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Summiere toernooi-kalender 2015

27 Juni Criteriumtoernooi Landegem
www.vrijschaker.be

Landegem

05 Juli Criteriumtoernooi Oostende
ruben@decrop.net

Oostende

04-12 Juli Belgisch Kampioenschap
www.belchess2015.be

Schelle

17 Juli Hasseltse Zomerblitz 
 luc.cornet@schaakliga-limburg.be

Hasselt

18-22 Juli 38e Open van Gent
zie : http://www.kgsrl.be

Gent

01-08 Aug Toernooi van het Land van Charleroi
www.tipc.be;  robert.romanelli53@gmail.com

Roux

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

VSF-ledenbestand: enkele cijfers
Bij het afsluiten van het seizoen 14/15 hadden we 3007 leden waarvan er ongeveer 1/3 jeugdspelers 
zijn. Er zijn 99 clubs aangesloten met gemiddeld 30 aansluitingen per club, maar er zijn vele kleine 
clubs met minder dan 10 leden, en ook enkele grote met meer dan 100 leden. Verder zijn er 29 clubs 
(1/3) zonder jeugdspelers.  (Opm : jeugd is -20 jaar op 31/12/2014)
Een overzicht per Liga (seniors+jeugd) geeft:

Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie

Antwerpen  944

Oost-Vlaanderen 869Antwerpen 619 + 325
Limburg 235 +  78

Oost-Vlaanderen 596 + 273
Vlaams-Brabant

& Brussel
205 + 177

West-Vlaanderen 378 + 177
Totaal 2033 + 974

Limburg  313

West-Vlaanderen  555
Vlaams-Brabant
& Brussel           326

http://www.vrijschaker.be/
mailto:robert.romanelli53@gmail.com
http://www.tipc.be/
mailto:luc.cornet@schaakliga-limburg.be
mailto:ruben@decrop.net
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Waarom niet ?
XABCDEFGHY
8-wQ-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+K+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+kzP-+-+-#
2-+-+-+-+"
1wq-+-+-+-!
xabcdefghy

Waarom niet 1..Kxc3 ? 1

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zpQzp-zppzpp'
6n+-+-sn-+&
5+N+-+-+-%
4-wq-+-+l+$
3+-+-vL-+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-mKR+LsNR!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Tb8 ? 2

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-zpnwqpzpp'
6-zp-+psn-+&
5+-+-sN-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-sN-+Q+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Tfd8 ? 3

1 Wegens 2.Dh8+! en Da1 gaat verloren

2 Wegens 2.DxTb8+ PxDb8  3.Pxc7#

3 Wegens 2.Pc6 en kwaliteitsverlies

XABCDEFGHY
8-+ktr-vl-tr(
7zp-wq-+pzpp'
6-+p+-+-+&
5+-+p+-+-%
4Q+-+-+-+$
3+-zP-+P+-#
2P+-+-zP-zP"
1+RvL-+RmK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Ld6 ? 4

XABCDEFGHY
8r+-+-+ntr(
7zpl+pmknzpp'
6-zp-zp-zp-+&
5+N+-+-+-%
4-+-+PzP-+$
3+-zP-vLL+-#
2P+-+-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...a6 ? 5

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzp-snpvlp'
6-+nzp-+p+&
5+-+-zp-+-%
4-+PzP-+l+$
3+PsN-zPN+-#
2P+-+LzPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

Waarom niet 1.Tb1 ? 6

4 Wegens 2.Da6+ Kd7  3.Tb7 dameverlies

5 Wegens 2.Pc7 Tc8  3.Lxb6 en pionverlies

6 Pionverlies na 1...LxPf3  2.LxLf3 exd4 
3.exd4  Lxd4 
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Korte partij-analyse
1.d4 Pf6 2.c4 d5?!  dit is onnauwkeurig omdat 
wit nu met tempo het centrum kan veroveren. 
XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zppzp-zppzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+p+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy

Diagram na het voorbarige 2...d5?!

Indien  zwart  voor  een  Grünfeld-achtige 
opbouw wil kiezen speelt hij beter eerst 2...g6! 
zodat er na 3.Pc3 d5 (Grünfeld) 4.cxd5 Pxd5 
5.e4  Pxc3 kan  volgen  zonder  dat  zwart  een 
tempo-verlies  ondergaat.  Overigens  is  de 
Grünfeld een erg veel gespeelde opstelling.

 3.cxd5 Pxd5 4.e4! Pf6 5.Pc3 Pc6 6.Pf3 Lg4 
7.Le3 een logische zet, maar wit heeft hier ook 
nog een  interessant  alternatief  in  7.d5!?  Pe5 
(analyse-diagram) met het onvoorstelbare....

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zppzp-zppzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+Psn-+-%
4-+-+P+l+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy

Analyse-diagram.  
Enig idee hoe wit nu voordeel doet ? 

8.Pxe5!! Lxd1 9.Lb5+ c6 10.dxc6 a6 11.c7+ 
axb5 12.cxd8D+ en wit wint een stuk. 

Een erg inspirerende variant ! 
Terug naar de partij.

7...e5 8.d5 Lxf3 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+Pzp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-sN-vLl+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

 Wit aan zet 

9.gxf3  Wit speelt  geen 9.DxPf3 want hij  wil 
9...Pd4 niet ongestraft toelaten. 
9...Pe7? 10.Da4+ Pd7 Een moeilijke, maar 
juiste keuze van zwart. Zwart heeft  
ongetwijfeld ook aan 10...c6 gedacht, doch 
kan je zien hoe de druk verhoogt na  10...c6?

zie analyse-diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zpp+-snpzpp'
6-+p+-sn-+&
5+-+Pzp-+-%
4Q+-+P+-+$
3+-sN-vLP+-#
2PzP-+-zP-zP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

Analyse-diagram
 Wit aan zet

 11.0–0–0! en zwart krijgt een onweer 
over zich heen. 

Het principe is eenvoudig. 
Gewoon voldoende witte stukken activeren op 
de zwakke vleugel en het voordeel neemt toe. 

Terug naar de partij.
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 11.Td1 Pc8  Zwart  wil  een  eventueel  12.d6 
verhinderen  en  zorgt  door  deze  paardzet  dat 
Lf8  deze  taak  kan uitvoeren.  Overigens  was 
hier ook 11...Pg6 mogelijk met hetzelfde doel. 
Zwart  wil  echter  voldoende  stukken  op  de 
bedreigde  Dame-vleugel  behouden.  Een 
verdedigbare keuze. 
12.Lh3!?  Goed zo,  wit  verhoogt  de druk en 
ontwikkelt zijn stukken. Bij wit staan nu bijna 
alle stukken behoorlijk actief opgesteld terwijl 
er bij zwart niets actief is.  
12...Pcb6?  Een fout die wit nu mooi afstraft. 
Zwart had hier met 12...Ld6 verder weerstand 
kunnen bieden. Overigens gebeuren de meeste 
fouten als je in de verdrukking geraakt.
13.Lxb6 axb6?  Hier was om tactische reden 
13...cxLb6 nodig.  Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7+pzpn+pzpp'
6-zp-+-+-+&
5+-+Pzp-+-%
4Q+-+P+-+$
3+-sN-+P+L#
2PzP-+-zP-zP"
1+-+RmK-+R!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 
Wat staat op NV en hoe profiteren ? 

Bij  zwart  staan  zowel  Ta8  als  Pd7  Nul 
Verdedigd. In beide gevallen is Dd8 één van 
de  verdedigers  en  dit  blijkt  een  belangrijk 
nadeel te zijn want er volgt ....  
14.Lxd7+ Ke7  of 14...DxLd7  15.DxTa8+ en 
torenwinst 
15.d6+ cxd6 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wq-vl-tr(
7+p+Lmkpzpp'
6-zp-zp-+-+&
5+-+-zp-+-%
4Q+-+P+-+$
3+-sN-+P+-#
2PzP-+-zP-zP"
1+-+RmK-+R!
xabcdefghy

 Wit aan zet. Een makkie ....

 16.Pd5# 1–0

Te onthouden:
-  ijver voor ontwikkelingsvoorsprong !
- als je ontwikkelingsvoorsprong hebt moet je 
het "gevecht" opzoeken. 
-  eens  je  tegenstander  in  de  verdrukking 
geraakt maakt hij vanzelf makkelijker fouten. 

Belgisch Kampioenschap Schaken 2015
Van 4 tot 12 juli in Schelle

Van 4 tot 12 juli kun je meedoen aan het Belgische Kampioenschap schaken. Plaats van afspraak is 
de ruime en rustig gelegen sporthal van Schelle (tussen Boom en Antwerpen). Zoals gewoonlijk is 
er een expertenreeks en een open reeks. Als je nu inschrijft, betaal je 35 euro. 
Late beslissers kunnen zich tot op de dag zelf aandienen, maar op 4 juli, is het 45 euro.

Het toernooi wordt dit jaar georganiseerd door Schaakkring Oude-God, dat daarmee zijn 50ste 
verjaardag wil vieren. 
Dat betekent ook dat er naast de reguliere prijzen heel wat prettige verrassingsprijzen klaar liggen.

Zin om mee te doen? Schrijf dan nu in via www.belchess2015.be. Daar vind je ook alle info. 

Schaakkring Oude-God - Mortsel

http://skoudegod.us1.list-manage.com/track/click?u=71ab9c007651d7fa18ab8e02a&id=a2f97d6513&e=cb03fa8c4c
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Eindspel
Van makkelijk naar moeilijk.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tR(
7+-+-+-+-'
6-+-zpkzpp+&
5+-zpNzp-+p%
4-+-snP+-+$
3+P+-+-+P#
2-zPP+-zPPmK"
1+-tr-+-+-!
xabcdefghy

Eind 1: Wit aan zet
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-zprzpk+-zp&
5+-+-zp-+-%
4-tRP+K+-+$
3+-+-+-+P#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 2: Zwart aan zet
XABCDEFGHY
8r+-+-+-mk(
7+-+-+-+p'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-zp-+-zP-+$
3zp-+K+-+-#
2-+-+-+PzP"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 3: Kies uit 1...a2 of 1...b3

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

Eind 4: Zwart aan zet
XABCDEFGHY
8-+k+r+-+(
7+pzp-+-+-'
6p+-+-+r+&
5+-zPP+-+-%
4-zP-vL-zPp+$
3zPlsN-+-+-#
2-+-+-mKP+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy
Eind 5: Kies je voor 1.Td2 of 1.Th1 ?
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+k'
6-+-+-zplzp&
5+R+-+-zp-%
4-+-sN-+P+$
3+-+r+P+-#
2-vL-+K+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 6: Wit aan zet
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Eind 1 Wit wint makkelijk met 1.Th7 en zwart kan Te7# of Pc7# niet verhinderen.

Eind 2 Een makkie als je nog voldoende alert bent op het einde van de partij.
Met 1...Txc4+!    2.TxTc4 d5+   wint zwart makkelijk.

Eind 3 Na 1...a2?    2.Ta1 b3 3.Kc3   zijn de witte pionnen gestopt.
Na 1...b3!    2.Kc3 b2   3.Kb3 a2!   wint zwart materiaal.

Eind 4 Maakt remise met 1...Lxh4!    2.PxLh4+ Kg5  3.Kf3   (Pf3+ Kxg4 is direct remise) 
KxPh4 4.Kf4 Kh3 en zwart blijft aan pion g4 "hangen" zodat de witte koning 
pion f6 niet straffeloos kan slaan. Remise.

Eind 5 Na 1.Td2?!   g3+! 2.Kf3 Te1!   is zwart binnengedrongen wat het leven van wit erg 
bemoeilijkt.
Vandaar dat 1.Th1! behoorlijk beter is omdat dit een bezetting van de open h-lijn 
is en het een binnendringen op e1 verhindert na een eventueel 1...g3+ 2.Kf3.
Je kan dit alles samenvatten met de evaluatiefactor A van "KAMP". De A staat er 
voor ACTIVITEIT, en na 1.Th1 behoudt wit activiteit, doch na 1.Td2? 
vermindert zijn activiteit en kan die van zwart verhoogd worden.

Eind 6 Bij zwart staat Td3 Nul Verdedigd en ook "gevangen" maar het is niet direct 
duidelijk hoe daarvan profiteren. 
Wit kan echter wel een stukkenruil forceren waarna het eindspel makkelijker te 
winnen is. Hij doet dit met 1.Tf5! en er worden heel veel stukken geruild. 
Inderdaad, zwart kan zijn toren enkel redden met 1...TxPd4 (of LxTf5  2.gxLf5 
TxPd4 LxTd4)  LxTd4 en zwart staat hopeloos.
Belangrijk om te onthouden is dat je om zo'n eindspel te winnen je stukken 
moet ruilen, maar zo weinig mogelijk pionnen. Zonder pionnen is het immers 
aartsmoeilijk (ja soms onmogelijk ?) om met een stuk meer te winnen.

Profylactisch denken
Profylactisch denken is een moeilijk begrip waarbij ik hier mijn eigen interpretatie geef.
Ik beschouw profylactisch denken als een denken waarbij je onderzoekt wat het mogelijke plan van 
de TS kan zijn, je de vraag stelt of het nodig is dit te dwarsbomen, en desgevallend uitpakt met een 
"dwarsboom" zet.  Enkele voorbeelden.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-mkpzp-'
6-+-sn-+-+&
5+-zp-+-+P%
4-+P+-+-+$
3+-+LzP-+-#
2P+-+KzP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart speelt nu 1...Pe8.
a. Wat is zijn plan ?

b. Is het nodig om dit plan tegen te werken ?
c. Hoe dit tegenwerken 

a. Zijn plan is met 2...Pf6 de zwakke pion op 
h5 te slaan.
b. Wit moet dit plan bekampen want anders 
lijdt hij pionverlies.
c. Wit kan dit "tegenwerken" door 2.Le4 en 
3.Lf3 te spelen wat tijdig de zwakte op h5 
verdedigt en tevens de loper actief houdt.
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Alternatieve mogelijkheden zijn 2.Kd2 en 
3.Le2 doch dan kan zwart met Pe4 uitpakken 
wat het niet makkelijk maakt voor wit.
XABCDEFGHY
8rsnl+r+k+(
7zppzp-snpzpp'
6-+-+-+-+&
5+-wq-+-+-%
4-+-+-zp-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-zPL+PzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

Wit speelde net c2-c3.
a. Wat is het plan van wit ? 

b. Moet zwart dit plan tegenwerken ?
c. Hoe dit plan bemoeilijken ?

a. Wit wil d4 spelen waarna 0-0 kan volgen.
b. Het lijkt interessant indien zwart die korte 
rokade zoveel mogelijk kan verhinderen (denk 
aan KAMP waarbij K staat voor onveilige 
Koning)
c. Zwart kan dit plan dwarsbomen met 1...Pg6 
(of Pd5) zodat er na 2.d4 De7! volgt waardoor 
Le2 verloren zou gaan na de rokade.
XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7+p+-vlpzpp'
6p+-zplsn-+&
5zP-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-sNQ+-+-#
2-zPP+LzPPzP"
1tR-vLR+-mK-!
xabcdefghy

Zwart speelde net Tc8. 
a. Wat is de "dreiging" van zwart ?

b. Wat doen we daarmee ?

a. Zwart heeft geen belangrijke 
dreiging. Hij "dreigt" misschien Lc4 te spelen, 
maar dit is geen drama want deze zwarte loper 
is een belangrijk stuk in het zwarte geheel 
omdat die het veld d5 moet verdedigen. Indien 
zwart deze dus zou afruilen tegen Le2 (door 
Lc4 te spelen) doet wit  positioneel voordeel.

b. Indien wit deze "dreiging" Lc4 toch 
uit de stelling zou willen halen zou hij 1.b3 
kunnen spelen, maar ... dit heeft tot gevolg dat 
Pc3 nu zonder piondekking staat en dat zwart 
daar sterke druk zal op uitoefenen door zijn 
zware stukken op de c-lijn te verdubbelen 
(1...Tc6  en 2.Dc7 ). Wit heeft dan vrijwillig 
een verzwakking gemaakt op c3 die zwart met 
veel plezier zal bestoken.
Conclusie: ten eerste is 1...-Lc4 geen 
vervelende dreiging voor wit, en ten tweede 
zou deze mogelijkheid bestrijden met 1.b3?! 
de witte stelling verzwakken op de half-open 
c-lijn wat ten voordele van zwart is.
Het blijkt dus dat wit niet echt iets moet doen 
aan deze dreiging Lc4 en beter een gewone 
ontwikkelingszet 1.Le3 kan spelen.

TE ONTHOUDEN: de juiste strategie is dus 
niet van systematisch de tegenstander te 
dwarsbomen (hier dus Lc4 verhinderen), maar 
wel het systematisch afwegen van de voor- en 
nadelen van elke zet.

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

KBSB nieuws
Op de Buitengewone Algemene Vergadering 
KBSB van 06 juni is beslist dat:

- er voorlopig geen lidgeldverhoging 
komt (alles blijft op 11 Euro)

- er voor het Belgisch kampioenschap 
eventueel een Sofia-regel kan ingevoerd 
worden waardoor een snelle (salon-)remise 
niet meer mag afgesloten worden.

- er voor de IC de bordpunten 
gerekend worden met "1 - 1/2 - 0"  ipv "3-2-
1-0". De matchpunten blijven 2 - 1 -0. 

- de spelers (zowel jeugd- als 
volwassenen) die zich kandidaat stellen om 
uitgezonden te worden en zij die een nieuwe 
titel aanvragen bij de FIDE, moeten een 
recente foto op de website van de FIDE 
hebben staan
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Oog voor combinatie-motieven
Zoek eerst het mogelijke Combi-motief  (voetnoot) en zoek pas dan de concrete oplossing (tabel). 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpp+-zppvlp'
6-+nzp-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+P+LwQ-+P#
2P+-+-zPP+"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy
Motief 1: Zwart aan zet. Motief ? 7 
XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7zp-+qsnlzp-'
6-vlp+-+-zp&
5+-+p+p+-%
4-zP-zPpsN-zP$
3zP-vL-zPPzP-#
2-+-+Q+LmK"
1+-tR-+R+-!
xabcdefghy
Motief 2: Zwart aan zet. Motief ? 8

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+-zp-sn-zpp'
6p+-+-+-+&
5+p+-+p+-%
4-zP-+-+-+$
3+lsN-zP-+-#
2-zP-vLKzPPzP"
1wQ-+-+LsNR!
xabcdefghy
Motief 3: Zwart aan zet. Motief ? 9

7 Pion d4 is NV en Lg7 loert naar Ta1 ....

8 Pf4 heeft maar weinig ruimte...

9 De onveilige Ke2 en Ld2 staat NV

XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7tr-mk-+nvlp'
6-zpp+n+p+&
5zP-+-zpp+-%
4-+P+P+-+$
3+-+-+PzP-#
2-zP-+NsN-zP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy
Motief 4: Wit aan zet. Motief ? 10

XABCDEFGHY
8rsnlwqr+k+(
7zppzp-+pzpp'
6-+-zp-sn-+&
5+-vl-+-+-%
4-+-sNPzP-+$
3+-sNQ+-+-#
2PzPPvL-+PzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

Motief 5: Zwart aan zet. Motief ? 11 
XABCDEFGHY
8-+-wqk+-tr(
7+p+-+pzp-'
6p+rvllsn-zp&
5+-+p+-+-%
4Q+-+-vL-+$
3+-sN-+-zP-#
2PzP-+PzPLzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

Motief 6: Wit aan zet, (moeilijk). Motief ? 12 

10 Bekijk ALTIJD schaakzetten + Pf7 is NV

11 Pd4 en pion e4 staan NV en Te8 versus Ke1
 
12 Breng alle zwakke punten goed in kaart 
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Motief 1 Zwart zag dat Lg7 de Ta1 in het vizier heeft en zag ook dat pion d4 op NV stond. 
Dit deed hem zoeken naar een combinatie. Hij sloeg toe met 11...Pxd4! en wit 
mocht nu geen 12.DxPd4 spelen wegens 12...Pd7! en groot materiaal verlies. 

Motief 2 Het viel me direct op dat Pf4 maar 1 veilig veld heeft, namelijk h3. Verder was er 
de optie om op f3 een stuk aan te trekken met ...exf3.
Vandaar dat ik   1...g5!   2.Ph3 exf3!  3.Lxf3 g4   speelde en een stuk won.
Zwart heeft wel een iets minder veilige Koning maar het materiaalvoordeel 
compenseert dit meer dan voldoende.

Motief 3 Zwart ziet geen kans om een matnet rond Ke2 te weven, maar hij kan wel van de 
NV-toestand op Ld2 profiteren door de verdediger ervan (Ke2) weg te lokken. 
Hij doet dit met 1...Lc4+    2.Ke1 LxLf1  3.KxLf1 DxLd2  

Motief 4 Wit staat een stuk achter, maar met  1.axb6+   Kxb6  2.TxTa7 KxTa7 3.Td7+!   
wint wit Pf7 en staat de stelling terug ongeveer gelijk.

Motief 5 Zwart wint met een klassiek trucje materiaal. 
Hij speelt 1...Pxe4!    2.PxPe4 d5   en zwart wint minstens een  pion. 

Motief 6 Bij zwart staan pion d5, Tc6 en Ld6 Nul Verdedigd. 
Wit profiteert daarvan met 1.Pxd5   PxPd5  2.TxTc6 bxTc6  3.Dxc6+   en wit wint 
zijn stuk op d5 terug. Resultaat: 2 pionnen gewonnen  
Merk op dat 1.Lxd5?? fout is wegens 1...PxLd5!  2.PxPd5 LxPd5 en veld c6 is 
net voldoende verdedigd.

Voorstellingsvermogen
van makkelijk naar moeilijk(er)

XABCDEFGHY
8-+-mk-+-+(
7tR-+-sn-+p'
6-zp-+-+p+&
5+-+P+p+-%
4-+-sN-zP-+$
3+-+K+-zP-#
2-+-+-+-zP"
1+r+-+-+-!
xabcdefghy
Wit rekent: 1.Pe6+ Ke8  2.Ta8+ 

a. 2...Kf7 en dan ? 13

b. 2...Kd7 en dan ? 14

13 a. 3.Tf8#

14 b. 3.Td8#

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+l+-+p+-'
6pzp-+p+pzp&
5+-+-zP-+-%
4-+-+-+-+$
3+-tR-+NmKP#
2-+QsN-zPP+"
1+-+-+-trq!
xabcdefghy

Wit rekent: 1.Pe4 g5  2.Pf6+ en wat na : 
a. 2...Kh8 ? 15

b. 2...Kg7 ? 16

c. 2...Kf8 ? 17

15 a. 3. Dh7#

16 b. 3.Dh7+   Kf8  4.Dg8+ Ke7  5.De8#  (Tc7#)

17 c. 3.Tc8+   LxTc8 (Ke7  4.Dc7# of 4.Te8#)   
4.DxLc8+ Kg7  5.Dg8# of 4...Ke7  5.De8#
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XABCDEFGHY
8-sn-+-trk+(
7+-vl-tRpzpp'
6pwq-+-+-+&
5+pzp-+-vL-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+Q+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Wat na: 1....h6  2.Lf4 Ld6  3.Tb7 Dd8 ? 18

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

 1...f4+ 2.gxf4 gxf4+ 2.Kd2 Kd4 3.c5 ? 19

XABCDEFGHY
8r+-+r+-+(
7zppwq-sn-+k'
6-+lvlp+-+&
5+-+psN-wQ-%
4-+-zP-+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

1.Pdf3 Tf8  2.Dh5+ Kg8  3.Pg5 Tf6  4.Dh7+ 
Kf8  5.Dh8+ Pg8  6.Ph7+ Ke7  en hoe sla je 

nu Tf6 ? 20

18 Wit speelt 4.Td1! en wint Ld6 (penning)

19 Dan volgt gewoon 3...Kxd5 pionwinst

20 Met 7.PxTf6 (7.DxPf6?? Pg8xDf6)

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

Wat na: 1.Te1+ Kf8  2.TxTe8+ KxTe8 
3.Db8+ Td8  4.Te1+ Kd7  5.Db7+ Kd6 ?21

XABCDEFGHY
8r+lwq-tr-mk(
7zp-+-vl-zpp'
6-+pzp-sn-+&
5+-zp-zpN+-%
4-zPP+P+-+$
3zP-sN-+-zP-#
2-+-+-zPLzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Wat volgt er op:1...Pxe4  2.PxLe7 PxPc3 
3.Pxc6 PxDd1  4.PxDd8 TxPd8 ? 22

XABCDEFGHY
8r+-+-+-tr(
7zpp+-zPQ+p'
6-+-+-+-mk&
5+-zP-+R+-%
4-+-wq-+-+$
3+-+-+-+-#
2L+-+-+PzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Men speelt:  1.Kh1 Dh4  2.De6+ Kg7  
3.Tf7+ Kg8 en hoe loopt het mat ?  23

21 Torenwinst met 6.De7+ Kc6  7.DxTd8

22 Wit speelt dan 5.LxTa8 met kwaliteitswinst

23 Met 4.Tf6+   Kg7  5.Df7#  
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Maak geen fouten
De belangrijkste eigenschap van een goede schaker is geen fouten te maken. Even testen ?
XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7zp-+-+pvl-'
6l+pzppsnpzp&
5+-+-+-+-%
4-zp-zPP+-+$
3+L+-+N+-#
2PzPP+QzPPzP"
1tR-vLN+RmK-!
xabcdefghy

Fout 1: Kies uit : 1.Lc4 of 1.c4
XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpp+-+-zpp'
6-+nvlp+-+&
5+-+nzp-+-%
4-+LzP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy

Fout 2: Kies uit: 1...Pxd4   1...exd4   1...0-0
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-zpqsnpzpp'
6-zp-zP-+-+&
5snR+-+-vL-%
4-+-+-+-+$
3+-zPQ+N+-#
2P+-+-zPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
Fout 3: Kies uit 1...cxd6  of 1..Dxd6

XABCDEFGHY
8rsnl+k+ntr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-vl-zpqsN-%
4-+-+-+-+$
3+-sNP+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy

Fout 4: Kies uit: 1.h4  of 1.Pge4  of 1.Le3 
XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-+-wq-zp-'
6-+R+p+Q+&
5+p+p+-zp-%
4-+-zP-+-+$
3zP-+-zP-zP-#
2-+-+-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Fout 5: Kies uit 1...Te8 of 1...Df7
XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+qzp-+pzpp'
6-+nvl-sn-+&
5+P+-zpNsN-%
4l+P+P+-+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+QzPLzP"
1+-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Fout 6: Kies uit 1...Pd4 of 1...Pe7 
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Fout 1: Een makkelijke als je alert bent.
Na 1.Lc4 is er geen tactische afstraffing. (1...LxLc4  2.DxLc4 Pxe4 3.Dxb4)
Na 1.c4? volgt 1...bxc3  e.p. 2.Lc4 LxLc4  3.DxLc4 cxb2   en wit verliest een pion.

Fout 2: Na 1...Pxd4 is 2.LxPd5 exLd5  3.DxPd4! stukverlies. FOUT
Na 1...exd4 is 2.LxPd5! stukverlies. FOUT
Op 1...0-0 is er geen tactische weerlegging. GOED.

Fout 3: Bij zwart staat Pe7 op NV en dus moet zwart opletten.
Na 1...Dxd6? kan wit de enige verdediger Pe7 afruilen met 2.DxDd6 cxDd6 en 
na 3.LxPe7 stukwinst noteren. FOUT.
Vandaar dat 1...cxd6 de enige juiste zet is.

Fout 4: Uiteraard is 1.h4?? een blunder wegens 1...Dxf2#. FOUT.
Na 1.Le3 blijft Pg5 op NV staan en kan zwart met 1...LxLe3 (uitschakelen 
verdediger) 2.fxLe3 DxPg5 een stuk winnen. FOUT.
Vandaar dat 1.Pge4 de juiste zet is.

Fout 5: Na 1...Te8 zet zwart zijn toren op NV. Wit profiteert daarvan met 2.Tc7!! met 
pionwinst (2...DxTc7  3.DxTe8+ en 4.Dxe6 of 2...Df8  3.Txg7+ DxTg7 
4.DxTe8+). FOUT.
Vandaar dat 1...Df7 de juiste keuze is (2.Dxe6 DxDe6  3.TxDe6 Txa3).

Fout 6: Na 1...Pd4?    2.PxPd4 exPd4  3.e5!   verliest zwart veel materiaal. FOUT.
Na 1...Pe7 heeft wit nog steeds het betere spel maar is er niet direct 
materiaalwinst. GOED.

38  ste   Eastman   
Open Internationaal Schaaktornooi van Gent

- heeft plaats van 18 tot 22 juli 2015, 
- 9 ronden zwitsers systeem, 
- partijen 2 uur KO, 
- prijzengeld 6500 € bij 300 deelnemers, eerste prijs 1800 € gegarandeerd. 

Dit traditioneel open tornooi heeft plaats vlak bij het stadscentrum 
van de middeleeuwse stad Gent in de week van de bekende Gentse 
feesten.

Informatie en inschrijving: http://www.kgsrl.be
Email: open2015@kgsrl.be

Info Gentse feesten: http://www.gentsefeesten.be/

http://www.gentsefeesten.be/
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Een tragi-komische blunder
Het is nu al bijna 10 jaar geleden dat we deze partij speelden voor het clubkampioenschap, en nog 
steeds denk ik regelmatig terug aan de gekke ontknoping ervan.
Mijn tegenstander (Guido) is een kamikaze-speler en alhoewel ik toch wel enkele honderden Elo's 
sterker ben blijft hij een gevaarlijk en onberekenbaar heerschap achter het bord. Volg je even mee ?

Guido - Jan
1.d4  g6  2.e4  Lg7  3.Pc3  d6  4.h4  Pf6  5.h5 
Diagram 
XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zppzp-zppvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-+-+-+P%
4-+-zPP+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zPP+"
1tR-vLQmKLsNR!
xabcdefghy

Wit speelde zopas 5.h5

Deze zet was volledig nieuw voor mij. Guido 
vertelde  me  achteraf  dat  hij  deze  speciale 
variant  uit  een  boek  van  Diemer  had  die 
allerlei  tactische  nevenvarianten  promoot. 
Leuke lectuur voor een koude winteravond. 

5...Pxh5 6.g4 Pf6 7.g5 Pfd7  op 7...Ph5 vond 
ik 8.Le2 onaangenaam 8.Le3 Diagram 
XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zppzpnzppvlp'
6-+-zp-+p+&
5+-+-+-zP-%
4-+-zPP+-+$
3+-sN-vL-+-#
2PzPP+-zP-+"
1tR-+QmKLsNR!
xabcdefghy

Zwart aan zet

Hier zocht ik even naar een plan voor zwart. 
Een  te  snelle  rokade  is  immers 
levensgevaarlijk omdat de h-lijn open ligt  en 
er geen Paard op f6 staat om h7 te verdedigen. 
Ik  besloot  daarom  eerst  verder  mijn  Dame-
vleugel  te  ontwikkelen  en  pas  daarna  te 
beslissen waar ik zou rokeren. 
8...Pa6  FRITZ oordeelt  dat  8...Pc6 ongeveer 
0.5 punten beter is  
9.f4  wit is erg brutaal en dit  maakt het voor 
zwart ongemakkelijk 
9...b6?!  Ik  had  hier  mogelijk  beter  direct 
aandacht gehad voor het centrum met c6 of c5 
10.Lb5 c5  eindelijk stel  ik  de vraag aan het 
witte  centrum.  Dit  is  nodig  om  aan  de 
stijgende ruimtedruk een antwoord te kunnen 
bieden. 
11.e5?!  Wit zit  vol aanvalsdrang maar  wordt 
nu  toch  wel  bijzonder  zwak  op  al  de  witte 
velden. Uitnodigend lijkt 11.Lc6 Tb8  12.Pb5 
doch 12...Pb4! en alle gevaar is geweken want 
13.Pxa7? Dc7! en stukverlies.  
11...Lb7  12.Th4  een  behoorlijk  ongewone 
stelling.  Wit  heeft  veel  ruimtevoordeel,  maar 
de stelling zit vol witte gaten....Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpl+nzppvlp'
6nzp-zp-+p+&
5+Lzp-zP-zP-%
4-+-zP-zP-tR$
3+-sN-vL-+-#
2PzPP+-+-+"
1tR-+QmK-sN-!
xabcdefghy

Zwart aan zet 
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12...Pc7!?  Indien je weinig ruimte hebt moet 
je  afruilen.  Ik  ruil  trouwens  graag  de 
belangrijke Lb5 af (witte velden!) 
13.exd6 exd6 14.Dg4? veel solider is De2 
Diagram
XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zplsnn+pvlp'
6-zp-zp-+p+&
5+Lzp-+-zP-%
4-+-zP-zPQtR$
3+-sN-vL-+-#
2PzPP+-+-+"
1tR-+-mK-sN-!
xabcdefghy

Zwart aan zet

14...De7  Gespeeld  onder  het  motto  "waarom 
het  makkelijk  maken  als  het  moeilijk  ook 
kan?"   Blijkbaar  oordeelde  ik  dat  14...cxd4 
(stukwinst) wit teveel kansen op de e-lijn zou 
geven na 15.0-0-0. Daarom dus 14...De7 zodat 
er op 15.0–0–0? nu 15...DxLe3+ volgt. 
15.Kf2  Wit verdedigt Le3 maar veel beter is 
15.DxDd7+!  DxDd7  16.LxDd7+  KxLd7 
17.dxc5  waarna  wit  slechts  1  pion  minder 
heeft (nog steeds zijn geofferde pion van 5.h5) 
15...cxd4 16.Te1 dxe3+ 17.Txe3 
Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zplsnnwqpvlp'
6-zp-zp-+p+&
5+L+-+-zP-%
4-+-+-zPQtR$
3+-sN-tR-+-#
2PzPP+-mK-+"
1+-+-+-sN-!
xabcdefghy

Zwart aan zet

17...Ld4  de  zet  die  elke  geroutineerde 
clubspeler wel zal zien veronderstel ik en we 
bereiken volgende eindstelling 
Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zplsnnwqp+p'
6-zp-zp-+p+&
5+L+-+-zP-%
4-+-vl-zPQtR$
3+-sN-tR-+-#
2PzPP+-mK-+"
1+-+-+-sN-!
xabcdefghy

De eindstelling 

Wit heeft reeds een stuk minder en zal nu ook 
nog  bijkomend  kwaliteitsverlies  lijden, 
waardoor  hij  een  hele  toren  achter  komt. 
Guido had deze penning ook zien aankomen 
en  gaf  me  dan ook snel  de  hand en  ik  was 
meteen ook de nieuwe clubkampioen. 

So far so good, doch ....toen ik de dag nadien 
de  hele  partij  met  het  schaakprogramma 
overliep viel ik bijna van mijn stoel toen bleek 
dat  we  beiden vreselijk  geblunderd hadden 
in één van de gepresenteerde diagrams....  
Enig idee ?

Oplossing

Toen  Guido  in  de  eindstelling  opgaf  (na 
17...Ld4) stond hij huizenhoog gewonnen !
Inderdaad, met  18.DxPd7+!!  Kf8 (het enige) 
19.DxDe7+ had ik in een hoekje mogen gaan 
huilen ....

Na al die jaren gaan mijn medeleven en heel 
veel  sympathie  nog  steeds  uit  naar  mijn 
onfortuinlijke tegenstander.
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Schaken op school !! (Deel 2 van 3)

in samenwerking met stad Oostende
Een interessant project is het project “Toptalent” in Oostende. De stad Oostende is de uitdaging aan 
gegaan samen met bezieler Kevan Seynaeve om het schaken te integreren in het lessenpakket bij 
zoveel mogelijk Oostendse lagere scholen.
Bij de onderhandelingen vooraf moesten de 
medewerkers van de afdeling Onderwijs van de stad 
niet meer overtuigd worden. 
De boodschap die we kregen was: “Ik ben pedagoge 
en je hoeft me niet meer te overtuigen van het nut van 
schaken voor de kinderen. Dat nut is overduidelijk. 
Wanneer kunnen we beginnen?”.
Intussen is schaakmeester Kevan aan het einde van het 
eerste werkjaar gekomen. Hij begeleidde de 
leerkrachtenteams van 4 pilootscholen. Op de 
feedbackmeeting in april waren alle 4 de scholen enthousiast over de bereikte resultaten.
Kevan kreeg intussen steun van één van de plaatselijke clubs en kon 4 peters aanstellen voor de 
pilootscholen zodat hij er volgend schooljaar 2 scholen bij kan nemen.
De medewerking van de club is belangrijk voor het slagen van het project. De kinderen vinden het 
fantastisch om een paar keer per jaar op woensdagnamiddag in een echt schaaklokaal te komen. De 
leerkrachten voelen zich gesteund door de peters omdat ze zo snel antwoord kunnen krijgen op 
schaaktechnische vragen. En met de knowhow en het materiaal  van de club kunnen er grotere 
toernooien georganiseerd worden tussen de scholen onderling.
De stad Oostende subsidieert  dit project en VSF geeft de schaaktechnische ondersteuning.
Kevan: "We proberen een optimale doorstroming naar de schaakclubs te stimuleren via een 
geregeld bezoek aan de schaakclubs , de organisatie van schaaktoernooitjes binnen en buiten de 
scholen, en de ondersteuning door schaakmeters en - peters. 
Ondertussen krijgen alle 270 kinderen hun pionnendiplomas en de 18 schaakleerkrachten hun 
diploma schaakinstructeur.
Op 24 juni 2015 volgt een afsluitend interscholentoernooi".

Pedagogische studiedagen: leerkrachten leren schaken
In de rand van het project in Oostende is er een team ontstaan dat op pedagogische studiedagen 
schaakinitiatie geeft aan het volledige leerkrachtenteam. In de workshops is er ook aandacht voor de 
raakpunten met andere vakken en hoe de school schaken als nuttige werkvorm kunnen inzetten om 
de eindtermen te bereiken.
In Oostende zien we dat het schaken op heel wat verschillende manier kan ingezet worden: als 
middel om leerlingen enthousiast te krijgen voor andere lessen, als middel om de leerlingen 
respectvol met elkaar om te laten gaan, om leerlingen te oefenen op het zich langer leren 
concentreren, om het groepsgevoel te stimuleren, … De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt.
Scholen die interesse hebben in deze workshops, kunnen dit via de VSF aanvragen.
Als je je geroepen voelt om mee te werken aan deze workshops, ben je ook welkom! 
We zouden graag een team hebben per regio.  

Wil jij iets doen voor schaken op school ?
- Ben jij een schakende leerkracht die iets wil doen voor het schaken op je school ?
- Ben je schaker die overdag kan schaakles geven in een school ?

Laat van je horen !! En we onderzoeken hoe we je kunnen steunen !!

Alle ideetjes en vragen zijn welkom bij:  tom.piceu@gmail.com of tania.folie@telenet.be
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