
 Vlaanderen Schaakt Digitaal                        01-04-2018                                                   pagina  1

Vlaanderen SchaaktVlaanderen Schaakt  
DigitaalDigitaal

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 - 07 

pagina  2  : Toernooi-kalender 

pagina  3 : Exact 100 jaar geleden

pagina  7  : De Boedapester Verdediging

pagina  8 : De Boedapester Verdediging: oefeningen

pagina 10 : Wat bij een onregelmatige zet ?

pagina 11 : Voorstellingsvermogen

pagina 12 : Schaakvakantie in Oostenrijk

pagina 13 : Eindspel ongelijke lopers

pagina 16 : The correct exchange in the endgame

FLASH !  
Het kandidatentoernooi (10 tot 28 maart) in Berlijn werd met 9/14 
gewonnen door Fabiano Caruana. Hij verwerft zo het recht om in 

november Magnus Carlsen uit te dagen voor de wereldtitel.

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                         



 Vlaanderen Schaakt Digitaal                        01-04-2018                                                   pagina  2

Summiere toernooi-kalender 2018
02 April 28e Paasrapid Leopoldsburg 

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

20 April 17e Krekel Schaaktoernooi
http://www.pionniers-tielt.be/

Tielt

24 April-03 Mei Rimpelschaak (60+)
http://scgentbrugge.weebly.com/2018.html

Gentbrugge

01 Mei Criterium Jeugdtoernooi Aalter
19 Mei Open DZD (jeugd)toernooi

http://www.schaakkringdezwartedame.be
Halle

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

https://sites.google.com/site/paasrapid/
http://www.schaakkringdezwartedame.be/
http://scgentbrugge.weebly.com/2018.html
http://www.pionniers-tielt.be/
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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

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. 

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.

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 

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

Wit aan zet. 

18.Db2 weg uit de actie-radius van Lf5.

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 

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.
  
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 

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

Zwart aan zet. 

21...Te6  er  dreigt  nu  het  gordijn-mat  met 
22...Th6# waarbij Lf5 en Pe4 het gordijn "g5-
g4-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

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 ?

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

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. 

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. 

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  5.Pf3  Lb4+  6.Pc3  De7  7.Dd5 LxPc3   
                    g5!? 5.Lg3 Lg7   6.Pf3  Pc6

             4.Pf3 (Adler)          Lc5    5. e3   Pc6 6.Le2  Pgxe5
 4. e4  (Alekhine)    Pxe5 5. f4   Pec6

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

Waarom niet 1...Pxc4 ? 1

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

Zwart aan zet. 2

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

Zwart aan zet. 3

1  Wegens 2.Da4+ en stukverlies.

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

3  Enkel 1...g5 kan materiaalverlies vermijden.

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

Wat kwam er na 1...DxTa1 ? 4

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

Kies uit 1.g3 of 1.Ke2. 5

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

Wit aan zet. 6

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

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

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

Wit aan zet. 7

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

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

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. 

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

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

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

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

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.frbe-
kbsb.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

http://pionaalst.be/ajuintornooi-reglement.php
http://www.pionaalst.be/contact.php
mailto:info@pionaalst.be
http://www.pionaalst.be/contact.php
http://www.frbe-kbsb.be/images/Documents/Vademecum%20KBSB%20nl/Vademecum%20KBSB%20nl%2020180201.pdf
http://www.frbe-kbsb.be/images/Documents/Vademecum%20KBSB%20nl/Vademecum%20KBSB%20nl%2020180201.pdf
http://www.frbe-kbsb.be/images/Documents/Vademecum%20KBSB%20nl/Vademecum%20KBSB%20nl%2020180201.pdf
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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

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

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

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.

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...Lh3!  2.Dxd5+ 
DxDd5  3.TxDd5 Txf2  4.T5d1 ? 13

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

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

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 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
 

http://www.sonnenuhr.at/
mailto:jacscheurer@yahoo.com
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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 ? 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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

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 

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

Zwart aan zet. 

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

Wit aan zet. Wat dreigt ? en hoe anticiperen ?

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 

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

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

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.

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 

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? 

Gunter Deleyn

https://www.thinkerspublishing.com/_media/rosentalis-the-correct-exchange-teaser.pdf
https://www.thinkerspublishing.com/_media/rosentalis-the-correct-exchange-teaser.pdf
http://www.thinkerspublishing.com/

