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Summiere toernooi-kalender 2016

17 sep 8e Criteriumtoernooi Mortsel

4 - 5 - 11 feb 17 VSF-Jeugdkampioenschap Mechelen

Summier verslag RvB VSF 03/09/2016

Het verslag van de laatste VSF-vergadering 03 sep is beschikbaar op de VSF-website.
Hieronder enkele punten uit dit verslag.

De criteria voor Elite jeugdschakers zijn opgesteld, en dit zowel voor universitairen 
als voor het secondair onderwijs. De tekst is te vinden op de VSF-website en op p.14.

Er wordt een oproep gedaan aan clubs om een schaakinitiatie te geven op een school 
in de buurt van de schaakclub. VSF subsidieert Max 5 clubs met 100€ elk.
Kandidaturen worden ingewacht voor 05 Okt. Voorwaarden zie VSF-website.

Er komt dit seizoen een VSF InterLigaJeugdkamp over 5 speeldagen waarin de 
sterkste jeugdspelers per Liga het tegen elkaar opnemen. 

VSF wil een nieuwe poging doen om schaken als sport of als schoolvak te laten 
erkennen en zoekt daarom een persverantwoordelijke alsook iemand die thuis is in de 
politiek.

De VSF Interclub online zal een vorm van correspondentieschaak zijn waarbij de 3 
beste persoonlijke prestaties (BPP) per club de eindrangschikking zullen bepalen. 
Door te rangschikken per BPP heeft iedereen evenveel kans. Er worden DGT-klokken 
voorzien als prijzen. Inschrijvingen worden afgesloten op 05 Okt.
Details zie VSF-website.

Niet vergeten : Verzekering voor instapschakertjes
Elke club kan haar beginnende schakertjes direct aansluiten bij VSF voor slechts 3 € 

per seizoensjaar en zo zijn ze verzekerd zoals elke VSF-schaker. Doe het op:

https://docs.google.com/forms/d/18sxcidWYYfiIwK7Mvf8vfuNDsEyRETAnD4EL30Hsynw/viewform?usp=send_form

      Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie

https://docs.google.com/forms/d/18sxcidWYYfiIwK7Mvf8vfuNDsEyRETAnD4EL30Hsynw/viewform?usp=send_form
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Olympiade 2016
De 42e Olympiade ging door in Baku (Azerbeidzjan) aan de Kaspische zee van 01 tot 13 sep.
Er werd traditioneel in 2 reeksen gespeeld, een (sterke) Open reeks en een Dames reeks. 

Winnaar in de Open reeks werd voor het eerst sinds 1976, het team van USA met o.a. klassebacks 
Caruana - Nakamura en Wesley So. Ze haalden gelijk met Ukraïne 20 punten, maar wonnen op 
basis van betere scheidingspunten. Rusland werd 3e en het Noorse team met Magnus Carlsen werd 
mooi 5e, terwijl het Nederlandse team de rol moest lossen in het 2e deel van de Olympiade. Noteer 
dat Nederland eerste stond na 5 rondes !
In de Dames reeks won China onbedreigt voor Polen en Ukraïne.

OPEN reeks DAMES reeks

                                                                                           
                                             

                                                                                        

                                         

Beide Belgische teams scoorden net iets boven 
hun startpositie en behaalden beiden 13 op 22. 
De Dames eindigden 43e op 140 landen en in 
het Open behaalden we de 53e plaats op 150.
De Belgische uitblinker was Nicola Capone 
(17 jaar!) die met een TPR van 2597 een GM-
norm scoorde. Proficiat !
Als we naar de ploegopstelling van beide 
Belgische teams kijken valt er toch een groot 
verschil in speelsterkte op. De Open ploeg had 
schakers van 2280 tot 2550 Elo terwijl de 
Damesploeg speelsters had van 1800 tot 2150. 
Zowat 400 Elo verschil op alle borden !
De kostprijs voor elk team was echter dezelfde 
en bedroeg meer dan 5.500€ per team.
Als je dan weet dat er nog geen 100 Belgische 
schaaksters zijn boven de 1150 Elo lijkt deze 
(zwakke) Olympische Damesploeg toch wel 
een sterke vorm van positieve discriminatie.
De vraag is of dit een verstandige aanpak is en 
we zo het schaken vooruit helpen of dat er 
misschien interessantere alternatieven zijn om 
dit geld te spenderen.
Misschien moet KBSB maar eens stevige Elo-
limieten instellen voor deze dure uitzendingen 
en desnoods een uitzending overslaan. 

En dan nu enkele partij fragmenten van onze 
Belgische deelnemers en deelneemsters.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpl+nwq-zp-'
6-zp-+p+-zp&
5+-+-zPp+n%
4-zPP+-+-+$
3+-wQ-+P+-#
2-+-+-vLPzP"
1tR-+-mKLsNR!
xabcdefghy

Bozinovic - Stef Soors . 
ICCD - België

(ICCD = International Chess Committee of Deaf)
Zwart aan zet 1

1 17.... Pxe5!!    WAUH Dit moet een 
vreselijke verrassing geweest zijn voor wit

     18.Dxe5 Dxb4+ 19.Kd1 Tad8+ en opgave 

USA

USA
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-+-'
6-zpp+k+-+&
5+-+-+Nvl-%
4-+-+-+p+$
3zPP+K+lvL-#
2-+P+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Hanne Goossens - Chengjia Wang 

België - Zuid Korea
Hanne moet zich goed verdedigen want zwart 

heeft een vrijpion meer en ... het loperpaar.
Wit aan zet 2

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-zp-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+P+-+-+-%
4pmkNvl-+-+$
3+P+-+-+-#
2-+K+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Nicola Capone - Wei Yi (2717 !!)

België - China
Tegen de Chinese wereldtopper Wei Yi 
verzuimde Nicola met 31.d5 beslissend 

voordeel te halen. Nu, zowat 60 zetten verder, 
moet hij in het eindspel knokken voor remise. 

Wit aan zet 3

2 63.Pd4+!!   Kd7 (hilarisch zou 63...Kd5?? 
64.c4+ Kc5  65.b4# geweest zijn) 64.Pxf3 
gxf3 65.Ke4 en pion f3 gaat verloren 
waarna een evenwichtig eindspel ontstaat. 
De partij werd echter pas remise gegeven 
na  .... 113 zetten.

3 93.Kd3!   niet zo vanzelfsprekend om je 
Koning weg te spelen uit de actiezone, maar 
na 93...a3  94.Pxa3 was remise een feit.

XABCDEFGHY
8-tr-+-tr-+(
7+pwq-+-mk-'
6-wQ-+-zpp+&
5+l+-zpn+p%
4-+NzpL+-+$
3zP-+P+-zP-#
2-zPP+-tR-zP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Rupert Jones  - Thibaut Vandenbussche 
Wat is de beste positionele zet voor zwart ? 4

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

Iuliia Morozova - Jemal Ovezdurdiyeva
België - Turkmenistan

In een partij met wisselende kansen mist onze 
"Belgische" in tijdnood een winnende 
voorzetting. Zie jij het ? Wit aan zet. 5

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

In de 5e ronde stond onze beste Belgische 
schaker, Luc Winants, oog in oog met 
wereldkampioen Magnus Carlsen ! 
Luc had al een keer gewonnen tegen Carlsen, 
maar dit was in 2003, toen die nog net geen 13 
jaar oud was. Laten we eens meekijken over 
de schouders van onze compatriote en zien of 
we iets kunnen leren !

4 27...Dxb6!   een bijna gedwongen zet, maar 
wel een erg goede want na 28.Pxb6  Pe3 
heeft zwart een sterk paard op e3.

5 Wit speelde hier 38.Kf3, maar met 38.e4! 
had ze een stuk gewonnen.



 Vlaanderen Schaakt Digitaal                        15-09-2016                                                   pagina  5

Magnus Carlsen (2857) - Luc Winants (2558) 
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 Lb4+ 4.Pbd2 0–0 5.a3 
Le7 6.e4 d6 7.Le2 c5 8.d5 exd5 9.cxd5 Te8 
10.0–0 Lf8 11.Te1 Diagram 

XHGFEDCBAY
1-mK-tRQvL-tR!
2zPPzPLsN-zP-"
3-+N+-+-zP#
4+-+P+-+-$
5-+-+Pzp-+%
6+-sn-zp-+-&
7pzpp+-+pzp'
8+kvlrwqlsnr(
xhgfedcbay

Waarom nu niet 11...Pxe4 ?

Omdat  er  na  11...Pxe4? verrassend  12.Lb5! 
zou volgen met materiaalverlies tot gevolg.

11...a6 nu dreigt er wel 12...Pxe4, vandaar .... 
12.Dc2  Lg4  13.b3  Pbd7  14.Lb2  b5  15.a4 
Diagram

XHGFEDCBAY
1-mK-tR-+-tR!
2zPPzPLsNQvL-"
3-+N+-+P+#
4+l+P+-+P$
5-+-+Pzpp+%
6+-sn-zp-+p&
7pzpp+n+-+'
8+kvlrwq-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet. 
Wat speel je om de druk op pion b5 te 

neutraliseren ?

Laten we de verschillende mogelijkheden eens 
opsommen.
Na 15...bxa4?! 16.Txa4 krijgt zwart heel wat 
druk op pion a6 die zijn spel zal verlammen en 
bovendien heeft wit nu veld c4 voor zijn Pd2.

Na 15...Tb8?!  16.axb5 axb5 heeft wit de 
(enige) open a-lijn onder controle.
Na 15...b4?! krijgt wit gratis veld c4 voor zijn 
stukken. Er zal dan ten gepaste tijde Pc4 
volgen wat wit positioneel voordeel geeft.
Vandaar dat 15...Db6 de beste keuze lijkt. Het 
verdedigt pion b5, het ontwikkelt Dd8 en 
verbindt beide torens.
FRITZ rekent dat ook 15...LxPf3 een 
interessante optie is. Na  16.LxLf3 is de druk 
van pion b5 weg en na 16.PxLf3 kan 
16....Txe4  17.axb5 axb5  18.Lxb5 TxTe1+ de 
stelling in evenwicht houden. 

Luc kiest voor  15...Db6 16.Lf1 Lxf3 17.Pxf3 
g6  18.g3  Lg7  19.Kg2  Tac8  20.h3  Tb8 
21.axb5 axb5 22.Pd2 Ta8 23.Lc3 h5 24.Dd3 
Txa1  25.Lxa1  Tb8  26.Lc3  Dd8  27.f4  Pb6 
28.Pf3 c4 29.bxc4 bxc4 30.Dc2 Ta8 31.Ld4 
Pfd7  32.e5  dxe5  33.fxe5  Pxd5  34.Lxc4 
P7b6?  De  beslissende  fout.  Carlsen  toont 
waarom op zijn 36e zet.  35.Lxb6 Pxb6

XHGFEDCBAY
1-+-tR-+-+!
2+K+-+Q+-"
3PzPN+-+-+#
4+-+-+L+-$
5p+-zP-+-+%
6+p+-+-sn-&
7-vlp+-+-+'
8+k+-wq-+r(
xhgfedcbay

Wit aan zet. 
Hoe doet Carlsen zijn voordeel ?

36.e6! dit  opent  de  Koningsstelling.  Mocht 
zwart  34...Pe8  gespeeld  hebben  was  deze 
pionzet geen drama geweest.  
36...Pxc4  37.exf7+  Kxf7  38.Dxc4+  Kf8 
39.Tf1!!  een vreselijk sterke zet  waarna Luc 
Winants op gaf.  
Vraag: Waarom probeerde hij niet 39...Lf6 ?

Omdat  er na  40.Pe5!  materiaal verloren gaat 
(40...Ta7  41.Dc5+ of 40....De7  41.Pxg6+)
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Schaakgeschiedenis : Schaakolympiade München 1936     
De grote Duitse schaakbond was in die periode uit de FIDE6 gezet vanwege hun antisemitisme. 
Tijdens de Schaakolympiade 1935 te Warschau, waaraan 20 landen deelnamen, is de Duitse bond 
echter bij het toenmalige FIDE-bestuur gaan aandringen opdat er in 1936 toch een vorm van 
Schaakolympiade in (Hitler-)Duitsland zou kunnen doorgaan omwille van het 100-jarige bestaan 
van de "Münchener Schachclub 1836". 
Het FIDE-bestuur opperde echter grote bezwaren en 
er werd na hevige verhitte discussies dan besloten 
dat FIDE die Olympiade 1936 niet zou organiseren, 
maar ... dat het de landen vrij stond om een team te 
sturen naar die (3e) onofficiële Olympiade. 
Aldus geschiedde, en op 17 aug 1936, de dag na het beëindigen van de beruchte Olympische Spelen 
te Berlijn waar de zwarte Amerikaan Jesse Owens 4 keer goud pakte tot ergernis van Hitler, ging de 
(ongewenste) Schaakolympiade te München van start. Er namen 21 landen deel en men speelde in 
ploegen van 8 over 21 ronden gespreid over ... 16 dagen !?!? 

Vraag 1 : Hoeveel partijen zijn er dus gespeeld in die Münchener Olympiade ?
Vraag 2 : Wie was de regerende wereldkampioen in dat jaar ?
Vraag 3 :  Heb je een idee hoeveel leden de Belgische schaakbond toen had?

Hongarije won de Olympiade overtuigend want het won elke ronde. België stuurde geen team, maar 
Nederland wel, en daarin zat een zekere Adrianus Dingeman De Groot. Hij was professor 
psychologie die later ook een studie zou publiceren van hoe sterke schakers denken. Het werkje is 
getiteld "Het denken van de schaker". De professor speelde 3 keer voor het Nederlandse 
Olympische team, in 1936 (München) - 1937 (Stockholm)  en 1939 (Buenos Aires).
Te München speelde De Groot er o.a. een leuke partij tegen de Hongaar Erno Gereben, die tot in 
1935 de Duitse schrijfwijze van zijn naam gebruikte en die was ... Ernst Grünfeld!  
Later op oudere leeftijd (63-65-67 jaar) zou deze Gereben nog voor Zwitserland deelnemen aan de 
Schaakolympiade van '70 - '71 en '74. Er is dus nog hoop voor de ouderen onder ons.

Gereben - De Groot (München 1936) of De Groote ontsnapping
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 d5 4.Lg5 Lb4+  Deze 
Lb4  leidt  naar  het  Ragozin  Complex  dat 
midden jaren 30 tot ontwikkeling kwam. 
5.Pc3 dxc4  en dit is de Weense variant
XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+psn-+&
5+-+-+-vL-%
4-vlpzP-+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

de Ragozin, Weense variant 

6.e4  c5  7.e5  cxd4  8.Da4+  Pc6  9.0–0–0 
Diagram 
XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+n+psn-+&
5+-+-zP-vL-%
4Qvlpzp-+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

 Vreselijk scherp spel. 
Het zwarte Pf6 hangt. Wat speel je met zwart ? 

6 Fédération Internationale d'Echècs opgericht in 1924 te Parijs
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9...Ld7!  dit  ontpent  pion  d4  waardoor  er 
effectief 10...dxPc3 dreigt 
10.Pe4  de juiste zet want na 10.exPf6?! gxf6 
krijgt zwart de bovenhand. Diagram na 10;Pe4
XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpp+l+pzpp'
6-+n+psn-+&
5+-+-zP-vL-%
4QvlpzpN+-+$
3+-+-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. Zie je nog een redding ?   

Een  vreselijk  complexe  stelling  en  het  lijkt 
erop dat zwart een stuk verliest. 
10...Le7!! De Groot had enkele ronden eerder, 
tegen  de  Joegoslaaf  Broeder,  reeds  dezelfde 
stelling  op  het  bord  gehad  maar  ....  toen 
speelde hij met wit. Zwart (Broeder) koos toen 
voor  het  mindere  10...b5  maar  (ook)  die 
scherpe partij eindigde remise. 
11.exf6 gxf6 12.Lh4 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpp+lvlp+p'
6-+n+pzp-+&
5+-+-+-+-%
4Q+pzpN+-vL$
3+-+-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

Onze professor staat een stuk achter maar hij 
heeft er wel 3 pionnen voor. 

Hoe zou jij nu verder zetten ? Zwart aan zet. 

12...Pb4!? de huidige theorie geeft voorrang 
aan Tc8, maar ook het gespeelde is niet echt 
slecht. Het blijft een tactisch kluwen waar 
beide spelers snel een misstap kunnen maken. 
13.Dxb4 zowat het enige want op 13.Da3 
komt natuurlijk 13...Pd3+ 
13...Lxb4 14.Pxf6+ Kf8 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wq-mk-tr(
7zpp+l+p+p'
6-+-+psN-+&
5+-+-+-+-%
4-vlpzp-+-vL$
3+-+-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 

15.Txd4! de juiste keuze want nu wint wit een 
3e  stuk  (Ld7)  voor  zijn  geofferde  Dame 
waarna  het  materiaal  evenwicht  bijna  is 
hersteld. 
15...Da5 16.Pxd7+ Ke8 17.Pf6+ Kf8 18.Pe5 
h5 met deze zet wil zwart vooral na 19.Ped7+ 
Kg7  de zet 20.Tg4+ verhinderen 
19.Ped7+?!  Later ontdekte men dat 19.Lxc4! 
beter is. 
19...Kg7  20.Lxc4  Thc8  21.Kb1  Lc3!?  erg 
vindingrijk gespeeld  22.Te4 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+r+-+-+(
7zpp+N+pmk-'
6-+-+psN-+&
5wq-+-+-+p%
4-+L+R+-vL$
3+-vl-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+K+-+-+R!
xabcdefghy

 Zwart aan zet.
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22...Lxb2!! heel mooi, zwart gaat 100% voor 
de aanval want anders gaat hij ten onder 
vanwege de erg aanvallend opgestelde witte 
stukken.  
23.Kxb2 Dd2+ 24.Kb1 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+r+-+-+(
7zpp+N+pmk-'
6-+-+psN-+&
5+-+-+-+p%
4-+L+R+-vL$
3+-+-+-+-#
2P+-wq-zPPzP"
1+K+-+-+R!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 

24...b5!!  dit  opent  de  c-lijn  wat  zeer 
onaangenaam is voor Kb1 
25.Lb3  Dd3+ 26.Ka1  Dc3+  en  remise  door 
eeuwig schaak. Zwart ontsnapt dus mooi aan 
een nederlaag door ... De Groote ontsnapping.

Antwoord op vraag 1 - 2  - 3 :

1.  Er  speelden per  ronde 20 ploegen  (eentje 
was bye), dus waren er 10 ontmoetingen. Elke 
ontmoeting werd op 8 borden gespeeld, maakt 
80 partijen per ronde. Er waren 21 rondes, dus 
maakt dit in totaal 1680 partijen.

2.  de toenmalige  Wereldkampioen was ...  de 
Nederlander Max Euwe ! Hij versloeg immers 
in  1935 Aljechin,  maar hij  moest die  titel  in 
1937 terug afstaan aan diezelfde Aljechin.

3. De Belgische schaakbond in 1936 ongeveer 
500 leden. In 1924 waren dit er nog 736. 
Bron : L'échiquier 1936 pagina 1563

K.S. Pion Aalst organiseert: 1e editie Rapidtornooi in Aalst

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

Tempo:  25min k.o. 

Speeldata: 26/10, 28/12, 22/02, 19/04. 
Elke avond worden er 4 partijen gespeeld.
De wedstrijden vangen aan om 20 uur. 

Aanmelden ten laatste om 19:45 (0479 39 55 80 - info@pionaalst.be)

Inschrijven kan ten allen tijde
Inschrijvingsgeld: 5 euro voor alle 4 van onze rapidavonden

Prijzenpot:  1ste prijs 25euro. 2de prijs 20euro. 3de prijs 15euro.

Meer info op …     http://pionaalst.be/

P
 
In de vorige VSD stond een oplijsting van de sterke prestaties van de Young
Red Pawns. Nog vermelden dat ook Annelies Vitharana (-14 jaar) een mooie 

eerste plaats behaalde in het B tornooi (141 deelnemers) in het Franse 
Dieppe (20 tot 27 aug) met een TPR van 1907 elo !!

http://pionaalst.be/ajuintornooi-reglement.php
mailto:info@pionaalst.be
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Zwakke beestjes
Een gouden tip, ga in je stellingsonderzoek altijd op zoek naar de zwakke beestjes. 
Eens gevonden, stel je dan de vraag of je daar kan van profiteren.

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-zp-vlpzpp'
6-snp+-+-+&
5+-+p+-+-%
4-+PzPp+-+$
3+-sN-zP-+P#
2PzP-+QzPP+"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet 7

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7zp-wqn+pvlp'
6-+nzp-+p+&
5+-zp-+-+-%
4-+P+PzP-zP$
3+-zP-wQ-+-#
2P+-+-+LsN"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet 8

7 Bij zwart is pion c6 erg zwak....
Wit kan hem onverwacht veroveren met 
1.c5!   Pd7   (1...Pc4?  2.b3 Pa5 3.Da6 en 
stukwinst of 1...Pc8? 2.Da6 Dd7?  3.Db7 
stukwinst) 2.Da6 en de buit is binnen want 
2...Pb8 faalt op 3.Db7.

8 Bij wit is pion c4  (en c3) erg zwak. Zwart 
wint dan ook een pion met 1...Pb6!    2.Dd3   
Pa4 en pion c4 gaat verloren. 

XABCDEFGHY
8-+-+-+qmk(
7sn-+-+p+-'
6-+l+pzP-zp&
5+psNpzP-zpP%
4-zP-zP-+-+$
3+-zP-+-mK-#
2-+Q+-+-+"
1+L+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet 9

XABCDEFGHY
8-+-wq-+-+(
7+-zpl+-trk'
6-zp-zp-vl-zp&
5+N+P+p+-%
4-zPPsNpzP-sn$
3+-+-wQ-zP-#
2R+-tRLmK-zP"
1tr-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet 10

9 Bij zwart is pion h6 een zwak beestje. 
Hoe dit aanvallen is de vraag. 
Wit lost dit op met 1.Pd3!! en zwart heeft 
weinig zinvol tegen  2.Pf2 en 3.Pg4. 
Hij kan eventueel 1...Dh7 proberen doch 
dan volgt er  2.Da2 Pc8  3.Pf2 en weer gaat 
pion h6 verloren.

10 Wit heeft een zwakte op b4 en ... h2 maar 
het zwarte Ph4 en Ta1 "hangen". 
Met 1...Th1! komt wit in grote 
moeilijkheden. Merk op dat 2.gxPh4?? 
Lxh4 Dameverlies betekent.
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Zie je nog een redding ?
Het vinden van onvermoede reddingen vraagt enige fantasie en een goed stellingsonderzoek.

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+-+nzp-+p'
6-+-+-+p+&
5+-+P+p+-%
4-+p+N+R+$
3+-zP-+-+P#
2r+-+-zPPmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Red 1 : Wit aan zet. Opwarming.

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7+-zp-+pzpp'
6-zpn+-+-+&
5zp-+P+-tR-%
4-+P+q+-+$
3+-+-vL-+-#
2PwQ-+-zPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Red 2 : Is er nog redding voor zwart ?

XABCDEFGHY
8-+r+kvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-wqn+psn-+&
5+L+psN-+P%
4-+-zPl+P+$
3+-sN-+P+-#
2PzPP+-+-+"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Red 3 : Zwart aan zet. 
Zie je nog een redding ?

XABCDEFGHY
8r+-tr-+-+(
7wq-+-+pmk-'
6-+-tR-+pzp&
5+-snPzp-+-%
4-+Pzp-zPP+$
3+-+Q+-+P#
2PtR-+-+L+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Red 4 : Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8-trl+-+-+(
7zp-+-+-vlk'
6-+-zp-+-zp&
5+pzp-zpr+-%
4-+-+-+-wq$
3+-+P+-+L#
2PzPPvL-+-mK"
1tR-wQN+R+-!
xabcdefghy

Red 5 : Wit aan zet zit in grote problemen. 
Zie je nog een redding ?

XABCDEFGHY
8-+k+r+-+(
7zplzp-+-+p'
6-zpn+p+p+&
5+L+-+-wq-%
4-+-+P+-+$
3+-wQ-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-mKR+R+-!
xabcdefghy

Red 6 : Miljaarde !! Zwart speelde net Dg5+ 
met dubbelaanval op Lb5. Heeft wit nog iets ?
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Red 1 : Met 1.Tf5! kan wit voorlopig gelijke tred houden en materiaalverlies vermijden.

Red 2 : Zwart heeft 2 problemen, Pc6 en Dxg7#. 
De enige goede verdediging is  1...f6! (tegenaanval en onderbreken matdreiging)

Red 3 : Zwart kan zich redden met 1...Lxc2! omdat er na 2.DxLc2? Dxd4+  en 3...DxPe5 
zou volgen.

Red 4 : Wit kan de partij redden met 1.De2! zodat hij na 1...TxTd6  2.Dxe5+ Tf6  3.g5 
zijn materiaal kan terug winnen.

Red 5 : Zowel na 1.TxTf5? LxTf5 als na 1.Pe3? Th5 (of Tf4) mag wit naar de analyse-
zaal.
Het is enkel na 1.Le1!!   Dh5  2.TxTf5 LxTf5  3.Pf2   dat wit nog leeft.

Red 6 : Wit kon zich nog redden met 1.Dd2! omdat er na 1...DxLb5? gewoon 2.Dd7+ 
Kb8  3.DxTe8+ volgt

te Luxemburg : 5500€ prijzengeld  !

ga snel naar www.openterresrouges.lu

http://www.openterresrouges.lu/
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Rio de Janeiro-variant : oorsprong benaming
Marcel Van Herck

In het vorige nummer van 1 september wordt de zet 5...Le7 in de Berlijnse Verdediging van het 
Spaans ten onrechte de Rio de Janeiro-variant genoemd.  Die benaming is voorbehouden voor de 
verdere subvariant 1.e4 e5  2.Pf3 Pc6  3.Lb5 Pf6  4.0-0 Pxe4  5.d4 Le7  6.De2 Pd6  7.Lxc6 bxc6 
8.dxe5 Pb7 9.Pc3  0-0  10.Te1 Pc5  11.Pd4 Pe6  12.Le3 Pxd4  13.Lxd4 c5  14.Le3 d5.

Begin vorige eeuw analyseerde Emanuel Lasker deze variant in het Franse tijdschrift “La Stratégie” 
en ik vermoed dat daar de naam voor het eerst gebruikt werd.  Maar van waar komt de benaming?

In de “Dictionnaire de Echecs” van Le Lionnais en Maget lees ik “Cette ligne, découverte par un 
amateur brésilien, le Dr. Caldas Vianna, a longtemps été considérée comme la suite la plus correcte 
de la Défense berlinoise du Lopez.”  In de match Tarrasch-Lasker van 1908 is de variant inderdaad 
een aantal keer op het bord gekomen.  Kasparov schrijft in “My Great Predecessors” bij zijn 
bespreking van een partij uit die match over 13...c5! het volgende: ‘The move in the game is the 
start of the Vianna variation, named the “Rio de Janeiro Variation” after the player’s home.’ (Keres) 
A year before the match, Teichmann brought the ‘Brazilian” idea 13… c5! from a tour of South 
America.  As Lasker wrote, ‘this defence has come into theory, to settle there for a long time.’

Wie was nu die Braziliaanse amateur?  Met wat googelen ben ik wat meer te weten gekomen.      
João Caldas Vianna,  4/9/1862 - 4/10/1931  ( op sommige Braziliaanse sites wordt zijn naam met 
1 n gespeld ) was een telg uit een adellijke familie.  Zijn grootvader is nog gouverneur geweest van 
de provincie Rio de Janeiro, zijn vader was burggraaf van Pirapetinga en goed bevriend met de 
keizer.  Hij heeft veel gedaan ter bevordering van het schaken zoals schaakclubs stichten, rubrieken 
schrijven in kranten enz.   Ook schaakproblemen heeft hij gecomponeerd.  Hij was lange tijd de 
sterkste speler van Zuid-Amerika.  Tegen Teichmann heeft hij een match gelijk gespeeld.  Een van 
zijn partijen werd bekend onder de naam van “Imortal Brasileira”.  Die heb ik kunnen terugvinden. 
Leuk om na te spelen, helemaal in de romantische stijl van de 19e eeuw.  Een mooie slotcombinatie 
die jammer genoeg niet helemaal correct is, maar ja, dat was de partij Anderssen – Kieseritzky ook.

Imortal Brasileira
Joao Caldas Vianna - Augusto Silvestre Paes de Barr (Rio de Janeiro BRA, 1900)

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.b4 het scherpe 
Evans gambiet  4...Lxb4 5.c3 La5 6.d4 exd4 
7.0–0  d6  8.Db3  Df6  9.e5  dxe5  10.Te1  Ld7 
11.Lg5 Df5 12.Pxe5 Pxe5 13.f4 f6 14.Dxb7 
Td8 15.fxe5 fxg5 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-trk+ntr(
7zpQzpl+-zpp'
6-+-+-+-+&
5vl-+-zPqzp-%
4-+Lzp-+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+-+PzP"
1tRN+-tR-mK-!
xabcdefghy
 Hoe krijgt wit aan zet, dynamische 

compensatie voor het geofferde materiaal ? 

16.Tf1!! Dit opent meer open lijnen zodat Ke8 
makkelijker kan opgejaagd worden. 
16...Dxe5 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-trk+ntr(
7zpQzpl+-zpp'
6-+-+-+-+&
5vl-+-wq-zp-%
4-+Lzp-+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+-+PzP"
1tRN+-+RmK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet 
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17.Pd2!!  blijkbaar  weer de enige zet  die wit 
kleine kansjes geeft. 
Zwart kan nu via 17...De3+ 18.Kh1 Dxd2 een 
bijkomend stuk winnen doch dan krijgt hij een 
afschuwelijke aanval  over zich heen middels 
19.Tae1+ enz.. De leuze die wit hier hanteert is 
dus "Stukontwikkeling (vooral Ta1) ten allen 
prijze"  en  dit  omdat  Ke8  nog  in  de 
gevarenzone zit. 
17...Pe7 18.Tae1 Dc5 19.Lf7+ Kf8 20.Lg6+ 
Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-tr-mk-tr(
7zpQzplsn-zpp'
6-+-+-+L+&
5vl-wq-+-zp-%
4-+-zp-+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+-sN-+PzP"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy

 Kies uit 20...Lf5 of 20...Kg8 

20...Lf5  de  juiste  keuze  want   20...Kg8?? 
21.Db3+  Dd5  22.Dxd5+  Pxd5  23.Lf7+  Kf8 
24.Lxd5+ Lf5 25.Txf5# loopt mat 
21.Lxf5  Pxf5  22.Pe4  Db6  23.Txf5+  Kg8 
Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+ktr(
7zpQzp-+-zpp'
6-wq-+-+-+&
5vl-+-+Rzp-%
4-+-zpN+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+-+PzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet speelt een onsterfelijke zet.
Kan jij hem vinden ?

24.Pd6!! een erg mooie zet want zwart kan dit 
paard niet slaan, noch met Db6 en noch met 
Td8  of  pion  c7  op  straffe  van  mat  gezet  te 
worden  via  respectievelijk  25.Db3+  enz.  of 
25.Td8# of 25.Df7# . Bovendien kan zwart nu 
ook  niet  24...Dxb7  spelen  omdat  hij  dan  na 
25.Pxb7 materiaal verliest.
24...dxc3+  25.Kh1  h6  een  luchtgat  zodat 
zwart nu wel Pd6 bedreigt. 
26.Dd5+  Kh7  27.De4  Kg8  28.De6+  Kh7 
Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-tr(
7zp-zp-+-zpk'
6-wq-sNQ+-zp&
5vl-+-+Rzp-%
4-+-+-+-+$
3+-zp-+-+-#
2P+-+-+PzP"
1+-+-tR-+K!
xabcdefghy

 Wit aan zet 

29.Tf6!! weer een kanjer van een zet. 
Wit dreigt nu 30.Txh6+ en 31.Df7#.
29...Thf8 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-tr-tr-+(
7zp-zp-+-zpk'
6-wq-sNQtR-zp&
5vl-+-+-zp-%
4-+-+-+-+$
3+-zp-+-+-#
2P+-+-+PzP"
1+-+-tR-+K!
xabcdefghy

 Wit aan zet geeft mat. Hoe ? 

30.Df5+ Kg8 31.Txf8+ Txf8 32.Dxf8+ Kxf8 
[of   32...Kh7  33.Df5+  g6  34.Df7+  Kh8 
35.Te8#] 33.Te8# met bijzondere dank aan het 
moedige  strijdros op d6
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Jeugd-info
Criteria voor Elite Jeugdschakers

- Secondair Onderwijs

(1) ofwel op basis van Elo-criteria : <11j 1800 Elo; <12j 1850 Elo, <13j 1900 Elo enz. 
waarbij de Elo de hoogste Nationaal of FIDE-kwotering is van het afgelopen schooljaar en 
de leeftijd deze op datum van aanvraag is

(2) ofwel op basis van Nationale prestatie zijnde 1e op het laatste VSF-Kamp in zijn/haar 
reeks of hoger of top 3 op laatste KBSB-Kamp in zijn/haar reeks of hoger + minimum Elo 
van <11 j 1650 Elo,  <12j  1700 Elo, <13j 1750 Elo enz.  waarbij de Elo de hoogste 
Nationaal of FIDE-kwotering is van het afgelopen schooljaar en de leeftijd deze op datum 
van aanvraag is

- Universitair en Hoger Onderwijs 

Studenten kunnen per academiejaar bij VSF een attest 
elite Jeugdschaker aanvragen indien zij voldoen aan 
volgende cumulatieve criteria:

• als regelmatige student zijn ingeschreven 
bij een Vlaamse universiteit of Vlaamse 
hogeschool

• lid zijn van VSF, via een kring en liga

• op de Belgische elolijst staan van Fide

• minstens   de titel van Fide meester bezitten of een nationale rating van 2350 elo bezitten.

• minstens 25 partijen gespeeld te hebben de laatste 12 maand, welke verwerkt werden 
voor fide-elopunten

• uitkomen in de eerste of tweede divisie van een Nationale Interclubcompetitie

• de afgelopen 3 jaar minstens 1 keer deelgenomen hebben aan een Vlaams of Belgisch 
individueel kampioenschap

Aanvragen tot Elite Jeugdschaker moeten aan de VSF-jeugdleider worden overgemaakt.

VSF JeugdInterliga
Dankzij de positieve inzet van alle jeugdleiders (Liga en VSF) kan er uitgepakt worden met dit 
nieuwe initiatief dat hopelijk tot een vaste waarde zal uitgroeien.

De VSF Interliga wordt in twee reeksen gespeeld: -16 (U16) en -25 (U25). 
De Liga-ploegen bestaan uit 6 spelers per reeks. Liga jeugdleiders maken de selectie op basis van 
ELO. De -16 jarige spelers kunnen in de hogere reeks geselecteerd zijn op basis van ELO.
Er kunnen 6 ploegen per reeks worden ingeschreven, een ploeg per Liga en de Kampioensploeg van 
vorig jaar.
Bij de opstart van het toernooi (dit jaar) krijgen Liga’s Antwerpen (U16) en Oost Vlaanderen (U25) 
elk een extra ploeg (= de fictieve kampioensploeg vorig seizoen).
Er zijn 5 speeldagen, één per Liga met 2 partijen per dag, In totaal worden dus 10 partijen gespeeld, 
gespreid over meerdere maanden. Men speelt in het aangeduide lokaal van de thuisspelende Liga.

Geïnteresseerde jeugdspelers nemen dus best snel contact met hun Liga-jeugdleider.


