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Summiere toernooi-kalender 2015

06 Mar Start Lentetoernooi SK Gazel Brugge
21 Mar Vlaams schoolkampioenschap (BO) Zwijnaarde
22 Mar Vlaams schoolkampioenschap (MO) Zwijnaarde
04 April Rokade Rapid Chess Westerlo
04 April Jeugdschaakcriterium Blankenberge
12-18 April Belgisch Jeugdkampioenschap Blankenberge

14-17 Mei VSF Kampioenschap
zie:  www.schaakliga-antwerpen.info

Berchem

Uw toernooi/activiteit in de toernooi-kalender ? 
Stuur het naar  vlaanderen.schaakt.digitaal@gmail.com

Hoe zit het eigenlijk met FM - IM - IGM ?
In het toernooi van Oostende (1907) werd mogelijk voor de eerste keer de term "grootmeester"  
gebruikt. Het was de toernooiwinnaar van een Internationale toernooi die deze betiteling kreeg.  
Tijdens het Interbellum was er geen standaardisatie rond deze titel, en het is pas sinds begin jaren  
'50 dat FIDE (°1924) hier een reglementering rond vormde en als overgangsmaatregel werden toen  
de toenmalige topspelers en nog tal van oude schaakglories met de titel grootmeester bedacht. Er  
waren toen maar 27 grootmeesters, vandaag zijn er ....50 keer zoveel.
Vandaag zijn de voorwaarden om een titel te behalen :

- FM (FIDE Meester) minstens 2300 FIDE Elo bereiken
- IM (Internationaal Meester) 3 meesternormen halen en minstens 2400 FIDE Elo bereiken 
- IGM (Internationale GrootMeester) 2 grootmeesternormen en minstens 2500 FIDE Elo.

De dames kunnen ook een Woman titel behalen van WFM of WIM of WGM indien ze respectievelijk  
2100 -2200 -2300 FIDE Elo bereiken. Al de behaalde titels zijn voor het leven. Een klein overzicht:

(W)FM (W)IM (W)IGM
België 4 + 50 0 + 16 0 + 5

Nederland 4 + 103  8 + 65 3 + 28
Wereld ongeveer 1100+ 5800 ongeveer 600 + 3000 ongeveer 300 + 1400

Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel 
administratie

http://www.schaakliga-antwerpen.info/
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Zoek naar NV-punten !
Waar zijn de NV-punten en hoe daarvan gebruik maken ?

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-zp-+pzpp'
6p+Pzp-vl-+&
5+-+-zp-+-%
4Q+-+P+-+$
3+-zP-+P+q#
2PzP-sN-zP-+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Zoek 1: Zwart aan zet.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-mk-zpp'
6-+r+r+-+&
5zp-zp-tRRzP-%
4-+P+-+-zP$
3+P+pmK-+-#
2P+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

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

Zoek 3: Wit aan zet

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+-trpzpp'
6p+pzp-+-+&
5zPn+-zp-+-%
4-zP-+-+-+$
3+-+-+P+-#
2-wqL+-+PzP"
1+-tR-wQR+K!
xabcdefghy

Zoek 4: Wit aan zet.
XABCDEFGHY
8-+-trrvlk+(
7+-+-+p+p'
6p+-sn-zPp+&
5+pwq-sn-zP-%
4-+-sN-+-+$
3zPP+-+-tR-#
2-+P+-+LzP"
1tR-vLQ+-+K!
xabcdefghy

Zoek 5: Zwart aan zet
XABCDEFGHY
8r+-tr-+-mk(
7+-vl-+qzpp'
6-+-+-+-+&
5zpp+NzP-+-%
4-+-zp-zPP+$
3+-+-+-+-#
2-zP-+-+QzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

Zoek 6: Wit aan zet.
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Oplossing

Zoek
1 Ik zag hier dat pion f3 op NV stond. 

Hoe daarvan gebruik maken ? 
Ofwel dit punt bijkomend aanvallen, of anders .... de verdediger opjagen.
Op deze wijze kwam ik snel bij de zet 1...Lg5! en na 2.Dc2 LxPd2  3.DxLd2 
Dxf3 ging pion f3 verloren.

2 Bij wit staan Te5 en pionnen a2 en h4 op NV.
Met 1...g6!! valt zwart een verdediger van een NV-punt aan. 
Na zowel 2.TxTe6+ TxTe6+ en 3...gxTf5 als na 2.Kxd3 gxTf5 verliest wit zijn 
toren.

3 Bij zwart staan Tb1 en Te8 op NV. Bovendien staat Kg5 erg kwetsbaar.
Wit onderzoekt eerst welke schaakzetjes hij heeft en met welk van deze hij zijn 
voordeel kan doen. De schaakzetjes zijn Dd2 of De3 of Df4 of Dc5.
Ik bestudeer altijd eerst die zet die mijn tegenstander het minste mogelijkheden 
laat. Hier is dit 1.Df4+ waarna hij enkel 1...Kg6 heeft. Wit kan daarop met 
2.De4+ en 3.DxTb1 een toren winnen. 

4 Zwart heeft enkele punten op NV staan. 
In het bijzonder ziet wit dat Te7 en pion h7 op NV staan. 
Door middel van de  dubbelaanval 1.Dh4! wint wit want zwart kan kiezen tussen 
torenverlies (1...g6  2.DxTe7) of mat (1...Tfe8  2.Dxh7+ Kf8 Dh8#). 

5 Zwart aan zet ziet dat Pd4 en Dd1 op NV staan. 
Met 1...Pf5!! komt Pd4 plotseling 3 keer onder vuur te staan en er dreigt ook 
kwaliteitsverlies op g3. Wit verliest dan ook materiaal.

6 Zwart heeft enkele NV-punten , met name Lc7, Df7, pion b5 en d4.
Mogelijk is 1.Txd4 een aanvaardbare optie met pionwinst want 1...Lb6? 
2.PxLb6! TxTd4?  3.DxTa8+. 
Wit heeft echter beter met 1.e6!! , dit lokt de verdediger van Lc7 weg. Na 
1...Dxe6  2.Pxc7 kon zwart opgeven.

Schaakanecdote: Rubinstein
De topspeler Akiba Rubinstein was net voor WOI bij de absolute wereldtop.
Hij stond bekend voor zijn sterke eindspelen, maar ook vanwege zijn ziekelijke verlegenheid.
Zo werd er hem ooit eens op een toernooi gevraagd "Wie is je tegenstander vanavond ?"
Met een afwijkende blik en met verlegen stem antwoordde hij:  
"Vanavond, speel ik tegen de zwarte stukken".

Rubinstein, Akiba Kivelovic (1882-1961) was een Poolse topschaker die zich later in België 
vestigde en hier ook overleed.
Zijn zoon speelde jarenlang in de CREB (Brussel).
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Zie je nog een redding ?
Het vinden van onvermoede reddingen vraagt enige fantasie en een goed onderzoek van de stelling.
De oefeningen staan van "relatief makkelijk" naar "stevig moeilijk".

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+nvlpzp-'
6-tR-zp-+-zp&
5zp-+P+-+-%
4P+-+p+-sN$
3+-zP-+-+-#
2-+P+-zPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Redding 1: Wit aan zet 

XABCDEFGHY
8r+n+r+k+(
7zpp+-+pzpp'
6-+pzp-sn-+&
5+-+-+Pwq-%
4-+-zPPzP-tR$
3+-+-+-+-#
2PzP-sN-wQ-zP"
1+K+R+L+-!
xabcdefghy

Redding 2: Zwart aan zet.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+-+pvl-'
6-+-zp-+pzp&
5wq-+Pzp-+-%
4l+p+P+PzP$
3+rsN-zP-+-#
2-+QmK-+-+"
1tR-+-+-+R!
xabcdefghy

Redding 3: Zwart aan zet

XABCDEFGHY
8-+ktr-+ntr(
7zppzp-+p+p'
6-+-vlp+-+&
5+-+-+-zp-%
4-+LzP-sN-wq$
3+-+-+Q+-#
2PzPP+-zP-zP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Redding 4: Wit aan zet. 

XABCDEFGHY
8-trqmk-tr-+(
7zp-zp-vlL+p'
6-+p+-zp-zp&
5zP-+pzp-+-%
4-+-+P+l+$
3+-zP-+N+-#
2QzP-sN-zPPzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

Redding 5: Wit aan zet

XABCDEFGHY
8-tr-wq-tr-mk(
7zp-+-+p+p'
6-+-zp-zPp+&
5+-+-+-wQ-%
4-+-+PtR-+$
3zPpzP-zp-+P#
2-snl+N+L+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Redding 6: Zwart aan zet.
a. Wat dreigt wit ?  (makkelijk)

b. Welke 2 "verdedigingsopties" heeft zwart ? 
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Oplossing:
Redding

1 Wit heeft 2 problemen (Ph4 en Tb6). Wit zoekt naar de NV-punten van de TS en 
valt die aan als tegenaanval.
Vandaar dat hij met 1.Tb7! ontsnapt aan materiaalverlies.

2 Zwart kan zich redden met 1...Pxe4!   2.PxPe4   (2.fxDg5?! PxDf2  3.Tc1 d5 
waarna  Pf2 terug naar de eigen linies kan en zwart zeker niet slechter staat) 
2...Dxf5 (zwart heeft nu 2 pionnen voor het stuk) 3.Ld3 TxPe4  4.LxTe4 DxLe4 
en zwart heeft nu een kwaliteit minder, maar wel 2 pionnen meer wat Oké is.

3 Zwart heeft een probleem met La4 maar ontsnapt met 1...Db6! zodat er na 
2.TxLa4 Tb2 en op 2.PxLa4 Dxe3+  3.Kd1 Td3+ kan volgen.

4 Uiteraard geen 1.Pd3(e2) wegens 1...Dxh2# en ook niet 1.Ph3? g4!.
Wit moet dus op zoek naar beters. Hij vindt dit met 1.Dh3! of 1.Dh5! en ruilt de 
dames waarmee al de dreigingen zijn geweerd.
Op 1...DxDh3(5) volgt immers 2.PxDh3(5). Merk op dat ook 1...LxPf4 
2.DxDh4! gxDh4  3.LxLf4 goed is voor wit.

5 Wit staat een stuk voor maar dreigt nu Lf7 gratis te verliezen. De redding is 
1.exd5!   TxLf7  2.d6!!   (dubbelaanval) Le6  3.dxLe7+ en wit blijft materiaal voor.

6 a. Wit dreigt zowel "2.Th4 en 3.Dh6 en mat volgt" als  "2.Dh6 Tg8  3.Dxh7+ 
KxDh7  4.Th4 mat"
b.  Toen ik dit als zwartspeler op het bord kreeg werd ik bijna radeloos en dacht 
ik kort aan opgeven. Ik vond echter nog 1...Tb5!?  wat 2.Dh6 Tg8  3.Dxh7+ of 
3.Th4 ontkracht wegens Th5. Er volgde 2.DxTb5 Pd3  3.Tf3 (Th4? Dxf6!) b2 
4.Taf1 Db8! en zwart heeft met zijn b2-pion net voldoende compensatie voor de 
"geofferde" toren.
FRITZ heeft nog een betere verdediging gevonden. Ze start met 1...Tg8! (een 
soort profylactische zet omdat hij 2.Dh6 anticipeert) 2.Th4 (dreigt 3.Txh7+ 
KxTh7  4.Dh4#) Df8!! zodat na 3.Txh7+ KxTh7  4.Dh4+ gewoon 4...Dh6! volgt.

34e OPEN LENTETOERNOOI 2015 te Brugge
2nd Diamond Edition      -   7 Ronden Zwitsers

Data:  Op vr. 06/03 – 20/03 – 03/04 – 24/04 -  08/05 - 22/05 – 05/06 

Aanvang:         Telkens om 20.00 uur

Plaats:   Sint-Pieterskerklaan 58, BRUGGE 

Prijzenpot _   -Ter waarde van 3500 € - Hoofdprijs ter waarde van 450 € 
                bij een bezetting van min. 60 inschrijvingen
            !! 3 X winnen binnen dezelfde klasse in 5 Jaar = extra prijs !!

          Winnaar 300 €  -     1e (-1800 tot 1600 Elo ): 200 €      1e  (-1600 Elo): 100 €
            - Iedereen prijs

Inschrijvingsgeld:     20 € (te betalen op 06/03/2015 voor aanvang toernooi)
Inschrijven:  Ivan Vandepitte,  GSM 0487 682236,  i.vandepitte@yahoo.com

 http://sk-gazel.webnode.com            SK Gazel

http://sk-gazel.webnode.com/
http://sk-gazel.webnode.com/
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Welke afstraffing volgt er op ?
Een niet zo moeilijke rubriek denk ik, maar wel belangrijk. Stel je steeds de vraag wat er als 
mogelijke afstraffing kan volgen op je geplande zet VOORALEER je hem speelt.
Ik ben er van overtuigd dat een clubspeler veel makkelijker vordering kan maken als hij zich 
specialiseert in "geen fouten" maken dan wanneer hij zich toelegt op openingstheorie of strategie.

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+ntr(
7zppzpp+pvlp'
6-+-+p+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQmKLsNR!
xabcdefghy

Wat volgt er op 1.Ld3 ? 1

XABCDEFGHY
8-+ktrr+-+(
7snpwq-+-zpp'
6p+-vlpzp-+&
5+P+-+l+-%
4P+-zP-+-vL$
3+QzP-tRN+-#
2-+-sN-zPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wat volgt er op 1...Kd7 ? 2

1 Dan wint zwart een pion met 1...Lxd4

2 Dan komt er 2.b6! en stukverlies

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7+pwq-+pzpp'
6p+n+psn-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-zpPzP-+$
3+-+P+NzP-#
2PzPP+N+LzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Wat volgt er op 1...Ld6 ? 3

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+pmkp'
6p+p+rsnpsN&
5+-vl-zp-vL-%
4P+-wqP+-+$
3+-+-+Q+-#
2-zPP+-zPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wat volgt er op 1.c3 ? 4

3 Er  komt 2.e5! en materiaalverlies

4 Dan speelt zwart 1...Dxf2+  2.DxDf2 
LxDf2+  3.KxLf2 Pxe4+ 4.Ke3 PxLg5 
waardoor zwart 2 pionnen wint. Merk op 
dat wit dan mogelijk met 5.h4 het zwarte 
Pg5 zou kunnen veroveren maar daarop kan 
zwart (gelukkig) 5...KxPh6 spelen 
waardoor dus de hele variant in het 
voordeel van zwart blijft.
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Partij-analyse: Onveilige Koning
In deze partij kiest wit voor het ongewone 1.b4. Deze openingszet draagt nu de naam Sokolsky (of 
Pools) maar was vroeger gekend onder de benaming Orang-oetang.
De benaming Orang-oetang komt van Tartakower toen die in 1924 deelnam aan een sterk toernooi 
in New York. De dag voordien (rustdag) hadden ze de zoo bezocht en de opmars van de b2-b4 pion 
herinnerde hem aan de Orang-oetang (van verbeelding gesproken).
Rond hetzelfde tijdstip probeerde de grote Capablanca het ook eens met 1.b4 in een simultaan te 
New York maar onderging een vreselijk afgang. Hierbij deze opmerkelijke verliespartij.

 Capablanca,Jose Raul - Kevitz,Alexander 

1.b4 d5 2.Lb2 Lf5 3.e3 e6 4.f4 Pf6 [natuurlijk  
geen  4...Lxb4? wegens  5.Lxg7] 
5.Pf3 Lxb4 Oei, dit had Capa overzien.  
6.Pc3 Pbd7 7.Pe2?! Een ongewone zet. Capa 
weet blijkbaar niet goed hoe deze stelling aan  
te pakken. 
7...Pg4  Dit  dreigt  Pxe3!  8.c3  Le7  9.h3 
Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzpnvlpzpp'
6-+-+p+-+&
5+-+p+l+-%
4-+-+-zPn+$
3+-zP-zPN+P#
2PvL-zPN+P+"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet 

9...Pc5! Zeer mooi. Zwart dreigt nu Pd3#÷ 
10.Pg3 luft ! en nu verdedigt Lf1 het veld d3.
10...Lh4! Zwart valt de zwakke punten van wit  
aan 11.Pxh4 Dxh4 12.Df3 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-snp+l+-%
4-+-+-zPnwq$
3+-zP-zPQsNP#
2PvL-zP-+P+"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet

12...Pxe3!! 13.Df2 [of  13.Dxe3 Pe4 en zwart  
staat eveneens gewonnen] 13...Pxf1 en 0–1

------------------------------------------
En dan nu de partij-analyse. Het betreft een rapid-partij wat sommige foutjes kan verklaren.

1.b4 e5 2.Lb2 d6 3.c4 Pf6 4.Dc2 g6 5.e3 Lg7 
6.d3 0–0 7.Pd2 Diagram 

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zppzp-+pvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-+-zp-+-%
4-zPP+-+-+$
3+-+PzP-+-#
2PvLQsN-zPPzP"
1tR-+-mKLsNR!
xabcdefghy

Zwart aan zet

Beide spelers hebben ongeveer evenveel 
ontwikkelingszetten gespeeld, maar wit heeft 
de "verkeerde" vleugel ontwikkeld (de stukken 
op de K-vleugel staan immers nog onaan-
geroerd) waardoor hij Ke1 nog steeds niet in 
veiligheid kan brengen. Dit is natuurlijk een 
nadeel voor wit, maar deze situatie is maar 
tijdelijk want indien zwart rustig speelt heeft 
wit de tijd om te rokeren. 
Zwart kan dus maar best met alle beschikbare 
middelen het conflict opzoeken om de 
onveilige Ke1 onder vuur te kunnen nemen. 
Hij begint met:
7...a5!?  8.a3 axb4!? dit opent alvast de a-lijn 
9.axb4 Txa1+ 10.Lxa1 Diagram 
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XABCDEFGHY
8-snlwq-trk+(
7+pzp-+pvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-+-zp-+-%
4-zPP+-+-+$
3+-+PzP-+-#
2-+QsN-zPPzP"
1vL-+-mKLsNR!
xabcdefghy

Zwart aan zet

10...b5?! zwart wil het centrum openen, maar 
subtieler (logischer) was Pa6 geweest wat een 
tempo wint omdat het een NV-pion (b4) 
aanvalt. 
11.c5? Pc6! ontwikkelingszet met aanval op 
pion b4 
12.Lc3 wit kiest voor tempoverlies om 
pionverlies op b4 te vermijden 
12...dxc5 zwart opent lijnen. Diagram 

XABCDEFGHY
8-+lwq-trk+(
7+-zp-+pvlp'
6-+n+-snp+&
5+pzp-zp-+-%
4-zP-+-+-+$
3+-vLPzP-+-#
2-+QsN-zPPzP"
1+-+-mKLsNR!
xabcdefghy

Wit aan zet

Wit moet nu kiezen tussen stukontwikkeling of 
pionverlies. Hij kiest voor 13.bxc5  doch 
vergeet dat elke pionruil de stelling meer en 
meer opent 
13...b4?! dit wint ruimte maar het geeft wel de 
controle van veld c4 af 
14.Lb2 Le6 15.Pgf3 Pd5 16.Pc4 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-wq-trk+(
7+-zp-+pvlp'
6-+n+l+p+&
5+-zPnzp-+-%
4-zpN+-+-+$
3+-+PzPN+-#
2-vLQ+-zPPzP"
1+-+-mKL+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet

16...b3?! zwart offert een pion om 
aanvalskansen te krijgen op de a- en b-lijn 
17.Dxb3 Da8 zodat er nadien Tb8 kan volgen 
18.e4 Pdb4 19.Lc3 Wit spendeert een zet aan 
de aanval van een Nul Verdedigd punt (Pb4) 
maar had hier beter 19.Le2 gespeeld zodat hij 
nog ultiem kon rokeren. Diagram 

XABCDEFGHY
8q+-+-trk+(
7+-zp-+pvlp'
6-+n+l+p+&
5+-zP-zp-+-%
4-snN+P+-+$
3+QvLP+N+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+-mKL+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet

19...Tb8! logisch. Zwart activeert bijkomend 
een stuk en dreigt nu 20...Pxd3+! en 
damewinst. Zwart is nu baas op de open a- en 
de b-lijn  
20.Lxb4 Txb4 21.Dc3 Diagram 

Oma: Je zei vroeger dat je je hele leven zou 
ijveren om me gelukkig te maken

Opa: ja maar, ik had nooit gedacht dat ik zolang 
zou leven.
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XABCDEFGHY
8q+-+-+k+(
7+-zp-+pvlp'
6-+n+l+p+&
5+-zP-zp-+-%
4-trN+P+-+$
3+-wQP+N+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+-mKL+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet

21...Tb1+ zodat wit geen stuk kan bij brengen 
en Lf1 moeilijk (niet meer ?) kan ontwikkeld 
worden 22.Ke2 Lg4 zwart pent Pf3 want hij 
wil graag Pd4+ spelen zonder dat Pf3 het kan 
afruilen. 23.h3 aanval op een stuk maar 
23....Pd4+ schaakzetten gaan nu eenmaal voor. 
Ook winnend was Da2+  
24.Kd2 Da2+ 25.Ke3 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-zp-+pvlp'
6-+-+-+p+&
5+-zP-zp-+-%
4-+NsnP+l+$
3+-wQPmKN+P#
2q+-+-zPP+"
1+r+-+L+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet

25...Lh6+  alle zwarte  stukken  zijn  nu  in  de 
aanval betrokken! 26.Pg5 Lxg5+ 27.f4 Lxf4# 
0–1

De conclusie uit deze partij-analyse is:
-  ontwikkel  bij  voorkeur  de  stukken  van  de 
vleugel waar je wil rokeren.
-  zoek  het  conflict  op  als  je  een  tijdelijk 
voordeel hebt
- probeer een maximum aan actieve stukken in 
de aanval te betrekken. 

Rokade Rapid Chess op zaterdag 04 april

Lokaal: 't Centrum, Boerenkrijglaan 24, Westerlo

Reeksen van 8 spelers volgens Elo  - 15' QPF - 7 ronden

Aanmelden tot 13Hr30 - Start 14Hr00

Prijzen: Groep 1:  €250/€125
             Groep 2:  €100/ € 50
             Overige:  €  50/ € 25

Inschrijving:  €10 ter plaatse of   8€ voorinschrijving 
op  BE54973121052697  (Naam + Elo vermelden)

 GM/IM gratis

www.rokadewesterlo.be/rapid-chess
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Positionele stellingen
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+-+pvl-'
6-+-zp-+pzp&
5wq-+Pzp-+-%
4P+p+P+lzP$
3+-sN-zP-+-#
2-+QmK-+-+"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy

Is 1.Tb5 positioneel een goede zet ?

Met 1.Tb5 verjaagt wit Da5, maar ... deze kon 
toch niets uitrichten op de D-vleugel en het 
zwarte plan was dan ook Da5 naar de K-
vleugel te spelen waar er geen witte stukken 
staan en waar er makkelijker kan binnen 
gedrongen worden met de dame.
Met 1.Tb5?!   Dd8!   heeft wit dus een tempo 
verloren. Vandaar dat wit beter 1.Db2!? speelt 
zodat hij na 1...Dd8  met 2.Db8! de dames kan 
afruilen wat zijn "blote" Kd2 ten goede komt.

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-zppvlp'
6-+nzp-snp+&
5+-zp-+-vL-%
4-+-+P+-+$
3+-sNP+NzP-#
2PzPP+-zPLzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

Is 1.LxPf6 een aanrader ?

Als we de pionstructuur bekijken zien we dat 
Lg5 eerder een "goede" loper is voor wit en 
dus moet er een goede reden zijn om die loper 
zomaar te ruilen.
Na 1.LxPf6 LxLf6 bereikt wit echter niets en 
kan er zelfs geen 2.Pd5 wegens 2...Lxb2.
Conclusie: 1.LxPf6?! is positioneel zwak want 
wit is nu nodeloos zwak op de zwarte velden.

XABCDEFGHY
8-tr-wq-trk+(
7+p+nzppvlp'
6p+-zp-+p+&
5+-zpPsn-+-%
4-+P+PzPP+$
3sNPvLL+-wQP#
2P+-+-+-+"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet

Positioneel gezien heeft wit een sterke en een 
zwakke loper. Met 1...Pf3+!    2.TxPf3 LxLc3   
ruilt zwart de sterke Lc3 af en is wit nu erg 
zwak op zwarte velden. Zwart kan nu Ld4+ of 
Lg7 spelen en indien wit ooit f5 zou spelen 
springt Pd7 naar e5 waar het supersterk staat.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-+-+pvl-'
6-+R+l+pzp&
5+-+-zp-+-%
4-zp-+n+-+$
3+-+-vL-+P#
2PzPP+NzPPsN"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Is 1...Tfc8 een goede zet?

Als we naar de werking van de stukken kijken 
dan zien we dat wit 2 slechte paarden heeft. 
Het Ph2 staat voorlopig uit de actiezone en 
ook Pe2 kan nauwelijks bewegen door pion b4 
en pion e5. Bij zwart staat Pe4 veel beter 
opgesteld en kan hij met Le6 en Lg7 sterke 
druk op de D-vleugel uitoefenen. Met 1...Tfc8! 
concentreert zwart dan ook al zijn krachten op 
de D-vleugel waar hij de overmacht heeft (of 
zal krijgen). Op tactische vlak is de zet ook 
niet slecht want 2.TxTc8+ TxTc8  3.Lxa7? 
Txc2 en wit verliest bijkomend materiaal.
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De randpion in het diepe eindspel
1. De theorie:
Een elementair eindspel "Koning+ randpion" tegen "Koning" is behoorlijk makkelijk in te schatten 
want in bepaalde configuraties is het niet te winnen en is het een theoretische remise. 
Het lijkt er op dat de randpion maar een halve pion is, en in deze omstandigheden dus de 
winstkansen ook sterk terug schroeft.
Als verdediger kan je 2 opstellingen nastreven om een theoretisch remise af te dwingen.

De eerste is de opstelling "Koning in de hoek" 
waar de "Koning" gewoon in het hoekje gaat 
staan en er niet kan uitgeduwd worden.  

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

Zwart aan zet kan enkel promotie afdwingen als 
hij Kh1 kan verdrijven. Wat hij ook probeert, 
wit blijft gewoon pendelen tussen h1/h2 of 
tussen h1/g1. Remise.

Ik merk op dat alles 1 rij naar links gewonnen is 
voor zwart. (diagram)

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

Inderdaad, hier is het met 1....Kg3!  2.Kh1 - 
Kf2!  3.Kh2 -g3+ 4.Kh1 g2+ en 5...g1D 
gewonnen voor zwart.

De tweede opstelling is die van "opsluiting van 
de andere koning". Hier wordt de andere koning 
niet toegelaten de rand te verlaten. (diagram)

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

Op 1...h3 volgt 2.Kf1 (Kf3?? -Kg1  3.Kg3 h2 en 
zwart wint) en nu:

- 2.... Kh1  3.Kf2 en wit blijft pendelen 
tussen f1 en f2 waardoor de zwarte Koning in de 
weg van zijn randpion blijft staan.

- 2....Kg3  3.Kg1! h3  4.Kh1 en onze 
Koning staat in de hoek zoals in de 1e 
opstelling.

Ook hierbij ter vergelijk een zelfde stelling met 
alles 1 rij naar links opgeschoven (diagram)

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

Zwart wint gemakkelijk met 1....g3 2.Ke1 Kh2 
3.Ke2 (of Kf1)  g2 enz.
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2. Enkele oefeningen:
De kennis van beide theoretische voorbeelden kan je helpen een partij remise te houden. 
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5zpK+-+k+-%
4P+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
zwart aan zet.  5

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

Wit aan zet.
Zwart aan zet. 6

5 Wit aan zet   wint op het "nippertje" met 
1.Kxa5   Ke6  2.Kb6 Kd7  3.Kb7!   en wit kan 
net op tijd verhinderen dat de zwarte 
Koning op a8 kan plaats vatten.
Zwart aan zet kan met 1...Ke6!   (Ke5??)   
2.Kxa5 Kd7  3.Kb6 Kc8 remise afdwingen 
(2.a5 Kb8 of 2.Ka7 Kc7).

6 Wit aan zet   speelt 1.Ke3 (1.Ke4?? Kg4 en 
zwart wint) en wit kan tijdig op h1 geraken. 
Remise.
Zwart aan zet verhindert dit manoeuvre met 
1...Kg4!    2.Ke3 Kg3  3.Ke2 Kg2   en wint.

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

Zwart aan zet. 7

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

Zwart aan zet.
Wit aan zet. 8

7 Zwart kan nog net remise halen met 1...f4! 
2.gxf4 Kxf4  3.h4 Kf5 en zwart kan één van 
de 2 theoretische remisestellingen 
afdwingen.

8 Zwart   speelt 1...Kf8 en wit kan niet 
verhinderen dat de zwarte Koning in de 
hoek geraakt. Remise.
Wit aan zet kan enkel met 1.Kg6   Kf8   
2.Kh7 verhinderen dat de zwarte Koning 
naar h8 gaat, maar nu kan zwart de witte 
Koning gevangen houden op de h-lijn met 
2...Kf7! enz. 
Conclusie: remise wie er ook aan zet is.
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Schaken Op School 
Midden september 2012 werd in het VTI van Waregem een nieuwe middagactiviteit boven het 
doopvont gehouden. Dat schooljaar werden onze leerlingen immers een eerste maal uitgenodigd om 
tijdens de middag kennis te maken met schaken en, voor diegenen die al wat meer bedreven waren, 
elkaar te treffen in een heus tornooi. Van bij de aanvang konden onze leerlingen daarbij rekenen op 
de logistieke steun van de Waregemse schaakclub KWSLE, haar jeugdopleiding 't Schaakpaardje en 
de Vlaamse Schaakfederatie (VSF). 

En het verhaal sloeg aan, want ondanks de 
talloze andere middagactiviteiten (voetbal, 
basketbal, film, strip-o-theek ...) en het vaak 
mooie nazomerweer merken we nu toch al enkele 
jaren op rij een gestage groei van het Schaken Op 
School. Regelmatig bleken de tafels en stoelen in 
het lokaal ook ontoereikend om aan de 
toenemende vraag te voldoen. Door nu gebruik te 
maken van het aanliggende klaslokaal hebben we 
getracht om opnieuw de rust en het comfort te 
bieden die 's middags zo welkom zijn voor het 
schaakspel en de schakers. 
Met de groei van ons aantal deelnemers en de 
competitie binnen de schoolmuren, kwam ook 
een deelname aan het West-Vlaams 
Schoolschaakkampioenschap dichterbij. Bij de 
eerste deelname te Oostende (18 januari 2014) 
stonden de passie en het enthousiasme van onze 
leerlingen garant voor een meer dan behoorlijk 
resultaat. Uiteraard was deelnemen belangrijker 
dan winnen, de top drie halen bleek voorlopig 
nog te hoog gegrepen voor onze teams. 
Groot was dan ook onze verbazing toen we bij 
onze tweede deelname meteen de podiumfoto mochten vervolledigen. In Roeselare (17 januari 
2015) gingen onze twee schaakploegen met de zilveren én bronzen medaille aan de haal. Bovendien 
bleken beide ploegen bijzonder aan elkaar gewaagd en moesten ze pas in de allerlaatste rondes hun 
meerdere erkennen in één tegenstander. 

Na dit onverwachte succes te Roeselare 
kijken onze schakers nu al reikhalzend uit 
naar hun eerste deelname aan het Vlaams 
Schoolschaakkampioenschap op 22 maart 
te Zwijnaarde. Daarenboven hopen ze 
natuurlijk allemaal eerste te eindigen in de 
derde editie van onze eigenste VTI 
Schaakkampioen en trekken we er straks met 
z’n allen op uit om oud- wereldkampioen 
Anatoli Karpov voor een schaaksimultaan 
tijdens het Pinksterweekend aan het werk te 
zien. Misschien mag ook daar een van onze 
leerlingen achter het bord plaats nemen? 

Guy Demets 
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