-+-zP-#
2-+NtR-vL-tr"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Hoe ging het verder na 23...KxTh4 ? 2

1 Uit Marshall - Esser, Londen 1899
Esser koos voor 10...PxPd4?, een slechte
keuze want nu komt zwart na 11.TxPd4 Ld7
12.Lf4 onder grote druk. Beter is 10...f5! en
het zijn enkel 11.Tf4 of de erg complexe zetten
11.TxLe7+ of 11.Lh6 die wit kunnen redden.
2 Uit Marshall - Esser, Londen 1899
Er volgde 24.Dh6+ Kg4 25.h3+ Kf5
26.Dxh7+ en opgave want Dame-verlies.

Wit aan zet. 4

3 Uit Esser - Leussen, Leiden NED 1909
36.Ld4! (of 36.Lb4 met hetzelfde effect) wit
heeft gezien dat zowel Pc5 als Le6 Nul
Verdedigd staan (= evenveel verdedigd als
aangevallen) en dan volstaat het van een
verdediger te verjagen of af te ruilen om
materiaal te winnen; in casu wordt hier Pc5
verjaagd teneinde Le6 te winnen. 1–0
4 Uit Esser - Janowski, Parijs 1910
Wit zag dat pion c5 een zwak beestje is en er
volgt nu sterk 43.Pa1 en 44.Pb3 waarna op
termijn de c5-pion zal verloren gaan.
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XABCDEFGHY
8-+-vl-+-+(
7+k+-+l+-'
6-+-+-+-+&
5zp-+-zPp+-%
4P+P+-zPp+$
3+-mKRvL-zP-#
2-+-+-+-+"
1+r+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-mk-+-+(
7+pzpl+-+-'
6p+-+-+-zp&
5+-zpNzP-+-%
4-+-+-zP-+$
3+-+-+K+-#
2PzPP+r+r+"
1tR-+-+R+-!
xabcdefghy

Wat is het verschil tussen:
55.TxLd8 en 55.Td7+ Kc6 56.TxLf7 ? 5

Wit aan zet. 7

XABCDEFGHY
8-+k+-+r+(
7+pzp-+-+-'
6p+-+-+-zp&
5+lzp-zPN+-%
4-+-+-zP-+$
3+-+-mK-+-#
2PzPP+-+-tr"
1tR-+-+R+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-mk-+-+(
7+pzp-+-+-'
6p+-+-+-zp&
5+-zp-zPl+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-sNK+-#
2PzPP+r+r+"
1tR-+-+R+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 6

Zwart aan zet.
Geef de beste verdediging. 8

5 Uit Esser - Janowski, Parijs 1910
Het verschil zit hem in wat er nog op het bord
blijft. Na 55.TxLd8 ontstaat een eindspel van
"Toren en ongelijke Loper", terwijl na
55.Td7+ het een eindspel "Toren en gelijke
Loper" is. Als je dan weet dat het eindspel
"Toren en gelijke Loper" iets makkelijker te
winnen is bij materiaal voordeel, is het
begrijpelijk dat wit kiest voor 55.Td7+ en een
30-tal zetten later ook won.
6 Uit Esser - Janowski, Parijs 1910
28...Te2+? hier mist zwart kwaliteitswinst met
28...Tgg2! 29.Pe7+ (29.Tfc1? Th3+ 30.Ke4
Lc6 mat] 29...Kd7 30.Pd5 LxTf1 31.TxLf1

7 Uit Esser - Janowski, Parijs 1910
32.f5!! en plots is veel van het zwarte voordeel
verdwenen. 32...Lxf5 33.Pe3 volgend diagram
8 Uit Esser - Janowski, Parijs 1910
33...Th2? 34.PxLf5 Txe5 waarmee zwart 2
punten verliest maar met
33...TxPe3+!
34.Kxe3 Lxc2 had zwart slechts 1 punt
verloren en nog overlevingskansjes gehad.
Het is verrassend vast te stellen dat Janowski
in eenzelfde partij 2 keer een grote fout maakt
(hier en voetnoot 6) en hierdoor de korte
tweekamp tegen Esser verliest.
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XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zppzp-trpzpp'
6-+-+-+l+&
5+-+P+-+-%
4-+-+P+-+$
3zPL+P+-wqP#
2-zP-wQ-+-+"
1+-mK-tR-+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zpp+r+pzp-'
6-+-+lvl-zp&
5wq-+p+-+-%
4-+pzP-+-+$
3zP-sN-+-zP-#
2-zPRwQPzPLzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 9

Wit aan zet. 11

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zppzp-trpzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+P+-+-%
4L+-+l+-+$
3zP-+P+-wqP#
2-zP-wQ-+-+"
1+-mK-tR-+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+rsn-+(
7+-+-+kwq-'
6p+-+p+ptR&
5+-+pzP-zP-%
4-zp-+-zPQ+$
3+-tr-zP-+-#
2P+-+-mK-+"
1+L+-+-+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 10

Wit aan zet. 12

11 Uit Esser - Loman, Amsterdam 1913
Kampioenschap van Nederland
19.Pe4! Esser toont dat hij iets van positioneel
spel verstaat en ruilt af naar een eindspel met
een betere pionstructuur en een betere loper.
9 Uit Loman - Esser, Amsterdam 1913
Kampioenschap van Nederland
24...Lxe4! pionwinst 25.La4 Diagram
10 Uit Loman - Esser, Amsterdam 1913
Kampioenschap van Nederland
25...LxTh1 26.TxLh1 Te1+ en opgave want
wit heeft teveel materiaal verloren.

12 Uit Esser - Reti, Boedapest 1916
Tussen 2 chirurgische operaties door speelt
Esser hier in de oorlogsjaren een mooie partij
tegen de grote Richard Réti.
Er volgde 38.Lxg6+! dit lokt de verdediger
van veld h7 weg. 38...PxLg6 39.Th7 Tc2+
40.Kf3 Txa2 41.TxDg7+ KxTg7 42.Th6 1–0
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Wit geeft (makkelijk) mat
XABCDEFGHY
8-+-+-+-wQ(
7+-+-+R+-'
6-mkl+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-zPp+q+-+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-+-mK"
1+-sn-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7+l+-wqp+p'
6-vlp+-zp-vL&
5zp-sn-zpP+-%
4Pzp-+-+-+$
3+-+P+-tR-#
2LzPP+Q+PzP"
1tR-+-+-+K!
xabcdefghy

13

16

XABCDEFGHY
8-+-+-sn-mk(
7zp-+-+-zpp'
6N+-zp-+-tr&
5+P+Qzpr+q%
4-+-+-zP-+$
3+-vL-+P+-#
2PzP-+-zPRzP"
1+-+-+-tRK!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+lvlnwqpzpp'
6-+p+-+-sn&
5+p+-+-sNQ%
4p+-vL-+-+$
3zP-zPL+-+-#
2-zPN+-+PzP"
1+-+R+R+K!
xabcdefghy

14

17

XABCDEFGHY
8-tr-+-tr-mk(
7+-zpn+ptRp'
6p+-vl-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-vLP+-+-#
2PzPP+-zP-zP"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+rtr-mk(
7wq-+n+-+p'
6l+p+-zppwQ&
5zp-sn-zp-+-%
4Pzp-+P+-+$
3+L+PvLR+-#
2-zPPsN-+PzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

15

18

13 1.Dd8+ en 2.Da5 mat

16 1.Lg7+ Kg8 2.Lxf6 mat

14 1.Dg8+ KxDg8 2.Txg7+ Kh8 3.Tg8 mat

17 1.DxPh6 gxDh6 2.Lxh7 mat

15 1.Tg8++ KxTg8 2.Tg1+ Lg3 3.TxLg3#

18 1.Dxh7+ KxDh7 2.Th3+ Kg7
3.Lh6+ Kh7 4.LxTf8 mat.
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SCHAAKVAKANTIE IN OOSTENRIJK!!
16 juni t/m 23 juni en 18 augustus t/m 25 augustus
Kennismakingsaanbieding € 299.00 voor 8 dagen incl. ontbijtbuffet!
Beste schakers,
Ik wil mij even voorstellen, mijn naam is Ko Scheurer en ik ben lid van schaakclub
Krommenie.
Wij organiseren dit jaar weer met veel plezier twee schaakweken in Tauplitz Oostenrijk.
Van 16-23 juni en 18-25 augustus bent u van harte welkom.
U verblijft 7 nachten in het comfortabele panorama hotel Sonnenuhr,in het gezellige en
authentieke bergdorje Tauplitz, met prachtig uitzicht over het dal en de rondom liggende
bergen, één van de mooiste wandelgebieden van Oostenrijk, een waar wandelparadijs.

Een bijzondere schaakweek waar u overdag heerlijk kan genieten van de prachtige
omgeving en ‘s avonds een 7-rondig schaaktoernooi kan spelen.
Speeltempo 1 uur 40 met toevoeging van 10 sec. per zet bedenktijd per persoon.
Er worden ook leuke prijsjes beschikbaar gesteld door het hotel.
Kennismakingsaanbieding: 8 daagse schaakweek voor € 299.00 inclusief uitgebreid
ontbijtbuffet (Eénkamertoeslag € 56.00) Toeristentax €1.50 p.p.p.d.
Kinderen t/m 14 jaar 50% korting !
Met het naast ons gelegen restaurant Schwaiger onderscheiden met 'ster Steiermark Kulinair'
hebben wij een aantrekkelijke overeenkomst gesloten waar u voor € 15.00 een heerlijke 3gangen keuzemenu kunt nuttigen.
Bent u geïnteresseerd in dit leuke schaaktoernooi dan horen we dat graag.
Aanmelden kan per e-mail aan jacscheurer@yahoo.com
Wij hopen u te mogen begroeten in het mooie Tauplitz!
Met vriendelijke groet,
Ko Scheurer
Hotel Sonnenuhr (Zoover hotelbeoordeling 8.9)
Tauplitz 76 Oostenrijk www.sonnenuhr.at
Tel. Nederland: 075-6402928 of 06-25325276
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Mij gedacht !
Hierbij een kort oefenpartijtje waarbij ik mijn gedachten beschrijf.
Ik heb zwart.
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.Dc2 c5 5.dxc5
Lxc5 6.Lg5? Diagram

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zpp+p+pzpp'
6-+-+psn-+&
5+-vl-+-vL-%
4-+P+-+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPQ+PzPPzP"
1tR-+-mKLsNR!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Ik ben altijd zeer alert als mijn tegenstander
ergens een stuk of pion "Niet Verdedigd" zet.
In casu hier Lg5.
Ik controleerde even of het gekende trucje zou
werken en speelde dan ....
6...Lxf2+ 7.Kd1 Op 7.KxLf2 volgt 7...Pg4+
en 8...DxLg5. Met zwart had ik nu de keuze
van mijn ontwikkeling verder te zetten met
Pc6 of 0–0 ofwel van Lf2 terug in veiligheid te
brengen. Wat zijn de dreigingen van wit?
Vooral 8.Pe4 lijkt gevaarlijk omdat dit paard
dan ook naar d6 kan springen. Hieruit blijkt
dat zwart zwak is op de zwarte centrumvelden
(door de pionzet e6) en lijkt het verstandig om
Lf2 als verdediger terug te trekken zodat die
zwaktes beter kunnen afgedekt worden.
7...Lc5 8.Pe4 Le7 Even dacht ik hier ook aan
8...Pa6 (stukontwikkeling), doch na 9.LxPf6+
gxLf6 10.PxLc5 PxPc5 11.b4 staat zwart een
beetje gedrongen.
9.Lxf6 gxf6 Als ik hier 9...LxLf6 speel kan wit
mij met 10.Pd6+ in de "tang" houden.
Bovendien als ik 9...gxLf6 speel kan er ten
gepaste tijde f5 volgen en heeft zwart een
overwicht in het centrum. Mijn inschatting is
verder dat na rokade de Kg8 niet in problemen
zal komen in die verzwakte stelling.
10.c5 Dit lijkt me niet zo sterk want het is
geen stukontwikkeling. Diagram

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zpp+pvlp+p'
6-+-+pzp-+&
5+-zP-+-+-%
4-+-+N+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPQ+P+PzP"
1tR-+K+LsNR!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Hier was mijn initiële idee van 10...d5 te
spelen zodat het sterk opgestelde Pe4 moest
wijken. Ik berekende dan 11.cxd6 e.p. Lxd6
12.PxLd6 DxPd6+ en 13...- 0–0 en zwart staat
goed. Gelukkig herrekende ik dit en zag ik de
FOUT in mijn berekening. Dewelke ?
Op 10...d5? 11.cxd6 Lxd6 volgt namelijk
12.DxLc8! DxDc8 13.PxLd6+ Ke7 14.PxDc8
TxPc8 en wit wint een stuk.
OK, aangezien 10...d5 dus niet direct gaat,
speel ik ofwel 0–0 ofwel Pc6. Ik opteer voor
0–0 omdat ik later wel zal bepalen of ik Pb8
naar c6 of a6 (met druk op c5) zal
ontwikkelen.
10...0–0 11.h4 Mijn tegenstander was hier
blijkbaar verrast door mijn rokade want hij
oordeelde (onterecht) dat mijn koning daar niet
veilig zou staan. Hij heeft wel een punt dat ik
weinig stukken kan bijtrekken om de
verdediging te voeren, maar wit heeft ook nog
zo weinig ontwikkeld dat hij daar moeilijk zal
van kunnen gebruik maken.
11...d5 Gespeeld in de overtuiging dat de
positie van het sterk opgestelde Pe4 moet
aangetast worden en dat zwart er voordeel bij
doet als hij lijnen kan openen richting Kd1.
12.Pg5!? Een verrassende zet waar ik absoluut
niet aan gedacht had. Uiteindelijk blijkt dat hij
onvoldoende is, maar hij getuigt wel van de
nodige fantasie en vindingrijkheid van mijn
tegenstander.
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XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zpp+-vlp+p'
6-+-+pzp-+&
5+-zPp+-sN-%
4-+-+-+-zP$
3+-+-+-+-#
2PzPQ+P+P+"
1tR-+K+LsNR!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zpp+-vl-+p'
6-+-+pzP-+&
5+-zPp+-zp-%
4-+-+-+-zP$
3+-+-+-+-#
2PzPQ+P+-+"
1tR-+K+LsNR!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Zwart aan zet.

12...f5 De enige zet want 12...fxPg5? 13.hxg5
opent alle sluizen richting pion h7 en geeft wit
zeker gelijk (beter) spel. Met de gespeelde zet
12...f5 probeer ik uiteraard de vijandelijke
aanvalslijnen gesloten te houden.
13.g4 Wit wil met geweld alles open krijgen.
Een goed plan mocht wit voldoende
ontwikkeld zijn. Het is echter twijfelachtig of
dit met enkel Pg5 en Dc2 in stelling voldoende
vuurkracht oplevert.

Hier moet zwart even opletten want door dit
nieuwe pionoffer heeft wit de diagonaal c2-h7
opnieuw geopend. Aangezien er op 15...Lxf6
16.hxg5 Tf7 17.gxLf6 volgt, en wit zijn stuk
terug wint, is eigenlijk enkel de andere optie
15...Txf6 te bestuderen. Aangezien het dus nog
niet nodig is dat ik het geofferde materiaal
terug geef, probeer ik zolang mogelijk met het
stuk meer de verdediging te voeren. Er volgt
dus 15...Txf6

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zpp+-vlp+p'
6-+-+p+-+&
5+-zPp+psN-%
4-+-+-+PzP$
3+-+-+-+-#
2PzPQ+P+-+"
1tR-+K+LsNR!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8rsnlwq-+k+(
7zpp+-vl-+p'
6-+-+ptr-+&
5+-zPp+-zp-%
4-+-+-+-zP$
3+-+-+-+-#
2PzPQ+P+-+"
1tR-+K+LsNR!
xabcdefghy
Wit aan zet.

Zwart aan zet.
13...f6 Deze zet lijkt een verzwakking van de
koningsstelling te zijn, maar hij stelt wel "de
vraag" aan het sterk opgestelde Pg5. Hier
moest ik wel gewoon even narekenen of
bijvoorbeeld 14.gxf5 fxPg5 15.hxg5 geen
problemen oplevert voor pion h7. Neen, want
dan kan er 15...Txf5 of 15...exf5 volgen.
14.gxf5 fxg5 15.f6 Diagram.

Het probleem voor wit is dat hij moeilijk
16.hxg5 kan spelen met aanval op pion h7
wegens 16...TxLf1+
17.Kd2 Lxg5+ en
18...Tf7 waarna zwart bergen materiaal meer
heeft en wit niets van compensatie. De witte
aanvalsgolf wordt dus gestopt omdat wit
nauwelijks een stuk heeft ontwikkeld.
16.Pf3 Dit verdedigt Lf1 en ontwikkelt
(eindelijk) een stuk. Diagram.
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XABCDEFGHY
8rsnlwq-+k+(
7zpp+-vl-+p'
6-+-+ptr-+&
5+-zPp+-zp-%
4-+-+-+-zP$
3+-+-+N+-#
2PzPQ+P+-+"
1tR-+K+L+R!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Gezien mijn materieel voordeel wil ik de
stelling uiteraard rustig houden. Hier dacht ik
daarom even aan 16...g4 waarbij ik de
koningsstelling voorlopig deels gesloten kan
houden. Op 17.Tg1 komt dan 17...h5 doch dit
ziet er allemaal nogal labiel uit omdat ik
onvoldoende stukken in de verdediging heb en
mijn pionnen zo ver opgespeeld zijn.
Ideaal zou ik daarom 16...Pc6 willen spelen,
doch wat kan wit dan doen ?
Ik zie 2 opties voor wit. Dit is 17.Pxg5 doch
17..Tg6 pareert alle dreigingen en er zal snel
18...LxPg5 volgen. De andere optie is 17.hxg5
doch ook hier is 17...Tg6 een sluitend
antwoord. OK, ik ga voor "stukken
bijbrengen" met 16...Pc6 17.hxg5 Tg6
Natuurlijk geen 17...Tf7?! want dan komt
18.g6! en wit krijgt dan kleine kansjes.
18.Th5 Hier had ik ook 18.Txh7? KxTh7
19.Ph4 gezien, doch met 19...De8 zal zwart de
aanval gemakkelijk afslaan. Diagram

XABCDEFGHY
8r+lwq-+k+(
7zpp+-vl-+p'
6-+n+p+r+&
5+-zPp+-zPR%
4-+-+-+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPQ+P+-+"
1tR-+K+L+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
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De strategie van zwart is "meer verdedigers
laten aanrukken en zoveel mogelijk witte
aanvallers afhouden". De witte dreiging is
bijvoorbeeld 19.e3 en 20.Ld3. Om dit af te
blokken is het interessant om snel BAAS te
worden in het CENTRUM. Vandaar de
logische gedachte van nu e5 te spelen zodat er
enerzijds eventueel e4 kan gespeeld worden
wat de diagonaal van Dc2 onderbreekt en
tevens laat e5 ook toe dat zwart met Pd4
stukken ruilt indien nodig. Bovendien wordt
na de zet e6-e5 eindelijk Lc8 actief.
18...e5 19.Ph4 Pd4 Met een TEMPO-zet
(aanval op Dc2) wordt dit paard CENTRAAL
opgesteld. Hoe beter je stukken staan
opgesteld, hoe makkelijker je stelling wordt !
20.Dd3 Tg7 zwart dreigt nu met 21...Lxg5.

XABCDEFGHY
8r+lwq-+k+(
7zpp+-vl-trp'
6-+-+-+-+&
5+-zPpzp-zPR%
4-+-sn-+-sN$
3+-+Q+-+-#
2PzP-+P+-+"
1tR-+K+L+-!
xabcdefghy
Is 21. g6 nu een goede zet ?
Neen, 21.g6? LxPh4! 22.Txh7 Dg5 wint.
21.e3? Een fout in een verloren stelling.

XABCDEFGHY
8r+lwq-+k+(
7zpp+-vl-trp'
6-+-+-+-+&
5+-zPpzp-zPR%
4-+-sn-+-sN$
3+-+QzP-+-#
2PzP-+-+-+"
1tR-+K+L+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
21...Lg4+ en wit gaf op.
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Crucial Chess Skills for the Club Player
Volume 1
Robert Ris
Het betreft een recente uitgave van Thinkers Publishing dat geschreven is door de Nederlandse IM
en trainer Robert Ris. Het is een leerboek voor de gevorderde clubspeler, en de doelgroep van dit
eerste volume, en ook de volgende volumes, zijn spelers met een ELO tussen 1500 en 2200.
Het boek bevat 9 hoofdstukken, aangevuld met oefeningen.

Op http://www.thinkerspublishing.com/_media/teaser-robert-ris.pdf heb je een uittreksel van
Chapter 1 : Elementary rook endgames.
Hierin kunt U zich een idee vormen over hoe de auteur de studie van de allerbelangrijkste
toreneindspelen benadert. Heel leerrijk .
Als je dit goed bestudeerd hebt, kan je nu makkelijk volgende oefeningen oplossen:

XABCDEFGHY
8R+-+-+-+(
7+-+r+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-zp-+K+-+"
1+k+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-tr-+-mk-+(
7tR-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-zPK+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

a. Wit aan zet. b. Zwart aan zet.

Het Lucena-manoeuvre,
zwart wint met 1...Td5!

Robert Ris

Dit is de Philidor stelling.
a. Wit wint met 1.Kf6!
b. Zwart haalt remise 1...Tb6!

Interesse in deze of andere uitgaven van Thinkers Publishing ? Ga naar
http://www.thinkerspublishing.com/contact.html of
https://www.denksportkampioen.be/contact.html
Gunter Deleyn
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Pionneneindspel
van makkelijk naar moeilijk

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-+-+-+-+&
5+-+-mk-zPP%
4-+-+-+K+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-mk-+-'
6-+-+-+-+&
5+-zp-+-+-%
4p+p+KzP-+$
3+p+-+-+-#
2PzPP+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Kies uit 1.cxb3 of 1.axb3.

Wit breekt door met een gekend trucje. Er
volgt 1.h6! (de h-pion rukt op en pion g5
bewaakt veld f6) 1...Ke6 2.g6! en na zowel
2...hxg6 3.h7 als 2...Kf6 3.gxh7 promoveert
wit op h8.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-zpkzp&
5+p+-+-+-%
4p+P+-zPP+$
3zPP+-+-mK-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Een makkie als je het kent.
Na 1.cxb3! a3 2.bxa3 c3 3.Kd3! wint wit.
Na 1.axb3?? c3! 2.bxc3 a3! wint zwart.

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+-+-+p+-'
6p+-+-+pzp&
5zp-+P+-+-%
4P+-+-+-+$
3+-+P+-zP-#
2-+-+-zP-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet. Wat speel je ?
Wie heeft er het beste eindspel en waarom ?

Wit aan zet.
Wit wint met 1.bxa4 bxc4 en nu niet 2.a5?
want dan promoveert zwart eerst en wordt het
waarschijnlijk remise. Wit speelt daarom veel
slimmer 2.Kf3! (in het vierkant van de c4pion) en wit kan de gevaarlijke c4-pion nu wel
stoppen terwijl Kg6 net buiten het vierkant
blijft van de witte a4-pion.

Wit heeft 1 pion meer, maar zwart dreigt snel
pion d5 te veroveren.
Zelfs indien zwart erin slaagt van die d5-pon te
winnen heeft wit nog steeds de betere kansen
omdat zijn a4-pion 2 zwarte pionnen afstopt.
Wit heeft dus een beslissende d3-vrijpion.
Het hoeft echter niet zo ver te komen als wit
zich de vraag stelt of hij pion d5 nog tijdig kan
redden. Dit kan met 1.Kg2!! Ke7 2.Kf3 Kd6
3.Ke4 en pion d5 is verdedigd en wit moet dit
eindspel dan ook makkelijk winnen.
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-zpp+k+p+&
5+-+-zp-+p%
4P+-+K+-zP$
3+-+-+P+-#
2-zP-+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
Wit wint makkelijk met 1.b4! waarna hij met
2.a5 een verre vrijpion maakt die de zwarte
Koning zal afleiden waarna Ke4 veel zwarte
pionnen zal winnen.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-+-'
6-+-+-+-zp&
5+-+-+-zp-%
4-zPP+-+-+$
3+-+-+-+-#
2P+-+K+k+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet verliest na 1...h5? en heeft goede
remise-kansen na 1...g4!. Leg uit waarom.
Na de pionnenloop 1...h5? 2.c5 h4 3.c6 h3
4.c7 h2 5.c8D h1D 6.Db7+ Kh2 7.DxDh1+
KxDh1 8.Kf3 is het duidelijk dat wit wint.
Het feit dat het complexere 6.Dg4+ nog sterker
is dan het makkelijke 6.Db7+ bevestigt alleen
maar dat de variant 1...h5 verliezend is.
De reden is dus dat er Dameruil of Dg4+ op
het bord komt.
Vandaar dat zwart beter kiest voor 1...g4!. Dit
lijkt een tempo te verliezen want Kg2 zal nu
ook moeten zetten, maar de pion is wel één
veld verder opgerukt dan op h5 waardoor hij
eveneens na 5.c8D met 5...g1D promoveert.
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In dit moeilijk in te schatten Dame-eindspel
heeft zwart nu nog behoorlijk goede eeuwig
schaak varianten omdat wit de Dames niet
geforceerd kan afruilen.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-zpk+-+-+&
5+-+-zp-zp-%
4-+K+P+-+$
3+-zP-+-zPP#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart kiest uit 1...b5+ of 1...h5 of 1...h6.
In deze stelling moet zwart vooral verhinderen
dat Kc4 zou binnen dringen.
Dit zou gebeuren na 1...h5? waarna 2.Kb4! b5
3.c4 bxc4 4.Kxc4 h4 5.g4 Kd6 6.Kb5 het
geval zou zijn.
Na 1...b5+ 2.Kb4 Kb6 3.c4 bxc4 4.Kxc4
Kc6 5.h4 gxh4 6.gxh4 h5 kan zwart de
toegang voor Kc4 verhinderen.
Ook 1...h6 2.Kb4 b5 3.c4 bxc4 4.Kxc4 h5
5.h4 g4! (gxh4? verliest) blokkeert de toegang

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+k+-'
6-+-+-+-zP&
5zp-mK-+-+-%
4-+-+pzp-+$
3+P+-+P+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet. (Moeilijk)
1.fxe4 f3 2.e5 f2 3.e6+! Kxe6 4.h7 nu Kf7 is
weggelokt, loopt deze pion naar de promotie
4...f1D 5.h8D en remise.
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2de VSF-Rapid Treffen 50+
(Rapidkampioenschap 50+)

Zondag 4 maart 2018 vanaf 10.45 uur.
(aanmelden voor 10.30 uur !)

Feestzaal De Plekpot – Mechelseweg 366
te Kapelle-op-den Bos (parking op Hombeekseweg)

7 ronden in groepen van 8 spelers volgens ELO-sterkte
Bedenktijd: 15’ + 10” per zet (FIDE-tempo)

Prijzenpot:

gelijk verdeeld over alle groepen
€ 190% inschrijvingsgelden !! (tot 50 deelnemers)
€ 140% inschrijvingsgelden !! (tot 100 deelnemers)

Inschrijvingsgeld: € 10 voor leden VSF (niet leden: € 15)
Inschrijven en inlichtingen ten laatste op 2 maart 2018 op
hetwitpaard@telenet.be of 0479-659633
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Summiere toernooi-kalender 2018
24 Maart

1e VSF-beker toernooi (1/2 finale)

31 Maart en
02 April

C & D toernooi in KGSRL

31 Maart

Rokade Rapid Chess

Gent

http://www.KGSRL.be/

Westerlo

https://www.rokadewesterlo.be/rapid-chess

31 Maart

12e Schanstoernooi (jeugd)

Neerpelt

deschans@schaakliga-limburg.be

02 April

28e Paasrapid Leopoldsburg

Heppen

https://sites.google.com/site/paasrapid/

24 April-03 Mei

Rimpelschaak (60+)

Gentbrugge

http://scgentbrugge.weebly.com/2018.html

Vlaams Jeugdkampioenschap 2018
Traditiegetrouw ging dit
jeugdtoernooi over 3 speeldagen
ook dit jaar door in Mechelen
(Org TSM-schaakclub).

De Kampioenen en Kampioenes zijn:

Mede door een kalenderprobleem
met het Belgisch Schoolschaak
Kampioenschap namen er over de
verschillende leeftijdsgroepen heen
nu "slechts" 184 spelers deel, wat
iets minder is dan vorig jaar.

De eindstanden van elke reeks lees je af op http://jvv.tsmschaakklub.info/tussenstanden

VSF 50+ 2018
Op zondag 04 maart vond in Kapelle o/d Bos de 2e editie plaats van het VSF 50+ rapid toernooi,
maar in tegenstelling tot vorig jaar was er nu slechts matig belangstelling (15 deelnemers).
De winnaar in de hoofdgroep werd Marcel Roofthoofd,
in de 2e groep was Johan Van Den Broeck iedereen te snel af.
1. Roofthoofd Marcel
2. Verrijken Geert
3. Vennekens Camiel
enz.

2238 6,5/7
1954 6
1782 5,5

1. Van Den Broeck Johan
2. Roose Bernard
3. De Grauwe Daniel
enz.

0
6,0/6
1449 5
1336 4

Verzekering
Al de VSF-schakers zijn
verzekerd bij ARENA.
Details: VSF-website deel administratie
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David Janowski (1868 - 1927)
Geboren in een Joodse familie in Wolkowysk (vandaag Vawkavysk in Wit-Rusland) verhuist hij
rond 1890 naar Parijs. Hij wint er het stadskampioenschap en begint deel te nemen aan tal van
internationale tornooien Hastings, Berlijn, Budapest, Scheveningen, Wenen, London, Cambridge
Springs, Karlsbad, Havanna, San Sebastian, New York, St
Petersburg....enz. .Kortom, een echte beroepsspeler die de halve wereld
gezien heeft en regelmatig mooie geldprijzen binnen rijft, maar ....dit dan
behoorlijk snel verspeeld bij het gokken in casino's. Eén van zijn beste
resultaten is overigens het toernooi van Oostende 1905 waar hij samen met
Tarrasch gedeeld 2e werd.
Bij het uitbreken van WOI neemt hij net zoals vele topspelers deel aan
Mannheim 1914 en wordt hij korte tijd gevangen genomen zoals andere
Russische schakers.
Na zijn vrijlating in september 1914, trekt hij naar het neutrale Zwitserland,
maar in Europa wordt er nergens nog geschaakt en in 1916 maakt hij dan
ook de oversteek naar de USA om daar opnieuw een nieuw leven te beginnen in het schaakcircuit
van de topspelers.
In 1925 en 1926 zien we hem terug in Europa aan te werk en zijn laatste toernooi zal Semmering
1926 worden waarna hij ziek wordt en begin 1927 aan tuberculose zal sterven in een ziekenhuis.
Ik heb een partij gekozen die bekend staat vanwege de LOGICA in zijn schaak.

David Janowski - Semion Alapin
Barmen 1905
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pc3 Le7 4.Pf3 Pf6 5.Lg5 h6
6.Lh4 dxc4 Diagram

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zppzp-vlpzp-'
6-+-+psn-zp&
5+-+-+-+-%
4-+pzP-+-vL$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7+l+nvlpzp-'
6p+p+psn-zp&
5+p+-+-+-%
4-+-zP-+-vL$
3+LsN-zPN+-#
2PzP-+QzPPzP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy
Is 14.Pe5 nu een goede zet ?

Wat volgt er nu op 7.e4 ?
Na het foute 7.e4?! zou er 7... Pxe4 8.LxLe7
PxPc3 9.LxDd8 PxDd1 10.TxPd1 KxLd8
volgen met gelijk spel. Daarom kiest wit dus:
7.e3 a6 8.Lxc4 b5 9.Lb3 Pbd7 10.De2 c6
11.0–0 0–0 12.Tac1 Lb7 13.Tfd1 Wit
ontwikkelt eerst zijn stukken optimaal
vooraleer tot actie over te gaan.
13...Tc8 Diagram

14.Pe5!? een interessante zet die een zeker
onevenwicht in de stelling kan brengen na
14....PxPe5 15.dxPe5 en wit heeft nu wel een
dubbelpion en verlies van de controle over
veld c5, maar als compensatie kan wit nu na
het wegspelen van Pf6 de Le7 afruilen
waardoor wit mogelijk met Pc3-e4-d6 een
mooie voorpost op d6 kan neerplanten.
14...Pxe5 Diagram
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XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7+l+-vlpzp-'
6p+p+psn-zp&
5+p+-sn-+-%
4-+-zP-+-vL$
3+LsN-zP-+-#
2PzP-+QzPPzP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+l+-wqpzp-'
6p+p+p+-zp&
5+p+-zP-+-%
4-+-+-+-+$
3+LtR-zP-+-#
2PzP-+QzPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Welke opties heeft wit hier ?

Kies je nu voor 18.Tcd3 of voor 18.Td6.

Wit kan naast het "normale" 15.dxPe5 ook
15.LxPf6!? onderzoeken omdat 15...LxLf6??
blundert wegens 16.dxPe5 en stukverlies.

18.Tcd3 minder sterk is 18.Td6?! c5! en
19.Tcd3 is fout wegens 19...c4.
18...Tfd8

15.dxe5 Pd5 16.Lxe7 Diagram

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7+l+-vLpzp-'
6p+p+p+-zp&
5+p+nzP-+-%
4-+-+-+-+$
3+LsN-zP-+-#
2PzP-+QzPPzP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy
Welke opties heeft zwart hier ?
Zwart kan ofwel het "simpele" 16...DxLe7 of
het meer "tactische" 16...PxPc3 (met aanval op
De2) onderzoeken. Aangezien wit na
16...DxLe7 17.Pe4! klaar staat om naar d6 te
springen doet zwart er goed aan om die andere
optie ook goed te onderzoeken.
16...Pxc3! dit schakelt het idee van wit Pc3e4-d6 volledig uit.
17.Txc3 Dxe7 Diagram

XABCDEFGHY
8-+rtr-+k+(
7+l+-wqpzp-'
6p+p+p+-zp&
5+p+-zP-+-%
4-+-+-+-+$
3+L+RzP-+-#
2PzP-+QzPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
19.Td6!? de voorpost wordt ingenomen en
Dd3 wordt een optie.
19...Txd6 Diagram.

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+l+-wqpzp-'
6p+ptrp+-zp&
5+p+-zP-+-%
4-+-+-+-+$
3+L+-zP-+-#
2PzP-+QzPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
Kies uit 20.exTd6 of 20.TxTd6.
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20.exd6! de beste keuze. Wit geeft nu wel de
voorpost op, maar hij heeft nu een verre
vrijpion die zwart problemen kan bezorgen.
20...Dd7 21.e4 op weg naar veld e5 om de
belangrijke d6-pion te ondersteunen.
21...c5 22.e5 c4 23.Lc2 met zicht op Kg8
23...Dc6 24.f3 Dc5+ 25.Kh1 Td8 26.De1 Td7
27.h3 Lc6 28.f4 de Koningsaanval start.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+r+pzp-'
6p+lzPp+-zp&
5+pwq-zP-+-%
4-+p+-zP-+$
3+-+-+-+P#
2PzPL+-+P+"
1+-+RwQ-+K!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
28...Ta7?! Een iets mindere zet die het zwart
nu moeilijker maakt. Beter was 28...f5 of
28...g6 teneinde 29.f5 te verhinderen.
29.f5 Er staan nog weinig stukken op het bord,
maar toch beginnen er nu onweerswolken
boven de zwarte Koningsstelling op te duiken.
29...Ld7 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7tr-+l+pzp-'
6p+-zPp+-zp&
5+pwq-zPP+-%
4-+p+-+-+$
3+-+-+-+P#
2PzPL+-+P+"
1+-+RwQ-+K!
xabcdefghy
Wit aan zet.
30.f6! Wit wil de zwarte Koningsstelling
natuurlijk zoveel mogelijk verzwakken.
30...g6 Diagram
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XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7tr-+l+p+-'
6p+-zPpzPpzp&
5+pwq-zP-+-%
4-+p+-+-+$
3+-+-+-+P#
2PzPL+-+P+"
1+-+RwQ-+K!
xabcdefghy
Wit aan zet.
31.Dg3! Een agressieve zet, dreigt Lxg6 enz.
31...Kh7 Het alternatief 31...Le8?! is zwakker
wegens 32.Lxg6 fxLg6 33.d7.
Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7tr-+l+p+k'
6p+-zPpzPpzp&
5+pwq-zP-+-%
4-+p+-+-+$
3+-+-+-wQP#
2PzPL+-+P+"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy
Wit aan zet.
32.h4! plan is aanval op de gepende g6-pion.
32...Dc8 fout is 32...h5? 33.Dg5 en 34.Dxh5
33.h5 Dg8 34.Td4 Nieuwe troepen worden
aangevoerd. 34...Le8 35.Th4 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+l+q+(
7tr-+-+p+k'
6p+-zPpzPpzp&
5+p+-zP-+P%
4-+p+-+-tR$
3+-+-+-wQ-#
2PzPL+-+P+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy
Zwart aan zet. Wat dreigt en hoe verdedigen ?
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Er dreigt niet enkel 36.hxg6 fxg6 37.De3 met
dubbelaanval op Ta7 en pion h6 maar nog veel
erger 37.Txh6+ KxTh6 38.Dh4 mat.
35...Df8! de enige verdediging rond pion h6.
36.Tg4 Dg8 37.De3 Td7 38.Th4 Df8 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+lwq-+(
7+-+r+p+k'
6p+-zPpzPpzp&
5+p+-zP-+P%
4-+p+-+-tR$
3+-+-wQ-+-#
2PzPL+-+P+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy
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39.g4 Voor dergelijke zetten moet je altijd
opletten, maar zwart kan nauwelijks tegenspel
organiseren en dus loopt Kh1 weinig gevaar.
39...Kh8 40.hxg6 fxg6 41.Txh6+ Th7
42.Txh7+ Kxh7 43.Dg5 Df7 44.Dh5+ Kg8

XABCDEFGHY
8-+-+l+k+(
7+-+-+q+-'
6p+-zPpzPp+&
5+p+-zP-+Q%
4-+p+-+P+$
3+-+-+-+-#
2PzPL+-+-+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy
Wit aan zet.

Is 39.g4 nu een speelbare optie ? Motiveer.
45.Lxg6!! Dxg6 46.Dxg6+ Lxg6 47.d7 1-0.
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Match Janowski - Chajes uit 1918
Hierbij enkele fragmenten uit zijn match tegen Chajes in New York van net 100 jaar geleden.

XABCDEFGHY
8-+-tr-tr-+(
7+p+-sNpmk-'
6p+-zpl+pwq&
5+-zp-sn-+P%
4-+P+PtR-+$
3+PwQ-+-sN-#
2P+-+-+P+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet. Wat is de beste aanvalszet ?

Twee zetten later (1.Db1 Le8 2.Lc2 La4)
bereiken we het volgende diagram:

XABCDEFGHY
8-+-+-snk+(
7+-+-+pvl-'
6-+-+p+p+&
5zp-+-zP-+p%
4lzp-vLPzP-zP$
3wq-+-+-zP-#
2P+LsN-mK-+"
1+Q+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.

Als je na lang zoeken tot de conclusie komt
dat er geen dwingende combinaties mogelijk
zijn, dan moet je overgaan tot "aanvalsdruk
verhogen".
Wit doet dit hier mooi met 1.Tf6! wat nu wel
sterk 2.hxg6 dreigt.

XABCDEFGHY
8-+-+-snk+(
7+-+-+pvl-'
6-+-+p+p+&
5zp-+-zP-+p%
4lzp-vLPzP-zP$
3wq-+L+-zP-#
2P+QsN-mK-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Na 1.Lb3!! valt er niets meer te beginnen
tegen de dreiging Lb2 en Dameverlies.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+q+-vlp'
6-zp-zp-snp+&
5zp-zpPzp-+n%
4-+P+P+-+$
3+P+Q+NzPl#
2PvL-+-zPLsN"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
Verkies je 1.Pg5 of 1.LxLh3 ?

Wit aan zet.
Er is geen directe winst voortzetting, dus
organiseert wit een dreiging waarbij hij de
spanning hoog probeert te houden. Er volgde
1.Db1! wat nu 2.Lb2 dreigt.

Na 1.Pg5 LxLg2 2.KxLg2 is zwart aan zet.
Na 1.LxLh3 DxLh3 2.Pg5 Dd7 is wit aan
zet waarbij alles op dezelfde velden staat als in
de eerste variant (behalve Kg1 ipv Kg2).
Dit kleine verschil (Kg1 ipv Kg2) is echter
geen probleem en dus is 1.LxLh3 de betere zet
want het is een tempo-winst voor wit.
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XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-+l+pzp-'
6P+-+r+-zp&
5+-zP-+-sn-%
4-+pzp-+-+$
3+-+-+-tRP#
2-+P+-zPP+"
1tR-+-sNNmK-!
xabcdefghy
Kies je voor 1...Texa6 of voor 1...Pe4 ?
Motiveer.
In beide gevallen wint zwart een pion, maar na
1...Pe4?! 2.Tga3 Pxc5 3.a7! heeft wit toch
wel een erg gevaarlijk vrijpion op a7 die mooi
ondersteund is door beide torens.
De betere positionele keuze is dan ook
1...Texa6! 2.TxTa6 TxTa6 en zwart heeft niet
enkel de gevaarlijke a-pion geëlimineerd, maar
ook de open a-lijn veroverd en dit dreigt
onmiddellijk cash op te leveren met 3...Ta1.

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-+R+-zpp'
6-+-+qzp-+&
5zp-+-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+Q+P#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
Kies uit 1.Ta7 of 1.Db7.
Na 1.Ta7 is er weinig aan de hand, doch na de
blunder 1.Db7?? is het snel gedaan met
1...De3+ 2.Kh1 Dc1+ 3.Kh2 Df4+ 4.g3 Te2+
enz.
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XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-zp-+pzpp'
6p+-+-+-+&
5+-vl-+-+N%
4-+-zplzPPsn$
3+P+-+-+P#
2P+PvL-+-mK"
1+R+L+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
1..Lxc2!! 2.LxLc2 Pf3+ en 3...PxLd2

XABCDEFGHY
8-+rtrl+k+(
7zpp+-zppvlp'
6-+-+-+p+&
5zP-+-+-+n%
4-+psNP+-+$
3+-zP-+-+P#
2-zPL+-zPPvL"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet organiseert een dreiging.
Er volgde 1.e5 wat sluw 2.g4 en winst dreigt.

XABCDEFGHY
8R+-+l+k+(
7+-+-+psnp'
6-+-+p+p+&
5+-+-zP-+-%
4-+p+NvLPtr$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+K+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
Er volgde 1.Pf6+ Kf8 2.Le3 en opgave.
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SCHAAKVAKANTIE IN OOSTENRIJK!!
16 juni t/m 23 juni en 18 augustus t/m 25 augustus
Kennismakingsaanbieding € 299.00 voor 8 dagen incl. ontbijtbuffet!
Beste schakers,
Ik wil mij even voorstellen, mijn naam is Ko Scheurer en ik ben lid van schaakclub
Krommenie.
Wij organiseren dit jaar weer met veel plezier twee schaakweken in Tauplitz Oostenrijk.
Van 16-23 juni en 18-25 augustus bent u van harte welkom.
U verblijft 7 nachten in het comfortabele panorama hotel Sonnenuhr,in het gezellige en
authentieke bergdorje Tauplitz, met prachtig uitzicht over het dal en de rondom liggende
bergen, één van de mooiste wandelgebieden van Oostenrijk, een waar wandelparadijs.

Een bijzondere schaakweek waar u overdag heerlijk kan genieten van de prachtige
omgeving en ‘s avonds een 7-rondig schaaktoernooi kan spelen.
Speeltempo 1 uur 40 met toevoeging van 10 sec. per zet bedenktijd per persoon.
Er worden ook leuke prijsjes beschikbaar gesteld door het hotel.
Kennismakingsaanbieding: 8 daagse schaakweek voor € 299.00 inclusief uitgebreid
ontbijtbuffet (Eénkamertoeslag € 56.00) Toeristentax €1.50 p.p.p.d.
Kinderen t/m 14 jaar 50% korting !
Met het naast ons gelegen restaurant Schwaiger onderscheiden met 'ster Steiermark Kulinair'
hebben wij een aantrekkelijke overeenkomst gesloten waar u voor € 15.00 een heerlijke 3gangen keuzemenu kunt nuttigen.
Bent u geïnteresseerd in dit leuke schaaktoernooi dan horen we dat graag.
Aanmelden kan per e-mail aan jacscheurer@yahoo.com
Wij hopen u te mogen begroeten in het mooie Tauplitz!
Met vriendelijke groet,
Ko Scheurer
Hotel Sonnenuhr (Zoover hotelbeoordeling 8.9)
Tauplitz 76 Oostenrijk www.sonnenuhr.at
Tel. Nederland: 075-6402928 of 06-25325276
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Combi's van Janowski
XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7zp-+-+pzpp'
6lzp-+p+-+&
5+-vl-+-+-%
4-snN+P+N+$
3+Q+-+-zP-#
2PzP-+-zPLzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+R+-trk+(
7+p+qvl-zpp'
6p+-+-+n+&
5+-+-zp-+-%
4-+-zpPvL-+$
3+-+Q+-zP-#
2PzP-+-zP-zP"
1+N+R+-+K!
xabcdefghy

J1: Zwart aan zet (opwarming).

J4: Zwart aan zet.

XABCDEFGHY
8r+-+-+-mk(
7+-wq-+p+p'
6-+l+-zPp+&
5zp-+-+nzPP%
4-zpp+p+-+$
3zP-+-sN-+-#
2-zPP+LwQK+"
1+-+-+R+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zpp+-+pzp-'
6-+p+r+-+&
5+-+pzPNwq-%
4-+-zP-sn-zp$
3zP-+-+P+-#
2-zPQ+-+PzP"
1+-+RtRK+-!
xabcdefghy

J2: Zwart aan zet.

J5: Zwart aan zet.

XABCDEFGHY
8l+-+-+k+(
7+-zpr+-zp-'
6-+-+p+r+&
5+-vL-zP-+p%
4-+P+-wq-+$
3+P+N+P+-#
2P+-+-tRPzP"
1+-+Q+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-tr-+-tr-mk(
7zp-vl-+-+-'
6-+p+l+-zp&
5+-+-+pzp-%
4-zPN+p+-+$
3zP-zP-zP-+P#
2-+-+-+P+"
1+-+RtRL+K!
xabcdefghy

J3: Zwart aan zet.

J6: Zwart aan zet.
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XABCDEFGHY
8r+-tr-vlk+(
7+lzp-+pzp-'
6-zpn+pwq-zp&
5+-+-sN-+-%
4-zPPzPL+-+$
3+-+-vL-+-#
2-+Q+-zPPzP"
1+R+R+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7zp-vll+r+p'
6-+p+-+-wq&
5+p+-zpp+-%
4-+-+-sN-zP$
3+PwQPsN-tR-#
2-zPP+-+P+"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

J7: Zwart aan zet.

J10: Zwart aan zet wint een stuk ...

XABCDEFGHY
8r+-wqk+ntr(
7+-+-+pzpp'
6p+n+l+-+&
5+p+p+-+-%
4-vl-+-+-+$
3+QsN-+-zP-#
2PzPPvLNzPLzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-tr-+-+-'
6-+-wq-+-zp&
5+-+Pzp-zpR%
4P+-+PzpPzP$
3+-+-+P+-#
2-+p+-wQ-+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

J8: Zwart aan zet.

J11: Zwart aan zet.

XABCDEFGHY
8-+-+-+rmk(
7+-+-+-+p'
6-+-+-+p+&
5+-+-zP-+-%
4-+-wQ-zPK+$
3+-zp-wq-+P#
2-+-+-+-+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+ptr-+k+p'
6p+nzp-wqp+&
5+-+n+p+-%
4-+-zPpzP-+$
3+PzP-+-+-#
2P+NvL-wQPzP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

J9: Zwart aan zet.

J12: Zwart aan zet.
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J1:

Na 1...LxPc4! (2.DxLc4?? Lxf2+ en 3...TxDc4) zakte de witte stelling in elkaar.

J2:

1...Da7!! en wit verloor materiaal want 2.PxPf5? e3+ en Damewinst.

J3:

Er volgde 1...Df5! en wit verloor materiaal (want op 2.Td2 volgt 2...Lxf3).

J4:

De "positionele" zet zou hier 1...TxTc8 zijn, maar zwart speelde hier sterker
1...DxTc8! omdat wit ooit Lf4 zal moeten verzetten waarna zwart met ...Txf2 een
pion wint.

J5:

1...Pxf2 2.DxPf2 DxPf5 met pionwinst.

J6:

1...Lg3! en wit gaf op want 2.Te2 LxPc4.

J7:

Wint mooi een pion met 1...Pxb4! 2.TxPb4 LxLe4 3.DxLe4 LxTb4 4.Pc6 (had
je deze gezien ?) Lf8 5.PxTd8 DxPd8 en zwart heeft met deze lange slagreeks
dus een pion gewonnen.

J8:

het is nog te vroeg voor 1...d4 wegens 2.LxPc6+ en 3.DxLb4, vandaar dat zwart
nu eerst 1...Pge7! speelt zodat er nadien winnend 2...d4 kan volgen.

J9:

Janowski mist hier een snelle winst met 1...c2!! en wit kan opgeven.

J10:

Met het éénvoudige 1...b4! waarmee Dc3 de penning van de e5 moet opgeven en
er dus 2...fxPf4 kan volgen.

J11:

Met het éénvoudige 1...Da3! breekt zwart alle weerstand omdat hij door een Niet
Verdedigd stuk aan te vallen zijn zware stukken beter in stelling brengt. Er
volgde nog 2.Df1 Tb7 3.d6 DxTc1 en opgave.

J12:

1...Pxc3!! 2.LxPc3 Pe7! en zwart wint zijn stuk terug en heeft dus een pion
gewonnen.

Rokade Rapid Chess 2018 - Westerlo
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Janowski in het eindspel
Hierbij een reeks oefeningen uit partijen of partij-analyses van Janowski.

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7zP-+k+-+p'
6-mKnvl-zPp+&
5+-+-+-zP-%
4-+-+-+-zP$
3+-+-+-+-#
2R+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-mk-zp-'
6-+-+-+-zp&
5+-+-+-+P%
4-+-+-+Q+$
3+-+-+-+-#
2-+-wq-+-mK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet (opwarming).

Wit aan zet.

Met het simpele 1...Txa7! 2.TxTa7+ PxTa7
3.KxPa7 Lg3 wint zwart dit eindspel. Opgelet
indien we dezelfde stelling zouden hebben,
doch zonder de f6 en g6 pion zou de winst niet
via 3...Lg3 gehaald worden wegens 4.h5, doch
moet zwart gewoon met 3...Ke6 de witte
pionnen oppeuzelen.

Na zowel 1.Kh3 als 1.Kg3 als 1.Kg1 kan zwart
Dameruil forceren met respectievelijk 1...Dd7
en 1...Dg5 waarna zwart het eindspel kan
winnen.
Vandaar dat wit hier 1.Kh1 moet spelen om
Dameruil uit de weg te gaan en zo
overlevingskansen te hebben.

XABCDEFGHY
8-+-+-vl-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+Pzp&
5+-+-+-+k%
4-+-+-+-+$
3+-+K+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-zP-+-+-+&
5zp-+-+-+p%
4P+p+k+-zP$
3+-+-+p+-#
2-+-mK-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Kies je nu voor 1...c3+ of 1...f2 ? Motiveer.

Dit is een gekend eindspel waarbij zwart over
de verkeerde Loper beschikt om zijn randpion
te helpen promoveren op veld h1. Zwart moet
daarom verhinderen dat de witte Koning op
het veld h1 geraakt want anders kan wit die
randpion daar blokkeren. Vandaar dat zwart nu
enkel met 1...Kg4 (of 1...Kh4) 2.Ke2 Kg3
3.Kf1 Kh2! de winst veilig kan stellen.

Na 1...f2 2.Ke2 c3 3.b7 f1D+ 4.KxDf1 c2
5.b8D c1D+ is de strijd nog steeds niet
gestreden.
Daarentegen is het wel snel gedaan na 1...c3+
2.Kxc3 f2 3.b7 f1D 4.b8D Dc1+ 5.Kb3
Db1+ de pointe en zwart wint direct.
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-mk-'
6-+-+-+p+&
5+-snKzP-+-%
4-tr-zp-zP-+$
3+-zp-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+LtR-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
1...TxLb1! 2.TxTb1 c2! en opgave want
3.Tc1 d3! 4.Kd4 d2 en zwart promoveert.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-+-+-zp-+&
5+-+k+-+-%
4-+-+-+-+$
3+ptR-+-+-#
2r+-+-+-zP"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Met 1...Tc2+! komt er een makkelijk
gewonnen pionneneindspel op het bord.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-zp-+ksn-+&
5zpP+-+p+p%
4P+-mK-+-zP$
3+-+-vL-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
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Zwart zoekt de zwakke beestjes en ziet dat
pion a4 moeilijk te verdedigen is. Vandaar dat
hij nu uitpakt met 1...Pd7! 2.Kc4 het gevaar
is afgeschermd, maar nu heeft de zwarte
Koning wel mogelijkheden 2...Ke5 en de
zwarte Koning geraakt binnen.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-mk-zp-'
6-+-+-+-zp&
5+-+-+-+P%
4-+-+-+K+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Zwart wint met 1...Ke6! en door tempodwang
zal nu pion h5 verloren gaan.
Merk op dat 1...Kf6? 2.Kf4! de stelling op
remise zal houden.

XABCDEFGHY
8-+-+n+-+(
7zpp+-+-+-'
6-+-+-+-zp&
5+p+-mk-zp-%
4-zP-+Pzp-+$
3+-zPK+L+-#
2-zP-+-+PzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Er volgde 1...Pf6! (er dreigt nu 2...g4 en
3...Pxe4) 2.g4 fxg3 e.p. 3.hxg3 g4 4.Le2
(4.Lg2 Ph5) 4... h5 en de e4-pion gaat verloren
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Ivan Sokolov

Jan Timman

°1968 Bosnië

°1951 Nederland

Ivan Sokolov was en is nog steeds één van de
meest flamboyande aanvalsspelers van zijn
tijd, en slaagde er, over een periode van 13
jaar, vaak in om een plaats bij de top-12 op de
FIDE rangschikking te behalen.
Hij versloeg enkele van de allerbeste spelers
ter wereld, zoals Smyslov, Kasparov, Kramnik,
Anand of Topalov. De lijst met eerste plaatsen
die hij in zijn carrière wist te veroveren, is
hoogst indrukwekkend. Recent nog de World
Open in Philadelphia, in 2012 de Politiken
Cup en in 2013 de Admiral Niels Cup.
In 1988 werd hij ook nationaal kampioen van
het voormalige Joegoslavië en in 1995 en 1998
werd hij kampioen van Nederland.
Hij verzorgt niet enkel schaakcolumns, maar is
ook schrijver van bestsellers als "Winning
Chess Middlegames" en "Sacrifice and
Initiatieve". Als schaakcommentator verwierf
hij faam op de Tata Steel toernooien in Wijk
aan Zee.
Vandaag is hij werkzaam als coach van het
nationale team in Dubai.

Jan Timman was geruime tijd de derde speler
ter wereld na Kasparov en Karpov.
Van Mexico tot Moskou, van Mar del Plata tot
Jakarta, overal vierde Jan Timman
schaaksuccessen.
Alle grote schaaktoernooien van de wereld
won hij, twee keer bereikte hij de finale van de
kandidatenmatches om het wereldkampioenschap maar verloor steeds van Anatoli Karpov.
Hij publiceerde verscheidene boeken,
waaronder "Een sprong in de Noordzee.
Verspreide stukken", en is hoofdredacteur van
het tijdschrift New in Chess.
Momenteel is Jan Timman ook bekend als een
vooraanstaand componist van schaak- en
eindspelstudies en nog steeds actief als schaker
en speler in diverse open en gesloten
tornooien.
In 2017 won hij in Moermansk een tweekamp
van zijn oude rivaal Karpov, met wie hij het
nog steeds goed kan vinden.
En binnenkort speelt hij zijn eerste
interclubwedstrijd als lid van en voor KGSRL.
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november Magnus Carlsen uit te dagen voor de wereldtitel.
Redactie/auteur: Jan Gooris
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Summiere toernooi-kalender 2018
02 April

28e Paasrapid Leopoldsburg

Heppen

https://sites.google.com/site/paasrapid/

20 April

17e Krekel Schaaktoernooi

Tielt

http://www.pionniers-tielt.be/

24 April-03 Mei

Rimpelschaak (60+)

Gentbrugge

http://scgentbrugge.weebly.com/2018.html

01 Mei

Criterium Jeugdtoernooi

Aalter

19 Mei

Open DZD (jeugd)toernooi

Halle

http://www.schaakkringdezwartedame.be

VSF-organisaties 2019
VSF weerhield volgende kandidaturen voor de organisaties 2019 (zie VSD 2018-03):
- het Vlaams Schoolkamp 2019 is toegekend aan Sint Lievens Gent
- het Vlaans JeugdKampioenschap 2019 aan TSM Mechelen.
VSF zoekt nog steeds organisatoren in 2019 voor VSF-Kamp (4 dagen) en VSF-Rapid 50+ (1 dag).

VSF-Rapid Beker
De VSF-Rapid beker voor ploegen van 4 spelers is een nieuw initiatief dat voorlopig weinig
belangstelling kent. (Ongekend is onbemind ?).
De 1/2 finale van de VSF-Rapid Beker werd op zaterdag 24 maart gespeeld met volgend resultaat:
KGSRL - Wit paard = 28-36
en
Geraardsbergen - Wachtebeke = 36-28
De finale "Wit paard - Geraadsbergen" wordt op zaterdag 21 april gespeeld.

Nationale Interclub
We zitten in de laatste rechte lijn en hier en daar is er al
duidelijkheid over de kampioenstitel.
In 1e afdeling zal dit Wirtzfeld worden omdat underdog
Brugge (KBSK) in de 9e ronde verrassend het sterke Gent
(KGSRL) kon verslaan met 5-3.
Deze verrassing was vooral te danken aan de overwinning
van Steven Geirnaert op IGM Sokolov en de remise van
Thibaut Vandenbussche tegen IGM Jan Timman.
Het sleutelmoment uit Sokolov - Geirnaert (diagram ==>)
20...Da5!? en na 21.DxPe7 b3! bleek dat beide
vrijpionnen 10 zetten later de winst zouden opleveren.

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+-+-snpzpp'
6-+p+p+-+&
5+-wQ-+-+-%
4Pzp-zPP+-+$
3+-zp-vL-zP-#
2-+-+-zPLzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
Sokolov (2603) - Geirnaert (2466)
Zwart aan zet.

Verzekering
Al de VSF-schakers zijn
verzekerd bij ARENA.
Details: VSF-website deel administratie
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Exact 100 jaar geleden
Bron : het boek Goldene Schachzeiten van Milan Vidmar
In het voorjaar van 1918 woedt nog volop WOI en de honger en de miserie is nu ook voelbaar in de
grootstad Berlijn. In deze barre omstandigheden besluit Dhr B. Kagan, uitgever van "Kagans
neueste Schachnachrichten" en schaakboekverkoper, een Viermeester-toernooi te organiseren in
Berlijn. Het toernooi zal doorgaan in April 1918 in Café Kerkau in de Friedrichsstrasse.
Het zijn de grote Rubinstein, de vriendelijke Schlechter (die datzelfde jaar op 27 dec nog zal
overlijden aan tuberculose in Budapest) , de romantische tacticus Mieses en de ingenieur Milan
Vidmar die als hobby ook nog schaakt, die de uitnodiging in de bus krijgen.
Milan Vidmar die dan in Wenen woont, is ingenieur elektromechanica en hapt graag toe want hij
hoopt stiekem in Berlijn een geschreven werk rond een technisch-economisch probleem in de
elektromechanische productie aan de grote uitgever Springer Verlag te kunnen voorleggen.
Uiteindelijk behaalde Vidmar de eerste prijs in dit Viermeester-toernooi met 4,5 op 6 en wachtte
hem ook nog een aangename verrassing bij de uitgeverij Springer.
Toen hij daar op interview kwam bij de grote baas stelde die hem eerst enkele vragen over het
schaaktoernooi waarna hij Vidmar vroeg waarom hij een ander groot studiewerk niet publiceerde.
Vidmar antwoordde dat het nog bij een andere uitgever lag maar die zat (vanwege de oorlog) zonder
papier. Hierop stelde Springer voor om ook dit werk te drukken en te verdelen want hij had nog
voldoende papier in stock.
En zo keerde Vidmar niet enkel terug naar Wenen met zijn eerste prijs, maar ook met een
interessante financiële regeling voor zijn technische werken.
In de eerste ronde van het Viermeester-toernooi staat Rubinstein - Vidmar op het programma.
Van Rubinstein was geweten dat hij als beroepsschaker veel theorie kende (1.d4) en dus had Vidmar
in het verleden de gewoonte aangenomen om tegen hem snel van de gekende theorie af te wijken.
Vidmar had vandaag dan ook bepaalde kopzorgen want hij wist nog niet wat hij nu zou spelen tegen
Rubinstein tot ... tot wanneer hij 5 minuten voor de start een gekende Hongaarse meester Abonyi
opmerkt onder het publiek.
"Wat moet ik nu vandaag spelen" opent Vidmar het gesprek.
"Waarom probeer je niet de Boedapester Verdediging" is zijn antwoord.
Vidmar denkt eerst dat het een grapje is, maar vraagt dan toch enige uitleg over die bizarre opening
waarbij hij ook al bezorgt op zijn uurwerk kijkt want dadelijk start de partij.
Meester Abonyi kan enkel de eerste 4 zetten uitleggen en dan moet Vidmar reeds achter zijn bord
plaats vatten. Vidmar besluit het avontuur te wagen en met de nu volgende partij zal hij de
Boedapester Verdediging in de grootmeesterpraktijk introduceren. Het wordt een tactisch kluwen
om van te smullen waar strategie en positiespel van weinig belang zijn en het betekend het begin
van een stijgende populariteit voor deze opening.

Rubinstein,Akiba - Vidmar,Milan Sr
Berlijn Lente 1918 - Viermeester-toernooi
1.d4 Pf6 2.c4 e5 Diagram (==>)
De Boedapester Verdediging die hier voor het
eerst op grootmeesterniveau wordt gespeeld.
3.dxe5 Pg4 4.Lf4 Rubinstein besluit om zijn
pionvoorsprong te verdedigen, en deze aanpak
noemt vandaag de Rubinstein variant en wordt
als zeer sterk aanzien.

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zppzpp+pzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy
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4...Pc6 5.Pf3 Lb4+ zwart speelt eerst met
tempo Lf8 buiten want hij wil immers met De7
de e5-pion bijkomend aanvallen.
6.Pc3 een goed alternatief is 6.Pbd2.
6...De7 7.Dd5 de gewonnen gambietpion
wordt hardnekkig verdedigd.
7...Lxc3+ een enigsinds verrassende ruil, maar
hij heeft tot doel een verzwakking aan te
brengen die nadien wordt aangevallen.
8.bxc3 Diagram

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zppzppwqpzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+QzP-+-%
4-+P+-vLn+$
3+-zP-+N+-#
2P+-+PzPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
8...Da3 de zwaktes worden onmiddellijk
aangevallen. Vandaag weet men dat 8...f6 een
evenwaardige zetkeuze is.
9.Tc1 f6 10.exf6 Pxf6 11.Dd2 verdedigt alle
zwakke punten (pionnen a2 en c3 en Tc1).
11...d6 anders valt pion c7. Diagram

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zppzp-+-zpp'
6-+nzp-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+P+-vL-+$
3wq-zP-+N+-#
2P+-wQPzPPzP"
1+-tR-mKL+R!
xabcdefghy
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12...0–0 13.e3? moeilijk te geloven maar deze
natuurlijke zet is een beslissende fout. Vandaag
is 13.f3 de theoretische aanbeveling. Diagram

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zppzp-+-zpp'
6-+nzp-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+PsN-vL-+$
3wq-zP-zP-+-#
2P+-wQ-zPPzP"
1+-tR-mKL+R!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
13...Pxd4! een zeer ongewone maar sterke zet.
Zwart wou immers 13...Pe4 spelen doch dan
zou 14.Pb5 een sterk antwoord geweest zijn en
juist daarom wordt Pd4 nu eerst afgeruild.
14.cxd4 Wit heeft nu een pion meer en een
gezonde pionstructuur. De zwarte compensatie
bestaat echter in een belangrijke voorsprong in
ontwikkeling.
14...Pe4 15.Dc2 het enige om materiaalverlies
te vermijden (15.Dd1? Db4+ 16.Ke2 Pc3+)
15...Da5+ 16.Ke2 Diagram

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zppzp-+-zpp'
6-+-zp-+-+&
5wq-+-+-+-%
4-+PzPnvL-+$
3+-+-zP-+-#
2P+Q+KzPPzP"
1+-tR-+L+R!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Geef 2 interessante voortzettingen.

Wit aan zet.
12.Pd4 Ikzelf had meer gedacht aan e3 of g3
zodat Lf1 kan ontwikkeld worden. FRITZ zegt
echter dat het gespeelde Pd4 een goede zet is.

Er is uiteraard het eenvoudige 16...Lf5, maar
Vidmar koos voor een strategisch offer met ....
16...Txf4!? Er worden zoveel mogelijk
aanvalslijnen op de witte Koning geopend en
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dit mag een kwaliteit kosten aangezien wit niet
snel Lf1 en dus ook niet Th1 in het spel zal
kunnen brengen.
17.exf4 Lf5 er dreigt nu simpel 18...Pg3+ en
19...LxDc2. Diagram

duren en Vidmar verkoos daarom met een
psychologisch wapen te werken en hij gaf wit
de gelegenheid (de verleiding) om een
gevaarlijke uitweg te kiezen, wat hij ook doet.

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zppzp-+-zpp'
6-+-zp-+-+&
5wq-+-+l+-%
4-+PzPnzP-+$
3+-+-+-+-#
2P+Q+KzPPzP"
1+-tR-+L+R!
xabcdefghy

20.Kg3 Pe4+ 21.Kh4 Rubinstein gaat niet
terug naar f3 maar probeert te ontsnappen en
hapt toe en kiest dus voor een gevaarlijke
uitweg die echter falikant zal aflopen. Diagram

Wit aan zet.
18.Db2 weg uit de actie-radius van Lf5.

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zppzp-+-zpp'
6-+-zp-+-+&
5wq-+-+l+-%
4-+PzPnzP-mK$
3+-+-+-+-#
2PwQ-+-zPPzP"
1+-tR-+L+R!
xabcdefghy
Zwart aan zet.

18...Te8 bijkomende aanvalstroepen worden in
stelling gebracht.
19.Kf3 weg uit de actie-radius van Te8.
Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zppzp-+-zpp'
6-+-zp-+-+&
5wq-+-+l+-%
4-+PzPnzP-+$
3+-+-+K+-#
2PwQ-+-zPPzP"
1+-tR-+L+R!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
19...Pd2+ en hier geeft Vidmar een
opmerkelijk commentaar in zijn boek Goldene
Schachzeiten. Hij schrijft dat hij had gezien
dat 19...h5! (dreigt 20...Lg4 mat) de beste
voortzetting was waarna wit langzaam wordt
gewurgd want 20.g3?! Pd2+ 21.Kg2 Le4+
kost de kwaliteit en 20.h3 h4! dreigt winnend
21...Pd2+. De partij zou dan echter nog lang

21...Te6 er dreigt nu het gordijn-mat met
22...Th6# waarbij Lf5 en Pe4 het gordijn "g5g4-g3" vormen.
22.Le2 Th6+ 23.Lh5 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zppzp-+-zpp'
6-+-zp-+-tr&
5wq-+-+l+L%
4-+PzPnzP-mK$
3+-+-+-+-#
2PwQ-+-zPPzP"
1+-tR-+-+R!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Een koud kunstje ....
23...Txh5+ 24.Kxh5 Lg6+ en opgave want er
volgt 25...Dh5 mat. 0–1
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Opmerkelijk is dat Rubinstein in dit zelfde toernooi enkele ronden later opnieuw behoorlijk
spectaculair verliest tegen de Boedapester Verdediging. Deze keer is het de tacticus Mieses die zich
van deze nieuwe openingshype bedient.

Rubinstein,Akiba - Mieses,Jacques [A52]
Berlijn, Lente 1918 - Viermeester-toernooi
1.d4 Pf6 2.c4 e5 3.dxe5 Pg4 4.Lf4 Pc6 5.Pf3
Lb4+ 6.Pc3 De7 7.Dd5 Lxc3+ 8.bxc3 Da3
9.Dd3 en hier wijkt Rubinstein af van zijn
partij tegen Vidmar.
9...Da5 10.Tc1 Pgxe5 11.Pxe5 Pxe5 12.Dg3
Diagram

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zppzpp+pzpp'
6-+-+-+-+&
5wq-+-sn-+-%
4-+P+-vL-+$
3+-zP-+-wQ-#
2P+-+PzPPzP"
1+-tR-mKL+R!
xabcdefghy

19.0–0 Thg8 20.Dd4 Dxe2 21.f5 Lxc4
22.fxg6 Txe4 23.Dxa7 Txg6 24.Tf2 Dd3
25.Dxb7 Te2 26.Txe2 Dxe2 27.Ta1 Tg8
28.Ta7 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+r+(
7tRQzpk+p+-'
6-+-zp-+-+&
5+-+-+-vLp%
4-+l+-+-zP$
3+-zP-+-+-#
2-+-+q+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
Zwart aan zet. Zoek een verdediging voor pion
c7, maar het is niet het "passieve" Tc8.

Zwart aan zet.
12...d6 13.Dxg7 Pg6 14.h4 h5 15.e4 Le6
16.Lg5 Kd7 17.f4 Tae8! dit verhindert de
pionvork 18.f5 en ontwikkelt een stuk.
18.Le2

XABCDEFGHY
8-+-+r+-tr(
7zppzpk+pwQ-'
6-+-zpl+n+&
5wq-+-+-vLp%
4-+P+PzP-zP$
3+-zP-+-+-#
2P+-+L+P+"
1+-tR-mK-+R!
xabcdefghy
Zwart aan zet. Wat dreigt ?

28...De1+ Zwart kiest er voor om Tg8 op zijn
agressieve plaats te houden en gaat nu met
Dame-schaaks de Dame op c5 posteren.
29.Kh2 De5+ 30.Kg1? Uiteraard is Kh1
sterker want zwart krijgt nu een (schaak)tempo
30...Dc5+ 31.Kh1 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+r+(
7tRQzpk+p+-'
6-+-zp-+-+&
5+-wq-+-vLp%
4-+l+-+-zP$
3+-zP-+-+-#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy
Zwart aan zet.

18...Dxa2! en weer wordt de pionvork
verijdelt want 19.f5? Lxf5 20.exLf5?? DxLe2
is mat.

31...Ld5 en opgave want na een Damezet
volgt 32...f6! en gaat Lg5 verloren. 0–1

Vlaanderen Schaakt Digitaal

01-04-2018

pagina 7

De Boedapester Verdediging
Zoals je kon lezen op de vorige pagina's werd de Boedapester Verdediging exact 100 jaar geleden in
de grootmeesterpraktijk gebracht, maar ze werd wel iets vroeger uitgevonden (er is zelfs een partij
beschikbaar uit 1896 tussen Adler - Maroczy). Het is echter het denk- en experimenteerwerk van 2
Hongaren, Gyula Breyer en Stefan Abonyi die de opening bredere bekendheid gaf.
Deze Abonyi zal trouwens mede-oprichter van de FIDE worden in 1924.

De Boedapseter Verdediging heeft vandaag zeer weinig aanhangers bij de grootmeesters, maar op
clubniveau kan het voor leuke partijen zorgen. Verrassend genoeg spreekt men officieel van de
Boedapseter Verdediging en niet van gambiet omdat zwart zijn pion na 3...Pg4 in bijna alle gevallen
kan terug winnen. Hierbij een summier overzicht van de huidige theorie.
1.d4 Pf6 2.c4 e5 (de Boedapester Verdediging). 3.dxe5 en nu kiest zwart uit 3...Pg4 of 3...Pe4
3...Pg4 4.Lf4 (Rubinstein) Pc6
g5!?
4.Pf3 (Adler)
Lc5
4. e4 (Alekhine) Pxe5

5.Pf3 Lb4+
5.Lg3 Lg7
5. e3 Pc6
5. f4 Pec6

6.Pc3 De7 7.Dd5 LxPc3
6.Pf3 Pc6
6.Le2 Pgxe5

3...Pe4!? (Fajarowicz variant) en wit heeft nu tal van mogelijkheden:
4.Pd2 Lb4 5.Pgf3 Pc6
4.Pf3 Pc6
5.Pbd2 Lb4
4. a3 Pc6 5.Pf3 d6
4.Dc2 Lb4+ 5.Pc3 d5
Voor de bibliofielen onder ons:
Dit klein Vlaams (!) boekje, geschreven door St. Schwartz werd in 1927
uitgegeven door J.L. Verbert, Markgravenstraat 4, Antwerpen en is één van
de eersten die een overzichtje geeft van de Boedapester Verdediging.
Heeft iemand dit boekje ? Ken je de voornaam van Schwartz ?
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Boedapester Verdediging: enkele oefeningen
XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zppzp-+qzp-'
6-+-vl-zp-sn&
5+-+-sn-+p%
4-+P+PsN-+$
3+-sN-vLP+-#
2PzP-+L+PzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zplzpp+pzpp'
6-zpn+-+n+&
5+-vL-+-+-%
4-+P+PzP-+$
3zP-+Q+NzP-#
2-wq-sN-mK-zP"
1tR-+-+L+R!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Pxc4 ? 1

Wat kwam er na 1...DxTa1 ? 4

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+nvl-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+P+-+n+$
3+-+-+N+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tRNvLQmKL+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+P+n+-wq$
3+-sN-zPP+-#
2PzP-+-+PzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 2

Kies uit 1.g3 of 1.Ke2. 5

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+pzp-wqpzpp'
6-+-+-+-+&
5+-zp-sn-+Q%
4p+P+-+-+$
3zP-vL-zP-+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zppzpp+pvlp'
6-sn-+-+-+&
5+q+-+-+-%
4-+-+-+-tR$
3+-+-+-vL-#
2PzP-+PzPP+"
1+-tRQmKL+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 3

Wit aan zet. 6

1 Wegens 2.Da4+ en stukverlies.

4 Er kwam 2.Lh3 en zwart gaf op (3.Dxd7#)

2 Er volgde mooi 1...Pxf2! en indien 2.KxPf2
dan 2...Lg3+ en 3...DxDd1

5 Uiteraard volgt er op 1.g3 Pxg3 , doch na
1.Ke2? Df2+ 2.Kd3 Pc5# is de partij gedaan.

3 Enkel 1...g5 kan materiaalverlies vermijden.

6 Wit wint met 1.Te4+ Kf8 2.Ld6+ de partij.
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XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zp-zp-wqpzpp'
6-zp-zpl+-+&
5+-zP-sn-+-%
4-wQ-+-vL-+$
3+-+-zP-+-#
2PzP-+LzPPzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zppzp-wqpzpp'
6-+-zp-+-+&
5+-+-sn-+-%
4-vlP+-vL-+$
3+N+-zP-+-#
2PzP-+LzPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 7

Kies uit 1...Le6 of 1...b6. 9

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppzp-+-zpp'
6-+q+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+P+-vL-+$
3+-wQ-+LzPl#
2PzP-+-mK-zP"
1tR-+-tR-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zp-zppwqpzpp'
6nzpn+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-vlP+-zP-+$
3+-+LvLN+-#
2PzP-sN-mKPzP"
1tR-+QtR-+-!
xabcdefghy

Kies uit 1...Db6+ of 1...Dc5+. 8

Wat te denken van 1.Lxh7+ of 1.Lxb6 ? 10

7 Wit maakt mooi gebruik van de verre
penning tussen beide Dames en bereikt
materiaalwinst met 1.cxd6 cxd6 2.LxPe5
8 Zwart staat (voorlopig) een stuk achter en
moet dus goed uitkijken.
Na 1...Db6+? 2.c5 verliest zwart met 3.Txe5
zijn e5-pion en blijft hij het stuk achter.
Na 1...Dc5+! en 2.Le3 Dc6! 3.Lf4 Dc5+ is
herhaling van zetten (remise) ,
terwijl zwart na 2.De3 DxDe3+ 3.LxDe3 e4!
het stuk terug wint en de stelling remise-achtig
blijft.

9 Stukverlies na 1...Le6? 2.a3 Lc5 3.PxLc5
dxPc5 4.LxPe5.
Vandaar dat 1...b6 nodig is zodat er na 2.a3
Lc5 3.PxLc5 bxPc5 kan volgen.
10 Na 1.Lxh7+ KxLh7 2.Pg5+ krijgt wit
interessante kansen want 2...Kg8?? 3.Dh5
wint direct. Ook na het ongemakkelijke
2...Kh6 kan wit via 3.Dg4 of 3.Df3 de druk
opvoeren.
Conclusie: een kansrijk offer.
Na de blunder 1.Lxb6? verliest wit na 1...Dd6!
materiaal.
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Wat bij een onregelmatige zet ?
Indien je tegenstander een onregelmatige zet speelt, ben je dan gewonnen of niet ?
Om dit uit te zoeken kan je de KBSB-reglementering bestuderen (http://www.frbekbsb.be/images/Documents/Vademecum%20KBSB%20nl/Vademecum%20KBSB%20nl
%2020180201.pdf) of dit kort artikeltje van Luc Cornet aandachtig lezen.
1. Als een speler een stuk heeft losgelaten (= zet is uitgevoerd), dan zijn er drie gevallen:
• Is de zet reglementair, dan kan deze niet teruggenomen worden. Het enige wat de speler nog
kan doen, is de klok indrukken waarna de zet is voltooid.
• Is de zet onreglementair en hij heeft de klok nog niet ingedrukt, dan mag de speler een zet
terugnemen. Hij dient dan wel iets te doen met het eerst aangeraakte stuk.
Indien van hem, moet hij hiermee spelen, voor zover dit reglementair kan.
Indien van de tegenstander, moet hij dit slaan indien reglementair kan.
Indien in beide gevallen dit niet reglementair kan, moet hij het andere doen (dus heb je eerst
uw stuk aangeraakt en daarna het stuk van de tegenstander en het was onreglementair en je
kan met jouw stuk niets doen, dan moet je alsnog het stuk van de tegenstander nemen als dit
kan).
Indien hij niets kan doen noch met zijn stuk, noch met het stuk van de tegenstander, dan mag
hij om het even welke andere zet doen met een ander stuk.
• Is de zet onreglementair en hij heeft de klok wel ingedrukt (= de zet is voltooid), dan pas kan
de tegenstander claimen of kan moet de arbiter ingrijpen als hij het ziet.
2. Na het “voltooien” van de onreglementaire zet kon men voor 1 januari 2018 de partij claimen.
Na 1 januari 2018 is het voor zowel standaardpartijen als rapid- en blitzpartijen één keer
toegelaten met een compensatie van 2 minuten voor de tegenstander (1 minuut in blitz), terwijl de
tweede keer wel verlies van de partij kan geclaimd worden.

20e AJUINENTORNOOI van 25 APRIL TOT 20 JUNI
PRIJZENPOT: 1e = 750 euro, 2e = 300 euro, 3e = 200 euro, 4e = 150 euro, 5e = 125 euro
Rating prijzen van telkens 100 euro voor - 1500, - 1600, - 1700, - 1800, -1900, - 2000 elo.

LOCATIE:

zalen van Sint-Paulus: Botermelkstraat 63b te 9300 Aalst.

TEMPO: 9 ronden-Zwitsers - 90 minuten + 30 seconden vanaf de eerste zet
SPEELDATA: telkens op woensdag 20 uur :
25/04 - 02/05 - 09/05 - 16/05 - 23/05 - 30/05 - 06/06 - 13/06 - 20/06.

INSCHRIJVINGSGELD: 25 euro + 20 euro waarborg (zie reglement)
INSCHRIJVEN: via www.pionaalst.be/contact.php
- door storting op BE85 7370 1200 4906 - BIC KREDBEBB
van de Koninklijke Schaakclub Pion Aalst - 9300 Aalst
met vermelding “Ajuinentornooi 2018” plus stamnummer.

TORNOOILEIDING:
- info@pionaalst.be - www.pionaalst.be/contact.php
- Wedstrijdreglement : http://pionaalst.be/ajuintornooi-reglement.php
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Voorstellingsvermogen
XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-vl-+-+-'
6-+pwq-+pwQ&
5+-+p+-+-%
4N+-+-+-+$
3+P+R+-zPP#
2P+P+-tr-+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-zp-+-zpp'
6-+Q+ltr-+&
5+-sNp+-wq-%
4-+-+p+-+$
3+-+-+-zP-#
2PzPP+-zP-zP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

Hoe gaat het verder na:
1...Df6 2.Tdd1 Tg2+ 3.KxTg2 ? 11

Hoe gaat het verder na : 1...Lh3! 2.Dxd5+
DxDd5 3.TxDd5 Txf2 4.T5d1 ? 13

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-+-+pzp-'
6-+pvl-sn-zp&
5+-+p+-vL-%
4-+-+-+-+$
3+-+L+-+Q#
2PzPP+RzPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-mk(
7zp-+-wq-vl-'
6-zp-+-+-+&
5+P+-zpp+-%
4-zP-+l+-+$
3+Q+-zPP+p#
2-vL-+L+-zP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Wit rekent: 1.Lxh6 gxLh6 2.Dxh6 met het
idee 3.Te3 en 4.Th3. Vandaar verwacht hij als
zwarte verdediging 2...Te8 om de torens te
ruilen. Hoe zie je het verdere verloop voor wit
na 2...Te8 ? 12

Wat is de materiele verhouding na:
1...Dg5+ 2.Kf1 Dg2+ 3.Ke1 Dg1+ 4.Lf1
TxTd1+ 5.DxTd1 Dxe3+ 6.De2 Dxf3
7.DxDf3 LxDf3 7.Lxh3 Le4 14

11 3...Df3+ 4.Kg1 Dxg3+ 5.Kh1 Dh2 mat.
12 Na 1.Lxh6 gxLh6 2.Dxh6 Te8 speelt wit
3.TxTe8+ DxTe8 (3...PxTe8?? 4.Lh7+ Kh8
5.Lg6+ Kg8 6.Dh7+ Kf8 7.Dxf7#) en na
4.DxPf6 heeft wit zijn geofferd stuk terug
en heeft hij nu dus zuiver 2 pionnen (de g
en h-pion) gewonnen.

13 Er volgt dan 4...Tg2+ 5.Kh1 T8f2 en
...Txh2+ Kg1 Tfg2+ Kf1 Th1 mat volgt.
14 Zwart staat nu 1 pion voor.
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SCHAAKVAKANTIE IN OOSTENRIJK!!
16 juni t/m 23 juni en 18 augustus t/m 25 augustus
Kennismakingsaanbieding € 299.00 voor 8 dagen incl. ontbijtbuffet!
Beste schakers,
Ik wil mij even voorstellen, mijn naam is Ko Scheurer en ik ben lid van schaakclub
Krommenie.
Wij organiseren dit jaar weer met veel plezier twee schaakweken in Tauplitz Oostenrijk.
Van 16-23 juni en 18-25 augustus bent u van harte welkom.
U verblijft 7 nachten in het comfortabele panorama hotel Sonnenuhr,in het gezellige en
authentieke bergdorje Tauplitz, met prachtig uitzicht over het dal en de rondom liggende
bergen, één van de mooiste wandelgebieden van Oostenrijk, een waar wandelparadijs.

Een bijzondere schaakweek waar u overdag heerlijk kan genieten van de prachtige
omgeving en ‘s avonds een 7-rondig schaaktoernooi kan spelen.
Speeltempo 1 uur 40 met toevoeging van 10 sec. per zet bedenktijd per persoon.
Er worden ook leuke prijsjes beschikbaar gesteld door het hotel.
Kennismakingsaanbieding: 8 daagse schaakweek voor € 299.00 inclusief uitgebreid
ontbijtbuffet (Eénkamertoeslag € 56.00) Toeristentax €1.50 p.p.p.d.
Kinderen t/m 14 jaar 50% korting !
Met het naast ons gelegen restaurant Schwaiger onderscheiden met 'ster Steiermark Kulinair'
hebben wij een aantrekkelijke overeenkomst gesloten waar u voor € 15.00 een heerlijke 3gangen keuzemenu kunt nuttigen.
Bent u geïnteresseerd in dit leuke schaaktoernooi dan horen we dat graag.
Aanmelden kan per e-mail aan jacscheurer@yahoo.com
Wij hopen u te mogen begroeten in het mooie Tauplitz!
Met vriendelijke groet,
Ko Scheurer
Hotel Sonnenuhr (Zoover hotelbeoordeling 8.9)
Tauplitz 76 Oostenrijk www.sonnenuhr.at
Tel. Nederland: 075-6402928 of 06-25325276
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Eindspel met ongelijke lopers.
Zoals bekend is een eindspel met ongelijke lopers niet zo makkelijk te winnen en zijn soms 2
pluspionnen onvoldoende om winst te forceren. Hierbij enkele oefenfragmenten uit 3 partijen.

XABCDEFGHY
8-vl-+-+k+(
7+p+-+pzp-'
6p+p+-+-+&
5+-+-+-+P%
4-+-+-+-+$
3+-zPL+-+-#
2-zP-+-+-+"
1+-+K+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet. Is dit eindspel te winnen en zo
ja, hoe moet je dit spelen ?

45...b5! de vrijpion op de Dame-vleugel is in
de maak. 46.cxb5 cxb5 47.Kc2 Le5 48.Lf3

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pzp-'
6-+-+-+-+&
5zpp+-vl-+P%
4-mk-+-+-+$
3+P+-+L+-#
2-+K+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.

Een minder ervaren speler zal denken dat dit
makkelijk gewonnen is voor zwart vanwege de
2 pionnen meer. Schijn bedriegt echter want
het is een eindspel met ongelijke lopers
waardoor de remise-marge erg groot kan
worden, afhankelijk van de opstelling der
pionnen.
Hoe moet je dit nu spelen ?
Je moet als aanvaller proberen op beide
vleugels een vrijpion te forceren (hoe verder
de vrijpionnen uit elkaar hoe beter) en dan met
je Koning op één vleugel doorbreken.
37...a5 38.b3 Kf8 39.Ke2 Ke7 40.Kf3 Le5
41.c4 Kd6 42.Ke4 Lb2 43.Lc2 Kc5 44.Kd3
Kb4 45.Ld1 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+pzp-'
6-+p+-+-+&
5zp-+-+-+P%
4-mkP+-+-+$
3+P+K+-+-#
2-vl-+-+-+"
1+-+L+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.

48...a4 de eerste vrijpion is nu een feit.
49.bxa4 bxa4 50.Ld5 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pzp-'
6-+-+-+-+&
5+-+Lvl-+P%
4pmk-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+K+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
50...f5 de tweede vrijpion. 51.Kd3 a3 52.Le6

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-zp-'
6-+-+L+-+&
5+-+-vlp+P%
4-mk-+-+-+$
3zp-+K+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.

Vlaanderen Schaakt Digitaal

01-04-2018

52...Kc5! Dankzij de 2 vrijpionnen op a3 en
f5 is de zwarte stelling nu gewonnen maar
indien de zwarte Koning niet van vleugel
verandert zal een doorbraak moeilijk zijn.
Zwart moet zich voorlopig ook geen zorgen
maken rond de veiligheid van de f5-pion
omdat er na Lxf5?? gewoon a2 en a1D volgt.
53.Ke3 Kd6 54.La2 Lh2 55.Kf3 Ke5 56.Kg2
Lf4 57.Kf3 Lh6 58.Kg3
(Diagram ==>)
58...Kd4! nu de witte Koning op de
Koningsvleugel staat kiest zwart terug voor de
Dame-vleugel waardoor wit zijn loper moet
offeren om de pionpromotie te verhinderen.
59.Kf3 Kc3 60.Ke2 Kb2 en opgave.
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-zp-'
6-+-+-+-vl&
5+-+-mkp+P%
4-+-+-+-+$
3zp-+-+-mK-#
2L+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.

-----------------------------------------------------------

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-zp-+-+-'
6-+K+p+-+&
5+-+-vL-+p%
4-+P+-zPkzP$
3zp-+-+-zP-#
2-+l+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+lzP-+-+-'
6-+-+K+-+&
5+-+-vL-+p%
4-+-+-zP-mk$
3zp-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Zwart aan zet.

43...Lf5! Natuurlijk niet 43...Kxg3?? wegens
44.f5+ enz. Vandaar deze Loperzet die pion f4
lekker blokkeert zodat zwart nu probleemloos
pion g3 kan slaan. 44.Kxc7 Kxg3 45.Kd6 Kg4
[45...Kxh4!] 46.c5 Kxh4 47.c6 Diagram

49...Kg4! Zodat 50.f5 kan gestopt worden
door 50...Lc8+ en 51...Lxf5. 50.Kd7 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+PmKp+-+&
5+-+-vLl+p%
4-+-+-zP-mk$
3zp-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet. Zie je nog een redding ?
47...Le4 48.c7 Lb7 49.Kxe6 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+lzPK+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-vL-+p%
4-+-+-zPk+$
3zp-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
50...Kf5! en wit geeft op. Alhoewel wit na
51.c8D LxDc8+ 52.KxLc8 een stuk heeft
gewonnen zijn de 2 zwarte randpionnen niet
meer te stoppen door de witte loper. 0–1

---------------------------------------------------
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+R+-vL-+p'
6-zp-+kzp-+&
5+-+-+l+-%
4-+-zPpmK-zP$
3+-+-zP-+-#
2-+-+-+-+"
1+r+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-vL-+-+p'
6-+-+kzp-+&
5+p+-+l+-%
4-+-+p+-zP$
3+-+-zP-+-#
2-+-+-mK-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Wat dreigt ? en hoe anticiperen ?

Wit aan zet. Hoe beoordeel je deze stelling ?
Glad verloren of zijn er nog remise kansen ?

Er dreigt 43...Tf1+ 44.Kg3 Tf3+ 45...Txe3 en
wit reageerde dus "verdedigend" met 43.Kg3?
daar waar hij na 43.d5+! Kxd5 44.KxLf5
voordeel had gedaan. Taktiek in het eindspel !
43...Tg1+ 44.Kf2 (44.Kf4?? Tg4#) 44...Tg7

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+R+-vL-trp'
6-zp-+kzp-+&
5+-+-+l+-%
4-+-zPp+-zP$
3+-+-zP-+-#
2-+-+-mK-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet. Zie je nog een redding ?
45.d5+! met dit pionoffer kan wit verder
verlies vermijden. 45...Kxd5 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+R+-vL-trp'
6-zp-+-zp-+&
5+-+k+l+-%
4-+-+p+-zP$
3+-+-zP-+-#
2-+-+-mK-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
46.Tc7! de pointe van het pionoffer waardoor
wit nu uit de penning kan geraken. 46...Ke6
47.Ld8 Txc7 48.Lxc7 b5 Diagram

Zwart staat 2 pionnen voor, maar het is een
lopereindspel met ongelijke lopers wat nog
remise-kansen geeft als wit kan vermijden dat
zwart 2 ver uit elkaar liggende vrijpionnen kan
maken. De juiste verdedigingstechniek bestaat
erin dat je met de verdedigende Koning
dezelfde kant moet kiezen als de aanvallende
Koning. 49.La5 Lg4 50.Lc3 f5 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-+-+k+-+&
5+p+-+p+-%
4-+-+p+lzP$
3+-vL-zP-+-#
2-+-+-mK-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Kies uit 51.Ke1 of 51.Kg3. Motiveer.
51.Kg3? De Koning moet gebruikt worden om
de vrijpion te stoppen die door de andere
Koning kan ondersteund worden. In casu hier
pion b4 omdat de witte Loper (Lc3) niet is
opgewassen tegen de zwarte Koning. Met de
zet 51.Kg3? maakt wit dan ook een verkeerde
keuze waarna het verlies snel wordt bereikt.
Veel meer weerstand kan wit bieden met
51.Ke1! waarbij de witte Koning de b-pion
stopt en Lc3 de e3 en h4-pion zal verdedigen.
51...Kd5 52.Kf4 Kc4 53.Le5 h5 Zo zijn alle
zwarte pionnen beveiligd en kan zwart nu
rustig met de b5-pion oprukken zodat wit Le5
moet offeren. Wit gaf dus op.
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THE CORRECT EXCHANGE IN THE ENDGAME
- by Eduardas Rozentalis
Een nieuwe uitgave van Thinkers Publishing (afgekort TP)
http://www.thinkerspublishing.com/
"Thinkers Publishing is een jonge Vlaamse schaakuitgeverij, gestart in 2014, die boeken uitbrengt
in verschillende talen en die geschreven zijn voor alle schaakniveaus. Wat TP uitzonderlijk maakt is
dat het ook de enige uitgeverij van haar soort is in heel Vlaanderen. Feitelijk de Vlaamse
tegenhanger van het Nederlandse ‘New In Chess’ (NIC). Op een paar jaar tijd is TP erin geslaagd
een hele reeks interessante publicaties op haar naam te zetten. Nu willen wij U graag een van haar
recentste uitgaven voorstellen: THE CORRECT EXCHANGE IN THE ENDGAME.
De auteur Eduardas Rozentalis geeft U hierin
tips en raadgevingen over de transformatie van
middenspel naar eindspel via stukkenruil.
Dat is een belangrijke beslissing, want dat
moet op de juiste moment gebeuren.
Zal U het voordeel behouden en via het
middenspel een punt afdwingen, of is het
betere via ruil een voordeel te maximaliseren
in het eindspel. Niet eenvoudig, zelfs voor
sterke spelers.
Met vele praktijkvoorbeelden wordt duidelijk
gemaakt hoe U dat in Uw eigen partijen kan
toepassen.

CHAPTER 1. Evaluation of the exchange
Simplification in a better position
Simplification in an inferior position
Exchange of the most active piece of the
opponent
Exchange of a piece leads to a change in a
pawn structure
The bishop pair advantage
CHAPTER 2. Calculation of the exchange
Forced simplification of the position
Exchange as part of a forced variation
Exchange as a part of complications in an
inferior position
CHAPTER 3. The exchange: when, where,
which?
When to exchange?
Where to exchange?
Which piece to exchange?

Via de link hieronder krijgt U de teaser van dit
uitstekende instructieve boek.
https://www.thinkerspublishing.com/_media/ro
sentalis-the-correct-exchange-teaser.pdf
Gunter Deleyn
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Belgisch jeugdkampioenschap 2018

VSF-Kampioenschap
van 10 tot 13 mei
7 ronden

Redactie/auteur: Jan Gooris

Verantwoordelijke uitgever:
VSF vzw
schaakfederatie.be

mag niet openbaar op het Internet
geplaatst worden

Maatschappelijke zetel:

vlaanderen.schaakt.digitaal@gmail.com

Lindestraat 81,
BE-2800 Mechelen
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Summiere toernooi-kalender 2018
20 April

17e Krekel Schaaktoernooi

Tielt

http://www.pionniers-tielt.be/

24 April-03 Mei

Rimpelschaak (60+)

Gentbrugge

http://scgentbrugge.weebly.com/2018.html

01 Mei
10-13 Mei

Criterium Jeugdtoernooi

Aalter

VSF-Kampioenschap 2018

Gent

http://www.kgsrl.be/vsf2018/index.html

19 Mei

Open DZD (jeugd)toernooi

Halle

http://www.schaakkringdezwartedame.be

19 Mei
20 Mei
21 Mei

Debutantentoernooi
Internationaal Rapid (10 min + 5 sec)
Zeskamp Rapid (25 min KO)

Wetteren

www.dewettersevrijpion.be

Enkele definities ...
In het vorige nummer was er in het artikel "Wat bij een onregelmatige zet" sprake van
standaardpartijen, rapidpartijen en blitzpartijen. Wat zijn de definities van deze termen ?
Om dit uit te zoeken kan je de KBSB-reglementering bestuderen (http://www.frbekbsb.be/images/Documents/Vademecum%20KBSB%20nl/Vademecum%20KBSB%20nl
%2020180201.pdf) of dit kort artikeltje lezen.
Blitzpartij:

elke speler krijgt minimaal 5 minuten en maximaal 10 minuten bedenktijd.

Rapidpartij: elke speler krijgt minimaal 10 minuten en maximaal 60 minuten voor 60 zetten.
Standaardpartij voor FIDE Elo:
- elke speler moet voor 60 zetten over minstens 120 minuten beschikken.
- indien men speelt met tijdscontroles dan moet dit op de 40e zet gebeuren.
- opm: indien er geen speler van +2200 Elo deelneemt volstaat minimaal 90 minuten.
indien er geen speler van +1600 Elo deelneemt volstaat minimaal 60 minuten.

Vlaams Jeugd Kampioenschap 2019
De data ’s voor de Vlaams Jeugd Kampioenschap 2019 in Mechelen zijn 2 - 9 en 10 februari.

Verzekering
Al de VSF-schakers zijn
verzekerd bij ARENA.
Details: VSF-website deel administratie
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Weglokken verdediging
Telkens dezelfde aanpak. Zoek wie wat verdedigt, en lok die verdediger weg.

XABCDEFGHY
8r+l+rvlk+(
7zpp+-+p+p'
6-+-+-snp+&
5wqNzpPzp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+L+-vL-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-trlwq-trk+(
7+-+-zppvlp'
6-+-zp-snp+&
5+LzpPsn-+-%
4-+-+P+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzP-+NzPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Lok 1 : Zwart aan zet.

Lok 4 : Zwart aan zet.

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zp-zp-+pzp-'
6-vlp+-wqlzp&
5+-+-zp-+-%
4-zP-+P+P+$
3+-zPr+N+P#
2P+QsN-zPK+"
1+-+R+R+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zppzp-vlpzpp'
6-+l+p+-+&
5zPN+-zPq+-%
4-snP+-+-+$
3+L+-+-zP-#
2-zP-vLQzP-zP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Lok 2 : Zwart aan zet.

Lok 5 : Zwart aan zet

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zppzpq+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+p+n+-%
4-vl-zP-vL-+$
3+-+Q+-+-#
2PzPP+NzPPzP"
1tR-+N+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7+pwq-+-zp-'
6pvl-+p+-+&
5+-+pzPpzPl%
4P+-sN-vL-+$
3+-+-+PzP-#
2-zPP+Q+-+"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

Lok 3 : Wit aan zet.

Lok 6 : Zwart aan zet (moeilijk).
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Lok 1

Bij wit staan Pb5 en pion e4 Nul Verdedigd. Ze staan beiden door hetzelfde stuk
(Ld3) verdedigd, en dus 1...Pxe4! en zwart win een pion.

Lok 2

Bij wit staan Pf3 en pion e4 Nul Verdedigd. Telkens staan deze zwakke punten
door hetzelfde Pd2 verdedigd. Zwart wint dan ook materiaal met 1...Lxe4!
(2.PxLe4?? DxPf3+ enz.)

Lok 3

Bij zwart staan Pf5 en pion c7 Nul Verdedigd, en telkens is Dd7 de verdediger.
Eens je dit gezien hebt valt het makkelijker om aan 1.Lxc7! DxLc7 2.DxPf5 te
denken, waarbij wit dus een zuivere pion wint.

Lok 4

Bij wit staan Lb5 en pion e4 Nul Verdedigd. Blijkt dat ze beiden door hetzelfde
stuk (Pc3) staan verdedigd, en dan vraag je om moeilijkheden.
Vandaar 1...Pxe4! 2.PxPe4 TxLb5 en pionwinst.

Lok 5

Hier wil zwart graag ...Df3 spelen, doch De2 verdedigt dit veld.
Vandaar 1...TxLd2! aangezien 2.DxTd2 Df3 fataal is.

Lok 6

Bij wit staat pion f3 Nul Verdedigd want Pd4 mag niet spelen aangezien het
gepend staat.
Zwart zoekt dus een manier om die enige verdediger weg te lokken of uit te
schakelen. Zwart slaagt daarin met 1...Dc4!! wat de enige verdediger van pion f3
onder druk zet. Wit zit nu met een onoplosbaar dilemma want:
- 2.DxDc4 dxDc4 3.c3 (of Le3) Lxf3! is pionverlies
- 2.Df2 Lxf3! 3.DxLf3 LxPd4+ is ook pionverlies
- en uiteraard is 2.Kg2? geen optie wegens 2...LxPd4

20e AJUINENTORNOOI van 25 APRIL TOT 20 JUNI
PRIJZENPOT: 1e = 750 euro, 2e = 300 euro, 3e = 200 euro, 4e = 150 euro, 5e = 125 euro
Rating prijzen van telkens 100 euro voor - 1500, - 1600, - 1700, - 1800, -1900, - 2000 elo.

LOCATIE:

zalen van Sint-Paulus: Botermelkstraat 63b te 9300 Aalst.

TEMPO: 9 ronden-Zwitsers - 90 minuten + 30 seconden vanaf de eerste zet
SPEELDATA: telkens op woensdag 20 uur :
25/04 - 02/05 - 09/05 - 16/05 - 23/05 - 30/05 - 06/06 - 13/06 - 20/06.

INSCHRIJVINGSGELD: 25 euro + 20 euro waarborg (zie reglement)
INSCHRIJVEN: via www.pionaalst.be/contact.php
- door storting op BE85 7370 1200 4906 - BIC KREDBEBB
van de Koninklijke Schaakclub Pion Aalst - 9300 Aalst
met vermelding “Ajuinentornooi 2018” plus stamnummer.

TORNOOILEIDING:
- info@pionaalst.be - www.pionaalst.be/contact.php
- Wedstrijdreglement : http://pionaalst.be/ajuintornooi-reglement.php
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Geloof en schaken (deel 1)
Geloof en schaken zijn niet altijd hand in hand gegaan. Voor tal van gelovigen (moslims,
katholieken, anglicanen, joden... ) zijn er ooit tijden geweest waar het schaakspel verboden was.
Van 1981 tot 1988 was het nog door de Ayatollah in Iran verboden en ook in Afghanistan heeft de
taliban 15 jaar het schaken geband.
Aanvankelijk werd het schaakspel als een verslavend en behekst kansspel aanzien.
Met de eeuwen verminderde gelukkig de afkeer van de (Europese) kerken tegenover het schaakspel
en hebben zich zelfs enkele geestelijken bekeerd tot ons nobele tijdverdrijf.
Een bekend voorbeeld is de Spaanse priester, later bisschop, Ruy Lopez de Segura (1530-1580) die
aanzien werd als de eerste officieuze wereldkampioen schaken.
In de 19e eeuw was er de Engelse dominee John Owen. Deze Owen speelde zelfs tegen Morphy,
Zukertort en Anderssen en versloeg Burn in een twee-kamp. De Owen's verdediging (1.e4 b6)
draagt ook zijn naam.
De sterkste schaker is evenwel priester William Lombardy die tweemaal kampioen van USA werd
en uiteraard grootmeester was. Hij overleed in 2017.
In de 19e eeuw was er ook paus Leo XIII (Gioacchino Pecci) die mogelijk goed schaak speelde.
Gioacchino Pecci, geboren 1810 in een klein adellijke Italiaanse familie, en priester gewijd in 1837,
was vanaf 1843 tot 1846 aangesteld als nuntius (diplomatiek vertegenwoordiger van de heilige
stoel) in het jonge België. Hij zal later paus worden van 1878 tot 1903 en sterven op de respectabele
leeftijd van 93 jaar. De man is in de geschiedenisboekjes vooral gekend vanwege zijn encycliek
RERUM NOVARUM uit 1891 waarin hij pleitte voor een rechtvaardig loon, het recht op eigendom
en solidariteit met de zwakkeren. Een leuk weetje is ook dat hij de eerste paus is van wie er zowel
filmbeelden als klankmateriaal bestaat (uit 1896) (https://www.youtube.com/watch?v=vzLduvnW-FA).
De nu volgende partij zou door (toenmalig Kardinaal) Pecci gespeeld zijn, maar dit wordt door
sommige bronnen in twijfel getrokken.

Guila - Gioacchino Pecci [C53] Perouse, 1875 (?)
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.c3 Pf6 5.d4
exd4 6.e5 d5 Diagram

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-vlpzP-+-%
4-+Lzp-+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy
Wit aan zet.
Wat is de juiste theoretische zet ?
Antwoord: zie overzichtje "Drie broertjes" op
het einde van dit artikel.

7.exf6? Beter is 7.Lb5 met gelijk spel.
7...dxc4 8.De2+?! FRITZ geeft een iets betere
beoordeling aan 8.fxg7 Tg8 9.cxd4 Pxd4 maar
ook hier blijft zwart in het voordeel.
8...Le6 9.fxg7 Tg8

XABCDEFGHY
8r+-wqk+r+(
7zppzp-+pzPp'
6-+n+l+-+&
5+-vl-+-+-%
4-+pzp-+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy
Kies uit 10.Pg5 of 10.cxd4. Motiveer.
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Met 10.Pg5 dreigt wit een leuk valletje dat ik
ooit eens zelf op het bord kon krijgen. Na
bijvoorbeeld 10...Txg7?? volgt dan 11.PxLe6
fxPe6 13.Dh5+ en 14.DxLc5 stukwinst.
Indien zwart echter de juiste verdedigingszet
speelt, namelijk 10...Dd5, kan wit na 11.PxLe6
zijn g-pion voorlopig behouden met 12.Lh6.
Na 10.cxd4?! daarentegen kan wit zijn g-pion
niet op het bord houden waarmee hij dan ook
zijn laatste compensatie voor de pionachterstand weggeeft.
10.cxd4?! Pxd4 11.Pxd4 Lxd4 pion g7 staat
nu 2 keer aangevallen en gaat dus verloren.
12.Dh5 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wqk+r+(
7zppzp-+pzPp'
6-+-+l+-+&
5+-+-+-+Q%
4-+pvl-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
12...Df6! met tempo (mat-dreiging op f2)
worden de troepen naar de actiezone gebracht.
13.0–0 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+k+r+(
7zppzp-+pzPp'
6-+-+lwq-+&
5+-+-+-+Q%
4-+pvl-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy
Is 13...0–0–0 een speelbare optie ?
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Ja, het kan zeker gespeeld worden want het
verleidelijke 14.Lg5? faalt op 14...Dxg7
waarna 15...Lxb2 zou kunnen volgen. Zwart
koos echter voor een valletje en speelde
sluw ....
13...Txg7 14.Db5+ Wit ziet een dubbelaanval
op Ke8 en pion b7 en tast toe. Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+k+-+(
7zppzp-+ptrp'
6-+-+lwq-+&
5+Q+-+-+-%
4-+pvl-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Hoe die dubbelaanval op Ke8 en pion b7
opvangen ?
14...c6 15.Dxb7 Dit doet me denken aan een
grappig gezegde, "sla nooit op b2 (b7) met de
Dame, ook niet als het goed is". Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+k+-+(
7zpQ+-+ptrp'
6-+p+lwq-+&
5+-+-+-+-%
4-+pvl-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy
Zwart aan zet richtte zijn oren naar de hemel
en hoorde de gezalfde woorden
"Gij zult niet materialistisch zijn" ...
15...Txg2+!! 16.Kxg2 Dg6+ 17.Kh1 Diagram
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XABCDEFGHY
8r+-+k+-+(
7zpQ+-+p+p'
6-+p+l+q+&
5+-+-+-+-%
4-+pvl-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zP-zP"
1tRNvL-+R+K!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-+k+-+(
7zpQ+-+p+p'
6-+p+-+q+&
5+-+l+-+-%
4-+pvl-+-+$
3+-+-+P+-#
2PzP-+-+-zP"
1tRNvL-+R+K!
xabcdefghy

Zwart aan zet geeft nu het woord aan
zijn bisschoppen, euh ... lopers.

Zwart aan zet (makkie).
18...Lxf3+ "en de Heer zij met U"

17...Ld5+ 18.f3 Diagram
19.Txf3 Dg1# AMEN

Drie broertjes
Hierbij 3 stellingen die zeer sterk op elkaar lijken, maar waar de beste zet voor wit verschilt.
De stellingen komen voort uit 3 aanverwante openingssystemen.
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5
4.c3 Pf6 5.d4 exd4 6.e5 d5 4.c3 dxc3 5.Pxc3 Lc5 6.Lc4 4.0–0 Pf6 5.d4 exd4 6.e5 d5
Diagram
Pf6 7.e5 d5?! Diagram
Diagram

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-vlpzP-+-%
4-+Lzp-+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-vlpzP-+-%
4-+L+-+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-vlpzP-+-%
4-+Lzp-+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy

hier is de beste zet voor wit
7.Lb5 en dan gaat het meestal
verder met 7...Pe4 8.cxd4 Lb6
9.Pc3 0–0 10.Le3
slecht is 7.exPf6?! dxLc4
8.fxg7 Tg8 omdat wit hier
moeilijkheden heeft om Pb1 in
het spel te brengen.

hier is de beste zet duidelijk
8.exPf6!
en na 8...dxLc4
9.fxg7 DxDd1+ 10.KxDd1
Tg8 11.Pd5 heeft wit nu
behoorlijk voordeel.
De hoofdreden is dat wit hier
Pc3 heeft dat snel naar d5 kan
springen.

wit kan hier met 7.Lb5 naar het
"2-paardenspel" overschakelen
of het scherpere 7.exPf6 kiezen
(de Max Lange aanval)
Na 7.exPf6 dxLc4 heeft wit de
keuze tussen het "oude" 8.Te1+
of het "interessante" 8.fxg7.
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SCHAAKVAKANTIE IN OOSTENRIJK!!
16 juni t/m 23 juni en 18 augustus t/m 25 augustus
Kennismakingsaanbieding € 299.00 voor 8 dagen incl. ontbijtbuffet!
Beste schakers,
Ik wil mij even voorstellen, mijn naam is Ko Scheurer en ik ben lid van schaakclub
Krommenie.
Wij organiseren dit jaar weer met veel plezier twee schaakweken in Tauplitz Oostenrijk.
Van 16-23 juni en 18-25 augustus bent u van harte welkom.
U verblijft 7 nachten in het comfortabele panorama hotel Sonnenuhr,in het gezellige en
authentieke bergdorje Tauplitz, met prachtig uitzicht over het dal en de rondom liggende
bergen, één van de mooiste wandelgebieden van Oostenrijk, een waar wandelparadijs.

Een bijzondere schaakweek waar u overdag heerlijk kan genieten van de prachtige
omgeving en ‘s avonds een 7-rondig schaaktoernooi kan spelen.
Speeltempo 1 uur 40 met toevoeging van 10 sec. per zet bedenktijd per persoon.
Er worden ook leuke prijsjes beschikbaar gesteld door het hotel.
Kennismakingsaanbieding: 8 daagse schaakweek voor € 299.00 inclusief uitgebreid
ontbijtbuffet (Eénkamertoeslag € 56.00) Toeristentax €1.50 p.p.p.d.
Kinderen t/m 14 jaar 50% korting !
Met het naast ons gelegen restaurant Schwaiger onderscheiden met 'ster Steiermark Kulinair'
hebben wij een aantrekkelijke overeenkomst gesloten waar u voor € 15.00 een heerlijke 3gangen keuzemenu kunt nuttigen.
Bent u geïnteresseerd in dit leuke schaaktoernooi dan horen we dat graag.
Aanmelden kan per e-mail aan jacscheurer@yahoo.com
Wij hopen u te mogen begroeten in het mooie Tauplitz!
Met vriendelijke groet,
Ko Scheurer
Hotel Sonnenuhr (Zoover hotelbeoordeling 8.9)
Tauplitz 76 Oostenrijk www.sonnenuhr.at
Tel. Nederland: 075-6402928 of 06-25325276
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Zie je nog een redding ?
Wit heeft 2 opties, ofwel 1.g5 ofwel 1.b4.
XABCDEFGHY
Bij nazicht blijkt dat 1.g5?! TxPe7 2.gxPh6
8rtr-+-+k+(
gxh6 een pion kost voor wit. Vandaar dat
1.b4! TxPe7 2.bxPa5 de voorkeur krijgt.
7+-+-zpp+p'
XABCDEFGHY
6n+-zp-+p+&
8r+lwqk+ntr(
5wq-zpP+-+-%
7zppzp-+-vlp'
4-+-+N+-+$
6-+-zp-+n+&
3+P+-+P+-#
5+-+PzpP+Q%
2P+-vLN+PzP"
4-+P+-+-+$
1vlQ+-+RmK-!
3+-sN-vL-+-#
xabcdefghy
2PzP-+-zP-zP"
Zwart aan zet.
1tR-+-mKLsNR!
xabcdefghy
Zwart heeft met Lg7 zopas Ta1 genomen maar
nu hangt Da5. De vraag is "op welke zwarte
Dame-zet wit geen voordeel kan halen uit het
slaan van La1".
Zwart ziet dat Pe2 Niet Verdedigd staat en dus
is de oplossing 1...Db5! zodat er na 2.DxLa1
gewoon DxPe2 volgt. Hier moet je wel
controleren of er na 1...Db5 2.DxLa1 (toch?)
DxPe2 3.Lh6 geen matprobleem is. Na 3...f6
4.Pxf6+ exPf6 5.Dxf6 kan zwart gelukkig met
5...Ta7! of 5...De5 alle matgevaar afwenden.

XABCDEFGHY
8-+-+rtr-mk(
7zpp+lsNpzpp'
6-+-+p+-sn&
5sn-+-zP-+-%
4-+-zP-+P+$
3+-+-+N+P#
2PzP-tRLzP-+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
Er is geen ontsnappen meer voor Pe7, dus
moet wit zoeken naar een tegenaanval die
evenveel oplevert als het verlies van Pe7.

Zwart aan zet.
Met 1...Pf6? 2.Dg5! blijft zwart een stuk
verliezen en moet je dus op zoek naar een
andere redding. De ongewone redding bestaat
uit 1...Dh4!! waarna zwart geen stuk verliest.

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7+-+-+-+p'
6p+-zp-wqRwQ&
5+-+-zpN+-%
4-zp-+P+-+$
3+-vlP+L+P#
2l+-+-zP-mK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet. (moeilijk)
Uit Chigorin - Tarrasch (1893).
In de partij volgde 40...DxTg6? 41.DxTf8+
Lg8 42.Lh5 De6 43.Dg7# .
Tarrasch had zich echter kunnen redden met
40...Ld2!! 41.TxDf6 LxDh6 42.TxLh6 b3 en
zwart is nog lang niet verloren.
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Positionele stellingen
XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zpl+-+pvlp'
6-zp-+-snp+&
5+-+Pzp-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+-zP-+-#
2PvL-sNLzPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
Kies je voor 1...Pxd5 of voor 1...Lxd5. Zie je
daarvoor een positionele motivatie ?
Een paard is op zijn sterkst wanneer het in het
centrum staat omdat het van daaruit een
maximum aan belangrijke velden kan bereiken
en zowel acties op de Dame-vleugel als op de
Konings-vleugel kan ondersteunen. Een loper
is dan weer erg sterk wanneer hij in fianchettoopstelling staat omdat hij daar weinig gevaar
loopt en toch een sterke druk kan uitoefenen.
Als er geen tactische bezwaren zijn is het dus
best deze "positionele logica" te volgen en hier
1...Pxd5 te kiezen.

XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7+pzp-+kzp-'
6-zpp+rzp-zp&
5+-+-+l+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-vL-zPPzP"
1tR-+-tR-+K!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Wordt dit eindspel remise vanwege de
ongelijke lopers of is er beter ?

Uiteraard zal 1...TxTe1+ 2.TxTe1 TxTe1+
3.LxTe1 erg dicht bij remise liggen vanwege
de ongelijke lopers en dus moet zwart
misschien uitkijken naar iets beters.
Zwart doet een goede positionele zaak met
1...Te2! waarmee hij niet enkel binnenvalt op
de 2e rij, maar er ook 2 zwakke punten
aanvalt, wat wit bovendien een pion kost.

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-snn+l+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3zP-sN-+-zP-#
2-zP-zPNzPLzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Een positioneel sterke zet is hier 1...Dd3!?. Hij
blokkeert immers pion d2 en behindert dus
sterk de witte ontwikkeling en bovendien is
het erg moeilijk voor wit om die indringer op
d3 te verjagen.

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zppzp-+pzp-'
6-+-zp-snnzp&
5+-vl-+-+-%
4-+-sNP+l+$
3+LzP-+PvL-#
2PzP-+-+PzP"
1tRN+QtR-mK-!
xabcdefghy
Kies je voor 1...Ld7 of voor 1...Le6 ?
Motiveer.
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Na 1...Ld7 heeft zwart weinig zwakke punten
en is de stelling in evenwicht.
Na 1...Le6?! 2.LxLe6 fxLe6 heeft zwart een
zwakke e6-pion en wit kan dan via 3.Db3 Dc8
enige druk op zwart uitoefenen.
Om niet ongewenst in verdediging te worden
geduwd, kan zwart dus maar beter 1...Ld7!
spelen zodat hij zichzelf geen zwakke punten
(pion e6) aansmeert.

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+pzp-+qzp-'
6p+-+psnnzp&
5+-+p+-+-%
4PzP-zPP+-+$
3+-tR-+NsN-#
2-+-wQ-zPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
Aangezien wit na 1.e5?! Pe4 2.PxPe4 dxPe4
3.Pe1 nogal ongemakkelijk komt te staan kan
hij best op zoek naar iets anders.
De pionruil 1.exd5 is niet echt slecht maar na
1...Pxd5 krijgt zwart greep op veld f4.
De beste positionele keuze is 1.Te1! omdat dit
een stuk ontwikkelt en het centrum versterkt.
Bovendien dreigt er nu wel 2.e5 met
ruimtevoordeel voor wit.

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zpp+n+pzpp'
6-+pvlpsn-+&
5+-+p+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-sNLzPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy
Is 7.cxd5 een positionele aanrader ?
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Meestal is het niet goed om zelf te ruilen
omdat je dan de pionnen van de tegenstander
naar voor "zuigt" en zelf een pion minder hebt
op die rij. Bovendien zal zwart na 7.cxd5 exd5
nu geen ontwikkelingsprobleem meer hebben
met Lc8 die anders gevangen zit achter zijn
pionnenketen.
Wit kan in de gegeven stelling dan ook beter
zijn ontwikkeling afwerken om dan later te
kijken hoe hij verder moet spelen in het
centrum.
Conclusie: 7.cxd5 is geen aanrader.

XABCDEFGHY
8rtr-+-+k+(
7+-zpl+pvlp'
6-wq-zp-+-+&
5+P+Psnp+-%
4-+-+psN-tR$
3+-sN-zPPzP-#
2-+-+-mKLzP"
1+RwQ-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Hoe sla je pion f3 ? en waarom ?
Aangezien pion e4 3 keer staat aangevallen
moet zwart daar een oplossing voor verzinnen.
Hij kan kiezen tussen 1...Pxf3 of 1..exf3, de
vraag is alléén wat is het beste ?
Na 1...Pxf3 2.LxPf3 exLf3 is het sterke Pe5
afgeruild en zijn de aanvalsopties voor zwart
afgenomen.
Na 1...exf3 Lxf3 heeft zwart daarentegen nog
steeds de optie om hetzij ooit ....PxLf3 te
spelen, hetzij zijn sterk opgesteld Pe5
voorlopig niet onnodig te ruilen tegen de
passieve Lf3.
Vandaar dat 1...exf3! de betere zet is.
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Mat is the game
XABCDEFGHY
8-+ktr-+r+(
7zppzp-+Q+p'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+Pzp-+$
3sN-zP-+-+-#
2PzP-+-wqPzP"
1+-+-+-tRK!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zppzp-snpzp-'
6-+-+-+-zp&
5sn-+N+-+-%
4-+L+P+-+$
3+Q+-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet (makkie). 1

Wit aan zet. 4

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+-+p+p'
6-+-+-+p+&
5+-+-+-mK-%
4-sN-+P+-+$
3+-zp-+-+-#
2P+-+-wq-zP"
1+QtR-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-wQ(
7zp-+-+p+-'
6-vl-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-zP-+lzP-wQ$
3zP-+-+-+-#
2-+-+-+r+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 2

Zwart aan zet. 5

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-+-+-+-'
6-+-+K+-+&
5+-+-+-zp-%
4-+-+L+-zp$
3+-+-+-+P#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7zp-+-+pmkp'
6q+-+-+-+&
5+-+Lvll+-%
4P+-zP-zppzP$
3+-sN-+-sn-#
2-zPP+-mKPtR"
1tR-vLQ+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 3

Zwart aan zet (moeilijk). 6

1 1...Dxg2+ 2.TxDg2 Td1+ 3.Tg1 TxTg1#

4 1.Pf6+! gxPf6 2.Lxf7+ Kd7 3.De6#

2 1...f6+ Kg4 2.h5+ Kh3 3.Df3+ Kh4 4.g5#

5 1...Tg8+ 2.Kh2 Lg1+ 3.Kh3 Lg2#

3 1.Kf7! g4 2.hxg4 h3 3.g5 h2 4.g6 h1D 5.g7#

6 1...Df1+ 2.Dxf1 Lxd4+ 3.Le3 Txe3 4.Kg1 Te1#
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Pionneneindspel: de regel van 7
Ik had er nog nooit van gehoord, maar reeds in 1928 schreef André Cheron (de Franse eindspelspecialist) een artikeltje i.v.m. "de regel van 7" bij geïsoleerde vrijpionnen.
De vraag is : wanneer zijn 2 evenver opgerukte geïsoleerde vrijpionnen in een zuiver
pionneneindspel sterk genoeg om zonder verdere hulp te promoveren.
Wel de vuistregel is heel éénvoudig, tel de rij en de afstand tussen beide vrijpionnen op.
Indien dit cijfer 7 (of meer is) kunnen ze niet gestopt worden door de koning.
Enkele voorbeelden maken alles duidelijk:

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+k+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-zP-+P%
4-+-+-+-+$
3+p+-+-+-#
2pmK-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet. Zwart aan zet.
Winst ? Remise ? Verlies ?
Beide witte vrijpionnen staan op hun 5e rij en
hun afstand is 2 velden, dus samen 7 !
Wit wint dus.
Wit aan zet wint met hetzij 1.h6 of anders met
het plagende 1.Ka1! en wit wint ook nu in alle
verdere varianten (1...Ke6 zie hieronder).
Zwart aan zet verliest na bijvb. 1...Ke6 2.h6
Kf7 3.e6+ Kg8 4.e7 Kf7 5. h7 en promoveert.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-zP-zP&
5+-+-+-+-%
4-zp-+-+-+$
3zp-+-+-+-#
2K+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet. Zwart aan zet.
Wit wint altijd want "6e rij + 1 veld = 7".
Wit speelt dus 1.Kb3! en na bijvb 1...Kf7
2.h7! promoveert wit.
En dan nu een voorbeeld voor de 2e en 4e rij.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-mk-+&
5+-+-+-+-%
4-zp-+-+-+$
3zpP+-+-+P#
2K+-zP-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet. Zwart aan zet.
Wit aan zet wint met 1...d4 (of 1...h4) zodat er
na 2.Kf5 h4 (of 2...d4) volgt en nu staan beide
geïsoleerde pionnen op de 4e rij en is hun
afstand 3 velden, dus samen (4+3=) 7.
Zwart aan zet kan wel remise afdwingen met
1...Kf5! 2.d3 Kf4! en wit kan geen vordering
meer maken want zijn pionnen staan slechts op
de 3e rij, met onderlinge afstand van 3 velden.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-mk-+-%
4-zp-+-+-+$
3zpP+P+-+P#
2K+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet. Zwart aan zet.
Wit aan zet wint na 1.h4! en nu:
- 1...Kf5 2.d4 (4e rij + 3 velden)
of
- 1...Kd4 2.h5! Ke5 3.h6 Kf6 4.d5
Kg6 5.d6 Kxh6 6.d7 en promoveert.
Zwart aan zet dwingt remise af met 1...Kf4!
2.Ka1 Kf3 3.Ka2 Kf4. Merk op dat wit hier nu
verliest na 2.h4? Kg4 3.d4 Kxh4 4.d5 Kg5 (in
het vierkant!) en zwart wint.
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En dan nu een grootmeester partij met dit eindspel-thema
Gosta Stoltz - Aron Nimzowitsch [B24]
Berlin BSG Berlin GER (1), 1928
1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.Pge2 e6 6.d3
Pge7 7.Le3 Pd4 8.Dd2 Pec6 9.Pd1 Pxe2 10.Dxe2
Da5+ 11.Dd2 Dxd2+ 12.Kxd2 d6 13.f4 b6 14.e5 Lb7
15.exd6 0–0–0 16.c3 Txd6 17.Pf2 Thd8 18.Tad1 e5
19.The1 f5 20.Lxc6 Txc6 21.fxe5 Lxe5 22.Lg5 Lf6
23.Lxf6 Txf6 24.Te7 Td7 25.Tde1 Ld5 26.Ph3 h6
27.Pf4 Lf7 28.h4 Kd8 29.Txd7+ Kxd7 30.a3 g5
31.hxg5 hxg5 32.Ph3 Tg6 33.Te5 Le6 34.Ke1 Ke7
35.b4 Kf6 36.Te3 Tg8 37.Kf2 Ld5 38.c4 Lf7 39.Pg1
Th8 40.Pf3 Th1 41.Pe5 Le6 42.Pc6 Th2+ 43.Ke1 Ta2
44.bxc5 bxc5 45.Pxa7 Ld7 46.d4 cxd4 47.Td3 Ke5
48.Pb5 Lxb5 49.cxb5 Tb2 50.a4 g4

51.Td2 deze zet verliest, maar als gewone
sterveling kunnen wij dit niet zien. Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+P+-mkp+-%
4P+-zp-+p+$
3+-+-+-zP-#
2-tr-tR-+-+"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
51...Txd2! Zwart heeft nu een gewonnen
eindspel ... tenminste, als je het zeer goed
speelt en een grootmeester bent.
52.Kxd2 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+P+-mkp+-%
4P+-zp-+p+$
3+-+-+-zP-#
2-+-mK-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.

52...f4!! 53.gxf4+ en zwart heeft nu zijn beide
vrijpionnen op de 5e rij en 2 veldjes afstand.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+P+-mk-+-%
4P+-zp-zPp+$
3+-+-+-+-#
2-+-mK-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet, maar denk aan de regel van 7 !
53...Kd6!! Na 53...Kxf4?? 54.b6 verliest wit.
Zwart moet dus terug en de b-pion afremmen.
Zwart heeft dus zomaar zijn f-pion geofferd,
maar hij rekent op zijn beide geïsoleerde
pionnen die op de 5e rij en 2 veldjes van elkaar
staan. De som is 7 en dus wenkt er promotie
voor één van hen. De vraag is echter of zwart
de witte pionnen tijdig kan afstoppen !?
54.a5 g3 GO RUN for your life !
55.a6 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6P+-mk-+-+&
5+P+-+-+-%
4-+-zp-zP-+$
3+-+-+-zp-#
2-+-mK-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
55...Kc7 Zwart laat voorlopig geen promotie
toe, terwijl de zwarte vrijpionnen niet meer te
stoppen zijn.
56.Ke2 d3+ 57.Kxd3 g2 58.Ke4 g1D 59.Kf5
Db6 60.Kg5 Kd7 61.f5 Ke7 0–1
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Willem Hajenius is niet meer (1944-2018)
Koninklijke Mechelse Schaakkring (KMSK)

Op 30 maart is Willem Hajenius op 73 jarige leeftijd overleden aan een zeldzame longziekte.
Willem, geboren Nederlander, is opgegroeid in Brazilië en woonde voor zijn werk vanaf 1977 in
België en vanaf 1980 in de omgeving van Mechelen. Hij werkte bij SWIFT (internationaal orgaan
voor banktransacties) en het is daar dat hij iets realiseerde voor het Belgische schaak dat tot op
heden ongeëvenaard is. Als sterke subtopper (2200+) en vreselijk goed tacticus droomde hij van de
organisatie van een Internationaal toernooi en hij kon zijn grote baas (CEO Bessel Kok) overtuigen
om vanaf 1986 een reeks SWIFT-toernooien te sponseren die uitgroeiden tot wereldtoernooien die
vandaag nog tot ieders verbeelding spreken. Willem werd technisch directeur van deze
legendarische toernooien en verzekerde alle persoonlijke contacten met de wereldtoppers. Alle grote
kanonnen waren op de afspraak, Kasparov - Karpov - Korchnoi - Timman - enz., en het gaf de
Belgische schakers Winants, Jadoul en Meulders de gelegenheid om zich met deze toppers te meten.
Willem was ook een getalenteerd schaakschrijver.
In "Veldjes tellen" beschrijft hij een wetenschappelijke methode om het pionneneindspel met
tempo-dwang te spelen. Alles draait er rond corresponderende velden.
Een ontspannend en superleuk boek is "'t Amusement! Het plezante van schaken". Het bevat
afwisselend grappige passages (het Hajeniuspeerd, of hoe Alekhine driemaal won in een zelfde
partij), mooie foto's en spannende tactische stellingen. Een echt propagandaboek voor het schaken !
Willem speelde een totaalschaak met een voorkeur voor scherpe gambietjes. Zo speelde hij de 4pionnen in het KID en heeft hij Karpov met de Boedapester op remise gehouden (simultaan 1997).
Als afsluiter een klein eerbetoon aan deze vriendelijke schaker:

Telkens wit (Willem) aan zet.

XABCDEFGHY
8-+-mk-+-tr(
7+-+n+-vl-'
6-+-+-+pzp&
5sN-+N+p+-%
4-zP-+p+-+$
3+-+p+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-tR-+K+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zpp+-+p+-'
6-+-zp-tR-+&
5+-zpP+-wq-%
4-+P+-+-+$
3+-+Q+-+-#
2PvL-+l+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-mk(
7zpp+-+-tRp'
6-+-zp-zplzP&
5+-zpN+-+-%
4-+PsnPsN-+$
3+-wQL+-+-#
2PzP-+-+-+"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy

K7

K9

K11

XABCDEFGHY
8-+r+rsnk+(
7zp-+q+-+p'
6-zp-+pvLpwQ&
5+N+-+-+-%
4-+p+l+-+$
3+P+-+-+R#
2P+-+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-trltr-+(
7zp-+-sN-mk-'
6-wq-zPQzp-+&
5+pzp-+-zp-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

K8

K10

Ciao !

7 1.Pb7+ 2.Pd6+ en 3.Tc8#

9 1.Dh3! LxTf1 2.Dh8+!! wint 11 1.Pxg6+ en 2.Pe7 wint

8 1.Pd6! (DxPd6? 2.Dg7#)

10 1.Txf6 Txf6 2.Dg8+ 3.Dh8#
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VSF-Kampioenschap
van 10 tot 13 mei

7 ronden

Belgisch Jeugdkampioenschap 2018
Van zondag 8 april tot zaterdag Hierbij alvast de namen van de
14 april trok half schakend
Kampioenen in elke reeks en
België naar Blankenberge om er het aantal deelnemers per reeks.
deel te nemen aan het Belgisch
jeugdkampioenschap 2018.
Er waren in totaal 388 deelnemers en door dit groot aantal
schakers werd er bijna in elke
leeftijdscategorie in een Boys en
Girls groep gespeeld (enkel -8
en -18 en -20 was gemengd).
De uitslagen en alle eindstanden
van alle reeksen lees je op :
https://www.bycco.be/nl/subscri
be/view_trn

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7+-+nzppzpp'
6p+-zpl+-+&
5wQ-+N+-+-%
4-+L+P+-+$
3+-+-vL-+-#
2Pwq-+-zP-zP"
1+-tR-mK-tR-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
Anouck Goosens - Van den Putte

Wit gaf stikmat met:
20.Pc7+ Kd8 21.Pxe6+ Ke8
22.Dd8+ TxDd8 23.Pc7#

Uitnodiging voor het Wetters Weekend van 19/05 tot 21/05 !!
Za 19/05 : debutantentornooi voor stap 1 à stap 3 : aanmelden tot 13u15.
Zo 20/05 : Open Rapide FIDE : 10min+5s , aanmelden tot 12u30, max 80 pers.
Leuk om ook een Elo rapid te hebben : al na 9 partijen !
ID Code
210536
250082

Name
Van Houtte, Randy
Jafar, Mohamad

T WT OT Fed
Bel
Bel

Rtg
Rpd
2061 2082
1454 1630

Ma 21/05 : Zeskampen tornooi : 25 min KO , aanmelden tot 13u15.
Inschrijvingen : dewettersevrijpion.be
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Summiere toernooi-kalender 2018
10 - 13 Mei

VSF-Kampioenschap 2018

Gent

http://www.kgsrl.be/vsf2018/index.html

19 Mei

Open DZD (jeugd)toernooi

Halle

http://www.schaakkringdezwartedame.be

19 Mei
20 Mei
21 Mei

Debutantentoernooi
Internationaal Rapid (10 min + 5 sec)
Zeskamp Rapid (25 min KO)

Wetteren

www.dewettersevrijpion.be

26 Mei

8e Open Rapid Neerpelt
http://www.neerpeltersk.be/

23 Jun

Jeugdcriterium

Landegem

08 Jul

Jeugdcriterium

Oostende

Eastman Open Gent

Gent

14 - 18 Jul

http://www.kgsrl.be/open2018/index.html

28 Jul - 04 Aug

Kampioenschap van België

Charleroi

12 - 16 Aug

Brugse Meesters

Brugge

www.brugsemeesters.be

Wanneer je zet noteren ?
Bron : KBSB Vademecum
(http://www.frbe-kbsb.be/images/Documents/Vademecum%20KBSB%20nl/Vademecum%20KBSB%20nl%2020180201.pdf)

Art.8.1.2 (FIDE-regels): het is niet toegelaten zetten vooraf te noteren, tenzij je remise claimt.
Art.8.1.3: je mag de zet van je tegenstander wel beantwoorden alvorens die te noteren, maar je moet
je eigen vorige zet wel genoteerd hebben vooraleer je een nieuwe mag spelen.
Correctie :In het vorige nummer sloop er een fout in de definitie van blitzpartij. De juiste definitie is
- elke speler krijgt minimaal 5 minuten en maximaal minder dan 10 minuten bedenktijd.

VSF-Rapid Beker
De VSF-Rapid beker voor ploegen van 4 spelers is gewonnen door het Wit Paard (club 260) die in
de finale op zaterdag 21 april Geerardsbergen versloeg met 37-27.

VSF-senioren halen brons !
Op het Europees Senioren kampioenschap 50+ heeft het Belgische-VSF team (Jan Rooze, Gunter
Deleyn, Marcel Van Herck, Herman Van de Wynkele) brons gehaald in het Poolse Walbrzyck.
Meer details op www.walbrzyck2018.eu. Contactpersoon seniorenteams: jan.rooze@gmail.com.

Verzekering
Al de VSF-schakers zijn
verzekerd bij ARENA.
Details: VSF-website deel administratie
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Geloof en schaken (2): Reverend John Owen
John Owen (1827-1901) leefde in
Engeland en was een heel sterke amateur
schaker. Hij behoorde rond 1860 tot de
top-10 van de wereld en bleef tot rond
1890 een belangrijk schaakfiguur van het
Engelse schaak.
In 1851 werd hij priester (Vicar of
Reverend) van de Angelicaanse kerk1 tot
zijn pensionering in 1900.
Zijn belangrijkste schaakfeit is
ongetwijfeld zijn 3e plaats op het
toernooi London 1863 waar hij voor
toekomstige wereldkampioen Steinitz
eindigde en de enige was die wist te
winnen van de toernooi-winnaar Anderssen.

Amos Burn (links) tegen John Owen circa 1885.

Owen schreef schaakartikels onder het pseudoniem "Alter" en hij is de eponiem van de Owen
Verdediging, die start met 1.e4 b6.

John Owen - Amos Burn [gespeeld in 1887]
1.Pf3 d5 2.d4 Lf5 3.e3 e6 4.Pc3 Pf6 5.a3 c5
6.Lb5+ Pbd7 7.Pe5 Ld6 8.g4 Lxe5 9.gxf5
Ld6 10.dxc5 Lxc5 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpp+n+pzpp'
6-+-+psn-+&
5+Lvlp+P+-%
4-+-+-+-+$
3zP-sN-zP-+-#
2-zPP+-zP-zP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy
Kies uit 11.Df3 of 11.b4 of 11.Tg1.

tempo plaats maakt om Lb2 te spelen.Vandaag
zouden de IGM waarschijnlijk Df3 of Tg1
spelen zodat ze zowel druk op g7 hebben als
via 0–0–0 hun ontwikkeling kunnen voltooien.
11...Ld6 12.Lb2 Tc8 13.Dd4 Diagram

XABCDEFGHY
8-+rwqk+-tr(
7zpp+n+pzpp'
6-+-vlpsn-+&
5+L+p+P+-%
4-zP-wQ-+-+$
3zP-sN-zP-+-#
2-vLP+-zP-zP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
Is 13...e5 nu niet de aangewezen zet ?

11.b4?! Dit is een beetje anti-positioneel
omdat wit nu erg zwak wordt op de half-open
c-lijn en het nu zeer moeilijk wordt om een
veilig onderkomen voor Ke1 te vinden. Het
enige voordeel van deze zet is dat wit met

13...0–0 Na 13...e5? zou wit met 14.Dxa7
verder zetten.
14.Lxd7 Diagram

1 De Angelicaanse kerk is er gekomen door Koning Hendrik de achtste (Henry VIII), de Koning die
6 keer trouwde en die 2 van zijn vrouwen liet onthoofden. Toen hij zijn eerste huwelijk niet mocht
ontbinden van de Paus in Rome besloot hij in 1534 dan maar om de Engelse Kerk af te scheiden
van Rome.
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XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7zpp+L+pzpp'
6-+-vlpsn-+&
5+-+p+P+-%
4-zP-wQ-+-+$
3zP-sN-zP-+-#
2-vLP+-zP-zP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
14...Dxd7? een foute zet die de evaluatie van
de stelling van "-2" naar "+1.5" brengt.

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpp+q+pzpp'
6-+-vlpsn-+&
5+-+p+P+-%
4-zP-wQ-+-+$
3zP-sN-zP-+-#
2-vLP+-zP-zP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
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15.Pxd5! Dit paard is immuun want
15...PxPd5??
16.Dxg7#
of
15...exPd5
16.DxPf6!! gxDf6 17.Tg1+ Kh8 18.Lxf6#.
15...Pe8 16.Pf6+ Diagram

XABCDEFGHY
8-+r+ntrk+(
7zpp+q+pzpp'
6-+-vlpsN-+&
5+-+-+P+-%
4-zP-wQ-+-+$
3zP-+-zP-+-#
2-vLP+-zP-zP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
16...gxf6?? veel beter is 16...PxPf6! 17.DxPf6
e5 met slechts een klein voordeel voor wit.
17.Tg1+ Kh8 18.Dxf6+ Pxf6 19.Lxf6# en
priester Owen sloot de partij af met de
zegenende woorden "en de heer zij met U".
Merk op dat Owen deze kortpartij enkel maar
gewonnen heeft omdat Burn twee slechte
verdedigingszetten speelde.

Wit aan zet.

Uitnodiging voor het Wetters Weekend van 19/05 tot 21/05 !!
Za 19/05 : debutantentornooi voor stap 1 à stap 3 : aanmelden tot 13u15.
Zo 20/05 : Open Rapide FIDE : 10min+5s , aanmelden tot 12u30, max 80 pers.
Leuk om ook een Elo rapid te hebben : al na 9 partijen !
ID Code
210536
250082

Name
Van Houtte, Randy
Jafar, Mohamad

T WT OT Fed
Bel
Bel

Rtg
Rpd
2061 2082
1454 1630

Ma 21/05 : Zeskampen tornooi : 25 min KO , aanmelden tot 13u15.
Inschrijvingen : dewettersevrijpion.be
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Combi's met reverend John Owen
XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+-+p+pzp-'
6p+l+pwq-zp&
5+p+-sN-+-%
4-vl-zPP+-+$
3+-sN-tR-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-tRQ+-mK-!
xabcdefghy
Kies uit 16...La5 of 16...Tfd8 of 16...Dh4. 2

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7zpl+p+-zpp'
6-zp-+p+-+&
5+-+n+-+-%
4-+-zP-zP-+$
3+-zPQ+-sN-#
2P+-+-+PzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
Waarom niet 18.c4 ? 3

XABCDEFGHY
8-+r+k+-tr(
7+pzpn+-zp-'
6p+-+Nvlqzp&
5+-+P+-+-%
4Q+-+N+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+L+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet. 4
2 Fout is 16...Tfd8? 17.Tf3 en 18.Pxf7.
3 Wegens 18...La6! en verlies van de c4-pion.
4 Wit wint mooi materiaal met 1.Lh5! DxLh5
2.PxLf6+ gxPf6 3.Pg7+ en 4.PxDh5

XABCDEFGHY
8-+r+-tRk+(
7+-+p+-zp-'
6p+-+p+-zp&
5+p+-sN-+-%
4-vl-zPl+-wq$
3+-sN-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-tRQ+-mK-!
xabcdefghy
Zwart aan zet. 5

XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7zplwqp+-zp-'
6-zp-+psn-zp&
5+-+-+-sN-%
4-+-zP-zP-+$
3vL-zP-+-+Q#
2P+-+-+PzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy
Is 22...hxPg5 speelbaar ? 6

5 Zwart mag hier geen 20...TxTf8? of
20...KxTf8? spelen omdat hij anders na
21.g3! een stuk verliest. Vandaar dat er hier
20...LxTf8! moet spelen zodat er na
21.g3 Dg5! (druk op Tc1 die zo 22.PxLe4
verhindert) 22.f4 Df5 kan volgen.
6 Neen, niet echt want na 22...hxPg5 23.fxg5
Pe4 24.g6 komt zwart in grote
moeilijkheden want 24...Pf6?? 25.TxPf6!
verliest direct en 24...Pg5 25.Dh5 is ook
moeilijk om te houden.
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SCHAAKVAKANTIE IN OOSTENRIJK!!
16 juni t/m 23 juni en 18 augustus t/m 25 augustus
Kennismakingsaanbieding € 299.00 voor 8 dagen incl. ontbijtbuffet!
Beste schakers,
Ik wil mij even voorstellen, mijn naam is Ko Scheurer en ik ben lid van schaakclub
Krommenie.
Wij organiseren dit jaar weer met veel plezier twee schaakweken in Tauplitz Oostenrijk.
Van 16-23 juni en 18-25 augustus bent u van harte welkom.
U verblijft 7 nachten in het comfortabele panorama hotel Sonnenuhr,in het gezellige en
authentieke bergdorje Tauplitz, met prachtig uitzicht over het dal en de rondom liggende
bergen, één van de mooiste wandelgebieden van Oostenrijk, een waar wandelparadijs.

Een bijzondere schaakweek waar u overdag heerlijk kan genieten van de prachtige
omgeving en ‘s avonds een 7-rondig schaaktoernooi kan spelen.
Speeltempo 1 uur 40 met toevoeging van 10 sec. per zet bedenktijd per persoon.
Er worden ook leuke prijsjes beschikbaar gesteld door het hotel.
Kennismakingsaanbieding: 8 daagse schaakweek voor € 299.00 inclusief uitgebreid
ontbijtbuffet (Eénkamertoeslag € 56.00) Toeristentax €1.50 p.p.p.d.
Kinderen t/m 14 jaar 50% korting !
Met het naast ons gelegen restaurant Schwaiger onderscheiden met 'ster Steiermark Kulinair'
hebben wij een aantrekkelijke overeenkomst gesloten waar u voor € 15.00 een heerlijke 3gangen keuzemenu kunt nuttigen.
Bent u geïnteresseerd in dit leuke schaaktoernooi dan horen we dat graag.
Aanmelden kan per e-mail aan jacscheurer@yahoo.com
Wij hopen u te mogen begroeten in het mooie Tauplitz!
Met vriendelijke groet,
Ko Scheurer
Hotel Sonnenuhr (Zoover hotelbeoordeling 8.9)
Tauplitz 76 Oostenrijk www.sonnenuhr.at
Tel. Nederland: 075-6402928 of 06-25325276
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De Owen verdediging
Na 1.e4 b6 2.d4 Lb7 bereiken we de basisopstelling van de Owen verdediging. Zie diagram.
Deze opening wordt weinig gespeeld bij de grootmeesters en wordt er meer als ver(r)assingswapen
gebruikt. Op clubniveau zorgt deze opening zeker voor ongekende theoretische paden en ik
illustreer hieronder een systeempje waarbij je als zwartspeler niet teveel moet memoriseren.

XABCDEFGHY
8rsn-wqkvlntr(
7zplzppzppzpp'
6-zp-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy

Het zwarte idee in de opening is dat je pion e4
stevig onder druk zet met Lb7 en Pf6.
Indien wit daarop Pc3 en Ld3 speelt, speel je
e6 met als plan A "Lb4" en plan B "c5".
Indien wit na Ld3 kiest voor De2 (en dus niet
Pc3) speel je Pc6 (plan "C") met druk op d4 en
de optie om via Pb4 de Ld3 te ruilen of om e5
te spelen.
Hierbij een kort overzicht.
Na 1.e4 b6 2.d4 Lb7 kiest wit 3.Pc3 of 3.Ld3
waarop zwart steeds met Pf6 antwoord.
Na 3.Pc3 Pf6 volgt meestal:

Na 3.Ld3 Pf6 volgt meestal:

4.Ld3 e6

4.Pc3 e6

4.e5

Pe4

5.Pf3 Lb4 (plan A)
5.a3
c5 (plan B)
5.Df3 PxPc3!? 6.DxLb7 Pc6
7.bxPc3 a6! en 8...Ta7

XABCDEFGHY
8rsn-wqk+-tr(
7zplzpp+pzpp'
6-zp-+psn-+&
5+-+-+-+-%
4-vl-zPP+-+$
3+-sNL+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

5.Pf3 Lb4 (plan A)
5.a3
c5 (plan B)
4.De2 Pc6 (plan C) 5.Pf3 Pb4! en 6...PxLd3+
5.c3 e5! 6.d5 Pe7

XABCDEFGHY
8rsn-wqkvl-tr(
7zpl+p+pzpp'
6-zp-+psn-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3zP-sNL+-+-#
2-zPP+-zPPzP"
1tR-vLQmK-sNR!
xabcdefghy

Plan A
Plan B
(3.Ld3 Pf6 4.Pc3 e6 5.Pf3 Lb4) (3.Ld3 Pf6 4.Pc3 e6 5.a3 c5)

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zplzppzppzpp'
6-zpn+-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+L+-+-#
2PzPP+QzPPzP"
1tRNvL-mK-sNR!
xabcdefghy
Plan C
(3.Ld3 Pf6 4.De2 Pc6)

Voor de avonturiers, er bestaat ook het dubieuze Matovinsky gambiet dat als volgt loopt:
- 3.Ld3 f5?! 4.exf5 Lxg2 5.Dh5+ g6 6.fxg6 en is
6...Pf6?? 7.gxh7+ PxDh5 8.Lg6#
en na
6...Lg7! 7.gxh7+ Kf8
8.Pf3 +-

VSF-Kampioenschap
van 10 tot 13 mei
7 ronden
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Fragmenten BJK 2018 (-20 jaar)
Het Belgische jeugdkampioenschap (BJK) ging zoals gebruikelijk in de Paasvakantie door in
Blankenberge. Hierbij enkele fragmenten uit de leeftijdsgroep "-20 jaar"

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+p+-wqp+p'
6p+-zppsnp+&
5sn-+-+-sN-%
4P+-zP-+PwQ$
3+-zP-+-+P#
2LzP-+-zP-vL"
1tR-+-mK-tR-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-wqk+ntr(
7zpp+-+pzp-'
6-+n+p+-zp&
5+-+pzP-+P%
4-vl-zP-+-+$
3+-+-+-sN-#
2PzP-sN-zPP+"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

BJK 1: Wit aan zet.

BJK 4: Waarom niet 13...Pxd4 ?

XABCDEFGHY
8r+lwqk+ntr(
7zppzpnzppvlp'
6-+-zp-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+LzPP+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7zp-zppwqpzpp'
6-snp+-+-+&
5+-+-zP-+-%
4-vlP+N+-+$
3+P+-+-+-#
2PvL-+QzPPzP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

BJK 2: Wit aan zet.

BJK 5: Wat denk je van 14.Pf6+ ?

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zpp+-trpzpp'
6-+pwq-sn-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zPnzPl+$
3+-sN-+NzP-#
2PzP-+-zPLzP"
1+-tRQtR-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zp-+-vlpzpp'
6lzpn+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-wq-+P+-+$
3+-+-vLNzP-#
2PzP-tR-zPLzP"
1+-tR-wQ-mK-!
xabcdefghy

BJK 3: Kies uit 19.Dd3 of 19.Db3 of 19.h3.

BJK 6: Kies 18...h6 of 18...Tfd8 of 18...Lb7.
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XABCDEFGHY
8r+-wq-+nwQ(
7zpp+k+p+-'
6-+-+p+-zp&
5+-+pzP-+P%
4-vl-+-+-+$
3+-+-+-sN-#
2PzP-sN-zPP+"
1sn-vL-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+l+nzppvlp'
6pwq-zp-+p+&
5+p+P+-+-%
4-zP-+PvLn+$
3+-sNL+N+P#
2-+PwQ-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

BJK 7: Wit aan zet.
De dagen van Pa1 zijn geteld....

BJK 10: Zwart aan zet.
Even je alertheid testen....

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zppzp-+-zpp'
6-+nvl-zpn+&
5+-+p+l+-%
4-+-zP-+-vL$
3+-zPL+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRN+-+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+R+-+-+-'
6k+L+-+-+&
5+pzp-zp-+-%
4-+n+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2-+-+r+-+"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy

BJK 8: Wit aan zet.
Zoek de beste verdediging.

BJK 11: Zwart speelde nu 52...Pd6 maar miste
een betere winstvoortzetting. Zie jij hoe ?

XABCDEFGHY
8rsn-+qtrk+(
7zplzp-+-zpp'
6-+-+-sn-+&
5+-zPpzppvL-%
4-+-+-+-sN$
3+-zP-+-zP-#
2P+-+PzPLzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+l+ntrk+(
7+-+-+qvl-'
6n+pzp-zpp+&
5+-+-zp-+-%
4-+P+P+P+$
3zpPsN-vLPsN-#
2P+LwQ-+-+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

BJK 9: Zwart aan zet.
Hoe pionverlies vermijden ?

BJK 12: Wit heeft tal van goede opties.
Met welk "trucje" kan hij pion g6 winnen ?
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BJK 1

Uit Rousseau Christilla - Bratuszewski Jorden
20.Pxh7! en wit wint materiaal.

BJK 2

Uit De Block Yordi - De Baets Keano
Zwart heeft juist geblunderd met 4...Pd7 en nu volgt er mooi 5.Lxf7+.
Zwart mag daarop Lf7 niet slaan want 5...KxLf7?? zou via 6.Pg5+ Ke8
(6...Kf6??? 7.Df3#÷) 7.Pe6 Dameverlies betekenen.

BJK 3

Uit Vertenoeil Tom - Vanduyfhuys Daria
Wit staat onder grote druk en moet goed opletten voor tactische trucjes.
De enige goede zet is 19.Dd3! zodat wit na PxPc3 met DxPc3 kan antwoorden.
Fout is 19.Db3? wegens 19...LxPf3 20.LxLf3 Pd2 en materiaalverlies.
Fout is eveneens 19.h3? wegens 19...LxPf3 20.LxLf3 (of 20.DxLf3 Pd2) PxPc3
21.bxPc3 TxTe1+

BJK 4

Uit Beukema Christiaan - Langie Jeroen
Na 13...Pxd4? volgde er 14.Dg4! Pc2 15.Dxg7 PxTa1 16.DxTh8 Kd7 en
voorlopig is de stelling nog wel materiaal gelijk, maar staat de zwarte Koning er
erg onveilig bij. Vervolg zie BJK 7.

BJK 5

Uit Partoens Remi - Sterck Arno
De zwartspeler had goed gerekend en gezien dat wit na het stukoffer via 14.Pf6+
onvoldoende aanvalskansen zou krijgen. Wit probeerde het tegen beter weten in
en kwam na 14.Pf6+? (niet elk offer is correct !) 14...gxf6 15.Dg4+ Kh8
16.exf6 Df8 17.Dh5 d5 18.Ld3 Dg8 in een verloren stelling.

BJK 6

Uit Mitran Anthony Cristian - De Le Court Lucas
Zwart wou het indringen van Td2 op d7 verhinderen en speelde foutief
18...Tfd8?? waarna er 19.TxPc6! volgde en zwart gaf op (19...TxTc6
20.TxTd8+ LxTd8 en 21.DxDb4).
Na 18...Lb7 (desactiveert een stuk) 19.Td7 La8 kan zwart nog net stand
houden, maar heeft hij een zeer moeilijke stelling.
Na het stille 18...h6! zou 19.Td7 nu na 19...DxDe1+ 20.PxDe1 Tfd8! tot
veréénvoudiging leiden.

BJK 7

Uit Beukema Christiaan - Langie Jeroen
Wit zag dat hij Pa1 in moeilijkheden kon brengen en hij speelde dan ook 17.Dh7!
(dubbelaanval op pion f7 en veld b1) en na 17...De7? (beter is 17...Tc8 zodat er
mogelijk ...Pc2 kan volgen) 18.Db1! (de pointe) ging Pa1 de doos in.

BJK 8

Uit Pouliart Sander - De Le Court Lucas
Na het gespeelde 14.LxLf5? PxLh4 15.Lc2 PxPf3+ 16.gxPf3 Te1+! heeft
zwart een positioneel gewonnen stelling omdat wit nu door de zwarte indringer
op e1 zeer moeilijk Pb1 en Ta1 in het spel kan brengen.
Een betere verdediging had dan ook 14.Lf1!? geweest zodat wit na 14...PxLh4
15.PxPh4 (met tempo-aanval op Lf5) en 16.Pbd2 nog een behoorlijk stabiele
stelling kan bereiken.

BJK 9

Uit Demey Lotte - Carpentier Jannes
Na 14...Pe4! staan plotseling beide pionnen voldoende verdedigd.

BJK 10

Uit Aydogan Esmee - Koetters Marcel
14...Dxf2+! 15.Dxf2 Pxf2 en zwart won een pion want 16.KxPf2? LxPc3.
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BJK 11

Uit Leermakers Henry - Barsegjan Anusavan
Zwart kon een stuk winnen (voor 2 pionnen) maar niet met 52...Pa5?! wegens
53.Lxb5+ en 54.LxTe2. Daarom moet zwart eerst met een schaakje zijn Toren
verzeten en na 52...Te1+ 53.Kc2 Pa5! 54.Txb5 PxLc6 55.Txc5 Kb6 zou zwart
dit eindspel moeten winnen.

BJK 12

Uit Lee Deon - Meulenyzer Alan
Wit zou dit kunnen via 20.Dh2 (dreigt Dh7#÷) Dc7 21.Dh7+ Kf7 Th6 en pion
g6 gaat verloren.

Goed en slim verdedigen
XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zppzp-vlpzpp'
6-+-+p+-+&
5zPN+-zPq+-%
4-+P+-+-+$
3+-+n+lzP-#
2-zPLvLQzP-zP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
Speel je 1.Df1 of 1.De3 ?
Na 1.De3?? komt 1...Lc5 2.DxLc5 3.Dh3 en
4.Dg2# of 1...Lg5 2.DxLg5 3.Dh3 en 4.Dg2#
Vandaar dus dat wit hier 1.Df1 moet spelen
waarna hij nog even kan ploeteren en hopen ....

XABCDEFGHY
8r+k+-+r+(
7+-zpR+-zp-'
6-zpnvlp+-zp&
5zpNzp-zP-+-%
4-+-+-+P+$
3+P+-+-+P#
2PvLP+-zP-+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet heeft blijkbaar een groot probleem
met Td7.

Hij lost dit mooi op met 1.T1xLd6!! cxTd6
2.Tc7+ en 3.TxPc6 is voldoende voor winst.

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppvln+pzpp'
6-+n+p+-+&
5+-+pzP-+-%
4-zP-zp-+-+$
3zP-+L+N+-#
2-+PsN-zPPzP"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
Hoe pion e5 redden ?
Met 1.Lb5! kan wit een aanvaller uitschakelen
en pion e5 voorlopig op het bord houden.

XABCDEFGHY
8-tr-wq-trk+(
7zp-zpnvl-zpp'
6-+-zpl+-+&
5+-+Pzpp+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+N+P#
2PzP-+QzPP+"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
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Een eenvoudige aanpak is 1...Lf7 zodat er na
2.exf5 Lxd5 kan volgen.
Er is echter beter met de tegenaanval 1...fxe4!
waarna zowel 2.Pxe5 PxPe5 3.dxLe6 d5 als
2.Dxe4 Pf6 zwart het betere spel geven.

XABCDEFGHY
8-+r+-vl-tr(
7+p+R+k+p'
6p+-+pzpn+&
5+-zp-+-+N%
4N+P+-+-+$
3+-+-+-wq-#
2PzPR+-+PzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Zwart mag natuurlijk niet kiezen voor 1...Ke8?
of 1...Kg8? wegens 2.Pxf6# !!
Vandaar dus moet hij een stuk op e7 plaatsen.
Het meest logische en het beste is dan ook
1...Le7 zodat hij zijn laatste lichte stuk
ontwikkelt en nu beide torens verbonden staan.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-+p+-'
6-+-vl-+p+&
5+-zpP+l+p%
4-+-+p+-wq$
3+PvL-zP-+P#
2P+Q+LzPP+"
1+-+R+R+K!
xabcdefghy
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XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppzpl+pzpp'
6-+-zp-sn-+&
5+P+-wqPvL-%
4-+-sN-+-+$
3+-+-+-+-#
2-zPP+-+PzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Hoe de zwarte Koningsstelling intact houden ?
Met het ietwat ongewone 1...Pe4 kan zwart
voorlopig alles onder controle houden. Zwart
pent zo wel zijn eigen paard, maar aangezien
er geen witte pion op de "f- of d-lijn" staat om
Pe4 aan te vallen, en zwart met 2...d5 zijn
strijdros verder kan beschermen, is dit een
goede zet.

XABCDEFGHY
8rsnl+-trk+(
7zp-+qsnp+p'
6-+p+-+p+&
5+p+p+-+-%
4-+-zP-+PzP$
3+-+L+Q+-#
2PzPPsN-zP-+"
1+-mKR+-sNR!
xabcdefghy
Wit aan zet ziet dat pion g4 aangevallen staat.
Hij kan natuurlijk rustig 1.Le2 of erg tactisch
1.h5 spelen , maar er is ook iets anders. Wat ?

Wit aan zet.
Er dreigt groot gevaar op h3, en de enige
goede verdediging is 1.Le1! omdat 1...Lxh3?
nu wordt weerlegd met 2.f4! en na 2...Lxg2+
3.KxLg2 heeft zwart onvoldoende
compensatie voor zijn geofferd materiaal.

Met 1.Te1! ontwikkelt wit een stuk en kan
zwart natuurlijk niet op g4 slaan. Na 1...Te8
komt dan weer 2.Df6 (weer druk op Pe7) en
wit kan het initiatief behouden.
Concept: tegenaanval !
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Eindspel
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7tR-+-+-+-'
6-+-mknzp-+&
5+-+-+-+p%
4-zP-+-+-zp$
3+-+-+-+-#
2-+-+KzPP+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zpp+-+pmk-'
6-+-+-+-+&
5+-zp-+K+-%
4-+-+-zP-+$
3+P+-+-+-#
2-zP-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Hoe win je dit eindspel met je ogen dicht ?

Wit aan zet. Is dit remise te houden ?
Zwart aan zet. Is dit gewonnen ?

Met 1.Ta6+ Kd5 2.TxPe6!! KxTe6 en nu heb
je een pionneneindspel waarbij Ke6 de b-pion
moet ophalen en dus kan Ke2 rustig de zwarte
pionnen verorberen.

Deze stelling is hopeloos voor wit, ongeacht of
hij aan zet is of niet. De hoofdreden is niet
enkel dat hij een pion minder heeft, maar
vooral dat hij in tempo-dwang zal komen door
de c5-pion die de dubbelpion b2 en b3
verlamt.
Met een betere pionstructuur, bijvoorbeeld een
pion op a3 en b2 en bij zwart bijvoorbeeld
pionnen op a7-b7 en b6 (dubbelpion) zou wit
goede remise kansen gehad hebben.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-sn-+-'
6-+-mk-+-+&
5+-+-+l+-%
4-+-vL-+-zp$
3+-+p+-+-#
2-+-mK-+-+"
1+-+-+L+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Is 1...h3 winnend ?
Uit Anderssen - Suhle
Natuurlijk niet want er volgde 2.Lxh3! LxLh3
3.Kxd3 en dit eindspel zonder pionnen ("K+L"
tegen "K+L+P") is remise.
Als kleine herinnering wil ik nog meegeven
dat een eindspel "P+L+K" tegen "K"-alléén
wel gewonnen is. Je moet de K dan naar het
hoekveld van je Loper jagen om hem mat te
krijgen.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zpp+-+p+-'
6-+-+-mk-sN&
5+-zp-+-+-%
4-+-snKzP-+$
3+P+-+-+-#
2-zP-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Hoe afruilen naar een gewonnen eindspel ?
Zwart kan met 1...Kg7!! 2.Pf5+ (2.Pg4? f5+)
PxPf5 3.KxPf5 (= vorig diagram!) afruilen
naar een zuiver pionneneindspel, wat voor
hem makkelijk gewonnen moet zijn.
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XABCDEFGHY
8-mKQ+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-mkq+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Het "lijkt" remise, maar ...
1...Dd6+ 2.Ka8 Da3+ 3.Kb8 Da7#

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+K+-+-'
6-+-+-+-+&
5zp-+-+-+-%
4P+k+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+L+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet. Wit aan zet.
Met 1...b5! ruilt zwart de laatste pion af
(remise). Wit wint na 1.Le2+ Kb4 2.Lb5.

XABCDEFGHY
8-+R+-vl-+(
7+-+-+pmkp'
6-+-+-sn-+&
5+P+-sN-zp-%
4-+-+-zp-+$
3+-+-+-+-#
2P+-+-+PzP"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
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Wit wint makkelijk met 1.TxLf8!! omdat
zwart na 1...KxTf8 2.b6 deze pion niet meer
kan afstoppen aangezien Kf8 buiten het
vierkant staat en ook Pf6 geen zetten heeft om
iets in de weg te leggen voor de b6-pion.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+R+-+-%
4-mkp+-zpP+$
3+-sn-+-+-#
2P+K+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
Wit kan natuurlijk machinaal Td5 wegspelen
en hij zal dat eindspel dan wel winnen, maar
veel sterker is 1.a3+! waarna zwart Pc3
verliest. De reden van verlies is zoals in veel
gevallen dat het stuk Nul Verdedigd staat en
dan moet je altijd opletten voor kleine combi's.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+k+-+p'
6Pzp-+-zp-+&
5+P+-vlP+-%
4-+-+-+KzP$
3+-tr-+-+-#
2-+-sN-+-+"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy
Wit speelt hier 1.Pf3. Wat doe je met zwart ?
Ik zag het onmiddellijk omdat de vorige
oefening nog fris in mijn geheugen zat. Wit zet
vrijwillig Pf3 op Nul Verdedigd .... en dan is
het idee van de verdediger weg te lokken een
klassieker.
Met 1...h5+! wint zwart dan ook een stuk.
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XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7zpp+-+p+p'
6-+p+-+p+&
5+-+pzP-+n%
4-+-+-+-+$
3+-zPN+-+P#
2PzP-+-zPP+"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+-+-'
6-mK-zP-+-+&
5zp-sn-+-+-%
4P+k+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+L+-+-!
xabcdefghy

Kies uit 1...Ke7 of 1...b6 of 1...Pg7.

Wit aan zet.

Zowel 1...Ke7 als 1...Pg7 zijn goed, doch na
1...b6? volgt er pijnlijk 2.Pb4 en zwart verliest
een pion en later ook de partij.

Wit wint met 1.Le2+ Kb4 2.Lb5 of 1...Kd5
2.Kc7 en zwart moet zijn paard op termijn
offeren om de d-pion te elimineren.

VSF-Kampioenschap
van 10 tot
mei8e open jeugdschaaktornooi
23e open schaaktornooi
+ 13
haar
Open tornooi 7 ronden

Jeugdtornooi
(geboren na 1-1-1998 en -1500 ELO)

Spelschema:

5 ronden zwitsers.

9 ronden zwitsers.

Speeltempo:

30 min. k.o. per speler per partij.

20 min. k.o. per speler per partij.

Indeling:

Maximaal 3 groepen volgens Elo.

1 of meer groepen.

Prijzen per groep

1e €125, 2e €75, 3e €50.

1e €50,

2e €30,

3e €20.

Speelzaal:

2e verdieping van het nieuwe stadhuis, Oudstrijdersplein 18, te Halle.

Zaal open:

9.00 uur

Opening tornooi:

10.45 uur

Ronde 1:

11.00 uur

Deelnamegeld:
Inschrijving:

€ 8, te betalen bij binnenkomst.
Tot 17 mei bij Mieke Maeckelbergh,
Tel. 02/360 00 61,
of per e-mail naar info@schaakkringdezwartedame.be

De hele dag is er een bar open, waar je drank en broodjes kan kopen.
Schrijf je nu in en wij zorgen weer voor een gezellige schaakdag met veel vrienden en bekenden.
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15-05-2018

pagina 1
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Het VSF-ledenblad verschijnt op de 1e en de 15e van elke maand,
behalve in juli en augustus met enkel een nummer op de 1e van de maand

Inhoudstafel
VSD 2018 - 10
pagina 2

:

Toernooi-kalender

pagina 3

:

Stefan Docx wint autoritair de VSF-Experten

pagina 4

:

48 fragmenten uit de Experten-reeks

pagina 17

:

De 16-jarige Sterre Dauw wint Open-reeks

pagina 18

:

Schaakvakantie in Oostenrijk

Dit VSD-nummer is integraal gewijd aan het
VSF-Kampioenschap 2018 dat voor de 3e keer op rij
door KGSRL werd georganiseerd.

Redactie/auteur: Jan Gooris
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Summiere toernooi-kalender 2018
19 Mei

Open DZD (jeugd)toernooi

Halle

http://www.schaakkringdezwartedame.be

19 Mei
20 Mei
21 Mei

Debutantentoernooi
Internationaal Rapid (10 min + 5 sec)
Zeskamp Rapid (25 min KO)

Wetteren

www.dewettersevrijpion.be

25 Mei

Belgian Chess Event (15 min KO)

Peutie

kimball.rosseel@mil.be

26 Mei

8e Open Rapid Neerpelt
http://www.neerpeltersk.be/

23 Jun

Jeugdcriterium

Landegem

08 Jul

Jeugdcriterium

Oostende

Eastman Open Gent

Gent

14 - 18 Jul

http://www.kgsrl.be/open2018/index.html

28 Jul - 04 Aug

Kampioenschap van België

Charleroi

12 - 16 Aug

Brugse Meesters

Brugge

www.brugsemeesters.be

Gezocht
VSF zoekt nog organisatoren in 2019 voor VSF-Kamp (4 dagen) en VSF-Rapid 50+ (1 dag).

Wereldkampioenschap bij de Dames
Het wereldkampioenschap bij de Dames
gaat door van 3 tot 20 mei en is een
Chinese aangelegenheid.
De uitdaagster Ju Wenjun (2571) leidt op
dit ogenblik met 4,5-3,5 tegen
titelverdedigster Tan Zhongyi (2522).
Meer info op http://china2018.fide.com/

Verzekering
Al de VSF-schakers zijn
verzekerd bij ARENA.
Details: VSF-website deel administratie
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Stefan Docx wint autoritair de VSF-Experten reeks
Het VSF-Kampioenschap 2018 ging zoals de vorige jaren door in het clubhuis van de KGSRL, in
het centrum van Gent. Van 10 tot 13 mei gaven 18 experten en 58 spelers in de open-reeks er het
beste van zich zelf. Beide reeksen waren duidelijk sterker bezet dan vorige jaren. In de Expertenreeks noteerden we zelfs de deelname van 5 IM's waaronder de Hongaar Petrisor die pas in maart in
België werd aangesloten en hier nu zijn eerste officiële partijen zou spelen.
In de Experten-reeks bleek echter dan Stefan Docx in bloedvorm was want hij scoorde het
fenomenale 6,5/7 !! Meer nog, indien hij in ronde 3 tegen Draftian geen slippertje had gemaakt (hij
stond stond op evaluatie +2) waardoor deze partij slechts remise werd, had hij 7 op 7 gehaald.
Verder vallen in de eindrangschikking de sterke prestatie's van de jeugdspelers Jasper Beukema en
Yordi De Block te noteren (elk 4 op 7).

In de Open-reeks viel er de verrassende overwinning -eveneens met 6,5 op 7 - te noteren van de
jonge Sterre Dauw. Hij is amper 16 jaar, maar al goed voor zijn eerste kampioenstitel.
Net zoals de vorige jaren was de top van het klassement in handen van de jongere jeugd en konden
sterkhouders zoals Maerevoet, De Waele of Van Capellen hen niet afstoppen.

De volledige eindstand kan je aflezen op de website www.KGSRL.be waar je trouwens ook de
partijen kan vinden van de Experten-reeks. Er volgen nu 48 partijfragmenten uit die Experten-reeks
met soms makkelijk en soms moeilijke opgaven.
Als afsluiter (p.17) een blik op de eindfase van de beslissende partij in de Open-reeks.
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48 fragmenten uit de Experten-reeks
XABCDEFGHY
8-+r+k+-tr(
7+pwqn+pvl-'
6p+n+p+p+&
5+-+-+-zPp%
4-+-zpLzP-+$
3+-zP-+N+P#
2PzP-vLQ+-+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+ktrr+-+(
7zppzp-+q+p'
6-+n+-+p+&
5+R+-+pvl-%
4-+-zP-+-+$
3+-zPLvLQ+P#
2P+-+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

VSF 1: Kies uit 18.LxPc6 of 18.Lxg6.

VSF 4: Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8-+r+k+-tr(
7+pwqnsn-vl-'
6p+-+Q+p+&
5+-+-+-zPp%
4-+-zp-zP-+$
3+-zP-+N+P#
2PzP-vL-+-+"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-+-+-mk(
7+l+L+-zpp'
6p+-+-+-+&
5+-+-vL-+-%
4-+q+-tr-+$
3+-+-+-+Q#
2PzpP+-+PzP"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy

VSF 2: Zwart aan zet.

VSF 5: Zwart aan zet.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+R+-zp-'
6p+p+r+-mk&
5zPn+-+-+P%
4-zP-zpp+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+P+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7tR-+-+-zp-'
6p+-vL-mk-+&
5+-zP-+-+p%
4-+-+-+-+$
3+P+-+-+-#
2-zp-+-+rzP"
1+K+-+-+-!
xabcdefghy

VSF 3: Kies uit 48...d3 of 48...e3.

VSF 6: Zwart aan zet.
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XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+pzp-wqpzpp'
6-tr-+-sn-+&
5zp-snP+-+-%
4-+PzpP+-+$
3zPP+-+LzP-#
2-+Q+-sN-zP"
1+R+-mK-+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-tr-+-tr-mk(
7zp-+-+l+p'
6-+-zp-wqpzP&
5zP-+Pzp-+-%
4-snR+-+-+$
3+-+-+LsN-#
2-zP-wQ-zPP+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

VSF 7: Zwart aan zet.

VSF 10: Zwart aan zet.

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+pzp-wqpzpp'
6-tr-+-+-+&
5zp-snP+-+-%
4-+Pzp-+-+$
3zPP+-+LzP-#
2-+Q+-tR-zP"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+r+-+k+(
7zpl+n+p+-'
6-zp-+p+p+&
5wqL+-zP-vLp%
4-+-zP-+-+$
3+-+-wQ-+-#
2P+-+-zPPzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

VSF 8: Zwart aan zet.

VSF 11: Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8-tr-wq-tr-mk(
7zp-+-+l+p'
6-+-zp-vlpzP&
5zP-+Pzp-+-%
4-snp+N+R+$
3+-+-+LsN-#
2-zP-wQ-zPP+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-+-sn-+(
7zp-+-+pmk-'
6-zp-+p+p+&
5+LtrlzP-+p%
4P+-+-wQ-vL$
3+-wq-+P+-#
2-+-+-+PzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

VSF 9: Wit aan zet.

VSF 12: Wit aan zet.
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VSF 1:

Bomans, A (2265) - Docx, S (2432)
18.Lxg6?! een moedige keuze, maar jammer genoeg niet goed genoeg want wit
krijgt nu slechts 2 pionnen voor het geofferde stuk en een beetje steriele
aanvalsdruk. Er volgde 18...fxg6 19.Dxe6+ Pe7 20.Tae1 volgend diagram

VSF 2:

Bomans, A (2265) - Docx, S (2432)
20...Pf8! dit is de enige zet die zwart voordeel bezorgt. Pion g6 is nu verdedigd,
en De6 wordt verjaagd. 21.Db3 dxc3 22.bxc3 Pd7 en zwart stond beter.

VSF 3:

Geirnaert, S (2427) - Beukema, J (2232)
48...d3? beter was 48...e3 want na 49.Txd3! is de zwarte troefkaart, namelijk de
dreigende centrumpionnen van tafel. Enkele zetten later gaf zwart dan ook op.

VSF 4:

Vandenbussche, T (2411) - De Block, Y (2077)
18.Txb7! Txe3 19.fxe3 Kxb7 20.Tb1+ Kc8 21.Dxc6 Lxe3+ 22.Kh1 Td6
23.La6+ Kd8 24.Tb8+ 1–0

VSF 5:

Todts, B (2007) - Piceu, T (2380)
Zwart staat een kwaliteit voor en dus is hij niet bang om af te ruilen naar een
beter eindspel met 22...Le4! 23.Dc3 Dxc3 24.Lxc3 Tf2 25.La4 Txg2 26.Te1
Ld5 27.Le5 Tg4 28.Lb3 Lxb3 29.axb3 Tg2 30.c4 Kg8 31.Lg3 Tc8 32.Ld6 Kf7
33.c5 Te8 34.Td1 Tc8 35.Te1 h5 36.Te7+ Kf6 37.Ta7 volgend diagram

VSF 6:

Todts, B (2007) - Piceu, T (2380)
37...Te8! dreigt mat 38.Lg3 Tee2! dreigt onherroepelijk mat via Tg1+ enz. en wit
geeft dus op.

VSF 7:

Chaerle, J (2000 ) - Hamblok, R (2293)
20...Pfxe4! 21.0–0 op 21.PxPe4 volgt er immers 21...f5.
21...Pxf2 22.Txf2 volgend diagram

VSF 8:

Chaerle, J (2000 ) - Hamblok, R ( 2293)
22...De3! binnendringen is meestal een goede keuze en bovendien is het een
dubbelaanval want zwart dreigt nu ofwel de b-pion te slaan of middels Pd3 de
kwaliteit te winnen. 23.b4 axb4 24.axb4 Pd3! de kwaliteit is binnen 25.c5 Tf6
26.Kg2 Pxf2 27.Dxf2 Te8 0–1

VSF 9:

Roos, A (2276) - Verkimpe, M (1987)
Wit heeft oog voor de zwakke punten bij zwart en speelt 28.Pxf6 Dxf6 29.Txc4
met pionwinst zie volgend diagram

VSF 10:

Roos, A (2276) - Verkimpe, M (1987)
Na 29...Pa6 30.Pe4 De7 31.Pxd6 DxPd6 32.Tc6 heeft wit een gewonnen
eindspel. Zwart probeert het daarom nu met een pragmatische keuze waarbij
zwart in troebel water vist en hoopt op een misstap van zijn tegenstander.
29...Pxd5!? 30.Lxd5 Lxd5 31.Dxd5 Dxf2+ 32.Kh2 en zwart heeft dus 2
pionnen voor het geofferde stuk. 32...Txb2? een vingerslip. Met 32...Tb3 had hij
het nog even kunnen proberen. 33.Tf1 1–0

VSF 11:

Docx, S (2432) - Cools, G (2311)
Op 23.LxPd7 volgt natuurlijk 23...Dd5. Hoe lost de witspeler dit probleem op ?
Met het vindingrijke 23.d5! Pf8 24.Lf6 Kh7 25.Le7 Lxd5 26.a4 Tc5 27.Df4
Kg7 28.Lf6+ Kh7 29.Lh4 Kg7 30.f3 Dc3 volgend diagram

VSF 12:

Docx, S (2432) - Cools, G (2311)
31.Lf6+! Kh7 32.Le7!! een mooie dubbelaanval op Tc5 en pion f7. Let op de
noodzaak van eerst 31.Lf6+ gespeeld te hebben waardoor pion f7 dus nu niet
verdedigd staat. 32...Kg7 33.Tfc1 Da3 34.Tc2 a6 35.Lxa6 Txa6 36.Txc5 Pd7
37.Lf6+ Kh7 38.Tc7 Txa4 39.Dg5 Ta7 40.Tbc1 Pc5 41.Txa7 Dxa7 42.h4 Da4
43.De3 Da2 44.Le7 Pd7 45.Df4 0–1
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XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zp-+-+p+-'
6-+-zP-snq+&
5+ptrl+-zp-%
4-+-+p+n+$
3+L+-zP-sN-#
2PzP-wQ-+-+"
1+K+-vLR+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+pzp-+pzp-'
6-+nwq-sn-zp&
5zp-vl-zp-+-%
4L+-+P+-+$
3+-zPP+NvL-#
2P+-+QzPPzP"
1tRN+-mK-+R!
xabcdefghy

VSF 13: Wit aan zet.

VSF 16: Zwart aan zet.
Wat dreigt ? Zoek een actieve verdediging.

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7+-+-vlp+-'
6p+-+-+-zp&
5+p+-sNlzp-%
4-+-zP-vL-+$
3zPL+-zP-+P#
2-zP-+-zPP+"
1+-+Q+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+pzp-+pzp-'
6-+nwq-+-zp&
5zp-vl-zp-+-%
4L+-zPP+-+$
3+-zP-+Nsn-#
2P+-+QzPPzP"
1tRN+-mK-+R!
xabcdefghy

VSF 14: Wit aan zet.

VSF 17: Wit aan zet.
Wat volgt er op 14.hxPg3 ?

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zp-+Q+pzP-'
6-+-vl-+p+&
5+-+p+-+-%
4-+-wq-+-tr$
3+P+p+-+-#
2P+-vL-tRP+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+r+-zpk'
6-+-+-+-zp&
5+-tR-+-+-%
4P+N+-+n+$
3+-mK-zp-+-#
2-+-+-+-tr"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

VSF 15: Zwart aan zet.
Is dit nog te redden ? (Moeilijk)

VSF 18: Wit aan zet stond op evaluatie "-2",
maar kan nu veel goed maken ....
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XABCDEFGHY
8r+-+rvlk+(
7+-+-+pzp-'
6pzp-+-wq-zp&
5+-sn-sN-+-%
4PzPQ+p+-+$
3+-zP-+-vLP#
2-+-+-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-vl-+(
7+-tr-+-+r'
6p+-+Psn-zp&
5+p+R+Nzpk%
4-+-+-+-+$
3+P+-+-vL-#
2P+-+-zPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

VSF 19: Zwart aan zet.
Speel een verrassende zet.

VSF 22: Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8r+-+rvlk+(
7+-+-+pzp-'
6pzp-+-wq-zp&
5+-+-sN-+-%
4nzPQ+p+-+$
3+-zP-+-vLP#
2-+-+-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+psn-+&
5+-vlp+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+P+NzP-#
2PzPPsNPzPLzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

VSF 20: Wit aan zet speelt op zijn beurt een
verrassende zet.

VSF 23: Zwart aan zet.

XABCDEFGHY
8-+r+-+-tr(
7+-+n+-vl-'
6p+-+-+kzp&
5+p+pzPpzp-%
4-+-sN-+-zP$
3+P+-+-vL-#
2P+-+-zPP+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zppzp-wqpzpp'
6-+n+p+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-+-+N+$
3+-+PvLNzP-#
2PzP-+P+LzP"
1sn-+Q+-mKR!
xabcdefghy

VSF 21: Wit aan zet.

VSF 24: Zwart aan zet.
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VSF 13:

Beukema, J (2232) - Goossens, H (2195)
28.Pf5!! zeer mooi. Er dreigt nu Pe7+ met trippelaanval op Kg8 - Dg6 en Ld5.
28...Te8 29.Dd4 Lxb3 30.Dxc5 Pd7 31.Pe7+ Kg7 32.Dc3+ 0–1

VSF 14:

De Block, Y (2077) - Chaerle, J (2000)
22.Dh5! Le6 [22...gxf4? 23.Lxf7+] 23.Lxe6 fxe6 24.Dg6+ Kh8 25.Dxh6+ Kg8
26.Dxe6+ Kh7 27.Dg6+ Kh8 28.Lg3 De8 29.Dh6+ Kg8 30.Pg6 Tf6 31.Pxe7+
Dxe7 32.Dxg5+ 1–0

VSF 15:

Verkimpe, M (1987) - Todts, B (2007)
Zwart speelde verkeerdelijk 30...Dxf2+? en zwart is hopeloos verloren.
De redding bestond in het moeilijke 30...Lh2+! 31.Kf1 Lf4 32.Dxe8+ Kxg7 er
dreigt nu ...Th1 mat. 33.Kg1 (33g3? Th1+ 34.Kg2 Th2+ en wit loopt grote
verliezen op om mat te vermijden) 33...Lh2+ 34.Kf1 Lf4 met zetherhaling.

VSF 16:

Draftian, A (2272) - Docx, S (2432)
Er dreigt 13.LxPc6 en Lxe5.
Zwart verdedigt actief met 12...Ph5! 13.d4 Pxg3 volgend diagram

VSF 17:

Draftian, A (2272) - Docx, S (2432)
Wit speelde slim 14.dxc5 want op 14.hxg3? volgt er 14...Pxd4!! 15.cxd4 Lxd4
16.PxLd4 DxPd4 en Ta1 gaat in de doos.

VSF 18:

Draftian, A (2272) - Docx, S (2432)
37.Pe5! door deze ruil zal nu ook pion e3 vallen en geeft het zo ontstane
toreneindspel een kansje op remise. 37...Pxe5 38.Txe5 Tc7+ 39.Kb3 Tb7+
40.Tb5 Txb5+ 41.axb5 Th5 42.Kc4 Te5 43.b6 Te8 44.Kc5 h5 45.b7 h4
46.Txe3 Tb8 47.Tb3 g5 48.Kd4 g4 49.Ke3 Kg6 50.Tb6+ Kf5 51.Tb5+ Ke6
52.Tb4 h3 53.Txg4 Txb7 54.Th4 Kf5 55.Kf2 Tb3 56.Kg1 Kg5 57.Th8 ½–½

VSF 19:

Beukema, J (2232) - Petrisor, A-M (2413)
22...Pxa4!? mooi want op 23.TxPa4? volgt nu b5 volgend diagram

VSF 20:

Beukema, J (2232) - Petrisor, A-M (2413)
23.Pxf7! ook mooi, wit wil immers eerst Dc4 afruilen en zal pas daarna TxPa4
spelen 23...Dxf7 ½–½

VSF 21:

Vandenbussche, T (2411) - Dugaillez, G (2004)
27.h5+! zeer mooi, de verdediger van pion f5 wordt weg gelokt. 27...Kxh5
28.Pxf5 Th7 29.Txd5 Lf8 30.Ted1 Tc7 31.e6 Pf6 volgend diagram

VSF 22:

Vandenbussche, T (2411) - Dugaillez, G (2004)
32.Lxc7! nog sterker dan 32.e6 of 32.Td8 die ook winnend zijn.
32...Pxd5 33.Ld8 Pc7 34.e7 1–0

VSF 23:

Cools, G (2311) - De Block, Y (2077)
5...Lxf2+! dit moet ingeslagen hebben als een bom. Deze spectaculaire wending
is beter gekend voor wit na 1.e4 d6 2.Lc4 Pd7 3.Pf3 Pgf6 4.Pc3 g6 waarbij wit
eveneens met 5.Lxf7! voordeel haalt.
6.Kxf2 Pg4+ 7.Kg1 Pe3 8.De1 Pxc2 9.Dd1 Pxa1 10.Pf1 Df6 11.Pe3 Pc6
12.Pg4 De7 13.Le3 volgend diagram

VSF 24:

Cools, G (2311) - De Block, Y (2077)
13...h5? zwart mist hier een zekere winst met 13...Db4! met dubbelaanval op
Pg4 en pion b2 en na zowel 14.DxPa1 DxPg4 als 14.Pf2 Dxb2 staat zwart
gewonnen. Na deze gemiste kans niveleerde de partij en werd ze remise.
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XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7+p+nzppmkp'
6p+-zp-+p+&
5wq-tr-+-+-%
4-+-+PzP-+$
3+L+-+Q+P#
2PzPP+-+P+"
1+-+R+R+K!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8R+-+nmk-+(
7+-+-+-zpp'
6-+N+-+-+&
5+-sn-sNp+-%
4p+-+-+-+$
3+-+-zP-zP-#
2-tr-+-zPKzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

VSF 25: Zwart aan zet.
Wat dreigt er ? Hoe anticiperen ?

VSF 28: Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+-+-+-vlp'
6-+-zpl+p+&
5zp-+Nzpp+-%
4PzpPsnPzP-+$
3+P+LsN-zP-#
2-+-+-+-tR"
1+-+QmK-+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+k+-+-tr(
7+-wq-+-+-'
6psn-+-zpp+&
5zPlvl-zp-+-%
4-+-+P+Ptr$
3+pzPPvL-+-#
2-zP-+-tRL+"
1tR-+Q+-mK-!
xabcdefghy

VSF 26: Kies uit 22...exf4 of 22...fxe4.

VSF 29: Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+-+-+-vlR'
6-+-zpl+p+&
5zp-+N+-+-%
4PzpPsnL+-+$
3+P+-zp-zP-#
2-+-+-+-+"
1+-+QmK-+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7tR-+-+Rzpk'
6-+-+-+-zp&
5+-mK-+p+-%
4-+Q+-+-+$
3+-+-zP-+-#
2P+q+-+-zP"
1+-+r+-+-!
xabcdefghy

VSF 27: Wit aan zet.

VSF 30: Zwart aan zet.
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XABCDEFGHY
8-+-+r+-mk(
7+-+-vl-+p'
6-wqp+-trp+&
5zp-+-wQ-+-%
4-+P+-+-zP$
3+-+-+-zP-#
2PvL-+-zPL+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-vl-+-+-+(
7+-+-+-zpk'
6-+-+p+q+&
5+Qzp-zP-+-%
4-+-+-zP-zp$
3+-+-vL-+P#
2PzP-+-+PmK"
1+-+r+N+-!
xabcdefghy

VSF 31: Wit aan zet.

VSF 34: Zwart aan zet.

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-+(
7+-+nvlp+-'
6p+-zp-+p+&
5+-+Pzpl+-%
4-tR-+N+-tr$
3+-+-vLQ+P#
2-zPP+-zPL+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-vl-+-+-+(
7+-+-+-+k'
6-+-+Q+-+&
5+-zp-zP-zp-%
4-+-+-zP-zp$
3+-+-wq-+P#
2PzP-+-+P+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

VSF 32: Zwart aan zet.

VSF 35: Zwart aan zet.

XABCDEFGHY
8-+-wq-+-+(
7+-+-+pmk-'
6R+-zp-+p+&
5+-+Pvl-+r%
4R+-+-+-+$
3+-tr-vL-+l#
2-+-wQ-+L+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7+-+-+pvlp'
6p+-+-+p+&
5+-zpp+P+-%
4-zp-+-vLQ+$
3+-+P+-tR-#
2PzPP+L+P+"
1tR-+-+-+K!
xabcdefghy

VSF 33: In deze ongewone stelling is
zwart aan zet.

VSF 36: Wit aan zet.
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VSF 25:

Goossens, H (2195) - Verkimpe, M (1987)
Er dreigt 20.e5 omdat de d6-pion gepend staat. Vandaar dat zwart iets moet
spelen zoals Pf6 of Dc7 of Td8 of zoals in de partij 19...Tc7 20.c3 Pc5 21.Ld5
Db5 22.e5 dxe5 23.fxe5 f5 24.b4 Pa4 25.Lb3 Pxc3 26.Tde1 Dxb4 27.Dd3 Db5
28.Dd4 Dc5 29.Df4 Pd5 30.Df3 Pc3 31.Df4 Td8 32.Dg3 Tf8 33.Df4 Td8
34.Dg3 Tf8 ½–½

VSF 26:

Bomans, A (2265) - Todts, B (2007)
22...fxe4?! de mindere keuze. De hoofdreden is dat na 23.Lxe4 de Dd1 nu druk
zet op Pd4. Beter is dan ook 22...exf4 23.gxf4 Lxd5 24.Pxd5 .
Na het mindere 22...fxe4? volgde 23.Lxe4 exf4 24.Txh7 fxe3?? zie volgend
diagram

VSF 27:

Bomans, A (2265) - Todts, B (2007)
25.Txg7+ thema is uitschakelen verdediging Pd4 25...Kxg7 26.Dxd4+ 1–0

VSF 28:

Docx, S (2432) - Geirnaert, S (2427)
35.Pc4! bedreigt niet enkel Tb2, maar dreigt ook winnend 36.Pd6
35...a3 36.Pd6 g6 37.Pxe8 en stukwinst. Nu moet wit nog wel de a-pion kunnen
stoppen.
Hierbij ter info het verdere partij-verloop: 37...a2 38.Pd6+ Kg7 39.Ta7+ Kf6
40.Pe8+ Ke6 41.Pd4+ Kd5 42.Ta5 h5 43.h4 Kc4 44.Pd6+ Kb4 45.Tb5+ Ka4
46.Txb2 a1D 47.Tb4+ Ka5 48.Tb5+ Ka6 49.Txc5 Dd1 50.Te5 f4 51.P6b5
fxg3 52.fxg3 Dd3 53.Pc7+ Kb7 54.Pd5 Dd2+ 55.Kf3 Dd1+ 56.Kf2 Dh1 57.Pf3
Dd1 58.Pf4 Kc8 59.Tc5+ Kb7 60.Td5 Db1 61.Td6 Kc7 62.Td2 Kb7 63.Pe5
Dc1 64.Te2 g5 65.hxg5 Dh1 66.Pf3 1–0

VSF 29:

Hamblok, R (2293) - Draftian, A (2272)
32.axb6? fout ! De juiste zet was 32.LxLc5 DxLc5 33.axPb6 enz.
32...Dh7!! dreigt mat 33.Tf3 Th1+ 0–1

VSF 30:

Piceu, T (2380) - Beukema, J (2232)
44...Tc8+ en opgave want 46.Tfc7 TxTc7+ 47.TxTx7 DxDc4+ 48.KxDc4 Tc1+

VSF 31:

De Block, Y (2077) - Dugaillez, G (2004)
31.g4! onder het motto, een gepend stuk moet je aanvallen 31...Db8 32.g5 1–0

VSF 32:

Verheyen, O (1944) - Goossens, H (2195)
21...Tb8! sterk. De passieve zwarte Toren wordt geactiveerd, en de witte actieve
toren dreigt geruild te worden, waarna Pe4 (en pion c2) in de problemen komen.
22.Tc4 Txb2 23.Dg3 Th5 24.Ta1 a5 25.Tca4 Pf6 26.Pxf6+ Lxf6 27.Txa5 Txc2
28.T1a4 Kf8 29.Ta8 Tc8 30.T8a6 Kg7 31.f4 Tc3 32.Df2 Lxh3 33.fxe5 Lxe5
34.Dd2 volgend diagram

VSF 33:

Verheyen, O (1944) - Goossens, H (2195)
34...Lxg2! en opgave want wit verliest veel materiaal. 0–1

VSF 34:

Cools, G (2311) - Beukema, J (2232)
38...Txf1! 39.Dxf1 Dg3+ 40.Kh1 Dxe3 41.Dc4 g5 42.Dxe6 volgend diagram

VSF 35:

Cools, G (2311) - Beukema, J (2232)
Aangezien 42...Dxf4 43.Dd7+ enz. eeuwig schaak geeft moet zwart op zoek naar
iets beters. Hij doet dit door tempo-zetten te spelen met schaak.
42...Dc1+ 43.Kh2 Dxf4+ 44.Kh1 Lxe5 en nu is wit uitgeteld. 45.De7+ Kh6
46.De6+ Df6 47.Dc4 Ld6 0–1

VSF 36:

Verkimpe, M (1987 ) - Piceu, T ( 2380)
24...Lxf5 activatie laatste stuk
25.Df3 Dh4+ en opgave want 26.Kg1 Ld4+ is kapot. 0–1
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XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zp-+-+pzpp'
6Q+p+-sn-+&
5+-vLp+-+-%
4N+-+-vll+$
3+P+-+N+-#
2P+PzP-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+p+-mk-zp-'
6-+lzp-+-zp&
5+-+-zp-+-%
4PvlL+PzpPzP$
3+P+-+P+-#
2-+-+KvL-+"
1+-+-+-+R!
xabcdefghy

VSF 37: Zwart aan zet.

VSF 40: Zwart aan zet.

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zpp+lzppzpp'
6-wqn+-+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zpnvL-sN$
3+-zP-zP-+-#
2PzPQsN-zPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-mk-tr-+-+(
7+-+-+-zp-'
6-+l+-+-zp&
5+pzp-zp-+-%
4-+-+PzpPzP$
3+PmK-+P+-#
2-+-+L+-+"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

VSF 38: Kies uit 10.exd4 of 10.cxd4.

VSF 41: Wit koos nu voor 46.h5, maar hoe
zou het verder gaan na 46.Ta5 ?

XABCDEFGHY
8-mk-tr-+-tr(
7zpp+l+p+p'
6-wqnvl-+-+&
5+-+p+L+-%
4-+-zP-zpp+$
3+-zP-+-+-#
2PzPQsN-zPPzP"
1+-mKR+-sNR!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+rtr-+k+(
7wQ-zp-+-+-'
6-zp-zp-wq-zp&
5+-snR+pzp-%
4-+P+-+-+$
3zP-+LzPPzP-#
2-zP-+-+P+"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy

VSF 39: Zwart aan zet.

VSF 42: Zwart aan zet.
Organiseer een sterke dreiging.
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XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7+-zp-+-mk-'
6-+-zp-tr-tR&
5+-zp-+-zp-%
4-+q+-zPQ+$
3+-+-zP-zP-#
2-+L+-+P+"
1+-+K+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+R+-+-zP-'
6-+-+-tr-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-mK-+-#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

VSF 43: Zwart aan zet.

VSF 46: Wit overweegt 52.f4, doch hoe
beoordeel je het eindspel na 52.f4 Tg6 ?

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+RtR-+-zpp'
6-+-zp-+-+&
5tr-+P+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-zP-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7+p+L+pzpp'
6p+-tRl+-+&
5+-zp-sN-+-%
4-sn-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2-zPP+-zPPzP"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy

VSF 44: Zwart aan zet. (Moeilijk)

VSF 47: Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+R+-+-+R'
6-+-zp-+-+&
5+-+r+-+P%
4-+-+-+r+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpp+lwq-zpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-zpp+-%
4-+P+Psn-+$
3+N+-+P+-#
2PvL-+-+PzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

VSF 45: Wit aan zet.

VSF 48: Wit aan zet.
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VSF 37:

Dugaillez, G (2004) - Chaerle, J (2000)
Aangezien wit na 14...LxPf3 15.TxLf3 Lxd2 18.Dxc6 speelt, zoekt zwart iets
beters en vindt .... 14...Dc7! dit verdedigt pion c6 en dreigt nu na LxPf3 op h2
binnen te vallen 15.Dd3 Lxf3 16.Txf3 Lxh2+ niet enkel pionwinst, maar ook
een belangrijke verzwakking rond Kg1 en zwart won een 10–tal zetten later.

VSF 38:

Beukema, J (2232) - Docx, S (2432)
10.exd4 de juiste keuze want fout is 10.cxd4? Pxd2 11.Dxd2 e5! met een
dubbelaanval op Lf4 en de dreiging Lb4 (Damewinst) of 11.Kxd2 Pxd4! en weer
wint zwart materiaal.
10...e5! verrassend en erg agressief, maar wit kan natuurlijk niet ingaan op
11.Lxe5 Pxe5 12.dxe5 Dxf2#÷. 11.Pxe4 exf4 12.Pd2 g5 13.Phf3 g4 14.Pg1
Ld6 15.Ld3 0–0–0 16.0–0–0 Kb8 17.Lf5 volgend diagram

VSF 39:

Beukema, J (2232) - Docx, S (2432)
17...Pxd4! Wat een kanjer ! Wit mag nu kiezen tussen stukverlies of
Dameverlies. 18.cxd4 Tc8 19.Lxd7 Txc2+ 20.Kxc2 Dc7+ 21.Kb1 Dxd7 en na
nog enkele overbodige zetten gaf wit op.

VSF 40:

Draftian, A (2272) - Bomans, A (2265)
37...Lxa4! met dit trucje wint zwart een pion.
38.Ta1 Lc6 39.Ta2 Lc5 40.Lxc5 dxc5 41.Ta7 Kd6 42.Kd2 Kc7 43.Kc3 Td8
44.Le2 Kb8 45.Ta1 b5 volgend diagram

VSF 41:

Draftian, A (2272) - Bomans, A (2265)
analyse. Na 46.Ta5 Kb7! 47.Lxb5? Kb6 zou wit bijkomend materiaal verliezen.

VSF 42:

Roos, A (2276) - Goossens, H (2195)
22...Dg7!? FRITZ rekent dat De7 nog beter is, maar telkens met dezelfde
dreiging van ...Ta8 en Damewinst.
23.Txc5 wit moet de kwaliteit geven om erger te voorkomen.

VSF 43:

Roos, A (2276) - Goossens, H (2195)
Aangezien de stelling na 34...Txh6 35.Dxg5+ niet zo duidelijk is, zoekt zwart
een meer veilige aanpak. Vandaar ... 34...Dd5+ niet zomaar een schaakje. De
hoofdbedoeling is natuurlijk van pion g5 bijkomend te verdedigen vooraleer Th6
te verorberen. 35.Ke1 Txh6 36.e4 Dc4 37.Dxg5+ Tg6 38.De7+ Tf7 0–1

VSF 44:

Cools, G (2311) - Verheyen, O (1944)
Er is slechts één zet die gelijk spel kan houden en dit is 32...Kh8! zodat er na
33.Txg7 de afruil 33...Tg8! 34.TxTg8+ KxTg8 volgt waarna wit pion d5 verliest
en er dus een evenwichtig toreneindspel op het bord komt. Zwart koos echter
voor 33...Tf5 34.Txg7+ Kf8 35.Txh7 Kg8 36.Thg7+ Kh8 37.Tgd7 Tg5+
38.Kf1 Taxd5 39.h4 Tg6 40.Th7+ Kg8 41.h5 Tg4 volgend diagram

VSF 45:

Cools, G (2311) - Verheyen, O (1944)
42.Thd7 Kh8 43.h6 Tdg5 44.Txd6 Tg1+ 45.Ke2 Te5+ 46.Kd2 Tf5 47.Td8+
Tg8 48.Tdd7 Tg2 49.Ke3 Tf6 50.Tg7 Txg7 51.hxg7+ Kg8 volgend diagram

VSF 46:

Cools, G (2311) - Verheyen, O (1944)
Wit moet goed opletten dat hij na 53...Txg7 54.TxTg7 KxTg7 niet in een
theoretisch pionneneindspel verzeilt Zoals je weet draait dan alles rond het tijdig
bezetten van de sleutelvelden van de laatste pion. De sleutelvelden zijn de 3
velden op 2 rijen voor de pion. Voor de f4-pion zijn dit de velden f6-g6-h6.
Even rekenen, 52.f4 Tg6 en nu 53.Ke4 Txg7 54.TxTg7 KxTg7 en 55.Ke5!
(55.Kf5?? Kf7 en remise want wit geraakt niet meer op een sleutelveld) Kf7
56.Kf5! en wegens zetdwang moet zwart nu Kf5 toegang geven tot een
sleutelveld en wit wint. Conclusie, wit kan dus 52.f4! spelen en won makkelijk.
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Uitnodiging voor het Wetters Weekend van 19/05 tot 21/05 !!
Za 19/05 : debutantentornooi voor stap 1 à stap 3 : aanmelden tot 13u15.
Zo 20/05 : Open Rapide FIDE : 10min+5s , aanmelden tot 12u30, max 80 pers.
Leuk om ook een Elo rapid te hebben : al na 9 partijen !
ID Code
210536
250082

Name
Van Houtte, Randy
Jafar, Mohamad

T WT OT Fed
Bel
Bel

Rtg
Rpd
2061 2082
1454 1630

Ma 21/05 : Zeskampen tornooi : 25 min KO , aanmelden tot 13u15.
Inschrijvingen : dewettersevrijpion.be
VSF 47:

Docx, S (2432) - Goossens, H (2195)
18.Txe6! en opgave want zwart verliest veel materiaal.

VSF 48:

Todts, B (2007) - De Block, Y (2077)
Wit zit in een moeilijk parket vanwege Pf4. Het onprettige 21.g3 had mogelijk
nog de beste zet geweest voor wit, doch wit dacht een gunstige afwikkeling te
zien met 21.Lxe5? Dxe5 22.Dxd7 maar kon dan na 22...Pe2+ (kwaliteitsverlies)
inpakken en naar de cafetaria gaan.

23e open schaaktornooi + haar 8e open jeugdschaaktornooi
Open tornooi

Jeugdtornooi (°1998 en -1500 ELO)

Spelschema:

5 ronden zwitsers.

9 ronden zwitsers.

Speeltempo:

30 min. k.o. per speler per partij.

20 min. k.o. per speler per partij.

Indeling:

Maximaal 3 groepen volgens Elo.

1 of meer groepen.

Prijzen per groep

1e €125, 2e €75, 3e €50.

1e €50,

2e €30,

3e €20.

Speelzaal:

2e verdieping van het nieuwe stadhuis, Oudstrijdersplein 18, te Halle.

Ronde 1:

11.00 uur

Deelnamegeld:
Inschrijving:

€ 8, te betalen bij binnenkomst.
Tot 17 mei bij Mieke Maeckelbergh,
Tel. 02/360 00 61,
of per e-mail naar info@schaakkringdezwartedame.be
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De 16-jarige Sterre Dauw wint de Open reeks !
In de Open reeks was de titelstrijd spannend tot op de laatste seconde. In de laatste ronde speelde
Sterre Dauw tegen Samuel Verbruggen en moest hij met wit winnen om alléén eerste te zijn.
Samuel Verbruggen stond weliswaar minder, maar was van plan zijn huid duur te verkopen en na
meer dan 5 uur spel waren zij nog als enigen aan de slag en kwam volgende stelling op het bord :

XABCDEFGHY
8-tr-+-mk-+(
7+-+-+-+R'
6-+-zp-vl-+&
5+P+P+-+-%
4-+-+-zP-zp$
3+-+L+K+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet. Wat is uw evaluatie ?
Wit heeft een pluspion, maar door de ongelijke
lopers is dit voordeel niet zo makkelijk te
verzilveren. Een belangrijke factor is dat de
zwarte Koning op de 8e rij gevangen zit,
terwijl Kf3 infiltratie mogelijkheden heeft.
Deze factor geeft wit dan ook goede kansen.
1...Ta8 zwart beslist om voor activatie van zijn
toren te gaan. Meestal is dit een goede
strategie. Het enige nadeel is hier echter dat de
b6-pion nu verder kan opgespeeld worden.
2.b6 Ta3

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+-+-+-+R'
6-zP-zp-vl-+&
5+-+P+-+-%
4-+-+-zP-zp$
3tr-+L+K+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
3.b7?! Wit denkt een winstgevende wending
gezien te hebben en "offert" een stuk. Beter is

het "rustige" 3.Ke4 Tb3 4.b7 h3 5.La6 enz.
3...Txd3+ 4.Kg4 Tb3 5.Tc7 om deze stelling
te bereiken heeft wit zijn Ld3 geofferd,

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+PtR-+-+-'
6-+-zp-vl-+&
5+-+P+-+-%
4-+-+-zPKzp$
3+r+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
5...Ld8! deze verdedigingszet had wit over het
hoofd gezien toen hij 3.b7 speelde.
Het nu ontstane toreneindspel heeft een grote
remise-marge totdat ... zwart een bijkomende
fout maakt 6.Tc8 Txb7 7.Txd8+ Ke7 8.Th8
Tb1 9.Txh4 Td1 10.Th5 Td2 11.Kf3 Kd7??

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+k+-+-'
6-+-zp-+-+&
5+-+P+-+R%
4-+-+-zP-+$
3+-+-+K+-#
2-+-tr-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
12.Th7+! en weer wordt de zwarte Koning
gevangen op de 8e rij. Na nog een bijkomend
foutje van zwart ligt hij snel in de touwen en
wordt Sterre Dauw de Kampioen Open reeks !
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SCHAAKVAKANTIE IN OOSTENRIJK!!
16 juni t/m 23 juni en 18 augustus t/m 25 augustus
Kennismakingsaanbieding € 299.00 voor 8 dagen incl. ontbijtbuffet!
Beste schakers,
Ik wil mij even voorstellen, mijn naam is Ko Scheurer en ik ben lid van schaakclub
Krommenie.
Wij organiseren dit jaar weer met veel plezier twee schaakweken in Tauplitz Oostenrijk.
Van 16-23 juni en 18-25 augustus bent u van harte welkom.
U verblijft 7 nachten in het comfortabele panorama hotel Sonnenuhr,in het gezellige en
authentieke bergdorje Tauplitz, met prachtig uitzicht over het dal en de rondom liggende
bergen, één van de mooiste wandelgebieden van Oostenrijk, een waar wandelparadijs.

Een bijzondere schaakweek waar u overdag heerlijk kan genieten van de prachtige
omgeving en ‘s avonds een 7-rondig schaaktoernooi kan spelen.
Speeltempo 1 uur 40 met toevoeging van 10 sec. per zet bedenktijd per persoon.
Er worden ook leuke prijsjes beschikbaar gesteld door het hotel.
Kennismakingsaanbieding: 8 daagse schaakweek voor € 299.00 inclusief uitgebreid
ontbijtbuffet (Eénkamertoeslag € 56.00) Toeristentax €1.50 p.p.p.d.
Kinderen t/m 14 jaar 50% korting !
Met het naast ons gelegen restaurant Schwaiger, onderscheiden met 'ster Steiermark
Kulinair', hebben wij een aantrekkelijke overeenkomst gesloten waar u voor € 15.00 een
heerlijke 3-gangen keuzemenu kunt nuttigen.
Bent u geïnteresseerd in dit leuke schaaktoernooi dan horen we dat graag.
Aanmelden kan per e-mail aan jacscheurer@yahoo.com
Wij hopen u te mogen begroeten in het mooie Tauplitz!
Met vriendelijke groet,
Ko Scheurer
Hotel Sonnenuhr (Zoover hotelbeoordeling 8.9)
Tauplitz 76 Oostenrijk www.sonnenuhr.at
Tel. Nederland: 075-6402928 of 06-25325276
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Eindspel

Ju Wenjun (2571) is de nieuwe Wereldkampioene
Ju Wenjun versloeg de titelverdedigster
Tan Zhongyi en is nu de 17e Wereldkampioene
en de 6e Chinese !!
Meer info op http://china2018.fide.com/
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Summiere toernooi-kalender 2018
23 Jun

Jeugdcriterium

Landegem

08 Jul

Jeugdcriterium

Oostende

14 - 18 Jul

Eastman Open Gent

Gent

http://www.kgsrl.be/open2018/index.html

28 Jul - 04 Aug
12 - 16 Aug

Kampioenschap van België

Charleroi

Brugse Meesters

Brugge

www.brugsemeesters.be

18 - 26 Aug

18e Open Brasschaat

Brasschaat

http://open.brasschaak.be/

Privacy-beleid
VSF beheert geen gegevens van haar clubs of spelers.
Ze gebruikt de gegevens die door KBSB op het internet beschikbaar gesteld worden.

Trainingsplatvorm voor (licht) gevorderde schakers !!
VSF stelt in samenwerking met "schaakschool.be" gratis een trainingsplatvorm
beschikbaar voor (licht) gevorderde schakers.
Ideaal dus voor jeugdspelers (stap 2 en stap 3) van 800-1200 Elo, maar ook ervaren
spelers (1800 tot 2200 Elo) kunnen er echter hun tanden stuk bijten op de
voorgelegde oefeningen zoals ikzelf al kon ondervinden.

Toegang is gratis op www.schaakschool.be
Maak eerst uw account aan via deze link of
http://www.schaakschool.be/index.php?page=register&vsf

Verzekering
Al de VSF-schakers zijn
verzekerd bij ARENA.
Details: VSF-website deel administratie
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Zie je nog een redding ? (Moeilijk!)
XABCDEFGHY
XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
8r+-+k+-tr(
7zp-tR-+p+p'
7zpp+-sn-+-'
6-+-+-zp-+&
6-+-+-zppzp&
5+-+-+-+-%
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-sN$
4-+Pwq-+nwQ$
3+-zP-+-+P#
3+-+-+-+P#
2-zP-tr-zpPmK"
2PzP-+-+P+"
1+-+-+-+-!
1tRNvL-+R+K!
xabcdefghy
xabcdefghy
R1: Wit aan zet (opwarming).

R4: Zwart aan zet.

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7zp-+-+pzp-'
6-+Qzp-+-zp&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-zPl+P#
2PzP-tR-zPr+"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+p+-+R+-'
6p+-trP+-zp&
5+-+-+Pzp-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

R2: Wit aan zet.
a. Wat dreigt er ?
b. Hoe dit anticiperen ?

R5: Wit aan zet.
Is er nog redding ?

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+l+k+-'
6-wq-+p+p+&
5zp-vlpzP-+r%
4P+rsN-zp-zp$
3+-+QvL-+-#
2-zPP+-zPP+"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+r+-mk-tr(
7zp-+-+p+p'
6-+p+-+p+&
5+-+-zP-zPn%
4-zpn+-zPl+$
3+-sNR+-+-#
2PzPP+N+LzP"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy

R3: Wit aan zet.

R6: Wit aan zet.
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R1:

Wit kan zich redden met:
- hetzij 1.Pf5 (dreigt mat) h5 2.Pg3
- of hetzij 1.Tc8+ Kg7 2.Pf5+ Kg6 3.Pg3
waarmee hij telkens de promotie van de f2-pion kan onschadelijk maken.

R2:

a. Zwart dreigt 1...Th2 en 2....Th1#
b. Wit kan dit enkel op een redelijke wijze afstoppen met 1.Tc2! zodat er na
1...Th2 2.Ke1 Th1+ 3.Kd2 kan volgen. In de partij speelde wit echter 1.Dxd6?
(verhindert Th2) doch na 1...Tc8! 2.Td1 Tc2! lag wit in de touwen.

R3:

Als Le3 speelt valt Pd4, en dus kan wit zich enkel redden met 1.b3!? waarna
1...fxLe3 2.bxTc4 exf2+ tot een complexe maar speelbare stelling leidt.

R4:

Met 1...h5! kan zwart materiaal verlies vermijden want na 2.hxPg4?! 0-0-0!
dreigt er sterk 3...hxg4 en 3.Df2? DxDf2 4.TxDf2 hxg4+ 5.Kg1 Td1+ is wit
zelfs verloren.
In de partij koos zwart verkeerdelijk voor 1...Pf5? en kon na 2.Te1+ en 3.DxPg4
opgeven.

R5:

Wit moet zich geen zorgen maken over "redding" want hij kan hier zelfs winnen
met 1.Td7! en zwart kan enkel met een torenoffer 1...Txe6 de pionpromotie
verhinderen aangezien zowel 1...TxTd7 2.exTd7 als 1...Tb6 2.Td8+ Kg7 3.e7
fataal zijn.

R6:

Indien Pc3 wijkt speelt zwart ...LxPe2 en indien Pc3 blijft staan zal zwart bxPc3
spelen.
Wit kan zich redden met een TEGENAANVAL indien hij 1.h3!! speelt.
Nu zullen :
zowel 1...bxPc3 2.hxLg4 cxb2+ 3.Kb1 Pg7 4.Tc3
als
1...Lf5
2.Pe4
wit goed spel geven.

Rekenknobbel
Toen ik klein was leerde mijn vader me een trucje om het kwadraat van een
getal eindigend op 5 te berekenen.

Het kwadraat van een getal "a5" kan je makkelijk als
volgt berekenen:
a. Het getal eindigt steeds op "25"
b. Ervoor komt "a maal (a+1)"
Enkele voorbeeldjes:
- 15 x 15 = 225 en inderdaad "1 maal (1+1)" = "2" en achteraan "25" (= 225)
- 65 x 65 = 4225
en hier "6 maal (6+1)" = "42" en achteraan "25" (= 4225)
- 105 x 105 = 11025
en weer "10 maal (10+1)" = "110" en achteraan "25". (= 11025)

Kan je bewijzen waarom dit zo is ?
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Positionele stellingen
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzpnvlpzpp'
6-+-zp-sn-+&
5+-+Pzp-+-%
4-+P+P+-+$
3+-+L+N+P#
2PzP-+-zPP+"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy
Kies je voor 1.Le3 of 1.b4 of 1.Pc3 ?
Zowel 1.Le3 als 1.Pc3 zijn goed.
Minder sterk is 1.b4?! vanwege 1...a5! en wit
moet veld c5 opgeven waarna zwart met
...Pc5 een mooi opgesteld paard verkrijgt.

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7+p+nsnpzpp'
6p+-+p+-+&
5+-zppzP-+-%
4-+-zP-+-+$
3+LzP-vLN+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
Kies uit 1.c4 of 1.Te1 of 1.a3.
Als we de stelling bekijken valt op dat zwart
nog nauwelijks ontwikkeld is, terwijl wit al
bijna volledig klaar is. Om dit tijdelijke
voordeel om te zetten in een permanent
voordeel moet wit dringend het gevecht
opzoeken zodat hij zijn betere ontwikkeling
kan verzilveren.
De enige zet die de stelling open gooit is 1.c4!
wat allerlei spanningen in de stelling brengt
die wit in principe voordeel moeten opleveren
gezien de betere activiteit van zijn stukken.
De ontwikkelingszet 1.Te1 is ook niet slecht,

maar hij zorgt voor minder spanningen.
Tot slot opmerken dat de zet 1.a3?! behoorlijk
zinloos is omdat hij niets doet (buiten een
tempo verliezen).

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7+-+-+pzpp'
6psnn+l+-+&
5+-zppzP-+-%
4-zp-zP-+-+$
3+-zPL+-+-#
2PzP-sNN+PzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy
Kies uit 1.Pf3 of 1.Pf4.
Na 1.Pf3 volgt er rustig 1...Le7 en 2...0-0.
Na 1.Pf4 dreigt wit nu na 1...Le7?! 2.PxLe6
fxPe6 de zwarte rokade te verhinderen
vanwege Tf1 op de open f-lijn en zwart zit in
moeilijkheden.
Zwart kan echter 1...cxd4 spelen waarna
2.PxLe6 fxPe6 3.Dg4! (druk op de zwakke
punten) en 4.cxd4 wit de betere stelling geeft
omdat Ke8 onveilig staat.
Ook na 1...Dd7 2.PxLe6 DxPe6 3.Lf5 krijgt
wit gevaarlijk initiatief omdat Ke8 moeilijk in
veiligheid geraakt.
Conclusie: 1.Pf4!? geeft mooie aanvalskansen.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zpl+-zppmk-'
6psn-+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+PtrR+P+-#
2P+P+-mKP+"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy
Kies je voor 1...TxTd3 of voor 1...Tc7.
Waarom ?
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Er is een vuistregel die zegt dat in dergelijke
eindspel stellingen de torenruil ten voordele
van de "torenpartij" is. M.a.w., als je "2 torens"
tegen "T+P+L" speelt, doe je "voordeel" als je
1 toren kan ruilen zodat je als enige nog een
toren hebt.
Zover de vuistregel. Nu moet je natuurlijk nog
aftoetsen of er hier geen tactische finesses zijn.
Na 1...TxTd3 2.cxTd3 dreigt er al
onmiddellijk zeer ongemakkelijk 3.Tc7, een
bewijs dat je hier best de vuistregel volgt.
Conclusie: zwart gaat dus best niet in op de
torenruil en speelt dus 1...Tc7.
Overigens evalueert FRITZ het verschil tussen
beide zetten (1...TxTd3 of 1...Tc7) op 1 punt !

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7zp-+l+-snp'
6-+n+pwq-+&
5+-zPp+pzp-%
4-+-zP-+-+$
3zP-sN-+N+-#
2-+Q+LzPPzP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
Wit kan een superpaard verkrijgen met 1.Pe5,
doch dan wordt het natuurlijk onmiddellijk
afgeruild. Vandaar eerst 1.Lb5! waarmee wit
Pc6 kan uitschakelen (2.LxPc6) waarna hij
3.Pe5 kan spelen, en dit superpaard zal dan
zwart heel wat kopzorgen bezorgen.

XABCDEFGHY
8r+-vl-tr-mk(
7zp-+q+-+p'
6R+p+lzpp+&
5+p+-zp-+-%
4-+-+P+-zP$
3+PsNPsN-wQ-#
2-zPP+-+P+"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
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Met 1...Lb6 activeert zwart niet enkel zijn
loper, maar verdedigt hij pion a7 en Tf8 (door
Ta8) en indirect pion c6 (wat dus mobiliteit
geeft aan Dd7). Verder zet deze zet ook druk
op Pe3 wat de mobiliteit van Dg3 beperkt.
Kortom, een multi-purpose zet van de
bovenste plank.

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-+-snpzpl'
6-+pzp-sn-zp&
5+-+-zpN+-%
4-+-+P+P+$
3+-sNLzP-+P#
2PzPP+-+-+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
Kies uit 1...PxPf5 of 1...LxPf5.
Na 1...PxPf5?! 2.exPf5 is Lh7 als het ware
levend begraven. Het zal dan heel wat energie
vergen om dit stuk terug te activeren.
Vandaar dat de voorkeur moet gaan naar
1...LxPf5 zodat zwart na 2.exLf5 geen
zorgenkindje heeft en dan kan kiezen tussen
zetten zoals 2....Db6 of 2...d5 of 2...Ped5.

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7+-wq-+pzpp'
6p+n+psn-+&
5+LzPp+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-sN-+N+-#
2P+-vL-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy
a. Kies uit 1.LxPc6+ of 1.La4.
b. Zie je ook een andere interessante zet ?
a. Na 1.LxPc6+ DxLc6 kan wit met tempo
2.Pe5 spelen. Na het mindere 1.La4?! Ld7 kan
wit niet meer met tempo naar e5 springen.
b. Interessant lijkt ook 1.Lf4!?

Vlaanderen Schaakt Digitaal

01-06-2018

pagina 7

Geloof en schaken (3) : William James Lombardy
William James Lombardy is geboren in New York (4 Dec 1937). Hij leert schaken van een joodse
vriend en op zijn 10e gaat hij voor het eerst naar een schaakclub. Van een oude man krijgt hij daar
een boek volgeplakt met krantenknipsels, allemaal schaakcolumns. Zoals hij later zelf zegt, zal dit
zijn leven een definitieve (schaak)wending geven en op zijn 14e jaar wordt hij reeds nationaal
Meester. In 1957 wordt hij de eerste Amerikaan die het Wereld Junior Kampioenschap (U20) wint.
Bovendien haalde hij er de monsterscore van 11op 11, wat tot nu toe door niemand is geëvenaard.
Hij kreeg daarvoor de titel van IM en in 1960 werd hij IGM.
Hij is dan opgeklommen tot de topspelers van de USA maar besluit dan een beetje verrassend om
katholieke priester te worden waardoor het schaken op een 2e plaats komt.
Tussen de kerkdiensten door blijft hij evenwel schaken en zo neemt hij o.a. deel aan 7 schaakolympiades en wordt hij in 1972 zelfs de secondant van Bobby Fischer tijdens zijn strijd om de
wereldtitel tegen Spassky in Reykjavik (IJsland).
In 1974 verlaat Lombardy het priesterschap. Hij heeft het geloof in de Katholieke kerk verloren, die
naar zijn mening te veel begaan was met het vergaren van rijkdom.
Enige tijd later ontmoet hij tijdens een schaaktornooi in Nederland een leuke Nederlandse dame die
met hem trouwt en mee naar Manhattan trekt. In 1992 komt er spijtig genoeg een echtscheiding en
daarop trekt de vrouw terug naar Nederland met hun zoon.
Lombardy schreef ook tal van schaakwerken en mogelijk had hij op het einde van zijn leven
geldproblemen. Hij sterft enigsinds onverwacht op 13 oktober 2017 op (bijna) 80-jarige leeftijd.
In 1957 neemt onze "Bill" Lombardy dus deel
aan het Wereldkampioenschap Juniors (U20)
te Toronto (Canada) en hij zal er de
legendarische score van 11 op 11 neerzetten.
Op de 2e plaats eindigt de Duitser Mathias
Gerusel en 3e wordt de Nederlander Lex
Jongsma. In hun onderlinge ontmoeting krijgt
de Duitser een pak slaag dat hij zich vandaag
nog steeds herinnert. Kijk je even mee ?

Mathias Gerusel - William Lombardy
World Junior Championship Toronto CAN (3),
05.08.1957
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 Nimzo-Indisch
4.Dc2 Pc6 5.Pf3 d5 6.a3 Lxc3+ 7.Dxc3 Pe4
8.Dc2 Diagram

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+p+-+&
5+-+p+-+-%
4-+PzPn+-+$
3zP-+-+N+-#
2-zPQ+PzPPzP"
1tR-vL-mKL+R!
xabcdefghy
Zwart aan zet. Doe een agressieve zet.

8...e5!? van een verrassing gesproken.
9.dxe5 Lf5 de pointe waarom zwart de e5-pion
offerde.
10.Da4 vandaag geeft de theorie de voorkeur
aan 10.Db3.
10...0–0 11.Le3 d4 12.Td1 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+-zPl+-%
4Q+Pzpn+-+$
3zP-+-vLN+-#
2-zP-+PzPPzP"
1+-+RmKL+R!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Ik vermoed dat de witspeler hier na het
uitvoeren van zijn zet 12.Td1? wel inwendig
zal gevloekt hebben. Zwart neemt immers
weinig risico indien hij Le3 slaat want voor
Dd8 (= 9 punten) krijgt hij eveneens 9 punten
"Toren+Loper+pion" en mooie aanvalskansen!
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En dus speelt Lombardy 12...dxe3 13.Txd8
exf2+ 14.Kd1 Tfxd8+ 15.Kc1 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+-zPl+-%
4Q+P+n+-+$
3zP-+-+N+-#
2-zP-+PzpPzP"
1+-mK-+L+R!
xabcdefghy
Zwart aan zet. Organiseer een lepe dreiging.
15...a6 het veld b5 wordt nu gecontroleerd en
er dreigt nu 16...Pc5 en Damewinst.
16.Db3 Pc5 17.Dc3

pagina 8

17...Pa5! bijkomende troepen komen in actie
en er dreigt nu 18...Pb3+ en mat volgt. Dit
paard is uiteraard taboe want 18.DxPa5??
Pb3+.

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7+pzp-+pzpp'
6p+-+-+-+&
5sn-sn-zPl+-%
4-+P+-+-+$
3zP-wQ-+N+-#
2-zP-+PzpPzP"
1+-mK-+L+R!
xabcdefghy
Hoe gaat het nu verder na : -18.b4 ?
-18.Pd2 ?
-18.e4 ?
Na 18.b4 volgt 18...Pab3+ 19.Kb2 Pa4+.
Na 18.Pd2 volgt 18...TxPd2 en 19.KxTd2
Pe4+ of 19.DxTd2 Pb3+.
Wit koos in de partij dan maar voor 18.e4 doch
kon na 18...Pab3+ de witte vlag hijsen.
Als afsluiter nog een leuke combi uit zijn 11e
ronde van dit Junioren Wereldkampioenschap.

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7+pzp-+pzpp'
6p+n+-+-+&
5+-sn-zPl+-%
4-+P+-+-+$
3zP-wQ-+N+-#
2-zP-+PzpPzP"
1+-mK-+L+R!
xabcdefghy
Zwart aan zet.

XABCDEFGHY
8-+kvlr+-tr(
7wqp+n+p+p'
6p+p+-zp-+&
5+-+-+L+-%
4-+-zP-+P+$
3+R+-+Q+-#
2PzPP+-zPPvL"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
Lombardy - Bahgat
Wit aan zet.
19.Lxd7+! overigens is 19.d5 ook goed
19...Kxd7 20.Df5+ Ke7 21.Te3+ en opgave
want 21...Kf8 22.TxTe8+ KxTe8 23.Ld6 en
zwart is machteloos tegen Te1+.
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Wit geeft mat in 3 (makkelijk ?!)
XABCDEFGHY
8-tR-+-+-+(
7+-+r+-+-'
6-+R+-zPp+&
5mk-+-+-zP-%
4pzp-+-+K+$
3+-+rvL-+-#
2P+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mK(
7+-+-+-+-'
6-+-+-sN-tR&
5+-+-+-+-%
4-+Q+-+-+$
3+-+-+-mk-#
2-wq-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

M1 : Wit geeft mat in 3.

M4 : Wit geeft mat in 3.

XABCDEFGHY
8-+Q+-+-+(
7+-+-+kzpp'
6p+-+-zp-+&
5+p+-+-+-%
4q+nsNP+-zP$
3+-+-+-+-#
2-+-+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+rsn-wQ-+(
7+-+-vL-+k'
6p+P+-+p+&
5zPp+-vl-+p%
4-+-wqP+-+$
3+L+-sN-zP-#
2-+-+-+K+"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy

M2 : Wit geeft mat in 3.

M5 : Wit geeft mat in 3.

XABCDEFGHY
8r+-+-mk-+(
7+p+-tRp+r'
6p+qzP-wQ-+&
5+-zp-+p+-%
4-+-+-+-zp$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-+r+-+(
7+-+R+Q+-'
6pwql+p+pmk&
5+p+-+-sN-%
4-+-+-+P+$
3+-+-zP-+-#
2Pvl-+-zP-zP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

M3 : Wit geeft mat in 3.

M6 : Wit geeft mat in 3.
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XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-vl-+-tr-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-zpR%
4-+p+-+N+$
3+-zPlzP-zPP#
2-zPL+-tR-mK"
1+-tr-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+ntr-mk(
7+r+-sN-+p'
6p+-+-+pwQ&
5+-+-tR-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zPL+-+-#
2P+-+-wqP+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

M7 : Wit geeft mat in 3.

M10 : Wit geeft mat in 3.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7zp-+R+r+-'
6-+-+-+Q+&
5+-wq-zp-+p%
4-+r+-+-+$
3+-+-+PzP-#
2P+-+-+KzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-zpp'
6-+-wq-zp-+&
5+-+n+k+-%
4-zP-+-+-+$
3+-+NwQ-+P#
2-+-+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

M8 : Wit geeft mat in 3.

M11 : Wit geeft mat in 3.

XABCDEFGHY
8-+-trr+-+(
7+l+-+p+-'
6p+-+-zP-mk&
5+p+-+-+-%
4-+q+-+-+$
3zP-zp-+-wQ-#
2-zPP+-+-zP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-trNtR-+-tR(
7zp-+-+-mk-'
6-+p+pzp-+&
5+-+-zP-+p%
4-+-+-+-zP$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-zPK+"
1+-tr-+-+-!
xabcdefghy

M9 : Wit geeft mat in 3.

M12 : Wit geeft mat in 3.
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M1 :

Uit Janowski - Pillsbury (1898)
Mat in 3 kan met 1.Lb6+ en nu:
1...Ka6 2.Lc5+ Ka5 3.Lxb5 mat
of 1...Kb5 2.Tc5+ Ka6 3.Ta5 mat
Janowski miste deze snelle matwending maar gaf wel mat in 5 met 1.Ta8+ Kb5
2.Tb6+ Kc4 3.Tc8+ Kd5 4.Tc5+ en opgave want 4...Ke4 5.Te6 mat.

M2 :

Uit Janowski - Barry (1904)
Er volgde 1.Dd7+ en opgave want:
1...Kg6 2.De8+ Kh6 3.Pf5 mat zeer mooi !!
of 1...Kf8 2.Pe6+ Kg8 3.De8 mat

M3 :

Uit Janowski - Suchting (1905)
Er volgde 1.Txf7+!! en opgave want:
1...TxTf7 2.Dh8 mat
of 1...Kg8 2.Dg6+ Kh8 3.TxTh7 mat

M4 :

Uit Janowski - Chajes (1913)
Er volgde 1.Dg4+ Kf2 2.Th2+ en opgave want:
2...Kf1 3.Dd1 mat
of 2...Ke3 3.De4 mat

M5 :

Uit Janowski - Tennenwurzel (1916) (analyse)
Wit wint met 1.Dg8+ Kh6 2.Pg4+ hxPg4 3.Th1 mat

M6 :

Uit Janowski - Chajes (1916)
Er volgde 1.h4! Th8 2.Dh7+! en opgave want 2...TxDh7 3.TxTh7 mat.

M7 :

Uit Wagner - Brinckmann (1927)
Er volgde 1.Ph6+ Kh7 2.Pf7+ en opgave want 3.Th8 of 3.Th6 mat.

M8 :

Uit Isaacs - Factor (1928)
Er volgde 1.Dxh5+ en opgave want 1...Kg7 2.Txf7+ en 3.Dh7 mat of 1...Kg8
2.DxTf7+ en 3.Dh7 mat.

M9 :

Uit Villegas - Pulcherio (1928)
Er volgde 1.Dg7+ en opgave want 1...Kh5 2.Tf5+ Kh4 3.Dg3 mat.

M10 :

Uit Vajda - Tartakower (1929)
Na 1.Pxg6+ Kg8 2.Lc4+ Tff7 3.Df8 is het mat.

M11 :

Uit Maroczy - Kashdan (1932)
Er volgde 1.g4+ en opgave want 1...Kg6 2.De8+ en 3.Dh5 mat.

M12 :

Uit Puiggros - Falcon (1938)
Er volgde 1.Tdg8+ Kf7 2.Pd6+ en opgave want 3.Th7 mat.
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Eindspel
Vooreerst enkele oefeningen uit een zelfde rapid-partij.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-zp-wqQzpk'
6-+-zp-+-zp&
5zp-+Pzp-+-%
4P+P+P+-+$
3+r+-+-+P#
2-+-+-+P+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-zp-+-zpk'
6-+-zp-+-zp&
5zp-+PzpQwq-%
4P+P+P+-+$
3+r+-+-+P#
2-+-+-+P+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Zwart aan zet.

Na 36....DxDf7 37.TxDf7 is wit binnengedrongen op de 7e rij en heeft zwart
moeilijkheden rond pion c7.
Vandaar 36...Dg5! wat nu Kg1 bedreigt.
Hoe gaat het nu verder na 37.Dxc7? Zie
Analyse-diagram.

37...Dxf5! Na deze Dame-ruil wint zwart
immers een pion.
38.Txf5 Tb4! dubbelaanval op 2 zwakke
beestjes.
39.Tf7 Txc4 de pionwinst is een feit.
40.Kf2 Kg6 41.Td7 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-wQ-+-zpk'
6-+-zp-+-zp&
5zp-+Pzp-wq-%
4P+P+P+-+$
3+r+-+-+P#
2-+-+-+P+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-zpR+-zp-'
6-+-zp-+kzp&
5zp-+Pzp-+-%
4P+r+P+-+$
3+-+-+-+P#
2-+-+-mKP+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Analyse-diagram. Zwart aan zet.

Zwart aan zet kan een bijkomende pion
winnen. Hoe ?

Na 37.Dxc7?? Tb2! gaat wit onherroepelijk
mat. Het idee is simpel, je kijkt wat er Nul
Verdedigd staat (in casu pion g2) en je valt dit
een bijkomende keer aan. Wit heeft nu geen
afdoende verdediging meer beschikbaar.
Wit had dit gevaar gezien en speelde daarom
37.Df5+ Diagram

Er is geen pionwinst na 41...Txa4 42.Txc7
Txe4 43.Tc6 en pion d6 gaat verloren.
Om tijdig pion d6 te kunnen verdedigen moet
zwart daarom eerst pion e4 slaan, namelijk
41...Txe4! 42.Txc7 Td4! zodat 43.Tc6 nu kan
beantwoord worden met 43...Txd5 wat de
pionnen d6 en a5 verdedigt.
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-mk-+-+-+&
5+-+-+-+R%
4-+-+-+-+$
3zp-+K+-+-#
2-+-+-+P+"
1tr-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Een makkie als je het kent.
Zwart kan de promotie namelijk forceren
omdat hij Ta1 kan wegspelen met een
schaakje. Er volgde 1...a2! en er dreigt nu
2...Td1+ en 3...a1D. Wit kan deze promotie nu
nog enkel uitstellen met een paar plagende
schaakjes 2.Th6+ Kb5 3.Th5+ Kb4 4.Th4+
Kb3 5.Kd2 Td1+ het geciteerde trucje waarbij
zwart zijn toren offert om een promotie te
realiseren 6.Kxd1 a1D+ en wint.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+r+k+-zp&
5zPR+-zppzp-%
4-+-+-+-+$
3+-+K+PzP-#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
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Na 1...Kd6 2.TxTc6+ KxTc6 3.g4! slaat wit
een bres in de zwarte pionnenmuur en nu is het
duidelijk dat wit de betere kaarten heeft omdat
de zwarte Koning eerst pion a5 moet gaan
ophalen.
Vandaar dus de andere, mogelijk betere,
riposte van zwart onderzoeken, met name
1...TxTb6 2.axTb6 Kd6 3.Kc4 Kc6 4.b7
Kxb7 5.Kd5 en ook hier heeft wit de betere
kansen.
Of en hoe dit mogelijk wint is nu niet
belangrijk, wat belangrijk is , is dat wit zijn
winstkansen duidelijk verbetert met de
geforceerde torenruil. Vandaar 1.Tb6!

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-mkP%
4-+-+-+P+$
3+r+-+-tR-#
2-+-+-+K+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet. (Zeer moeilijk)
Hulplijn: Er is maar één zet die zwart remise
kan opleveren. De remise is gebaseerd op het
feit dat zwart moet verhinderen dat Tg3 vrij
spel krijgt. Voorlopig is Tg3 gebonden aan de
verdediging van pion g3 maar na Kh3 of Kf3
dreigt Tg3 zijn mobiliteit terug te krijgen.
Hoe kan zwart de mobiliteit van Tg3 inperken,
of m.a.w. de zetten Kh3/Kf3 dwarsbomen ?

Wit aan zet.
Een toreneindspel met gelijk aantal pionnen....
dit ruikt erg veel naar remise, was het niet dat
wit een eenzame vrijpion heeft op de a-lijn.
Wit kan de overgang van een toreneindspel
naar een pionneneindspel forceren met 1.Tb6.
De vraag is of dit beslissend is. Even kijken.

Met de superzet 1...Tb1!! omdat er nu na:
- 2.Kh3 Th1+ 3.Kg2 Tb1 volgt
- en op 2.Kf3 Tb3+ 3.Kf2 Tb2+ en wit
komt niet vooruit.
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Summiere toernooi-kalender 2018
23 Jun

Jeugdcriterium

Landegem

08 Jul

Jeugdcriterium

Oostende

14 - 18 Jul

Eastman Open Gent

Gent

http://www.kgsrl.be/open2018/index.html

28 Jul - 04 Aug

Kampioenschap van België

Charleroi

11 - 15 Aug

34e Open Geraardsbergen

Geraardsbergen

http://users.skynet.be/vptd/

12 - 16 Aug

Brugse Meesters

Brugge

www.brugsemeesters.be

18 - 26 Aug

18e Open Brasschaat

Brasschaat

http://open.brasschaak.be/

VSF-ledenbestand in stijgende lijn !
Bij het afsluiten van het seizoen 17/18 hadden we 3225 leden en 200 instapschakertjes aangesloten
via (slechts) 89 clubs. In vergelijking met 2 jaar geleden (VSD 2016-12) is dit een stijging van 98
leden, maar wel een afname van 4 clubs. Het lijkt er dus op dat kleine clubs verdwijnen. Er zijn ook
3 mega-clubs met meer dan 100 aangesloten leden (401 - 436 - 174).
Een overzicht per Liga (seniors+jeugd) geeft:
Antwerpen

642 + 374

Limburg

218 + 90

Oost-Vlaanderen

687 + 308

V-Brabant & Brl

228 + 124

West-Vlaanderen

389 + 165

Totaal

2164 + 1061

Antwerpen 1016
Oost-Vlaanderen 995
Limburg 308

West-Vlaanderen 554

Vlaams-Brabant
& Brussel
352

Tot slot een overzichtje van het Belgisch leden-bestand
waarbij opvalt dat er jaarlijks meer en meer leden zijn.

Verzekering
Al de VSF-schakers zijn
verzekerd bij ARENA.
Details: VSF-website deel administratie
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Geloof en schaken (4) : Domico Lorenzo Ponziani
Een minder gekend schaakpionier is Domico Lorenzo Ponziani.
Deze man is ook priester geweest, en dus hoort hij thuis in deze
artikelreeks van "Geloof en schaken".
Ponziani, geboren op 9 Nov 1719 in Modena (midden van
Noord-Italië) en overleden op 15 Jul 1796, eveneens te Modena,
studeerde rechten en was van 1742 tot 1772 professor in de
rechten aan de Universiteit van Modena.
In 1764 laat hij zich tot priester wijden en maakt hij ook een
opmerkelijke carrière in de Kerkelijke hiërarchie.
Hij wordt aldus een belangrijk Kerkelijk persoon en zal
begraven worden in de Kathedraal van Modena.
De Kathedraal van Modena en begraafplaats van Ponziani.
Ponziani was een goed schaker en bevriend met 2 andere
Modena schaakspelers (Ercole del Rio en Giambattista Lolli).
Samen is dit drietal gekend onder de naam "Modena Meesters".
Ze waren tijdgenoten van de grote Franse Philidor, en in 1769 geeft Ponziani een (schaak)boek uit,
getiteld Il giuoco incomparabile degli scacchi (Het onvergelijkbare Schaakspel), maar het is pas in
de 2e editie (1782) dat zijn naam als auteur vermeld wordt. Dit schaakboek bestaat uit drie delen,
een uitleg over het spel, een gedetailleerde beschrijving van enkele openingssystemen (Giuoco
piano, Scandinavisch (p.139) - Russisch (p.159) - Koningsgambiet - Damegambiet enz.) en een
beetje eindspel(posities) (vanaf p.313). Eigenaardig is dat hij de openingen soms met zwart (Nero)
en soms met wit (Bianca) als eerste zet begint. Ik veronderstel dat er toen nog "geloot" werd wie er
eerst mocht beginnen. Liefhebbers kunnen dit antiek boek ook lezen of doorbladeren via
https://books.google.de/books?id=pnACAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq#v=onepage&q&f=false

- en zo lees je op p.17 :
Een Bisschop of een Paard is meer dan
3 pionnen waard, maar minder dan vier.
- of i.v.m. het Koningsgambiet (p.77) lees je
1.Z. de pion voor Koning veel vooruit
(e5)
W. het zelfde
(e4)
2.Z. de pion voor Koningsbisschop veel vooruit (f5)
W. hij vangt pion naast de Koningspion
(exf5)
3.Z. het Koningspaard naar 3e rij v/d Bisschop (Pf6)
W. de Koningsbisschop op 2e rij v/d Koning (Le2)
Ponziani is de eponiem voor het Ponziani gambiet 1.e4 e5 2.Lc4 Pf6 3.d4 en de Ponziani opening
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.c3. Deze laatste was reeds in 16e eeuw beschreven door priester Ruy Lopez.

Ponziani - NN (Modena ITA, 1769)
1.e4 e5 2.Lc4 Pf6 3.d4 (Ponziani gambiet)
3...exd4 4.e5 De7 5.De2 Pg8 6.Pf3 c5 7.0–0
Pc6 8.Lg5 f6 9.exf6 Dxe2?? Zie Diagram
Wit aan zet.

10.f7# 1–0 een ongeloofelijke matstelling !

XABCDEFGHY
8r+l+kvlntr(
7zpp+p+-zpp'
6-+n+-zP-+&
5+-zp-+-vL-%
4-+Lzp-+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+qzPPzP"
1tRN+-+RmK-!
xabcdefghy
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Uitschakelen verdediging (makkelijk ?)
XABCDEFGHY
8-+-+-+rmk(
7zp-zp-+-wqp'
6-zpp+l+-tr&
5+-+-zp-wQ-%
4-+-+Pzp-+$
3+P+P+N+P#
2P+P+-zP-mK"
1tR-+-+-tR-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+l+k+ntr(
7zpp+pzppvlp'
6-+n+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-sN-vL-+-#
2Pwq-+NzPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

UV 1: Zwart aan zet (opwarming).

UV 4: Zwart aan zet.

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7+-wq-sn-mk-'
6-+-vlp+p+&
5zpL+pzp-vL-%
4P+-zPP+P+$
3+-zP-+-+-#
2-zP-+Q+K+"
1+-+-+R+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-tR-vl-+k+(
7zp-+-+n+p'
6-+-+l+p+&
5+L+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2P+P+-zPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

UV 2: Wit aan zet.

UV 5: Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+l+-zpp'
6-+n+p+-+&
5+-zPp+-+-%
4-zp-zP-+-+$
3+-+LzPN+-#
2-tR-+-+PzP"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8rsnlwq-tr-+(
7zpp+-+pmkp'
6-+p+p+P+&
5+-+-+n+-%
4-+-zPp+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPPwQ-zPP+"
1tR-+-mKLsNR!
xabcdefghy

UV 3: Wit aan zet.

UV 6: Wit aan zet.
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UV 1:

Bij wit staat Dg5 Nul Verdedigd (2 keer aangevallen en 2 keer verdedigd) en
zwart schakelt een verdediger uit met 1...Txh3+ 2.Kg2 DxDg5+ en stukwinst.

UV 2:

Wat staat er Nul Verdedigd bij zwart is de startvraag.
Het enige is Tf8 (aangevallen door Tf1 en verdedigd door Kg7).
Hoe die verdediger uitschakelen is de volgende vraag.
Met 1.Lh6+! en wit wint de kwaliteit.

UV 3:

Het zwakke beestje is pion b4 die echter verdedigd staat door Pc6.
Na 1.Lb5! kan wit die verdediger uitschakelen en nadien pion b4 veroveren.

UV 4:

Bij wit staan Ta1 en Pc3 Nul Verdedigd.
Zwart profiteert daarvan met 1...Pxd4! en pionwinst want als wit Pd4 slaat
(2.PxPd4 of 2.LxPd4 LxLd4 3.PxLd4) kan zwart Pc3 slaan en als wit 2.Tb1
speelt kan zwart met 2...Pc2+ 3.Kd2 PxLe3+ 4.TxDb2 PxDd1 afruilen naar een
gewonnen stelling met 2 pionnen meer.

UV 5:

Bij zwart staat Ld8 Nul Verdedigd (aanval door Tb8 en verdediging door Pf7).
Wit moet dus gewoon die verdediger uitschakelen en klaar is Kees.
Vandaar 1.Le8 en zwart kon opgeven want zowel 1...Lc7 2.LxPf7++ KxLf7
3.Tb7! als 1...Lg5 2.Ld7+!! is stukverlies.

UV 6:

Wit wil graag Dh6+ spelen, doch dit kan niet vanwege Pf5.
Conclusie: wit onderzoekt hoe hij die verdediging kan uitschakelen en speelt
1.g4! wat Pf5 verjaagt met een gewonnen stelling voor wit.

Boekbespreking door Hugo Roman
Chesscamp volume 6
Toch uniek te noemen; deze reeks voor beginners
wordt aanbevolen door het Russische Departement
van Onderwijs en is in 2011 officieel aanvaard door de
Amerikaanse Schaakfederatie !

Deel 6 is aan tactiek gewijd; voornamelijk
aan aanval natuurlijk, maar 17 pagina’s
gaan over verdedigen, wat vaak wordt
verwaarloosd!
ISBN: 978-1-936277-29-2
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Onnauwkeurigheden
Een partij wordt niet noodzakelijk beslist door
één grote blunder, maar kan een opéénvolging
zijn van kleine onnauwkeurigheden wat de
stelling uiteindelijk hopeloos maakt.
Het nu volgende miniatuurtje is een mooi
voorbeeld van dit fenomeen.
Ter illustratie hierbij de evaluatiecurve van de
partij waarbij je ziet dat de evaluatie voor wit
tot zet 11 onder de +1 zweeft (t.t.z. wit staat
beter) en dan na nieuwe onnauwkeurigheden
van zwart op zetten 11 - 12 - 13 en 14
exponentieel stijgt.

Zet 2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 d3?! zowel 3...dxc3 als
3...Pf6 krijgen de voorkeur in de theorie.
4.Lxd3 Pc6 5.Pf3 g6 6.0–0 Lg7 7.De2 de
dame ruimt plaats voor een eventueel Td1 en
laat toe om na ...Pf6 met e5 uit te pakken.
7...Pf6 8.e5

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zpp+pzppvlp'
6-+n+-snp+&
5+-+-zP-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPL+N+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
8...Pd5?! een eerste onnauwkeurigheid. Beter
was 8...Pg4 9.Lf4 f6 enz..
9.Lc4 een kleine onnauwkeurigheid oordeelt
FRITZ, (zie evaluatiecurve) de ontwikkeling
met 9.Pa3 of 9.Td1 zijn mogelijk iets beter.
9...Pb6 10.Lb3 0–0 11.Lf4 gespeeld met de

bedoeling van ...d6 (of ...d5) ; exd6 exd6 te
ontmoedigen. Bovendien staat pion e5 nu
positief verdedigd waardoor alle witte stukken
die deze pion verdedigen (Pf3 en De2) terug
mobiel zijn geworden. Een laatste "voordeel"
van Lf4 is dat er nu na De3 eventueel de zet
Lh6 kan volgen.

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+pzppvlp'
6-snn+-+p+&
5+-+-zP-+-%
4-+-+-vL-+$
3+LzP-+N+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tRN+-+RmK-!
xabcdefghy
Zwart aan zet. Kies uit 11...d5 of 11...e6.
11...e6? een stevige positionele blunder (zie
evaluatiecurve). Deze zet bemoeilijkt niet
enkel de ontwikkeling van Lc8 (en dus ook
van Ta8), maar verzwakt de velden f6 en d6.
12.Td1 de pion d7 wordt gepend zodat ...f6
verhinderd wordt wegens Lxe6+.
12...De7?! zwart gaat uit de penning maar Dc7
had beter geweest omdat dit druk zet op de e5pion.

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+pwqpvlp'
6-snn+p+p+&
5+-+-zP-+-%
4-+-+-vL-+$
3+LzP-+N+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tRN+R+-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet. Welk "klein plan" zie je ?
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Wit wil nu uiteraard Pb1 ontwikkelen en ziet
dat dit paard prachtig zou staan op e4, vandaar
13.Pbd2 dit is dus niet zomaar een
stukontwikkeling, maar dit paard is op weg
naar e4 van waaruit het kan kiezen tussen veld
d6 of f6.
13...Tb8? een ietwat nutteloze zet, maar zwart
wil Lc8 ontwikkelen via b7 en moet daarom
Pb6 weg spelen en hij plant dit nu via a8. De
zwarte stelling is overigens hopeloos verzwakt
want het alternatief 13...f5 14.exf6 e.p. Lxf6
15.Pe4 voorspelt ook weinig goeds.
14.Pe4 Pa8? zwart denkt dat hij alléén speelt
en onderzoekt de witte gevaren niet.

XABCDEFGHY
8ntrl+-trk+(
7zpp+pwqpvlp'
6-+n+p+p+&
5+-+-zP-+-%
4-+-+NvL-+$
3+LzP-+N+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy
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15.Lg5 wit beheerst de zwarte velden en wil
op deze velden dan ook binnendringen. Zwart
had deze genadeslag moeten verhinderen met
14...h6.
Diagram na 15...Lg5.

XABCDEFGHY
8ntrl+-trk+(
7zpp+pwqpvlp'
6-+n+p+p+&
5+-+-zP-vL-%
4-+-+N+-+$
3+LzP-+N+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy
Kies uit 15...De8 of 15...f6.
15...f6 uiteraard niet 15...De8?? wegens
16.Pd6 en dameverlies.
16.exf6 Lxf6 17.Pxf6+ Txf6 18.Pe5 wit
behoudt de penning op Tf6 en dreigt 19.Pg4
18...Df8 19.Lxf6 Dxf6 20.Pxd7 en 1–0.

Wit aan zet.

Prognose WK-voetbal 2018
Elk clubbestuur wordt uitgenodigd om gratis een prognose uit te
brengen ivm de Rode Duivels op het WK-2018. De antwoorden op
volgende twee vragen moet ingediend zijn ten laatste op 27 juni.
Hoofdvraag : hoever schoppen de Rode Duivels het ?
- enkel groepsfase
- tot achtste finale
- tot kwart finale
- tot halve finale
(ttz 4e plaats)
- winnaar troosting (ttz 3e plaats)
- tot finale
(ttz 2e plaats)
- wereldkampioen
(ttz 1e plaats)
Scheidingsvraag: hoeveel doelpunten scoort België in totaal (exclusief
penalty-reeks na verlengingen).

Vijf clubs met het beste antwoord krijgen een simultaan
aangeboden van onze Wereldkampioen Blitz FM Daniel Dardha (2330 FIDE-Elo).
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Maak geen fouten
XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+-wq-vlp+p'
6p+n+psnp+&
5+-zPp+-vL-%
4-+-zP-+-+$
3zP-sNL+N+-#
2-+-+-zPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+pwq-snpvlp'
6p+n+p+p+&
5+-+pzP-vL-%
4N+-zP-+-+$
3+-+L+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

F1 : Kies uit 1...Ld7 of 1...Te8 of 1...Tb8.

F4 : Kies uit 1...b5 of 1...Ld7 of 1...f6.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppzpq+psnp'
6-+n+-+p+&
5+-+pzPP+-%
4-vl-zP-+-+$
3+-+LvLN+-#
2PzP-+RzP-zP"
1tR-+Q+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+r+r+kvl(
7wqp+-+p+p'
6p+n+l+pvL&
5+-sNpzPp+-%
4PzP-zP-+-+$
3+-+-+N+-#
2-+RwQ-zPPzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

F2 : Kies uit 1.Lh6 of 1.f6 of 1.a3.

F5 : Kies uit 1...Db6 of 1...f6 of 1...b6.

XABCDEFGHY
8rtr-+-+k+(
7+-+-zppvlp'
6-+-zp-+p+&
5+-zpPsn-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+QvLPzPP#
2q+-+-zPL+"
1+R+-tR-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7+l+-+pzpp'
6p+n+p+n+&
5+pzpp+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-zPP+N+-#
2PzPL+QzPPzP"
1tRNvLR+-mK-!
xabcdefghy

F3 : Kies uit 1.Dd1 of 1.De2 of 1.De4.

F6 : Kies uit 1...Ld6 of 1...Le7 of 1...Ph4.
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F1 :

De foute zet is 1...Te8? wegens 2.LxPf6 LxLf6 3.Pxd5! (de pointe) en wit wint
een pion.

F2 :

De enige echte fout is 1.f6?? omdat dit de weg opent voor 1...Dg4+ en
2...DxPf3.

F3 :

Na 1.De2? DxDe2 2.TxDe2 Ta3 gaat de b-pion verloren (3.T2b2?? Pxf3+)
Na 1.De4?? Tb4! blijkt dat wit veel materiaal verliest.
De enige echte goede zet is 1.Dd1.

F4 :

Na 1...b5?! volgt er 2.LxPe7 DxLe7 3.Pb6! Tb8 4.TxPc6 en wit staat een stuk
voor alhoewel het niet direct duidelijk is hoe Pb6 terug in veiligheid komt.
Na de blunder 1...Ld7? volgt er simpel 2.LxPe7! en stukwinst.
Vandaar dat 1...f6 een goede keuze is omdat dit verhindert dat wit eventueel op
e7 kan slaan.

F5 :

Na 1...f6? volgt er 2.PxLe6 TxPe6 3.b5! en zwart verliest een stuk omdat anders
Tc8 verloren gaat.
Na 1...b6? volgt er eveneens 2.PxLe6 TxPe6 (2...fxPe6 3.TxPc6) 3.b5! en weer
stukwinst.
De enige goede zet is 1...Db6.

F6 :

Fout is 1...Ld6? wegens 2.exd5 pionwinst.
Ook 1...Ph4? verliest een pion na 2.PxPh4 DxPh4 3.exd5.
Enkel 1...Le7 is goed.

34e Open Internationaal schaaktoernooi
van Geraardsbergen
Van zaterdag 11 augustus tot woensdag 15 augustus 2018,
9 ronden Zwitsers systeem, 90 minuten + 30 seconden per zet.
Info + inschrijven : zie website http://users.skynet.be/vptd/
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Ponziani opening
XABCDEFGHY
8r+lwqkvlntr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-zP-zPPzP"
1tRNvLQmKL+R!
xabcdefghy

De Ponziani-opening heeft niet zoveel
aanhangers, maar werd op het einde van de
19e eeuw regelmatig door Chigorin gebruikt.
Ze kan wel tot hectische toestanden leiden, en
mogelijk daarom was de grote Chigorin
aanhanger van deze opening. Hierbij enkele
van zijn partijtjes, doch vooreerst een kort
theoretisch overzicht van de Ponziani-opening.
Theoretisch overzicht:
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.c3 (de karakteristieke zet
van de Ponziani)
Diagram =>
Zwart kiest nu meestal uit 3...d5
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.c3 d5 4.Da4 penning met
aanval op pion e5. Diagram

XABCDEFGHY
8r+lwqkvlntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+pzp-+-%
4Q+-+P+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-zP-zPPzP"
1tRNvL-mKL+R!
xabcdefghy
4...f6 5.Lb5 Pge7 6.exd5 Dxd5 Diagram

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7zppzp-sn-zpp'
6-+n+-zp-+&
5+L+qzp-+-%
4Q+-+-+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-zP-zPPzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy
met ongeveer gelijk spel

of

3...Pf6.
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.c3 Pf6 Diagram

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-zP-zPPzP"
1tRNvLQmKL+R!
xabcdefghy
4.d4 Pxe4 5.d5 Diagram

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+Pzp-+-%
4-+-+n+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvLQmKL+R!
xabcdefghy
en nu 5...Pb8 of 5...Pe7 of 5...Lc5!? (wat
mogelijk de weerlegging is van deze opening).

En dan nu enkele voorbeeld partijtjes van een expert, de Rus Mikhail CHIGORIN.

Vlaanderen Schaakt Digitaal

Chigorin - Gossip

15-06-2018

(New York 1889)

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.c3 d5 4.Da4 f6 5.Lb5
Pge7 6.exd5 Dxd5 7.0–0 Ld7 8.d4 e4 9.Pfd2
Pg6 10.Lc4 Da5 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zppzpl+-zpp'
6-+n+-zpn+&
5wq-+-+-+-%
4Q+LzPp+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.

pagina 11

Chigorin - Baird

(New York 1889)

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.c3 d5 4.Da4 f6 5.Lb5
Pge7 6.exd5 Dxd5 7.0–0 Le6 8.d4 exd4?!
9.cxd4 a6 10.Pc3 Dd8 11.Lxc6+ bxc6 12.Lf4
Kf7 13.Tfe1 Dd7 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+-vl-tr(
7+-zpqsnkzpp'
6p+p+lzp-+&
5+-+-+-+-%
4Q+-zP-vL-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet. Organiseer een dreiging.

11.Db3 geen Dame-ruil gewenst.
11...f5 12.Lf7+ Ke7 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+-vl-tr(
7zppzplmkLzpp'
6-+n+-+n+&
5wq-+-+p+-%
4-+-zPp+-+$
3+QzP-+-+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
13.Pc4! wit zag dat Da5 weinig ruimte had.
13...Da6 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+-vl-tr(
7zppzplmkLzpp'
6q+n+-+n+&
5+-+-+p+-%
4-+NzPp+-+$
3+QzP-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.

14.Pe4 er dreigt nu 15.P4g5+ enz.
14...Ld5 15.Pc5 Dg4 16.Lg3 Pf5 17.Pd3 Ld6
18.h3 Dg6 19.Lxd6 Lxf3 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+-+-tr(
7+-zp-+kzpp'
6p+pvL-zpq+&
5+-+-+n+-%
4Q+-zP-+-+$
3+-+N+l+P#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
20.Pf4 Dg5 21.Db3+ Ld5 22.Pxd5 cxd6

XABCDEFGHY
8r+-+-+-tr(
7+-+-+kzpp'
6p+pzp-zp-+&
5+-+N+nwq-%
4-+-zP-+-+$
3+Q+-+-+P#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet (een makkie).

14.Lg5+! Kxf7 15.Pd6#
23.Pf4+ 1-0 want 23...Kf8 24.Pe6+ en PxDg5
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1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.c3 Pf6 4.d4 Pxe4 5.d5
Pb8 6.Ld3 Pf6 7.Pxe5 Lc5 8.0–0 0–0 9.b4
Lb6 10.Lg5 h6 11.Lh4 d6 12.Pc4 Pbd7 13.a4
a6 14.Pxb6 Pxb6 15.c4 Pbd7 16.f4 Diagram

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+pzpn+pzp-'
6p+-zp-sn-zp&
5+-+P+-+-%
4PzPP+-zP-vL$
3+-+L+-+-#
2-+-+-+PzP"
1tRN+Q+RmK-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
16...a5! 17.Pc3 axb4 18.Pe4 Te8 19.Df3 b6
20.Tae1 Tf8 21.Lc2 Lb7 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+lzpn+pzp-'
6-zp-zp-sn-zp&
5+-+P+-+-%
4PzpP+NzP-vL$
3+-+-+Q+-#
2-+L+-+PzP"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet organiseert een dreiging.
22.Dd3 er dreigt nu PxPf6+-PxPf6; LxPf6 en
Dh7# vandaar 23...g6 23.Pxf6+ Pxf6 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+lzp-+p+-'
6-zp-zp-snpzp&
5+-+P+-+-%
4PzpP+-zP-vL$
3+-+Q+-+-#
2-+L+-+PzP"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet (moeilijk).
24.Te6!! b3 25.Lxf6 Dd7 26.Lc3 f6 Diagram
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XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+lzpq+-+-'
6-zp-zpRzppzp&
5+-+P+-+-%
4P+P+-zP-+$
3+pvLQ+-+-#
2-+L+-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
27.Lxf6 Txf6 28.Txf6 bxc2 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+lzpq+-+-'
6-zp-zp-tRpzp&
5+-+P+-+-%
4P+P+-zP-+$
3+-+Q+-+-#
2-+p+-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet (makkie).
29.Txg6+ Kf8 30.Tf6+ Ke7 31.Dg6 1–0

Chigorin - Steinitz (London 1899)
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.c3 d5 4.Da4 dxe4 5.Pxe5
Dd5 6.Pxc6 bxc6 7.Lc4 Dd7 8.0–0 Pf6 9.d3
exd3 10.Td1 Ld6 11.Lxd3 0–0 12.h3 De6
13.Lf4 Tb8 14.Lxd6 cxd6 15.Pd2 Pd5
16.Dh4 f5 17.Pb3 Pf6 Diagram

XABCDEFGHY
8-trl+-trk+(
7zp-+-+-zpp'
6-+pzpqsn-+&
5+-+-+p+-%
4-+-+-+-wQ$
3+NzPL+-+P#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
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18.Pd4 wit wint nu een pion.
18...Df7 19.b3 d5 20.Pxc6 Tb6 21.Pd4 Pe4
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23.Df4 Diagram

XABCDEFGHY
8-+l+-trk+(
7zp-+-+qzpp'
6-tr-+-+-+&
5+-+p+p+-%
4-+-sNn+-wQ$
3+PzPL+-+P#
2P+-+-zPP+"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+l+-trk+(
7zp-+-+qzpp'
6-+-+-+-tr&
5+-+p+p+-%
4-+-sNnwQ-+$
3+PzPL+P+P#
2P+-+-+P+"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Waarom niet 23...Pxc3 ?

22.f3 verjaagt niet enkel Pe4 maar opent een
vluchtweg voor Dh4 want 22.Tac1?? g5! en
Dh4 gaat verloren.
22...Th6 zwart bedankt hier voor 22...Pxc3?!
23.Tdc1 Dc7 omdat hij die penning wil
vermijden.

23...g5 en geen 23...Pxc3? want 24.Tdc1 en
stukverlies.
24.Dc1 Dg7 25.fxe4 dxe4 26.Lc4+ Kh8
27.De3 Te8 28.Pc2 f4 29.Dxe4 1–0
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Eindspel - Mission impossible (deel 1)
Hierbij een reeks opgaven waarbij het behalen van winst (of onverhoopte remise) onmogelijk lijkt.
Vooreerst 2 opgaven van onze (priester)vriend PONZIANI uit de 18e eeuw en eentje van de
Spaanse priester Fernando SAAVEDRA (1849–1922) die een wereldberoemde studie maakte.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-+-+-+P'
6-+-+-+P+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-mK-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-zP-+-+-'
6-mK-tr-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1mk-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet. (Ponziani - Makkelijk !)

Wit aan zet. (Saavedra - Zeer moeilijk !)

Wie de techniek van de pionpromotie goed
beheerst lost dit probleemloos op.
1.Kg4 Kg7 2.Kg5 Kh8 3.Kf5! Kg7 4.h8D+
KxDh8 5.Kf6 Kg8 6.g7 en wit promoveert.

In deze wereldberoemde Saavedra-positie wint
wit als volgt: 1.Kb5 (1.Kb7? Td7 en 2...Txc7
of 1.Kc5? Td1 en 2...Tc1 is remise) 1...Td5+
2.Kb4 Td4+ 3.Kb3 Td3+ 4.Kc2 Td4!
5.c8T!! (5.c8D? Tc4+ 6.DxTc4 is pat)
5...Ta4 6.Kb3 en torenverlies of Tc1 mat.

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+-+-+-tr-'
6-+-+Q+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+K#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet. ( Ponziani)

XABCDEFGHY
8-+-mk-+-+(
7+-zp-+-+-'
6-+K+-+-+&
5+-+Ptr-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.

Zwart maakt onverhoopt remise met 1...Th7+
2.Kg4 Tg7+ 3.Kf5 Tf7+ 4.Kg6 (4.Ke5 Te7
en Dame-ruil) 4...Tg7+ 5.Kh6 Th7+ en na
6.KxTh6 is het pat. Wit mag dus kiezen tussen
Dame-ruil/pat of eeuwig schaak. Remise dus.

Mogelijk wint wit na 1.Ta8+ Ke7 enz., maar
er is een veel kortere winstweg, namelijk met
1.d6!! cxd6 2.Kxd6 en zwart mag nu kiezen
tussen Torenverlies of mat via Ta8+.
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XABCDEFGHY
8-+k+-+-+(
7+-+-+-+-'
6p+P+-+-+&
5zP-+K+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
a. Zwart aan zet.
b. Wit aan zet.
a. Zwart aan zet.
- 1...Kc7 2.Kc5 Kb8 3.Kb6 Ka8!?
4.Kxa6 (4.c7?? pat) en wit wint.
- 1...Kd8 2.Kd6 Kc8 3.c7! Kb7
4.Kd7 en wit wint. Merk op dat je de pion naar
de 7e rij speelt ZONDER schaak te geven.
b. Wit aan zet.
Het winstplan bestaat erin dat wit probeert
dezelfde stelling te bereiken, doch met zwart
aan zet. Hij moet dus ergens een zet verliezen
en hij doet dit met het "driehoekje draaien".
- 1.Kc4 Kd8 (indien 1...Kc7 dan
2.Kc5) 2.Kd4 Kc8 (indien 2...Kc7 dan 3.Kc5)
3.Kd5! en we bereiken terug de beginstelling
maar nu met zwart aan zet, en dus wint wit
(zie opgave "a. Zwart aan zet").

XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7+-zp-+-zp-'
6-+-zp-+p+&
5+-zpP+pzP-%
4-+-+-mK-+$
3+-tr-+-+-#
2-+-+-+-tR"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
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Wit staat hopeloos verloren. Hij kan echter
enkel met zijn toren spelen (voel je het
komen ?) en hij kan die nu dus gebruiken als
dolle toren.
Na 1.Th8+ Ke7 2.Te8+!! Kd7 2.Td8+ enz.
forceert wit alzo nog een onverhoopte remise.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-zp-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4P+K+-+-+$
3+-+-+-+-#
2Pmk-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
Na 1.Kb5? Ka3! 2.Kxb6 Kxa4 is het remise.
Vandaar dat wit het anders moet aanpakken.
Hij doet dit met 1.a5! bxa5 2.a4! en zowel
2...Ka3 als 2...Kc2 zijn nu verliezend (3.Kb5
4.Kxa5 enz.).

XABCDEFGHY
8-+r+k+-+(
7+-+-+-tR-'
6-+-+-+-+&
5+-zpK+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet. (Zeer moeilijk !!)
Wit wint met de stille zet 1.Th7!! c4
(1...Td8+?? 2.Ke6 of 1...Kd8?? 2. Kd6)
2.Kd6! en zwart mag opgeven want zowel
2...c3 3.Th8+ als 2...Td8+ 3.Ke6 Kf8 4.Th8+
zijn torenverlies.
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De Belgische schaakstructuur + VSF enquête

WK-prognose Rode Duivels:
Hoe ver ?

Aantal doelpunten ?

Met dank aan volgende clubs voor hun prognose:
166 - 192 - 233 - 240 - 244 - 260 - 307 - 309 - 313 - 320 - 356 - 363 - 410 - 438 - 471 - 701 - 713 - 732 - 737
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Summiere toernooi-kalender 2018
08 Jul
14 - 18 Jul

Jeugdcriterium

Oostende

Eastman Open Gent

Gent

http://www.kgsrl.be/open2018/index.html

28 Jul - 04 Aug

Kampioenschap van België

Charleroi

www.tipc.be

11 - 15 Aug

34e Open Geraardsbergen

Geraardsbergen

http://users.skynet.be/vptd/

12 - 16 Aug

Brugse Meesters

Brugge

www.brugsemeesters.be

18 - 26 Aug

18e Open Brasschaat

Brasschaat

http://open.brasschaak.be/

08 Sep

Jeugdcriterium

Leuven

Verslag VSF-bestuursvergadering 16 juni 2018
Hierbij een opsomming van de meest relevante beslissingen uit de VSF-vergadering van 16 juni.
1. VSF zal coaches zoeken voor de begeleiding VSF-Jeugd op BJK 2019.
2. VSF wil de oude VSF-archieven (verslagen - notulen - resultaten enz.) niet langer
bewaren en dus laten vernietigen, behalve indien iemand interesse heeft aan deze archieven.
Graag dan een seintje voor 01 Okt 2018.
3. De organisatie VSF-Kamp 2019 is toegewezen aan KGSRL.
4. VSF lanceert een VSF-enquête om de wensen van de spelers beter te kennen. (Zie p. 16)
5. De VSF-Beker Rapid (reeks Open, reeks <2000 en reeks <1700) gaat door op :
13 Okt - 21 Nov - 15 Dec - 19 Jan - 16 Feb - 23 Mar.
Inschrijven tot 30 Sep 2018. Deelname is gratis.
6. De data JeugdInterLiga (JIL) zijn:
17 Nov (Ant) - 23 Feb (W-Vl) - 23 Mar (Vl-Br) - 30 Mar (Lim) - 27 Apr (O-Vl)
7. Het VSF-bestuur wil in het nieuwe seizoen een VSF-criterium en een Normen-toernooi.
Het doel van het VSF-criterium is van meer spelers aan te moedigen tot deelname aan
toernooien in Vlaanderen, en het doel van het Normen-toernooi is sterke (jeugd)spelers de
gelegenheid te geven een IM-norm te behalen.

Verzekering
Al de VSF-schakers zijn
verzekerd bij ARENA.
Details: VSF-website deel administratie
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Richard Réti (1889 - 1929)
Kort na zijn geboorte in Bösing (nu Pezinick in Slowakije) op 28 mei 1889 verhuisde zijn familie
naar Wenen. Hij leert er schaken door naar partijtjes van zijn ouders te kijken en hij wordt op 12jarige leeftijd getest door Carl Schlechter die enkele straten verder woont en hem een beoordeling
"zeer goed" geeft. Richard Réti hecht belang aan zijn schoolstudies, blinkt vooral uit in wiskunde,
maar neemt ook de tijd om zijn schaakkennis te verbeteren. In 1907 speelt hij in Hongarije zijn
eerste groot toernooi met een behoorlijk goed resultaat. In 1908 wordt het in Wenen echter een grote
teleurstelling want hij eindigt er allerlaatste met slechts 1,5 op 19. In dat jaar start hij trouwens ook
zijn universitaire studies wiskunde en natuurwetenschappen in Wenen, en in 1914 werkt hij aan zijn
Wiskunde doctoraat, wanneer WOI er zijn studies onderbreekt. Door zijn zwakke gezondheid krijgt
hij een administratieve functie in het achterland waar zijn leven nooit in gevaar komt en hij krijgt er
de gelegenheid om veel te schaken. In 1918 neemt hij deel aan een schaaktoernooi te Kassa waar hij
eerste eindigt voor grote namen zoals Vidmar, Schlechter, Mieses, Grünfeld en Breyer. Na WOI
herneemt hij zijn universitaire studies en is hij klaar voor zijn doctoraat maar gek genoeg verliest hij
ergens zijn aktetas met zijn studiewerk en zal hij dit nooit terug vinden. Hij kan dus zijn doctoraat
niet afwerken en denkt aan zelfmoord, maar hij krijgt (gelukkig) een uitnodiging van de
Nederlandse Schaakbond voor een toernooi en hij wordt dan maar volop beroepsschaker. Hij zal
een jaar in Nederland verblijven en voortaan neemt hij niet enkel deel aan toernooien maar geeft hij
ook les, schrijft hij schaak columns en uiteindelijk later ook 2 schaakboeken; "Die neuen Ideen im
Schachspiel" (1922) en "Die Meister des Schachbretts" (postume uitgegeven in 1933).
Ik lees in het voorwoord van "Die Meister des Schachbretts" dat hij een vriendelijk persoon was die
destijds steeds met een lederen aktetas onder de arm rond liep. Zijn vrienden grapten dan ook dat
waar de aktetas was, Réti zou zijn.
Réti is erg succesvol op toernooien en kan beslag leggen op meerdere ereplaatsen waaronder
Göteborg 1920 - Carlsbad 1923 - Wenen en Bern 1928. Een leuke anecdote deed zich voor in het
Zweedse Göteborg (1920). Bij de start van het grootmeestertoernooi deed de
grote Tarrasch zijn beklag bij de wedstrijdleiding dat Réti toch te zwak was
om in die groep deel te nemen en ja, Réti werd eerste en Tarrasch achtste....
Réti reisde voortaan veel naar allerlei toernooien en op een avond toen hij
ergens uit een auto stapte, struikelde hij over de stoeprand en brak hij zijn
been, waardoor hij de resterende jaren mank bleef. Enkele maanden later
brak hij zelfs een arm. Maar ondanks deze obstakels stopte hij nooit met
reizen. Zijn reizen brachten hem naar de Verenigde Staten en de ZuidAmerikaase landen Argentinië, Uruguay en Brazilië waar hij een reeks
cursussen gaf over de theorie van het schaken.
Hij toerde ook door heel Europa, van Spanje naar de Sovjet-Unie.
Réti was ook een uitstekend blindschaker en hij speelde ooit blind tegen 29
man, een wereldrecord toen, en zoals hij zelf grapte 29 omdat er niet meer goede spelers in de club
aanwezig waren. Réti is ook de man van het Réti-manoeuvre (zie artikel Eindspel) en de man die
Capablanca na 10 jaar (eindelijk) zijn eerste nederlaag kon toebrengen in New York 1924.
Verder is Réti gekend in de schaakgeschiedenis vanwege zijn hypermoderne visie op de opening,
het Réti-systeem, waarbij je het centrum niet moet bezetten met pionnen maar moet bestoken met je
lopers en paarden.
Een week na zijn 40e verjaardag overlijdt hij in Praag aan roodvonk.
Zijn gedetailleerd levensverhaal, uitgeschreven door zijn broer Rudolph Réti kan je lezen op:
http://www.chesshistory.com/winter/extra/reti.html
Het Réti-systeem.
Vanaf 1923 zien we Réti regelmatig uitpakken met zijn openingssysteem. Het begint met 1.Pf3 , een
Lg2 fianchetto en ten gepaste tijde de opstoot c4. Hierbij een schitterende partij uit die periode
tegen Rubinstein. Het wordt een soort omgekeerd Benko-gambiet. Geniet je even mee ?
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Réti, Richard - Rubinstein, Akiba (Karlsbad, 1923)
1.Pf3 d5 2.g3 Pf6 3.Lg2 g6 4.c4 de
karakteristieke zetten van het Réti-systeem
zijn hiermee gespeeld.
4...d4 vandaag is ...c6 of ...Lg7 de theoretische
aanbeveling.
5.d3 Lg7 6.b4 0–0 7.Pbd2 c5 8.Pb3 cxb4

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zpp+-zppvlp'
6-+-+-snp+&
5+-+-+-+-%
4-zpPzp-+-+$
3+N+P+NzP-#
2P+-+PzPLzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy
en hier is hij dan, de omgekeerde Benko.
9.Lb2 Pc6 10.Pbxd4 Pxd4 11.Lxd4 b6 12.a3
Lb7 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpl+-zppvlp'
6-zp-+-snp+&
5+-+-+-+-%
4-zpPvL-+-+$
3zP-+P+NzP-#
2-+-+PzPLzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

actieve stelling te bereiken en dus staat wit nu
positioneel beter.
14...Dc7 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zplwq-zppvlp'
6-zp-+-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+P+-+-+$
3tR-+P+NzP-#
2-vL-+PzPLzP"
1+-+QmK-+R!
xabcdefghy
Wit aan zet.
15.Da1! mooi ! Dit verhoogt niet enkel de
druk op pion a7 maar ook op de lange
diagonaal a1–h8.
15...Pe8 16.Lxg7 Pxg7 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zplwq-zppsnp'
6-zp-+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+P+-+-+$
3tR-+P+NzP-#
2-+-+PzPLzP"
1wQ-+-mK-+R!
xabcdefghy
Is 17.Txa7 nu een aanrader of niet ?

Wit aan zet. Wat dreigt er ? (makkie)
Er dreigt 13...LxPf3 en 14...DxLd4.
Vandaar dus 13.Lb2 bxa3 14.Txa3 en net
zoals in de gewone Benko komt er druk op de
a- en b-pion van de tegenstander. In tegenstelling tot de gewone Benko heeft wit hier zelfs
geen pion-offer voor moeten brengen om deze

17.0–0 uiteraard niet 17.Txa7? wegens
17...TxTa7 18.DxTa7 Ta8! en Dameverlies.
17...Pe6 18.Tb1 stukken activeren is de
boodschap. Door deze actieve zet dreigt wit nu
plotseling wel 19.Txa7 want nu is 19...TxTa7
20.DxTa7 Ta8 21.Dxb6! mogelijk.
18...Lc6 verdedigt pion a7. Diagram
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XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-wq-zpp+p'
6-zpl+n+p+&
5+-+-+-+-%
4-+P+-+-+$
3tR-+P+NzP-#
2-+-+PzPLzP"
1wQR+-+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-wq-zpp+p'
6-zp-+-+p+&
5zp-snP+-+-%
4-+P+l+-+$
3tR-+-+NzP-#
2-+-+PzPLzP"
1wQ-+R+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet organiseert een dreiging.

Wit aan zet.

19.d4! zowat alle witte stukken staan optimaal
opgesteld en wit oordeelt dat het nu tijd is om
aan te vallen in het centrum en dreigt metéén
een pionvork met d5 en stukwinst.
19...Le4 20.Td1 Diagram

22.Pd4! wit laat toe dat zijn fianchetto-loper
geruild wordt omdat hij met zijn paard naar
een sterk veld op c6 wil huppelen.
22...Lxg2 23.Kxg2 Tfd8 24.Pc6 Td6 25.Te3
drukt op het nul-verdedigd punt e7.
25...Te8 zwart oordeelt dat 25...e6 de zwarte
Koningsstelling te veel verzwakt (Df6 enz.).
26.De5 wit wil verzwakkingen uitlokken zodat
hij een gaatje kan vinden om Kg8 te belagen.
26...f6 27.Db2 opdracht volbracht. Zwart zit
nu met een gat op e6 en wit gaat nu druk
zetten op een andere zwakte, die van b6.
27...e5 28.Db5 Kf7 29.Tb1 Pd7 het enige om
pion verlies te vermijden.
30.f3 Tc8 31.Td3 e4 zwart wil al strijdend ten
onder gaan, en hoopt zo op enige activiteit.
32.fxe4 Pe5 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-wq-zpp+p'
6-zp-+n+p+&
5+-+-+-+-%
4-+PzPl+-+$
3tR-+-+NzP-#
2-+-+PzPLzP"
1wQ-+R+-mK-!
xabcdefghy
Waarom niet 20...Dxc4 ?
Op 20 ...Dxc4? volgt namelijk 21.Pd2! en Ld4
gaat in de doos.
20...a5 21.d5 Pc5 Diagram

Open van Geraardsbergen
Zaterdag 11 Aug tot woensdag 15 Aug
Info + inschrijven : zie website
http://users.skynet.be/vptd/

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+-wq-+k+p'
6-zpNtr-zpp+&
5zpQ+Psn-+-%
4-+P+P+-+$
3+-+R+-zP-#
2-+-+P+KzP"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
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33.Dxb6! mooi ! maar ook het "normale"
33.PxPe5 fxPe5 geeft wit een behoorlijk
voordeel.
33...Pxc6 na het alternatief 33...PxTd3
34.exPd3 heeft wit een ijzersterk pionnencentrum dat zwart nooit kan afremmen.

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+-wq-+k+p'
6-wQntr-zpp+&
5zp-+P+-+-%
4-+P+P+-+$
3+-+R+-zP-#
2-+-+P+KzP"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
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wit niet enkel een pion meer heeft, maar
bovendien over een ijzersterke vrijpion
beschikt.
39.d4! uiteraard niet 39.Txh7? Txc5 en de
belangrijke positionele troef (c5-vrijpion) is
verdwenen.
39...Ta6 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7+R+-+-+p'
6r+-+-zpp+&
5zp-zP-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-+KzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet speelt nu een superzet.

34.c5!! een zeer mooie maar nodige tussenzet
want na 34.dxPc6? Txc6 heeft zwart het ergste
gehad en is de stelling bijna terug in
evenwicht.
34...Td7 35.dxc6 Txd3 36.Dxc7+ Txc7
37.exd3 Txc6 38.Tb7+ Ke8 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7+R+-+-+p'
6-+r+-zpp+&
5zp-zP-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+P+-zP-#
2-+-+-+KzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
Wit heeft niet enkel een pion meer, maar ook
een beresterke vrijpion op c5 die zwart veel
kopzorgen zal bezorgen. Een voorbeeld van
Toreneindspel dat moeilijk te houden is omdat

40.Tb6!! subliem en zeer mooi gerekend van
Réti. Dit levert een bijkomende pion op want
40...TxTb6? 41.cxTb6 Kd7 42.e5! en wit
maakt een tweede vrijpion op de e-lijn en de
zwarte monarch is niet bij machte beide
vrijpionnen af te stoppen (zie "regel van 7" in
tijdschriftje 2018-08). 40...Ta8 41.Txf6 a4
42.Tf2 de toren moet de a-pion blokkeren.
42...a3 43.Ta2 Kd7 44.d5 g5 45.Kf3 Ta4
46.Ke3 h5 47.h4 gxh4 48.gxh4 Ke7 49.Kf4
Kd7 50.Kf5 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+k+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-zPP+K+p%
4r+-+P+-zP$
3zp-+-+-+-#
2R+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
en Rubinstein gaf zich hier gewonnen. 1-0
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Richard Réti gaat in de fout
Een grootmeester maakt heel uitzonderlijk af en toe ook eens een foutje, en hier zijn enkele
voorbeelden waarbij RR zich vergist. Doe jij het beter ?

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7vl-+-+pzpp'
6p+-+-+-+&
5+p+-+-+-%
4-zP-+N+-wq$
3zP-+R+Q+P#
2-vL-+-zPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-tr-tr-mk(
7wq-+-+-snp'
6p+-+l+psN&
5+-+-wQpzP-%
4-+-zP-+-+$
3+-+L+-+-#
2P+-+-+-zP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

RR 1: Kies uit 22...DxPe4 of 22...TxPe4.

RR 4: Kies uit 29.Tb4 of 29.Tf4.

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zpp+ltR-+p'
6-+p+-zpp+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-sNP+$
3+P+-+P+-#
2-zPPmK-+P+"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+pzp-'
6-+-+r+-+&
5+L+-+-+-%
4Pzp-zP-+-+$
3+l+PmK-zPP#
2-vL-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

RR 2: Kies uit 24...TxTe7 of 24...Tad8.

RR 5: Kies uit 43.Kf4 of 43.Kd2 of 43.Kf2.

XABCDEFGHY
8-mk-+-+-+(
7+p+-+p+-'
6-+pwQp+-+&
5+-+pzPp+-%
4p+-wq-zP-+$
3+-tRN+-zP-#
2-+P+-+rtr"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+ktr(
7+p+-zpp+-'
6-+p+q+p+&
5+-+-+-+-%
4P+-wQ-+-+$
3+-zPP+-zP-#
2-+-+P+-sn"
1tR-+-mK-tR-!
xabcdefghy

RR 3: Kies uit 36...Kc8 of 36...Ka7.

RR 6: Kies uit 28.De4 of 28.Df2 of 28.Kd2.
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RR 1:

Uit Berger -Réti (1908)
De enige juiste zet is 22...DxPe4.
In de partij koos Réti voor 22...TxPe4 ? en kwam na 23.g3! De7 24.Td7!
(dubbelaanval) Te1+ 25.Kg2! De2 26.TxTe1 in een verloren stelling want na
26...DxTe1 27.TxLa7 heeft hij een stuk verloren.

RR 2:

Uit Mieses - Réti (1908)
Juist is 24...TxTe7, want na het gespeelde 24...Tad8? kwam er 25.TxLd7! en
zwart kon opgeven wegens stukverlies (25...TxTd7 26.TxTe8+).

RR 3:

Uit Weenink - Réti (1923)
Na 36...Ka7 ?? ging het met 37. Tc5! snel berg af.
Er volgde nog 37...b6 (gedwongen) 38.Dc7+ (natuurlijk wint 38.Txc6 ook)
38...Ka6 39.Dc8+ Ka7 40.Txc6 en opgave.
Zwart had dus 36...Kc8 moeten spelen wat mogelijk tot eeuwig schaak had
geleid.

RR 4:

Uit Réti - Wolf (1922)
Na 29.Tb4 ? kwam er 29...De7 (dubbelaanval) en na 30.d5 (wanhoopspoging)
Txd5 kon wit opgeven.
Wit had dus 29.Tf4 moeten spelen waarna geen dubbelaanval mogelijk was
geweest.

RR 5:

Uit Réti - Lasker Emmanuel (1924)
Als je de stelling goed bekijkt zie je dat zwart reeds een gevaarlijke vrijpion op
b4 heeft, en dat deze enkel nog door Lb2 gestopt kan worden. Wit moet dus
verhinderen dat zwart met zijn Toren kan binnendringen om Lb2 te verjagen, en
dit kan best met 43.Kd2! waarna de partij nog ongeveer in evenwicht is.
Réti speelde echter 43.Kf4? en kon opgeven na 43...Te2 44.Lc1 Tc2 45.Le3
Ld5! controleert veld a8 en ruimt de baan voor de b4-pion.
Ook na 43.Kf2? Ld1! kan de zwarte Toren weer binnendringen en de weg
vrijmaken voor de b4-pion.

RR 6:

Uit Réti - Colle (1925)
Reti koos hier tegen Colle verkeerdelijk voor 28.Kd2? en kon na 28...Pf3+!!
opgeven want na 29.exPf3 Th2+ 30.Kc1 De2 loopt het mat.
Een wreed accident ....

Oplossing rekenknobbel
In het nummer 2018-11 stond dat je het kwadraat van een getal "T5" makkelijk als volgt berekend:

a. Het getal eindigt steeds op "25"
b. Ervoor komt "T maal (T+1)"
Vb : 35 in kwadraat ==> 3 maal (3+1) = 12, dus 25 en ervoor 12 geeft 1225.
Hoe komt dit ?
We gebruiken hiervoor de gekende formule (a+b)2 = a2 + 2ab + b2
Het getal T5 kan men schrijven als "10T + 5" en dus wordt naar analogie van (a+b)2 :
(10T+5)2 = (10T)2 + 2x10Tx5 + 52 of dus 100T2 + 100T + 25 of dus 100T(T+1) + 25
Dit is dit "25 en ervoor T maal (T+1)".
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Een interessante remise-partij
De nu volgende partij is gekend als één van de meest interessante remise-partijen uit de schaakliteratuur waarbij Réti zijn beste verdedigingskunsten boven moet halen tegen de (toekomstige)
wereldkampioen Aljechin.
In zijn boek "My best games of chess 1908-1923" becommentarieert Aljechin deze partij en heeft
hij lof voor het mooie weerwerk dat Réti op het bord bracht.
Opmerkelijk is dat FRITZ op meerdere zetten betere voortzettingen voor wit (Aljechin) zag. Ik geef
ze hier en daar ter illustratie mee.

Alekhine, Alexander - Réti, Richard (Wenen 1922)
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6 5.Pc3
b5 6.Lb3 Lc5 7.Pxe5 Pxe5 8.d4 Ld6 9.dxe5
Lxe5 10.f4 Lxc3+ 11.bxc3 Diagram

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7+-zpp+pzpp'
6p+-+-sn-+&
5+p+-+-+-%
4-+-+PzP-+$
3+LzP-+-+-#
2P+P+-+PzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy
Is 11...Pxe4 een speelbare optie ?
Deze zet zorgt voor veel complicaties maar
lijkt wel speelbaar te zijn want 11...Pxe4 en nu
zijn zowel 12.Ld5 Pxc3 als 12.Dd5 De7
13.DxTa8 Pg3+ bevredigend voor zwart.
Mogelijk baarde de variant 12.Lxf7+ KxLf7
13.Dd5+ Kf6 14.DxTa8 Réti meer kopzorgen
en tegen superster Aljechin verkiest hij
begrijpelijkerwijze een rustiger spel.
Hij kiest daarom voor 11...0–0 12.e5! c5
13.La3 Aljechin geeft deze zet in zijn boek
een groot uitroepteken, terwijl FRITZ hem
amper op 0.2 rekent en een duidelijke
voorkeur heeft voor 13.Df3 met 1.4
waardering.
13...Da5 en weer geeft Aljechin deze zet een
uitroepteken, terwijl FRITZ 13...Lb7 veel
sterker rekent.
14.0–0 Dxa3 15.exf6 c4 16.Dd5 wit doet een
dubbelaanval in die zin dat hij niet enkel Ta8
bedreigt, maar ook 17.Dg5 g6 18.Dh6 en
19.Dg7 mat dreigt. Diagram

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+-+p+pzpp'
6p+-+-zP-+&
5+p+Q+-+-%
4-+p+-zP-+$
3wqLzP-+-+-#
2P+P+-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
Zwart aan zet (moeilijk).
Er is maar één zet die zwart in de partij kan
houden. Het is 16...Da5!! en zwart heeft nu
alle gevaar ontkracht want hij kan nu op
17.Dg5 Db6+ en 18...Dxf6 of op 17.DxTa8
Db6+ en 18...Lb7 spelen.
17.fxg7 Db6+ 18.Kh1 Kxg7 19.Lxc4 Lb7
20.De5+ Df6 21.Ld3 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7+l+p+pmkp'
6p+-+-wq-+&
5+p+-wQ-+-%
4-+-+-zP-+$
3+-zPL+-+-#
2P+P+-+PzP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
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21...Tfe8! zwart biedt hiermee een 2e pion aan
maar zou dan na 22.DxDf6+ KxDf6 23.Lxh7
via 23...Te2 veel aanvallende activiteit als
compensatie krijgen.
22.Dh5 wit wil het initiatief behouden en
bedankt voor de pion. Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+r+-+(
7+l+p+pmkp'
6p+-+-wq-+&
5+p+-+-+Q%
4-+-+-zP-+$
3+-zPL+-+-#
2P+P+-+PzP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
22...h6 een bijna machinale zet die velen onder
ons zouden spelen, maar beter is 22...Le4!?
wat na 23.LxLe4 TxLe4
24.Dg4+ Kh8
25.Dxd7 Te2 zwart goede compensatie geeft.
23.Dg4+ Kh8 24.Dxd7 Te7 25.Dd4 Dxd4
26.cxd4 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+-+-mk(
7+l+-trp+-'
6p+-+-+-zp&
5+p+-+-+-%
4-+-zP-zP-+$
3+-+L+-+-#
2P+P+-+PzP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy
Zwart aan zet. Hoe evalueer je deze stelling ?
Als evaluatiemethode gebruik ik KAMP.
K (veiligheid Koning) = een klein voordeeltje
voor zwart vanwege de druk door Lb7 op g2.
A (activiteit stukken) = zwart staat iets actiever
en kan nu Ta8 ontwikkelen via d8 met aanval
op pion d4. Voordeel zwart.
M (materiaal) = wit heeft voorlopig 2 pionnen
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meer. Duidelijk voordeel voor wit dus.
P (pionstructuur) = de zwakte van wit
(voorlopig d4) kan aangevallen worden.
Eindconclusie: klein voordeel voor wit want
wit heeft duidelijk materieel voordeel en
zwart heeft daar maar een kleine compensatie
voor.
26...Td8 27.f5 wit doet geen moeite i.v.m.
pion d4 maar wil nu met 28.f6 een matnet rond
Kh8 bouwen.
27...f6 Réti is onder de indruk en verhindert dit
plan.
28.Tae1 wit activeert zijn laatste stuk en
betwist de open e-lijn. Diagram

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-mk(
7+l+-tr-+-'
6p+-+-zp-zp&
5+p+-+P+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+L+-+-#
2P+P+-+PzP"
1+-+-tRR+K!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
28...Tg7 bittere noodzaak want na 28...TxTe1
29.TxTe1 of 28...Tde8 29.TxTe7 kan zwart de
d4-pion niet slaan.
29.Le4 hoogtijd om Lb7 uit te schakelen.
29...Txd4 oef ! nog slechts 1 pion achterstand.
30.Lxb7 Txb7 31.Te6! wit komt hiermee terug
een 2e pion voor. Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+r+-+-+-'
6p+-+Rzp-zp&
5+p+-+P+-%
4-+-tr-+-+$
3+-+-+-+-#
2P+P+-+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
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31...Kg7 Réti vermijdt vooral dat wit na
32.Txf6 een sterke vrijpion op de f-lijn krijgt.
32.Txa6 Tc4 33.Tf3 aangezien wit de 2e pion
voorsprong toch niet kan houden na 33.Tf2
Tbc7 krijgt zwart hem dus cadeau.
33...Txc2 34.h3 Kf7 35.Tg3 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+r+-+k+-'
6R+-+-zp-zp&
5+p+-+P+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-tRP#
2P+r+-+P+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy
Vraag 1: Heeft zwart nog remise-kansen ?
Vraag 2: Wat dreigt wit en hoe anticiperen ?
Antwoord 1: het is een (dubbel) toreneindspel
met slechts 1 pion minder. Bovendien heeft wit
nergens een gevaarlijke vrijpion, en indien de
b5-pion tegen de a2-pion kan geruild worden
is het een quasi zeker remise-toreneindspel.
Antwoord 2: Wit dreigt natuurlijk 36.Tg6 en
pion f6 en h6 gaan verloren.
Réti lost dit op met ... 35...Tf2 36.Tg6 Txf5
37.Txh6 weer een pionnenruil moet Réti
gedacht hebben. Hoe meer pionnen er worden
geruild hoe groter zijn overlevingskansen
immers worden. 37...Kg7 38.Th4 b4 39.Tg4+
Kf7 40.Tg3 Tfb5 41.Tb3 Kg6 42.Kh2 Tc5
43.Ta4 Tcb5 44.h4 T5b6 45.Kh3 Tb8 46.g3
f5 47.Ta5 Tc8 48.Tf3 Tf6 49.Kg2 Tc3 50.Ta8
Txf3 51.Kxf3 Tc6 52.Tg8+ Kf6 53.Tf8+ Kg6
54.Tb8 Tc4 55.Tb6+ Kg7 56.h5 Td4 57.Tc6
Te4 58.Tg6+ Kf7 59.g4 een laatste poging
schrijft Aljechin in zijn boek.
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+k+-'
6-+-+-+R+&
5+-+-+p+P%
4-zp-+r+P+$
3+-+-+K+-#
2P+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
59...Txg4! 60.Txg4 fxg4+ 61.Kxg4 Kg7

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-mk-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+P%
4-zp-+-+K+$
3+-+-+-+-#
2P+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
en wit aan zet aanvaarde nu het remise
voorstel omdat hij met zijn te ver opgerukte
h5-pion niets meer kan forceren.
Inderdaad, wit heeft 5 zetten nodig om de b4pion te slaan, en dan zal zwart Kh6 - Kxh5 Kg6 - Kf6 - Ke6 spelen en zo nog net tijdig op
veld c8 geraken waarmee hij de promotie van
a2 kan voorkomen.
Mocht de witte h-pion op h4 (of nog verder op
h2 of h3) gestaan hebben, had wit makkelijk
gewonnen.

Kampioenschap van België 2018
van Zat 28/07 tot Zat 04/08

9 Rondes

Complexe Sportif de Roux (Charleroi)
drie groepen (A-B-C) volgens Elo-sterkte
Totaal aan prijzen voor 7.500€

www.tipc.be of Robert Romanelli : 0741/211740 of robert.romanelli53@gmail.com
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Combi's Réti
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zpp+-+-zpp'
6P+p+-+r+&
5+PzPp+-+-%
4-sN-zP-zp-sn$
3+-+-tr-+P#
2-vLR+-+P+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+rsnk+(
7+-tr-+p+-'
6-zpNtR-+pzp&
5zpPwq-sn-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-+-sN-zP-#
2-wQ-+-zPKzP"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

R 1: Zwart aan zet.

R 4: Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pmk-'
6R+-+-+-tR&
5+-+-+-mK-%
4-+-+p+-+$
3+-+-zP-zP-#
2-+-+-tr-zP"
1+-tr-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+rmk-+(
7+-zpq+-zp-'
6-+pzp-zpRzp&
5+-sn-trP+-%
4p+l+P+-wQ$
3zP-sN-+-tR-#
2-zPL+-+PzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

R 2: Zwart aan zet.

R 5: Zwart aan zet.

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zpQtR-+-zpp'
6-+-+psn-+&
5+R+P+-+-%
4-zp-+q+-+$
3+-+-vl-zPK#
2-zP-+PzP-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-+-+-mk(
7+-zp-wq-+-'
6-+lzp-zp-+&
5zp-zp-snPzpP%
4P+P+P+-tr$
3+PvL-+-tRP#
2-+-wQ-+L+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

R 3: Zwart aan zet.

R 6: Zwart blundert hier met 55...Lxe4 ?
Wat speelt wit daarop ?
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R1

Uit Selezniev - Réti (1922)
1...Te1+ en opgave want 2.Kh2 Txg2+! 3.TxTg2 Pf3#.

R2

Uit Koenig - Réti (1922)
1...f6+! en opgave want na 2.Thxf6 of 2.Taxf6 of 2.Kh5 volgt telkens 2...Tc5+
met Torenwinst.

R3

Uit Reca -Réti (1924)
1...Df5+ 2.Kg2 Dxf2+ 3.Kh3 Df1+ en opgave want 4.Kh4 g5#.

R4

Uit Réti - Capablanca (1924)
Dit is de partij waarin wereldkampioen Capablanca voor het eerst in 10 jaar tijd
verloor.
Er volgde 1.T1d5! en Capa gaf op want 1...Pc4 2.TxDc5 PxDb2 3.Tc2 Pa4
4.Pd5! en 5.Pf6+ wint materiaal.

R5

Uit Kmoch -Réti (1926)
1...Dxf5! en zwart kwam in het voordeel. Er volgde 2.Txf6+ DxTf6 3.Tf3 T8e6
en wit kan nu Df6 slaan, maar zwart heeft dus in ruil voor de Dame de 2 Torens
gekregen. Een goede deal die hem uiteindelijk de winst zou opleveren.

R6

Uit Réti - Janowski (1926)
Na de blunder van Janowski 55...Lxe4 ? volgde er 56.LxLe4 TxLe4 57.Dd5
met dubbelaanval op beide torens en zwart verloor materiaal.
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Het Réti-manoeuvre
Je hebt er ongetwijfeld al van gehoord, want het Réti-manoeuvre is wereldberoemd.
Richard Réti publiceerde deze eindspelstudie in 1921 en het verbaasde de hele schaakwereld.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mK(
7+-+-+-+-'
6k+P+-+-+&
5+-+-+-+p%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

1.Kg7! h4 2.Kf6 h3 [of 2...Kb6 3.Ke5 h3
(3...Kxc6 4.Kf4) 4.Kd6 h2 5.c7 h1D 6.c8D]
3.Ke7 h2 4.c7 Kb7 5.Kd8 h1D 6.c8D+
remise.
Door zijn bizarre trajectkeuze vervult Kh8 dus
twee taken, de achtervolging van de h5-pion
en tevens nadert hij zijn eigen c6-pion.

Wit aan zet ...houdt remise !!

Roger Missiaen (1925 - 2018)
Op 19 juni overleed op 93 jarige leeftijd Roger Missiaen.
Bij de iets oudere generatie is deze West-Vlaming ongetwijfeld wel gekend.
Hij was met Van Diest en Vandecasteele, één van de Drie Musketiers in
eindspelstudie. In de jaren '70 - '80 was eindspelstudie nog iets voor
gepassioneerde onderzoekers die thuis alle varianten nauwgezet onderzochten.
In het boek "Endgame Challenge" van John
Nunn verscheen deze studie van hem (n° 162).

XABCDEFGHY
8k+-+-vl-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+l+-+-+-#
2-+R+-+K+"
1+-+L+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet wint.
Met het éénvoudige 1.Tc8+? Kb7 2.TxLf8
LxLd1 kan wit (bij goed spel van zwart) met
Toren tegen Loper geen winst forceren.
Meer details op:

De oplossing: 1.Lf3+ Ka7 (1...Kb7?? 2.Tb2)
2.Tc3! Le6 (2...La4? of 2...La2? 2.Tc8! )
3. Tc6 Lb3 (alle anderen zijn stukverlies)

XABCDEFGHY
8-+-+-vl-+(
7mk-+-+-+-'
6-+R+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+l+-+L+-#
2-+-+-+K+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
4.Kh1!! (tempodwang)
4...Lb4 (alle anderen zijn stukverlies)
5.Tc1 Lg8 6.Tg1 Le6 7.Tg7+ Kb6 8.Tg6
met eindelijk stukwinst en wit zal zwart nu wel
mat krijgen.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2231538740193604&set=pcb.2231540296860115&type=3&theater

Willem Penninck
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Eindspel - Mission Impossible (deel 2)
In dit korte deel enkele voorbeelden van het bekende Réti-manoeuvre.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4pmK-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-zP-+"
1+k+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+-+-'
6-+p+-zP-mk&
5mK-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Wit aan zet.

Uit Yates -Marshall (1929).
Met 1...Kb2! (dreigt 2...a3) 2.Kxa4 Kc3! 3.f4
Kd4 zit zwart in het vierkant en is het remise.

Normaal zou zwart hier met zijn 2 verbonden
vrijpionnen moeten winnen, doch na 1.Kb6
Kg6 2.Kxb7 c5 3.Kc6 c4 4.Kd5 c3 5.Ke6!
c2 6.f7 c1D 7.f8D is het onverhoopt remise.

XABCDEFGHY
8-mK-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-zp-+-+-+&
5+-mk-+-+-%
4-+-+-+P+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-mK-+-+(
7+-+-+-+p'
6-+-mk-+-+&
5zP-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Wit aan zet.

1.Kc7 b5 2.Kd7 er dreigt nu na 2...b4 3.g5!
en na 5...b1D volgt er 6.g8D met gelijk spel.
Vandaar dus 2...Kd5 3.Ke7 en na 3...b4 dreigt
er weer 4.g5 enz. remise. Dus speelt zwart
3...Ke5 4.Kf7 Kf4 5.Kf6! dreigt 6.g5, dus
5...Kxg4 en nu 6.Ke5! en wit staat in het
vierkant van pion b5 die nu dus kan
geneutraliseerd worden. Remise.

Wit moet enkele goocheltrucjes gebruiken om
de zwarte h-pion te stoppen. Hij start met
1.Kc8!! Kc6 (anders 2.a6 en wit wint)
2.Kb8!! Kb5 (anders 3.a6 en wit wint)
3.Kb7! Kxa5 (anders 4.a6 en wit wint)
4.Kc6! en na 4...h5 5.Kd5 zit wit in het
vierkant van de h5-pion waardoor de partij
remise wordt.
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De Belgische schaakstructuur
De Belgische schaakstructuur bestaat uit 4 niveaus.
In Vlaanderen zijn de clubs per provincie gebundeld in een Liga.
We hebben dus vijf Vlaamse Liga's (sommige groot, andere klein) die
elk afzonderlijk eigen initiatieven nemen en o.a. de provinciale
toernooien organiseren voor volwassenen en jeugdspelers en scholen.
Deze vijf Liga's worden overkoepeld door de Vlaamse
Schaakfederatie (VSF) die enkele taken heeft zoals het verzekeren van
elk lid, uitgeven van het ledentijdschriftje VSD, (laten) organiseren
van de jaarlijkse Vlaamse kampioenschappen zoals school- jeugd- en
volwassen kampioenschappen.
Op nationaal vlak hebben we dan de Koninklijke Belgische
schaakbond (KBSB) die de VSF en de FEFB (Fédération Echiquéenne
Francophone de Belgique) en de SVDB (Schachverbandes des
Deutschsprachigen Belgien) overkoepelt. De KBSB die naast de
organisatie van de Nationale Interclub ook tal van Nationale
Kampioenschappen subsidieert, verzekert tevens de nationale Eloverwerking en coördineert de verwerking voor FIDE Elo. Een
belangrijke taak is ook deze van de Internationale uitzendingen naar
(bepaalde) Internationale toernooien zoals Schaakolympiades of WKtoernooien.
Op elk bestuursniveau (Liga, VSF, KBSB) heb je enkele bestuurders
(allemaal vrijwilligers) die het dagelijks bestuur verzekeren en
jaarlijks op hun Algemene Vergadering (AV) verslag uitbrengen over
hun uitgevoerde en geplande activiteiten en het budget voor het
nieuwe seizoen voorleggen ter stemming.

De 4 niveau's
Club
Club

Club
Club

Liga

Liga
VSF

FEFB

SVDB

KBSB

FIDE

In voorbereiding van de Algemene Vergadering VSF 2018 wil het VSF-bestuur beter kunnen
inschatten wat de Vlaamse schakers "willen" of "net niet willen", en ze heeft daarom een korte
enquête van 3 vragen uitgewerkt waarvoor we Uw medewerking vragen.
Vraag 1:

Lidgeld : vandaag betaalt U 4 € voor de aansluiting bij VSF, waarvan er 1,75 € naar
spelersverzekering gaat. Er blijft dus slechts 2,25 € over voor de schaakwerking VSF.
Met meer financiële middelen kan VSF meer inzetten op o.a. schoolschaakwerking
en een jaarlijks normentornooi voor onze sterke (jeugd)spelers.
Kan U daarom instemmen met een lidgeldverhoging van hetzij:
- 5 € verhoging (totaal dus 9 €)
- 3 € verhoging
- 1 € verhoging
- neen, geen verhoging

Vraag 2:

Wat denkt U van het digitale ledentijdschrift "Vlaanderen.Schaakt.Digitaal" ?
- inhoudelijk evaluatie ? (1 (zeer slecht) tot 5 (zeer goed))
- welke aanpassingen zijn nodig ? Heb je zelf suggesties ?

Vraag 3:

Wat zou VSF zeker beter moeten doen of heb je bepaalde suggesties ?
Alle commentaar is welkom !!

Geef Uw mening, vul de enquête in op
https://goo.gl/forms/hmnG3GfovuD0RWaA3

Vlaanderen Schaakt Digitaal
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Het VSF-ledenblad verschijnt op de 1e en de 15e van elke maand,
behalve in juli en augustus met enkel een nummer op de 1e van de maand
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Open van Gent in cijfers - "Podium" WK-65+

Shakhriyar Mamedyarov wint Biel 2018
De supergrootmeester met de onmogelijke naam Shakhriyar Mamedyarov wint in
Biel het suppertreffen met Carlsen, Vachier-Lagrave, Svidler, Navara en Georgiadis.
Mamedyarov (2801 Elo en 33 jaar) staat 3e in de wereldranking en komt van
Azerbeidzjan, het schaakland bij uitstek (Kasparov, Radjabov enz.).
Meer kan je lezen op https://www.bielchessfestival.ch/Homepage.html

Redactie/auteur: Jan Gooris
mag niet openbaar op het Internet
geplaatst worden

vlaanderen.schaakt.digitaal@gmail.com

Verantwoordelijke uitgever:
VSF vzw
schaakfederatie.be
Maatschappelijke zetel:

Lindestraat 81,
BE-2800 Mechelen
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Summiere toernooi-kalender 2018
28 Jul - 04 Aug

Kampioenschap van België

Charleroi

www.tipc.be

11 - 15 Aug

34e Open Geraardsbergen

Geraardsbergen

http://users.skynet.be/vptd/

12 - 16 Aug

Brugse Meesters

Brugge

www.brugsemeesters.be

18 - 26 Aug

18e Open Brasschaat

Brasschaat

http://open.brasschaak.be/

08 Sep

Jeugdcriterium

Leuven

22 Sep

BK Blitz 2018

Huizingen

www.skdworp.be

VSF-mededelingen
1. VSF wil de oude VSF-archieven (verslagen - notulen - resultaten enz.) niet langer bewaren. Het
betreft een volume van ongeveer 5m³. Indien iemand interesse heeft aan deze archieven graag snel
een seintje, zoniet worden ze vernietigd.
2. De VSF-enquête heeft tot nu toe slechts een 50-tal reacties opgeleverd.
Graag meer leden die hun mening geven. Doe het hier . Er zijn slechts 3 vragen:
- kan je instemmen met een lidgeldverhoging van 1€ of 3€ of 5€ ?
- wat is jouw evaluatie van dit ledentijdschriftje (VSD) ? (score van 1 tot 5)
- wat zou VSF zeker beter moeten doen ?
3. De clubs 309 - 320 en 471 brachten de juiste prognose uit i.v.m. het WK-Rode Duivels.
Zij winnen een clubsimultaan met Daniel Dardha, wereldkampioen blitz.
4. Prognose Belgisch Experten kampioen 2018

Dgebuadze
Malakhatko

Het Belgisch Kampioenschap gaat deze week door in
Charleroi van 28 jul tot 04 augustus en op vraag van VSF
gaven enkele clubs hun prognose.
Ringoir
De grote favoriet is GM Tanguy Ringoir.
Met dank aan de clubs
114 - 128 - 244 - 309 -313 - 401 - 713 - 737.

Hovhannisyan
Dardha
Docx

5. De VSF-Beker Rapid gaat door op : 13 Okt - 21 Nov - 15 Dec - 19 Jan - 16 Feb - 23 Mar.
Er wordt gespeeld in ploegen van 4 en er zijn 3 reeksen: "Open, <2000 en <1700".
Deelname is gratis. Reglement en inschrijven tot 30 Sep 2018 doe je hier.

Verzekering
Al de VSF-schakers zijn
verzekerd bij ARENA.
Details: VSF-website deel administratie
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Open van Gent 2018
Van 14 tot 18 juli trokken meer dan 260 schakers naar Gent.
De Arteveldestad is zowat het schaakmekka van België, en het traditionele
"Open van Gent" is er ondertussen aan zijn 41e editie toe en het lokt nog
steeds Grootmeesters, amateurs en schaakgenieters uit binnen- en buitenland.
In de "Open-reeks" traden 218 spelers aan en die reeks werd gewonnen door
Amerikaan IGM Moradiabadi (foto) met 7,5/9. Op een gedeelde tweede
plaats staan o.a. de Belgen IM Stefan Docx en IGM Bart Michiels.
De aparte "reeks 55+", met 47 deelnemers, werd gewonnen door Michael
Richard (UK) met 4,5/5 en op een gedeelde 2e plaats vinden we voormalig
Belgisch Kampioen Robert Schuermans en Valère De Buck terug.
Voor de gedetailleerde uitslagen verwijs ik graag naar www.kgsrl.be .
In de eerste ronde van een dergelijk toernooi zorgen de paringen meestal voor een "David tegen
Goliath"-toestand die soms zelfs gepaard gaan met een walk-over.
In het nu volgend partijtje loopt het echter niet zo vlot en was er bijna een verrassing in de maak.
De Goliath van dienst is Helmut Froeyman die trouwens ook een interessante schaakblog verzorgt.
Sarah Dierckens, die o.a. deelnam in het Belgisch Damesteam van de Schaakolympiade 2016, en
hier de rol van David vervult, kiest hier moedig voor de Ponziani om haar gerenommeerde
tegenstander op het verkeerde been te brengen.
Het lukt haar net niet maar zoals je kan zien op de
evaluatiecurve heeft ze toch een 10-tal zetten op (bijna)
+2 gestaan.

Dierckens, Sarah (1783) - Froeyman, Helmut (2290) [C44]
41th Eastman Open Gent 2018 KGSRL Gent (1.10), 14.07.2018

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.c3 de Ponziani.
3...Pf6 4.d4 Pxe4 5.d5 Lc5!? een tactische
voortzetting die volgens kenners de
weerlegging zou zijn van de Ponziani.
6.dxc6 Lxf2+ 7.Ke2 Lb6 een alternatief is
7...bxc6 Diagram

8.Le3 een begrijpbare keuze. Wit ontwikkelt
een stuk, neutraliseert Lb6 en verhindert Pf2.
FRITZ oordeelt echter dat 8.Dd5 een vol punt
beter zou zijn. Het tactisch kluwen dat dan
ontstaat is echter moeilijk te berekenen.
8...bxc6 vermijdt Dameruil.
9.Da4 Diagram

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzpp+pzpp'
6-vlP+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+n+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-+K+PzP"
1tRNvLQ+L+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zp-zpp+pzpp'
6-vlp+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4Q+-+n+-+$
3+-zP-vLN+-#
2PzP-+K+PzP"
1tRN+-+L+R!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Zwart aan zet.
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9...d5?! het ongewone 9...f5! 10.Pxe5 Dh4!
met een gevaarlijk oogje op Da4 is iets beter.
10.Lxb6?! FRITZ rekent 10.Dxc6+ als sterker.
10...cxb6 11.Dxc6+ Kf8 12.Pxe5 Natuurlijk
geen 12.DxTa8?? wegens 12...La6+.
12...Le6 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wq-mk-tr(
7zp-+-+pzpp'
6-zpQ+l+-+&
5+-+psN-+-%
4-+-+n+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+K+PzP"
1tRN+-+L+R!
xabcdefghy
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17.Te1! sterk gespeeld. Wit laat zich niet
intimideren door een gevaarlijke Pe4-zet, en
ontwikkelt een Toren tegenover de Dame.
17...Lxf3+ Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-tr(
7zp-+-wqpzpp'
6-zp-+-+-+&
5+-trp+-+-%
4-+-+n+-+$
3wQ-zP-+l+-#
2PzP-sNK+PzP"
1+-+-tRL+R!
xabcdefghy
Wit aan zet.

Kies uit 13.Pd2 of 13.Pf3.
13.Pf3! het vooruitgeschoven Paard stond daar
onveilig en door het terug te trekken
verhindert wit nu Dg5 of Dh4 en verstevigt zij
ook de controle van veld d4. Foutief is dan ook
13.Pd2? Tc8 14.Db5 PxPd2 15.KxPd2 Dg5+
en 16...DxPe5 stukverlies.
13...Tc8 14.Da4 De7 15.Da3 wit wil graag de
Dames ruilen zodat Ke2 makkelijker uit de
problemen kan geraken.
15...Tc5 geen interesse aan Dameruil.
16.Pbd2 Lg4! en plotseling staat Pf3 gepend
en dreigt zwart gevaarlijke dingen met Pe4.

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-tr(
7zp-+-wqpzpp'
6-zp-+-+-+&
5+-trp+-+-%
4-+-+n+l+$
3wQ-zP-+N+-#
2PzP-sNK+PzP"
1tR-+-+L+R!
xabcdefghy
Wit aan zet.

18.Pxf3! de juiste zet. Fout is daarentegen
18.gxLf3? Pxc3++ 19.Kf2 Dh4+ enz.
18...Pxc3+ 19.Kf2 Pe4+ 20.Kg1 g6 21.Ld3
wit kan eindelijk Lf1 in het spel betrekken.
Op d3 controleert hij veld c2 en kan hij
desnoods het sterke Pe4 afruilen.
21...Kg7 22.b4 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7zp-+-wqpmkp'
6-zp-+-+p+&
5+-trp+-+-%
4-zP-+n+-+$
3wQ-+L+N+-#
2P+-+-+PzP"
1+-+-tR-mKR!
xabcdefghy
Kies uit 22...Tc3 of 22...Tc7.
22...Tc7 op de blunder 22...Tc3?? volgt
natuurlijk 23.DxTc3+!!
23.Db2+ f6 om de stelling complex te houden
vermijdt zwart Df6 waarna wit de Dames had
geruild. Diagram
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7zp-tr-wq-mkp'
6-zp-+-zpp+&
5+-+p+-+-%
4-zP-+n+-+$
3+-+L+N+-#
2PwQ-+-+PzP"
1+-+-tR-mKR!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7zp-+-+-mk-'
6-zp-+rzpp+&
5+-+q+-+p%
4-zP-+p+-+$
3zP-+-tR-zP-#
2-wQ-sN-mK-zP"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Kies uit 31.Tc1 of 31.Dc3 of 31.b5.

24.Pd2! mooi gespeeld. Wit zet bijkomende
druk op de zwakke punten bij zwart, in casu
veld e4.
24...Te8 25.Lxe4 Diagram

31.Dc3? een ongelukkige zet die niets doet en
die veel voordeel weg geeft (zie evaluatiecurve
2 bladzijden terug). Wit had hier veel goede
zetten zoals bijvoorbeeld 31.b5 of 31.Tc1.
31...Tc6! zwart activeert de Toren met tempo
en maakt zich nu meester van de open c-lijn.
32.Db2 Tec8 er dreigt nu vernietigend ...Tc2.
Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7zp-tr-wq-mkp'
6-zp-+-zpp+&
5+-+p+-+-%
4-zP-+L+-+$
3+-+-+-+-#
2PwQ-sN-+PzP"
1+-+-tR-mKR!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Omdat zwart niets meer heeft na 25...dxLe4
26.Txe4 Dd7 27.TxTe8 DxTe8 28.Kf2 gaat
zwart op zoek naar iets beters en speelt ...
25...Tc6 26.Kf2 zodat Th1 ook in het spel
wordt betrokken.
26...Te6 27.Te3 dxe4 28.The1 het ergste is nu
achter de rug. De chaos is verdwenen en wit
heeft een kleine materiële voorsprong.
28...Dd6 activeert de Dame en bedreigt h2.
29.g3 Dd5 30.a3 h5 met de optie om eventueel
h4 te spelen om de Koningsstelling te
verzwakken. Diagram

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7zp-+-+-mk-'
6-zpr+-zpp+&
5+-+q+-+p%
4-zP-+p+-+$
3zP-+-tR-zP-#
2-wQ-sN-mK-zP"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
33.T1e2?! een nogal passieve keuze. Met
33.Txe4 Tc2 34.Te7+ Kh6 35.Dxf6 TxPd2+
36.T1e2 heeft wit nog remise.
33...Tc2 34.Db3 Txd2 35.Dxd5 Txd5 36.Txe4
Wit zit na deze afwikkeling in een eindspel
met 1 pion minder, maar .... een Toreneindspel
is de verdediger meestal gunstig gezind.
Er is dus nog hoop als je dit goed speelt !
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XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7zp-+-+-mk-'
6-zp-+-zpp+&
5+-+r+-+p%
4-zP-+R+-+$
3zP-+-+-zP-#
2-+-+RmK-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+r+k+-'
6-zp-+-zpp+&
5+-+-+-+p%
4PzP-+R+-+$
3+-+r+KzPP#
2-+-+R+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.
Wat dreigt er ?
Hoe anticiperen ?

Kies uit 41.T2e3 of 41.Kf2. Motiveer.
41.Kf2 beide zetten zijn voor FRITZ
ongeveer gelijkwaardig, maar ikzelf zou voor
41.T2e3 zijn gegaan zodat wit na 41...TxTe3+
42.TxTe3 (42.KxTe3?? Te7) in een Toreneindspel met 1 Toren is geraakt, en dit geeft
toch net iets meer remisekansen dan een
Toreneindspel met 2 Torens.
41...g5 42.a5?! verliest een bijkomende pion
waarna de partij verloren is. 42...bxa5 43.bxa5
Ta3 44.Te8 Txa5 45.Th8 Kg6 46.Tee8 Ta2+
47.Ke3 Ta3+ 48.Ke4 f5+ 49.Ke5 Te3# 0–1

Er dreigt 37.Te7+ en 38.Txa7.
Aangezien 36...Tc7 of 36...Td7 dit probleem
niet oplossen, moet zwart een actief stuk
tijdelijk terug "deactiveren".
36...Tf8 zodat Tf7 mogelijk wordt.
37.a4 wit wil zoveel mogelijk pionnen op de
Damevleugel afruilen om de remisekansen te
vergroten.
37...Tf7 38.Ke3 Tfd7 39.Kf3 Kf7 40.h3 Td3+

De grote kanonnen
Eind juni passeerde de Grand Chess Tour in Leuven.
Hierbij poseren deze supergrootmeesters op het balkon van het stadhuis. Herken je ze ?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 : Vladimir Kramnik

(RUS)

6 : Fabiano Caruana

2 : Levon Aronian

(ARM)

7 : Maxime Vachier-Lagrave (FRA)

3: Hikaru Nakamura

(USA)

8 : Shakhriyar Mamedyarov (AZE)

4 : Wesley So

(USA)

9 : Sergey Karjakin

5 : Anish Giri

(NED)

10 : Alexander Grischuk

(USA)

(RUS)
(RUS)
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David Roos zorgt voor sensatie !
In de 3e ronde van het Open van Gent, de dag dat de finale van het WK voetbal werd gespeeld, zat
"David" (Roos) op bord 4 en moest hij een "Goliath" van 2514 Elo te woord staan.
David bood prachtig weerwerk en .... hij won zelfs in een schitterende stijl.

Roos, David (2142) - Venkataraman, Karthik (2514) [B96]
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 Pf6 4.Pc3 cxd4 5.Pxd4
a6 de erg populaire Najdorf-variant
6.Lg5 e6 7.f4 Dc7 8.Lxf6 gxf6 9.Df3 Pc6
10.0–0–0 h5 11.Kb1 Ld7 12.g3 Tc8 Diagram

XABCDEFGHY
8-+r+kvl-tr(
7+pwql+p+-'
6p+nzppzp-+&
5+-+-+-+p%
4-+-sNPzP-+$
3+-sN-+QzP-#
2PzPP+-+-zP"
1+K+R+L+R!
xabcdefghy
Wit aan zet.
13.Pxc6!? wit wil graag f5 doorzetten maar
dan kan ...Pe5 volgen. Vandaar dus PxPc6.
13...Lxc6 14.f5 b5 zwart wil Pc3 verjagen.
15.a3 geen sprake van zegt Roos.
15...Le7 16.Td2 zorgt voor mobiliteit van Pc3
en laat mogelijk een torenverdubbeling toe.
16...Db6 17.Lh3 ontwikkeling met druk op e6.
17...Ld7 18.Pe2 b4 19.fxe6 fxe6 20.Db3 Tb8
21.Lxe6 Lxe6 22.Dxe6 bxa3 23.b3 Dc5
24.Pf4 Diagram

XABCDEFGHY
8-tr-+k+-tr(
7+-+-vl-+-'
6p+-zpQzp-+&
5+-wq-+-+p%
4-+-+PsN-+$
3zpP+-+-zP-#
2-+PtR-+-zP"
1+K+-+-+R!
xabcdefghy
Is 24...Dc3 nu winnend ?

24...De5 op de blunder 24...Dc3?? zou
natuurlijk 25.DxLe7+ en 26.Pd5+ volgen.
25.Dxe5 fxe5 26.Pd5 h4 27.Thd1 Lg5 28.Td3
hxg3 Diagram

XABCDEFGHY
8-tr-+k+-tr(
7+-+-+-+-'
6p+-zp-+-+&
5+-+Nzp-vl-%
4-+-+P+-+$
3zpP+R+-zp-#
2-+P+-+-zP"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy
Kies uit 29.Txg3 of 29.hxg3.
29.Txg3! de beste keuze. Wit gaat voor
activiteit van zijn stukken. Nu kan wit
eventueel met Tg7 binnendringen.
29...Ld8 30.Td2 Tb7 zwart probeert zijn
stukken in een meer actieve opstelling te
krijgen.
31.Ka2 Tbh7 32.Tgg2 voorlopig geeft wit
pion h2 nog niet op.
32...Th4 33.Tde2 Kd7 34.Kxa3 sensatie is in
de maak. Wit staat nu een gezonde pion voor
en heeft met het sterk opgestelde Pd5
positioneel de betere stelling.
34...a5 35.Ka4 Kc6 36.Te3 Txh2?! na deze
piongrabbel worden de witte stukken wel erg
agressief.
37.Tc3+ Kb7 38.Tg7+ Kb8 39.Pc7 dreigt mat
via Pa6+.
39...Lxc7 40.Tcxc7 Tg8 Diagram
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XABCDEFGHY
8-mk-+-+r+(
7+-tR-+-tR-'
6-+-zp-+-+&
5zp-+-zp-+-%
4K+-+P+-+$
3+P+-+-+-#
2-+P+-+-tr"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
41.Tb7+! na 41.TxTg8+? KxTc7 is alle
aanvalsdruk verdwenen. Door de torenruil te
vermijden blijft Kb8 in de problemen.
41...Kc8 Diagram

XABCDEFGHY
8-+k+-+r+(
7+R+-+-tR-'
6-+-zp-+-+&
5zp-+-zp-+-%
4K+-+P+-+$
3+P+-+-+-#
2-+P+-+-tr"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
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42.Tgc7+ met een schaak-tempo wordt de c2pion verdedigd en blijft de zwarte Monarch in
moeilijke papieren zitten.
42...Kd8 43.Kb5! wit heeft geen interesse
meer aan de a5-pion maar jaagt nu op groter
wild.
43...Tgg2 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-mk-+-+(
7+RtR-+-+-'
6-+-zp-+-+&
5zpK+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+P+-+-+-#
2-+P+-+rtr"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
44.Kb6! en Goliath gaat mat. 1–0

Wit aan zet.

David Roos

34e Open Internationaal schaaktoernooi
van Geraardsbergen
Van zaterdag 11 augustus tot woensdag 15 augustus 2018,
9 ronden Zwitsers systeem, 90 minuten + 30 seconden per zet.
Info + inschrijven : zie website http://users.skynet.be/vptd/
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Voorstellingsvermogen
XABCDEFGHY
8-+l+qtrk+(
7trpsn-zp-+p'
6-sNpzp-+pvl&
5zp-+-+-+-%
4-+PzPPzP-+$
3+P+-+-+-#
2PvL-wQ-zPLzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+lwq-tr-mk(
7zpp+-+n+p'
6-+-zp-+-vl&
5+-+p+psNQ%
4-+-+-+-zP$
3+-+L+-+-#
2PzPP+-zPP+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

V1: Wat na 17.Pxc8 Dxc8 18.d5 Lxf4 ?

V4: Wat na 17...Lxg5 18.hxg5 Pxg5 ?

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7zpQ+-+pzpp'
6-+-+-vl-+&
5vL-+-+l+-%
4-+Pzp-+-+$
3+-+-+-zP-#
2P+q+-zPLzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-sn-tr-+k+(
7+p+q+pzp-'
6-vl-zp-sn-+&
5+P+Pzpl+p%
4-vL-+-+-+$
3wQ-sN-zP-zP-#
2-+-+NzPLzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

V2: Wat kwam er na 25...Da4 ?

V5: Hoe gaat het verder na 20.Pa4 Dxb5 ?

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7zppzp-+-zpk'
6-+-+rwq-zp&
5+-zP-snp+-%
4-zP-+p+-+$
3+-wQ-zP-+P#
2PsN-+RzPP+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zpR+-+p+-'
6-+R+l+pzp&
5+-+-+-+-%
4-+-+LzP-+$
3+-+-+-+P#
2r+-+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

V3: Wat na 25...Dg5 26.Kh1 Tg6 27.g3 ?

V6: Hoe gaat het verder na 24...Ta4 25.Lxg6 ?
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V1:

Uit Michiels, Bart (2554) - van de Gevel, Ed (1850)
Er volgde 19.Dd4 (dubbelaanval) e5 20.Dxa7 en wit won makkelijk.

V2:

Uit Venkataraman, Karthik (2514) - Stuer, Marc (2069)
Er volgde 26.Lc6! en opgave want 26...DxLa5 27.DxTc8+ loopt mat.

V3:

Uit Goddé, Matthias (2043) - Foisor, Sabina (2326)
Er volgde toen 27...Dh5 (dubbelaanval) 28.Dxe5 Dxe2 en opgave.

V4:

Uit Lindam, Ingo (2117) - Froeyman, Helmut (2290)
Er zou dan 19.f4 volgen met stukverlies tot gevolg. Zwart bedankte dan ook en
speelde geen 17...LxPg5 maar wel 17...Df6.

V5:

Uit Malakhatko, Vadim (2499) - Guelsen, Taylan (2180)
21.Pec3 Da6 22.Lxd6 en wit heeft weliswaar geen materiaal gewonnen, maar
heeft nu na "e3-e4" wel een ijzersterke vrijpion op d5 die een belangrijk
positioneel voordeel betekent.

V6:

Uit Kok, Cas (2031) - Docx, Stefan (2450)
Er volgde 25...Ld5! 26.Lxf7+ Lxf7 27.Tcc7 Txf4 en zwart heeft dus een stuk
voor 2 pionnen gewonnen.

Belgisch Kampioenschap blitz 2018
5de Memorial Patrick Debast
op zaterdag 22 sep om 13u30
aanmelden voor 13u00

in Provinciaal Domein Huizingen
Toreylaan 100, 1654 Huizingen

13 ronden - 5 min - FIDE-verwerking
Inschrijfgeld: 10€ + 2€ ter plekke
5€ jeugd-20, WIM, FM en gratis voor IM, (W)GM
Inschrijven tot 20 sep: memorial@skdworp.be of www.skdworp.be
Prijzen (uitreiking om 18 uur): 250€ - 150€ - 100€ - 50€
Ratingprijzen (niet cumuleerbaar) telkens 100€ & 50€
-2100 / -1900 / -1700 / -1500 / dames / -16 jaar
2014
2015
2016
2017

13 deelnemers
26 deelnemers
51 deelnemers
102 deelnemers

Serge Vanderwaeren
Clément Rihouay
Alexandre Dgebuadze
Stéphane Hautot
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Positionele stellingen
XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7+p+-snpzpp'
6p+n+-+-+&
5+Lvlp+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy
Kies 1.LxPc6+ of 1.La4 of 1.Ld3. Motiveer.
Na 1.LxPc6+ bxLc6 heeft zwart het loperpaar
en zijn de zorgen rond zijn "zwakke" d5-pion
opgelost.
Met 1.La4 behoudt wit het loperpaar en plant
hij mogelijk nadien 2.Lc2 en 3.Dd3, doch ...dit
plan gaat niet op na 1...0-0 2.Lc2 Lf5!.
Na het beste 1.Ld3! 0-0 2.Dc2 verhindert wit
niet enkel dat er Lf5 kan gespeeld worden,
maar komt er ook druk op de veld h7.
Het sterke aan 1.Ld3 is dus dat hij de zwarte
tegenzet Lf5 kan verhinderen en dat wit zo
druk zet op Kg8.

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzp-+pzp-'
6-vlnzp-sn-zp&
5+-+N+-vL-%
4-zPL+P+-+$
3+-+-+N+-#
2P+-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
Hoe sla je Pf6 en waarom ?

Na 1.PxPf6+ gxPf6 heeft wit zijn sterk
opgesteld Pd5 afgeruild en moet hij nu met
Lg5 spelen om stukverlies te vermijden (=
tempo-verlies).
Na het betere 1.LxPf6 gxLf6 heeft wit nog
steeds zijn sterk opgesteld Pd5 en moet hij
geen tijd verliezen om een stuk te redden en
kan hij dus bijkomende troepen in de aanval
organiseren.
Conclusie: de beste zet is 1.LxPf6.

XABCDEFGHY
8rsnlwqr+k+(
7zppzpp+pvlp'
6-+-+-+p+&
5+-+-zPp+-%
4-+LzP-+-+$
3+-sNQ+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+-mK-sNR!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van deze
stelling, en hoe hierop inspelen ?
De belangrijkste kenmerken zijn:
- in het voordeel van wit dat pion f5 een vlotte
ontwikkeling van Lc8 verhindert
- in het voordeel van zwart dat Te8 tegenover
Ke1 staat, maar wit is klaar om via grote
rokade een goede stelling te verkrijgen.
Zwart moet dus SNEL handelen wil hij
voordeel halen uit zijn Te8-Ke1 opstelling.
Hij doet dit met ofwel 1...d6 2.f4 c5 3.0-0-0
doch dan is er niet veel aan de hand, of met het
sluwe 1...c5! 2.f4 cxd4! en het witte centrum
zal imploderen (3.Pb5 d5!).
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XABCDEFGHY
8rsn-+-trk+(
7zpp+qvlpzpp'
6-+-+l+-+&
5+-+pzPp+-%
4-+-zP-+-+$
3+QsN-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-trl+-trk+(
7zp-wq-zppvlp'
6-+pzp-+p+&
5+-sn-+-+-%
4Q+P+P+-+$
3+-sN-vL-+P#
2PzP-+LzPP+"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Is 1.LxPc5 postioneel goed of niet ?

Op basis van de vastgelopen pionstructuur is
Lc1 "niet zo belangrijk" want de witte
centrumpionnen controleren reeds belangrijke
zwarte velden. Daarentegen is Le7 veel
belangrijker want zwart heeft geen centrumpionnen die de zwarte velden verdedigen.
Vandaar dat wit graag 1.Lg5! speelt om zo
beide lopers te ruilen en zo een klein
positioneel voordeeltje te doen.

Na 1.LxPc5 dxLc5 heeft zwart een dubbelpion, maar heeft hij als compensatie een
ijzersterke Lg7 die alle tegenspel van wit in de
kiem smoort en zit wit verder opgescheept met
een slechte Le2 die geblokkeerd wordt door
pion c4 en e4.
Ter illustratie, FRITZ evalueert het verschil
tussen 1.Da3 (of 1.Dc2) en 1.LxPc5 op maar
liefst bijna 1 vol punt !!
Conclusie, wit kan maar beter nog even
wachten met die afruil op c5.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6nvlp+-+l+&
5+-+-zP-+-%
4-zP-sNL+-+$
3zP-+-+-+P#
2-vL-+-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+-zp-+pzp-'
6p+nzp-snp+&
5+p+-zp-+-%
4-zP-+P+P+$
3+LzPPzP-+P#
2P+-sN-+-+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.

Na 1.LxLg6?! hxLg6 is de stelling in
evenwicht en kan wit moeilijk ergens een
voordeeltje halen.
Met 1.Pf5! daarentegen heeft wit een paard op
een voorpost en kan hij zelfs denken aan
2.Pd6. Indien zwart daarom 1...LxPf5 speelt,
heeft wit dan weer het loperpaar.

Met 1...a5! verhoogt zwart de druk op pion b4
en opent hij mogelijkheden om eventueel,
wanneer zwart het wenst, de a-lijn te openen.
Eénvoudig maar sterk.
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Open van Gent : tactics
XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7+-+-+pzp-'
6p+-+pwq-zp&
5+-+p+-+-%
4-+-+-zP-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPPwQ-+PzP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+p+-+-zpp'
6-+p+-zp-+&
5+-sn-+P+-%
4-+P+-+-+$
3+-+-+-+P#
2pzP-+KzPP+"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 1

Kies uit 33.Ta1 of 33.Tad1. 3

XABCDEFGHY
8-trlwqkvl-tr(
7+-+-+pzp-'
6p+-+p+-zp&
5+-+N+-+-%
4-+-+-zP-+$
3+-+-wQ-+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-vl-tr(
7zp-+Q+-+-'
6-+-+-zpk+&
5+-wq-zpN+-%
4-+-+PzpP+$
3+-zP-+-+P#
2P+-+-zP-+"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 2

Wit aan zet. 4

1 Uit Kett (2304) - Venkataraman (2514)
13.Pxd5!! een schitterende wending !
Zoals blijkt kan zwart dit offer moeilijk
aanvaarden want 13...exPd5? 14.Dxd5 Tb8
15.Lb5+!! TxLb5 16.The1+ Le7 17.Dd8#
Er volgde dan ook 13...Dd8 14.De3 Tb8.

3 Uit Vandelacluze (2174) - Michiels (2555)
Fout is 33.Ta1? wegens 33...Pb3 34.Txa2
Pc1+.
In de partij koos wit slim voor 33.Td1! Pb3
34.Kd3 a1D 35.Txa1 Pxa1 36.Kc3! en Pa1 zit
gevangen en gaat verloren.

2 Uit Kett (2304) - Venkataraman (2514)
15.De5! Ld6 [15...Tb7? 16.Lxa6] 16.Dxg7 en
wit won.

4 Uit Sarrau (2366) - Vermaat (2147)
37.Tb7! en stukverlies of mat. Zwart gaf op.
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Eindspel - Mission impossible (deel 3)
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+pmk-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-mK-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-+-+K+-'
6-+-+-+-zP&
5+-+-+-zpP%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet (opwarming).

Wit aan zet.

De enige kans om remise te houden voor wit is
wanneer hij de oppositie kan verkijgen.
Hier kan hij dit met 1.Ke2!! waarna hij op
1...Kf5 2.Kf3 of 1...Ke5 2.Ke3 kan spelen
met gelijk spel.
Na andere zetten zoals 1.Ke3? verkrijgt zwart
de oppositie na 1...Ke5! wat zwart de winst zal
opleveren.

Hier draait alles rond het juiste tempo om zelfmat te forceren.
1.Kf6 (1.Kg6?? verliest) 1...g4 2.Kg6 en nu:
- 2...g3 3.h7 g2 4.Kh6 g1D(of T) en
pat na promotie tot Dame of Toren, en bij
promotie tot Loper of Paard is er onvoldoende
matmateriaal, ook remise dus.
- 2...Kg8 3.h7+ Kh8 4.Kh6 g3 5.Kg6
g2 6.Kh6 g1D(of T) en pat na promotie tot
Dame of Toren, en bij promotie tot Loper of
Paard ontstaat weer een theoretisch remise.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-zp-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+P%
4-+-+-+kzP$
3+-+-+-+-#
2-+K+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
Wit forceert remise met 1.h6! gxh6 2.Kd2
Kxh4 3.Ke2 Kg3 4.Kf1 en wit is dus net op
tijd om de promotie te verhinderen. Het hele
idee is dus gebaseerd op het feit dat een
randpion moeilijker te verzilveren is, en dus
offert wit graag zijn h5-pion om van de
gevaarlijke g7-pion een iets zwakkere h6-pion
te maken.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+pzp&
5+-+-+-zpk%
4-+-+-+-zP$
3+-+-+-mK-#
2-+-+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
Een stelling met een sadistisch tintje, want
zwart moet zich door zetdwang laten mat
zetten na 1.h3! gxh4+ (enige zet want 1...g4??
2.hxg4 mat) 2.Kf4 g5+ (enige zet) 3.Kf5 g4
(enige zet) 4.hxg4 mat.

Vlaanderen Schaakt Digitaal

01-08-2018

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+-+-'
6-+-+-+-zp&
5+-+-+-+-%
4P+-+-+-+$
3+-zPK+-+-#
2-zP-+-mk-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
Wit heeft een pion meer, maar zwart heeft een
vreselijk sterke vrijpion op h6.
Eerste vraag: kan wit de h6-pion nog stoppen ?
Na 1.Ke4 Kg3! 2.Kf5 h5 loopt de h-pion door.
Tweede vraag : kan wit zelf tijdig een vrijpion
forceren en zo ook tijdig een Dame halen ?
Wit kan dit met het plan "a5-b4-b5-a6" enz.
Hoeveel zetten hebben beide partijen nodig
tot promotie?
Even tellen leert ons dat wit 6 en zwart 5
zetten nodig heeft. Genoeg dus voor remise.
Inderdaad, 1.a5! h5 2.b4 h4 3.b5 h3 4.a6
bxa6 5.b6! (bxa6?? h2 6.a7 h1D) h2 6.b7
h1D 7.b8D en remise.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+k+-'
6-+p+-+-+&
5+-zP-zPK+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
1.e6+ Ke8! zodat zwart na 2.Kf6? met 2...Kf8
de oppositie kan innemen.
Wit draait nu echter een driehoekje met
2.Kf4 Kf8! (neemt de verre oppositie in)
3.Ke4 Ke8! (neemt de verre oppositie in)
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4.Kf5 (het driehoekje is gespeeld) en zwart
mag nu niet 4...Kf7 spelen en 4...Kf9 is ook
verboden. M.a.w., zwart kan geen oppositie
meer innemen door het trucje van de driehoek
en verliest nu.
Er volgt bijvoorbeeld 4...Kf8 5.Kf6 (wit heeft
nu de oppositie) Ke8 6.e7 en wit promoveert.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-zPk+-'
6-+-+-+-+&
5+-mK-+-zP-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
1.Kd6 Ke8 2.Ke5 (g6?? pat) Kxe7 3.g6! Ke8
4.Ke6 (oppositie !) Kf8 5.Kf6 (oppositie !)
Kg8 6.g7 en wit promoveert.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+p+-+-'
6-+-zp-+-+&
5+-+-+p+-%
4-+kzP-zP-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+P+-+"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
1.e4! en nu:
- 1...Kxd4 2.exf5 Kd5 3.Kd2!! en
zwart moet omwille van tempo-dwang de
controle rond de f5-pion opgeven (3...Kd4
4.f6 en promotie).
- 1...fxe4 2.f5 Kd5 en weer 3.Kd2!!
e3+ 4.Kxe3 en weer moet zwart omwille van
tempo-dwang de controle rond de f5-pion
opgeven en promoveert wit.
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Open van Gent in cijfers
Enkele cijfers en statistiekjes over de "Open-reeks" van het Open van Gent 2018.
- 218 spelers waarvan 46 jeugd (tot 21 jaar) - 119 (tussen 20 en 55 jaar) en 53 ouderen (55+)
- 218 spelers waarvan 18 dames en dus 200 heren of ongeveer 8% dames en 92% heren.
- 218 spelers met volgende Elo-verdeling:

Elo

>2299 Elo 2299 - 2150 2149 - 2000 1999 - 1850 1849 -1700 < 1700 Elo

Aantal

25

16

53

29

23

72

Op de live-borden werden in totaal 141 partijen gespeeld (16 per ronde en 3 partijen werden forfait)
De eind-score van die 141 partijen was "51-44-46". M.a.w. wit scoorde 51,7% en zwart 48,3%.
Een onderzoek naar de openingszetten geeft:
wit wint

remise

zwart wint

1.e4

18

19

26 !!

1.d4

15

10

10

1.c4

7

9

3

1.Pf3

10

4

4

gezien het barslechte resultaat voor 1.e4
heb ik dit nogeens nader onder de loep
genomen in de tabel hiernaast ==>

wit wint

remise

zwart wint

1.e4 - c5

9

6

6

- e6

1

4

2

- e5

5

3

4

- c6

0

2

6

- Pf6

1

2

2

- d5

1

1

0

- d6

0

0

2

- g6

0

1

4

Belgium B-team haalt "podium"-plaats op WK 65+
In Radebeul - Dresden werd van 7 tot 15 juli het WK 50+ en 65+ georganiseerd.
Vorig jaar wist België nog een mooie 3e podiumplaats te behalen, en ook dit jaar stond er een
Belgisch team op het podium naast tal van grootmeesters.
Het Belgium B-team klaarde die klus door de beste persoonlijke team performance van het
toernooi te leveren. Ze eindigden zowaar 21 plaatsen boven hun startpositie en ... op het podium!
Belgium A-team 65+
Jan Rooze
2314 en 6,0/9
Valery Maes
2088 en 4,5/9
Marcel Van Herck
2008 en 4,5/9
Herman Van De Wynkele 2084 en 7,0/9
Belgium B-team 65+
Raymond Van Haelst
1916 en 4,5/8
Frank Schrickx
1802 en 4,5/8
Jan De Geest
1603 en 2,0/8
Willy Lefebvre
1495 en 2,5/8
Belgium team 50+
Daniel Vanheirzeele
2156 en 4,0/8
Johan Goormachtigh
2148 en 6,0/9
Patrick Maes
1911 en 3,0/8
Ben De Cat
1906 en 4,0/7
Pauwel Deblauwe
1740 en 0 /4

Frank

Jan

Willy

Raymond

Alle uitslagen van het tornooi op
http://www.schachfestival.de/world-team-championship-50-65-2018en/ranking.html?view=ergebnisse&layout=tabellemannschaft&tngid=2

Volgend jaar wordt het WK 50+ en 65+ in Kreta
georganiseerd van 3 tot 14 mei. Iedereen die interesse
heeft kan contact nemen met jan.rooze@gmail.com, en
dit ongeacht zijn Elo-sterkte.
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Beschikbaar in
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Internationaal : Sinquefield cup 2018
Tien supergrootmeesters hadden een treffen van 17 tot 28 augustus in St-Louis USA.
De eindstand was bijzonder want zowel Caruana als Carlsen als Aronian eindigden met 5,5 op 9 op
de eerste plaats. Ze besloten van geen testmatch te spelen en verdeelden het prijzengeld onder
elkaar. Meer kan je lezen op https://grandchesstour.org/2018-grand-chess-tour/2018-sinquefield-cup
Redactie/auteur: Jan Gooris
mag niet openbaar op het Internet
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Summiere toernooi-kalender 2018
08 Sep

Jeugdcriterium

Leuven

09 Sep

Memorial José en Hilda Tonoli

Anderlecht

www.chessclubanderlecht.org

22 Sep

BK Blitz 2018

Huizingen

www.skdworp.be

13 Okt

1e ronde VSF-Beker
hier inschrijven

VSF-mededelingen
1. VSF wil de oude VSF-archieven (verslagen - notulen - resultaten enz.) niet langer bewaren. Het
betreft een volume van ongeveer 5m³. Indien iemand interesse heeft aan deze archieven graag snel
een seintje, zoniet worden ze vernietigd.
2. De VSF-enquête heeft bijna 70-tal reacties opgeleverd. Meer hierover in het volgende nummer.
3. Het BK Experten 2018 werd gewonnen door Mher Hovhannisyan en de clubs 114 - 401 brachten
de juiste prognose uit. Zij winnen een clubsimultaan met Daniel Dardha, wereldkampioen blitz.
4. De data van het Vlaams jeugdkampioenschap 2019 te Mechelen zijn 09 - 16 en 17 Feb 2019.
5. De VSF-Beker Rapid gaat door op : 13 Okt - 21 Nov - 15 Dec - 19 Jan - 16 Feb - 23 Mar.
Er wordt gespeeld in ploegen van 4 en er zijn 3 reeksen: "Open, <2000 en <1700".
Deelname is gratis. Reglement en inschrijven tot 30 Sep 2018 doe je hier.

KBSB
KBSB heeft een nieuwe Verantwoordelijke Nationale toernooien.
Sergio ZAMPORA (sergio.zampora@gmail.com GSM 0496-214673) neemt over van Luc Cornet
die deze zware taak jarenlang prachtig heeft uitgevoerd.

Waar vind ik toernooi-resultaten ?
Indien de uitslagen gepost zijn op Internet kan je ze terug vinden op hetzij:
- http://chess-results.com/fed.aspx?lan=1&fed=BEL voor Swiss Manager
- of voor SWAR programma op KBSB-site "Toernooi resultaten server"
of via https://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/GestionSWAR/SwarResults.php

Verzekering
Al de VSF-schakers zijn
verzekerd bij ARENA.
Details: VSF-website deel administratie
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BK 2018
Het Belgisch Kampioenschap 2018 werd van 28 juli tot 04 augustus in Charleroi georganiseerd.
Naast de klassieke Experten-reeks had men de Open-reeks opgedeeld in 3 delen, Open A- Open B
en Open C, wat toch wel in totaal 256 spelers kon bekoren die zich tijdens een fameuze hitte golf
achter het schaakbord probeerden te verfrissen. De gedetailleerde uitslagen en partijen van de
Experten en de 3 Open-reeksen kan je aflezen op www.tipc.be .
De Experten-reeks was sterk bezet met o.a. 5
spelers tussen 2450 en 2531 Elo maar dit
weerhield Mher Hovhannisyan niet om
onbedreigd kampioen te worden met een bijna
perfecte score van 8 op 9 ! Hij scoorde
hiermee een GM-norm en volgt zichzelf dus
op want ook in 2017 was hij de sterkste.

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+ptR-+-zp-'
6-tr-+p+-zp&
5+l+-+p+-%
4p+-+-zPPwQ$
3zP-+p+-+-#
2-zP-+-+LzP"
1+-+qtR-mK-!
xabcdefghy
Quentin Fontaine - Mher Hovhannisyan
Zwart aan zet.
Na 38...DxTe1+ 39.DxDe1 d2 40.Dd1 Le2
stond zwart gewonnen.
Er zijn een tachtigtal partijfragmenten
uitgewerkt van deze Experten-reeks, maar ik
kan die bij gebrek aan plaats niet brengen.
Bij wijze van testcase heb ik ze uitgewerkt
in .pgn vorm zodat je ze kan naspelen op het
scherm met behulp van een schaakprogramma
of een pgn-viewer (online of offline).
Een nieuwe interactieve ervaring !
Pgn-files aanvragen via testcase pgn-file
In de Open A reeks won GM Gurevich met 7,5
op 9, maar wist FM Glen De Schampheleire
met 7 op 9 een sterke gedeelde 2e plaats te
bemachtigen met tal van GM en IM achter
zich en scoorde hij tevens een IM-norm. In
deze reeks wist trouwens ook Hanne Goossens
een WIM-norm te behalen.

Twee korte fragmenten uit die Open A reeks.

XABCDEFGHY
8-+lwq-trk+(
7+p+-+pzp-'
6p+-zp-snnzp&
5+-+Pzp-+-%
4-wQ-+P+-+$
3+-+-vLNsNP#
2P+r+-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
Hanne Goossens - Laurent Huynh
Wit aan zet.
Het valt niet op, maar Tc2 heeft enkel nog c7
als veilig vluchtveld. Vandaar dat wit hier
prompt 21.Lb6! De7 22.Db3! speelde en
zwart verloor materiaal en later ook de partij.

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+p+-sn-vlp'
6p+n+-+-+&
5+-+-zpp+-%
4N+Pzp-+-+$
3+-+L+Q+P#
2PzP-+-zPPvL"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
Sterre Dauw - GM Miezis
Wit aan zet. Wat dreigt ? Hoe anticiperen ?
Je hebt natuurlijk gezien dat er 18...e4 en
stukverlies dreigt. Dauw anticipeerde dit met
het verrassende 18.c5! zodat hij na 18...e4
19.Lc4+ een gelijke stelling kon behouden.

Vlaanderen Schaakt Digitaal

01-09-2018

pagina 4

Belg verslaat Kasparov !
In de A-reeks wist Glen De Schampheleire een mooie prestatie neer te zetten. Hij verloor enkel van
de winnar Gurevich en hij kon zelfs met een gelukje Kasparov verslaan. (Niet de wereldkampioen,
maar wel een naamgenoot). Hierbij een korte analyse van deze partij waarbij Glen zich vanuit een
moeilijke situatie naar een beter Toreneindspel knokt.
Geniet je even mee ? (Eveneens interactief beschikbaar via .testcase pgn-file)

De Schampheleire, Glen (2347) - Kasparov, Sergey (2449) BK 2018 A-reeks (8.3)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pf3 Pf6 4.Pc3 a6 5.a4 e6
6.Lg5 Le7 7.e3 a5 8.Le2 0–0 9.0–0 Pa6
10.Db3 Pb4 11.Pa2 Pxa2 12.Dxa2 Pd7
13.Lxe7 Dxe7 14.Tab1 dxc4 15.Dxc4 e5
16.b4 exd4 17.Dxd4 axb4 18.Dxb4 Dxb4
19.Txb4 Pc5 20.Ta1 Ta5 21.Pd4 Ld7
22.Tab1 Tfa8 23.Pb3 Pxb3 24.T1xb3 b5

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-+l+pzpp'
6-+p+-+-+&
5trp+-+-+-%
4PtR-+-+-+$
3+R+-zP-+-#
2-+-+LzPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

25...c5! zwart wil immers Ta1 schaak geven
maar wil niet dat wit daarop Tb1 kan spelen,
dus verjaagt zwart eerst een toren op de b-lijn.
26.Te4 Ta1+ 27.Lf1 Lf5 jaagt de toren op die
nu moet opletten waar hij naartoe gaat.

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-+-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+Pzp-+l+-%
4-+-+R+-+$
3+R+-zP-+-#
2-+-+-zPPzP"
1tr-+-+LmK-!
xabcdefghy
Kies uit 28.Te7 of 28.Tf4.

Wit aan zet.
25.axb5? een fout, maar enkel als je de
volgende zet van zwart kan vinden. Diagram

28.Tf4! de juiste keuze. Fout is 28.Te7? c4!
29.Tc3 Ld3! en materiaal verlies.
28...Le6 29.Tb2 Tc1 maakt plaats voor T8a1
30.h4 Taa1 31.b6 Txf1+ 32.Kh2 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-+l+pzpp'
6-+p+-+-+&
5trP+-+-+-%
4-tR-+-+-+$
3+R+-zP-+-#
2-+-+LzPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+pzpp'
6-zP-+l+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+-tR-zP$
3+-+-zP-+-#
2-tR-+-zPPmK"
1tr-+-+r+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Kies uit 32...Tfb1 of 32...Tab1.
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32...Tab1? een blunder die de winst weg geeft.
Zwart dacht hier nochtans bijna 3 min na, en
laat wit hier nu ontglippen. Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+pzpp'
6-zP-+l+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+-tR-zP$
3+-+-zP-+-#
2-tR-+-zPPmK"
1+r+-+r+-!
xabcdefghy
Wit aan zet. Is er nog een redding ?
33.Tfb4! en plotseling staat wit (bijna)
gewonnen want de b6-pion is nauwelijks nog
te stoppen. Indien zwart 32...Tfb1! had
gespeeld zou hij nu op 33.Tfb4 TxTb2
34.TxTb2 Ta8! kunnen spelen wat makkelijk
moet winnen met het stuk meer.
33...Txb2 34.Txb2 Lc8 Diagram

XABCDEFGHY
8-+l+-+k+(
7+-+-+pzpp'
6-zP-+-+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+-+-zP$
3+-+-zP-+-#
2-tR-+-zPPmK"
1+-+-+r+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
35.Td2! zeer slim gespeeld. Na het "normale"
35.b7 Lxb7 36.TxLb7 krijgen we een Toreneindspel met 4 tegen 4 pionnen. Nu bereikt wit
een Toreneindspel met 1 pion meer.
35...Kf8 36.Td8+ Ke7 37.Txc8 Tb1 38.Txc5
Txb6
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-mkpzpp'
6-tr-+-+-+&
5+-tR-+-+-%
4-+-+-+-zP$
3+-+-zP-+-#
2-+-+-zPPmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Een Toren-eindspel met 1 pion meer is niet zo
makkelijk te winnen. Gelukkig staan er nog
meerdere pionnen op het bord wat de kans op
winst verhoogt. Immers, hoe minder pionnen,
hoe groter de kans op remise. 39.g4 h6 40.Kg3
g6 41.h5 g5 42.Te5+ Kf6 43.Tf5+ Kg7
44.Kf3 Tb4 45.Td5 Tb2 46.Td6 Ta2 47.Kg3
Ta3 48.Kg2 Ta4 49.Td4 Ta2 50.Kf1 Tb2
51.Ke1 Ta2 52.Td2 Ta4 53.Td4 Ta2 54.Td2
Ta4 55.f3 Ta3 56.Ke2 Tb3 57.Tc2 Ta3
58.Kd2 Tb3 59.Tc3 Tb4 60.Kd3 Ta4 61.Tc4
Ta3+ 62.Ke4 Ta5 63.Td4 Ta3 64.Td5 Tb3
65.f4 gxf4 66.exf4 Tb1 67.Kf5 Tf1 68.Td6
Tb1 69.g5 Tb5+ 70.Kg4 hxg5 71.h6+ Kh7
72.f5 Tb1 73.Kxg5 Tg1+ 74.Kf6 Kxh6
75.Kxf7+ Kh7 76.Td7? winnend is 76.f6!
76...Ta1 77.f6 Ta2 78.Te7 Ta6? verliezend

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-tRK+k'
6r+-+-zP-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
79.Kf8+ Kh8 80.f7 Kh7 81.Te2 Ta8+ 82.Ke7
Ta7+ 83.Kf6 Ta6+ 84.Te6 en opgave.
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Overlijden IM Ronny Weemaes (1955 -2018)
Begin augustus circuleerde het droevige nieuws dat de Belgische IM Ronald
Weemaes overleden was. Ronny is net geen 63 jaar geworden, maar was al
sinds begin 2011 geveld door een hersenbloeding. Hij herstelde nooit
helemaal van deze mokerslag en dus zagen we hem ook nooit meer op een
schaakevent. Ronny was een prettige kerel die graag grapte en aangenaam in
omgang was. Ikzelf heb 2 keer tegen hem gespeeld en ik herinner me dat er
zich bij onze eerste ontmoeting (ergens jaren '80) een klein incidentje was.
Om mijn schaakdenken beter in kaart te brengen had ik toen de gewoonte
van na het uitvoeren van mijn zet, achteraan op mijn notatieformulier soms
kleine tekens aan te brengen waardoor ik aangaf aan welke principes ik zoal
gedacht had. Toen Ronny dit zag ging hij naar de toernooi-leiding en deed er zijn beklag.
Dit incidentje werd in der minne opgelost en het is toen dat ik geleerd heb dat je buiten de
gespeelde zetten, geen enkele notitie mag aanbrengen op je notatieformulier.
Op het Internet vond ik:
- een autobiografie waarin Ronny zijn schaakcarrière beschreef
http://www.skdeurne.be/Nieuws/Ronny%20W%20autobiografie.php
- een mooi In memorial artikel van Hans Secelle
http://www.skdeurne.be/Nieuws/Ronny%20W%20Hulde.pdf
- een geactualiseerd artikel op wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronny_Weemaes

Foto: Luc Michiels

Een korte synthese uit deze 3 bronnen:
Ronny is zowat in elke jeugdcategorie Nationaal kampioen
geweest en als senior ook twee keer Kampioen van België
geworden (1977 Oostende en 1981 St-Niklaas).
Verder behaalde hij ook tal van kampioenstitels in
snelschaak.
Richard Meulders - Ronny Weemaes
BK 1981
Ronny was een Belgische topspeler die aan maar liefst
7 verschillende Olympiades deelnam.
In 1988 (Thessaloniki) behaalde hij op het 4e bord zijn beste
persoonlijke score van 7 op 9 (TPR 2483) wat hem zelfs een bronzen
medaille opleverde (zie afbeelding). Hij behaalde hierdoor ook zijn 3e
IM-norm en was vanaf toen (een trotse) Internationaal Meester.
Hij oogste ook een mooi succes in Moskou 1994 waar hij tegen 5 IGM
een 50% score behaalde waaronder Super GM Speelman en een TPR
van 2487 kon neerzetten.
Ronny kon ook genieten van een bijzondere moment waarbij hij tegen de wereldkampioen Garry
Kasparov mocht spelen. Ter afsluiting van een schaaktoernooi te Cannes (Feb 1988) gaf Garry
Kasparov er immers een TV-simultaan tegen 10 schakers over de hele wereld en voor Belgie zat
Ronny Weemaes achter de zwarte stukken (zie artikel Positioneel spel P6).
vaarwel Ronny
Er volgen nu enkele artikels gevormd met partijen van Ronny.
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Ronny : partij-analyse
Weemaes, Ronald - De Jonghe, Bruno
Belgisch Kampioenschap Oostende (7), 27.07.1977

1.e4 c5 2.f4 Pc6 3.Pf3 g6 4.Pc3 Lg7 5.g3 d6
6.Lg2 e6 7.d3 een typische opstelling in de
Gesloten Siciliaan waarbij wit zal proberen op
de Koningsvleugel aan te vallen. Hier kent de
partij echter een volledig ander verloop.

11.d4 een beetje a-typisch omdat wit meestal
die pion op d3 laat staan in de Gesloten
Siciliaan. De reactie van zwart hierop is echter
niet zo sterk.
11...Pa5?! Diagram

XABCDEFGHY
8r+lwqk+ntr(
7zpp+-+pvlp'
6-+nzpp+p+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+PzP-+$
3+-sNP+NzP-#
2PzPP+-+LzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-trlwq-trk+(
7zp-+-snpvlp'
6-+-zpp+p+&
5snpzp-+-+-%
4-+-zPPzP-+$
3+-sN-vLNzP-#
2PzPPwQ-+LzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Kies uit 7...Pf6 of 7...Pge7.

Wit aan zet.

7...Pge7 de theoretische aanbeveling wanneer
zwart e6 heeft gespeeld. Er zijn dan ook
honderden partijen met Pge7 en maar enkele
met Pf6. Met 7...Pf6 wordt Lg7 verblind
waardoor zwart moeilijker tot tegenspel komt.
8.Le3 0–0 9.0–0 Tb8 het zwarte plan is van
b5-b4 te spelen en zo de invloed van Lg7 nog
te vergroten. 10.Dd2 b5 Diagram

12.dxc5! mooi gerekend ! Velen onder ons
zouden b3 gespeeld hebben om Pc4 te
verhinderen, maar Ronny heeft goed gezien
dat hij mogelijk een pion kan winnen.
12...Pc4 13.Dc1 verdedigt pion b2 en Le3.
13...d5 zwart hoopt de c5 pion later te kunnen
oprapen want na 13...dxc5 14.Lxc5 heeft
zwart weinig tot geen compensatie. Diagram

XABCDEFGHY
8-trlwq-trk+(
7zp-+-snpvlp'
6-+nzpp+p+&
5+pzp-+-+-%
4-+-+PzP-+$
3+-sNPvLNzP-#
2PzPPwQ-+LzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-trlwq-trk+(
7zp-+-snpvlp'
6-+-+p+p+&
5+pzPp+-+-%
4-+n+PzP-+$
3+-sN-vLNzP-#
2PzPP+-+LzP"
1tR-wQ-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Wit aan zet.
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14.e5 met deze zet geeft wit veld f5 af, maar
verlamt hij Lg7. Bovendien zet hij zijn
pionnen op zwart zodat een ruil van Le3
minder pijnlijk wordt en Lg2 meer lebensraum
krijgt. Tot slot schuift wit de stelling dicht
zodat Lc8 toch maar een zwak figuur slaat.
14...b4 15.Pe2 nu is veld d4 goed onder
controle.
15...La6 geen onschuldige ontwikkelingszet.

meer. De pion op c5 is en blijft nu stevig
verdedigd door Lf2.
17...Tfc8 18.Ped4 centralisatie van de stukken
waarbij pion c5 nog steeds taboe blijft want
18...Dxc5? 19.Pxe6 en 20.PxLg7.
18...Lf8 een poging om pion c5 terug te
veroveren.
19.Lf1 wit loert naar La6. Er dreigt 20.b3.
19...Db7 zwart verdedigt La6. Diagram

XABCDEFGHY
8-tr-wq-trk+(
7zp-+-snpvlp'
6l+-+p+p+&
5+-zPpzP-+-%
4-zpn+-zP-+$
3+-+-vLNzP-#
2PzPP+N+LzP"
1tR-wQ-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-trr+-vlk+(
7zpq+-snp+p'
6l+-+p+p+&
5+-zPpzP-+-%
4-zpnsN-zP-+$
3+-+-+NzP-#
2PzPP+-vL-zP"
1tR-wQ-tRLmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Wat dreigt er ? Hoe anticiperen ?

Wit aan zet.

Er dreigt 16...Pxb2 17.DxPb2 LxPe2.
Vandaar dat wit zich verdedigt met .....
16.Te1! gaat uit de La6-straal en verdedigt Pe2
16...Dc7 Diagram

20.a3! wit opent bijkomende aanvalslijnen.
20...Pc6 zwart had geen interesse aan
20...bxa3 21.b3 want 21...Pa5 22.Dxa3 of
21...Pb2 22.Txa3 telkens met materiaal verlies.
21.axb4 Pxb4 Diagram

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7zp-wq-snpvlp'
6l+-+p+p+&
5+-zPpzP-+-%
4-zpn+-zP-+$
3+-+-vLNzP-#
2PzPP+N+LzP"
1tR-wQ-tR-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-trr+-vlk+(
7zpq+-+p+p'
6l+-+p+p+&
5+-zPpzP-+-%
4-snnsN-zP-+$
3+-+-+NzP-#
2-zPP+-vL-zP"
1tR-wQ-tRLmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Wit aan zet.

17.Lf2! zwart heeft deze loper niet willen
afruilen en nu krijgt hij die gelegenheid niet

22.b3! en zwart geeft op want dit paard heeft
geen veilige vluchtvelden meer.
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Positioneel spel van Ronny
XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+-+-+k+p'
6-zpp+pzpl+&
5+psn-+-+-%
4-+-+-+PvL$
3zP-+-+P+P#
2-zPP+L+-+"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-+rsnk+(
7zp-+-+pvl-'
6-+p+-wqp+&
5zPp+-zp-+p%
4-+Q+P+-+$
3+-+-+-zPL#
2-zPP+-zP-zP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

P1: Wit aan zet.

P4: Zwart heeft zopas 18...b5 gespeeld.
Is 19.axb6 e.p. nu positioneel goed of slecht ?

XABCDEFGHY
8-+r+k+-+(
7+-+-+-tRp'
6-zpp+p+l+&
5+p+-+p+-%
4nzP-+-+PvL$
3zP-+-+P+P#
2-+P+L+-+"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-wqr+k+r+(
7zp-+pzppvl-'
6-zpl+n+-+&
5+-+-+-zp-%
4PzPP+P+-zp$
3+-+LvLP+P#
2R+-wQN+P+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

P2: Wit aan zet.

P5: Zwart aan zet.
a. Maak een evaluatie met KAMP.
b. Zoek een ontwikkelingsplan waardoor zwart
eindelijk zijn Torens kan verbinden.

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zpp+nzppzpp'
6-+pzp-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-+l+$
3+-sN-+NzP-#
2PzPP+PzPLzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+-+pzp-'
6-+nvl-wq-zp&
5+-+-zp-+-%
4-+PzP-+-+$
3zP-+L+N+-#
2-vL-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

P3: Kies uit 6...LxPf3 of 6...e5.

P6: Wit kiest uit 14.d5 of 14.dxe5.
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P1:

Uit Weemaes, Ronald - Lacroix, Bruno (Nationale Interclub 1999)
28.b4! dit veroorzaakt een kleine verzwakking rond Kc1, doch aangezien de
meeste zware stukken afgeruild zijn is die verzwakking te verwaarlozen. Wit
verjaagt Pc5 zodat hij nadien Td7+ kan spelen waarna pion f6 een
probleemkindje wordt. 28...Pa4 29.Td7+ Ke8 30.Tg7 f5 zie volgend diagram

P2:

Uit Weemaes, Ronald - Lacroix, Bruno (Nationale Interclub 1999)
31.Lf6! wit heeft voorlopig geen aandacht voor Te7+ en Txe6, maar verhindert
met deze Lf6 de uitbraak Pc3. Zwart speelt dus nu met een stuk minder.
31...fxg4 32.fxg4 Kf8 33.h4 Le4 34.g5 Lf5 35.h5 e5 36.g6 hxg6 37.h6 g5 38.h7
Lxh7 39.Txh7 1–0

P3:

Uit Weemaes, Ronald - Monaville, Guy (20e Open Gent 1997)
6...Lxf3? positioneel een minder goede zet omdat de pionnenstructuur nog niet
vast ligt en het dus niet duidelijk is wie een goede of slechte loper zal worden.
Het slaan van LxPf3 kan enkel overwogen worden indien wit hiervoor met h2-h3
een tempo zou geïnvesteerd hebben of indien er een positionele of tactische
compensatie voor aanwezig is. Hier ontbreekt dit en dus is LxPf3 minder goed.
zwart had dan ook beter 6...e5 gespeeld. 7.Lxf3 g6 8.e4 Lg7 9.Te1 Dc7 10.a4 0–
0 11.De2 e5 12.dxe5 dxe5 13.Dc4 Tfe8 14.a5 Pf8 15.Pd5 Dd6 16.Pxf6+ Dxf6
17.Lg4 h5 18.Lh3 b5 zie volgend diagram

P4:

Uit Weemaes, Ronald - Monaville, Guy (20e Open Gent 1997)
19.axb6! de juiste keuze. De reden moet gezocht worden in het feit dat wit zo
een tempo wint en nu druk kan zetten op de zwakke pionnen van de
Damevleugel, en dit met o.a. Le3 terwijl zwart Lg7 niet kan activeren. Op de
Damevleugel speelt wit dus met een stuk meer wat hem toch ooit voordeel moet
opleveren. 19...axb6 20.Le3 b5 21.Dc3 Txa1 22.Txa1 Dd6 23.Lc5 Dc7 24.Ta7
Dd8 25.Df3 1–0

P5:

Uit Renet, Olivier (2530) - Weemaes, Ronald (2330) (31st olympiade Moskou 1994)
De evaluatie KAMP geeft : K(oning) = Het is niet duidelijk waar Ke8 veilig
onderdak kan vinden, maar zolang de lijnen gesloten blijven is er geen groot
gevaar. De bescherming rond Kg1 is ook aangetast, maar met Db8 alléén kan
daar weinig gevaar uit voortkomen.
A(ctiviteit) = de witte stukken staan mogelijk iets actiever, maar de invloed van
Pe6 en Lg7 compenseren veel. Wit heeft wel een "slechte Ld3" (Maroczy-bind)
maar zwart heeft zijn Torens nog niet verbonden.
M(aterieel) = gelijk, maar pion g5 "hangt" wel.
P(ionnenstructuur) = de Koningsvleugel is zowel bij wit als zwart lichtjes
verzwakt waar zwart de zwarte velden controleert en wit de witte velden.
Conclusie: Voorlopig een gelijke stelling.
Het ontwikkelingsplan dat zwart hier verzint is eentje waar hij Ke8 naar f7
speelt. Indien zwart echter direct 21...f6 speelt is Lg7 levend begraven dus ...
21...Le5 Zwart wil via f7-f6 de stelling verder verstevigen, maar om te
verhinderen dat dit ten nadele van Lg7 zou zijn, wordt die eerst naar een centraal
veld gespeeld. Vanuit e5 controleert hij nu 2 interessante diagonalen en kan wit
een eventuele opmars via f4 vergeten. 22.a5 f6 23.axb6 axb6 24.Ta6 Lc7 25.Pc3
Lb7 26.Ta2 Kf7 27.Lf1 Lc6!? bijzonder sluw ! Het is nu verleidelijk om via
28.b5 Lb7 29.Dxd7 (??) te spelen doch dan volgt 29...Tgd8 en Dameverlies.
Indien wit deze misstap enkel opmerkt na 28...Lb7, dan heeft hij ondertussen wel
de controle van veld c5 afgegeven. 28.Kh1 Le5 29.Ta6 Lxc3 30.Dxc3 b5 31.c5
Dg3 32.Tea1 g4 33.fxg4 Pg5 34.De1 Pxe4 35.Dxg3 Pxg3+ 36.Kg1 Pxf1
37.Txf1 Ta8 38.Taa1 Txa1 39.Txa1 f5 40.Tf1 e6 41.Tf2 Kg6 42.Tf4 Ta8
43.gxf5+ exf5 44.Txh4 Ta1+ 45.Kf2 Ta2+ 46.Ke1 Txg2 ½–½
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Uit Garry Kasparov - Ronald Weemaes (TV-simultaan Cannes (Frankrijk) 1988)
Gezien dit een partij is tegen de toenmalige wereldkampioen hierbij de
voorafgaande zetten: 1.c4 Pf6 2.Pc3 e6 3.e4 d5 4.e5 d4 5.exf6 dxc3 6.bxc3 Dxf6
7.d4 c5 8.Pf3 cxd4 9.cxd4 Pc6 10.a3 h6 11.Lb2 Ld6 12.Ld3 0–0 13.0–0 e5?
positioneel een foute zet die zwart nu in grote problemen brengt. De stelling van
het diagram is hiermee bereikt.
14.d5! Kasparov maakt natuurlijk de juiste keuze. Wit wil graag de heerschappij
over het centrum en veel actieve stukken. Na het slappere 14.dxe5?! worden er
veel stukken geruild en komt zwart niet direct in de problemen. 14...Pb8 15.c5!
bijzonder knap. Zwart mag de c5-pion hebben, wit slaat dan wel op e5. 15...Lxc5
16.Pxe5 Df4 17.Tc1 b6 18.Tc4 Dg5 19.h4 Dd8 20.Df3 Dd6 21.Tf4 f5 22.Pc4
Dd7 23.Te1 Lb7 24.Lxf5 Dxd5 25.Le4 1–0

Belgisch Kampioenschap blitz 2018
5de Memorial Patrick Debast
op zaterdag 22 sep om 13u30
aanmelden voor 13u00

in Provinciaal Domein Huizingen
Toreylaan 100, 1654 Huizingen

13 ronden - 5 min - FIDE-verwerking
Inschrijfgeld: 10€ + 2€ ter plekke
5€ jeugd-20, WIM, FM en gratis voor IM, (W)GM
Inschrijven tot 20 sep: memorial@skdworp.be of www.skdworp.be
Prijzen (uitreiking om 18 uur): 250€ - 150€ - 100€ - 50€
Ratingprijzen (niet cumuleerbaar) telkens 100€ & 50€
-2100 / -1900 / -1700 / -1500 / dames / -16 jaar
2014
2015
2016
2017

13 deelnemers
26 deelnemers
51 deelnemers
102 deelnemers

Serge Vanderwaeren
Clément Rihouay
Alexandre Dgebuadze
Stéphane Hautot
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Combi's van Ronny
XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zppwq-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+Qvll+-%
4-+p+p+-+$
3+-zP-+-zP-#
2PzP-+-zP-zP"
1tR-vL-tRLmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-wqrsnk+(
7tR-+-+pvl-'
6-+p+-+p+&
5+pvL-zp-+p%
4-+-+P+-+$
3+-wQ-+-zPL#
2-zPP+-zP-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

C1: Wit aan zet.

C4: Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8-+-+Lmk-+(
7+R+-vlp+-'
6-+-+p+p+&
5+-+-+-+p%
4-+pzP-+-+$
3+lzP-vL-+P#
2-tr-+-zPPmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-wq-+-+(
7+-zp-+lmkp'
6p+psn-zpp+&
5+-sNp+-+-%
4-+-zP-+P+$
3+P+N+P+-#
2P+PwQ-+-zP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

C2: Wit aan zet.

C5: Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8-+r+-mk-+(
7+-+-+-tRp'
6-zpp+-vL-+&
5+p+-zplzPP%
4nzP-+-+-+$
3zP-+-+-+-#
2-+P+L+-+"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7zpp+-zpk+p'
6-+-wqltrp+&
5+L+ptR-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zP-wQ-+-#
2P+-+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

C3: Wit aan zet.

C6: Wit aan zet.
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Uit Weemaes, Ronald - Rubinstein, Samy [D05]
Belgisch Kampioenschap Oostende (11), 31.07.1977

17.f4! en opgave want stukverlies.
Overigens is deze Rubinstein de zoon van de grote Rubinstein die vanaf de jaren
'30 in België woonde en hier ook stierf.
C2:

Uit Weemaes, Ronald - Willaert, Robert [B13]
Belgisch Kampioenschap Oostende (9), 29.07.1977

37.Lxf7!? waarna wit een pion wint maar in een eindspel met ongelijke lopers
verzeilt wat toch bepaalde remise kansen zou moeten geven. De pointe is echter
dat wit nu een sterke vrijpion op de d-lijn krijgt die zwart een moeilijk te
verdedigen stelling geeft. 37...Kxf7 38.Lg5 Txf2 39.Txe7+ Kg8 40.Txe6 en wit
heeft nu een ijzersterke vrijpion die zwart moeilijk kan afstoppen. Na nog
bijkomende 17 zetten gaf zwart zich eindelijk gewonnen.
C3:

Uit Weemaes, Ronald (2285) - Lacroix, Bruno (2211) [B01]
Nationale Interclub (11), 04.1999

36.g6 een gekende wending die wit de overwinning oplevert.
36...hxg6 37.h6 g5 38.h7 Lxh7 39.Txh7 1–0
C4:

Uit Weemaes, Ronald (2290) - Monaville, Guy [A46]
20e Open Gent (8.15), 22.07.1997

25.Df3 Nauwelijks een Combi te noemen, maar je moet wel gezien hebben dat
pion f7 het zwakke broertje is en dat zwart nu geen plausibele verdedigingszet
meer heeft want 25...Lf6? 26.Td7 en 25...Df6 26.DxDf6 LxDf6 27.Tc7 is
minstens pionwinst. 1–0
C5:

Uit Weemaes, Ronald (2360) - Ricaurte Lopez, Juan Carlos [C42]
29th Olympiad, open section Novi Sad (6.3), 23.11.1990

30.Pb4! en pionverlies. Weer nauwelijks een grote Combi, maar je moet wel zien
waar de zwakke beestjes zijn en hoe je die kan vangen. 30...h5 31.Pxc6 Dh8
32.g5 Kh7 33.Te7 Te8 34.Pd7 Txe7 35.Pxf6+ Kg7 36.Pxe7 Dd8 37.De3 Kf8
38.Pc6 Dc8 39.De7+ Kg7 40.Pd8 Df5 41.De5 Dxf3 42.Pxh5+ Kf8 43.Dh8+
Ke7 44.Pc6+ Ke6 45.Pg7+ 1–0
C6:

Uit Weemaes, Ronald - Wostyn, Hendrik (2250) [B31]
Belgisch Kampioenschap Gent (4), 28.07.1979

Er staat grote druk op de e-lijn en dus mogen er vele zwarte stukken niet
bewegen. Met de nu volgende zet wordt Tf6 bedreigd en verliest zwart materiaal.
21.g4! dreigt 22.g5 21...Lxg4 22.Txe7+ Kg8 23.Dh6 Tf7 24.Txf7 Kxf7
25.Dxh7+ Kf6 26.Dh4+ 1–0

Ivan is overleden ....
De gekende schaakschrijver en liefhebber van het probleemschaak,
Ignaas Vandemeulebroucke, is van ons heen gegaan op de leeftijd
van 84 jaar. Hij schreef onder het pseudoniem Ivan tal van artikels
i.v.m. probleemschaak.
Zie ook
http://www.schaakclub-schilde.be/2018/08/27/overlijden-ignaas-vandemeulebroucke/
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Eindspel : Ronny geeft les
Ronny heeft tal van partijen gewonnen of remise kunnen houden door zijn goede eindspeltechniek.
Hierbij een mooi voorbeeld van hoe secuur hij dit onderdeel wist te behandelen.

De Jonghe, Bruno - Weemaes, Ronald (BK 1981)

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pzpp'
6-+-+l+-+&
5+-mk-+-+-%
4-sN-+-+-+$
3mK-zp-+L+-#
2-+-+-+PzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet. Wat is jouw evaluatie ?
Wit heeft een klein materiaal voordeel (1 stuk
voor 2 pionnen) maar zwart heeft interessante
compensatie doordat hij een gevaarlijke c3vrijpion heeft en een actieve Kc5, terwijl Ka3
nauwelijks kan bewegen. De stelling is
voorlopig dan ook nog in evenwicht.
37...Kd4 de zwarte Koning dringt binnen.
38.Pc2+ Kd3 39.Pb4+ Kd2 de zwarte stelling
is al behoorlijk verbeterd, maar FRITZ
oordeelt dat dit nog steeds remise is, maar dan
mag wit vanaf nu wel geen foutjes maken.
40.Le4 g6 41.h4 f5 42.Lb1 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-+-+l+p+&
5+-+-+p+-%
4-sN-+-+-zP$
3mK-zp-+-+-#
2-+-mk-+P+"
1+L+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet. Welke strategie toepassen ?

Zwart kan voorlopig geen vordering maken op
de Dame-vleugel, en gaat nu als STRATEGIE
zijn pionnenmeerderheid op de Koningsvleugel uitspelen. Hierdoor verkrijgt zwart
uiteindelijk 2 vrijpionnen, eentje op de c-lijn
en een nieuwe op de f- of g-lijn. Het wordt dan
bijzonder moeilijk voor wit om die beide
pionnen af te stoppen voor de fundamentele
reden dat Ka3 ver buiten de actiezone kan
worden gehouden terwijl de zwarte Monarch
ideaal staat om beide vrijpionnen te
ondersteunen.
42...h6!! het strategisch plan "maak een
vrijpion op de Koningsvleugel" wordt
gelanceerd.
43.Ka4 wit probeert zijn Koning een iets
actievere rol te geven en die moet nu proberen
tijdig de verdedigingslinies op de Koningsvleugel te vervoegen.
43...g5 44.hxg5 hxg5 45.Kb5 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+l+-+&
5+K+-+pzp-%
4-sN-+-+-+$
3+-zp-+-+-#
2-+-mk-+P+"
1+L+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
a. Forceer remise.
b. Ga voor winst.
Zwart kan remise forceren met 45...Lb3
waarna wit na 46.Lxf5 c2 een stuk moet geven
om de c-pion te stoppen en het eindspel dood
remise is. Zwart neemt echter weinig risico
met op winst te spelen, en doet dit met ...
45...f4 principe = de kandidaat voorop 46.Kc5
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+l+-+&
5+-mK-+-zp-%
4-sN-+-zp-+$
3+-zp-+-+-#
2-+-mk-+P+"
1+L+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+L+l+-+&
5+-mK-+-+-%
4-sN-+-zpp+$
3+-zp-mk-+-#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Kies uit 46...Lb3 of 46...g4.

Zwart aan zet.

46...g4! de zwarte stelling wordt erg dreigend.
Er dreigt nu 47...f3 48.gxf3 g3! en promotie
volgt. Minder overtuigend is 46...Lb3?!
47.Kd4 waarna wit weliswaar een stuk verliest
op c2, maar de opmars van de f- en g-pion
mogelijk nog kan afstoppen met zijn Koning.
47.Le4 Diagram

48...Lb3! beter dan 48...Lf5?! waarna wit nog
49.Pd5+ heeft. Met het gespeelde Lb3 is dit
uitgesloten want 49...LxPd5 en 50...c2
promoveert.
49.Lb5 c2 50.Pd3 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+l+-+&
5+-mK-+-+-%
4-sN-+Lzpp+$
3+-zp-+-+-#
2-+-mk-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+LmK-+-+-%
4-+-+-zpp+$
3+l+Nmk-+-#
2-+p+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.

Zwart aan zet.
47...Ke3! de centraal opgestelde Koning
bewijst hier weer zijn nut en waarde. Hij
verjaagt op zijn eentje de centraal opgestelde
Le4 die daar zowel pion g2 als veld c2
verdedigde. Wit moet die Loper nu wegspelen
waardoor die Loper één van beide
verdedigingstaken niet meer kan uitvoeren.
48.Lc6 Diagram

50...f3! 51.gxf3 g3 en wit geeft op want zwart
heeft nu 2 vrijpionnen en wit kan een promotie
niet meer verhinderen. Einde schaakles.

Wat moet je hieruit onthouden ?
Een actieve Koning in het eindspel die
kan binnendringen is een groot voordeel
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Toernooien
34e Open van Geraardsbergen

(11 tot 15 augustus)

139 deelnemers waarvan 104 Belgen.
Gemiddele Elo top-10 spelers = 2273 Elo.
Winnaar GM Tanguy Ringoir (foto) met 7,5/9.
Meer details zie http://users.telenet.be/vmaes/vptd/

Brugse Meesters

(12 tot 16 augustus)
220 deelnemers waarvan (eveneens) 104 Belgen !
Heel sterk deelnemersveld met 7 GM en een Elo-gemiddelde van de top 10 gelijk aan 2500 Elo !
Winnaar Oleg Korneev (Spanje) met 7,5/9 en beste Belgen waren IM Steven Geirnaert en GM
Alexandre Dgebuadze (6,5/9).
Opmerkelijke prestatie van Ouaki Mark °2003 (1592 Elo) die 16e eindige met 6 op 9 !!!
http://www.brugsemeesters.be/

18e Open Brasschaat (18 tot 26 augustus)
107 deelnemers waarvan 80 Belgen.
Gemiddelde Elo Top 10 deelnemersveld = 2303 Elo
Winnaar IM Stefan Docx (foto) met 7,5/9.
Details : zie http://open.brasschaak.be/

Gevraagd : Hulp voor Karina !
De Russische Karina Gulieva (11 jaar) is een goede schaakster en woont al meer dan 8 jaar in
België met haar familie (ouders + 2 kinderen) die hier asielzoekend is.
Eind vorig jaar werd de familie door een deurwaarder uit hun huurwoning gezet omdat ze hun huur
niet konden betalen, waarna er via VSD een solidariteitsactie werd opgezet.
De familie is dan een tijdje zelfbehelpend geweest maar midden augustus is nu
beslist dat ze definitief geen asiel krijgen en het land moeten verlaten.
Een niet zo vanzelfsprekende opdracht als je geen financiële middelen hebt en in
je thuisland in de gevangenis zal worden gestopt.
De familie heeft dan ook ten einde raad de schaakwereld om hulp gevraagd.
Indien wij als schakers voldoende geld kunnen inzamelen kan de familie
mogelijk andere opties uitwerken en naar een ander land trekken. Zoniet wacht
hen de illegaliteit met 2 kinderen die dan niet de minste toekomst hebben.
Elke club kreeg reeds een mail waarin om geld werd gesmeekt, en de familie
hoopt dat de clubs daar massaal gevolg aan zullen gegeven. Hiermee kan de
familie dan proberen een nieuwe toekomst in een ander land op te bouwen.
Zonder die steun staan ze binnenkort op straat met hun 2 kinderen.

Elke schaker wordt dan ook uitgenodigd om een (kleine) bijdrage te
storten op BE46 9730 7610 6436.
Gelieve ook Uw clubnummer te vermelden bij de storting.
Het ingezamelde geld wordt hen door mij rond 15 september aan hen overgemaakt.
Aarzel dus niet maar beslis snel (vandaag) of je enkele euro's morele steun wil schenken.
Van harte bedankt voor uw begrip en solidaritiet.
Jan Gooris
een sociaal geëngageerde schaker
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Summiere toernooi-kalender 2018
22 Sep

BK Blitz 2018

Huizingen

www.skdworp.be

13 Okt

1e ronde VSF-Beker
hier inschrijven

VSF-mededelingen
1. Data VSF-Beker Rapid : 13 Okt - 21 Nov - 15 Dec - 19 Jan - 16 Feb - 23 Mar.
Er wordt gespeeld in ploegen van 4 en er zijn 3 reeksen: "Open, <2000 en <1700".
Deelname is gratis. Reglement en inschrijven tot 30 Sep 2018 doe je hier.
2. Op de Algemene Vergadering VSF van 13 Okt 2018 worden nieuwe VSFbestuurders verkozen. Kandidatuur VSF-bestuurder indienen voor 30 Sep bij VSF
Voorzitter Bart van tichelen@telenet.be en VSF Secretaris mathiashenderick@gmail.com.
3. VSF Participation Reward is een nieuwe wedstrijd die de deelnames aan
tornooien bij VSF-clubs moet stimuleren. Per deelname krijg je afhankelijk van het
tornooi 1 of meer deelname punten. Er zijn 10 geldprijzen van 100€ te winnen.
4. VSF sluit jaarlijks een contract af voor de aanmaak VSD. Kandidaturen voor
VSD-2019 voor 10 oktober bij Voorzitter VSF met een proefnummer en voorwaarden
5. Verzekering instapschakertjes : Elke club kan haar beginnende schakertjes
verzekeren door ze direct aan te sluiten bij VSF voor 3 € per seizoen. Doe het via:
https://docs.google.com/forms/d/18sxcidWYYfiIwK7Mvf8vfuNDsEyRETAnD4EL30Hsynw/viewform?usp=send_form

Wist je dat ....
- je jouw club of een verdienstelijk iemand in de VSD-kijker kan zetten ?
- je op de website FIDE engelstalige schaakartikels kan bekijken geschreven door
grootmeesters. Ga naar http://trainers.fide.com/surveys.html.
- de verschenen VSD-nummers nu ook beschikbaar zijn in een copy-boekje formaat.
Eén jaargang bestaat uit 4 copy-boekjes (elk bevat telkens 5 of 6 VSD-nummers).
Kostprijs (voorbereiding - copieren - opsturen) = 20€/jaargang (2015-2016-2017).

Verzekering
Al de VSF-schakers zijn
verzekerd bij ARENA.
Details: VSF-website deel administratie
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Waarom niet ? (makkelijk)
XABCDEFGHY
8-+-tr-mk-+(
7zp-zp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+pzp-zP-+-%
4-+-sn-zPP+$
3+-vLPmK-+-#
2P+-+-+-zP"
1+-+-+-tR-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-tr-tr-+k+(
7+pzp-+pzp-'
6-+-+-sn-zp&
5+-vl-zp-+-%
4p+PzpP+-+$
3zPl+P+-sNP#
2-zP-vL-zPPsN"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Waarom niet 1.Ke4 ? (makkie) 1

Waarom niet 1.0-0 ? 4

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zpp+-+p+p'
6-+n+pzpq+&
5+-vl-+-+-%
4R+-+-+-+$
3+QzP-+N+-#
2-zP-+LzPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-+(
7+p+l+pzp-'
6p+p+-+-zp&
5+-+PtrPzPQ%
4-zPLzp-vl-+$
3zP-+P+-+-#
2-+P+-+-zP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Lb6 ? 2

Waarom niet 1.Dxf7 ? 5

XABCDEFGHY
8-mk-tr-vl-tr(
7zppzpq+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-zPp+-+l%
4-zP-zP-+-+$
3+-+-vLN+P#
2P+-+LzPP+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7+L+-+-zp-'
6p+-zp-+p+&
5+-+Nvl-sn-%
4-+-+P+-tr$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+-+-zP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Pxb4 ? 3

Waarom niet 1...Txh2 ? 6
4 Wegens 1...Lc2 en pionverlies.

1 Wegens 1...Pd2 en stukverlies.
2 Wegens 2.DxLb6!! en stukverlies.

5 Wegens 1...Txf5 en na 2.Dh5 (Dxg7) Txg5+
. verliest wit de Dame.

3 Wegens 2.Pe5! en zwart verliest Lh5.

6 Wegens 2.Lc6+ Kd8 3.Tf8 mat.
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Vorige maand ging het Internationaal toernooi Brugse Meesters door van 12 tot 16 augustus.
De mooie toeristische locatie zal tal van buitenlandse schakers wel bekoord hebben want er waren
(verrassend genoeg ?) meer buitenlanders dan Belgen op dit toernooi.
Hierbij een verslagje van de toernooi-organisatie.

Brugse Meesters 2018
Geert Bailleul
Diegene van de organisatoren die enkele maanden
geleden zou voorspeld hebben dat er meer dan 200
deelnemers zouden zijn tijdens deze 4de editie van het
toernooi, zou ogenblikkelijk gek verklaard geweest
zijn.
Onverhoopte indrukwekkend cijfers bij het begin van
het toernooi: 220 deelnemers uit 32 verschillende
landen (61deelnemers meer dan vorig jaar), 116
buitenlandse deelnemers tegenover “slechts” 104
Belgen, 34 titelhouders… Goe bezig!
Vooral de grote groep Chinese deelnemers, samen met
de groep Indiërs, was opvallend.
Net zoals de voorbije jaren was het toernooi daarom
een uitgelezen mogelijkheid voor normjagers én voor
opkomend jeugdtalent om hier en daar de scalp van
een sterke speler te veroveren.
Ook de winnaar van vorig jaar, het Nederlandse
topjeugdtalent Lucas Van Foreest, inmiddels IGM
geworden, was van de partij om zijn titel te
verdedigen.
Hij was daardoor één van de grote favorieten voor de
eindoverwinning én voor de geldprijs van 1200 euro.
Dit jaar echter liep het voor Lucas niet zo vlot als vorig jaar. Door een belangrijk verlies in de
laatste ronde tegen IGM Wang Yunguo uit China, eindigde Lucas op een gedeelde 7de plaats met
6,5/9.
De eindoverwinning was dit jaar voor IGM Oleg Korneev (van Russische afkomst maar nu
spelend onder de Spaanse vlag), gedeeld met de Chinees IGM Wang Yunguo, beiden met 7,5/9.
Vermeldenswaardig is nog de sterke prestatie van de 15-jarige (Frans-Belgische) Mark Ouaki die
met een rating van 1592 op een gedeelde 15de plaats eindigde met 6/9.
Groot gespreksonderwerp dit jaar was de toepassing van het Versneld Zwitsers paringssysteem voor
het opmaken van de paringen gedurende de eerste 5 ronden.
Voor veel schakers was dit totaal onbekend terrein waardoor een belangrijke extra taak van de
arbiters er in bestond om daarover heel veel vragen te beantwoorden.
Uiteindelijk waren heel weinig deelnemers echt misnoegd over dit systeem.
Na de prijsuitreiking werden er veel afspraken gemaakt voor volgende jaar.
Velen zullen terugkomen!
--------------------------------------------Alle toernooi-informatie vind je op http://www.brugsemeesters.be/
De beste Belg werd uiteindelijk Steven Geirnaert met 6,5 op 9 op een gedeelde 7e plaats.
VSD heeft Steven daarom gecontacteerd voor een kort interview.
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IM Steven Geirnaert (°1984)
Steven geeft een interview
Dag Steven, vertel eens iets over je schaakcarrière.
Op mijn 4 à 5 leerde ik schaken van mijn oudere broer en
toen ik net 7 geworden was stuurde mijn moeder me naar
de schaakclub. Twee jaar later, en twee maand na haar
overlijden, speelde ik mijn eerste externe jeugdtoernooi
mee, en werd ik zo kampioen tot 10 jaar van de provincie
West-Vlaanderen. Hierna begon ik allerlei jeugdtoernooien
mee te spelen, en begon ik via de lokale bibliotheek ook de
schaakboeken van Max Euwe te lezen. Als kind heb ik een
aantal schaakleraars gehad, maar van mijn 12 tot mijn 15
kreeg ik (samen met oa teamgenoot Bart Michiels) ook les
van Rob Brunia, bekend van de stappenmethode. Daarna
ben ik veel gaan samen spelen met Tom Piceu en heb ik me
zwaar gestort op de Engelstalige schaakliteratuur.
Op mijn 14de passeerde ik een eerste keer voorbij de 2000
elo. Dat was een erg spectaculaire stijging van 413
elopunten op 1 lijst!
Ik heb 5 Belgische jeugdtitels, maar uit mijn jeugd was toch
vooral het moment dat ik open Nederlands jeugdkampioen
werd in 2001 het hoogtepunt.
Fidemeester werd ik rond mijn 19e en daarna heeft het
ongeveer 8 jaar geduurd voor ik eind 2011 aan de IMvereisten voldeed.
Qua toernooioverwinningen heb ik weinig vermeldenswaardig behaald, mijn winst van het Open
van Leuven in 2013 is denk ik mijn grootste. Qua partijen heb ik mijn beste remise behaald tegen
Grischuk tijdens de Europacup in 2015, en mijn beste overwinningen zijn die tegen Bok (2015) en
Sokolov (2018) in onze Nationale Interclub.
Wat zijn je vooruitzichten ?
Wat betreft mijn actuele situatie is het wel zo dat ik de bewuste keuze heb gemaakt om wat minder
te gaan schaken. Ik ben 3 maand geleden van werk veranderd, nu werk ik in Kontich en zijn mijn
dagen veel onregelmatiger. Momenteel kom ik dan ook nog amper aan trainen voor het schaken toe,
en daarom ook dat het relatieve succes van de Brugse Meesters onverwacht kwam.
Heb je enkele trainingstips voor ons ?
Qua trainingstips vind ik tactiektraining op chesstempo nog steeds het beste. Het is ook belangrijk
om een goed competitieritme aan te houden: tegen voldoende gevarieerde en sterke spelers spelen;
niet te veel partijen en niet te weinig. Competitie spelen, maar ook toch minstens 2 toernooien per
jaar. En jaarlijks een speelpauze inlassen van minstens een 3-tal weken, maar nooit langer dan twee
maand. En natuurlijk is het belangrijk om na alle partijen een post mortem te houden, en nadien
nog in te geven met een engine. Eén van mijn typische spreuken is dat het in het schaakspel niet de
bedoeling is om goed te spelen, maar gewoon om iets minder slecht te spelen dan de persoon voor
je. En als je niet beter kunt spelen dan de tegenstander, zorg dan dat je sneller speelt. Snelheid is
belangrijk.
Een anekdote om af te sluiten ?
Leuke anekdotes… het eerste jaar dat ik in de schaakclub zat verloor ik alles tegen iedereen,
behalve tegen één iemand van ongeveer mijn leeftijd. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat als dat
ene kind toen niet in de schaakclub had gezeten, ik nooit was blijven schaken.
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Steven Geirnaert : 2 partij-analyses
Geirnaert Steven - Dardha Daniel
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 e5?!
Diagram

10.Pd2 Pf6 11.b3 wit wil Lc1 via de kleine
diagonaal (c1–a3) activeren.
11...0–0 12.Lb2 Pd4 13.Pd5 Diagram

XABCDEFGHY
8r+lwqkvlntr(
7zpp+p+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-sNP+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmKL+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+p+-+pzpp'
6p+-zplsn-+&
5+-+Nzp-vl-%
4-+PsnP+-+$
3+P+L+-+-#
2PvL-sN-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

aan deze zet 4...e5 (diagram) is een reukje
volgens de theorie alhoewel FRITZ er geen
graten in ziet. De mainstream is 4...Pf6 5.Pc3
en nu pas 5...e5 om de normale Sveshnikov te
bereiken.
5.Pb5 d6 6.c4 deze zet had niet mogelijk
geweest na de normale Sveshnikov 4...Pf6
5.Pc3. Wit had hier nu natuurlijk met 6.Pc3
Pf6 naar de echte Sveshnikov kunnen sturen.
6...Le7 7.Ld3 Le6 8.0–0 a6 9.P5c3 Diagram

Zwart aan zet.

Brugse Meesters 2018 Brugge (6.11), 14.08.2018

XABCDEFGHY
8r+-wqk+ntr(
7+p+-vlpzpp'
6p+nzpl+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+P+P+-+$
3+-sNL+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy

Onze wereldkampioen Blitz (U14) dacht hier
heel lang na (15 min) en opteerde voor
13...Pxd5 terwijl de ontwikkelingszet 13...Tc8
een toch iets meer logische zet lijkt.
14.exd5 Lf5 15.Lxf5 Pxf5 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+p+-+pzpp'
6p+-zp-+-+&
5+-+Pzpnvl-%
4-+P+-+-+$
3+P+-+-+-#
2PvL-sN-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet. Hoe evalueer je deze stelling ?

Zwart aan zet.
9...Lg5!? een opmerkelijke zet. Zwart
verspeelt een tempo-zet om zijn "slechte"
loper af te ruilen voor de "goede" Lc1 omdat
Pc6 zo een betere toegang kan krijgen tot veld
d4. Indien wit nu Lg5 niet afruilt, staat die
Loper daar toch iets actiever dan op e7.

Positioneel staat wit op basis van de
pionstructuur en "goede" versus "slechte"
Loper toch wel iets beter. Bij wit controleren
de pionnen namelijk de witte velden, en Lb2
de zwarte, terwijl er bij zwart nauwelijks
iemand is die de witte velden kan verdedigen.
16.Pe4 wit activeert zijn paard. Niet direct met
de bedoeling van Lg5 te slaan, maar meer om

Vlaanderen Schaakt Digitaal

15-09-2018

druk te zetten op d6 en eventueel c4-c5 te
ondersteunen.
16...Le7 17.a4 wit kan hier ook 17.c5!? spelen
want na 17...dxc5 18.Lxe5 blijft wit iets beter
staan door zijn actief opgestelde stukken.
17...b5 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+-+-vlpzpp'
6p+-zp-+-+&
5+p+Pzpn+-%
4P+P+N+-+$
3+P+-+-+-#
2-vL-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
18.c5 dxc5 19.Lxe5 Wit heeft nu een vrijpion
op d5 geforceerd. De hamvraag is nu of dit een
sterke of een zwakke vrijpion is. M.a.w., zal
wit hem kunnen opspelen en zo voor gevaar
zorgen, of wordt het een zorgenkindje dat hij
op allerlei manieren zal moeten verdedigen.

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+-+-vlpzpp'
6p+-+-+-+&
5+pzpPvLn+-%
4P+-+N+-+$
3+P+-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
19...f6? een foute zet die de verdediging nu
zeer moeilijk maakt omdat Le7 nu bijna
gevangen zit en via d5-d6 dreigt verloren te
gaan. De betere zet was hier 19...Te8 wat
bewegingsruimte aan Le7 laat en een Torenzicht op Le5 en Pe4 geeft.
20.Lf4 Tf7? een tweede fout op rij. Zwart lijkt
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wel uitgeteld en komt nu in een erg passieve
stelling terecht. Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wq-+k+(
7+-+-vlrzpp'
6p+-+-zp-+&
5+pzpP+n+-%
4P+-+NvL-+$
3+P+-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
21.d6! voorwaarts marche ! Wit moet nu enkel
zien dat hij de ver opgespeelde soldaat kan
blijven ondersteunen.
21...Lf8 22.axb5 axb5 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wq-vlk+(
7+-+-+rzpp'
6-+-zP-zp-+&
5+pzp-+n+-%
4-+-+NvL-+$
3+P+-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
23.Dd5! mooi, wit verovert zo niet enkel de alijn waarna hij misschien ooit kan
binnendringen op a7, maar bovendien staat Tf7
nu gepend wat zwart in grote problemen zal
brengen.
23...Txa1 24.Txa1 Pd4
Diagram
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XABCDEFGHY
8-+-wq-vlk+(
7+-+-+rzpp'
6-+-zP-zp-+&
5+pzpQ+-+-%
4-+-snNvL-+$
3+P+-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
25.Ta7! wit negeert 25...Pe2+ en 26...PxLf4
want hij dreigt nu veel sterker DxTf7+.
25...De8 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+qvlk+(
7tR-+-+rzpp'
6-+-zP-zp-+&
5+pzpQ+-+-%
4-+-snNvL-+$
3+P+-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
26.d7! 26...Dd8 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-wq-vlk+(
7tR-+P+rzpp'
6-+-+-zp-+&
5+pzpQ+-+-%
4-+-snNvL-+$
3+P+-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
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27.Pd6! en weer dreigt er onweer op f7.
27...Lxd6 28.Lxd6 en zwart gaf op omdat het
materiaalverlies via Ta8 niet te pareren valt.

En dan nu eentje uit de laatste ronde.
Boffa Mauro - Geirnaert Steven
Brugse Meesters (9.9), 16.08.2018
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.e3 0–0 5.Pge2
c6 6.a3 La5 7.Pg3 d5 8.cxd5 exd5 9.Ld3 Te8
10.b4 Lc7 11.f3 Lf4 12.Kf2 Ld6 13.Ld2 b6
14.Tb1 Pbd7 15.Pf5 Lf8 16.Tf1 g6 17.Pg3 h5
18.Kg1 h4 19.Pge2 Ph5 20.Dc2 Diagram

XABCDEFGHY
8r+lwqrvlk+(
7zp-+n+p+-'
6-zpp+-+p+&
5+-+p+-+n%
4-zP-zP-+-zp$
3zP-sNLzPP+-#
2-+QvLN+PzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy
Waarom nu niet 20...Lh6 met druk op e3 ?
Omdat er na 20...Lh6?
21.Lxg6! volgt
vandaar dat zwart 20...Lg7 speelt. Diagram

XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7zp-+n+pvl-'
6-zpp+-+p+&
5+-+p+-+n%
4-zP-zP-+-zp$
3zP-sNLzPP+-#
2-+QvLN+PzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
21.b5!? Wit probeert het spel te maken daar
waar hij sterker staat.
21...c5!? een pionoffer voor tegenspel.
22.Pxd5 Lb7 Diagram
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XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zpl+n+pvl-'
6-zp-+-+p+&
5+PzpN+-+n%
4-+-zP-+-zp$
3zP-+LzPP+-#
2-+QvLN+PzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
23.Pdc3 een moeilijke keuze. FRITZ oordeelt
na enig rekenwerk dat 23.Le4 toch beter is.
23...cxd4 24.exd4 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zpl+n+pvl-'
6-zp-+-+p+&
5+P+-+-+n%
4-+-zP-+-zp$
3zP-sNL+P+-#
2-+QvLN+PzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
24...Pf8!? met verhoogde druk op d4.

25.d5

XABCDEFGHY
8r+-wqrsnk+(
7zpl+-+pvl-'
6-zp-+-+p+&
5+P+P+-+n%
4-+-+-+-zp$
3zP-sNL+P+-#
2-+QvLN+PzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
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25...Tc8 natuurlijk geen 25...Lxd5? wegens
26.PxLd5 DxPd5 27.Le4 en kwaliteitsverlies.
Zwart kon natuurlijk wel opteren voor 25...Pd7
(terug) en 26...Pc5 of het klassieke 25...h3,
maar de stukontwikkeling Tc8 is de meest
logische aanpak. De "Toren tegenover Dame"
kan bijna nooit slecht zijn.
26.Da2 uit de penning en verdedigt pion d5.
Diagram

XABCDEFGHY
8-+rwqrsnk+(
7zpl+-+pvl-'
6-zp-+-+p+&
5+P+P+-+n%
4-+-+-+-zp$
3zP-sNL+P+-#
2Q+-vLN+PzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
26...Txe2! het lijkt wel een overval bij klaar
lichte dag. De pointe is dat Da2 nu in
moeilijkheden komt.
27.Pxe2 Lxd5 28.Tb3 het enige om Dameverlies te vermijden. Zwart heeft vanaf nu de
betere stelling. Hij heeft nu immers zijn
"geofferde kwaliteit" en zijn verloren (?) d5pion terug gewonnen en bovenop heeft hij het
initiatief veroverd.
28...Pe6 die kwaliteit slaan kan straks nog
altijd. Eerst bijkomende stukken activeren
denkt zwart.
29.Lb4 Diagram

XABCDEFGHY
8-+rwq-+k+(
7zp-+-+pvl-'
6-zp-+n+p+&
5+P+l+-+n%
4-vL-+-+-zp$
3zPR+L+P+-#
2Q+-+N+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
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29...Pd4! daar heb je hem. Dit paard dat 2
zetten terug nog hopeloos op f8 stond, wordt
nu een gevaarlijke aanvaller want Tb3 dreigt
gewoon verloren te gaan. Diagram

30...Pxb3 31.Pxb3 Lxb3 32.Dxb3 Ld4+
33.Tf2 op 33.Kh1 volgt natuurlijk weer
33...Pg3+ 34.hxPg3 hxg3 en 35...Dh4+.
33...Tc1+ 34.Lf1 Diagram

XABCDEFGHY
8-+rwq-+k+(
7zp-+-+pvl-'
6-zp-+-+p+&
5+P+l+-+n%
4-vL-sn-+-zp$
3zPR+L+P+-#
2Q+-+N+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-wq-+k+(
7zp-+-+p+-'
6-zp-+-+p+&
5+P+-+-+n%
4-vL-vl-+-zp$
3zPQ+-+P+-#
2-+-+-tRPzP"
1+-tr-+LmK-!
xabcdefghy

Kies uit 30.PxPd4 of 30.Pc1.

Zwart aan zet.

30.Pc1 wit heeft goed gezien dat 30.PxPd4?
faalt op 30...LxPd4+ 31.Kh1 Pg3+! 32.hxPg3
hxg3 en de dreiging 33....Dh4+ is beslissend.

34...Pg3! en wit gaf op. 0–1

Belgisch Kampioenschap blitz 2018
5de Memorial Patrick Debast
op zaterdag 22 sep om 13u30
aanmelden voor 13u00

in Provinciaal Domein Huizingen
Toreylaan 100, 1654 Huizingen

13 ronden - 5 min - FIDE-verwerking
Inschrijfgeld: 10€ + 2€ ter plekke
5€ jeugd-20, WIM, FM en gratis voor IM, (W)GM
Inschrijven tot 20 sep: memorial@skdworp.be of www.skdworp.be
Prijzen (uitreiking om 18 uur): 250€ - 150€ - 100€ - 50€
Ratingprijzen (niet cumuleerbaar) telkens 100€ & 50€
-2100 / -1900 / -1700 / -1500 / dames / -16 jaar
2014
2015
2016
2017

13 deelnemers
26 deelnemers
51 deelnemers
102 deelnemers

Serge Vanderwaeren
Clément Rihouay
Alexandre Dgebuadze
Stéphane Hautot
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Goed en slim verdedigen
XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zppzpq+pzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+P+-+-+$
3+-zP-+P+-#
2PzPQ+-zP-zP"
1tRNvL-tR-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zpl+-vlpzpp'
6-zp-+q+-+&
5+-+p+P+-%
4-+-vLn+-+$
3+-sNQ+-zP-#
2PzP-+P+LzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

V1 : Zwart aan zet.

V4 : Zwart aan zet.

XABCDEFGHY
8rsn-+-trk+(
7+-+-zppvlp'
6-+-zp-+p+&
5wq-zpP+-+-%
4-+-+-zP-+$
3+Qsn-+-zPL#
2PzP-vLP+-zP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8Q+-+-+-+(
7+-+-trpmk-'
6-+-wq-vlp+&
5+-+PsnL+r%
4-zp-+-vL-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-+-+"
1+K+RtR-+-!
xabcdefghy

V2 : Zwart aan zet.

V5 : Zwart aan zet.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pmkp'
6-+-+-+p+&
5+-zp-+-+-%
4P+-vl-wQN+$
3+-wq-+-zP-#
2r+-+-zP-zP"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+l+qtrk+(
7zppzpnvlpzpp'
6-+n+p+-+&
5+-+-zP-+-%
4-+-+-+-+$
3+LzP-vLN+-#
2PzP-sNQzPPzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

V3 : Zwart aan zet.
Geef 3 goede verdedigingszetten.

V6 : Wit aan zet.
Geef 3 loperzetten die pionverlies vermijden.
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V1

Zwart heeft een probleem rond pion e5. Hij zou hem passief kunnen verdedigen
met 1...Ld6 maar dan volgt bijvoorbeeld 2.c5 met leuk spel voor wit.
Vandaar dat zwart naar een andere aanpak zocht en vond. Er volgde 1...0-0-0! en
nu mag wit de pion niet slaan want na 2.Txe5? Dd1+ 3.DxDd1 TxDd1+ 4.Kg2
TxLc1 is de partij gespeeld.

V2

Zwart staat een stuk voor maar lijkt Pc3 nu terug te verliezen doch met 1...Da4!
kan hij zijn materieel voordeel behouden want 2.bxPc3??? DxDb3 3.axDb3
TxTa1+

V3

Vooreerst moet je natuurlijk zien wat er dreigt. Er dreigt 2.Dh6+ en 3.Tb8 mat.
De goede verdedigingszetten zijn:
- 1...Dd2 teneinde 2.Dh6 te ontkrachten.
- 1...Tb2 teneinde 3.Tb8 onmogelijk te maken.
- 1...Ta1 wat eveneens 3.Tb8 onmogelijk maakt en tevens de pion op a4 wint
na 2.TxTa1 DxTa1+ of 2.Tf1 TxTf1+ 3.KxTf1 Da1+.
Vandaar dat 1...Ta1 de beste zet is van de drie.

V4

In deze stelling staat Pe4 drie keer aangevallen en voorlopig drie keer verdedigd
(pion d5 - Lb7 en De6), maar De6 moet spelen. Waar naartoe is dus de vraag.
Naar 1...Dc6! (wat Pe4 drie keer blijft verdedigen) en de stelling in evenwicht
kan houden.

V5

Na 1...TxLf5? staat zwart wel een stuk voor maar dan volgt er pijnlijk 2.Th1!
Th5 3.TxTh5 gxTh5 4.Tg1+ en zwart gaat ten onder.
Ook 1...gxLf5? is verliezend wegens 2.Tg1+ en de vervelend opgestelde Da8.
De beste verdediging is hier 1...Th8! (verjaagt de vervelend opgestelde Da8) en
nadien kan zwart 2...gxLf5 spelen (stukwinst) wat wit slechts kleine magere
aanvalskansjes geeft die zwart toch moet kunnen afblokken.

V6

Er zijn de makkelijke 1.Lf4 en 1.Ld4, maar had je ook het vindingrijke 1.La4!?
gezien wat ook pionverlies verhindert omdat het De8 in het vizier neemt.

Tornooi 12e Mémorial José Hilda Tonoli
(zondag 9 Sep te Anderlecht)
Dit jaarlijks Rapid-tornooi trok 130 deelnemers en noteerde een verrassing doordat een underdog
een sterke GM wist te verschalken. Deze eer was weggelegd voor Real Thibault (Boitsfort). De
uitslagen lees je op https://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/GestionSWAR/SwarResults.php
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Eindspel Mission Impossible
Vooraleer naar de betreffende stelling "mission impossible" op de volgende bladzijde te gaan, eerst
2 korte herhalingen ter introductie.

a. Dame tegen pion op 7e rij
In dit type eindspel heb je 4 kansen op 8 (of dus 50%) om met zwart remise te halen, als je
tenminste weet hoe je dit moet spelen.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+K+&
5+-+Q+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+kzp-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagram : b-d-e-g pion (is verloren)

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-mK-+&
5+-wQ-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-mkp+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Diagram : a-c-f-h pion (is remise)

Om dit type eindspel te winnen moet je de witte Koning kunnen dichterbij brengen. Dit doe je door
schaakjes te geven totdat de zwarte Koning even voor zijn pion moet komen. Dit geeft dan 1 zet de
tijd om de witte Koning dichterbij te laten komen. Dit schaakproces blijf je herhalen totdat de witte
Koning dicht genoeg is om hetzij mat te geven of de pion te slaan.
Vanuit "Diagram b-d-e-g pion" volgt er dus bijvb. 1.Dc4+ Kb1 2.Dd3+ Kc1 3.Dc3+ Kd1 en nu kan
er 4.Kf5 volgen en zo komt de Koning na een volgende serie schaakjes weer een stapje dichterbij.
Deze methode werkt echter enkel bij de b-d-e-g pion, want bij de a-c-f-h pion kan zwart zich laten
patzetten door naar de hoek te vluchten. Inderdaad, vanuit "Diagram a-c-f-h pion" volgt er 1.Db4+
Ka1 2.Dc3+ Kb1 3.Db3+ en nu 3...Ka1! en wit kan pion c2 niet slaan of het is pat.

b. Dame+Koning tegen Dame+Koning aan de rand
De Koning aan de rand kan soms verliezend zijn als de andere Koning erg dichtbij is en er zo een
matnet kan ontstaan. Twee voorbeeldjes:

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-wQ-+-+-+$
3+-mK-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+qmk-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-wQ-+-+-+$
3+-+K+-+-#
2k+-+-+-+"
1wq-+-+-+-!
xabcdefghy

Diagram : met schaak zet
Wit aan zet : 1.Df4+ Kd1 2.Dd2 mat

Diagram : met Koningszet
Wit aan zet : 1.Kc2+! en mat volgt.

Na deze heropfrissing dan de nu volgende zeer moeilijke opgave:
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+-+-'
6-+-+p+-+&
5+K+-mk-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Beginstelling : Wit aan zet.
Een vreselijk moeilijke en daarom gaan we dit
van "Achter naar Voor" (=AV) oplossen.

XABCDEFGHY
8Q+-+-+-+(
7mK-+-+-+-'
6-+-mk-+-+&
5+q+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
AV 1 : Zwart aan zet.
Zwart wint met 10...Kc7! en mat volgt, omdat
de witte Koning tegen de rand staat.

XABCDEFGHY
8Q+-+-+-+(
7+K+-+-+-'
6-+-mk-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-wq-+-!
xabcdefghy
AV 2: Zwart aan zet wint hoe ?
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Zwart wint met 7...Db4+ 8.Ka6 [ofwel 8.Kc8
Dc5+ 9.Kb7 Db5+ 10.Ka7 zie stelling AV 1]
8...Da4+ 9.Kb7 Db5+ 10.Ka7 en we bereiken
weer stelling AV 1 die gewonnen is voor zwart
We zijn nu genoeg gewapend om terug naar de
<== Beginstelling te gaan.
Elke "normale" schaker zou hier 1.Kb6 enz.
spelen, doch dit verliest na 1.Kb6? Kd6 2.a4
e5 3.a5 e4 4.Kxb7 e3 5.a6 e2 6.a7 e1D 7.a8D
en we bereiken namelijk stelling AV 2 die
gewonnen is voor zwart.
De zet die wit echter op remise kan houden is
verrassend 1.Kc5!! een echte superzet !
1...Kf5 2.Kb6 wit heeft dus een omweg
gemaakt en tijd verloren om naar b6 te gaan.
Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+-+-'
6-mK-+p+-+&
5+-+-+k+-%
4-+-+-+-+$
3zP-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wat heeft wit nu eigenlijk bereikt met zijn
vertragend driehoekje (Kb5-Kc5-Kb6) ?
Hij heeft vooreerst een tempo verloren en in
een promotie-run is dit meestal geen goede
zaak. Hij heeft hiervoor wel in de plaats
verkregen dat de zwarte koning naar de f-lijn
is verhuisd, terwijl hij in de vorige varianten
op d6 stond en klaar was om het matnet van
AV 2 mee te weven.
Wit zal nu dus een zet te laat komen om te
promoveren, maar zwart zal nu (direct) geen
matnet kunnen vormen.
Inderdaad, 2...e5 3.Kxb7 e4 4.a4 e3 5.a5 e2
6.a6 e1D 7.a7 en we bereiken een theoretische
remise-stelling van het type "a-c-f-h pion"
(zoals beschreven op de vorige blz).

Vlaanderen Schaakt Digitaal

15-09-2018

pagina 15

Feedback VSF/VSD-enquéte 2018
Bart Van Tichelen
De raad van bestuur van VSF hield begin juli een korte enquête onder haar leden aangaande haar
bestuurswerking en de inhoud van het digitale tijdschrift VSD (zie VSD 2018-13). Het was de
bedoeling om de ongefilterde mening te kennen van de Vlaamse schaker, en op basis van deze
feedback een aantal zaken bij te sturen waar nodig. 63 schakers gaven hun mening.
Globaal genomen zijn volgende opmerkingen naar voor gekomen:
1. Aangaande de werking van de VSF:
a) Leden zijn onvoldoende geïnformeerd over wat er reilt en zeilt binnen de VSF.
Dit komt deels doordat de website van VSF ondermaats is en de doorstroming
van info via de liga’s niet altijd optimaal is. Als onmiddellijke actie plant de raad
van bestuur om haar website te verbeteren en in te zetten op een betere
doorstroming van informatie.
b) Bij sommigen van de respondenten is er ook een zekere negativiteit rond de
werking van VSF. Sommige van deze feedback dient nog verder onderzocht te
worden, maar het lijkt alvast dat ook deze negativiteit grotendeels te verklaren is
door onwetendheid en een onvoldoende profilering van de VSF als Vlaamse
koepelorganisatie.
c) Een behoorlijk aantal reacties zijn positief en zien mogelijkheden om de VSF te
versterken: inrichten van normentornooien, aantrekken van sponsoring, voorzien
van opleidingen, … Kortom het versterken van de taken die traditioneel
toebehoren aan een koepelorganisatie. De raad van bestuur zal op korte termijn
bekijken hoe ze binnen haar bestaande budgetten maximaal kan bijsturen.
2. Aangaande het digitale ledenblad VSD:
a) Het valt op dat er zowel voor- als tegenstanders zijn van het huidige ledenblad.
Er wordt geklaagd over de oubollige vorm en over het feit dat men het ledenblad
liever in blogvorm zou zien. De raad van bestuur bekijkt jaarlijks hoe ze een
invulling kan geven aan haar ledenblad en doet hiervoor een oproep naar
kandidaat redacteurs. Het afschaffen van het ledenblad is geen optie, aangezien
dit een noodzakelijke voorwaarde is om subsidies te verkrijgen.
b) Er zijn een resem voorstellen gedaan qua inhoud (bijv. u-interviews met Vlaamse
schakers, verdiensten van club/schakers in de bloemetjes zetten, tool om partijen
na te spelen, schaakkalender…). De redactie en de raad van bestuur zullen
bekijken hoe we die suggesties maximaal kunnen meenemen.
c) Het ledenblad kreeg volgende beoordeling (1= Zeer slecht ; 5=Zeer goed)

De volledige lijst met opmerkingen, aangevuld met hier en daar antwoord/feedback van de raad van
bestuur is te vinden op de linken VSF-enquête en VSD-enquête .
De raad van bestuur zal deze feedback verder opvolgen.
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Vlaanderen Schaakt
Digitaal
Het VSF-ledenblad verschijnt op de 1e en de 15e van elke maand,
behalve in juli en augustus met enkel een nummer op de 1e van de maand
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Summiere toernooi-kalender 2018
01-04 Nov

30e Open van Leuven

Leuven (PR)

https://leuvencentraal.wixsite.com/openleuven2018

11 Nov

BK Rapid Seniors (50+ en 65+)

Gent

http://www.kgsrl.be/

VSF-mededelingen
1. De VSF-Beker Rapid gaat niet door bij gebrek aan voldoende belangstelling.
2. Op de Algemene Vergadering VSF van 13 Okt 2018 vraagt Liga Vl-Br&Br de
ontbinding van de VSF-vereniging. Dit impliceert mogelijk ook het verdwijnen van
dit digitaal tijdschrift "Vlaanderen.Schaakt.Digitaal".
Je kan reageren op dit google-formulier.
3. De voorlopige lijst met toernooien voor de VSF Participation Reward (PR) is
HIER beschikbaar. Per deelname krijgt een deelnemer afhankelijk van het tornooi 1
of meer deelname punten. Er zijn 10 geldprijzen van 100€ te winnen.
Het eerste toernooi in het rijtje is 30e Open van Leuven.
4. VSF sluit jaarlijks een contract af voor de aanmaak VSD. Kandidaturen voor
VSD 2019 tot 10 oktober bij Voorzitter VSF met een proefnummer en voorwaarden.
5. Verzekering instapschakertjes : Elke club kan haar beginnende schakertjes
verzekeren door ze direct aan te sluiten bij VSF voor 3 € per seizoen. .Doe het via:
https://docs.google.com/forms/d/18sxcidWYYfiIwK7Mvf8vfuNDsEyRETAnD4EL30Hsynw/viewform?usp=send_form

Wist je dat ....
- je jouw club of een verdienstelijk iemand in de VSD-kijker kan zetten ?
Maak je voorstel over aan vlaanderen.schaakt.digitaal@gmail.com

Verzekering
Al de VSF-schakers zijn
verzekerd bij ARENA.
Details: VSF-website deel administratie
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Weglokken verdediger
Als ik punten zie die Nul Verdedigd staan ttz. evenveel aangevallen als verdedigd, dan onderzoek ik
steeds of ik die verdediging kan ondermijnen.
Eén techniek om dit te doen is door een verdediger weg te lokken.
Nu je het thema kent, worden de oefeningen natuurlijk iets makkelijker.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zPQsn-+pvlk'
6-+-+-+-+&
5wq-zp-+-+-%
4-zpPzpP+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+ktr-+ntr(
7zp-zp-+-zp-'
6-+p+-zp-+&
5+-+-+-+-%
4-+PzpP+l+$
3+-+-+NzP-#
2P+-vLPzP-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet (makkelijk). 1

Zwart aan zet. 3

XABCDEFGHY
8r+lwq-tr-mk(
7+pzppsnpzp-'
6p+nvl-+-zp&
5+-+N+-+-%
4-zPL+P+-vL$
3+-+-+N+-#
2P+-wQ-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7+-+-zppvlp'
6pzP-+-+p+&
5+-zpPzP-+-%
4-+-+-+n+$
3+-sN-+-+-#
2PzP-+-+PzP"
1tR-vLQmKLsNR!
xabcdefghy

Wit aan zet. 2

Wit aan zet. 4

1 Met 1.DxPc7! DxDc7 2.a8D heeft wit een
stuk gewonnen en won hij het verdere
eindspel.
2 Met 1.e5! lokt wit 2! verdedigers weg van
Pe7 (1...Pxe5 2.PxPe5 LxPe5 3.LxPe7)

3 Met 1...d3! wordt de witte stelling
opgeruimd.
4 Met 1.b7! lokt wit de verdediger van Pg4
weg zodat hij na 1...Lxb7 2.DxPg4 kan
spelen.
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34ste OPEN VAN GERAARDSBERGEN
Dirk Flammé
Met zijn 5de overwinning in het Open van Geraardsbergen breekt de
Belg Tanguy Ringoir het record van drie andere winnaars, Pieter
Claesen, Geert Van der Stricht en Alexei Barsov, die elk viermaal
konden zegevieren.
Dat succes kreeg later nog een staartje, want amper één week later
trad Tanguy in de Verenigde Staten in het huwelijk met de Poolse
W.I.M. Ewa Harazinska.
Voor de zomerblitz op zondag kwamen 46 spelers opdagen; dat
resulteerde in dezelfde uitslag als het hoofdtoernooi, nl. Tanguy
(8½/9 voor Manuel Bosboom 8/9).
Hier kwam zich ook een totaal
onverwachte deelnemer aanmelden: Daniel Cardozo, de Paraguayaanse
zanger guitarist van het ‘Trio Digno Garcia’ dat in de jaren 60 en 70 van
de vorige eeuw zijn grootste successen vierde. (Digno Garcia was een
Paraguyaanse muzikant die de wereld rondtoerde. Hij scoorde hits met liedjes zoals
Guantanamera. Wereldburger Garcia voelde zich ook helemaal thuis in
Geraardsbergen waar hij woonde met echtgenote Vera en de kinderen. Daar overleed
hij in 1984).

Daniel Cardozo haalde 3/9, niet slecht voor een 82 jarige muzikant.
Een liedje spelen zat er voor ons helaas niet meer in.
Het programma van de andere avonden werd gevuld met rapids, de eerste gewonnen door Matthias
De Weird en Marc Ghysels 4½/5, de tweede door GM Vladimir Okhotnik 5/5, voor Wiebke Barbier.
Met de 136 deelnemers, waaronder 103 Belgen en 29 enthousiaste Nederlanders, was de organisatie
best tevreden. De gedetaillerde uitslag en partijen vind je op http://users.skynet.be/vptd/ .
Het 35° Open van Geraardsbergen zal doorgaan van woensdag 14 tot zondag 18 augustus 2019.
De laatste ronde zal samenvallen met de aankomst van de slotrit van de Binck Bank Tour een paar
100 meter verderop !

Wie is GM Tanguy Ringoir ?
Tanguy Ringoir (°1994) is één van de beste Belgische schakers, maar
weinig gekend en gezien omdat hij nu al enkele jaren in de USA studeert.
Hierbij een kort intervieuw waarbij hij vertelt over zijn schaakcarriere en
zijn studies.
Dag Tanguy, vertel eens iets over je schaakontwikkeling
Ik ben beginnen schaken waneer ik 6 of 7 jaar oud was.
Ik gebruikte een CD van de stappenmethode en ik speelde m'n eerste echte
toernooi pas wanneer ik bijna 10 jaar oud was, wat tegenwoordig als oud
gezien wordt. M'n vader nam dan de beslissing dat, om te verbeteren, je
internationale toernooien moet spelen tegen sterke tegenstand. Ik speelde
dus niet vaak in Belgie, en ook praktisch nooit jeugdtoernooien.
Het werkte want op m'n 10de werd ik 2e op het BK (U -10), en op m'n 12de
had ik 2200 elo en was ik nr. 1 op de ranglijst van jeugd van Belgie.
Op m'n 14de had ik 2400 elo en daarna had ik waarschijnlijk een trainer
nodig, maar het schaken is in Belgie niet zo goed georganiseerd als in
bijvoorbeeld Nederland, en op dat niveau stagneerde ik.
Maar hoe ben je dan in de USA geraakt ?
Ik studeerde af van het middelbaar in 2012 en stuurde een email naar de directeur van het
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schaakprogramma aan de universiteit van UMBC5 met de vraag of ik daar een studiebeurs kon
krijgen. Hij zei me dat ik best eerst GM zou worden voordat ik aanvraag deed om hier een "full
scholarship" te krijgen. Ik nam wat taal-lessen in Brussel om mijn Engels te verbeteren en ik
probeerde m'n elo op te krikken. Na 2 jaar behaalde ik 2500 elo en het vereiste GM-niveau.
Ik deed mijn aanvraag en werd aanvaard aan de universiteit UMBC en begon er in 2014.
In de VS heb je niet veel uniefs die
beurzen aanbieden, maar je hebt er
toch enkele zoals:
- UTD (University of Texas at Dallas)
- SLU (Saint Louis University)
- en Webster.
Webster is de sterkste. Ze hebben een
miljoenenbudget en de baas ervan is
Susan Polgar (de oudste van de
Polgar-zusjes, en vroegere WK bij de vrouwen, maar uiteraard heel wat zwakker dan Judit). Met dat
budget trokken ze topspelers aan zoals Wesley So en Ray Robson, en vele 2650+ GMs.
Zo'n 20 jaar geleden won UMBC praktisch alles, en later werd UTD de grootste concurrent.
Ik denk dat we beiden het belangrijke jaarlijkse toernooi (het toernooi waar ze me dus eigenlijk die
beurs voor geven) het Pan Ams toernooi (Pan-American Intercollegiate Team Chess Championships
in het lang) 11 keer gewonnen hebben.
SLU is de unief waar Rex Sinquefield (diegene die vaak Sinquefield Cup organiseerde, en ook
Amerikaans kampioenschap) vaak geld aan geeft. Een hij schonk hen een paar weken terug de
grootste donatie in de geschiedenis van die unief: 50 miljoen dollar. Die unief begint nu ook sterker
te worden, en is de nieuwe uitdager van de unief van Polgar.
UMBC heeft hun budget niet, en dus spelen we niet meer mee voor de eerste plaatsen.
Is er een verschil tussen schaken in België en de USA ?
Het grote verschil tussen schaken in de VS en in Belgie is dat er veel minder regels zijn in de VS,
en ook dat de toernooien veel korter zijn. Er bestaat in dit gigantisch land geen enkel open toernooi
met 1 ronde per dag, en de meeste duren niet langer dan 2 a 3 dagen. Zowat elk toernooi is op een
weekend, en vaak heb je de keuze: 1 partij vrijdagavond en 2 op zaterdag en zondag, ofwel 3 (!) op
zaterdag en 2 op zondag. Ook moet je praktisch altijd je eigen bord en klok meebrengen. In
dezelfde zaal starten vaak verschillende rondes op verschillende tijdstippen. Ik speelde eens een
heel slecht toernooi in San Francisco en ik kon gewoon niet geloven dat mensen kabaal aan het
maken waren in dezelfde zaal en luid de stukken op het bord uitgieten uit hun plastieken zak etc.
Het was m'n slechtste toernooi in 10 jaar, en op d'n duur nam ik gewoon remises tegen mensen met
400 elo minder zonder spelen, ik kon het gewoon niet serieus nemen. Het spelen van toernooien is
dus pakken slechter in de VS dan in Europa. Als gewone GM (en als je geen SuperGM bent), is de
VS nog steeds veruit de beste plaats. Als je hier schaakles geeft, vind je veel gemakkelijker
studenten, en je verdient minstens 2 à 3 keer zoveel per uur als in Belgie. Ook zou je in Belgie zo'n
50 a 55% in belastingen betalen en in de VS ligt dat onder de 20%.
En de toekomst ?
Tegenwoordig spendeer ik praktisch geen tijd meer aan schaken. Af en toe een toernooitje voor het
plezier en om in vorm te blijven, maar tegenwoordig als ik iets productief doe, dan is het werken
voor unief. Wanneer ik onder de 2500 Elo zou zakken zal ik er waarschijnlijk wel terug wat meer
tijd insteken, want 2500 wil ik wel behouden.
Speelde je een mooie partij in Geraardsbergen ?
In het toernooi van Geraardsbergen vond ik mijn partij tegen Geert Van der Stricht de mooiste. Ze
deed me denken aan mijn partij tegen Jan Lagrain op hetzelfde toernooi in 2016. (Zie partij-analyse)
5 University of Maryland, Baltimore County
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Tanguy Ringoir : 2 partij-analyses
Ringoir, Tanguy (2531) - Van der Stricht, Geert (2337) [D13]
34ste Open Geraardsbergen 2018 (5.1), 13.08.2018

1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 een weinig gespeelde
variant die alle spanning uit het centrum haalt.
3...cxd5 4.Pf3 Pc6 5.Pc3 Pf6 6.Lf4 met een
half oog naar veld c7 ....
6...a6 zwart haalt metéén een eventueel Pb5 uit
de stelling maar verliest hierdoor een tempo.
7.Tc1 Lf5 8.e3 e6 9.Db3 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7+p+-+pzpp'
6p+n+psn-+&
5+-+p+l+-%
4-+-zP-vL-+$
3+QsN-zPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-tR-mKL+R!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
9...Ta7 een vrij ongewone manier om pion b7
te verdedigen en het zal lang duren voor die
Toren in de partij geraakt. Opmerkelijk is wel
dat tal van GM's dit zo spelen.
10.Le2 Pd7 11.Lg5 Le7 12.Lxe7 Dxe7 13.0–0
0–0 14.Pa4 wit wil de zwakte op b6 uitbuiten.
14...Lg4 15.h3 Lxf3 16.Lxf3 Dd6 Diagram

17.Pc5 fout is immers 17.Pb6? wegens
17...Pxd4! 18.exPd4 PxPb6 en pionverlies.
17...Tb8 zwart versterkt zijn Dame-vleugel en
heeft daar het nummeriek overwicht omdat
Lf3 daar geen druk kan uitoefenen.
18.Tc3 Pxc5! hierdoor is 18.Tc3 dus tot een
tempo-verlies geworden.
19.Txc5 b6! nu het nog kan plombeert zwart
zijn zwakte op b6. Nog één zet talmen en na
20.Tfc1 zou dit niet meer gekund hebben
(20...b6? 21.TxPc6).
20.Tc3 g6 21.Tfc1 Pe7 22.Le2 Kg7 23.g3 wit
heeft niet de intentie om iets te forceren. Hij
versterkt gewoon zijn stelling en wacht rustig
af tot zwart een foutje maakt. Er volgen nu
enkele rustige afwachtende zetten die vooral
aan de zwartspeler duidelijk maken dat hij
weinig of niets kan ondernemen.
23...h5 24.h4 pionnen op zwart zodat ze
maximaal complementair zijn met Le2.
24...Tbb7 25.Dc2 Td7 zwart kan geen
activiteit ontplooien en moet passief
afwachten.
26.Db3 Tdb7 27.Da3 Dd8 28.Kg2 Tb8
29.Db4 Tbb7 30.Ta3 b5 31.Da5 Dd7 ook na
Damenruil zou zwart ongemakkelijk blijven
staan omdat hij niet op de open c-lijn geraakt
zonder pionverlies.
32.Tac3 Kg8 33.Tc5 Kg7 zwart wacht
noodgedwongen af op wat er op hem afkomt.
34.a3 Kg8 35.Dc3 Kg7 36.Lf3 Kg8 37.b3
Dd6 38.Kf1 Kf8 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7trp+n+pzpp'
6p+nwqp+-+&
5+-+p+-+-%
4N+-zP-+-+$
3+Q+-zPL+P#
2PzP-+-zPP+"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7trr+-snp+-'
6p+-wqp+p+&
5+ptRp+-+p%
4-+-zP-+-zP$
3zPPwQ-zPLzP-#
2-+-+-zP-+"
1+-tR-+K+-!
xabcdefghy

Kies uit 17.Pc5 of 17.Pb6.

Wit aan zet.
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43.Txd5 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7tr-+rsnp+-'
6p+-wqp+p+&
5+ptRP+-+p%
4-+-+L+-zP$
3zPPwQ-+-zP-#
2-+-+-zP-+"
1+-tR-+K+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-mknwQ(
7tr-+r+p+-'
6p+-wq-+p+&
5+p+R+-+p%
4-+-+L+-zP$
3zPP+-+-zP-#
2-+-+-zP-+"
1+-tR-+K+-!
xabcdefghy

Kies uit 41...exd5 of 41...Kg8 of 41...e5.

Zwart aan zet.

41...exd5? een pijnlijke misrekening. Zwart
had hier voor 41...Kg8 of 41...e5 moeten
kiezen zodat de volgende zet (42.Dh8+)
verhinderd wordt.
42.Dh8+ Pg8 Diagram

43...Db8? FRITZ rekent dat enkel 43...Tac7!
de partij in een zeker evenwicht kan houden.
Mogelijk verwierp de zwartspeler deze zet
vanwege 44.Tcd1, doch het acrobatische
44...Df6! brengt dan nog soelaas.
Diagram na 43...Db8?

XABCDEFGHY
8-+-+-mknwQ(
7tr-+r+p+-'
6p+-wq-+p+&
5+ptRp+-+p%
4-+-+L+-zP$
3zPP+-+-zP-#
2-+-+-zP-+"
1+-tR-+K+-!
xabcdefghy
Wit mist hier nu de vreselijk moeilijke
winnende offervariant 43.Lxg6!
Maar hoe gaat het dan verder ?
Na 43.Lxg6! en nu :
- 43...DxLg6? 44.Tc8+ Ke7 45.Te1+ Kd6?
46.De5 mat of 43...fxLg6 !? 44.Tc8+ Td8
45.T1c6!! De7 46.Txg6 en bezwijkt zwart.
Wit speelde echter ...

XABCDEFGHY
8-wq-+-mknwQ(
7tr-+r+p+-'
6p+-+-+p+&
5+p+R+-+p%
4-+-+L+-zP$
3zPP+-+-zP-#
2-+-+-zP-+"
1+-tR-+K+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
44.Txh5! zeer mooi.
44...Tac7 eindelijk wordt die Toren actief,
jammer genoeg iets te laat. Op 44...gxTh5
volgt natuurlijk 45.Lh7 enz.
45.Txc7 Dxc7 Diagram

Vlaanderen Schaakt Digitaal

01-10-2018

pagina 8

XABCDEFGHY
8-+-+-mknwQ(
7+-wqr+p+-'
6p+-+-+p+&
5+p+-+-+R%
4-+-+L+-zP$
3zPP+-+-zP-#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-mknwQ(
7+-wqr+-+R'
6p+-+-+p+&
5+p+-+p+-%
4-+-+L+-zP$
3zPP+-+-zP-#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Wit aan zet.

46.Th7! er dreigt nu 47.Dg7+ en 48.DxPg8
46...f5 dit lijkt alles nog te verdedigen.
Diagram

47.Ld5! en opgave want 47...Dc1+ 48.Kg2
TxLd5 loopt via 49.Dg7+ Ke8 50.DxPg8 mat.

En als 2e partij de partij tegen Jan Lagrain uit Geraardsbergen 2016, die inderdaad in
de openingsfase sterk lijkt op de vorige partij tegen Geert Van der Stricht.

Ringoir, Tanguy (2474) - Lagrain, Jan (2135) [D10]
Geraardsbergen op 32th Geraardsbergen (7.1), 16.08.2016

1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.Lf4 Pc6 5.e3
Pf6 6.Pc3 a6 en deze stelling doet inderdaad
erg veel denken aan de vorige partij. Diagram

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7+p+-zppzpp'
6p+n+-sn-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-vL-+$
3+-sN-zP-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+QmKLsNR!
xabcdefghy
7.Ld3 Lg4 8.Pge2 e6 9.0–0 Ld6 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+p+-+pzpp'
6p+nvlpsn-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-vLl+$
3+-sNLzP-+-#
2PzP-+NzPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
10.f3 Lh5 11.Tc1 Lg6 Diagram
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XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+p+-+pzpp'
6p+nvlpsnl+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-vL-+$
3+-sNLzPP+-#
2PzP-+N+PzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
12.Pa4 en weer speelt wit op de zwakte van
b6.
12...Lxd3 13.Dxd3 Lxf4 14.Pxf4 Pd7
15.Pc5 Oké, dan spring ik nu maar naar c5
denkt de witspeler.
15...Pxc5 16.Txc5 0–0 17.Tfc1 herkent u het
patroon ? Druk uitoefenen met beide torens op
de c-lijn totdat de tegenstander een foutje
maakt.
17...Dd6 18.Dc3 ruimt plaats voor Pf4 en
verhoogt de druk op de c-lijn.
18...Tfe8 19.Pd3 Tad8 20.Db3 Te7 21.Db6
gelukt ! De zwakte b6 is in bezit genomen.
21...g6 geen mat achter de paaltjes! Diagram

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+p+-trp+p'
6pwQnwqp+p+&
5+-tRp+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+NzPP+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
Welk plan zie je ?
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22.b4! wit wil natuurlijk het spel forceren
waar hij sterker staat, en dit is op de Damevleugel. Het plan is nu b4-a4 en b5 zodat Pc6
verjaagd wordt en de c-lijn geopend geraakt.
22...Kg7 23.a4 f6 24.b5 axb5 25.axb5 Pb8?!
een zet die we allemaal zouden spelen, maar
zwart kon hier verrassend 25...Pa5!? spelen
omdat 26.DxPa5 b6! zwart in de partij kan
houden. Diagram

XABCDEFGHY
8-sn-tr-+-+(
7+p+-tr-mkp'
6-wQ-wqpzpp+&
5+PtRp+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+NzPP+-#
2-+-+-+PzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
26.Dxd6 Txd6 27.Tc8 Pd7 28.T1c7 Kf7
29.Txb7 Tb6 30.Pc5 Txb7 31.Pxb7 Pb6
32.Pd6+ Kg7 Diagram

XABCDEFGHY
8-+R+-+-+(
7+-+-tr-mkp'
6-sn-sNpzpp+&
5+P+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-zPP+-#
2-+-+-+PzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
33.Tc6! en game over want de b-pion loopt nu
door en zwart kan die enkel stoppen door
materiaalverlies toe te staan.
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Combi's Ringoir (uit Geraardsbergen 2018)
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppzpq+pvlp'
6-+n+-+p+&
5+-+-zpl+-%
4-+PzPp+-+$
3+P+-zP-+-#
2PvL-sNLzPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+ltr-trk+(
7zp-+-+-wqp'
6-zp-+-+-+&
5+PzpN+-+Q%
4P+PsnPtR-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+LmK"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 6

Zwart aan zet. 9

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7+-sn-vlk+p'
6-+-+lzpp+&
5zppzp-+-+-%
4-+-+N+-zP$
3+P+-sN-zP-#
2PvL-+-zPK+"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-trl+-trk+(
7zpq+-+p+p'
6-+-+p+p+&
5+P+-+-+-%
4-+-wQ-+-+$
3sN-tR-+pzP-#
2PzP-+-+-zP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet verdedigt pion c5 aktief. Hoe ? 7

Zwart aan zet.
Hoe start je de zwarte aanval ? 10

XABCDEFGHY
8r+ntrl+-+(
7+-+-+kzpp'
6p+p+-zp-+&
5zPpsNp+-+-%
4-zP-zP-+P+$
3+NtR-zPP+-#
2-+-+-mK-zP"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.8
6 12.d5! Pb4 13.g4! en stukwinst.
7 29...Pd5! zodat er nu na 30.Pxc5? PxPe3+
31.fxPe3 Td2+ en 32....TxLb2 kan volgen.
8 29.Pb7 Tc7 30.Txc6! en opgave.

Hulde aan de schaakpappa's
Zoals blijkt uit het interview met Tanguy
Ringoir is zijn beginnende schaakcarrière sterk
beïnvloed geweest door zijn (schaak)pappa.
Hij heeft hem op jonge leeftijd met het
schaken in contact gebracht, hem de passie
voor het spel ingelepeld en er thuis vele uurtjes
mee geoefend. Vervolgens nam hij ook de tijd
om met zijn zoon naar toernooien te rijden
teneinde hem zo hoger op te tillen.
Een droom voor elke beginnend schakertje...
9 33.TxTf4 PxTf4 34.Lg4 dubbelaanval
34...Dh4 tegenaanval 35.Td6! en zwart won.
10 22...e5! 23.Dxe5 Lh3 24.Tfxf3 Tbe8
25.Dd4 Te1+ 26.Kf2 Tf1+ 27.Ke2 Te8+ en
opgave want Tf3 gaat verloren.
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43e SchaakOlympiade Batumi
De 43e Schaakolympiade (24 sep tot 5 okt) vindt plaats in Batumi (Georgië). Dit is aan de Zwarte
Zee, en op 20 Km van de Turkse grens. Je kan alles volgen op https://batumi2018.fide.com/en
Hierbij alvast enkele fragmenten uit de tot nu toe gespeelde Belgische partijen:

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+N+-mk-zpp'
6-+L+-zpn+&
5+-zpP+-+-%
4-+P+-+-+$
3+-+l+P+P#
2-tr-+-+P+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7+-zp-+-vl-'
6p+-+-+qzp&
5+P+-+pzp-%
4-+PsNp+-+$
3+-+ntR-zP-#
2PvL-+-zP-zP"
1+-+R+QmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Wit aan zet.

Uit R1: François Godart
1.d6+ en opgave want deze pion promoveert.

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+p+-trpzp-'
6-+p+-+-zp&
5+-snpzP-+-%
4-+P+NzPP+$
3+-+-+-+-#
2P+-+L+-zP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
Zwart aan zet. Hoe sla je Pe4 eraf en waarom ?

Uit R3: Stefan Beukema
1.Pc6! (dreigt Pe7+) en alles blijft nog net in
evenwicht.

XABCDEFGHY
8-+-+-sN-+(
7+-+-+-+K'
6-+-+-+-+&
5+k+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zp-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.

Uit R1 : Mher Hovhanissyan
Zwart sloeg terecht met 1...dxPe4 het stuk eraf
omdat hij zo zijn sterk paard op c5 kan
behouden wat pion b7 en e4 mooi ondersteunt
en bovendien Le2 weinig ruimte geeft. Na het
mindere 1...PxPe4?! 2.cxd5 cxd5 kan wit druk
zetten op de zwakke b7 en d5 pion en heeft
Le2 veel bewegingsruimte.

Uit R3 : Stefan Beukema
Wit kan nog net remise bereiken met 1.Pe6!
zodat er na 1...Kc4 (1...c2? 2.Pd4+) 2.Pf4 c2
3.Pe2 volgt wat een theoretische remise is
omdat de Koning het Paard nooit de controle
van het promotieveld c1 kan ontzeggen.
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XABCDEFGHY
8r+-+qtrk+(
7zp-+-zppvlp'
6-+-+-+p+&
5+NzPp+-+-%
4Q+-zPn+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+l+r+-+(
7+p+-vlk+p'
6-snp+-+p+&
5zp-sN-+p+-%
4P+P+-+-+$
3+P+-vLL+P#
2-+-+RzPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Wit heeft net gerokeerd, een blunder van
formaat. Waarom ?
Zwart aan zet.

Wit aan zet.

Uit R3 : Daniel Dardha
1...a6! 2.Pc3 PxPc3! en stukwinst. Wit gaf op.

Uit R4 : Cuvelier Annelies
1.Pxb7! LxPb7 2.LxPb6 met zuivere
pionwinst.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-zp-+-+-+&
5+-mk-+pzp-%
4-+-zp-vL-+$
3zPP+-+PzP-#
2-+K+n+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+k+-+-+(
7zppzp-+p+p'
6-+-snpvLpzP&
5+-vl-+-+-%
4Q+-+-zPP+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+K+-+"
1+-+-+-tr-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Wit aan zet.

Uit R4 : Stefan Beukema
Wit offert hier mooi een pion waarmee hij
afruilt naar een gewonnen pionneneindspel.
1.Kd2! PxLf4 2.gxPf4 gxf4 en het is 4 tegen
4, maar .... wit kan met zijn a en b-pion een
vrijpion forceren die Kc5 zal weglokken uit
het centrum waarna wit met zijn Koning alle
zwarte pionnen oppeuzelt.

Uit R5 : Hanne Goossens
1.Ld4! forceert loperruil waarna wit kan
binnendringen op de 8e rij. Er volgde
1...LxLd4 2.DxLd4 Txg4 3.Dh8+ Kd7 en
h7 viel waarna de h6-pion de partij besliste.
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XABCDEFGHY
8-tR-+-+-+(
7+-+-+-mk-'
6-zp-vL-+-+&
5zp-+L+l+-%
4P+P+-+-vl$
3+P+-mK-+-#
2r+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+n+-+(
7+q+l+-+k'
6-vlNzp-+n+&
5+p+Pzp-zp-%
4p+-+PzpP+$
3+-wQL+P+-#
2PzP-+N+-+"
1+-+-vLK+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Zwart aan zet.

Uit R5: Daniel Dardha
1.Le5+ Kh6 (Lf6? 2.Tg8+) 2.Th8+ Kg5
3.Lf4+ Kg4 4.Lf3+ en opgave want 4...Kh3
5.Lg5.

XABCDEFGHY
8-+q+n+-+(
7+-+lsn-vlk'
6-+-zp-+-+&
5+p+Pzp-zp-%
4psN-+PzpP+$
3+-wQL+P+-#
2PzP-+NvL-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Ga je voor 1...DxDc3 of 1...Db7 of 1...Lxg4.

Uit R6 : Stefan Beukema
Zwart moet gaan voor tegenspel en doet dit
fraai met 1...Lxg4!? 2.fxLg4 Dd7! en zwart
krijgt voor het materiaaloffer zeer mooie
aanvalskansen.

XABCDEFGHY
8-+-+n+-+(
7+-+-+-mk-'
6-vlNzp-+n+&
5+p+P+-zp-%
4p+-zpPzpq+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+L+-wQ"
1+-+-vLK+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.

Uit R6 : Stefan Beukema
Na 1...DxDc3?! 2.PxDc3 Pc7 heeft zwart een
hopeloos passieve stelling waarbij Lg7 levend
is begraven.
Na het overmoedige 1...Lxg4 2.DxDc8 LxDc8
3.Lxb5 Pc7 4.Lxa4 verliest zwart een pion en
komt hij in een moeilijk eindspel te recht.
Zwart vermijdt dan ook terecht Dameruil met
1...Db7!? zodat hij beter weerwerk kan bieden
en de stelling complex kan houden.

Uit R6 : Stefan Beukema
1...f3! dit verhoogt het aanvalspotentieel en
laat ook toe van eventueel Pf4 te spelen
2.Lxb5 Dxe4 en zwart won de aanval.
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Als afsluiter een klein overzicht van de Belgische teams en die van onze buurlanden.
België:

Dames

Open

Luxemburg: Dames

Open

Nederland:

Dames

Open

Duitsland:

Dames

Open

Frankrijk:

Dames

Open

Als we de speelsterkte van onze Belgische teams vergelijken met die van onze buurlanden blijkt dat
we toch minstens een klasse lager zitten, ja zelfs Luxemburg doet het bijna beter dan wij.
De oorzaak daarvan is niet enkel het aantal aangesloten schakers, maar ongetwijfeld ook de
beschikbaarheid van grotere financiele middelen en de betere ondersteuning die men in het
buitenland kan geven aan de topschakers. Stof om over na te denken ?
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Daniel Dardha (13 jaar !) wint BK Rapid-schaak 2018
In het kader van het 40-jarig bestaan van de SVDB
(Schachverbandes des Deutschsprachigen Belgien)
organiseerde zij op zondag 16 september het Belgisch
Kampioenschap Rapid-schaak 2018 in Eupen.
Er waren 71 deelnemers en de onbetwiste Kampioen werd FM
Daniel Dardha met 8,5/9 !! Hij is nog maar 13 jaar, maar wist
3 sterke grootmeesters ruim achter zich te laten.
Top 10 einduitslag:
1. FM Daniel Dardha
8,5/9 !
2. GM Daniel Fridman
7,5
3. GM Alexandre Dgebuadze 7
4. IM Anna Zatonskih
6,5
5. FM Arben Dardha
6,5
6. Inal Sheripov
6
7. GM Alex Berelowitsch
6
8. IM François Godart
6
9. FM Martin Ahn
6
10.IM Christian Braun
6

FM Daniel Dardha
De volledige uitslag lees je HIER .

Hautot wint Belgisch Kampioenschap Blitz 2018
De clubreporter van SK Dworp, Geert Verrijken, schreef een schitterend wedstrijdverslag over het
Belgisch Kampioenschap Blitz 2018 dat plaats vond in Huizingen op zaterdag 22 september.
Eerst even enkele statistieken op een rijtje. 132 schakers van zeer diverse sterkte zakten er dit jaar af
naar het provinciaal domein van Huizingen. Dat zijn er alweer 30 meer dan voor de editie 2017.
En niet alleen de kwantiteit was er, ook de kwaliteit tekende present. Veertig schakers, en dat is dus
bijna een derde van het deelnemersveld, heeft een blitz-Elo van meer dan 2.000. Daarvan zijn er
niet minder dan 13 met een Elo boven de 2.200. Hoogste Elo en enige grootmeester in dit
gezelschap is Alexandre Dgebuadze (2470). Hij schreef het tornooi in 2016 op zijn naam.
Het verslag lees je verder op https://www.skdworp.be/2018/09/24/belgisch-kampioenschap-snelschaak/
De top 10 einduitslag
1. Stéphane Hautot
2. Stefan Beukema
3. Steven Geirnaert
4. Alexandre Dgebuadze
5. Nathan De Strycker
6. Ekrem Cekro
7. Egbert Clevers
8. Stefan Docx
9. Roel Hamblok
10. Sterre Dauw

11
10
10
10
9,5
9
9
9
9
9

De volledige einduitslag lees je op https://www.skdworp.be/memorial/
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Summiere toernooi-kalender 2018
02 Nov

20ste Herfst-schaaktornooi

Waregem

Willem.Penninck@telenet.be

01-04 Nov

30e Open van Leuven

Leuven

https://leuvencentraal.wixsite.com/openleuven2018

11 Nov

BK Rapid Seniors (50+ en 65+)

Gent

http://www.kgsrl.be/

Algemene vergadering VSF van 13 Okt 2018
Op 13 Okt 2018 vond de jaarlijkse Algemene Vergadering VSF plaats.
Enkele belangrijke beslissingen:
- er komt geen ontbinding vzw VSF (was een vraag van Liga Vl-Br&Br)
- volgende VSF-bestuurders werden verkozen:
Bart Van Tichelen als voorzitter
Marc Clevers die de functie van secretaris en webmaster invult
Jan Gooris penningmeester
Ben Dardha jeugdverantwoordelijke
- het voorgestelde budget, met een grote marge voor projecten, werd aanvaard

Verzekering leden
Vlaanderen Schaakt Digitaal
VSF Kampioenschap
VSF Jeugdkamp
Schoolschaakkamp
G4G
website VSF/schoolschaak
Projecten
Werking RvB
Kosten allerlei
0

1000
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4000
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6000

7000

8000

Verzekering
Al de VSF-schakers zijn
verzekerd bij ARENA.
Details: VSF-website deel administratie
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De slag om Baguio (1978)
Het is nu bijna dag voor dag 40 jaar geleden dat de erg politiek geladen WK-match tussen
Karpov en Kortchnoi plaats had in de Baguio city (Filipijnen). De tweekamp zat vol van intriges en
spionnen verhalen, maar om dit beter te begrijpen moeten we eerst even terug in de geschiedenis.
Na het beëindigen van WO II (1945) was de wereldoorlog dan wel voorbij, maar kregen we in
Europa de tegenstelling Oostblok-Westblok en begin jaren '60 werd dan door het Oost-blok het
IJzeren Gordijn uitgerold in Europa. De Koude Oorlog duurde meerdere decennia en zorgde voor
grote politieke en militaire spanningen tussen de USSR en West-Europa.
In die naoorlogse periode was schaken erg belangrijk voor de propaganda van de toenmalige
Sovjet-Unie. Het gaf hen een zekere intellectuele suprematie en vandaar dat ze schaaksport
stimuleerden en steunden met o.a. de Sovjet-schaakschool. Het resultaat was dat ze sinds WO II een
massaal aantal Grootmeesters hadden en telkens de wereldkampioen konden leveren behalve dan in
1972 wanneer Fischer, zeer tot ongenoegen van de Sovjet-Unie, Spassky versloeg.
Nadien weigerde Fischer echter zijn titel te verdedigen tegen Karpov, waardoor die zonder strijd te
leveren in 1975 de nieuwe wereldkampioen werd. In 1978 moest Karpov dan voor het eerst zijn
wereldtitel verdedigen tegen een andere Rus, Viktor Kortchnoi. Niets aan de hand, ware het niet dat
Kortchnoi in 1976 de USSR was ontvlucht 1 en zo de meest verwenste dissident geworden was. Het
behouden van die wereldtitel in de USSR, en het tegenwerken van Kortchnoi werd aldus een
nationale ere-zaak en er werden dan ook grote middelen ingezet.
Kortchnoi had als kenmerk dat hij zeer goed kon verdedigen en zeer lang weerwerk kon bieden. Hij
kon moeilijk tegen zijn verlies en voerde zo nodig een psychologische oorlogsvoering met zijn
tegenstander. In de jaren '70 begint hij zich tegen het regime te keren (hij wil meer vrijheid) en
wordt zelfs voor 1 jaar geschorst. Karpov was 20 jaar jonger, een trouwe zoon van de USSR, hij
schaakte erg snel en had de gave om zijn stukken op de juiste velden te zetten.
Begin jaren '70 waren beide heren nog goede vrienden, maar ze werden meer en meer opposanten
en de WK-match in 1978 is zowat het summum van die tegenstelling.
Karpov werd er 100% gesteund door het regime, en dissident Kortchnoi werd 100% tegengewerkt.
Karpov kreeg zo de ondersteuning/assistentie van tal van Russische top grootmeesters terwijl het
Kortchnoi-team uit 3 man bestond waaronder Raymond Keene.
De tweekamp haalde vooral de wereldpers vanwege de psychologische oorlogsvoering waarbij er
klachten waren over de gebruikte vlaggen aan het bord, (Kortchnoi speelde aanvankelijk onder
Zwitserse vlag), het Yoghurt-incident (waarbij het Kortchnoi-team beweerde dat Karpov zo
instructies kreeg), de aanwezigheid van de Russische parapsycholoog Zoechar die Kortchnoi
vroeger had behandeld en hem nu zou hypnotiseren, waarop Kortchnoi dan weer een zonnebril
wenste te dragen (om zich te beschermen tegen die duivelse blikken) en uiteindelijk zelf uitpakte
met leden van de Ananda Marga beweging die kleurrijk uitgedost ook in de speelzaal plaats namen.
De match-formule, die sinds 1951 bestond uit 24 partijen, was door de FIDE aangepast en er werd
nu voor heeft eerst naar 6 gewonnen partijen gespeeld. De match begon op 18 juli 1978 en duurde
uiteindelijk 32 partijen (3 maand) , waarvan er 21 remise eindigden. De eerste 7 partijen werden
remise en Karpov wist het eerste winstpunt te scoren tijdens de 8e partij (zie partij-analyse). Door
een overwinning in de 27e partij bekwam Karpov een riante 5-2 voorsprong, maar ... in de volgende
4 partijen scoorde Kortchnoi DRIE keer ! waardoor het plots terug 5-5 stond. De anti-climax kwam
er dan op 17 oktober 1978 in de 32e partij waar Kortchnoi met zwart teveel risico nam en verloor.
Karpov won zo met het kleinste verschil van 6-5.
Lees er meer over in het boek "The inside story of the match" van Raymond Keene of bekijk
"Closing gambit" op https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/closing-gambit--1978---korchnoi-versus-karpov-and-the-kremlin/
1 Tijdens de Koude Oorlog kregen enkel de beste Russische schakers een visum om naar een
schaaktoernooi in het Westen te reizen. Het is tijdens een toernooi in Amsterdam (1976) dat
Kortchnoi onverwacht asiel aanvraagt en zo zijn familie in Rusland achter laat en zich zal
vestigen in Zwitserland. Zijn familie zal pas veel later de overstap kunnen maken.
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Partij-analyse uit WK-match 1978
Als partij-analyse de interessante 8e partij uit het WK 1978.

Karpov, Anatoly (2725) - Kortchnoi, Viktor (2665) [C80]
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6 5.0–0
Pxe4 het Open Spaans wat aanleiding geeft tot
scherp spel.
6.d4 b5 7.Lb3 d5 8.dxe5 Le6 9.Pbd2 Pc5
10.c3 g6?! een dubieus zijvariantje.
11.De2 Lg7 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+-zp-+pvlp'
6p+n+l+p+&
5+psnpzP-+-%
4-+-+-+-+$
3+LzP-+N+-#
2PzP-sNQzPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet doet een verrassende zet.
12.Pd4!? Wit biedt zijn e5-pion aan, en als
compensatie zal hij dan een aanvalsgolf
kunnen opstarten.
12...Pxe5 Kortchnoi neemt de handschoen op.
Hij is immers een goed verdediger die goed
aanvalsdruk kan weerstaan. Na 12...PxPd4
13.cxPd4 PxLb3 14.PxPb3 heeft wit trouwens
een strategisch gewonnen stelling omdat hij
druk kan zetten op de c7-pion en zwart geen
tegenspel heeft. Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+-zp-+pvlp'
6p+-+l+p+&
5+psnpsn-+-%
4-+-sN-+-+$
3+LzP-+-+-#
2PzP-sNQzPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.

13.f4! zodat De2 beter zicht krijgt op Ke8.
13...Pc4 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+-zp-+pvlp'
6p+-+l+p+&
5+psnp+-+-%
4-+nsN-zP-+$
3+LzP-+-+-#
2PzP-sNQ+PzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
14.f5! niet zo moeilijk. Wit wil een maximum
aan aanvalslijnen openen zodat Ke8 in de
problemen komt.
14...gxf5 15.Pxf5 Tg8 Zwart had geen zin in
15...0–0 16.PxLg7 KxLg7 17.PxPc4 bxPc4
18.Lc2 want de beide witte Lopers met de De2
en Tf1 zijn dan erg dreigend voor Kg7.
Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wqk+r+(
7+-zp-+pvlp'
6p+-+l+-+&
5+psnp+N+-%
4-+n+-+-+$
3+LzP-+-+-#
2PzP-sNQ+PzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
Kies uit 16.Pf3 of 16.PxPc4.
16.Pxc4 wit kiest terecht deze zet omdat er na
16.Pf3?! dan 16...Pe4! kan volgen wat de e-lijn
sluit en het tijdelijke witte voordeel smelt dan
weg.
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16...dxc4 17.Lc2 Pd3 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wqk+r+(
7+-zp-+pvlp'
6p+-+l+-+&
5+p+-+N+-%
4-+p+-+-+$
3+-zPn+-+-#
2PzPL+Q+PzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
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24.Df3 wit verhoogt met tempo de druk op de
f-lijn.
24...Te8 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+rmkr+(
7+-zp-+p+p'
6pwq-+l+-+&
5+p+-+N+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPR+Q+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy
Wit aan zet.

18.Lh6! een heel mooie zet, die niet enkel Lc1
in stelling brengt, maar ook opties opent voor
Ta1. Een schril contrast met zwart waar op Pd3
na, niemand goed staat opgesteld. De zwarte
stelling rammelt !
18...Lf8 19.Tad1 lap, het laatste witte stuk is
in stelling gebracht terwijl Ke8 daar in zijn
blootje staat.
19...Dd5 zwart probeert een lichte vorm van
tegenspel te krijgen. Hij drukt nu op veld g2 en
hoopt van eventueel met grote rokade de
Koning van de e-lijn weg te spelen.
20.Lxd3 cxd3 21.Txd3 die droom van grote
rokade kan zwart nu maar best opbergen.
21...Dc6 22.Lxf8 Db6+ 23.Kh1 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+kvLr+(
7+-zp-+p+p'
6pwq-+l+-+&
5+p+-+N+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPR+-+-#
2PzP-+Q+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy
Kies uit 23...KxPf8 of 23...TxPf8.
23...Kxf8 de beste keuze want na 23...TxLf8?
24.De4! Td8 is o.a. 25.Pg7+ Ke7 26.PxLe6
DxPe6 27.Dh4+ f6 28.Te1 beslissend.

25.Ph6! dreigt mat via 26.Dxf7+.
25...Tg7 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+rmk-+(
7+-zp-+ptrp'
6pwq-+l+-sN&
5+p+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPR+Q+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy
Wit aan zet pakt uit met een mooie zet.
26.Td7! dit verhoogt de druk op f7 en de
Toren is daar immers immuun want
26...LxTd7 27.Dxf7+ loopt mat.
26...Tb8 Diagram
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XABCDEFGHY
8-tr-+-mk-+(
7+-zpR+ptrp'
6pwq-+l+-sN&
5+p+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+Q+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-tr-+-mk-+(
7+-zpl+Ntrp'
6pwq-+-+-+&
5+p+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+Q+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Wit wint ... maar hoe ?

27.Pxf7 Lxd7 Diagram

28.Pd8+!! een enig mooie zet. Aangezien
28...Ke7 29.Df8 mat is, gooit zwart hier de
handschoen. 1–0

20 ste HERFST-SCHAAKTORNOOI
Vrijdag 02 november 2018 om 19.45 uur
in Sportcafé "De Treffer" te WAREGEM
Individueel toernooi
Vijf ronden Zwitsers, verdeeld over twee reeksen
Elk 15 min per partij per speler
Iedere deelnemer ontvangt een fles wijn of porto
Gratis tombola met de lotjes die men ontvangt na iedere partij

Inschrijving: Willem.Penninck@telenet.be of 0498-435259
Voorinschrijving = 5€ of inschrijving de dag zelf = 7,5€
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De 43e SchaakOlympiade Batumi 2018
De 2 jaarlijkse schaakOlympiade zit er weeral op. Je leest er alles over op:
- officiële website https://batumi2018.fide.com/en/standing
- uitslagen op server chess results http://chess-results.com/tnr368908.aspx?lan=1
- info ivm de Belgische teams Open en Dames: https://belgiumchessolympiad2018.wordpress.com/
In zulke toernooien is de laatste ronde altijd doorslaggevend voor de eindrangschikking. Bij winst
in de laatste ronde maak je immers een enorme sprong voorwaarts, bij verlies eindig je onder de
verwachtingen.
In de Open reeks (zeg maar Mannen reeks) stonden bij het ingaan van de laatste ronde China en
USA op kop en moesten ze in een onderling duel de beslissing brengen. Het werd 2-2 met 4
bevochten remises en zo kwam Rusland, dat Frankrijk versloeg met 2,5 -1,5, nog net langszij.
Op basis van de betere scheidingspunten werd China echter Olympisch Kampioen.
Nederland ontgoochelde toch een beetje want in de laatste ronde lieten ze zich ver(r)assen door
Mongolië (wie ? , ja Mongolië) en hierdoor eindigden ze slechts met een bescheiden 13 punten.
België kon tegen het sterke Brazilië een mooie 2-2 neerzetten en eindigde zo op slechts 1 vol punt
van onze sterke noorderbuur met 12 op 22.
In de Dames-reeks hadden bij het ingaan van de laatste ronde de Chinese dames 1 punt voorsprong
op o.a. Rusland, Oekraïne en USA.
China - Rusland werd 2-2 terwijl Oekraïne (met de zusjes Muzychuk) USA met 3-1 kon verslaan.
Ook hier werd China op basis van de betere scheidingspunten de Olympische kampioen.
Hieronder de top-10 en de score van de Benelux-landen.
De eindrangschikking in de Open reeks

en in de Dames reeks
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Algemeen heeft het Belgische Open team op basis van hun Elo naar verwachting gepresteerd.
Ze eindigden met 12 op 22 op amper 1 punt van het grote Nederland dat toch wel onder de
verwachting scoorde. Tot in de laatste ronde was er hoop op een GM-norm voor Stefan Beukema en
een IM-norm voor Daniel Dardha, maar dan moesten ze beiden wel winnen doch het werd net niet.
Uiteindelijk scoorde elke Belgische speler tussen 50% en 60% wat behoorlijk goed is.
François Godart en Stefan Docx haalden elk 4,5 op 9, Stefan Beukema scoorde 5 op 9 en Daniel
Dardha wist een 6 op 10 neer te zetten. Mher Hovhanissyan incasseerde 3,5 op 7.
In de 7e ronde "Open" liet België mooi weerwerk zien tegen het veel sterkere Cuba.
Hieronder een mooie prestatie van onze jongste deelnemer Daniel Dardha. Geniet je even mee ?

Ortiz Suarez, Isan Reynaldo (2527) - Dardha, Daniel (2299)
1.Pf3 Pf6 2.c4 b6 3.g3 Lb7 4.Lg2 g6 5.d4
Lg7 6.0–0 0–0 7.d5 e6 8.Pc3 exd5 9.cxd5 c5
10.Pd2 d6 11.Pc4 La6 12.Db3 Lxc4 13.Dxc4
a6 14.a4 Diagram

XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7+-+-+pvlp'
6pzp-zp-snp+&
5+-zpP+-+-%
4P+Q+-+-+$
3+-sN-+-zP-#
2-zP-+PzPLzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
14...b5 zwart claimt hiermee ruimte op de
Dame-vleugel.
15.Db3 b4 16.Pd1 a5 17.e4 Pbd7 18.Pe3 Pb6
19.f4?! de Cubaanse grootmeester wordt
behoorlijk agressief, maar zal zich hierdoor
zelf in de voet schieten.
19...Te8 20.e5 dxe5 21.fxe5 Txe5 zwart kan
bijna niet anders dan dit pionoffer aanvaarden,
maar dit betekent niet dat hij daarom slechter
staat.
22.Pc4 Te8 23.Lf4 Diagram

[A05]

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7+-+-+pvlp'
6-sn-+-snp+&
5zp-zpP+-+-%
4PzpN+-vL-+$
3+Q+-+-zP-#
2-zP-+-+LzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
23...Ph5 zwart wil maar al te graag Lf4
afruilen zodat Lg7 alléénheerser wordt.
24.d6 Ld4+ 25.Kh1 Pxf4 26.Pxb6 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7+-+-+p+p'
6-sN-zP-+p+&
5zp-zp-+-+-%
4Pzp-vl-sn-+$
3+Q+-+-zP-#
2-zP-+-+LzP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy
Zwart aan zet staat voor een moeilijke keuze.
Wat speel jij ?
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De makkelijkste (veiligste ?) keuze lijkt mij
26...Ta7 (verdedigt pion f7) 27.TxPf4 DxPb6
en zwart heeft goede vooruitzichten om pion
d6 te veroveren. Zwart koos echter (terecht)
voor het zeer ingewikkelde ...
26...Pxg2! 27.Txf7?! Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7+-+-+R+p'
6-sN-zP-+p+&
5zp-zp-+-+-%
4Pzp-vl-+-+$
3+Q+-+-zP-#
2-zP-+-+nzP"
1tR-+-+-+K!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
27...c4!! hierdoor kan zwart na 28.Dxc4 met
tempo 28...Pe3 spelen en zo met een stuk
voorsprong uit de verwikkelingen komen.
28.Dxc4 Pe3 29.Db3

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7+-+-+R+p'
6-sN-zP-+p+&
5zp-+-+-+-%
4Pzp-vl-+-+$
3+Q+-sn-zP-#
2-zP-+-+-zP"
1tR-+-+-+K!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
29...Kh8! heel erg simpel maar verschrikkelijk
efficiënt. Zwart gaat uit de penning en de witte
aanval bloed nu dood.
30.Pd7 wit wil zijn d6-pion afschermen en
complicaties nastreven.
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XABCDEFGHY
8r+-wqr+-mk(
7+-+N+R+p'
6-+-zP-+p+&
5zp-+-+-+-%
4Pzp-vl-+-+$
3+Q+-sn-zP-#
2-zP-+-+-zP"
1tR-+-+-+K!
xabcdefghy
Zwart aan zet.

30...Ta7! en de stoute indringer op d7 gaat nu
ook nog verloren.
Tijd om op te geven dacht de Cubaanse
grootmeester, waarna Daniel aan zijn
verjaarsdagsfeestje kon beginnen want ... hij
werd die dag 13 jaar !
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Enkele partijfragmenten van het Belgische mannen-team:

XABCDEFGHY
8-+-tr-mk-+(
7+-+-+P+p'
6pzp-+Q+p+&
5+-vl-+-zP-%
4-+-+-+-+$
3zP-+PzpKvLP#
2-wq-+-+-+"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7tR-+-tR-zp-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-sn-%
4-+-+-+-+$
3+P+-+-+r#
2-+-+-+-vL"
1+-+q+-wQK!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Zwart aan zet.

Uit R7 : Stefan Beukema
43.Txe3! en pionwinst aangezien 43...LxTe3?
44.Ld6+ makkelijk wint.

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+pzp-+pvlp'
6-+-zpl+p+&
5+-sn-sn-+-%
4-+P+PzP-+$
3+PsN-vL-zP-#
2-+-wQN+LzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

Uit R 11: Stefan Beukema
Er volgde 41...TxLh2+ 42.KxTh2 Pf3+ en
wit spartelde nog 20 zetten verder in een
verloren eindspel Dame tegen Toren.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+p+R+pzp-'
6-+p+-vl-zp&
5+-+-+-+-%
4r+P+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-vL-zPPzP"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy
Kies uit 34.c5 of 34.Txb7.

Zwart aan zet.
Uit R 10 : Stefan Docx
Er volgde schitterend 16...Pxb3!! 17.Dc2 (of
17.TxPb3 Pxc4! 18.Dd3 PxLe3 ) 17...Pxc4! en
zwart had zowaar 2 pionnen gewonnen.

Uit R 11: Stefan Docx
Wit (2548 Elo) verslikte zich in 34.c5?
waarna Docx mooi afwikkelde naar een
gewonnen eindspel met 34...Td4! 35.TxTd4
LxTd4 36.Lb4 f5 37.Ke2 Kf7 en opgave
want wit verliest pion c5. Wit had veel langer
stand kunnen houden met 34.Txb7 waardoor
de Torens op het bord blijven en er pionnen
geruild worden !
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Het Belgische Dames-team was niet in zijn beste doen en eindigde vrij zwak met 10 op 22, terwijl
bijvoorbeeld het kleine Luxemburg hier toch 13 punten haalde.
In ronde 10 stonden de Belgische tegenover de Nederlandse dames en deze bleken een niveau te
sterk. We kregen schaakles zoals de volgende partij aantoont !

Cuvelier, Annelies (1809)

- Paulet, Jozefina (2275)

[B90]

43rd Olympiad Batumi 2018 Women Batumi (10.4), 04.10.2018

1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3
a6 6.Le3 e5 7.Pb3 Le6 8.Dd2 Le7 Diagram

XABCDEFGHY
8rsn-wqk+-tr(
7+p+-vlpzpp'
6p+-zplsn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+NsN-vL-+-#
2PzPPwQ-zPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy
Wit aan zet.
9.h3?! de theorie geeft hier de voorkeur aan
9.f3 omdat wit dan makkelijker met g4 en h4
kan uitpakken.
9...0–0 Diagram

XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7+p+-vlpzpp'
6p+-zplsn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+NsN-vL-+P#
2PzPPwQ-zPP+"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy
Kies uit 10.0–0–0 of 10.g4.
10.g4?! niet echt logisch omdat wit nu enkel
na het tempo-verlies f2-f3 met h4 zal kunnen
uitpakken.

10...Pbd7 11.f3?! niet nodig en dus een
tempo-verlies en bovendien worden de zwarte
velden rond Ke1 nu erg zwak. Wit had hier
beter 11.0-0-0 gespeeld wat Ke1 in een
"betrekkelijke" veiligheid brengt.
11...b5 12.a3 Pb6

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+-+-vlpzpp'
6psn-zplsn-+&
5+p+-zp-+-%
4-+-+P+P+$
3zPNsN-vLP+P#
2-zPPwQ-+-+"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy
Kies uit 13.0-0-0 of 13.Pc1.
13.Pc1?! wit trekt vrijwillig zijn stukken weg
uit het centrum i.p.v. te rokeren en heeft
absoluut geen aandacht voor een adequate
ontwikkeling en verliest gewoon kostbare tijd.
Beter is dan ook 13.0-0-0. Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+-+-vlpzpp'
6psn-zplsn-+&
5+p+-zp-+-%
4-+-+P+P+$
3zP-sN-vLP+P#
2-zPPwQ-+-+"
1tR-sN-mKL+R!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
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13...d5!! een zeer mooie zet. Een pionoffer dat
de stelling opent en zwart het initiatief geeft
waarna Ke1 in de problemen komt.
14.Lxb6 Dxb6 15.Pxd5 Pxd5 16.exd5 Lh4+
17.Kd1 Diagram
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18.De2 f5 zwart wil natuurlijk de stelling
maximaal openen.
19.Lg2 e4 de stelling maximaal openen !
20.fxe4 fxe4 21.Lxe4 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+-+-zpp'
6pwq-+-+-+&
5+p+l+-+-%
4-+-+L+Pvl$
3zP-+-+-+P#
2-zPP+Q+-+"
1tR-sNK+-+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+-+pzpp'
6pwq-+l+-+&
5+p+Pzp-+-%
4-+-+-+Pvl$
3zP-+-+P+P#
2-zPPwQ-+-+"
1tR-sNK+L+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet geeft de genadesteek.

Zwart aan zet.
17...Lxd5 en zwart heeft zijn geofferde pion
terug met zeer veel interest want de witte
Koning staat nu in een schiettent.

21...Dc6! mooi ! Zodat er na 22.LxLd5+
DxLd5+ en 23...DxTh1+ kan gebeuren.
22.Lxh7+ wit probeert verwarring te zaaien.
22...Kxh7 23.Tf1 Lf3 0–1

----------------------------------------------------

Nog 3 korte partijfragmenten van de Dames-ploeg om dit artikel af te sluiten.

XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7tR-+Rsn-+-'
6-+P+k+p+&
5+-+-zPp+p%
4-+-+-+-zP$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7zp-+-+-+-'
6-zp-+k+-zp&
5+-+rzp-+-%
4-+-+-+-+$
3+KzP-+-zP-#
2P+P+RsN-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Zwart aan zet.

Uit R 9 : Daria Vanduyfhuys
Wit ruilde mooi af naar een
gewonnen pionneneindspel met
59.TxPe7+ TxTe7 60.TxTe7+
KxTe7 61.Kf2 en opgave want
de witte geïsoleerde pionnen op
e5 en c6 beschermen elkaar
waardoor Kf2 de vrije hand
heeft.

Uit R 9: Astrid Barbier.
Zwart speelde hier 39...Tg8? en
de partij werd later zelfs nog
remise. Na de winnende
veréénvoudiging 39...Td2!
40.TxTd2 TxTd2 41.Pg4 h5 en
42...Txh2 had zwart daarentegen
een makkelijk te winnen stelling
gekregen. Een mooi voorbeeld

van de gouden vuistregel dat je
bij ongelijk materiaal, voordeel
doet als je als enige nog een
Toren op het bord kan houden.

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-wqn+p+-+&
5+-+pzP-zP-%
4-+-zP-+-vl$
3+-+L+-+-#
2PzPN+-zP-zP"
1tR-vLQ+K+R!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Uit R 11: Hanne Goossens
Er volgde verrassend sterk
13...Pxe5!! en enkele zetten later
kon wit opgeven.
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Het eindspel met "gelijke" lopers
Het eindspel met gelijke lopers biedt heel wat minder remise-marge dan een eindspel met
"ongelijke" lopers, tenminste als er nog voldoende pionnen op het bord staan. Daar waar in een
eindspel met ongelijke lopers de verdediger baas is op de kleur van zijn loper, wat de verdediging
erg vergemakkelijkt, is dit niet het geval bij "gelijke" lopers.
Bij "gelijke" lopers moet een vrijpion immers bijna altijd gestopt worden door de Koning omdat de
Loper hier meestal te kort schiet.
Eerst een kleine opwarming met enkele oefeningen.

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+PmK&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-vl-+-vL-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
1.Kh7! teneinde te verhinderen dat Kf8 zich
op g8 kan nestelen en daar voor eeuwig blijft
staan. In een volgende fase zal wit het
manoeuvre Lf2-e3-h6+ en Lg7 plannen
waarna de winst binnen is.

XABCDEFGHY
8-+-mK-+-+(
7+-+-zP-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4l+-mk-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+L+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
Het is enkel met 1.Lg4! en 2.Ld7 dat wit de

promotie en dus ook de winst kan verzekeren.
De truc bestaat er dus in van de zwarte Loper
de toegang tot veld e8 te ontzeggen.

XABCDEFGHY
8-+-mK-+-+(
7+-+-zP-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-mk-+-%
4l+-+-+L+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Na het foute 1...Kf6? verliest zwart met 2.Ld7!
Vandaar dat zwart hier 1...Kd6!! (Koning
tegenover Koning !) moet spelen waardoor hij
met manoeuvre 2.Lg4 en 3.Ld7 verijdelt en
remise verkrijgt.

XABCDEFGHY
8-+-vL-+-+(
7+-+-+P+-'
6-+-+-+-+&
5+-vl-mk-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+P+-+-#
2-+-+-+K+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
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1.d4+ Kxd4 2.Lb6! en de f-pion promoveert.

XABCDEFGHY
8-vl-+-+-+(
7zpP+-+-+-'
6-+-+-+kzp&
5+p+-+-zp-%
4-+-+-+-+$
3+-+-zPP+-#
2-+-+-+-+"
1+-+KvL-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-vL-'
6-+p+-+P+&
5+-+-+-vl-%
4-+-+k+p+$
3+-+-+-+P#
2-+-+-+-mK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Wit aan zet.

1.Lg3!! LxLg3 2.f4! en de b7-pion
promoveert.

1.Lc3! (of een vergelijkbare Loperzet) en wint.
Na het materialistische 1.hxg4? Kd5! kan
zwart de g6-pion nog afstoppen.
-------------------------------------------

En dan nu een kort partij-verloop van een eindspel met gelijke lopers.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-mk-+-'
6-+L+l+-+&
5zp-+-zp-+-%
4-+-+-+p+$
3+-+-+-+P#
2-mK-+-zPP+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+l+-+&
5zp-mk-+-+-%
4L+-+p+pzP$
3+-mK-+-+-#
2-+-+-zPP+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Wit aan zet.

56.h4!? Indien wit een winstpoging wil doen,
dan moet het zo. Hij creëert zo een mogelijk
gevaarlijke vrijpion. Er bestaat voorlopig geen
groot risico op verlies van deze pion aangezien
wit hem steeds met g3 kan verdedigen.
56...Kd6 57.La4 e4 58.Kc3 Kc5 Diagram

59.h5 nu is de pion wel zonder mogelijke
pionbescherming, maar hoe verder hij wordt
opgespeeld, hoe gevaarlijker hij wordt. Hij
wordt vooral gebruikt als bliksemafleider want
de dreiging tot promotie wordt immers groter.
59...Lf5 60.g3 Kd5 61.Le8 Ke5 62.Kb3?!
Diagram
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XABCDEFGHY
8-+-+L+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5zp-+-mkl+P%
4-+-+p+p+$
3+K+-+-zP-#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+L+-+(
7+-+-+l+-'
6-+-+-mk-+&
5mK-+-+-+P%
4-+-+p+p+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Wit aan zet.

62...Kf6? Fout. Na 62...Kd4! dringt zwart
binnen en zal hij de witte pionnen kunnen
slaan, waarna het remise wordt.
63.Ka4 Wit kan nu eindelijk die vervelende
a5-pion slaan. Hij heeft nu wel een pion meer,
maar Ka4 staat erg ver van de actie-zone en hij
heeft een zwakke h5-pion.
63...Ke7 64.Lb5 Kf6 65.Kxa5 Le6 Diagram

Na 67.Lc6? Lxh5 68.Lxe4 staan er nog
nauwelijks pionnen op het bord wat de
winstkansen sterk vermindert. Bovendien staat
Ka5 erg ver weg en wordt dit dus remise.
Vandaar de keuze voor de nu volgende
loperruil waarna een zuiver pionneneindspel
ontstaat.
67.Lxf7 Kxf7 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+lmk-+&
5mKL+-+-+P%
4-+-+p+p+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+k+-'
6-+-+-+-+&
5mK-+-+-+P%
4-+-+p+p+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet. Evalueer dit eindspel.

Wit aan zet.
66.Le8! dit verhindert dat er zomaar Lf7 en
Lxh5 kan gebeuren.
66...Lf7 Diagram

Dit pionneneindspel is gewonnen voor wit
want Kf7 moet eerst pion h5 ophalen en
daarmee komt hij dus te laat om Ka5 af te
remmen. De h-pion zal dus geen promotie
halen, maar nu als lokaas gebruikt worden
waardoor wit de winst veilig kan stellen.
Er volgde nog: 68.Kb5 Kf6 69.Kc4 Kg5
70.Kd4 Kxh5 71.Kxe4 Kg5 72.Ke5 Kg6
73.Kf4 Kh5 74.Kf5 1–0
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FIDE heeft een nieuwe voorzitter
Op 03 oktober werd de Rus Arkady Dvorkovich verkozen als nieuwe
FIDE-voorzitter. Het is een Russische politicus, bestuurslid van de
Russische schaakfederatie maar ... heeft geen schaakrating.

Wereldkampioenschap Carlsen - Caruana (London 9 - 28 Nov)
Volg het duel via https://worldchess.com/
Redactie/auteur: Jan Gooris
mag niet openbaar op het Internet
geplaatst worden

vlaanderen.schaakt.digitaal@gmail.com

Verantwoordelijke uitgever:
VSF vzw
schaakfederatie.be
Maatschappelijke zetel:

Lindestraat 81,
BE-2800 Mechelen
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Summiere toernooi-kalender 2018
02 Nov

20ste Herfst-schaaktornooi

Waregem

Willem.Penninck@telenet.be

11 Nov

BK Rapid Seniors (50+ en 65+)

Gent

http://www.kgsrl.be/

VSF zoekt
Een organisator voor :

- het VSF-Rapid (1 dag) (met subsidie VSF)
- het VSF-Blitz (1 dag) (met subsidie VSF)

Schakers met vlotte pen die een kort toernooiverslagje schrijven tegen vergoeding !

Ideetjes rond een project "Schaken op school" ?
VSF wil het schaken op school bevorderen maar dit lijkt in de praktijk niet zo
makkelijk te zijn. Heb jij misschien een idee hoe we dit het best kunnen aanpakken ?

Trainingsplatvorm !!
In samenwerking met "schaakschool.be" stelt
VSF gratis een trainingsplatvorm beschikbaar
voor licht gevorderde schakers.
Het doelpubliek zijn schakers 800-1200 Elo.
Er zijn 600 oefeningen beschikbaar en tal van
korte schaaklessen.
Toegang gratis op www.schaakschool.be .
Maak uw account aan via deze link .

Verzekering instapschakertjes :
Elke club kan haar beginnende schakertjes verzekeren door ze direct aan te sluiten bij
VSF voor 3 € per seizoen. Doe het via:
https://docs.google.com/forms/d/18sxcidWYYfiIwK7Mvf8vfuNDsEyRETAnD4EL30Hsynw/viewform?usp=send_form

Verzekering
Al de VSF-schakers zijn
verzekerd bij ARENA.
Details: VSF-website deel administratie
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Hoe sla je terug ?
XABCDEFGHY
8-+-tr-+-tr(
7+k+-+-+-'
6-+pwq-+-+&
5+-+-+-+-%
4Rvl-+-zp-+$
3+Q+-+L+P#
2P+-+-+P+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzp-+lzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+N+p+-%
4-+-zPp+-+$
3+-zP-zP-+-#
2P+-vL-zPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

S1 : Opwarming. Hoe sla je Lb4 ?

S4 : Zwart aan zet.

XABCDEFGHY
8r+r+-+-+(
7+p+lmk-zpp'
6-+-vlp+-+&
5+p+p+p+-%
4-+LzP-+-+$
3zP-vL-zPPzP-#
2-zP-sN-+-zP"
1tR-tR-+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+n+-+-%
4-vl-+-zP-+$
3+-sNP+-+-#
2PzPPvL-+PzP"
1tR-+QmKLsNR!
xabcdefghy

S2 : Zwart aan zet.

S5 : Kies 1...LxPc3 of 1...PxPc3.

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+n+p+-+&
5+Lzpq+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-zPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7+-+q+pzpp'
6-+p+-+l+&
5zp-zP-+-+-%
4P+-sNL+-+$
3+-+-zP-+-#
2-+-+-+PzP"
1+-tRQtR-mK-!
xabcdefghy

S3 : Zwart speelt 8...cxd4. Hoe sla je terug ?

S6 : Kies uit 1...TxLe4 of 1...LxLe4.
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S1

Omdat er na 1.DxLb4+? met 1...DxDb4 Dameruil volgt en er zo heel veel
aanvalskracht verloren gaat voor wit, is de beste zet natuurlijk 1.TxLb4+!
waardoor de Dames op het bord blijven en de zwarte Koning in grote
moeilijkheden blijft.

S2

Aangezien zwart met 1...dxLc4?! zijn dubbelpion op de b-lijn niet oplost en ook
invloed verliest in het centrum (veld e4) moet je hier duidelijk de voorkeur
geven aan 1...bxLc4! waarna zwart een gezonde pionstructuur heeft en zijn
invloed in het centrum kan behouden.

S3

Sorry, dit is een kleine valstrik omdat direct slaan op d4 uiteraard nadelig is want
op zowel 9.Dxd4 als 9.exd4 volgt immers 9...DxLb5 (stukverlies) en op 9.Pxd4
is 9...Dxg2 ook goed voor zwart.
Wit moet daarom eerst 9.LxPc6+ spelen en kan pas daarna slaan op d4.
Dit diagram komt uit de partij Colin - Alekhine (1932) waar de witspeler
onvoorstelbaar blunderde met 9.Dxd4?? en meteen na 9...DxLb5 kon opgeven.

S4

Na 1...LxPd5?! volgt 2.c4! (met tempo) Lf7 (Le6?? 3.d5) en wit heeft met
tempowinst een sterk centrum gekregen.
Na 1...DxPd5!? 2.c4 kan zwart nu kiezen tussen 2...Dd8?! (en we zitten in de
vorige variant) of veel beter 2...Dd6!? waardoor zwart nu zijn Dame heeft
ontwikkeld (en dus een zet heeft gewonnen) in vergelijking met de variant
1...LxPd5. Simpel en logisch dat dit dus de betere zet is.
Conclusie: met 1...DxPd5 kan zwart een ontwikkelingszet winnen.

S5

Na 1...LxLc3 2.bxLc3 (of LxLc3) kan zwart 2....0-0 spelen en heeft hij een
sterk Pd5.
Na 1...PxLc3 2.bxPc3 moet zwart met Lb4 een tempo verliezen en heeft hij ook
geen sterk Pd5 meer op het bord.
Conclusie: 1...LxLc3! is sterker dan 1...PxLc3?!.
FRITZ evalueert dit verschil zelfs op meer dan 1 punt.

S6

Op 1...TxLe4? volgt 2.Pxc6!! DxDd1 3.TcxTd1 en zwart is minstens een pion
verloren omdat hij het mat op de 8e rij moet verdedigen.
Na 1...LxLe4! zijn er geen tactische grapjes mogelijk.

Vraagje: Onder welke voorwaarden mag ik muziek beluisteren via
"oortjes" tijdens een schaakpartij ?
Dit mag helemaal niet. Dit valt onder extra bronnen die nooit mogen
geraadpleegd worden want men kan dit als een vermoeden van valsspelerij
aanzien. Het uiterste wat mag is een koptelefoon of oortjes zonder
verbinding naar een MP3/MP4-speler of iets anders.
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WK-jeugd 2018
Het WK-Jeugd 2018 voor U18 tot U14
is zopas beëindigd en ging door in
Griekenland.
Op de site Chess Results-com heb je de
uitslagen van elke reeks en kan je ook
partijen downloaden.
http://chess-results.com/tnr385901.aspx?lan=17

Het Belgische team bestond uit 11 spelers
en ze scoorden naar verwachting behalve
dan dat we Daniel Dardha iets hoger
hadden verwacht.
In de voorlaatste ronde speelde Daniel
zelfs tegen een AGM...
Ik dacht eerst aan Arabian Grandmaster, maar het is een (nieuwe) uitvinding van FIDE en betekent
Arena Grandmaster en kan worden toegekend bij FIDE Online Arena. Je moet dan jaarlijks wel 25€
lidgeld betalen.
Het Belgische team
met haar 2 begeleiders.
Als partij-analyse deze keer
een partijtje van Juliette Sleurs
waarin ze toont dat ze iets van
het schaakspel begrijpt.

Djordjevic, Nevena (1704) - Sleurs, Juliette (1812)
Girls U14 World Youth Championship chess24.com (7.28), 26.10.2018

1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.Pc3 Pc6 5.Lf4

XABCDEFGHY
8r+lwqkvlntr(
7zpp+-zppzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-vL-+$
3+-sN-+-+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tR-+QmKLsNR!
xabcdefghy
Zwart aan zet.

De grote jongens spelen hier 5...Pf6 (zie o.a.
partij-analyses in het 01 Okt nummer) maar
Juliette pakt uit met een andere frisse tegenzet.
5...e5!? 6.dxe5 FRITZ geeft hier de voorkeur
aan het scherpe 6.Lxe5 PxLe5 7.dxPe5 d4
8.Da4+!? doch na 8...b5!? 9.Pxb5 Ld7 heeft
zwart leuke compensatie voor de 2 geofferde
pionnen.
6...d4 7.Pe4 Da5+! de pointe van het
stoutmoedige pionoffer 5...e5. Zwart wint zijn
pion nu terug in een goede stelling.
8.Ld2 Dxe5 9.Pg3 Pf6 10.Pf3 Diagram
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XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+-wq-+-%
4-+-zp-+-+$
3+-+-+NsN-#
2PzP-vLPzPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zpp+-+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-vl-+-+-+$
3+-+-vLNsN-#
2lzP-+LzPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Wit aan zet.

10...Dd5! een mooi centraal veld waar de
Dame verdedigd staat door Pf6 en zijzelf
bijkomend pion d4 verdedigt.
11.e3 dxe3 12.Lxe3 Lb4+ stukontwikkeling !
13.Ld2 0–0 14.Le2 Le6 15.0–0 Tfd8 16.Le3
Diagram

19.Lxa7!? ook fraai gespeeld. Wit wint de
verloren pion nu terug.
19...Pxa7 20.Ta1 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zpp+-+pzpp'
6-+n+lsn-+&
5+-+q+-+-%
4-vl-+-+-+$
3+-+-vLNsN-#
2PzP-+LzPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
16...Dxa2!? wat een verrassende zet !
Riskant maar correct.
17.Dxd8+ Txd8 18.Txa2 Lxa2 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7snp+-+pzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-vl-+-+-+$
3+-+-+NsN-#
2lzP-+LzPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
Kies 20...Ld5 of 20...Pc6. Motiveer.
20...Ld5! de juiste keuze. Zwart verkiest
terecht om het Loperpaar te behouden in deze
open stelling. Bovendien staat Ld5 daar
centraal heel sterk opgesteld.
21.Txa7 Lc5 22.Ta1 Pg4! druk op het nulverdedigd punt f2 waarna wit zal moeten
kiezen tussen 2 passieve zetten, Ph1 of Tf1.
23.Tf1 b6 mogelijk had Juliette hier al het idee
opgevat van de nu volgende combinatie want
ze speelt pion b7 op zwart buiten bereik van
Le2 ....
24.h3 Diagram
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XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+-+-+pzpp'
6-zp-+-+-+&
5+-vll+-+-%
4-+-+-+n+$
3+-+-+NsNP#
2-zP-+LzPP+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+p+-'
6-+-+-mkpzp&
5+p+K+-+P%
4-+-+L+P+$
3+-+N+-+-#
2-+r+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Zwart aan zet.

24...Lxf3 25.Lxf3 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+-+-+pzpp'
6-zp-+-+-+&
5+-vl-+-+-%
4-+-+-+n+$
3+-+-+LsNP#
2-zP-+-zPP+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
Ga je voor 25...Pxf2 of niet ? Motiveer.
25...Pxf2!? een moedige keuze ! In de opening
of het middenspel is het meestal een slechte
keuze om Paard en Loper te offeren voor
Toren en pion, maar hier zijn we in het
eindspel en stijgt een Toren in waarde wat de
ruil dus aantrekkelijker maakt. Bovendien wint
zwart ook nog pion b2. Zwart krijgt dus voor
zijn "P+L" nu "T+2 pionnen".
26.Txf2 Td2 27.Pe4 Lxf2+ 28.Pxf2 Txb2
29.Kf1 Tc2 zwart snijdt Kf1 af van de b6-pion
wat de witte verdediging erg zal bemoeilijken.
30.Le4 Tc8 31.Ke2 Kf8 Koning aktiveren in
het eindspel is zeer belangrijk.
32.Kd2 Ke7 33.Pd3 g6 34.g4 Kf6 35.h4 h6
36.Ke3 b5 37.Kd4 Tc4+ 38.Kd5 Tc2 39.h5?!

Zwart kan nu binnendringen wat de stelling
van wit erg verzwakt. 39...gxh5 40.gxh5 Kg5!
41.Ke5 f6+ 42.Ke6 f5 een mooi valletje !
43.Lxf5 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+K+-zp&
5+p+-+LmkP%
4-+-+-+-+$
3+-+N+-+-#
2-+r+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
43...Te2+ 44.Pe5 Kf4! en de witte amazone
verliest haar Paard en dus ook de partij. 0–1

Juliette Sleurs
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Splijtende aanvalszetten
XABCDEFGHY
8-+-+-tr-tr(
7zpp+-mk-vl-'
6-+p+-zp-zp&
5+-+-zP-+-%
4-+-+-+-vL$
3+LsN-+-+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-+(
7zpp+r+-zpp'
6-+q+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-vL-+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+Qsn-zPPzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

A1 : Wit aan zet (makkie).

A4 : Zwart aan zet.

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7zp-+-+-wqp'
6-+-sN-+p+&
5+-+-snr+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPL+-+Q+"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-+(
7zpp+r+-zpp'
6-+q+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-vL-+-+-+$
3+-zP-+n+-#
2P+Q+-zPPzP"
1tR-+R+-+K!
xabcdefghy

A2 : Zwart aan zet.

A5 : Zwart aan zet.

XABCDEFGHY
8r+-+-+r+(
7zpp+k+qzp-'
6-+p+-+-zp&
5+-+lvL-+-%
4-+-+-+-+$
3wQ-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-+(
7zpp+r+-zpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-vL-+q+-+$
3+QzP-+n+-#
2P+-+-zPPzP"
1tR-+R+-+K!
xabcdefghy

A3 : Wit aan zet.

A6 : Zwart aan zet.
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A1

Wit verhoogt gewoon de druk op het kritieke punt f6 met ... 1.Pe4! en BINGO,
de zwarte stelling wordt een puinhoop.

A2

Met 1...Txb2+!! 2.KxTb2 Pd3++ 3.Kb3 Db2+ verkrijgt zwart een sterke
aanval. Dit kan je verder moeilijk vooruit berekenen maar het ligt voor de hand
dat zwart dit zal winnen gezien de dolende witte Koning.

A3

Er volgde 1.Dd6+ Kc8 2.TxLd5!! en opgave want 2...cxTd5 (2...DxTd5??
3.Dc7#) 3.Tc1+ loopt mat.

A4

Mijn tegenstander speelde 1...Pf3+!!! zodat er na 2.gxPf3? Dg6+! 3.DxDg6
TxTd1+ 4.TxTd1 TxTd1+ 5.Kg2 hxDg6 kan volgen en zwart heeft materiaal
gewonnen. Zeer mooie wending !
Ik speelde daarom dus 2.Kh1 (zie volgend diagram).

A5

En weer een donderslag met 2...De4!!.
Aangezien 3.DxDe4? mat loopt, koos ik voor 3.Db3 (zie volgend diagram).

A6

Er volgde 3...Df4! en toen gaf ik op aangezien zowel 4.g3 De4! als 4.gxPf3
Dxf3+ 5.Kg1 TxTd1+ enz. hopeloos zijn.

20 ste HERFST-SCHAAKTORNOOI
Vrijdag 02 november 2018 om 19.45 uur
in Sportcafé "De Treffer" te WAREGEM
Individueel toernooi
Vijf ronden Zwitsers, verdeeld over twee reeksen
Elk 15 min per partij per speler
Iedere deelnemer ontvangt een fles wijn of porto
Gratis tombola met de lotjes die men ontvangt na iedere partij

Inschrijving: Willem.Penninck@telenet.be of 0498-435259
Voorinschrijving = 5€ of inschrijving de dag zelf = 7,5€
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Olympiade medewerkers: deel 1 van 2.
Een groot schaaktoernooi kan natuurlijk niet zonder gemotiveerde medewerkers, en zo namen er
aan de 43e Olympiade in Batumi langs de zijlijn ook FIDE-delegate Luc Cornet en Internationaal
Arbiter Geert Bailleul deel, zij het met elk met een apart takenpakket.
Tijd voor een uitgebreid interview. In dit eerste deel is Luc Cornet aan het woord.
En Luc, hoe lang was je daar en welke taken deed je er precies ?
Ik was daar van zondag 23/09 tot en met zaterdag 06/10 en was er ploegkapitein van het Belgische
mannen-team. Maar mijn (hoofd)doel was om zoveel mogelijk (interessante) commissies en de
AV’s van FIDE en ECU (waar de nieuwe presidenten zouden gekozen worden) mee te maken en te
volgen. Dit omwille van mijn functie binnen de KBSB als FIDE-delegate. Echter de KBSBvoorzitter, die tijdens de AV’s het stemrecht had, was de enige persoon die van de organisatie gratis
verblijf en van de KBSB gratis transport kreeg zodat ik mijn verblijf en transport zelf moest
bekostigen. Totdat de verantwoordelijke internationale toernooien doorgaf dat er geen kapitein van
de open ploeg (de ‘mannen’ploeg) was en hij mij als ploegkapitein voorstelde. Ook de kapitein
kreeg gratis verblijf van de organisatie en gratis transport van de KBSB. De KBSB ging hierop in.
Toen ik enige tijd later echter mijn ontslag als VNT (verantwoordelijke nationale toernooien) gaf,
heb ik, om geen enkele discussie te krijgen dat ik een snoepreisje had gekregen of dat ik voor
persoonlijke redenen op kosten van de KBSB naar de Olympiade ben gegaan, het bedrag wat de
penningmeester mij doorgaf hoeveel dit per persoon kostte (er werd een groepsticket aangevraagd
en dus één zoveelste van dat ticket), net voor mijn vertrek nog gestort op rekening van de KBSB.
Zijn er bijzondere anekdotes of gebeurtenissen die je zullen bijblijven ?
 De Belgische mannenploeg: Iedereen waarschuwde mij op voorhand dat de mannen altijd
problemen geven. Dit moet dan de eerste keer zijn dat er geen enkel probleem is geweest,
dat de sfeer enorm goed was, dat de spelers gretig waren, dat ze gemotiveerd waren en dat
ze (bijna) altijd wensten te spelen. En begrijp mij niet verkeerd, hierin heeft deze ploegkapitein geen enkele verdienste gehad: dit werd hem gewoon op een presenteerblaadje
gegeven. Wat mij hierin het meeste is bijgebleven, is o.a. dat Stefan Beukema op een
moment dat hij nog voor een GM-norm speelde, zijn individuele kans heeft opgeofferd en
niet op een (bijna) zekere remise heeft aangestuurd, maar wel gespeeld heeft om een
gelijkspel voor de ploeg uit de brand te slepen (en dat dit helaas niet is gelukt). Chapeau !
 Een andere anekdote is i.v.m. onze jeugdspeler Daniel Dardha. Als een speler gedaan had
moest hij zijn spelersbadge afgeven en vervolgens de speelzaal verlaten. Als men dan van de
tweede zaal naar de eerste zaal wou gaan, werd men telkens door de security tegengehouden
en uit de sporthal gestuurd. Echter niet bij Daniel. Hij slaagde erin om de hele tijd bij de
topontmoetingen (eerste zaal) te komen en er te blijven en glipte door elke controle heen.
 De grappigste anekdote was wel het volgende:
bij een wedstrijd tussen twee Afrikaanse damesploegen
was ik getuige van het volgende incident. Zie diagram.
Zwart heeft net 18.. Pxg3+ gespeeld. Wit zag niet dat het
schaak was en speelde 19.fxg3, wat een onreglementaire
zet was. De wedstrijdleider gaf correct twee minuten
straftijd en de partij ging vervolgens verder. Wit opnieuw
aan zet, speelde hier 19.0-0-0. Zwart claimde opnieuw een
onreglementaire zet. Dit was een tweede onreglementaire
zet, weliswaar binnen dezelfde zet.
Na veel vijven en zessen (uitleg van matcharbiter aan
sectorarbiter, uitleg van sectorarbiter aan hoofdarbiter)
werd besloten dat dit inderdaad de tweede onreglementaire
zet was, en dus het verlies van de partij werd uitgesproken.
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 Eveneens een moment om nooit te vergeten waren de speeches van de drie kandidaat
voorzitter FIDE. Eerst was er een lottrekking voor de volgorde van deze speeches. De Rus
Dvorkovich trok nummer 1 en moest dus beginnen. In goed Engels (dit was voorbereid,
want normaal hapert zijn Engels een beetje) gaf hij een prachtige speech waar de
toehoorders via een powerpoint alles konden volgen. Zijn heel betoog was gestoeld over de
positieve zaken die hij zou doen als hij voorzitter zou zijn. Hij sprak met geen enkel
(negatief) woord over de andere kandidaten.
Vervolgens was het Short die nummer 2 had getrokken. In zijn speech trok Short constant
van leer tegen Makropoulos: tegen zijn corruptie, tegen zijn beleid al 32 jaar waar niets
veranderd is, enz. Ik vond het zo erg dat ik bij mijzelf dacht ‘Heu, waar blijven de positieve
punten van Short die hij gebracht heeft toen hij zijn campagne aan de KBSB uitlegde?’.
Totdat Short eindigde met de mededling dat hij en zijn mannen de avond tevoren hadden
beslist om uit de race te stappen en om hun steun aan Dvorkovich te geven. Dus toen werd
alles duidelijk: Dvorkovich en Short onder één hoedje, Dvorkovich bracht het positieve
verhaal en Short het negatieve.
Makropoulos moest nu als derde op het spreekgestoelte. Maar hij gaf onmiddellijk een
verslagen indruk. Hij probeerde de aanvallen van Short tegen te spreken, maar kwam
nauwelijks uit zijn woorden. Hij trachtte ook nog positieve punten aan te halen, maar deed
dit op een erg slechte manier. Op dat moment, en dus ruim voor de verkiezingen zelf, voelde
heel de zaal reeds de verkiezingsuitslag aan.
Welke maatregelen waren er tegen "fraude" ? Zijn er verdachte zaken/incidenten geweest ?
Bij het binnenkomen van de speelzaal moest iedereen langs een metaaldetector. Alle munten, alle
horloges, alle pennen moesten naast GSM’s en computers afgegeven worden en deze kreeg men pas
terug van zodra men terug naar buiten ging. Soms werd er een speler of speelster of kapitein
uitgepikt die dan gefouilleerd werd. In elke zaal was er een groot uurwerk en men kreeg van de
organisatie pennen waarmee men de partij moest noteren. Toch hoorde je geregeld een GSM afgaan.
Dit kwam omdat de VIP's niet onderhevig waren aan deze scherpe controles. Ook waren er geregeld
controles in de toiletten en waren er verschillende arbiters constant bezig met anti-cheating.
Iets i.v.m. het hotel of de omgeving ?
De stad Batumi is een mooie stad langs de kustlijn van de Zwarte Zee. Er waren echter ook woonbuurten waar de bevolking het toch moeilijk heeft en ik zag er ook bijzonder veel zwerfhonden.
Wij logeerden in hotel Euphoria. Ik vond het goed (maar ben met zeer weinig tevreden) goede
kamer – enorm ruim assortiment eten alhoewel dit elke dag hetzelfde was.
Anderzijds waren er voor mij twee enorme minpunten.
Ten eerste. Ik zat op het tiende (en hoogste) verdieping. En waren geen trappen tot de Groundfloor
of Restaurant en dus moest alles via de liften gebeuren. Dit betekende altijd zeer lang wachten en
dan moest je ook geluk hebben dat de lift niet volzet was.
Ten tweede. Ik had geen internet. Doordat er zoveel hotelgasten het internet gebruikten, had heel de
bovenste verdieping geen of slecht internet. Ook in de lobby was er geen internet. Dus moest ik
telkens 200 meter verder naar een winkelcentrum gaan om (heel goed) internet te hebben en zat ik
daar uren op een bankje in het winkelcentrum (zelfs na sluitingstijd).
Hoe verliep de samenwerking met andere collega's uit andere landen ?
Dit is mijn eerste Olympiade en alles verliep zeer collegiaal met als belangrijkste voertaal het
Engels. Met de Luxemburgers (die in hetzelfde hotel verbleven) werd ook Frans of Duits gepraat.
Ik ontmoette er ook de ploegkapitein van Cuba, een speler die mij nog kende als hoofdarbiter van
het TIPC te Roux.
Wat is je globale evaluatie ? Opnieuw doen, of liever geen volgende keer ?
Opnieuw naar een Olympiade als FIDE-delegate? Waar moet ik tekenen? Dus ja, onmiddellijk.
Als ploegkapitein? Ik zeg niet nee, maar ik moet hier toch wel nog eens over nadenken. Voor een
werkende mens is dit immers 2 weken verlof inzetten.
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Positionele stellingen
XABCDEFGHY
8r+-+-+-tr(
7zpp+ksn-+p'
6-+pvl-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPL+-+$
3+-+-+-zP-#
2PzP-+-+-zP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7+-zpq+pvl-'
6-+nzp-+-zp&
5+-zp-+-zpl%
4p+P+P+-+$
3zP-+P+-+P#
2-zP-wQ-vLPsN"
1+R+-+RsNK!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Zwart aan zet.

Met 1.Lh6! verhindert wit dat zwart op de flijn komt met zijn torens.

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-zpl+pzpp'
6-vl-+-+-+&
5+-zp-zP-+-%
4P+-zp-zP-+$
3+N+-+-+-#
2-zPPwQ-vLPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Er dreigt 2.a5 en zwart heeft maar 2 opties om
geen materiaalverlies te lijden, namelijk 1...a5
of 1...a6 want op 1...c6? volgt 2.a5 Lc7
3.Pxc5 (pionverlies).
De vraag is dus welke zet 1...a5 of 1...a6 te
verkiezen valt, en waarom.
De beste keuze is eigenaardig genoeg 1...a5!?
omdat nu de witte a4-pion niet kan bewegen
en zo onder druk blijft staan van Ld7 en er
dreigt nu De8 en pion a4 gaat zelfs verloren.

Met 1...Tb3! blokkeert zwart de zwakte op b2
definitief en kan er nadien 2...Tfb8 enz. volgen
met zeer onaangename druk op pion b2 (met
de hulp van Lg7).

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppzp-+p+p'
6-+-zp-wq-vl&
5+-+Psn-+-%
4-+-sNPzpl+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-+LzPP+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
1. PxPe5! - LxLe2 2.DxLe2 DxPe5 en het
witte paard kan naar het sterk veld f5. Wit
heeft nu een superpaard op een sterke voorpost
waar het nooit van kan verdreven worden en
zwart heeft een slechte Loper.
Merk op dat het alternatief 1...dxPe5 2.LxLg4
exPd4 3.cxd4 zwart een bijkomende pion
kost.
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XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-+pzp-'
6-vl-zp-sn-zp&
5+-+PsN-+-%
4-zP-+-+-vL$
3+-zP-+-+-#
2P+-+-zPPzP"
1tRN+Q+RmK-!
xabcdefghy
Kies uit 1.Pc4 of 1.LxPf6 DxLf6 2.Pc4.
Na de stukkenruil 1.LxPf6?! DxLf6 2.Pc4
heeft wit vrijwillig de penning van Pf6
opgegeven en zwart geholpen met de activatie
van zijn stukken doordat hij Dd8 naar f6 heeft
"gezogen".
Aangezien er geen tactische reden is om in te
gaan op die stukkenruil is het daarom
positioneel beter om 1.Pc4 te spelen waardoor
zwart moeilijkheden blijft ondervinden om
zich goed te ontwikkelen.

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpp+lsnpzpp'
6-vln+p+-+&
5+-+pzP-+P%
4-+-zp-+-+$
3+N+L+NvL-#
2PzPP+-zPP+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
De standaard postionele zet is hier 1.h6!?.
Wit is bereid om deze pion te offeren
(1...gxh6) teneinde de zwarte Konings-stelling
deftig te verzwakken, en ook na 1...g6 kan de
verzwakking op f6 en g7 mogelijk goed
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aanvalsspel geven voor wit. Belangrijk in deze
evaluatie is wel dat wit nog een Dame heeft
die op die verzwakking kan spelen want
zonder Dame gaat er veel van deze motivatie
verloren.

XABCDEFGHY
8r+ltr-+k+(
7zp-wq-+pvlp'
6-+n+-snp+&
5+-+-zp-+-%
4-+PzpN+-+$
3vLP+L+N+-#
2P+-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
Is 1.c5 positioneel goed of slecht ?
Met 1.c5 geeft wit veld d5 prijs en onderbreekt
hij de invloed van La3.
De compensatie is dat wit nu dreigt met 2.Pd6
een sterke voorpost te krijgen.
Vandaar dat zwart na 1.c5?! PxPe4! speelt
zodat er geen 2.Pd6 kan volgen en zwart het
voordeel heeft van zwakke veld d5 en de
"verlamde La3".
Conclusie : 1.c5?! is positioneel niet zo sterk.

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+pzpn+pzp-'
6p+-zp-sn-zp&
5+-+P+-+-%
4PzPP+-zP-vL$
3+-+L+-+-#
2-+-+-+PzP"
1tRN+Q+RmK-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Met 1...a5! kan zwart het veld c5 veroveren
voor Pd7.
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Eindspel : een algemene vuistregel
In een ongelijk eindspel met "2 torens" tegen "1 toren + 1 of 2 stukken" is de gouden vuistregel
dat de torenpartij voordeel doet met 1 toren te ruilen zodat ze als enige nog een toren heeft.
De logische verklaring voor deze vuistregel is dat de waarde van de stukken in het eindspel lichtjes
wijzigt tegenover die van het middenspel. Hoe minder er op het bord staat, hoe waardevoller Toren,
en in mindere mate ook Loper, worden. Het Paard vermindert meestal iets in waarde in het eindspel.
Hoe meer er geruild wordt, hoe meer de Toren dus stijgt, en als je de enige partij bent met een Toren
doe je dus een kleine winst in het (verre) eindspel.

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zppzp-+-zp-'
6-+-zp-+-zp&
5+-+-zp-+l%
4-+-+Psn-+$
3+-+P+-+P#
2PzPP+-tRPmK"
1+-+-+R+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-+-+-tr(
7zpp+-+-zp-'
6-+-mk-zp-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+LzP-+N+p#
2P+-zP-zP-zP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Is 1...Tf8 goed of slecht ? 1

Zwart aan zet. 3

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7+-zPkvl-+-'
6-tR-+-+-+&
5+N+K+-zpp%
4p+-zP-zp-+$
3zP-+-+P+P#
2-+-vL-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-zp-+-trn'
6-vl-zp-zpn+&
5zpP+P+-+-%
4-+-+RzP-vL$
3+-+-+-zP-#
2P+-+-+KzP"
1+-+-+R+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.2

Wit aan zet. 4

1 Na 1...Tf8? kan wit in navolging van de
algemene vuistregel een toren ruilen via 2.g3!
Pd6 3.TxTf8+ waarna er een eindspel Toren
tegen Loper en Paard op het bord staat
waarmee wit een goede zaak doet en zo 0,5
punt goed maakt volgens FRITZ.

3 Uit Adams (2660) - Miladinovic (2555) ('95)
Wit staat beter, maar de beste overlevingskans
voor zwart is ook hier "torenruil" en dus
speelde de grootmeester 1...Tae8 zodat hij na
torenruil nog als enige een toren had.

2 Een partij uit 1927. Materiaal staat het
ongeveer gelijk (kwaliteit voor 2 pionnen)
maar pion c7 is de sterke troef van wit.
Met 1...Tf6! paste zwart de vuistregel hier
geschikt toe. Er volgde 2.Tb8 Tf8 3.TxTa8
TxTa8 en de stelling was in evenwicht.

4 Uit Carlsen - Karjakin (Tata Steel 2017)
Carlsen speelde hier 37.Kh3 maar FRITZ
evalueert na 10 minuten dat 37.Te8+ Tg8
39.TxTg8+ zowat "0,45 punten" beter is. Ik
ben dan ook nieuwsgierig waarom Carlsen hier
de bewuste vuistregel niet toepaste.
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8-tr-+-+k+(
7zp-+-+pzpp'
6-+-+-zP-+&
5+-zpL+-+-%
4-+Pzp-+-+$
3zP-+R+-zP-#
2-+-+-zP-zP"
1+r+-+NmK-!
xabcdefghy
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Uit Canal - Capablanca (1929)
Wit koos hier verkeerdelijk voor 25.Kg2?
waarna er 25...T8b3! 26.TxTb3 TxTb3
torenruil kon gebeuren en pion a3 verloren
gaat.
Met het betere 25.Tf3!? T1b3 26.Tf5! had wit
eveneens pion a3 verloren maar die torenruil
kunnen vermijden (26...Txa3 27.fxg7 en druk
op pion f7 of 26...g6 27.Te5 Txa3 28.Te7).
FRITZ evalueert het verschil tussen 25.Kg2?
en 25.Tf3! zelfs op 1 punt !

Kies uit 25.Kg2 of 25.Tf3.

Wereldkampioenschap Carlsen - Caruana (London 9 - 28 Nov)
Volg het duel via https://worldchess.com/
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Summiere toernooi-kalender 2018
25 Nov

Criteriumtoernooi

Zwijnaarde

Rapid@Blitz

Peutie

15 Dec

Kimball.Rosseel@mil.be

27 en 28 Dec

Criteriumtoernooi

Brugge

VSF zoekt
Een (potentieel) organisator voor :
Toernooi

duur Max Subsidie VSF

VSF Rapid 2019

1 dag

1000€

BK-Kamp 2019

9 dagen

1000€

IM-normen toernooi 2019 of 2020

?

5000€

VSF Jeugdkampioenschap 2020 3 dagen

3675€

VSF Schoolschaak 2020

1 dag

1850€

VSF Kampioenschap 2020

4 dagen

3000€

Heb je mogelijk interesse om dit te organiseren klik dan HIER .

VSF zoekt ook schrijvers die op regelmatige basis content voor de VSF-website
kunnen verzorgen (tegen vergoeding !).

Trainings-arena !?
Met de vakantie in zicht hierbij een testcase voor de gemotiveerde jeugdspelers.
In de trainings-arena komen jeugdspelers ONLINE uit tegen sterkere volwassenen
aan een traag speeltempo (1Hr30) als training op een normale partij.
Geen inschrijfgeld, geen reiskosten of logementskosten, wel het plezier om een sterke
partij te spelen vanuit je luie zetel.
Gezocht: gemotiveerde jeugdschakers en volwassenen die hieraan willen deelnemen.
Inschrijven ten laatste op 5 december. Lees er HIER meer over.

Verzekering
Al de VSF-schakers zijn
verzekerd bij ARENA.
Details: VSF-website deel administratie
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Kandidaatzetten (KZ)
Een ietwat bijzondere oefenreeks. De KZ zijn de zetten die men in de gegeven stelling het best
onderzoekt en waaruit dan de beste zet wordt gekozen. Van makkelijk naar (iets) moeilijker.

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7+-zp-+-wqp'
6-zp-zpp+p+&
5zpP+-+nsN-%
4P+PzP-+-+$
3+-+Q+-zP-#
2-+-+-zPLzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+q+-+pzpp'
6-+-zpl+-+&
5zp-trNzp-+P%
4Pzp-+P+P+$
3+P+Q+-+-#
2-zP-+-zP-+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet. Welke KZ zie je ?

Welke zijn de kandidaatzetten die zwart in
overweging kan nemen en waarom ?

Wit dreigt op e6 te slaan, en een normale
reaktie is "verdedigen van de pion".
Dus is er 1...Tbe8 (aktiveert een toren in de
actiezone, minder sterk is 1...Tfe8 (wat geen
bijkomend stuk naar de actiezone brengt) of
1...Tf6 wat nogal erg gekunsteld is.
Zwart kan echter ook op TEGENAANVAL
spelen met 1...Dxd4 (aanval op Dd3 die Niet
Verdedigd staat) of 1...Pxd4 (pionwinst en het
verdedigt ook pion e6). Dit zijn de beste zetten
want ze leveren beiden pionwinst op.

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+pzp-+pvlp'
6-sn-zpl+p+&
5zpP+Pzpn+-%
4P+P+-+-+$
3+-sNQzPNzP-#
2-+-+-zPLzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
Zwart aan zet. Welke KZ zie je ?

Vooreerst 1...h6!? omdat het positioneel
gezond is van 2.h6 te verhinderen.
Vervolgens verdient ook 1...Lxg4 aandacht
alhoewel hij aanvalslijnen opent voor wit. Uit
een evaluatie moet dan blijken of de witte
aanval dit pionoffer waard is.
Tot slot valt ook 1...LxPd5 te overwegen
omdat zwart zo het sterke Pd5 elimineert en na
2.exLd5 geen problemen meer heeft met zijn
"zwakke" d6-pion. Bovendien krijgt Db7 nu
ook veel meer bewegingsruimte.

XABCDEFGHY
8-tr-+r+k+(
7+-+nzppvl-'
6q+-zp-snp+&
5zp-zpP+-+-%
4-zP-+P+-zp$
3+-+NvLP+-#
2-zPP+Q+PzP"
1tR-+-+RmKN!
xabcdefghy
Zwart aan zet. Welke KZ zie je ?

Er is natuurlijk 1...Ld7 of 1...Lc8, maar heb je
ook 1...e4!? (activeert Lg7) en het verrassende
1...Lxd5 2.cxLd5 e4 gezien ?
De beste is overigens 1...e4!? met licht
voordeel voor zwart.

Er zijn er 4 die geen materiaal verliezen. Dit
zijn 1...a4?! (dubieus) of 1...cxb4 maar ook
1...c4 gevolgd door 2...Txb4 en tenslotte ook
nog het verrassende 1...Txb4.
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De schaakmachine Mephisto
In 1878, hetzelfde jaar dat men in een steenkoolmijn in het Belgische Bernissart een unieke vondst
doet van een 30-tal (!!) dinosaurus-skeletten 1, pakt de Britse schaakwereld uit met een nieuw
fenomeen, de MEPHISTO.
Mephisto is een duivelse figuur uit de legende van Faust en de
schaakmachine was dan ook een soort schaakduivel aan een
schaaktafel, gebouwd door een zekere Charles Godfrey Gumpel.
Het werd voor het eerst in 1878 getoond en gedemonstreerd in de
Londonse schaakwereld, maar in tegenstelling tot zijn voorganger
(De Turk) kon er in deze schaakmachine geen schaker plaats nemen.
Waarschijnlijk functioneerde het met een soort afstandsbediening
waarbij o.a. Isidor Gunsberg (een wereldtopper) vanuit een andere
kamer de zetten ingaf 2.
In 1879 ging Mephisto, met Gunsberg, zelfs op toer in de UK waarbij
ze elke mannelijke tegenstander versloegen.
Ook tegenover de dames verkreeg Mephisto steeds een winnende
stelling om dan alsnog toch galant de partij te verliezen.
De slijmerds !
Hieronder alvast een leuk partijtje uit 1878.

Mephisto - NN (London 1878)
1.e4 e5 2.f4 Lc5 3.Pf3 d6 4.Lc4 Pf6 5.d3
Lg4?! een niet zo sterke zet. De theorie geeft
vandaag voorrang aan 5...Pc6. Diagram

XABCDEFGHY
8rsn-wqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-zp-sn-+&
5+-vl-zp-+-%
4-+L+PzPl+$
3+-+P+N+-#
2PzPP+-+PzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy
Wit aan zet. Zoek een gekend trucje.
6.h3?! sterker is 6.fxe5! dxe5 7.Lxf7+! "het
trucje" met pionwinst aangezien 7...KxLf7?
8.Pxe5+ en 9.PxLg4 nog meer onheil voor
zwart brengt.
6...Lxf3 7.Dxf3 0–0 8.Pc3 Pc6 9.f5 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zppzp-+pzpp'
6-+nzp-sn-+&
5+-vl-zpP+-%
4-+L+P+-+$
3+-sNP+Q+P#
2PzPP+-+P+"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Kies uit 9...h6 of 9...Pd4 en pas dan 10...h6.
9...h6? Sterker is direct 9...Pd4 teneinde Df3
terug naar d1 te verjagen en de ontwikkeling
van wit dus te vertragen om pas daarna
eventueel 10...h6 te spelen. Het verschil met
9...h6? is dat wit na 10.g4 Pd4 nu met 11.Dg2!
zijn ontwikkeling niet moet vertragen.
10.g4 Pd4 11.Dg2 natuurlijk verkiest de
schaakmachine veld g2 boven veld d1.

De skeletten zijn 125 miljoen jaar oud en zijn één van de eerste bewijzen van de evolutietheorie.
Zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Iguanodon_bernissartensis-beenderlagen
2 Lees er meer over op bijvb https://www.chess.com/blog/batgirl/chess-automatons-by-sarah-beth
1
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11...Ph7?! behoorlijk passief gespeeld. Beter
is 11...c6 wat veld d5 controleert en opties van
12...d5 of 12...b5 opent.
12.h4! dit verhindert niet enkel dat er
12...Dh4+ kan volgen maar dreigt ook met g4g5 de Koningsstelling te openen. Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zppzp-+pzpn'
6-+-zp-+-zp&
5+-vl-zpP+-%
4-+LsnP+PzP$
3+-sNP+-+-#
2PzPP+-+Q+"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Kies uit 12...Kh8 of 12...g5.
12...g5?? een vreselijke positionele blunder.
Zwart verzwakt vrijwillig zijn Koningsstelling
terwijl er tal van witte stukken klaar staan om
daarvan te profiteren.
13.hxg5 overigens had wit hier ook 13.fxg6
e.p. kunnen spelen.
13...Pxg5 bittere noodzaak aangezien er op
13...hxg5? 14.Dh3! volgt met stukwinst.
14.Txh6 er dreigt nu desastreus 15.Tg6+ enz.
14...Pdf3+ 15.Kd1 Kg7 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-+(
7zppzp-+pmk-'
6-+-zp-+-tR&
5+-vl-zpPsn-%
4-+L+P+P+$
3+-sNP+n+-#
2PzPP+-+Q+"
1tR-vLK+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
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16.f6+!! toch wel een erg mooi Torenoffer
waarvan de pointe op de volgende zet
duidelijk wordt.
16...Kxh6 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-+(
7zppzp-+p+-'
6-+-zp-zP-mk&
5+-vl-zp-sn-%
4-+L+P+P+$
3+-sNP+n+-#
2PzPP+-+Q+"
1tR-vLK+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
17.Dxf3! doordat Pg5 gepend staat kan wit Pf3
dus gratis slaan als compensatie voor de
geofferde Toren. Wit heeft dus een kwaliteit
geofferd maar hierdoor staat Kh6 nu wel erg
naakt op het bord. Diagram.

XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-+(
7zppzp-+p+-'
6-+-zp-zP-mk&
5+-vl-zp-sn-%
4-+L+P+P+$
3+-sNP+Q+-#
2PzPP+-+-+"
1tR-vLK+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Hoe loopt het nu mat na 17...Dd7 ?
En hoe zou het mat lopen na 17...Tg8 ?
In de partij koos zwart voor 17...Dd7 en liep
hij mat met 18.Dh3+ Kg6 19.Dh5+ Kxf6
20.Dxg5# 0–1
Na 17...Tg8 wordt het mat via 18.Dh3+ Kg6
19.Dh5+ Kxf6 20.Lxg5+! Txg5 21.Dxf7 #.
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Olympiade-medewerkers: deel 2 van 2
Als vervolg op het vorige nummer, nu een interview met onze Internationale
Arbiter Geert Bailleul die door FIDE werd gevraagd op de Olympiade 2018.
Dag Geert, hoelang was je daar en welke taken deed je er?
Ik was in Batumi van zondag 23/09 tot en met zondag 07/10. Het was mijn 2e
Olympiade, in 2016 Baku was ik match arbiter, maar nu was ik door FIDE
aangeduid als Sector arbiter. Misschien toch wat uitleg daarover:
Er worden per ronde ongeveer 165 wedstrijden (“Matches”) gespeeld in een
Open Section en een Women Section.
Die twee sections zijn verdeeld in “Sectors”, namelijk 10 in totaal.
Elke sector bestond uit 12 tot 21 matches (wedstrijden tussen 2 landenploegen).
Elke match (4 individuele wedstrijden tussen 2 landenploegen) heeft zijn eigen matcharbiter.
Een matcharbiter heeft dus het toezicht over 4 partijen.
Een sectorarbiter heeft de verantwoordelijkheid over 1 van de 10 sectoren.
Ik was als sector arbiter verantwoordelijk voor de grootste sector van de Olympiade, bestaande uit
21 wedstrijden en dit in de Open Section van het toernooi. Ik had dus 21 arbiters “onder mij”.
Hoe was de samenwerking met andere collega's uit andere landen ?
De samenwerking met collega’s uit andere landen was uitstekend.
Ik had in mijn sector collega’s uit meerdere verschillende landen waaronder onder andere Brazilië,
Rusland, Spanje, Israel, Italië, Zambia, Mozambique …
Wij waren een hecht team en ook met de andere Sector Arbiters was het contact uitstekend.
Engels was er de belangrijkste en nagenoeg de enige voertaal.
Hoe zag een "werkdag" er uit?
Opstaan op een voor mij aangenaam uur, namelijk rond 8 uur. Douchen en ontbijten.
Tijdens de voormiddag was ik vrij.
Ik heb wel tijdens twee voormiddagen enerzijds de vergadering van de Arbiters Commission
bijgewoond, en anderzijds de Algemene Vergadering van de ECU.
In de namiddag werd ik in de speelzaal verwacht om half twee. Na het ophalen van de
matchprotocols (document waarop de matcharbiter het resultaat van de partijen ingeeft) moest ik de
verschillende matches verdelen onder “mijn” 21 matcharbiters.
Daarbij diende ik rekening te houden met het feit dat bv een Spaans arbiter niet mocht toegewezen
worden voor een wedstrijd van de Spaanse ploeg. Ook leek het mij handig om bv. een Spaans
sprekende arbiter aan te duiden voor een wedstrijd met landen waar het Spaans de landstaal is.
De matcharbiters moesten dan de scoreborden van hun wedstrijd in orde brengen (het aanbrengen
van de namen van de spelers). Het was dan mijn taak om alle 21 scoreborden van de wedstrijden
vóór aanvang van partijen te controleren en voor de aanvang van de partijen na te gaan of alle
spelers aanwezig waren.
Tijdens de partijen bestond mijn taak er in alles in mijn sector in goede banen te leiden. Zoals onder
andere: remiseclaims ivm drie maal dezelfde stelling of de 50-zettenregel controleren; ingrijpen
wanneer een matcharbiter daarom vroeg; ingrijpen wanneer een speler daarom vroeg als hij niet
akkoord was met een beslissing van de matcharbiter; anti-cheating arbiters assisteren; e.a…..
Wanneer een bepaalde match gedaan was moest ik het matchprotocol dat door de matcharbiter
ingevuld was grondig controleren.
Mijn werkdag zat er op als alle 21 matchen van mijn sector gedaan waren, en bijna altijd was dit na
21u waardoor ik pas rond 22u in het hotel terug was voor het avondeten. Lange dagen dus!
Op het eind van het toernooi moest ik nog een evaluatie opmaken van de 21 arbiters uit mijn sector.
Zijn er bijzondere anekdotes of gebeurtenissen die je zullen bijblijven?
Dé ervaring die mij altijd zal bijblijven is het “touched piece”- incident tijdens de 6de ronde.
Een half uur na het incident stond er op Youtube reeds een opname van de discussie!
https://www.youtube.com/watch?v=wb-GDKjJGc4
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Ik word, rond half acht ’s avonds, door een matcharbiter bij een bord geroepen voor een discussie
over een aangeraakt stuk. De matcharbiter had het niet gezien ondanks het feit dat het de laatste
wedstrijd was van zijn match, ik denk Mexico tegen Turkmenistan.
De zwartspeler was zeer zenuwachtig en zeer geagiteerd. Wit had met de loper pion d6 genomen.
Hij kon die pion ook genomen hebben met zijn toren op d5 maar daardoor verloor hij een stuk.
De zwartspeler beweerde dat de witspeler eerst die toren aangeraakt had alvorens de pion met de
loper te slaan.
Er waren geen getuigen en zoals gezegd had de matcharbiter (de persoon achter mij in het begin van
het filmpje op Youtube) niets gezien ondanks het feit dat het zijn laatste wedstrijd was.
Hij moest uiteraard aan dat bord gestaan hebben. Naderhand heeft de matcharbiter daarvoor
trouwens een negatieve opmerking gekregen van de hoofdscheidsrechter.
In het begin van de discussie heb ik heel wat problemen gehad om de speler met de zwarte stukken
te kalmeren. Mijn doel was om de discussie zo kort mogelijk te houden en de partij te laten verder
spelen, er waren immers geen getuigen die zijn verhaal konden bevestigen.
Naderhand, na zo’n 2 minuten, heb ik de klokken terug gestart en gezegd dat ze moesten verder
spelen. Zwart was daar niet mee akkoord en riep de chief arbiter (Takis Nikolopoulos, voorzitter
van de FIDE Arbiters Commission) die op dat moment aan het bord kwam staan (links in beeld aan
2:02 in het youtube filmpje). En toen begon de discussie opnieuw.
Na een naar mijn gevoel véél te lange discussie beslist de chief arbiter net hetzelfde, namelijk de
partij verder te spelen met de loper op d6 (pion dus geslagen met de loper ipv met de toren).
Ik was toch wel tevreden dat de chief arbiter mijn beslissing niet teniet deed.
Zoals zo dikwijls tijdens dergelijke discussies stond er binnen de kortste keren heel veel volk rond
het bord, met fotografen en cameramensen. Het resultaat daarvan stond een half uurtje op Youtube:
"Controversy at Batumi Olympiad 2018" https://www.youtube.com/watch?v=wb-GDKjJGc4
Kan je iets bijzonder vertellen over de topgrootmeesters ? voorkomen ? houding ? kledij ?
Het contact met de topgrootmeesters was prima. De meesten zijn correct en beleefd en tonen respect
voor de arbiter(s). Ik heb geen echt grote problemen gekend met de meesten van hen.
Er zijn echter altijd wel uitzonderingen, zowel in de positieve als in de negatieve zin.
In de positieve zin moet ik David Navara vermelden. Hij is van Tsjechische afkomst, heeft 2740 Elo
en is 20ste van de wereld. David is supervriendelijk, beleefd en bescheiden. Een top-gentleman!
Hij geeft wel de indruk mensenschuw te zijn.
Ik heb hem vorig jaar voor het eerst ontmoet in Minsk waar ik tijdens de European Open Chess
Championship 2017 als deputy chief arbiter actief was. Toen ik hem in Batumi terugzag wist hij nog
dat ik Vlaming was en begroette hij mij in het Nederlands en vroeg hij, eveneens in het Nederlands,
hoe het met mij was! Ik kon dit ten zeerste appreciëren.
In negatieve zin moet ik de Georgische grootmeesters van Georgië 1 vermelden.
Stuk voor stuk arrogante personen die geen enkele vorm van respect tonen voor de arbiters of voor
hun tegenstanders. Zo moest ik hen telkenmale, wanneer hun partij beëindigd was, meerdere keren
aanmanen om de speelzaal te verlaten, hetgeen duidelijk in de richtlijnen van het toernooi stond.
Telkenmale werden ze kwaad en agressief toen ik hen dit vroeg.
Een schande voor het schaken als je het mij vraagt.
Zij voelden zich als thuisspelende grootmeesters duidelijk boven de anderen waarbij ze er van
uitgingen dat de richtlijnen er voor anderen waren en niet voor hen.
Zelfs na tussenkomst van de deputy chief arbiter, die van Georgische afkomst was, bleven ze elke
ronde koppig en vooral arrogant uit de hoek komen.
Wat is je globale evaluatie ? opnieuw doen, of liever geen volgende keer?
Zéker opnieuw doen.
Vooral als sector arbiter was dit voor mij een gigantisch interessante ervaring.
De nauwe samenwerking met Takis Nikolopoulos (Chief Arbiter), voorzitter van de FIDE Arbiters
Commission én toparbiter in de wereld, was voor mij een grote uitdaging.
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Verdedigen
XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+-+n+pvl-'
6-+pwQ-snpzp&
5wqp+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-sN-vLP+-#
2PzP-+N+PzP"
1+K+R+L+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+-+-+p+p'
6p+nzpp+pwQ&
5+p+N+-+P%
4-+-+P+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-+L+P+"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy

V1 : Wit aan zet.

V4 : Zwart aan zet.

XABCDEFGHY
8-+-+rtr-mk(
7zppzp-+pzp-'
6-+-zpl+q+&
5+-+-zP-+p%
4P+-zP-+N+$
3+-+-+N+P#
2-zP-wQ-zPK+"
1tR-+-tR-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8rsn-wqktr-+(
7zplzp-vlpwQp'
6-zp-+p+-+&
5+-+-+psN-%
4-+-zP-+-+$
3+-+L+-+N#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

V2 : Wit aan zet.

V5 : Zwart aan zet.

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7+p+nzppvlp'
6-wqpzp-+p+&
5zp-+-+-vLn%
4P+-zPP+-+$
3+-sN-+N+P#
2-zPP+LzPP+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8ktr-+r+-+(
7zpRzp-+-zpp'
6Q+P+-+-+&
5+-+-+-+-%
4Pzp-+p+-+$
3+-+p+-+P#
2-+-+-wqPmK"
1+-+-+R+-!
xabcdefghy

V3 : Wit aan zet verdedigt pion b2 met Ta1 op
een erg aktieve wijze. Hoe ?

V6 : Kies uit 30...Dd4 of 30...De3.
Zeer moeilijk !
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V1

Er dreigt 1...b4 en nadien 2...Dxa2+.
Wit zou 1.a3 of 1.Dxc6 kunnen proberen met grote verwikkelingen, maar bij wit
staat Lf1 nog steeds buitenspel en dus kan wit maar beter voorzichtig zijn.
Vandaar dat 1.Pc1! de betere zet is. Dit paard verdedigt pion a2 en staat daar
bijna onaantastbaar en het laat toe dat Lf1 in het spel betrokken wordt. Het
verdedigt er bovendien niet enkel pion a2 maar dreigt eventueel ook met 2.Pb3
de zwarte Da5 te belagen.

V2

Met 1.Ph4! verjaagt wit de zwarte Dame van de g-lijn waarna wit na 1...Dh7 met
2.Pgh2 zijn stuk redt.

V3

Met 1.Ta3!? zodat 1...Dxb2? 2.Tb3 tot Dame-verlies leidt.

V4

Zwart heeft voordeel aan materiaal, maar er dreigt vernietigend 2.Pg5.
De enige goede verdediging voor zwart is 1...Ta7! en deze stille zet verzekert het
zwarte voordeel.
Merk op dat het "alternatief" 1...f6? slecht is vanwege 2.hxg6 Ta7 3.gxh7+ Kh8
4.Pf4!.

V5

Er dreigt materiaalverlies met 2.Pxh7 maar na zowel 1...Lxg2 als het meer
complexere 1...Pd7 2.Pxh7 Lf6 3.PxLf6+ PxPf6 kan zwart die pion terug
winnen.
Er is echter beter, indien hij 1...Lf6! speelt waarbij zwart na 2.Dh6 (Dxh7??
LxPg5) Dxd4 een erg actieve opstelling krijgt.

V6

Uit Capablanca, Jose Raul - Raubitschek, Rudolf New York, 1906
In de partij volgde :
30...Dd4? 31.Tf5! e3 [31...Tbc8 32.Ta5] 32.Txa7+ Dxa7 33.Ta5 Dxa6
34.Txa6# 1–0
Zwart had echter remise kunnen houden met 30...De3! 31.Tf5 Tbc8 32.Ta5 Df4+
33.Kh1 Dc1+ 34.Kh2 Df4+ 35.Kh1 en remise. Zwart kan in deze variant dus
remise houden met eeuwig schaak omdat hij hiervoor veld f4 beschikbaar heeft,
terwijl hij na 30...Dd4? het veld e5 niet beschikbaar had.

Rapid (15 min pppp) 7 ronden - 10€ - Aanmelden voor 12Hr45 - einde 18Hr00
Blitz ( 5min pppp) 11 ronden - 10€ - Aanmelden voor 18Hr45 - einde 22Hr00
Rapid
Dag zelf
15€
Voorinschrijving 10€

Blitz
15€
10€

Rapid & Blitz
25€
15€ op rek BE14 7460 0595 9383

Parking in kazerne ? geef naam + voornaam + merk/kleur + Nr-plaat voor 14 dec
Voor inschrijving of meer info of parking ==> Kimball.Rosseel@mil.be
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WK Cadets in Spanje
In Santiago de Compestela (Spanje) ging het wereldkampioenschap door voor de U8 - U10 en U12
van 4 tot 15 november. Net zoals bij andere wereldkampioenschappen of Olympiades heb je spelers
van elke speelsterkte 3. Ter illustratie, de Elo van de top 3 per reeks en de Belgische deelnemers.
U8 Boys

U8 Girls

U10 Boys

U10 Girls

U12 Boys

U12 Girls

1

1942

1519

2087

1879

2457

2003

2

1880

1506

2048

1821

2407

1939

3

1764

1468

2047

1782

2340

1923

............

............

............

............

............

............

Mernier 1237 Decraene 1129 Sazonov 1276 Ahn 1148 Vanduyfhuys 1517
Ahn
Tot

0 Peeters
135

0

84

Burssens 0
205

119

Chen

Gulieva 1475

1464

202

107

Meer Elo hebben betekent echter niet dat je slordig mag spelen zoals de Nederlandse topspeelster
Machteld Van Foreest (U12 en 2003 Elo) al onmiddellijk kon ondervinden in de 1e ronde. Ze zal
uiteindelijk stranden op een gedeelde 3e plaats.
Overigens kan je alle uitslagen aflezen op https://www.wccc2018.com/

Huseynova, Guluzar - Van Foreest, Machteld
WCCC 2018 Santiago de Compostela, Spain (1.1), 04.11.2018
1.d4 Pf6 2.Pf3 e6 3.Lf4 b6 4.e3 Lb7 5.c3 Le7 6.Ld3
0–0 7.Pbd2 c5 8.Dc2 d5 9.Le5 Kh8 10.0–0 Pc6 11.e4
cxd4 12.cxd4 Pb4 13.Db3 Pxd3 14.Lxf6 dxe4 15.Lxe7
Dxe7 16.Pe5 Dg5 17.Dd1 Diagram

19.b3 e3 20.Pc4 exf2+ 21.Txf2 Dc5 22.Dd6 Tad8
23.Dxc5 bxc5 24.Pa5 La6 25.Tc1 Td5 26.Tfc2 Tfd8
27.Pc6 Td1+ 28.Kf2 Txc1 29.Txc1 Td2+ 30.Kg1 c4
31.bxc4 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7zpl+-+pzpp'
6-zp-+p+-+&
5+-+-sN-wq-%
4-+-zPp+-+$
3+-+n+-+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7zp-+-+pzpp'
6l+N+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-+P+-+-+$
3+-+-+-+-#
2P+-tr-+PzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Kies uit 31...g6 of 31...Lb7.

17...Pxe5 18.dxe5 Dxe5? erg slordig gespeeld
omdat zwart makkelijk met 18...Tfd8! een stuk
kon winnen.

31...Lb7? een vreselijke blunder want ...
32.Tb1! g6 33.Txb7 stukverlies en partijverlies
33.Txa2 34.Pxa7 Tc2 35.Tc7 Kg8 36.c5 Kf8 37.c6 Ta2
38.Tb7 Ke8 39.c7 1–0

3 Het is dan altijd een beetje David tegen Goliath en het is me een raadsel waarom al die "zwakke"
spelers daar op af gaan. In totaal 852 !! deelnemers vanuit de hele wereld, en dit in een periode
waarin men alle dagen spreekt over klimaatopwarming.
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Wereldkampioenschap Carlsen - Caruana (9 - 28 Nov)
Magnus Carlsen (Elo 2835)

Fabino Caruana (Elo 2832)

Geboren 30 november 1990 in Noorwegen.
Geboren 30 juli 1992 Miami (USA).
Dus bijna 28 jaar oud.
Dus 26 jaar oud.
Hij leefde op jonge leeftijd kort in
Hij heeft de dubbele nationaliteit
België (Waterloo) waarna zijn ouders
(USA-Italie). Op zijn 12e had hij
terug naar Noorwegen trokken.
(slechts) 2250 Elo en toen trok het
Hij werd op zijn 13e grootmeester en
gezin naar Europa (Spanje en Hongarije)
bereikte de fenomenale rating van
omdat er meer aandacht is voor schaken.
2884 Elo in 2014. Sinds 2013 is hij
Hij werd grootmeester op 14 jarige leeftijd en
wereldkampioen en heeft hij reeds 2
bereikte in 2014 zijn hoogste elo-rating (2844)
keer zijn titel met succes verdedigd, alhoewel
Hij speelt op de Olympiade voor USA (maar
hij daar in 2016 tegen Karjakin de tie-breaks
hij woont blijkbaar in Zwitserland).
voor nodig had.
--------------------------------------------

XABCDEFGHY
8-+k+-+r+(
7zp-vl-+-+-'
6-zpp+-+-zp&
5+-zp-+-wq-%
4-+-+Pzp-+$
3+P+P+Q+P#
2P+P+K+-sN"
1+-+-+R+-!
xabcdefghy

Het wereldkampioenschap wordt over 12
partijen gespeeld. Indien het 6-6 eindigt,
worden er tie-breaks gespeeld.
Voorlopig zijn de 4 gespeelde partijen niet echt
boeiend en eindigden ze allen op remise.
Mogelijk was de eerste partij de meest
interessante want daar speelde Caruana nogal
ongewoon 19.g4 en kwam hij toch in moeilijke
papieren. Carlsen laat vervolgens verrassend
genoeg enkele goede winstkansen liggen.
Enkele fragmenten uit die eerste partij:
Caruana - Carlsen

Zwart aan zet. 5

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zp-+n+p+-'
6-zppwql+-zp&
5+-zp-vl-zpN%
4-+-+P+-+$
3+-sNPvL-+P#
2PzPPwQ-tRP+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+r+(
7zpkvl-+-+-'
6-zpp+-+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+Pzp-zp$
3+PzPP+Q+P#
2P+-mK-tR-+"
1+-+-+Nwq-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 4

Zwart aan zet. 6
5 34...h5?! Veel sterker is 34...De5! wat zowel
35....Db2 als 35...Tg3 dreigt.

19.g4!? indien één van mijn jeugspelders dit
speelt krijgt hij gegarandeerd een opmerking !
4

38...Le5?! Veel sterker is 38...Tg3! 39.Pxg3
hxg3 40.Tg2 Da1! met groot voordeel.
6
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Eindspel: lichte stukken
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+p+-'
6-+-+-+-mK&
5+-+-+-+-%
4-zP-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-mk-+l+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet (opwarming).
Wit kan verrassend genoeg de partij redden
met 1.Kg5! Kb3 2.Kf6 Lc4 3.b5 en remise.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-zp-+-+-+&
5zp-+-mk-zp-%
4P+-zp-zpK+$
3+-zPL+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Hoe brengt wit dit tot een goed einde ?
Materieel lijkt het in evenwicht (loper tegen 3
pionnen), ja zelfs misschien licht in het
voordeel van zwart omdat pionnen meer en
meer belangrijker worden in het diepe
eindspel.
Wit kan maar beter niet ingaan op 1.Kxg5?
omdat zwart dan na 1...dxc3 twee gevaarlijke
vrijpionnen heeft (c3 en f4) en de witte koning
ook ver verwijderd is van de Damevleugel.
Vandaar dat wit zijn geluk moet zoeken in
hetzij 1.c4, hetzij 1.cxd4.
Na 1.c4 lijkt er een zetdwang stelling te

ontstaan die wit mogelijk winst kan opleveren.
Het nadeel in deze stelling is echter dat de
zwarte Koning kan dreigen op de Damevleugel
en de impact daarvan is moeilijk in te schatten.
En wat met de andere optie 1.cxd4 ?
Met 1.cxd4+! Kxd4 2.Lb5 en nu:
- 2...Ke3 3.Kxg5 f3 4.Kg4 f2 5.Kg3 en
nu blijkt plots dat Lb5 de belangrijke velden
e2 en f1 controleert.
of
- 2...Kc5 3.Kxg5 f3 4.Kf4 f2 5.Kf3 f1D
6.LxDf1 Kb4 7.Lb5 en de Damevleugel staat
veilig en geblokkeerd en de zwarte Koning
kan daar dus niets komen forceren. Merk tot
slot op dat wit in deze variant nog 1 randpion
heeft (a4) maar dat het wel de goede loper
heeft die het veld a8 kan bestrijken om winst
te forceren.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+K+k'
6-+lzP-+-zP&
5+p+-+-zP-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet
Wit moet proberen zijn ver opgerukte pionnen
te verzilveren want de zwarte b5-pion is niet
meer te stoppen.
Wit heeft hier 2 opties; 1.d7 of 1. g6+.
Laten we ze even bekijken.
Na 1.d7 Lxd7 2.g6+ Kxh6 3.g7 kan zwart
uitpakken met 3...Lc6!! zodat er na 4.g8D
Ld5+ volgt. Vandaar dat wit hier dus 4.g8P+
moet spelen. Dit is dan hoogstens gelijkspel
indien wit erin slaagt pion b5 te stoppen.
Na 1.g6+ Kxh6 2.g7 b4 3.d7!! zal wit echter
één van beide pionnen laten promoveren en de
partij ook winnen.
Conclusie: 1.g6+! is de winnende zet.
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pzpp'
6-+pmk-+-+&
5zppsn-zp-+-%
4P+-+P+-+$
3+P+P+-+P#
2-+-mK-zPP+"
1+-sN-+-+-!
xabcdefghy
Wit kan met 1.axb5 pionverlies vermijden.
Zie je nog een andere zet waarmee hij ook
pionverlies kan vermijden ?
Dit kan ook met 1.Kc2 bxa4 2.bxa4 Pxa4
3.Pb3 en wit kan pion a5 eraf slaan.

XABCDEFGHY
8-+-+l+-+(
7zpp+-+p+-'
6-+-+-+kzp&
5+-+p+-+-%
4-+-sN-zP-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet heeft een pion meer.
Welk plan zie je voor wit om het volle punt
binnen te halen ?

Zwart heeft een groot probleem op de zwarte
centrumvelden, en bovendien is pion d5 een
zwakte.
Bij wit staat Pd4 mooi opgesteld, maar het is
Kg1 die een betere opdracht moet krijgen.
Het witte plan is daarom van Kg1 naar veld
d4 te spelen (in klare taal, de Activiteit van de
Koning verbeteren) zodat hij de zwakte op d5
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onder druk zet. Het paard wordt dan naar veld
e3 of b4 gespeeld van waaruit het ook pion d5
bestookt. Als vervolgens de zwarte Loper en
zwarte Koning de pion d5 gaan verdedigen,
kan wit oprukken met zijn h-en g-pion om een
doorbraak te forceren.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-+-+k+p+&
5+-+-zp-+-%
4pmK-+Pzp-+$
3+n+P+P+P#
2-+-+N+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
Aangezien 1.Kxa4? Pc5+ en 2...Pxd3 zwart de
betere kansen geeft zoekt wit iets beters.
Wit kan met 1.d4! een gedekte vrijpion op e4
forceren wat hem na 1...exd4 2.Kxa4 zeker
gelijk spel of meer belooft.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-zp-+k+-zp&
5zP-+-+p+-%
4-+-+-zP-+$
3+-+N+KzP-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-vl-!
xabcdefghy
Wit aan zet
Wit wint makkelijk met 1.a6! b5 2.Pf2!! en
zwart kan de promotie van de a-pion niet meer
verhinderen.

Vlaanderen Schaakt Digitaal

01-12-2018

pagina 1

Vlaanderen Schaakt
Digitaal
Het VSF-ledenblad verschijnt op de 1e en de 15e van elke maand,
behalve in juli en augustus met enkel een nummer op de 1e van de maand

Inhoudstafel
VSD 2018 - 21
pagina 2

:

Toernooi-kalender

pagina 3

:

Magnus Carlsen blijft wereldkampioen !

pagina 5

:

Edgard Colle deel 1

pagina 6

:

Colle : partij-analyse

pagina 8

:

Colle : blunders en gemiste kansen

pagina 9

:

Colle tegen de allerbesten

pagina 12 :

Eindspel : zetdwang

Gezocht : organisator voor :

interesse ? klik dan HIER

VSF Rapid 2019

1 dag

1000€

BK-Kamp 2019

9 dagen

1000€

IM-normen toernooi 2019 of 2020

?

5000€

VSF Jeugdkampioenschap 2020 3 dagen

3675€

VSF Schoolschaak 2020

1 dag

1850€

VSF Kampioenschap 2020

4 dagen

3000€
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Summiere toernooi-kalender 2018
15 Dec

Rapid@Blitz

Peutie

Kimball.Rosseel@mil.be

22 Dec

Open Rapid KGSRL (R1-R3)

Gent

27 en 28 Dec

Criteriumtoernooi

Brugge

29 Dec

Open Rapid KGSRL (R4-R6)

Gent

05 Jan

Open Rapid KGSRL (R7-R9)

Gent

Aansluiting - Verzekering !?
De spelers en clubs aangesloten bij VSF, zijn verzekerd bij ongevallen.
In sommige gemeentes bestaan er kleine subsidies voor sport- of hobby-clubs en dan
moet de club kunnen aantonen dat haar spelers verzekerd zijn. Zo'n verzekeringsattest
kan aangevraagd worden bij de VSF-penningmeester (jan.gooris@gmail.com).
Bovendien kan elke club haar beginnende schakertjes verzekeren voor 3 € via:
https://docs.google.com/forms/d/18sxcidWYYfiIwK7Mvf8vfuNDsEyRETAnD4EL30Hsynw/viewform?usp=send_form

Dit seizoen zijn er voor het eerst enkele clubs uit Vlaams-Brabant die dissident beslist
hebben om geen of slechts enkele spelers lid te maken bij VSF. Dit wordt door het
VSF-bestuur gecontesteerd, maar in afwachting zijn deze clubs en spelers dus
uiteraard ook niet meer verzekerd en mogen ze uiteraard ook niet deelnemen aan
VSF-organisaties. Het betreft de clubs: 228 (Dworp: 1 op 25) - 230 (Dolle Toren
5/68) - 231 (Dolle Toren 14/48) - Zwarte Dame (10/17) - 234 (Schaakhuis 0/13).

Trainings-arena !?
Met de vakantie in zicht hierbij een testcase voor de gemotiveerde jeugdspelers.
In de trainings-arena komen jeugdspelers ONLINE uit tegen sterkere volwassenen
aan een traag speeltempo (1Hr30) als training op een normale partij.
Geen inschrijfgeld, geen reiskosten of logementskosten, wel het plezier om een sterke
partij te spelen vanuit je luie zetel.
Gezocht: gemotiveerde jeugdschakers en volwassenen die hieraan willen deelnemen.
Inschrijven ten laatste op 5 december. Lees er HIER meer over.

Verzekering
Al de VSF-schakers zijn
verzekerd bij ARENA.
Details: VSF-website deel administratie
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Magnus Carlsen blijft wereldkampioen !
Alhoewel alle 12 "klassieke" partijen op remise eindigden is de WK-match tussen Carlsen en
Caruana uiterst spannend geweest,. Het werd dus 6-6,en dan moesten de tie-breaks (rapid chess) de
beslissing brengen en die werden (zoals verwacht) gewonnen door Carlsen met 3-0.
Hieronder een kleine bespreking van hun "klassieke" partij uit de 10e ronde.

Fabiano Caruana - Magnus Carlsen
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3
e5 6.Pdb5 d6 7.Pd5 Pxd5 8.exd5 Pb8 9.a4
Le7 10.Le2 0–0 11.0–0 Pd7 12.b4 a6 13.Pa3
a5 14.bxa5 Txa5 15.Pc4 Ta8 16.Le3 f5

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+p+nvl-zpp'
6-+-zp-+-+&
5+-+Pzpp+-%
4P+N+-+-+$
3+-+-vL-+-#
2-+P+LzPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
Wit (Caruana) wil niet graag zijn
Koningsstelling verzwakken met f3 of f4,
maar moet toch een oplossing vinden voor het
dreigende 17...f4. Wat doen ?

20...e4 er dreigt nu vernietigend f4-f3.
21.Kh1 op 21.f3? had immers 21...e3 gevolgd.

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+pvLnvl-zpp'
6-+-zp-+q+&
5zP-+P+-+-%
4-+N+pzp-+$
3tR-+-+-+-#
2-+P+LzPPzP"
1+-+Q+R+K!
xabcdefghy
Zwart aan zet.

Hij kiest voor 17.a5 zodat hij nu veld b6
beschikbaar heeft voor zijn Loper.
17...f4 18.Lb6 De8 19.Ta3 Dg6 20.Lc7

21...b5!? een erg verrassende zet. Zwart biedt
een pionoffer aan met 22.axb6 TxTa3
23.PxTa3 zodat hij met 23...f3 24.gxf3 Pe5
bepaalde aanvalskansen krijgt. Enkele witte
stukken staan nu ver uit de actiezone.
22.Pb6 wit bedankt voor het pionoffer.
22...Pxb6 23.Lxb6 Diagram

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+pvLnvl-zpp'
6-+-zp-+q+&
5zP-+Pzp-+-%
4-+N+-zp-+$
3tR-+-+-+-#
2-+P+LzPPzP"
1+-+Q+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+-+-vl-zpp'
6-vL-zp-+q+&
5zPp+P+-+-%
4-+-+pzp-+$
3tR-+-+-+-#
2-+P+LzPPzP"
1+-+Q+R+K!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Zwart aan zet.
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23...Dg5!? en weer biedt Carlsen een pion aan
voor aanvalskansen. Na 24.Lxb5 Tf6!? met
idee Tg6 of Th6 wordt het immers warm rond
Kh1.
24.g3 b4 25.Tb3 Lh3 26.Tg1 f3 27.Lf1 Lxf1

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+-vl-zpp'
6-vL-zp-+-+&
5zP-+P+-wq-%
4-zp-+p+-+$
3+R+-+pzP-#
2-+P+-zP-zP"
1+-+Q+ltRK!
xabcdefghy
Wit aan zet.
28.Dxf1 de juiste keuze want 28.TxLf1? Dg4!
29.Txb4 Tf5 30.Tg1 Th5 31.Df1 en de witte
stelling is hopeloos omdat zwart het
manoeuver 31...Tf8 32...Tf6 en 33...Th6 heeft.
28...Dxd5 29.Txb4 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+-vl-zpp'
6-vL-zp-+-+&
5zP-+q+-+-%
4-tR-+p+-+$
3+-+-+pzP-#
2-+P+-zP-zP"
1+-+-+QtRK!
xabcdefghy
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XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+-vl-zpp'
6-vL-zpq+-+&
5zPR+-+-+-%
4-+-+p+-+$
3+-+-+pzP-#
2-+P+-zP-zP"
1+-+-+QtRK!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
30...Ld8 een zeer eigenaardige zet. Bijna
iedereen had hier 30...Tfc8 verwacht. maar
Carlsen wou mogelijk de druk op Kh1 hoog
houden en zo de optie Tf8-f6 blijven houden.
31.De1 Lxb6 32.axb6 Tab8 33.De3 Dc4
34.Tb2 Tb7! de vrijpion zo snel mogelijk
stoppen (zoals Nimzowitsch dit poneerde in
zijn "Mein Systeem") 35.Td1 De2!? Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+r+-+-zpp'
6-zP-zp-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+p+-+$
3+-+-wQpzP-#
2-tRP+qzP-zP"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy
Carlsen zet een valletje. Kies uit 36.Db3+ Kh8
37.c4 (Dame-vangst) of 36.Te1.

Zwart aan zet.
29...De6 geeft niet enkel mobiliteit aan pion
d6, maar controleert ook veld h3. Zwart staat
hier zeer goed, en het is een klein wonder dat
wit hier nog heelhuids zal uitkomen.
30.Tb5 Diagram

36.Te1 Caruana trapt niet in de val van
36.Db3+ Kh8 37.c4?? Txb6! en zwart wint.
36...Dxe3 37.Txe3 d5 38.h4 Tc8 39.Ta3 Kf7
40.Kh2 Ke6 41.g4 Tc6 42.Ta6 Ke5 43.Kg3
h6 44.h5 Kd4 45.Tb5 Td6 46.Ta4+ Ke5
47.Tab4 Ke6 48.c4 dxc4 49.Txc4 Tdxb6
50.Txe4+ Kf7 51.Tf5+ Tf6 52.Txf6+ Kxf6
53.Kxf3 Kf7 54.Kg3 ½–½
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Edgard Colle (1897 - 1932) (deel 1 van 2)
Edgard Colle werd geboren in Gent en zal er later ook overlijden. In 1917 wordt hij op 20-jarige
leeftijd kampioen van Gent 1. In het daarop volgend decennium wordt hij zes keer kampioen van
België 2 en in 1923 breekt hij internationaal door tijdens het toernooi van Scheveningen waar hij
achter Euwe en Maroczy kan eindigen. Vanaf dan zien we hem op tal van Internationale toernooien
en in 1924 wordt hij op een haar na zelfs de eerste Olympiade kampioen.
Tijdens die 1e officieuse schaakolympiade in Parijs (1924) kan Edgard Colle zich plaatsen voor de
finale groep die bestaat uit 9 spelers. In de laatste ronde moet hij het dan opnemen tegen Mattison
die eerst staat. Colle staat echter slechts op 1 punt van hem en als hij hem kan verslaan wordt hij
Kampioen. Ziehier de beslissende fase....

XABCDEFGHY
8-+R+-+-+(
7zp-+-+pmk-'
6-+-+p+pvl&
5+-+-zP-+p%
4-+P+-tr-+$
3+-tR-mK-+-#
2-+-+-zP-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Colle - Mattison (1924 laatste ronde)
Wit aan zet.
Colle speelt hier 45.Kd3?! en geeft zo veel te makkelijk zijn f-en h-pion weg waarna zwart zijn
Loper kan offeren om de c-pion te stoppen en alsnog remise af te dwingen in het verdere eindspel.
Groot was achteraf de ontgoocheling omdat 45.c5!! hem groot voordeel had gegeven (+2) omdat
wit zo zijn f (en h-pion) makkelijker op het bord kan houden, waarna zwart veel materiaalverlies zal
lijden om de c5-pion te stoppen. 3
Colle geeft hier dus de winst uit
handen (weg Kampioenstitel) en hij
wordt zo 3e.
Zijn topjaar is mogelijk 1926 waar
hij de eerste plaats haalt in Amstersdam (voor Tartakower en Euwe) en het toernooi van Merano
(voor Spielmann, Tartakower en Yates). Verder behaalt hij een eerste plaats in Scarborough 1927,
Hastings 1928/29 en Scarborough 1930.
Edgard Colle had echter een (zeer) slechte gezondheid. Hij leed aan een slepende maagziekte en
doorstond drie keer een moeilijke operatie, maar de vierde in 1932 werd hem fataal.
Hij stierf op bijna 35-jarige leeftijd.
Naar Edgard Colle is de Colle-opening genoemd omdat hij dit solide systeem heeft gelanceerd en er
mooie resultaten mee behaalde. Zie hiervoor bijvoorbeeld de nu volgende partij-analyse.
1 Wel verrassend als je weet dat zijn leeftijdsgenoten op dat ogenblik in de Ijzer-vlakte in de
loopgravenoorlog zaten.
2 Midden jaren '20 zijn er een 500-tal aangesloten schakers en een handvol schaakclubs.
3 http://web.archive.org/web/20070623110000/http://users.skynet.be:80/jardinsdecaissa/equipe/parties/colle24.htm

Vlaanderen Schaakt Digitaal

01-12-2018

pagina 6

Colle : partij-analyse
Om Colle te eren hierbij een schitterende partij waarbij hij zijn opening, "de Colle" speelt.

Edgard Colle - Jules Delvaux, Gent '29
1.d4 Pf6 2.Pf3 e6 3.e3 d5 4.Ld3 c5 5.c3 Pc6
6.Pbd2 Le7 7.0–0 de typische Colle-opstelling
is hiermee bereikt. Diagram

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zpp+-vlpzpp'
6-+n+psn-+&
5+-zpp+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zPLzPN+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy
Is 7...c4 nu positioneel aan te raden of niet ?
7...c4?! een positioneel niet zo sterke zet
omdat hij de druk op pion d4 opgeeft, en wit
nu dus alle tijd heeft om een e3-e4 doorbraak
voor te bereiden.
8.Lc2 b5 9.e4 dxe4 10.Pxe4 0–0 11.De2 Lb7
12.Pfg5 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpl+-vlpzpp'
6-+n+psn-+&
5+p+-+-sN-%
4-+pzPN+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzPL+QzPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
Zwart aan zet. Wat dreigt er ?
Kies uit 12...g6 of 12...h6.

Er dreigt 13.PxPf6+ LxPf6 14.Pxh7.
Zwart moet dus kiezen tussen ...g6 en ...h6.
12...h6?! positioneel is h6 meestal beter omdat
zwart zo zijn Koningsstelling weinig verzwakt,
doch hier is het (uitzonderlijk) beter om g6 te
spelen voor tactische reden. Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpl+-vlpzp-'
6-+n+psn-zp&
5+p+-+-sN-%
4-+pzPN+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzPL+QzPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
13.Pxf6+ Lxf6 14.De4! de pointe. Wit lokt
hiermee een bijkomende verzwakking uit.
14...g6 15.Pxe6 of wat dacht U ?
15...fxe6 16.Dxg6+ wit heeft nu 2 pionnen
voor zijn geofferd stuk en een sterke
aanvalsdruk. Leuk om te spelen maar moeilijk
te beoordelen of het genoeg is.
16...Lg7 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpl+-+-vl-'
6-+n+p+Qzp&
5+p+-+-+-%
4-+pzP-+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzPL+-zPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
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Wit heeft hier de moeilijke keuze tussen
17.Lxh6 en 17.Dh7+. Aangezien er na 17.Lxh6
Df6! volgt met stukkenruil (wat de aanvalsgolf
stopt) kiest Colle terecht voor ...
17.Dh7+ Kf7 18.Lg6+ Kf6 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-+(
7zpl+-+-vlQ'
6-+n+pmkLzp&
5+p+-+-+-%
4-+pzP-+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
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19.Lh5! een multi-purpose zet. Er dreigde
vooreerst 19...Th8 en Dh7 gaat verloren. Nu
dreigt wit zelf 20.Dg6+ en Lg7 gaat verloren.
19...Pe7 20.Lxh6 Tg8 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wq-+r+(
7zpl+-sn-vlQ'
6-+-+pmk-vL&
5+p+-+-+L%
4-+pzP-+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet maakt het af ....

Wit aan zet.
21.h4 (of 21.f4 met hetzelfde idee van Lg5+ te
spelen) 21...Lxh6 22.Df7# 1–0

Rapid (15 min pppp) 7 ronden - 10€ - Aanmelden voor 12Hr45 - einde 18Hr00
Blitz ( 5min pppp) 11 ronden - 10€ - Aanmelden voor 18Hr45 - einde 22Hr00
Rapid
Dag zelf
15€
Voorinschrijving 10€

Blitz
15€
10€

Rapid & Blitz
25€
15€ op rek BE14 7460 0595 9383

Parking in kazerne ? geef naam + voornaam + merk/kleur + Nr-plaat voor 14 dec
Voor inschrijving of meer info of parking ==> Kimball.Rosseel@mil.be

Interessant voor jeugdleiders en scholen :
Stap 1 op youtube :
https://sites.google.com/view/schakenopschool-1/schaakles/schaakles-in-nederlandsvideo/hoofdstuk-stap-1?authuser=3
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Colle : blunders en gemiste kansen
Het valt op dat Colle (en zijn tijdgenoten) toch af en toe "grote blunders" maakten die je bij de
huidige grootmeesters veel minder ziet. Een kleine selectie, van makkelijk naar moeilijk.

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-zpN+pzpp'
6-zp-zp-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-+-+-zP-#
2PzPQsNPzPlzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-wqntrk+(
7zpl+n+pzp-'
6-zp-+p+-zp&
5+-+-zPP+-%
4-+P+-tR-+$
3+-+L+-sN-#
2P+-+Q+PzP"
1tR-vL-+-mK-!
xabcdefghy

Uit Max Euwe - Edgard Colle
Karlsbad, 1929
Zwart aan zet. 4

Uit Max Euwe - Edgard Colle
Amsterdam (2), 1928
Zwart aan zet. 6

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7+pvl-+pzpp'
6p+-+-+-+&
5+q+L+-+-%
4lzP-vLQzP-+$
3zP-+-+-+-#
2-+-tR-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-trlwq-trk+(
7zpp+-vl-zpp'
6n+-zp-sn-+&
5+-+P+p+-%
4-zPN+-+-+$
3+-sN-+-zP-#
2-+-+PzPLzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Uit Edgard Colle - Frederick Yates
Kecskemet (5), 1927
Kies uit 26.Lc5 of 26.Lc3 of 26.De7. 5

Uit Aaron Nimzowitsch - Edgard Colle
Liège (8), 1930
Zwart aan zet. 7

4 12...Lh3? 13.Pxf8 met kwaliteitswinst en
opgave door Colle. Na het normale 12...DxPd7
was er niets aan de hand geweest.
5 26.Lc3? met vreselijke gevolgen 26...Lb6+
27.Tff2 (Kh1??? DxTf1 mat) 27...Tfe8 0–1

6 17...Pc7? Colle mist hier het "makkelijke"
17...Pxe5! 18.DxPe5 DxLd3.
Er volgde nog 18.Tg4 De7 19.Txg7+ 1–0
7 14...Pxb4? niet zo makkelijk vooruit te zien
maar dit leidt tot stukverlies. 15.Db3 Pa6
16.Txa6! en stukverlies want Tb8 staat niet
verdedigd. 16...Ta8 17.Ta3 Pd7 18.Le3 1–0

Vlaanderen Schaakt Digitaal

01-12-2018

pagina 9

Colle tegen de allerbesten
Colle nam deel aan veel internationale toernooien en hierdoor moest hij ook spelen tegen de
allerbesten van die tijd en dan kwam hij meestal iets te kort. Een kleine selectie.

Akiba Rubinstein
Rubinstein was de uitgesproken uitdager van
wereldkampioen Lasker voor WOI. In 1925
was hij echter al over zijn hoogtepunt.
Uit Edgard Colle - Akiba Rubinstein
Baden-Baden, 1925

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-zp-vl-zpp'
6-+-+P+-+&
5+-+-+-zp-%
4-zp-wq-tr-+$
3+L+-+-wQP#
2PzP-+-+P+"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
30...De5? Uitermate verrassend dat Rubinstein
hier het "makkelijke" 30...DxTd1+ 31.LxDd1
Tf1+ 32.Kh2 Ld6 mist.
31.Td7 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-zpRvl-zpp'
6-+-+P+-+&
5+-+-wq-zp-%
4-zp-+-tr-+$
3+L+-+-wQP#
2PzP-+-+P+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
. 31...Tf1+ 32.Kh2 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-zpRvl-zpp'
6-+-+P+-+&
5+-+-wq-zp-%
4-zp-+-+-+$
3+L+-+-wQP#
2PzP-+-+PmK"
1+-+-+r+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
32...Dc5! het is erg verleidelijk om hier
32...Th1+? 34.KxTh1 DxDg3 te spelen doch
wegens 35.TxLe7 zal dit niet veel meer dan
gelijkspel geven. 33.Dd3 Ld6+ 0–1

Milan Vidmar
Een hoogleraar die schaakte als "hobby" en in
die jaren tot de top 6 in de wereld behoorde.

XABCDEFGHY
8-+-+R+-+(
7zpl+-+-mkp'
6-zpn+-+p+&
5+-vlp+rsN-%
4-+-+-vL-+$
3+-+p+-zP-#
2PzP-+-zP-zP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy
Uit Milan Vidmar - Edgard Colle
London (3), 1927 Wit aan zet.
26.Pe6+ Kf7 27.Pxc5 bxc5 28.Lh6! de pointe.
Mat verhinderen kost nu een stuk 1–0
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Alexander Aljechin
Wereldkampioen 1927- 1935 en 1937-1946.

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zp-+r+pzp-'
6-zpQ+-+p+&
5+-+P+-wq-%
4P+-+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-zP-zP"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy
Uit Alexander Alekhine - Edgard Colle
Paris (6), 1925
Wit aan zet.
30.Dxd7!! Txd7 31.Te8+ Kh7 32.Tcc8! en
geen 32.Tc4 wegens 32...Td8!
33.Th4+
DxTh4 en zwart wint.
32...Td8 33.Texd8! en weer maakt Aljechin
geen fout. Na 33.TcxTd8? kon zwart immers
met 33...Dc1+ en 34...g5 nog ontsnappen. 1–0

Jose Raul Capablanca
Wereldkampioen 1921-1927.

XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+p+-+&
5+-+p+-+-%
4-+PzPn+-+$
3+-+-zPN+-#
2PzPQ+LzPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
Uit Jose Raul Capablanca - Edgard Colle
Budapest, 1929
Kies 10...h6 of 10...e5 of 10...Dd6.
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10...e5? Na zowel 10...h6 of 10...Dd6 is er
niets aan de hand, doch nu volgt ...
11.cxd5! en opgave! (11...Dxd5 12.Lc4). 1–0

Max Euwe
Wereldkampioen 1935-1937.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-mk-+pzp-'
6-zp-zpl+-+&
5+Ltr-vl-zp-%
4P+P+-+-+$
3+-+-+-+P#
2-+-+RzPP+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy
Uit Edgard Colle - Max Euwe
Amsterdam 1928. Zwart aan zet.
33...Kb7! 34.Tec2? veel beter is 34.a5.
34...a6 35.a5 axb5 36.cxb5 bxa5 37.Txc5
dxc5 38.Txc5 Lf6 39.Tc6 a4 0–1

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+p+-'
6p+-+p+-zp&
5+-zp-zPqsN-%
4-+P+-+-+$
3+P+-wQKzP-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Uit Max Euwe - Edgard Colle
Amsterdam 1928. Kies uit 46.Kg2 of 46.Df4.
46.Kg2 Fout is natuurlijk 46.Df4? wegens
46...hxPg5 47.DxDf5 exDf5 en zwart zal nu
de geïsoleerde pion e5 kunnen inrekenen
omdat Kf3 niet voorbij het pionnenscherm c5f5-g5 geraakt. Na 46...hxg5 47.Dxc5 De4+
enz. eindigde de partij in remise.
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Vera Menchik
Wereldkampioene Dames 1927-1944.
Colle heeft ook enkele keren tegen Vera
Menchik gespeeld. Hij was toen bijzonder op
zijn hoede want als je verloor tegen Menchik
behoorde je al spottend tot de "Menchik club".

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+n+-zpp+p'
6-vL-+-+pvl&
5zp-+-zP-+-%
4-+-+-zP-+$
3+-zP-+-zPP#
2-+-+-+-mK"
1+-+-sN-+-!
xabcdefghy
Uit Edgard Colle - Vera Menchik
Scarborough (4), 1930
Zwart aan zet.
46...e6? Zwart wil Lh6 een toekomst geven,
doch dit is te traag. Zwart had hier 46...g5 of
46...f6 moeten proberen. Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+n+-+p+p'
6-vL-+p+pvl&
5zp-+-zP-+-%
4-+-+-zP-+$
3+-zP-+-zPP#
2-+-+-+-mK"
1+-+-sN-+-!
xabcdefghy
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XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+p+p'
6-+-+p+-vl&
5zp-vL-zP-+-%
4-+-+-zp-+$
3+-+-+-zPP#
2-+-+-+-mK"
1+-+-sN-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
50.g4! Wit wil zo weinig mogelijk pionnen
geruild zien, want de vuistregel is "hoe meer
pionnen er geruild worden, hoe moeilijker de
winst zal zijn".
50...Kg7 51.h4 Kg6 52.Pf3 Lg7 Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pvlp'
6-+-+p+k+&
5zp-vL-zP-+-%
4-+-+-zpPzP$
3+-+-+N+-#
2-+-+-+-mK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
53.h5+ slik ! Bijna mat.
53...Kh6
54.Le7 mat is the game
54...a4 55.Lg5# 1–0

Wit aan zet.
47.c4! Zeer mooi. Deze pion stoppen gaat nu
geld kosten.
47...g5 op 47...Lf8 was er natuurlijk 48.Pd3
gevolgd. 48.c5 Pxc5 49.Lxc5 gxf4 Diagram

Vera Menchik (1930)
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Eindspel : zetdwang
Een belangrijk wapen in het diepe eindspel is de techniek van de zetdwang 8 want zo kan je immers
de tegenstander verplichten zijn stelling slechter te maken. Van makkelijk naar moeilijk.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+k+-+-+&
5+-+-zp-zp-%
4-+K+P+-zp$
3+-+-+-zPP#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
Wit kan enkel winnen als hij zich met Kc4 een
toegang tot de zwarte stelling kan verzekeren.
Na 1.gxh4? gxh4 2.Kb4 Kb6 is dit niet
mogelijk. Remise dus.
Wit kan wel winnen met 1.g4! want nu MOET
zwart zetten en dit kan enkel door met Kc6 te
spelen (1...Kd6 2.Kb5 enz) waarna wit
toegang krijgt tot de zwarte stelling.
Hierbij wil ik graag een eigen vuistregel
meegeven : "Met een pionnenruil kan je de
andere meestal niet in zetdwang duwen".

Zwart brengt wit in zetdwang met 1...f4! en na
- 2.f3 h6! (reserve-tempo) komt wit in
zetdwang waardoor Kd3 nu moet wijken en
Kd6 vernietigend kan binnendringen.
- 2.h4!? gxh4! 3.Ke4 h3 is zetdwang.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+n+-mKp+&
5+-+-+-zP-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-mk-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet. Is dit nog te winnen ?
Ja, met 1....Pe5 (of 1.Pe7) 2.KxPe5 (of
KxPe7) Kg5 3.Kf6 Kh5! (de pointe) en wit
verliest zijn g5-pion door zetdwang.
Merk op dat ook 2... Kg4 3.Ke4 Kxg5 4.Kf3
niet helpt omdat zwart na 4...Kh4 op een
sleutelveld komt en dus promotie afdwingt.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-zp-mk-+-+&
5+P+-+pzp-%
4-+-mK-+P+$
3+-+-+-+P#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+K%
4-+-+-mkp+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-zP-+"
1+-+N+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Wit aan zet.

8 In de Engelse literatuur gebruiken ze hier meestal het Duitse woord Zugzwang voor.
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Aangezien het "logische" 1.Kh4? Kf3 wit in
zetdwang brengt waarna de laatste witte pion
na 2.Kg5 g3 verdwijnt, moet wit op zoek naar
iets anders.
Hoe kan wit dit eindspel dan nog winnen ?
Met het magistrale 1.Pc3! waarna op:
- 1...Kf3 2.Pe4! volgt waarna 2...KxPe4
3.Kxg4 een gewonnen eindspel geeft want de
Kg4 staat op een sleutelveld 9 van pion f2.
- of 1...g3 2.Pe2+ Kf3 3.fxg3! en wit wint.

XABCDEFGHY
8-+l+-+-+(
7+p+-+-zp-'
6p+-+-mk-zp&
5zP-+-zp-+P%
4-+-zPL+-+$
3+-+-mK-+-#
2-zP-+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet (moeilijk).
In de partij speelde ik hier 38.b4? en werd het
later remise.
Als je de stelling beter bekijkt zie je dat de
witte a5 en h5 pionnen hun zwarte collega's
verlammen, en dus steekt het idee van
zetdwang de kop op.
Met 38.Ld5! komt zwart dan ook in zetdwang.
Als Lc8 speelt, verliest hij op de Damevleugel, en na 38...exd4 39.Kxd4 geraakt wit
op b6 en gaan dus pion b7 en a6 verloren.
Ook na 38...Kf5 39.Lf3 Kf6 40.Ke4 blijft
zwart in zetdwang en zit hij in een verloren
positie.
9 Sleutelvelden :
In het eindspel met slechts 1 pion spreekt
men van de (3) sleutelvelden. Zij liggen 2
rijen voor de pion. Indien de aanvallende
Koning deze direct of in de volgende
zettenreeks kan bereiken kan je de promotie
verzekeren. Indien de verdedigende Koning
de toegang tot de sleutelvelden kan
verhinderen wordt het remise.

pagina 13

Als afsluiter een partijfragment uit
Edgard Colle - Aaron Nimzowitsch Bled '31

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+n+-+&
5+-+-zPp+-%
4-+p+-zP-+$
3+-+-vLk+-#
2-+-mK-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Wit kan geen pionnen bewegen en als Le3
speelt valt pion f4. m.a.w. wit kan in zetdwang
gebracht worden !
64...Ke4! 65.Ke2 (wit bedankt voor 65.Lf2
Pxf4 66.Kc3 Kd5 ) Diagram

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+n+-+&
5+-+-zPp+-%
4-+p+kzP-+$
3+-+-vL-+-#
2-+-+K+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
65...c3! en weer zit wit in een soort zetdwang.
66.Lc1 Pd4+ en zwart won dit eindspel enkele
zetten later.

Stap 1 op youtube !
https://sites.google.com/view/schakenopscho
ol-1/schaakles/schaakles-in-nederlandsvideo/hoofdstuk-stap-1?authuser=3
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Summiere toernooi-kalender 2018
22 - 29 Dec - 05 Jan

Open Rapid KGSRL (R1-R9)

Gent

27 en 28 Dec

Criteriumtoernooi

Brugge

19 Jan

Vlaams Scholenkampioenschap

Gent

London Chess Classic
Op dit ogenblik spelen 4 topspelers (Caruana - Vachier-Lagrave - Nakamura - Aronian) de London
Chess Classic. Voorlopig enkel 4 remises, maar dit betekent niet dat men simpel schaak speelt.
Ter illustratie enkele fragmenten uit "Caruana - Nakamura".

XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7+l+n+pzpp'
6p+p+-+-+&
5wqp+-zp-zP-%
4P+-zPP+-tR$
3+-zP-+N+-#
2-+Q+LzPP+"
1+-+R+K+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7+l+n+pzp-'
6p+p+-+p+&
5wqp+-zp-sN-%
4P+-zPP+-tR$
3+-zP-+-+-#
2-+Q+LzPP+"
1+-+R+K+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Waarom nu niet 22...Dxa4 ?

21.g6! een ietwat eigenaardig pionoffer maar
de voordelen van deze zet zijn dat wit nu Pg5
kan spelen met druk op f7.
21...hxg6 22.Pg5 Diagram

Voor de goede orde, zwart speelde hier
22...Pf8! en kon uiteindelijk nog remise
afdwingen. Daarentegen had 22...Dxa4? een
grote fout geweest vanwege 23.DxDa4 bxDa4
24.Lc4! Te7 25.dxe5 en wit wint.

VSF zoekt : organisator voor :

interesse ? klik dan HIER

VSF Rapid 2019

1 dag

1000€

BK-Kamp 2019

9 dagen

1000€

IM-normen toernooi 2019 of 2020

?

5000€

VSF Jeugdkampioenschap 2020 3 dagen

3675€

VSF Schoolschaak 2020

1 dag

1850€

VSF Kampioenschap 2020

4 dagen

3000€

Verzekering
Al de VSF-schakers zijn
verzekerd bij ARENA.
Details: VSF-website deel administratie
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Edgard Colle de mens : deel 2 van 3
Op http://www.belgianchesshistory.be/ vond ik een Duitse tekst van Hans Kmoch uit de Wiener
Schach-Zeitung editie 1932/9, die de mens Colle mooi beschrijft. Hieronder een (vrije) vertaling.
Edgard Colle, de Belgische kampioen, stierf op 20 april 1932 als gevolg van een maagoperatie.
Enkel diegenen die Colle persoonlijk kenden, zullen kunnen begrijpen hoe dit overlijden mij raakte.
Er zijn veel geestige schakers, er zijn veel goede journalisten, er zijn veel aardige mensen - maar je
vindt geen mens, geen collega, geen vriend zoals Colle.
Ik kende hem precies zeven jaar. In 1925 leerden we elkaar kennen in Baden-Baden. Vanaf dat
moment hebben we elkaar op talloze toernooien ontmoet en heb ik hem, van toernooi tot toernooi
beter leren kennen. Ik heb veel dingen gezien, gehoord en meegemaakt in deze talloze toernooien.
Als het gaat om geld en roem, om eer en geluk, om te zijn of niet te zijn, dan vallen zelfs de beste
mensen uit hun rol, in overeenstemming met het instandhoudingsinstinct. Dit is menselijk en niet
lelijk. Dat was echter niet het geval met Edgard. Hij viel nooit uit zijn rol, zijn hoffelijkheid, zijn
goedheid, zijn ridderlijke opoffering zaten hem gewoon in het hart.
Zowel in overwinning als mislukking bleef hij een cavalier.
Arme Colle was echter ziek - ik kende hem nooit anders. Zijn glinsterende geest, zijn zonnige ziel,
zat in een mager, bleek lichaam, dat altijd rilde van de koude en altijd gebogen liep van de pijn.
Slechts zelden kon de maag verschillende beten van vast voedsel verdragen. En in deze toestand
kon hij dus toernooien spelen !
Ik heb hem nooit horen klagen, en hij gebruikte nooit het excuus dat hij ziek was alhoewel hij
meestal in medische behandeling was. Integendeel, hij bevestigde altijd dat hij zich goed voelde en
als hij een partij verloor, verwees hij nadrukkelijk naar zijn zorgeloze spel.
Colle was niet sentimenteel. Hij droeg zijn lijden als een privé, bijkomstig probleem, eiste geen
aandacht, was altijd opgewekt en zelfverzekerd, een charmante metgezel, maar op het schaakbord
een meedogenloze jager van een voorbeeldige sportiviteit en een gevoel van plicht. Elk partij werd
koppig uitgevochten. Colle vocht met een enorme wilskracht en lange, zware en vermoeiende
partijen maakten deel uit van zijn stijl. Zijn geest domineerde het lichaam.
Ooit leed Colle bijzonder hard. Hij was bang dat hij elk moment zou instorten. Maar Colle speelde
op die dag een bijzonder moeilijke wedstrijd en bereikte na acht uur vechten een soepele winnende
positie. In tegenstelling tot de algemene verwachtingen gaf zijn tegenstander echter niet op, maar
brak hij het spel af. De volgende dag was de dag van de inhaalpartijen, en dus in plaats van een
dag te kunnen rusten, moest Colle vroeg in de ochtend de partij verder af spelen om ze te winnen.
Deze meedogenloze actie van zijn tegenstander werd over het algemeen veroordeeld, maar Colle
verweet hem niet het minste; bevend en doodsbleek, kwam hij om negen uur 's morgens aan en
vervulde zijn plicht zonder klacht. Vanaf dat moment leerde ik hem te bewonderen, deze
schaakmeester met het lichaam van een sterveling en met de geest van een onsterfelijke held.
Tijdens de laatste toernooien was Colle uitzonderlijk blij. De lyrische gloed van een tedere liefde
werd weerspiegeld in zijn gedrag.
Hij was verloofd en vertelde me vaak met heldere ogen over zijn Charlotte en over zijn geluk en zijn
toekomst. Hij wilde het grillige leven van een schaakmeester opgeven en opnieuw uitsluitend
journalistiek nastreven. En bovenal zou hij eerst nog een operatie ondergaan, zodat zijn gezondheid
hersteld was voordat hij in het huwelijk zou treden.
Edgard Colle, beste collega, beste vriend! Het leven heeft je de enige overweging ontzegd die je van
harte had gewenst. Wij allen die je gekend hebben treuren in hulpeloos gejammer, net zoals bij het
overlijden van onze beste broer. De tijd zal de pijn helen, maar we zullen je steeds in herinnering
houden. Je blijft een voorbeeld van standvastigheid en ridderlijkheid. Jouw naam zal helder en
mooi schijnen in de schaakgeschiedenis wanneer de meeste van ons al lang vergeten zullen zijn.
En hij die genoten heeft van je vriendschap kan daar trots op zijn tot het einde zijner dagen.
Tot ziens!

Vlaanderen Schaakt Digitaal

15-12-2018

pagina 4

Is het Edgard of Edgar ?
In de literatuur en in sommige databases is de naam Edgar Colle
gangbaar terwijl zijn juiste naam Edgard Colle is zoals je o.a. kan
afleiden uit zijn handtekening en uit de vignetjes die de Belgische
Schaakbond uitgaf 15 jaar na zijn overlijden.

Colle partij-analyse
Eén van zijn bekendste partijen (met zijn Colle-systeem) is deze tegen John James O'Hanlon in het
tornooi van Nice (1930). Kijk je even mee ?

Edgard Colle - John James O'Hanlon
1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.e3 c5 4.c3 e6 5.Ld3 Ld6
6.Pbd2 Pbd7 7.0–0 0–0 8.Te1 Te8 Diagram

XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7zpp+n+pzpp'
6-+-vlpsn-+&
5+-zpp+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zPLzPN+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7zpp+n+pzpp'
6-+-vlp+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zpL+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.

Wit aan zet.
De typische Colle-opstelling is bereikt en wit
opent nu de "vijandelijkheden" met 9.e4.
9.e4 dxe4 10.Pxe4 Pxe4 11.Lxe4 cxd4?!
achteraf gezien een onnauwkeurige zet, maar
welke schaker kan wat nu komt vooruit zien ?
Diagram

12.Lxh7+ het dondert bij heldere hemel. Het
betreft hier een klassiek Loper-offer op h7
waarbij wit echter geen pion op e5 heeft, wat
een zware handicap is. Colle neemt dus grote
risico's en moet hier zijn lepe voortzetting op
zet 14 al voorzien hebben.
12...Kxh7 13.Pg5+ Kg6 ook 13...Kg8 14.Dh5
geeft wit mooie aanvalskansen waarbij zwart
goed moet verdedigen om niet mat te geraken.
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XABCDEFGHY
8r+lwqr+-+(
7zpp+n+pzp-'
6-+-vlp+k+&
5+-+-+-sN-%
4-+-zp-+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+lwq-+-tr(
7zpp+-+pzp-'
6-+-vlRsnk+&
5+-+-+-sN-%
4-+-zp-+-zP$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+-zPP+"
1tR-vLQ+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Hoe de aanval verder zetten ?

Wit aan zet.

Aangezien de klassieke zetten 14.Dd3+ of
14.Dg4 hier falen op 14...f5 omdat wit geen
e5-pion heeft die 15.exf6 e.p. zou toelaten,
moet wit op zoek naar iets anders.
14.h4! wat heel sterk 15.h5+ dreigt.
14...Th8 Diagram

16.h5+! Kh6 bittere noodzaak want na
16...Txh5? is het met 17.Dd3+ Kh6 18.Dh7
mat. Natuurlijk wint Colle nu met 17.Pxf7+ en
18.PxDd8, doch dan zou dit zijn meest
bekende partij niet worden.
17.Txd6! Da5 de Td6 was natuurlijk immuun
wegens 18.Pxf7+. 18.Pxf7+ Kh7 Diagram

XABCDEFGHY
8r+lwq-+-tr(
7zpp+n+pzp-'
6-+-vlp+k+&
5+-+-+-sN-%
4-+-zp-+-zP$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+-zPP+"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8r+l+-+-tr(
7zpp+-+Nzpk'
6-+-tR-sn-+&
5wq-+-+-+P%
4-+-zp-+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+-zPP+"
1tR-vLQ+-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.

15.Txe6+!! Wat een kanjer ! Zwart verslikt
zich hier in zijn koffie, begint hevig te
proesten en moet nu even naar lucht happen.
15...Pf6 De enig logische zet want zowel
15...fxTe6 16.Dd3+ Kf6 17.Df3+ enz. als
15...f6 16.Dd3+ enz. lopen mat. Diagram

Na het simpele 19.PxTh8 heeft wit behoorlijk
materiaal voordeel, maar deze partij zou dan
nooit een schitterende partij geworden zijn.
Colle doet daarom een inspanning voor het
nageslacht en speelt verder op verwikkelingen.
19.Pg5+ Kg8 Na 19...Kh6 had zwart nog iets
langer op de pijnbank gelegen, maar nu is het
snel gedaan want ...
20.Db3+ brengt de verlossing 1–0
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Colle zijn laatste Internationaal optreden
De Internationale schaakcarrière van Colle is kort geweest (1923-1931).
Zijn laatste Internationaal optreden is in december 1931 te Rotterdam in een
(klein) Internationale 4-kamp tussen Colle - Tartakower - Rubinstein - Landau.
Voor zowel Colle als Rubinstein zal dit hun laatste Internationaal toernooi(tje)
zijn. Colle sterft immers op 20 april 1932 en Rubinstein stopt begin 1932
professioneel met schaken.
De grote Akiba Rubinstein woont ondertussen al een 5-tal jaar in België en met
een vleugje chauvinisme kan je dus stellen dat we hier het afscheid meemaken
van 2 Belgische topspelers.

Edgard Colle - Akiba Rubinstein (Dec 1931)
1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.e3 c5 4.c3 Pbd7 5.Pbd2
Dc7 6.Da4 enkele maanden voordien had
Colle dit reeds op zijn bord gehad in Bled
tegen Spielmann.
6...g6 7.c4!? Diagram

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7zppwqnzpp+p'
6-+-+-snp+&
5+-zpp+-+-%
4Q+PzP-+-+$
3+-+-zPN+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-vL-mKL+R!
xabcdefghy
Wit heeft zonet een beetje verrassend c3-c4
gespeeld. Het is verrassend omdat hij zo een
tempo lijkt te verliezen en wit mogelijk beter
een stuk had ontwikkeld. Ik vermoed echter
dat Colle oordeelde dat zwart nu positioneel
moeilijk e7-e6 kon spelen omdat de pion
configuratie "e6-f7-g6" behoorlijk zwak is.
Het plan van wit is van na de ruil c4xd5 verder
te zetten met e3-e4 zoals hij dit in zijn klassiek
Colle-systeem pleegt te doen.
7...Lg7 8.cxd5 Pxd5 9.e4 wit heeft zijn pion
op e4 en heeft nu een zeker overwicht in het
centrum.
9...P5b6 10.Dc2 zodat de d4-pion voorlopig
niet kan genomen worden.
10...Dd6 Diagram

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zpp+nzppvlp'
6-sn-wq-+p+&
5+-zp-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPQsN-zPPzP"
1tR-vL-mKL+R!
xabcdefghy
Hoe pion d4 verdedigen ?
11.a4!? wit laat pion d4 even aan zijn lot over
en doet een "sterkere tegenaanval" en dreigt nu
met a4-a5 van Pb6 te vangen.
11...a5 12.d5 0–0 13.Ld3 Pb8 14.0–0 Pa6

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+p+-zppvlp'
6nsn-wq-+p+&
5zp-zpP+-+-%
4P+-+P+-+$
3+-+L+N+-#
2-zPQsN-zPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
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Er dreigt 15...Pb4 en Ld3 wordt afgeruild. Wit
kan dit vermijden door tijdig Dc2 of Ld3 weg
te spelen, doch Colle geeft de voorkeur om
Pa6 te slaan waardoor Ta6 op een slecht
positie komt te staan.
15.Lxa6 Txa6 16.Pb3 met aanval op de Nul
Verdedigde c5-pion. Wanneer zwart nu 16...c4
speelt volgt er interessant 17.Pbd4 met een
sterk centraal opgesteld Paard.
16...f5 17.e5 Dxd5 Zwart wil zijn fianchettoLoper met Lxe5 niet afruilen en slaat dus d5.

XABCDEFGHY
8-+l+-trk+(
7+p+-zp-vlp'
6rsn-+-+p+&
5zp-zpqzPp+-%
4P+-+-+-+$
3+N+-+N+-#
2-zPQ+-zPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy
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Na het voorbarige 19.Td1?! volgt er 19...Dc4
en Dame-ruil wordt geforceerd. Wit wil dit
vermijden en ontwikkelt daarom Lc1 met
"tempo" (aanval op pion e7).
19.Lg5 Te8?! nogal passief. FRITZ rekent dat
zwart hier toch met 19...Dc4 had moeten
voortzetten. Diagram

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7+p+-zp-vlp'
6-sn-+-+p+&
5zp-sNqzPpvL-%
4P+-+-+-+$
3+-+-+N+-#
2-zPQ+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.

Hoe sla je met wit nu pion c5 ?
18.Pxc5 dit levert een tempo op (aanval op
Ta6) en het behoudt de Dames op het bord.
Aangezien Kg8 iets verzwakt is, en zwart
moeilijkheden heeft om zijn stukken goed te
ontwikkelen is dit de aangewezen strategie.
18...Ta8 Diagram

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+p+-zp-vlp'
6-sn-+-+p+&
5zp-sNqzPp+-%
4P+-+-+-+$
3+-+-+N+-#
2-zPQ+-zPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

20.Tac1! hierdoor is de optie voor zwart om
met ...Dc4 de Dame-ruil te forceren vrijwel
uitgeschakeld.
20...Pd7? Een fout, maar zie je ook waarom ?
Diagram

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7+p+nzp-vlp'
6-+-+-+p+&
5zp-sNqzPpvL-%
4P+-+-+-+$
3+-+-+N+-#
2-zPQ+-zPPzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.

Kies uit 19.Lg5 of 19.Td1.
21.Tfd1! Dxc5 Diagram
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XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7+p+nzp-vlp'
6-+-+-+p+&
5zp-wq-zPpvL-%
4P+-+-+-+$
3+-+-+N+-#
2-zPQ+-zPPzP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+l+rmk-+(
7+-+-zp-vlp'
6-vLQ+P+p+&
5zp-+-+p+-%
4P+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+rzPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Wit aan zet.

22.Db3+! en zwart verliest veel materiaal. Hij
ploetert nu nog even verder maar kan snel
inpakken. 22...Kf8 23.Txc5 Pxc5 24.Db5 Pe6
25.Le3 Pd8 26.Pd4 Pc6 27.Pxc6 bxc6
28.Dxc6 Tb8 29.e6 Txb2 30.Lb6 Te2
Diagram

31.Dxe8+! en mat op de volgende zet.
Rubinstein nam daarop de eerste de beste trein
en reed snel terug naar België. 1–0

Colle combineert met wit
Colle was een begaafd tacticus en kwam met vindingrijke voortzettingen op de proppen.
Hierbij enkele voorbeelden. Telkens wit (Colle) aan zet.

XABCDEFGHY
8r+-+-mk-+(
7zp-wq-+p+r'
6-+p+P+pzp&
5+-+-+-+-%
4-+N+-zP-+$
3+-wQ-zP-+P#
2PzP-+-+-+"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7tR-+-+p+p'
6-+p+-wq-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+Q+$
3+Lsn-+-+-#
2P+-tr-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Uit Edgard Colle - Emanuel Sapira 1
Brussel 1925

Uit Edgard Colle - William A Fairhurst 2
London 1927

1 26.Td7! en opgave want 26...Db8 27.e7+
en 28.Td8+ wint de Dame. 1–0

2 34.Txf7! Pe2+ 35.Txe2 Td1+ 36.Kh2
Dd6+ 37.g3 1–0
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XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zp-tr-wqpzpp'
6lzp-sN-+-+&
5+-zP-+-+-%
4-+-+pzP-+$
3+P+-zP-+-#
2PvL-+-+PzP"
1+-tRQ+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+p+-'
6-+-+-mk-zP&
5+-+-+l+-%
4-zp-mK-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-tR-!
xabcdefghy

Uit Edgard Colle - George Alan Thomas 3
Karlsbad 1929

Uit Edgard Colle - George Koltanowski 5
België 1925

XABCDEFGHY
8-+-+-+rmk(
7zpp+-+p+-'
6-+-+-wq-+&
5+P+-+-+-%
4-+-+Q+-+$
3+n+-+P+-#
2-+-+-zPNzP"
1+-+-+-tRK!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zpp+-wq-zpp'
6-+p+l+-+&
5+-+-zPp+-%
4-+L+-zP-+$
3+-wQ-+R+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-tR-+-+K!
xabcdefghy

Uit Edgard Colle - Max Euwe 4
Zutphen (Ned) 1924

Uit Edgard Colle - Geza Maroczy 6
Karlsbad 1929

3 21.Lxg7!! f5 22.Lxf8 Dxf8 23.Dd5+ Kh8
24.De5+ Kg8 25.Pxf5 1–0

5 47.Tf1! en Loperverlies of de h6-pion loopt
door. 1–0

4 39.Dd5! en opgave want 39...Pd4 40.Dh5+
Kg7 41.Pf4+ Kf8 42.Dc5+ en wint 1–0

6 20.Da3! (pionwinst) The8 21.Lxe6+ Dxe6
22.Dxa7 Dd5 23.h3 Dd4 24.Da8+ Kc7
25.Da5+ Kd7 26.Tb3 Tb8 27.Tb4 Dd3 1–0
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Colle geeft mij schaakles ☺
In de Interclub ronde 5 ben ik mooi van het bord gekegeld door een zekere Colle(tte) omdat ik veel
te weinig aandacht had voor ACTIVITEIT van de (eigen) stukken. Mijn tegenstander, wiens naam
in zekere mate doet denken aan Colle, had me mooi onder druk gezet. Ik bezweek onder de druk
maar indien ik mijn stukken actiever had opgesteld had ik veel beter stand kunnen houden.

Colle(tte) - Gooris, Jan
1.c4 Pf6 2.Pc3 e5 3.Pf3 Pc6 4.e3

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+P+-+-+$
3+-sN-zPN+-#
2PzP-zP-zPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy
Kies uit 4...d6 of 4...Lb4 of 4...Le7.
4...d6?! een erg passieve keuze die leidt tot
passief spel. Het meest actieve is 4...Lb4, maar
ook 4...Le7 is goed omdat zwart zo later nog
steeds voor d7-d5 kan kiezen.
5.d4 Le7 6.Le2 0–0 7.0–0 Lg4 8.h3 Lh5 9.a3
a5 10.b3 Te8 11.Lb2 Lf8 12.d5 Pb8 13.b4
Lg6 14.Db3 Pa6 15.Tfd1 Pe4 zwart heeft een
ruimteprobleem en dus ga ik voor stukkenruil.
16.Pxe4 Lxe4 17.Tac1 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wqrvlk+(
7+pzp-+pzpp'
6n+-zp-+-+&
5zp-+Pzp-+-%
4-zPP+l+-+$
3zPQ+-zPN+P#
2-vL-+LzPP+"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy
Kies uit 17...Df6 of 17...LxPf3. Motiveer.

17...Lxf3?! ik zag hier geen zinnige zet en dus
ruilde ik deze loper maar af. Fout, want zo
verdwijnt mijn enig actief stuk en ben ik nu
behoorlijk zwak op de witte velden. Vandaar
dat (bijv.) 17...Df6 beter is want dit verhoogt
de activiteit van de zwarte stukken.
18.Lxf3 b6 19.Lc3 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wqrvlk+(
7+-zp-+pzpp'
6nzp-zp-+-+&
5zp-+Pzp-+-%
4-zPP+-+-+$
3zPQvL-zPL+P#
2-+-+-zPP+"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy
Kies uit 19...e4 of 19...axb4.
19...axb4?! dit opent de a-lijn en die zal ten
gunste van wit kunnen gebruikt worden.
M.a.w., dit verhoogt de activiteit van de witte
stukken. Zwart moet bovendien 20.bxa5?!
Pc5! niet vrezen en dus had ik beter bijv.
19....e4 gespeeld waarna ik mogelijk Lf8 via
e7 naar f6 kan spelen. Dit zou de activiteit van
de zwarte stukken verhogen.
20.axb4 Pb8 een quasi gedwongen terugkeer
aangezien wit dreigde van met 20.Ta1
(vreselijke penning) en 21.Le2 en 22.c5 dit
paard te winnen.
21.Ta1! wit verovert nu de a-lijn die ik
(stommerik) vrijwillig opende.
21...Pd7 22.Txa8 Dxa8 23.Ta1 Db8 24.Da4
Diagram

Vlaanderen Schaakt Digitaal

15-12-2018

pagina 11

XABCDEFGHY
8-wq-+rvlk+(
7+-zpn+pzpp'
6-zp-zp-+-+&
5+-+Pzp-+-%
4QzPP+-+-+$
3+-vL-zPL+P#
2-+-+-zPP+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-wq-tr-mkn+(
7+-zp-vlpzp-'
6-zpQzp-+-zp&
5+-+Pzp-+-%
4-zPP+P+-+$
3+-+-vL-zPP#
2-+-+-zPL+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Kies uit 24...Pf6 of 24...Dc8.

Zwart aan zet mist hier een kans om zijn
stelling te verbeteren.

24...Pf6 na 24...Dc8? 25.Lg4! kan zwart nog
nauwelijks bewegen en is het einde nabij.
25.e4 Le7 26.Dc6 Kf8 27.Ld2 h6 28.Le3 Td8

XABCDEFGHY
8-wq-tr-mk-+(
7+-zp-vlpzp-'
6-zpQzp-sn-zp&
5+-+Pzp-+-%
4-zPP+P+-+$
3+-+-vLL+P#
2-+-+-zPP+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
Zie je een plan om de druk op te drijven ?
Aangezien wit geen vordering kan maken op
de Dame-vleugel wil hij een 2e front openen
en zwart een bijkomende zwakte bezorgen.
Dit is een gekende strategie omdat 1 zwakte
verdedigen meestal haalbaar is, maar 2
zwaktes verdedigen meestal fataal is.
Waar kan wit nu die 2e zwakte uitlokken is nu
de vraag. Het idee van wit is dit te doen via het
algemeen plan f2-f4. Hiervoor zal hij nu eerst
een pion op g3 plaatsen en vervolgens Lf3
naar g2 spelen.
29.g3 Pg8 30.Lg2 Diagram

30...Lf6?! positioneel beter is 30...Lg5!
(activeert de Loper) 31.f4 exf4 32.gxf4 Lf6
33.Ta3 Pe7 34.Da4 Pg6 en de zwarte stukken
staan nu toch iets actiever wat betere
overlevingskansen geeft.
31.Da4 Le7 32.Kh2 g6 33.f4 Lf6 34.Ta2 Kg7
35.Da7 Diagram

XABCDEFGHY
8-wq-tr-+n+(
7wQ-zp-+pmk-'
6-zp-zp-vlpzp&
5+-+Pzp-+-%
4-zPP+PzP-+$
3+-+-vL-zPP#
2R+-+-+LmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Ik rekende hier 35...DxDa7 36.TxDa7 Tc8
37.h4 en ik zag niets zinnigs meer tegen
38.Lh3 en pion c7 gaat verloren. Maar toch
was dit een goede voortzetting. Hoe moet
zwart dan verder zetten na 37.h4 ? (moeilijk!)
Na 37.h4 kan zwart zich mooi verdedigen met
37...exf4! want:
- 38.Lxf4 g5! 39.hxg5 hxg5 en 40...g4
- of 38.Lh3 fxLe3! 39.LxTc8? e2! en promotie
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35...Le7 36.fxe5 dxe5 37.Da4 Lg5 Ik wil
natuurlijk graag mijn "slechte " Loper afruilen.
38.Lf2 wit wil echter niet meewerken.

XABCDEFGHY
8-wq-tr-+n+(
7+-zp-+pmk-'
6-zp-+-+pzp&
5+-+Pzp-vl-%
4QzPP+P+-+$
3+-+-+-zPP#
2R+-+-vLLmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Kies uit 38...h5 of 38...f5. Motiveer.
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39...f4?! met 39...fxe4
40.Lxe4 Pf6 en
41...Td6 had zwart de druk op zijn stelling
kunnen verlichten.
40.h4 fxg3+ 41.Lxg3 Lf6 42.c5 Pe7 43.De6
Te8 44.Lxe5 Diagram

XABCDEFGHY
8-wq-+r+-+(
7+-zp-sn-mk-'
6-zp-+Qvlpzp&
5+-zPPvL-+-%
4-zP-+P+-zP$
3+-+-+-+-#
2R+-+-+LmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.

38...f5?! ik ben al de hele partij in het
defensief en wil graag actief tegenspel om de
witte aanvalsgolf af te leiden, maar toch is
38...f5 niet zo verstandig omdat ik nu zelf
spanningen opzoek en mijn Koningsstelling
verzwak terwijl ik daarop onvoldoende ben
voorbereid. Veiliger was daarom 38...h5
waardoor ik iets meer vat krijg op de witte
velden en plaats maak (lees "mobiliteit
verbeter") op de zwarte velden voor Lg5 of
Pg8. Bovendien zou Kg7 zo beter beschut
blijven.
39.Dc6 Diagram

XABCDEFGHY
8-wq-tr-+n+(
7+-zp-+-mk-'
6-zpQ+-+pzp&
5+-+Pzppvl-%
4-zPP+P+-+$
3+-+-+-zPP#
2R+-+-vLLmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.

44...Pg8? Ik had hier ook het verrassende
44...Pxd5 gezien maar ik vertrouwde 45.Dd7+
niet. Achteraf, in de post mortem bleek dat
44...Pxd5 zwart nog een kansje op remise kon
geven, terwijl het gespeelde 44...Pg8 verliest.
Ik had echter niet gezien waarom. Zie jij het ?

XABCDEFGHY
8-wq-+r+n+(
7+-zp-+-mk-'
6-zp-+Qvlpzp&
5+-zPPvL-+-%
4-zP-+P+-zP$
3+-+-+-+-#
2R+-+-+LmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet wint. Hoe ?
45.Dd7+ Te7 46.Lxf6+ Kxf6 47.Dc6+ een
beslissende tempo-zet.
47...Kg7 48.Ta8! met Dameverlies tot gevolg.
1–0
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Eindspel
XABCDEFGHY
8-+-+-+Q+(
7+q+K+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-mk-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-mkpzp-'
6-+-tr-+-zp&
5+p+-+-+-%
4-zP-+-zPP+$
3+-mKL+-+-#
2-zP-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet (opwarming).

Zwart aan zet.

Natuurlijk is enkel 1.Ke8 speelbaar want na
zowel 1.Kd8? Db8+ als 1.Ke6? Db3+ verliest
wit de Dame.

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7+-+-+pzp-'
6-+-+-+kzp&
5zp-+-+-+-%
4P+R+-mK-+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Na een afmattende partij zaten beide spelers
blijkbaar niet meer zo fris want zwart wou snel
komaf maken en speelde 1...Tb4?? waarna
2.TxTb4 axTb4 op het bord kwam.
Tot afgrijzen van enkele toeschouwers zette
wit daarop verder met 3.a5?? (en verloor
enkele zetten later) terwijl 3.Ke4!! de zwarte
b4-pion onder controle neemt maar zwart de
promotie van de witte a4-pion nooit kan
verhinderen, en wit dus zou winnen.

Zwart kan natuurlijk passief zijn b5-pion
verdedigen maar dan wordt het nog een lange
klus om dit te winnen.
Zwart kan daarom beter met 1...TxLd3+!
afruilen naar een zuiver pionneneindspel met
een betere pionstructuur. Na 2.KxTd3 volgt
2...f5! en zwart forceert zo een vrijpion die de
witte Koning zal weglokken waarna zwart kan
binnendringen en makkelijk wint.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-mk-vl-'
6-+-+P+p+&
5zP-zp-+-zP-%
4-+P+pmK-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet.
Op het voor de hand liggende 1.a6? volgt er
sterk 1...Le5+!! waarna 2.KxLe5 e3 remise
wordt en 2.Kxe4 Lb8 zelfs verliest.
Vandaar dat wit hier 1.Kxe4! speelde en zwart
kon de a-pion niet meer stoppen.
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Halverwege Interclub 2018-2019
We zijn halverwege in de nationale interclub en dus tijd om een klein overzichtje te maken.
In totaal zijn er 342 ploegen die deelnemen, gespreid over de 5 afdelingen. Dit betekent dus :
"12x8 (1e afd) + 24x8 (2e afd) + 48x6 (3e afd) + 96x4 (4e afd) + 162x4 (5e afd)" spelers of in
totaal (96 + 192 + 288 + 384 + 648 =) 1608 spelers, of ongeveer 1/3 (33%) van het totaal aantal
aangesloten spelers.
In 1e afdeling staat (verrassend) KBSK (Koninklijke Brugse SchaakKring) op kop. Daar waar ze de
vorige jaren een middenmotor waren lijkt alles nu veel beter te lopen. Ze moeten echter nog tegen
hun naaste achtervolgers en dus kan er daar nog veel gebeuren. Verrassend is wel dat de grote
Kampioenen van 2017 (Eynatten) en 2018 (Wirtzfeld) zo ver terug geslagen staan.
In de degradatiestrijd ziet het er voor Brasschaat en Boitsfort erg moeilijk uit.

In 2e afdeling A hebben Europchess en TSM voorlopig de beste papieren, maar de top-3 moeten
nog tegen elkaar en dat zal mogelijk de beslissing brengen.

In 2e afdeling B zijn het de 2 Antwerpse ploegen, Deurne en Borgerhout die de beste titelkansen
hebben. Ook hier zal de onderlinge ontmoeting van doorslaggevend belang zijn.

In 3e afdeling tot slot staan Wetteren - Mechelen - Midden Limburg en Pantin aan de leiding.

