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Internationaal : Sinquefield cup 2018
Tien supergrootmeesters hadden een treffen van 17 tot 28 augustus in St-Louis USA.
De eindstand was bijzonder want zowel Caruana als Carlsen als Aronian eindigden met 5,5 op 9 op 
de eerste plaats. Ze besloten van geen testmatch te spelen en verdeelden het prijzengeld onder 
elkaar. Meer kan je lezen op https://grandchesstour.org/2018-grand-chess-tour/2018-sinquefield-cup
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Summiere toernooi-kalender 2018
08 Sep Jeugdcriterium Leuven
09 Sep Memorial José en Hilda Tonoli

www.chessclubanderlecht.org
Anderlecht

22 Sep BK Blitz 2018
www.skdworp.be

Huizingen

13 Okt 1e ronde VSF-Beker
 hier inschrijven

VSF-mededelingen
1. VSF wil de oude VSF-archieven (verslagen - notulen - resultaten enz.) niet langer bewaren. Het 
betreft een volume van ongeveer 5m³. Indien iemand interesse heeft aan deze archieven graag snel 
een seintje, zoniet worden ze vernietigd.

2. De VSF-enquête heeft bijna 70-tal reacties opgeleverd. Meer hierover in het volgende nummer.

3. Het BK Experten 2018 werd gewonnen door Mher Hovhannisyan en de clubs 114 - 401 brachten 
de juiste prognose uit. Zij winnen een clubsimultaan met Daniel Dardha, wereldkampioen blitz.

4. De data van het Vlaams jeugdkampioenschap 2019 te Mechelen zijn 09 - 16 en 17 Feb 2019.

5. De VSF-Beker Rapid gaat door op :  13 Okt - 21 Nov - 15 Dec - 19 Jan - 16 Feb - 23 Mar.
Er wordt gespeeld in ploegen van 4 en er zijn 3 reeksen: "Open,  <2000 en <1700". 
Deelname is gratis. Reglement en inschrijven tot 30 Sep 2018 doe je hier.

KBSB
KBSB heeft een nieuwe Verantwoordelijke Nationale toernooien. 
Sergio ZAMPORA (sergio.zampora@gmail.com  GSM 0496-214673) neemt over van Luc Cornet 
die deze zware taak jarenlang prachtig heeft uitgevoerd.

Waar vind ik toernooi-resultaten ?
Indien de uitslagen gepost zijn op Internet kan je ze terug vinden op hetzij:

  -  http://chess-results.com/fed.aspx?lan=1&fed=BEL voor Swiss Manager

  - of voor SWAR programma op KBSB-site "Toernooi resultaten server" 
    of via  https://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/GestionSWAR/SwarResults.php

      Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie

https://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/GestionSWAR/SwarResults.php
http://chess-results.com/fed.aspx?lan=1&fed=BEL
https://docs.google.com/document/d/1tnf57Cdpgij-CUTjsLJSSdY_l30681azCyJTuJzaWbo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tnf57Cdpgij-CUTjsLJSSdY_l30681azCyJTuJzaWbo/edit?usp=sharing
http://www.skdworp.be/
http://www.chessclubanderlecht.org/
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BK 2018
Het Belgisch Kampioenschap 2018 werd van 28 juli tot 04 augustus in Charleroi georganiseerd. 
Naast de klassieke Experten-reeks had men de Open-reeks opgedeeld in 3 delen, Open A- Open B 
en Open C, wat toch wel in totaal 256 spelers kon bekoren die zich tijdens een fameuze hitte golf 
achter het schaakbord probeerden te verfrissen. De gedetailleerde uitslagen en partijen van de 
Experten en de 3 Open-reeksen kan je aflezen op www.tipc.be . 

De Experten-reeks was sterk bezet met o.a. 5 
spelers tussen 2450 en 2531 Elo maar dit 
weerhield Mher Hovhannisyan niet om 
onbedreigd kampioen te worden met een bijna 
perfecte score van 8 op 9 !  Hij scoorde 
hiermee een GM-norm en volgt zichzelf dus 
op want ook in 2017 was hij de sterkste.

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+ptR-+-zp-'
6-tr-+p+-zp&
5+l+-+p+-%
4p+-+-zPPwQ$
3zP-+p+-+-#
2-zP-+-+LzP"
1+-+qtR-mK-!
xabcdefghy

Quentin Fontaine - Mher Hovhannisyan
Zwart aan zet.

Na 38...DxTe1+  39.DxDe1 d2  40.Dd1 Le2 
stond zwart gewonnen.

Er zijn een tachtigtal partijfragmenten 
uitgewerkt van deze Experten-reeks, maar ik 
kan die bij gebrek aan plaats niet brengen. 
Bij wijze van testcase heb ik ze uitgewerkt 
in .pgn vorm zodat je ze kan naspelen op het 
scherm met behulp van een schaakprogramma 
of een pgn-viewer (online of offline). 
Een nieuwe interactieve ervaring ! 
Pgn-files aanvragen via testcase pgn-file

In de Open A reeks won GM Gurevich met 7,5 
op 9, maar wist FM Glen De Schampheleire 
met 7 op 9 een sterke gedeelde 2e plaats te 
bemachtigen met tal van GM en IM achter 
zich en scoorde hij tevens een IM-norm. In 
deze reeks wist trouwens ook Hanne Goossens 
een WIM-norm te behalen.

Twee korte fragmenten uit die Open A reeks.
XABCDEFGHY
8-+lwq-trk+(
7+p+-+pzp-'
6p+-zp-snnzp&
5+-+Pzp-+-%
4-wQ-+P+-+$
3+-+-vLNsNP#
2P+r+-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
Hanne Goossens - Laurent Huynh

Wit aan zet.

Het valt niet op, maar Tc2 heeft enkel nog c7 
als veilig vluchtveld. Vandaar dat wit hier 
prompt 21.Lb6! De7  22.Db3! speelde en 
zwart verloor materiaal en later ook de partij.

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+p+-sn-vlp'
6p+n+-+-+&
5+-+-zpp+-%
4N+Pzp-+-+$
3+-+L+Q+P#
2PzP-+-zPPvL"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Sterre Dauw - GM Miezis
Wit aan zet. Wat dreigt ? Hoe anticiperen ?

Je hebt natuurlijk gezien dat er 18...e4 en 
stukverlies dreigt. Dauw anticipeerde dit met 
het verrassende 18.c5! zodat hij na 18...e4 
19.Lc4+ een gelijke stelling kon behouden.

https://docs.google.com/document/d/1JrA9DypYlEou1sltx0lZyphOzraTmsmsLwZ6jqXW1xE/edit
http://www.tipc.be/
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Belg verslaat Kasparov !
In de A-reeks wist Glen De Schampheleire een mooie prestatie neer te zetten. Hij verloor enkel van 
de winnar Gurevich en hij kon zelfs met een gelukje Kasparov verslaan. (Niet de wereldkampioen, 
maar wel een naamgenoot). Hierbij een korte analyse van deze partij waarbij Glen zich vanuit een 
moeilijke situatie naar een beter Toreneindspel knokt. 
Geniet je even mee ? (Eveneens interactief beschikbaar via .testcase pgn-file)

De Schampheleire, Glen (2347) - Kasparov, Sergey (2449) BK 2018 A-reeks (8.3)

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pf3 Pf6 4.Pc3 a6 5.a4 e6 
6.Lg5  Le7  7.e3  a5  8.Le2  0–0  9.0–0  Pa6 
10.Db3  Pb4  11.Pa2  Pxa2  12.Dxa2  Pd7 
13.Lxe7  Dxe7  14.Tab1  dxc4  15.Dxc4  e5 
16.b4  exd4  17.Dxd4  axb4  18.Dxb4  Dxb4 
19.Txb4  Pc5  20.Ta1  Ta5  21.Pd4  Ld7 
22.Tab1 Tfa8 23.Pb3 Pxb3 24.T1xb3 b5
XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-+l+pzpp'
6-+p+-+-+&
5trp+-+-+-%
4PtR-+-+-+$
3+R+-zP-+-#
2-+-+LzPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet.

25.axb5?   een  fout,  maar  enkel  als  je  de 
volgende zet van zwart kan vinden. Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-+l+pzpp'
6-+p+-+-+&
5trP+-+-+-%
4-tR-+-+-+$
3+R+-zP-+-#
2-+-+LzPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 

25...c5!  zwart  wil  immers  Ta1 schaak geven 
maar wil niet dat wit daarop Tb1 kan spelen, 
dus verjaagt zwart eerst een toren op de b-lijn. 
26.Te4 Ta1+ 27.Lf1 Lf5 jaagt de toren op die 
nu moet opletten waar hij naartoe gaat. 
XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-+-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+Pzp-+l+-%
4-+-+R+-+$
3+R+-zP-+-#
2-+-+-zPPzP"
1tr-+-+LmK-!
xabcdefghy

 Kies uit 28.Te7 of 28.Tf4. 

28.Tf4!  de juiste  keuze.  Fout  is  28.Te7? c4! 
29.Tc3 Ld3! en materiaal verlies. 
28...Le6 29.Tb2 Tc1 maakt plaats voor T8a1 
30.h4 Taa1 31.b6 Txf1+ 32.Kh2 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+pzpp'
6-zP-+l+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+-tR-zP$
3+-+-zP-+-#
2-tR-+-zPPmK"
1tr-+-+r+-!
xabcdefghy

 Kies uit 32...Tfb1 of 32...Tab1. 

https://docs.google.com/document/d/1JrA9DypYlEou1sltx0lZyphOzraTmsmsLwZ6jqXW1xE/edit
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32...Tab1? een blunder die de winst weg geeft. 
Zwart dacht hier nochtans bijna 3 min na, en 
laat wit hier nu ontglippen. Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+pzpp'
6-zP-+l+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+-tR-zP$
3+-+-zP-+-#
2-tR-+-zPPmK"
1+r+-+r+-!
xabcdefghy
 Wit aan zet. Is er nog een redding ? 

33.Tfb4!  en  plotseling  staat  wit  (bijna) 
gewonnen want de b6-pion is nauwelijks nog 
te  stoppen.  Indien  zwart  32...Tfb1!  had 
gespeeld  zou  hij  nu  op  33.Tfb4  TxTb2 
34.TxTb2 Ta8! kunnen spelen  wat makkelijk 
moet winnen met het stuk meer. 
33...Txb2 34.Txb2 Lc8 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+l+-+k+(
7+-+-+pzpp'
6-zP-+-+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+-+-zP$
3+-+-zP-+-#
2-tR-+-zPPmK"
1+-+-+r+-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 

35.Td2! zeer slim gespeeld. Na het "normale" 
35.b7 Lxb7 36.TxLb7 krijgen we een Toren-
eindspel met 4 tegen 4 pionnen. Nu bereikt wit 
een Toreneindspel met 1 pion meer. 
35...Kf8 36.Td8+ Ke7 37.Txc8 Tb1 38.Txc5 
Txb6 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-mkpzpp'
6-tr-+-+-+&
5+-tR-+-+-%
4-+-+-+-zP$
3+-+-zP-+-#
2-+-+-zPPmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Een Toren-eindspel met 1 pion meer is niet zo 
makkelijk  te  winnen.  Gelukkig  staan  er  nog 
meerdere pionnen op het bord wat de kans op 
winst verhoogt. Immers, hoe minder pionnen, 
hoe groter de kans op remise. 39.g4 h6 40.Kg3 
g6  41.h5  g5  42.Te5+  Kf6  43.Tf5+  Kg7 
44.Kf3 Tb4 45.Td5 Tb2 46.Td6 Ta2 47.Kg3 
Ta3  48.Kg2  Ta4  49.Td4  Ta2  50.Kf1  Tb2 
51.Ke1 Ta2 52.Td2 Ta4 53.Td4 Ta2 54.Td2 
Ta4  55.f3  Ta3  56.Ke2  Tb3  57.Tc2  Ta3 
58.Kd2 Tb3 59.Tc3 Tb4 60.Kd3 Ta4 61.Tc4 
Ta3+  62.Ke4  Ta5  63.Td4  Ta3  64.Td5  Tb3 
65.f4  gxf4  66.exf4  Tb1  67.Kf5  Tf1  68.Td6 
Tb1 69.g5 Tb5+ 70.Kg4 hxg5  71.h6+ Kh7 
72.f5  Tb1  73.Kxg5  Tg1+  74.Kf6  Kxh6 
75.Kxf7+ Kh7 76.Td7?  winnend is 76.f6!
76...Ta1 77.f6 Ta2 78.Te7 Ta6? verliezend
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-tRK+k'
6r+-+-zP-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 

79.Kf8+ Kh8 80.f7 Kh7 81.Te2 Ta8+ 82.Ke7 
Ta7+ 83.Kf6 Ta6+ 84.Te6 en opgave.
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Overlijden IM Ronny Weemaes (1955 -2018)
Begin augustus circuleerde het droevige nieuws dat de Belgische IM Ronald 
Weemaes overleden was. Ronny is net geen 63 jaar geworden, maar was al 
sinds begin 2011 geveld door een hersenbloeding. Hij herstelde nooit 
helemaal van deze mokerslag en dus zagen we hem ook nooit meer op een 
schaakevent. Ronny was een prettige kerel die graag grapte en aangenaam in 
omgang was. Ikzelf heb 2 keer tegen hem gespeeld en ik herinner me dat er 
zich bij onze eerste ontmoeting (ergens jaren '80) een klein incidentje was. 
Om mijn schaakdenken beter in kaart te brengen had ik toen de gewoonte 
van na het uitvoeren van mijn zet, achteraan op mijn notatieformulier soms 
kleine tekens aan te brengen waardoor ik aangaf aan welke principes ik zoal 
gedacht had. Toen Ronny dit zag ging hij naar de toernooi-leiding en deed er zijn beklag. 
Dit incidentje werd in der minne opgelost en het is toen dat ik geleerd heb dat je buiten de 
gespeelde zetten, geen enkele notitie mag aanbrengen op je notatieformulier.

Op het Internet vond ik:
- een autobiografie waarin Ronny zijn schaakcarrière beschreef 

http://www.skdeurne.be/Nieuws/Ronny%20W%20autobiografie.php
- een mooi In memorial artikel van Hans Secelle

http://www.skdeurne.be/Nieuws/Ronny%20W%20Hulde.pdf
- een geactualiseerd artikel op wikipedia
            https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronny_Weemaes

Een korte synthese uit deze 3 bronnen:

Ronny is zowat in elke jeugdcategorie Nationaal kampioen 
geweest en als senior ook twee keer Kampioen van België 
geworden (1977 Oostende en 1981 St-Niklaas). 

Verder behaalde hij ook tal van kampioenstitels in 
snelschaak. 

                                                                                                  Richard Meulders - Ronny Weemaes
                                                                                                                             BK 1981
Ronny was een Belgische topspeler die aan maar liefst 
7 verschillende Olympiades deelnam.
In 1988 (Thessaloniki) behaalde hij op het 4e bord zijn beste 
persoonlijke score van 7 op 9 (TPR 2483) wat hem zelfs een bronzen 
medaille opleverde (zie afbeelding). Hij behaalde hierdoor ook zijn 3e 
IM-norm en was vanaf toen (een trotse) Internationaal Meester. 

Hij oogste ook een mooi succes in Moskou 1994 waar hij tegen 5 IGM 
een 50% score behaalde waaronder Super GM Speelman en een TPR 
van 2487 kon neerzetten.

Ronny kon ook genieten van een bijzondere moment waarbij hij tegen de wereldkampioen Garry 
Kasparov mocht spelen.  Ter afsluiting van een schaaktoernooi te Cannes (Feb 1988) gaf Garry 
Kasparov er immers een TV-simultaan tegen 10 schakers over de hele wereld en voor Belgie zat 
Ronny Weemaes achter de zwarte stukken (zie artikel Positioneel spel P6).

vaarwel Ronny

Er volgen nu enkele artikels gevormd met partijen van Ronny.

Foto: Luc Michiels

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronny_Weemaes
http://www.skdeurne.be/Nieuws/Ronny%20W%20Hulde.pdf
http://www.skdeurne.be/Nieuws/Ronny%20W%20autobiografie.php
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Ronny : partij-analyse
Weemaes, Ronald - De Jonghe, Bruno
Belgisch Kampioenschap Oostende (7), 27.07.1977
1.e4 c5 2.f4 Pc6 3.Pf3 g6 4.Pc3 Lg7 5.g3 d6 
6.Lg2 e6 7.d3   een typische opstelling in de 
Gesloten Siciliaan waarbij wit zal proberen op 
de Koningsvleugel aan te vallen. Hier kent de 
partij echter een volledig ander verloop.
XABCDEFGHY
8r+lwqk+ntr(
7zpp+-+pvlp'
6-+nzpp+p+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+PzP-+$
3+-sNP+NzP-#
2PzPP+-+LzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

 Kies uit 7...Pf6 of 7...Pge7. 

7...Pge7  de theoretische aanbeveling wanneer 
zwart  e6 heeft  gespeeld.  Er  zijn  dan  ook 
honderden partijen met Pge7 en maar enkele 
met  Pf6.  Met  7...Pf6  wordt  Lg7  verblind 
waardoor zwart moeilijker tot tegenspel komt.
8.Le3 0–0 9.0–0 Tb8  het zwarte plan is van 
b5-b4 te spelen en zo de invloed van Lg7 nog 
te vergroten. 10.Dd2 b5 Diagram 
XABCDEFGHY
8-trlwq-trk+(
7zp-+-snpvlp'
6-+nzpp+p+&
5+pzp-+-+-%
4-+-+PzP-+$
3+-sNPvLNzP-#
2PzPPwQ-+LzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 

11.d4  een beetje a-typisch omdat wit meestal 
die  pion  op  d3  laat  staan  in  de  Gesloten 
Siciliaan. De reactie van zwart hierop is echter 
niet zo sterk. 
11...Pa5?! Diagram 
XABCDEFGHY
8-trlwq-trk+(
7zp-+-snpvlp'
6-+-zpp+p+&
5snpzp-+-+-%
4-+-zPPzP-+$
3+-sN-vLNzP-#
2PzPPwQ-+LzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 

12.dxc5!  mooi  gerekend  !  Velen  onder  ons 
zouden  b3  gespeeld  hebben  om  Pc4  te 
verhinderen,  maar  Ronny  heeft  goed  gezien 
dat hij mogelijk een pion kan winnen. 
12...Pc4 13.Dc1 verdedigt pion b2 en Le3. 
13...d5 zwart hoopt de c5 pion later te kunnen 
oprapen  want  na  13...dxc5   14.Lxc5  heeft 
zwart weinig tot geen compensatie. Diagram 
XABCDEFGHY
8-trlwq-trk+(
7zp-+-snpvlp'
6-+-+p+p+&
5+pzPp+-+-%
4-+n+PzP-+$
3+-sN-vLNzP-#
2PzPP+-+LzP"
1tR-wQ-+RmK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 
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14.e5  met deze zet geeft wit veld f5 af, maar 
verlamt  hij  Lg7.  Bovendien  zet  hij  zijn 
pionnen  op  zwart  zodat  een  ruil  van  Le3 
minder pijnlijk wordt en Lg2 meer lebensraum 
krijgt.  Tot  slot  schuift  wit  de  stelling  dicht 
zodat Lc8 toch maar een zwak figuur slaat. 
14...b4  15.Pe2  nu  is  veld  d4  goed  onder 
controle.
15...La6 geen onschuldige ontwikkelingszet.
XABCDEFGHY
8-tr-wq-trk+(
7zp-+-snpvlp'
6l+-+p+p+&
5+-zPpzP-+-%
4-zpn+-zP-+$
3+-+-vLNzP-#
2PzPP+N+LzP"
1tR-wQ-+RmK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 
Wat dreigt er ? Hoe anticiperen ?

Er dreigt 16...Pxb2  17.DxPb2 LxPe2.
Vandaar dat wit zich verdedigt met ..... 
16.Te1! gaat uit de La6-straal en verdedigt Pe2 
16...Dc7 Diagram 
XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7zp-wq-snpvlp'
6l+-+p+p+&
5+-zPpzP-+-%
4-zpn+-zP-+$
3+-+-vLNzP-#
2PzPP+N+LzP"
1tR-wQ-tR-mK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 

17.Lf2!  zwart  heeft  deze  loper  niet  willen 
afruilen en nu krijgt  hij  die  gelegenheid niet 

meer.  De  pion  op  c5  is  en  blijft  nu  stevig 
verdedigd door Lf2. 
17...Tfc8 18.Ped4 centralisatie van de stukken 
waarbij  pion c5 nog steeds  taboe  blijft  want 
18...Dxc5?  19.Pxe6 en 20.PxLg7. 
18...Lf8  een  poging  om  pion  c5  terug  te 
veroveren. 
19.Lf1 wit loert naar La6. Er dreigt 20.b3.
19...Db7  zwart verdedigt La6.  Diagram 
XABCDEFGHY
8-trr+-vlk+(
7zpq+-snp+p'
6l+-+p+p+&
5+-zPpzP-+-%
4-zpnsN-zP-+$
3+-+-+NzP-#
2PzPP+-vL-zP"
1tR-wQ-tRLmK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 

20.a3! wit opent bijkomende aanvalslijnen. 
20...Pc6  zwart  had  geen  interesse  aan 
20...bxa3   21.b3  want  21...Pa5   22.Dxa3  of 
21...Pb2 22.Txa3 telkens met materiaal verlies. 
21.axb4 Pxb4 Diagram 
XABCDEFGHY
8-trr+-vlk+(
7zpq+-+p+p'
6l+-+p+p+&
5+-zPpzP-+-%
4-snnsN-zP-+$
3+-+-+NzP-#
2-zPP+-vL-zP"
1tR-wQ-tRLmK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 

22.b3! en zwart geeft op want dit paard heeft 
geen veilige vluchtvelden meer.
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Positioneel spel van Ronny
 

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+-+-+k+p'
6-zpp+pzpl+&
5+psn-+-+-%
4-+-+-+PvL$
3zP-+-+P+P#
2-zPP+L+-+"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy

P1: Wit aan zet. 

XABCDEFGHY
8-+r+k+-+(
7+-+-+-tRp'
6-zpp+p+l+&
5+p+-+p+-%
4nzP-+-+PvL$
3zP-+-+P+P#
2-+P+L+-+"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy

P2:  Wit aan zet. 

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zpp+nzppzpp'
6-+pzp-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-+l+$
3+-sN-+NzP-#
2PzPP+PzPLzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy
P3:  Kies uit 6...LxPf3 of 6...e5. 

XABCDEFGHY
8r+-+rsnk+(
7zp-+-+pvl-'
6-+p+-wqp+&
5zPp+-zp-+p%
4-+Q+P+-+$
3+-+-+-zPL#
2-zPP+-zP-zP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

P4:  Zwart heeft zopas 18...b5 gespeeld. 
Is 19.axb6 e.p. nu positioneel goed of slecht ?

XABCDEFGHY
8-wqr+k+r+(
7zp-+pzppvl-'
6-zpl+n+-+&
5+-+-+-zp-%
4PzPP+P+-zp$
3+-+LvLP+P#
2R+-wQN+P+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

P5:  Zwart aan zet. 
a. Maak een evaluatie met KAMP.

b. Zoek een ontwikkelingsplan waardoor zwart 
eindelijk zijn Torens kan verbinden.
XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+-+pzp-'
6-+nvl-wq-zp&
5+-+-zp-+-%
4-+PzP-+-+$
3zP-+L+N+-#
2-vL-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
P6:  Wit kiest uit 14.d5 of 14.dxe5. 
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P1: Uit Weemaes, Ronald - Lacroix, Bruno  (Nationale Interclub 1999)
28.b4!  dit  veroorzaakt  een  kleine  verzwakking rond Kc1,  doch aangezien  de 
meeste  zware stukken afgeruild  zijn  is  die  verzwakking te  verwaarlozen.  Wit 
verjaagt  Pc5  zodat  hij  nadien  Td7+  kan  spelen  waarna  pion  f6  een 
probleemkindje wordt. 28...Pa4 29.Td7+ Ke8 30.Tg7 f5 zie volgend diagram 

P2: Uit Weemaes, Ronald - Lacroix, Bruno  (Nationale Interclub 1999) 
31.Lf6! wit heeft voorlopig geen aandacht voor Te7+ en Txe6, maar verhindert 
met deze Lf6 de uitbraak Pc3. Zwart speelt dus nu met een stuk minder. 
31...fxg4 32.fxg4 Kf8 33.h4 Le4 34.g5 Lf5 35.h5 e5 36.g6  hxg6 37.h6 g5 38.h7 
Lxh7 39.Txh7 1–0

P3: Uit Weemaes, Ronald - Monaville, Guy (20e Open Gent 1997)
6...Lxf3? positioneel een minder goede zet omdat de pionnenstructuur nog niet 
vast ligt en het dus niet duidelijk is wie een goede of slechte loper zal worden. 
Het slaan van LxPf3 kan enkel overwogen worden indien wit hiervoor met h2-h3 
een  tempo zou geïnvesteerd  hebben  of  indien  er  een  positionele  of  tactische 
compensatie voor aanwezig is. Hier ontbreekt dit en dus is LxPf3 minder goed. 
zwart had dan ook beter 6...e5 gespeeld. 7.Lxf3 g6 8.e4 Lg7 9.Te1 Dc7 10.a4 0–
0 11.De2 e5 12.dxe5 dxe5 13.Dc4 Tfe8 14.a5 Pf8 15.Pd5 Dd6 16.Pxf6+ Dxf6 
17.Lg4 h5 18.Lh3 b5 zie volgend diagram 

P4: Uit Weemaes, Ronald - Monaville, Guy (20e Open Gent 1997)
19.axb6!  de juiste keuze. De reden moet gezocht worden in het feit dat wit zo 
een  tempo  wint  en  nu  druk  kan  zetten  op  de  zwakke  pionnen  van  de 
Damevleugel, en dit met o.a. Le3 terwijl zwart Lg7 niet kan activeren. Op de 
Damevleugel speelt wit dus met een stuk meer wat hem toch ooit voordeel moet 
opleveren.  19...axb6 20.Le3 b5 21.Dc3 Txa1 22.Txa1 Dd6 23.Lc5 Dc7 24.Ta7 
Dd8 25.Df3  1–0

P5: Uit Renet, Olivier (2530) - Weemaes, Ronald (2330) (31st olympiade Moskou 1994)
De  evaluatie KAMP geeft :  K(oning) = Het is niet  duidelijk waar Ke8 veilig 
onderdak kan vinden, maar zolang de lijnen gesloten blijven is er  geen groot 
gevaar. De bescherming rond Kg1 is ook aangetast, maar met Db8 alléén kan 
daar weinig gevaar uit voortkomen.
A(ctiviteit) = de witte stukken staan mogelijk iets actiever, maar de invloed van 
Pe6 en Lg7 compenseren veel. Wit heeft wel een "slechte Ld3" (Maroczy-bind) 
maar zwart heeft zijn Torens nog niet verbonden.
M(aterieel) = gelijk, maar pion g5 "hangt" wel.
P(ionnenstructuur)  =  de  Koningsvleugel  is  zowel  bij  wit  als  zwart  lichtjes 
verzwakt waar zwart de zwarte velden controleert en wit de witte velden.
Conclusie: Voorlopig een gelijke stelling. 

Het  ontwikkelingsplan dat  zwart  hier  verzint  is  eentje  waar  hij  Ke8  naar  f7 
speelt.  Indien zwart echter direct 21...f6 speelt is Lg7 levend begraven dus ... 
21...Le5  Zwart  wil  via  f7-f6  de  stelling  verder  verstevigen,  maar  om  te 
verhinderen dat dit ten nadele van Lg7 zou zijn, wordt die eerst naar een centraal 
veld gespeeld. Vanuit e5 controleert hij nu 2 interessante diagonalen en kan wit 
een eventuele opmars via f4 vergeten. 22.a5 f6 23.axb6 axb6 24.Ta6 Lc7 25.Pc3 
Lb7 26.Ta2 Kf7 27.Lf1 Lc6!? bijzonder sluw ! Het is nu verleidelijk om via 
28.b5 Lb7  29.Dxd7 (??) te spelen doch dan volgt 29...Tgd8 en Dameverlies. 
Indien wit deze misstap enkel opmerkt na 28...Lb7, dan heeft hij ondertussen wel 
de controle van veld c5 afgegeven.  28.Kh1 Le5 29.Ta6 Lxc3 30.Dxc3 b5 31.c5 
Dg3  32.Tea1  g4  33.fxg4  Pg5  34.De1  Pxe4  35.Dxg3  Pxg3+  36.Kg1  Pxf1 
37.Txf1  Ta8  38.Taa1  Txa1  39.Txa1  f5  40.Tf1  e6  41.Tf2  Kg6  42.Tf4  Ta8 
43.gxf5+ exf5 44.Txh4 Ta1+ 45.Kf2 Ta2+ 46.Ke1 Txg2 ½–½
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P6: Uit Garry Kasparov - Ronald Weemaes (TV-simultaan Cannes (Frankrijk) 1988)
Gezien  dit  een  partij  is  tegen  de  toenmalige  wereldkampioen  hierbij  de 
voorafgaande zetten: 1.c4 Pf6 2.Pc3 e6 3.e4 d5 4.e5 d4 5.exf6 dxc3 6.bxc3 Dxf6 
7.d4 c5 8.Pf3 cxd4 9.cxd4 Pc6 10.a3 h6 11.Lb2 Ld6 12.Ld3 0–0 13.0–0 e5? 
positioneel een foute zet die zwart nu in grote problemen brengt. De stelling van 
het diagram is hiermee bereikt.

14.d5! Kasparov maakt natuurlijk de juiste keuze. Wit wil graag de heerschappij 
over het centrum en veel actieve stukken. Na het slappere 14.dxe5?! worden er 
veel stukken geruild en komt zwart niet direct in de problemen.  14...Pb8 15.c5! 
bijzonder knap. Zwart mag de c5-pion hebben, wit slaat dan wel op e5. 15...Lxc5 
16.Pxe5 Df4 17.Tc1 b6 18.Tc4 Dg5 19.h4 Dd8 20.Df3 Dd6 21.Tf4 f5 22.Pc4 
Dd7 23.Te1 Lb7 24.Lxf5 Dxd5 25.Le4 1–0

Belgisch Kampioenschap blitz 2018
5de Memorial Patrick Debast

op zaterdag 22 sep om 13u30 
aanmelden voor 13u00

in Provinciaal Domein Huizingen
Toreylaan 100, 1654 Huizingen

  13 ronden - 5 min - FIDE-verwerking

   Inschrijfgeld: 10€     + 2€ ter plekke
                             5€    jeugd-20, WIM, FM en gratis voor IM, (W)GM

   Inschrijven tot 20 sep:  memorial@skdworp.be of www.skdworp.be

Prijzen (uitreiking om 18 uur): 250€ - 150€ - 100€ - 50€
Ratingprijzen (niet cumuleerbaar) telkens 100€ & 50€
-2100 / -1900 / -1700 / -1500 / dames / -16 jaar 
2014 13 deelnemers Serge Vanderwaeren
2015 26 deelnemers Clément Rihouay
2016 51 deelnemers Alexandre Dgebuadze
2017          102 deelnemers Stéphane Hautot

http://www.skdworp.be/
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Combi's van Ronny

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zppwq-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+Qvll+-%
4-+p+p+-+$
3+-zP-+-zP-#
2PzP-+-zP-zP"
1tR-vL-tRLmK-!
xabcdefghy

C1:  Wit aan zet. 
XABCDEFGHY
8-+-+Lmk-+(
7+R+-vlp+-'
6-+-+p+p+&
5+-+-+-+p%
4-+pzP-+-+$
3+lzP-vL-+P#
2-tr-+-zPPmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

C2:  Wit aan zet. 
XABCDEFGHY
8-+r+-mk-+(
7+-+-+-tRp'
6-zpp+-vL-+&
5+p+-zplzPP%
4nzP-+-+-+$
3zP-+-+-+-#
2-+P+L+-+"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy

C3:  Wit aan zet. 

XABCDEFGHY
8-+-wqrsnk+(
7tR-+-+pvl-'
6-+p+-+p+&
5+pvL-zp-+p%
4-+-+P+-+$
3+-wQ-+-zPL#
2-zPP+-zP-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

C4:  Wit aan zet. 
XABCDEFGHY
8r+-wq-+-+(
7+-zp-+lmkp'
6p+psn-zpp+&
5+-sNp+-+-%
4-+-zP-+P+$
3+P+N+P+-#
2P+PwQ-+-zP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

C5:  Wit aan zet. 
XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7zpp+-zpk+p'
6-+-wqltrp+&
5+L+ptR-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zP-wQ-+-#
2P+-+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

C6:  Wit aan zet.
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C1: Uit Weemaes, Ronald - Rubinstein, Samy [D05]
Belgisch Kampioenschap Oostende (11), 31.07.1977
17.f4! en opgave want stukverlies.
Overigens is deze Rubinstein de zoon van de grote Rubinstein die vanaf de jaren 
'30 in België woonde en hier ook stierf.

C2: Uit Weemaes, Ronald - Willaert, Robert [B13]
Belgisch Kampioenschap Oostende (9), 29.07.1977
37.Lxf7!?  waarna wit een pion wint maar in een eindspel met ongelijke lopers 
verzeilt wat toch bepaalde remise kansen zou moeten geven. De pointe is echter 
dat  wit  nu  een  sterke  vrijpion  op  de  d-lijn  krijgt  die  zwart  een  moeilijk  te 
verdedigen stelling geeft. 37...Kxf7 38.Lg5 Txf2 39.Txe7+ Kg8 40.Txe6 en wit 
heeft  nu  een  ijzersterke  vrijpion  die  zwart  moeilijk  kan  afstoppen.  Na  nog 
bijkomende 17 zetten gaf zwart zich eindelijk gewonnen.

C3: Uit Weemaes, Ronald (2285) - Lacroix, Bruno (2211) [B01]
Nationale Interclub  (11), 04.1999
36.g6 een gekende wending die wit de overwinning oplevert. 
36...hxg6 37.h6 g5 38.h7 Lxh7 39.Txh7 1–0

C4: Uit Weemaes, Ronald (2290) - Monaville, Guy [A46]
20e Open Gent (8.15), 22.07.1997
25.Df3 Nauwelijks een Combi te noemen, maar je moet wel gezien hebben dat 
pion f7 het zwakke broertje is en dat zwart nu geen plausibele verdedigingszet 
meer  heeft  want  25...Lf6?   26.Td7 en 25...Df6  26.DxDf6 LxDf6  27.Tc7 is 
minstens pionwinst. 1–0

C5: Uit Weemaes, Ronald (2360) - Ricaurte Lopez, Juan Carlos [C42]
29th Olympiad, open section Novi Sad (6.3), 23.11.1990
30.Pb4! en pionverlies. Weer nauwelijks een grote Combi, maar je moet wel zien 
waar de zwakke beestjes zijn en hoe je die kan vangen.  30...h5 31.Pxc6 Dh8 
32.g5 Kh7 33.Te7 Te8 34.Pd7 Txe7 35.Pxf6+ Kg7 36.Pxe7 Dd8 37.De3 Kf8 
38.Pc6 Dc8 39.De7+ Kg7 40.Pd8 Df5 41.De5 Dxf3 42.Pxh5+ Kf8 43.Dh8+ 
Ke7 44.Pc6+ Ke6 45.Pg7+ 1–0

C6: Uit Weemaes, Ronald - Wostyn, Hendrik (2250) [B31]
Belgisch Kampioenschap Gent (4), 28.07.1979
Er  staat  grote  druk  op  de  e-lijn  en  dus  mogen  er  vele  zwarte  stukken  niet 
bewegen. Met de nu volgende zet wordt Tf6 bedreigd en verliest zwart materiaal. 
21.g4!  dreigt  22.g5  21...Lxg4  22.Txe7+  Kg8  23.Dh6  Tf7  24.Txf7  Kxf7 
25.Dxh7+ Kf6 26.Dh4+ 1–0

Ivan is overleden ....
De gekende schaakschrijver en liefhebber van het probleemschaak, 
Ignaas Vandemeulebroucke, is van ons heen gegaan op de leeftijd 
van 84 jaar.  Hij schreef onder het pseudoniem Ivan tal van artikels 
i.v.m. probleemschaak. 
Zie ook 
http://www.schaakclub-schilde.be/2018/08/27/overlijden-ignaas-vandemeulebroucke/

http://www.schaakclub-schilde.be/2018/08/27/overlijden-ignaas-vandemeulebroucke/
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Eindspel : Ronny geeft les
Ronny heeft tal van partijen gewonnen of remise kunnen houden door zijn goede eindspeltechniek.
Hierbij een mooi voorbeeld van hoe secuur hij dit onderdeel wist te behandelen.

De Jonghe, Bruno - Weemaes, Ronald (BK 1981)
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pzpp'
6-+-+l+-+&
5+-mk-+-+-%
4-sN-+-+-+$
3mK-zp-+L+-#
2-+-+-+PzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
 Zwart aan zet. Wat is jouw evaluatie ?

Wit heeft een klein materiaal voordeel (1 stuk 
voor 2 pionnen) maar zwart heeft interessante 
compensatie  doordat  hij  een  gevaarlijke  c3-
vrijpion heeft en een actieve Kc5, terwijl Ka3 
nauwelijks  kan  bewegen.  De  stelling  is 
voorlopig dan ook nog in evenwicht.  
37...Kd4  de zwarte Koning dringt binnen. 
38.Pc2+ Kd3 39.Pb4+ Kd2 de zwarte stelling 
is  al  behoorlijk  verbeterd,  maar  FRITZ 
oordeelt dat dit nog steeds remise is, maar dan 
mag wit vanaf nu wel geen foutjes maken. 
40.Le4 g6 41.h4 f5 42.Lb1 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-+-+l+p+&
5+-+-+p+-%
4-sN-+-+-zP$
3mK-zp-+-+-#
2-+-mk-+P+"
1+L+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.  Welke strategie toepassen ?

Zwart kan voorlopig geen vordering maken op 
de Dame-vleugel, en gaat nu als STRATEGIE 
zijn  pionnenmeerderheid  op  de  Konings-
vleugel  uitspelen.  Hierdoor  verkrijgt  zwart 
uiteindelijk 2 vrijpionnen, eentje op de c-lijn 
en een nieuwe op de f- of g-lijn. Het wordt dan 
bijzonder  moeilijk  voor  wit  om  die  beide 
pionnen  af  te  stoppen  voor  de  fundamentele 
reden  dat  Ka3  ver  buiten  de  actiezone  kan 
worden gehouden terwijl  de zwarte Monarch 
ideaal  staat  om  beide  vrijpionnen  te 
ondersteunen. 
42...h6!!  het  strategisch  plan  "maak  een 
vrijpion  op  de  Koningsvleugel"  wordt 
gelanceerd. 
43.Ka4  wit  probeert  zijn  Koning  een  iets 
actievere rol te geven en die moet nu proberen 
tijdig  de  verdedigingslinies  op  de  Konings-
vleugel te vervoegen. 
43...g5 44.hxg5 hxg5 45.Kb5 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+l+-+&
5+K+-+pzp-%
4-sN-+-+-+$
3+-zp-+-+-#
2-+-mk-+P+"
1+L+-+-+-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet.
a. Forceer remise.
b. Ga voor winst.

Zwart  kan  remise  forceren  met  45...Lb3 
waarna wit na 46.Lxf5 c2 een stuk moet geven 
om de c-pion te stoppen en het eindspel dood 
remise  is.  Zwart  neemt  echter  weinig  risico 
met op winst te spelen, en doet dit met ... 
45...f4 principe = de kandidaat voorop 46.Kc5 
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+l+-+&
5+-mK-+-zp-%
4-sN-+-zp-+$
3+-zp-+-+-#
2-+-mk-+P+"
1+L+-+-+-!
xabcdefghy

Kies uit 46...Lb3 of 46...g4. 

46...g4! de zwarte stelling wordt erg dreigend. 
Er dreigt nu 47...f3  48.gxf3 g3! en promotie 
volgt.  Minder  overtuigend  is  46...Lb3?! 
47.Kd4 waarna wit weliswaar een stuk verliest 
op  c2,  maar  de  opmars  van  de  f-  en  g-pion 
mogelijk nog kan afstoppen met zijn Koning. 
47.Le4 Diagram
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+l+-+&
5+-mK-+-+-%
4-sN-+Lzpp+$
3+-zp-+-+-#
2-+-mk-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 

47...Ke3!  de  centraal  opgestelde  Koning 
bewijst  hier  weer  zijn  nut  en  waarde.  Hij 
verjaagt op zijn eentje de centraal opgestelde 
Le4  die  daar  zowel  pion  g2  als  veld  c2 
verdedigde. Wit moet die Loper nu wegspelen 
waardoor  die  Loper  één  van  beide 
verdedigingstaken niet meer kan uitvoeren. 
48.Lc6 Diagram 

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

Zwart aan zet. 

48...Lb3! beter dan 48...Lf5?! waarna wit nog 
49.Pd5+ heeft.  Met  het  gespeelde  Lb3 is  dit 
uitgesloten  want  49...LxPd5  en  50...c2 
promoveert.
49.Lb5 c2 50.Pd3 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+LmK-+-+-%
4-+-+-zpp+$
3+l+Nmk-+-#
2-+p+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 

50...f3! 51.gxf3 g3 en wit geeft op want zwart 
heeft nu 2 vrijpionnen en wit kan een promotie 
niet meer verhinderen. Einde schaakles. 

Wat moet je hieruit onthouden ?
Een actieve Koning in het eindspel die 
kan binnendringen is een groot voordeel
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Toernooien
34e Open van Geraardsbergen  (11 tot 15 augustus)
139 deelnemers waarvan 104 Belgen.
Gemiddele Elo top-10 spelers = 2273 Elo.
Winnaar GM Tanguy Ringoir (foto) met 7,5/9.
Meer details zie http://users.telenet.be/vmaes/vptd/

Brugse Meesters  (12 tot 16 augustus)
220 deelnemers waarvan (eveneens) 104 Belgen !
Heel sterk deelnemersveld met 7 GM en een Elo-gemiddelde van de top 10 gelijk aan 2500 Elo !
Winnaar Oleg Korneev (Spanje) met 7,5/9 en beste Belgen waren IM Steven Geirnaert en GM 
Alexandre Dgebuadze (6,5/9).
Opmerkelijke prestatie van Ouaki Mark °2003 (1592 Elo) die 16e eindige met 6 op 9 !!!
http://www.brugsemeesters.be/

18e Open Brasschaat (18 tot 26 augustus)
107 deelnemers waarvan 80 Belgen.
Gemiddelde Elo Top 10 deelnemersveld = 2303 Elo
Winnaar IM Stefan Docx (foto) met 7,5/9.
Details : zie http://open.brasschaak.be/

Gevraagd : Hulp voor Karina !
De Russische Karina Gulieva (11 jaar) is een goede schaakster en woont al meer dan 8 jaar in 
België met haar familie (ouders + 2 kinderen) die hier asielzoekend is. 
Eind vorig jaar werd de familie door een deurwaarder uit hun huurwoning gezet omdat ze hun huur 
niet konden betalen, waarna er via VSD een solidariteitsactie werd opgezet.
De familie is dan een tijdje zelfbehelpend geweest maar midden augustus is nu 
beslist dat ze definitief geen asiel krijgen en het land moeten verlaten.
Een niet zo vanzelfsprekende opdracht als je geen financiële middelen hebt en in 
je thuisland in de gevangenis zal worden gestopt.  
De familie heeft dan ook ten einde raad de schaakwereld om hulp gevraagd.
Indien wij als schakers voldoende geld kunnen inzamelen kan de familie 
mogelijk andere opties uitwerken en naar een ander land trekken. Zoniet wacht 
hen de illegaliteit met 2 kinderen die dan niet de minste toekomst hebben.
Elke club kreeg reeds een mail waarin om geld werd gesmeekt, en de familie 
hoopt dat de clubs daar massaal gevolg aan zullen gegeven. Hiermee kan de 
familie dan proberen een nieuwe toekomst in een ander land op te bouwen. 
Zonder die steun staan ze binnenkort op straat met hun 2 kinderen. 

Elke schaker wordt dan ook uitgenodigd om een (kleine) bijdrage te 
storten op BE46 9730 7610 6436. 

Gelieve ook Uw clubnummer te vermelden bij de storting.
Het ingezamelde geld wordt hen door mij rond 15 september aan hen overgemaakt.
Aarzel dus niet maar beslis snel (vandaag) of je enkele euro's morele steun wil schenken.

Van harte bedankt voor uw begrip en solidaritiet.

Jan Gooris
een sociaal geëngageerde schaker

http://open.brasschaak.be/
http://www.brugsemeesters.be/
http://users.telenet.be/vmaes/vptd/

