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Summiere toernooi-kalender 2018
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
10-13 Mei VSF-Kampioenschap 2018

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

19 Mei Open DZD (jeugd)toernooi
http://www.schaakkringdezwartedame.be

Halle

19 Mei
20 Mei
21 Mei

Debutantentoernooi
Internationaal Rapid (10 min + 5 sec)

Zeskamp Rapid (25 min KO)
www.dewettersevrijpion.be

Wetteren

Enkele definities ...
In het vorige nummer was er in het artikel "Wat bij een onregelmatige zet" sprake van 
standaardpartijen, rapidpartijen en blitzpartijen. Wat zijn de definities van deze termen ?

Om dit uit te zoeken kan je de KBSB-reglementering bestuderen (http://www.frbe-
kbsb.be/images/Documents/Vademecum%20KBSB%20nl/Vademecum%20KBSB%20nl
%2020180201.pdf) of dit kort artikeltje lezen.

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

Rapidpartij: elke speler krijgt minimaal 10 minuten en maximaal 60 minuten voor 60 zetten.

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

indien er geen speler van +1600 Elo deelneemt volstaat minimaal 60 minuten.

Vlaams Jeugd Kampioenschap 2019

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

      Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie

http://www.pionniers-tielt.be/
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
http://www.dewettersevrijpion.be/
http://www.schaakkringdezwartedame.be/
http://www.kgsrl.be/vsf2018/index.html
http://scgentbrugge.weebly.com/2018.html
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Weglokken verdediging
Telkens dezelfde aanpak. Zoek wie wat verdedigt, en lok die verdediger weg.

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

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

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

Lok 3 : Wit aan zet.

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

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

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

Lok 6 : Zwart aan zet  (moeilijk).
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Lok 1 Bij wit staan Pb5 en pion e4 Nul Verdedigd. Ze staan beiden door hetzelfde stuk 
(Ld3) verdedigd, en dus 1...Pxe4! en zwart win een pion.

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

Lok 3 Bij zwart staan Pf5 en pion c7 Nul Verdedigd, en telkens is Dd7 de verdediger.
Eens je dit gezien hebt valt het makkelijker om aan 1.Lxc7!   DxLc7  2.DxPf5   te 
denken, waarbij wit dus een zuivere pion wint.

Lok 4 Bij wit staan Lb5 en pion e4 Nul Verdedigd. Blijkt dat ze beiden door hetzelfde 
stuk (Pc3) staan verdedigd, en dan vraag je om moeilijkheden.
Vandaar 1...Pxe4!    2.PxPe4  TxLb5   en pionwinst.

Lok 5 Hier wil zwart graag ...Df3 spelen, doch De2 verdedigt dit veld.
Vandaar 1...TxLd2! aangezien 2.DxTd2 Df3 fataal is.

Lok 6 Bij wit staat pion f3 Nul Verdedigd want Pd4 mag niet spelen aangezien het 
gepend staat.
Zwart zoekt dus een manier om die enige verdediger weg te lokken of uit te 
schakelen. Zwart slaagt daarin met 1...Dc4!! wat de enige verdediger van pion f3 
onder druk zet. Wit zit nu met een onoplosbaar dilemma want:
 - 2.DxDc4 dxDc4  3.c3 (of Le3) Lxf3! is pionverlies
 - 2.Df2 Lxf3!  3.DxLf3 LxPd4+ is ook pionverlies
 - en uiteraard is 2.Kg2? geen optie wegens 2...LxPd4

 20e AJUINENTORNOOI van 25 APRIL TOT 20 JUNI

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

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

 TEMPO  :    9 ronden-Zwitsers - 90 minuten + 30 seconden vanaf de eerste zet

 SPEELDATA  :   telkens op woensdag 20 uur : 
         25/04 - 02/05 - 09/05 -  16/05 - 23/05 - 30/05 -  06/06 - 13/06 - 20/06.  
 

 INSCHRIJVINGSGELD  :   25 euro + 20 euro waarborg (zie reglement)  
 

 INSCHRIJVEN:  via  www.pionaalst.be/contact.php  
      - door storting op BE85 7370 1200 4906  - BIC KREDBEBB
        van de Koninklijke Schaakclub Pion Aalst - 9300 Aalst                     
         met vermelding “Ajuinentornooi 2018” plus stamnummer.  
            

  TORNOOILEIDING: 
- info@pionaalst.be - www.pionaalst.be/contact.php
- Wedstrijdreglement : http://pionaalst.be/ajuintornooi-reglement.php

http://pionaalst.be/ajuintornooi-reglement.php
http://www.pionaalst.be/contact.php
mailto:info@pionaalst.be
http://www.pionaalst.be/contact.php
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Geloof en schaken (deel 1)
Geloof en schaken zijn niet altijd hand in hand gegaan. Voor tal van gelovigen (moslims, 
katholieken, anglicanen, joden... ) zijn er ooit tijden geweest waar het schaakspel verboden was. 
Van 1981 tot 1988 was het nog door de Ayatollah in Iran verboden en ook in Afghanistan heeft de 
taliban 15 jaar het schaken geband.

Aanvankelijk werd het schaakspel als een verslavend en behekst kansspel aanzien.
Met de eeuwen verminderde gelukkig de afkeer van de (Europese) kerken tegenover het schaakspel 
en hebben zich zelfs enkele geestelijken bekeerd tot ons nobele tijdverdrijf. 

Een bekend voorbeeld is de Spaanse priester, later bisschop, Ruy Lopez de Segura (1530-1580) die 
aanzien werd als de eerste officieuze wereldkampioen schaken. 
In de 19e eeuw was er de Engelse dominee John Owen. Deze Owen speelde zelfs tegen Morphy, 
Zukertort en Anderssen en versloeg Burn in een twee-kamp. De Owen's verdediging (1.e4 b6) 
draagt ook zijn naam.
De sterkste schaker is evenwel priester William Lombardy die tweemaal kampioen van USA werd 
en uiteraard grootmeester was. Hij overleed in 2017.

In de 19e eeuw was er ook paus Leo XIII (Gioacchino Pecci) die mogelijk goed schaak speelde.  
Gioacchino Pecci, geboren 1810 in een klein adellijke Italiaanse familie, en priester gewijd in 1837, 
was vanaf 1843 tot 1846 aangesteld als nuntius (diplomatiek vertegenwoordiger van de heilige 
stoel) in het jonge België. Hij zal later paus worden van 1878 tot 1903 en sterven op de respectabele 
leeftijd van 93 jaar. De man is in de geschiedenisboekjes vooral gekend vanwege zijn encycliek 
RERUM NOVARUM uit 1891 waarin hij pleitte voor een rechtvaardig loon, het recht op eigendom 
en solidariteit met de zwakkeren. Een leuk weetje is ook dat hij de eerste paus is van wie er zowel 
filmbeelden als klankmateriaal bestaat (uit 1896) (https://www.youtube.com/watch?v=vzLduvnW-FA).

De nu volgende partij zou door (toenmalig Kardinaal) Pecci gespeeld zijn, maar dit wordt door 
sommige bronnen in twijfel getrokken. 

Guila - Gioacchino Pecci [C53]  Perouse, 1875 (?)

1.e4  e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.c3 Pf6 5.d4 
exd4 6.e5 d5 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-vlpzP-+-%
4-+Lzp-+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Wat is de juiste theoretische zet ? 

Antwoord: zie overzichtje "Drie broertjes" op 
het einde van dit artikel.

7.exf6? Beter is 7.Lb5 met gelijk spel. 
7...dxc4 8.De2+?! FRITZ geeft een iets betere 
beoordeling aan  8.fxg7 Tg8 9.cxd4 Pxd4 maar 
ook hier blijft zwart in het voordeel. 
8...Le6 9.fxg7 Tg8 
XABCDEFGHY
8r+-wqk+r+(
7zppzp-+pzPp'
6-+n+l+-+&
5+-vl-+-+-%
4-+pzp-+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy
Kies uit 10.Pg5 of 10.cxd4. Motiveer.

https://www.youtube.com/watch?v=vzLduvnW-FA
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Met  10.Pg5 dreigt wit een leuk valletje dat ik 
ooit  eens  zelf  op  het  bord  kon  krijgen.  Na 
bijvoorbeeld 10...Txg7?? volgt  dan 11.PxLe6 
fxPe6  13.Dh5+ en 14.DxLc5 stukwinst.
Indien zwart  echter  de juiste  verdedigingszet 
speelt, namelijk 10...Dd5, kan wit na 11.PxLe6 
zijn g-pion voorlopig behouden met 12.Lh6.
Na 10.cxd4?! daarentegen kan wit zijn g-pion 
niet op het bord houden waarmee hij dan ook 
zijn  laatste  compensatie  voor  de  pion-
achterstand weggeeft.

10.cxd4?! Pxd4 11.Pxd4 Lxd4  pion g7 staat 
nu 2 keer aangevallen en gaat dus verloren. 
12.Dh5 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wqk+r+(
7zppzp-+pzPp'
6-+-+l+-+&
5+-+-+-+Q%
4-+pvl-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

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

Is 13...0–0–0 een speelbare optie ?

Ja,  het  kan  zeker  gespeeld  worden  want  het 
verleidelijke  14.Lg5?  faalt  op  14...Dxg7 
waarna  15...Lxb2  zou  kunnen  volgen.  Zwart 
koos  echter  voor  een  valletje  en  speelde 
sluw .... 
13...Txg7 14.Db5+ Wit ziet een dubbelaanval 
op Ke8 en pion b7 en tast toe. Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+k+-+(
7zppzp-+ptrp'
6-+-+lwq-+&
5+Q+-+-+-%
4-+pvl-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 
Hoe die dubbelaanval op Ke8 en pion b7 

opvangen ? 

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

Zwart aan zet richtte zijn oren naar de hemel 
en hoorde de gezalfde woorden 

"Gij zult niet materialistisch zijn" ... 

15...Txg2+!! 16.Kxg2 Dg6+ 17.Kh1 Diagram 
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XABCDEFGHY
8r+-+k+-+(
7zpQ+-+p+p'
6-+p+l+q+&
5+-+-+-+-%
4-+pvl-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zP-zP"
1tRNvL-+R+K!
xabcdefghy
Zwart aan zet geeft nu het woord aan 

zijn bisschoppen, euh ... lopers. 

17...Ld5+ 18.f3 Diagram 

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

Zwart aan zet (makkie). 

18...Lxf3+ "en de Heer zij met U" 

19.Txf3 Dg1# AMEN

Drie broertjes
Hierbij 3 stellingen die zeer sterk op elkaar lijken, maar waar de beste zet voor wit verschilt.
De stellingen komen voort uit 3 aanverwante openingssystemen.

1.e4  e5  2.Pf3  Pc6  3.Lc4 Lc5 
4.c3 Pf6  5.d4  exd4  6.e5  d5 
Diagram 
XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-vlpzP-+-%
4-+Lzp-+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

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

1.e4  e5  2.Pf3  Pc6  3.d4  exd4 
4.c3  dxc3  5.Pxc3  Lc5  6.Lc4 
Pf6 7.e5 d5?! Diagram 
XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-vlpzP-+-%
4-+L+-+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

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

1.e4  e5  2.Pf3  Pc6  3.Lc4 Lc5 
4.0–0 Pf6  5.d4  exd4  6.e5  d5 
Diagram 
XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-vlpzP-+-%
4-+Lzp-+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy

wit kan hier met 7.Lb5 naar het 
"2-paardenspel" overschakelen 
of het scherpere 7.exPf6 kiezen 
(de Max Lange aanval)
Na  7.exPf6 dxLc4 heeft wit de 
keuze tussen het "oude" 8.Te1+ 
of het "interessante" 8.fxg7.



 Vlaanderen Schaakt Digitaal                        15-04-2018                                                   pagina  8

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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Zie je nog een redding ?
XABCDEFGHY
8rtr-+-+k+(
7+-+-zpp+p'
6n+-zp-+p+&
5wq-zpP+-+-%
4-+-+N+-+$
3+P+-+P+-#
2P+-vLN+PzP"
1vlQ+-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Zwart heeft met Lg7 zopas Ta1 genomen maar 
nu hangt Da5. De vraag is "op welke zwarte 
Dame-zet wit geen voordeel kan halen uit het 
slaan van La1".
Zwart ziet dat Pe2 Niet Verdedigd staat en dus 
is de oplossing 1...Db5! zodat er na 2.DxLa1 
gewoon DxPe2 volgt. Hier moet je wel 
controleren of er na 1...Db5  2.DxLa1 (toch?) 
DxPe2  3.Lh6 geen matprobleem is. Na 3...f6 
4.Pxf6+ exPf6  5.Dxf6 kan zwart gelukkig met 
5...Ta7! of 5...De5 alle matgevaar afwenden.
XABCDEFGHY
8-+-+rtr-mk(
7zpp+lsNpzpp'
6-+-+p+-sn&
5sn-+-zP-+-%
4-+-zP-+P+$
3+-+-+N+P#
2PzP-tRLzP-+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Er is geen ontsnappen meer voor Pe7, dus 
moet wit zoeken naar een tegenaanval die 
evenveel oplevert als het verlies van Pe7.

Wit heeft 2 opties, ofwel 1.g5 ofwel 1.b4. 
Bij nazicht blijkt dat 1.g5?!   TxPe7  2.gxPh6   
gxh6 een pion kost voor wit. Vandaar dat 
1.b4!   TxPe7  2.bxPa5   de voorkeur krijgt.
XABCDEFGHY
8r+lwqk+ntr(
7zppzp-+-vlp'
6-+-zp-+n+&
5+-+PzpP+Q%
4-+P+-+-+$
3+-sN-vL-+-#
2PzP-+-zP-zP"
1tR-+-mKLsNR!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Met 1...Pf6?    2.Dg5!   blijft zwart een stuk 
verliezen en moet je dus op zoek naar een 
andere redding. De ongewone redding bestaat 
uit 1...Dh4!! waarna zwart geen stuk verliest.
XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7+-+-+-+p'
6p+-zp-wqRwQ&
5+-+-zpN+-%
4-zp-+P+-+$
3+-vlP+L+P#
2l+-+-zP-mK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet.  (moeilijk)

Uit Chigorin - Tarrasch (1893). 
In  de  partij  volgde  40...DxTg6?  41.DxTf8+ 
Lg8 42.Lh5 De6 43.Dg7# . 
Tarrasch  had zich  echter  kunnen redden met 
40...Ld2!! 41.TxDf6 LxDh6 42.TxLh6 b3 en 
zwart is nog lang niet verloren.
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Positionele stellingen

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zpl+-+pvlp'
6-zp-+-snp+&
5+-+Pzp-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+-zP-+-#
2PvL-sNLzPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Kies je voor 1...Pxd5 of voor 1...Lxd5.  Zie je 
daarvoor een positionele motivatie ?

Een paard is op zijn sterkst wanneer het in het 
centrum staat omdat het van daaruit een 
maximum aan belangrijke velden kan bereiken 
en zowel acties op de Dame-vleugel als op de 
Konings-vleugel kan ondersteunen. Een loper 
is dan weer erg sterk wanneer hij in fianchetto-
opstelling staat omdat hij daar weinig gevaar 
loopt en toch een sterke druk kan uitoefenen.

Als er geen tactische bezwaren zijn is het dus 
best deze "positionele logica" te volgen en hier 
1...Pxd5 te kiezen.
XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7+pzp-+kzp-'
6-zpp+rzp-zp&
5+-+-+l+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-vL-zPPzP"
1tR-+-tR-+K!
xabcdefghy

Zwart aan zet.
Wordt dit eindspel remise vanwege de 

ongelijke lopers of is er beter ?

Uiteraard zal 1...TxTe1+  2.TxTe1 TxTe1+ 
3.LxTe1 erg dicht bij remise liggen vanwege 
de ongelijke lopers en dus moet zwart 
misschien uitkijken naar iets beters.
Zwart doet een goede positionele zaak met 
1...Te2! waarmee hij niet enkel binnenvalt op 
de 2e rij, maar er ook 2 zwakke punten 
aanvalt, wat wit bovendien een pion kost.
XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-snn+l+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3zP-sN-+-zP-#
2-zP-zPNzPLzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

Een positioneel sterke zet is hier 1...Dd3!?. Hij 
blokkeert immers pion d2 en behindert dus 
sterk de witte ontwikkeling en bovendien is 
het erg moeilijk voor wit om die indringer op 
d3 te verjagen.
XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zppzp-+pzp-'
6-+-zp-snnzp&
5+-vl-+-+-%
4-+-sNP+l+$
3+LzP-+PvL-#
2PzP-+-+PzP"
1tRN+QtR-mK-!
xabcdefghy
Kies je voor 1...Ld7 of voor 1...Le6 ?

Motiveer.
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Na 1...Ld7 heeft zwart weinig zwakke punten 
en is de stelling in evenwicht.
Na  1...Le6?!    2.LxLe6 fxLe6   heeft zwart een 
zwakke e6-pion en wit kan dan via 3.Db3 Dc8 
enige druk op zwart uitoefenen.
Om niet ongewenst in verdediging te worden 
geduwd,  kan  zwart  dus  maar  beter  1...Ld7! 
spelen zodat hij zichzelf geen zwakke punten 
(pion e6) aansmeert.
XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+pzp-+qzp-'
6p+-+psnnzp&
5+-+p+-+-%
4PzP-zPP+-+$
3+-tR-+NsN-#
2-+-wQ-zPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

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

Is 7.cxd5 een positionele aanrader ?

Meestal  is  het  niet  goed  om  zelf  te  ruilen 
omdat je dan de pionnen van de tegenstander 
naar voor "zuigt" en zelf een pion minder hebt 
op die rij. Bovendien zal zwart na 7.cxd5 exd5 
nu geen ontwikkelingsprobleem meer hebben 
met  Lc8 die  anders  gevangen zit  achter  zijn 
pionnenketen.
Wit kan in de gegeven stelling dan ook beter 
zijn  ontwikkeling  afwerken  om  dan  later  te 
kijken  hoe  hij  verder  moet  spelen  in  het 
centrum.
Conclusie: 7.cxd5 is geen aanrader.

XABCDEFGHY
8rtr-+-+k+(
7+-zpl+pvlp'
6-wq-zp-+-+&
5+P+Psnp+-%
4-+-+psN-tR$
3+-sN-zPPzP-#
2-+-+-mKLzP"
1+RwQ-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 
Hoe sla je pion f3 ? en waarom ?

Aangezien pion e4 3 keer staat aangevallen 
moet zwart daar een oplossing voor verzinnen.
Hij kan kiezen tussen 1...Pxf3 of 1..exf3, de 
vraag is alléén wat is het beste ?

Na 1...Pxf3  2.LxPf3 exLf3 is het sterke Pe5 
afgeruild en zijn de aanvalsopties voor zwart 
afgenomen. 

Na 1...exf3 Lxf3  heeft zwart daarentegen nog 
steeds de optie om hetzij ooit ....PxLf3 te 
spelen, hetzij zijn sterk opgesteld Pe5 
voorlopig niet onnodig te ruilen tegen de 
passieve Lf3.

Vandaar dat 1...exf3! de betere zet is.
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Mat is the game
XABCDEFGHY
8-+ktr-+r+(
7zppzp-+Q+p'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+Pzp-+$
3sN-zP-+-+-#
2PzP-+-wqPzP"
1+-+-+-tRK!
xabcdefghy

Zwart aan zet (makkie). 1

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

Zwart aan zet. 2

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

Wit aan zet. 3

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

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

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

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

Wit aan zet. 4

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

Zwart aan zet. 5

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

Zwart aan zet (moeilijk). 6

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

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

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

Enkele voorbeelden maken alles duidelijk:

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

Wit aan zet. Zwart aan zet.
Winst ? Remise ? Verlies ?

Beide witte vrijpionnen staan op hun 5e rij en 
hun afstand is 2 velden, dus samen 7 !
Wit wint dus. 
Wit aan zet wint met hetzij 1.h6 of anders met 
het plagende 1.Ka1! en wit wint ook nu in alle 
verdere varianten  (1...Ke6 zie hieronder). 
Zwart aan zet verliest na bijvb. 1...Ke6   2.h6 
Kf7  3.e6+ Kg8  4.e7 Kf7 5. h7 en promoveert.

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

Wit aan zet. Zwart aan zet.

Wit wint altijd want "6e rij + 1 veld  = 7".  
Wit speelt dus 1.Kb3! en na bijvb 1...Kf7 
2.h7! promoveert wit.
En dan nu een voorbeeld voor de 2e en 4e rij.

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

Wit aan zet. Zwart aan zet.

Wit aan zet wint met 1...d4 (of 1...h4) zodat er 
na 2.Kf5 h4 (of 2...d4) volgt en nu staan beide 
geïsoleerde pionnen op de 4e rij en is hun 
afstand 3 velden, dus samen (4+3=) 7.
Zwart aan zet kan wel remise afdwingen met 
1...Kf5! 2.d3 Kf4! en wit kan geen vordering 
meer maken want zijn pionnen staan slechts op 
de 3e rij, met onderlinge afstand van 3 velden.

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

Wit aan zet. Zwart aan zet.

Wit aan zet wint na 1.h4! en nu:
- 1...Kf5  2.d4 (4e rij + 3 velden) 

of        - 1...Kd4      2.h5! Ke5  3.h6 Kf6  4.d5 
Kg6 5.d6 Kxh6  6.d7 en promoveert.
Zwart aan zet dwingt remise af met 1...Kf4! 
2.Ka1 Kf3 3.Ka2 Kf4. Merk op dat wit hier nu 
verliest na 2.h4? Kg4  3.d4 Kxh4 4.d5 Kg5 (in 
het vierkant!) en zwart wint.
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En dan nu een grootmeester partij met dit eindspel-thema

Gosta Stoltz - Aron Nimzowitsch [B24]
Berlin BSG Berlin GER (1), 1928
1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.Pge2 e6 6.d3 
Pge7  7.Le3  Pd4  8.Dd2  Pec6  9.Pd1  Pxe2  10.Dxe2 
Da5+ 11.Dd2 Dxd2+ 12.Kxd2 d6 13.f4 b6 14.e5 Lb7 
15.exd6 0–0–0 16.c3  Txd6 17.Pf2 Thd8 18.Tad1 e5 
19.The1 f5  20.Lxc6  Txc6  21.fxe5  Lxe5 22.Lg5  Lf6 
23.Lxf6  Txf6  24.Te7  Td7  25.Tde1  Ld5  26.Ph3  h6 
27.Pf4  Lf7  28.h4  Kd8  29.Txd7+  Kxd7  30.a3  g5 
31.hxg5  hxg5  32.Ph3  Tg6  33.Te5  Le6  34.Ke1  Ke7 
35.b4 Kf6 36.Te3 Tg8 37.Kf2 Ld5 38.c4 Lf7 39.Pg1 
Th8 40.Pf3 Th1 41.Pe5 Le6 42.Pc6 Th2+ 43.Ke1 Ta2 
44.bxc5 bxc5  45.Pxa7 Ld7 46.d4 cxd4 47.Td3 Ke5 
48.Pb5 Lxb5 49.cxb5 Tb2 50.a4 g4 
51.Td2 deze  zet  verliest,  maar  als  gewone 
sterveling kunnen wij dit niet zien. Diagram 

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

 Zwart aan zet. 

51...Txd2!  Zwart  heeft  nu  een  gewonnen 
eindspel  ...  tenminste,  als  je  het  zeer  goed 
speelt en een grootmeester bent. 
52.Kxd2 Diagram 

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

Zwart aan zet. 

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

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

 Zwart aan zet, maar denk aan de regel van 7 !

53...Kd6!!  Na 53...Kxf4?? 54.b6 verliest wit. 
Zwart moet dus terug en de b-pion afremmen. 
Zwart  heeft  dus zomaar zijn f-pion geofferd, 
maar  hij  rekent  op  zijn  beide  geïsoleerde 
pionnen die op de 5e rij en 2 veldjes van elkaar 
staan. De som is 7 en dus wenkt er promotie 
voor één van hen. De vraag is echter of zwart 
de witte pionnen tijdig kan afstoppen !? 
54.a5 g3 GO  RUN for your life ! 
55.a6 Diagram 

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

Zwart aan zet. 

55...Kc7  Zwart  laat  voorlopig geen promotie 
toe, terwijl de zwarte vrijpionnen niet meer te 
stoppen zijn. 
56.Ke2 d3+ 57.Kxd3 g2 58.Ke4 g1D 59.Kf5 
Db6 60.Kg5 Kd7 61.f5 Ke7 0–1
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Willem Hajenius is niet meer (1944-2018)
Koninklijke Mechelse Schaakkring (KMSK)

Op 30 maart is Willem Hajenius op 73 jarige leeftijd overleden aan een zeldzame longziekte.
Willem, geboren Nederlander, is opgegroeid in Brazilië en woonde voor zijn werk vanaf 1977 in 
België en vanaf 1980 in de omgeving van Mechelen. Hij werkte bij SWIFT (internationaal orgaan 
voor banktransacties) en het is daar dat hij iets realiseerde voor het Belgische schaak dat tot op 
heden ongeëvenaard is. Als sterke subtopper (2200+) en vreselijk goed tacticus droomde hij van de 
organisatie van een Internationaal toernooi en hij kon zijn grote baas (CEO Bessel Kok) overtuigen 
om vanaf 1986 een reeks SWIFT-toernooien te sponseren die uitgroeiden tot wereldtoernooien die 
vandaag nog tot ieders verbeelding spreken. Willem werd technisch directeur van deze 
legendarische toernooien en verzekerde alle persoonlijke contacten met de wereldtoppers. Alle grote 
kanonnen waren op de afspraak, Kasparov - Karpov - Korchnoi - Timman - enz., en het gaf de 
Belgische schakers Winants, Jadoul en Meulders de gelegenheid om zich met deze toppers te meten. 

Willem was ook een getalenteerd schaakschrijver. 
In "Veldjes tellen" beschrijft hij een wetenschappelijke methode om het pionneneindspel met 
tempo-dwang te spelen.  Alles draait er rond corresponderende velden.
Een ontspannend en superleuk boek is "'t Amusement! Het plezante van schaken". Het bevat 
afwisselend grappige passages (het Hajeniuspeerd, of hoe Alekhine driemaal won in een zelfde 
partij), mooie foto's en spannende tactische stellingen. Een echt propagandaboek voor het schaken !

Willem speelde een totaalschaak met een voorkeur voor scherpe gambietjes. Zo speelde hij de 4-
pionnen in het KID en heeft hij Karpov met de Boedapester op remise gehouden (simultaan 1997).

Als afsluiter een klein eerbetoon aan deze vriendelijke schaker:      Telkens wit (Willem) aan zet.
XABCDEFGHY
8-+-mk-+-tr(
7+-+n+-vl-'
6-+-+-+pzp&
5sN-+N+p+-%
4-zP-+p+-+$
3+-+p+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-tR-+K+-!
xabcdefghy

K7

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

K8

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

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

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

K9

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

K10

9 1.Dh3! LxTf1  2.Dh8+!! wint

10  1.Txf6 Txf6  2.Dg8+  3.Dh8#

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

K11

Ciao !

11  1.Pxg6+ en 2.Pe7 wint
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                                         VSF-Kampioenschap

                                                   van 10 tot 13 mei

                                                          7 ronden

Belgisch Jeugdkampioenschap 2018
Van zondag 8 april tot zaterdag 
14 april trok half schakend 
België naar Blankenberge om er 
deel te nemen aan het Belgisch 
jeugdkampioenschap 2018. 
Er waren in totaal 388 deel-
nemers en door dit groot aantal 
schakers werd er bijna in elke 
leeftijdscategorie in een Boys en 
Girls groep gespeeld (enkel -8 
en -18 en -20 was gemengd). 

De uitslagen en alle eindstanden 
van alle reeksen lees je op : 
https://www.bycco.be/nl/subscri
be/view_trn

Hierbij alvast de namen van de 
Kampioenen in elke reeks en 
het aantal deelnemers per reeks.

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7+-+nzppzpp'
6p+-zpl+-+&
5wQ-+N+-+-%
4-+L+P+-+$
3+-+-vL-+-#
2Pwq-+-zP-zP"
1+-tR-mK-tR-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Anouck Goosens - Van den Putte

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

Uitnodiging voor het Wetters Weekend van 19/05 tot 21/05 !!

Za 19/05 : debutantentornooi voor stap 1 à stap 3 : aanmelden tot 13u15.          

Zo 20/05 : Open Rapide FIDE : 10min+5s , aanmelden tot 12u30, max 80 pers.

Leuk om ook een Elo rapid te hebben : al na 9 partijen !

ID Code Name T   WT OT Fed Rtg Rpd
210536 Van Houtte, Randy        Bel 2061 2082
250082 Jafar, Mohamad        Bel 1454 1630

Ma 21/05 : Zeskampen tornooi : 25 min KO , aanmelden tot 13u15.                  

Inschrijvingen : dewettersevrijpion.be

http://dewettersevrijpion.be/
https://www.bycco.be/nl/subscribe/view_trn
https://www.bycco.be/nl/subscribe/view_trn

