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Summiere toernooi-kalender 2018

24 Feb
03 - 04 Maart

VSF-Jeugdkampioenschap 2018 Mechelen

04 Maart VSF-Rapid treffen 50+
hetwitpaard@telenet.be

Kapelle o/d Bos

10 Maart 1e VSF-beker toernooi (1e ronde)
24 April tot 

03 Mei
Rimpelschaak (60+)

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

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 ontwikkelings-
stoornis 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!

mailto:hetwitpaard@telenet.be
https://maps.google.com/?q=Veemarkt+56,+2800+Mechelen&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Augustijnenstraat+92,+2800+Mechelen&entry=gmail&source=g
mailto:barbier.astrid@gmail.com
http://www.schachfestival.de/world-team-championship-50-65-2018-en.html
http://www.europechess.org/european-senior-team-chess-championship-2018-regulations/
http://scgentbrugge.weebly.com/2018.html
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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

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

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

Wat na 1.Kg4 ? 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

F1: Kies uit 1...c6 of 1...dxe4  of 1...Pg6.
XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7zppwq-+-vlp'
6-+n+-+p+&
5+-+Qzpp+-%
4-+N+-+-+$
3zPP+-+-+P#
2-vLP+-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

F2: Kies uit 1...Df7 of 1...Kh8 of 1...Tf7.
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-+pzp-'
6-vl-+-+p+&
5+-+p+-+-%
4P+-+-+-+$
3sNLzPP+Q+P#
2-zP-+-zPP+"
1tR-vL-+nmK-!
xabcdefghy

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

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

F4: Kies uit 1...La6 of 1...Le6 of 1...Ld5.
XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+L+-+-+l%
4-sn-+nvL-+$
3+-+-+N+P#
2PzP-+-zPP+"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy

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

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 

mailto:tom.piceu@gmail.com
https://www.sportakampen.be/kamp/schaken/
mailto:sylvin.de.vet@proximus.be
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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 pion-
eilanden heeft en geen geactiveerde Ta8. 
XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+p+nvlpzpp'
6p+-+-snl+&
5+-+p+-vL-%
4-+-sN-+-+$
3+-zPL+N+P#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

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 ?

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.
 
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.
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 a-
lijn, 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. 

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. 

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. 

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 e-
pion wordt teruggeslagen met de dubbele f-
pion. 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.ht  ml   

Gunter Deleyn

https://www.denksportkampioen.be/contact.html
https://www.denksportkampioen.be/contact.html
http://www.thinkerspublishing.com/contact.html
http://www.thinkerspublishing.com/_media/chess-middlegame-strategies-2-teaser.pdf
http://www.thinkerspublishing.com/_media/chess-middlegame-strategies-2-teaser.pdf
http://www.thinkerspublishing.com/
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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

V1 : Wit aan zet (opwarming)
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+nzpp+p'
6-+-zp-+pvL&
5+-zp-+-+R%
4-+-vlP+-+$
3+-+-+P+-#
2PzPPwQ-+P+"
1tRN+-mKLsN-!
xabcdefghy

V2 : Wit aan zet.
XABCDEFGHY
8r+-+-+-mk(
7zp-+N+-+p'
6-+p+p+-+&
5+-+-+-zp-%
4-+-sN-tr-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-mKPzP"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

V3 : Wit aan zet.

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

V4 : Wat is de beste verdediging voor zwart ?
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

V5 : Wit aan zet.
XABCDEFGHY
8-+-wQ-+-+(
7+pzp-sNpzpk'
6p+-+-+lzp&
5+-+-wq-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+P#
2P+-+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

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.

mailto:hetwitpaard@telenet.be
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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.

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


