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Summiere toernooi-kalender 2015

17 Juni Hasseltse Zomerblitz 
 luc.cornet@schaakliga-limburg.be)

04-12 Juli Belgisch Kampioenschap Schelle

18-22 Juli 38e Open van Gent
zie : http://www.kgsrl.be

Gent

01-08 Aug Internationaal Toernooi te Charleroi
www.tipc.be;  robert.romanelli53@gmail.com

Charleroi

KBSB - Lidgeldverdubbeling ?
KBSB heeft een Buitengewone Algemene Vergadering voorzien op 06 juni aanstaande waar ze o.a. 
een verdubbeling van het lidgeld wil laten stemmen. Dit omdat KBSB meer financiële armslag wil 
krijgen om tal van projecten beter te kunnen ondersteunen. 
KBSB werd uitgenodigd om hier een verduidelijking te publiceren maar er werd niets ontvangen.

KBSB - Mededeling i.v.m. Interclub 2015-2016
De nieuwe timings i.v.m. de Nationale Interclub zijn beschikbaar op de website KBSB: 

http://www.frbe-kbsb.be/index.php/fr/interclubs/interclubs-2015-2016 ..  

Hierbij alvast  enkele belangrijke data:
·Vóór 01/06/2015: Publicatie financiële lijst voorbije seizoen (boetes enz.)
·         01/06/2015: Begin ledenadministratie en transferperiode.
·Vóór 15/06/2015: Uitbetaling seizoen 14-15 aan clubs (prijzen enz.)
·         15/06/2015: Uiterste datum betaling boetes enz. door clubs aan KBSB.
·         01/07/2015: Begin inschrijving van de interclubs seizoen 15-16.
·         31/07/2015: Einde inschrijving van de interclub seizoen 15-16.
·         31/07/2015: Einde transferperiode.
·         31/07/2015: Einde betaling inschrijfgeld.
·         16/08/2015: Publicatie eerste versie kalender.
·         07/09/2015: Begin samenstelling spelerslijst.
·         15/09/2015: Einde ledenadministratie i.v.m. de nationale interclubs.
·         16/09/2015: Einde samenstelling spelerslijst.
·         21/09/2015: Publicatie spelerslijsten.

Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel 
administratie

mailto:luc.cornet@schaakliga-limburg.be
http://www.frbe-kbsb.be/index.php/fr/interclubs/interclubs-2015-2016
mailto:robert.romanelli53@gmail.com
http://www.tipc.be/
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Wat denk je van ....
XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+-+-+pvlp'
6p+n+p+p+&
5+-+-+-sN-%
4-zP-wq-vL-+$
3+-+L+-+-#
2P+-wQ-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Denk 1: Zwart denkt aan 1...DxTa1 2.TxDa1 
LxTa1 met een kleine materiaalwinst. 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+n+-+pzpp'
6l+-sN-sn-+&
5zp-zp-zp-+-%
4Pzp-+P+-+$
3+LzP-+-+P#
2-zP-+-zPP+"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

Denk 2:  Is 1.Lxf7+ een goede zet ?

XABCDEFGHY
8r+q+-+k+(
7zp-zp-vl-zp-'
6-+-+n+-zp&
5+-+p+-+-%
4-+-vL-+-+$
3+RzPL+r+-#
2P+Q+-zP-zP"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

Denk 3: Wit denkt aan 1.Lf5 met vervelende 
penning op Pe6. Goed genoeg ?

XABCDEFGHY
8rsn-wqkvl-tr(
7zppzp-sn-zpp'
6-+-+-+-+&
5+-+psN-+-%
4-+-zPp+-+$
3+-+-+-+L#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

Denk 4: Zwart wil het Superpaard op e5 
afruilen met 1...Pbc6. Goed genoeg ?

XABCDEFGHY
8-+q+kvl-tr(
7+l+R+p+-'
6p+n+p+p+&
5+psN-+-+p%
4-zP-+PzP-+$
3+-zP-vLQ+-#
2P+-+L+PzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Denk 5: Wat denk je van 1.TxLb7 en 
stukwinst ?

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+qmkr+-zp-'
6-zp-+-+-tr&
5+-vLpzPn+-%
4-+-+-zP-zp$
3+-+P+-+P#
2-+P+-wQP+"
1tRR+-+-mK-!
xabcdefghy
Denk 6: Wat denk je van 1.Lxb6+ ?
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Denk 1 Na 2...LxTa1 heeft zwart 2 stukken op NV (Niet Verdedigd) staan, met name Pc6 
en La1. Wit kan daarvan gebruik maken met  3.Dc1! en zwart verliest materiaal.

Denk 2 Na 1.Lxf7+ Txf7  2.PxTf7 KxPf7 heeft wit pion en toren voor 2 lichte stukken.
Op uitzonderingen na, is dit TE WEINIG. Inderdaad, 2 lichte stukken zijn 
ongeveer 6,5 punten, terwijl pion en toren er 6 vertegenwoordigen.
Enkel indien er dus nog bijkomende tactische verwikkelingen zouden kunnen 
volgen kan wit aan deze ruil denken, wat hier niet het geval is.
Conclusie: 1.Lxf7+ is geen goede zet.

Denk 3 Na 1.Lf5 zet wit vrijwillig zijn loper op NV, wat altijd een beetje gevaarlijk is. 
Kan zwart daarvan gebruik maken is de vraag.
Inderdaad, met 1...PxLd4!!    2.LxDc8 (cxPd4? DxLf5) PxDc2    blijft zwart een 
stuk voor dat wit niet meer kan recuperen want Pc2 kan ontsnappen via veld a3.

Denk 4 Neen, want na 1...Pbc6?  volgt 2.Ld7+! en zwart moet Dd8 afgeven voor 2 lichte 
stukken.

Denk 5 Dit is een blunder vanwege 1...LxPc5 ! (uitschakelen verdediger, en plots blijkt 
ook dat Tb7 niet kan vluchten ) 2.LxLc5 DxTb7 en materiaalverlies !!

Denk 6 Na 1.Lxb6+ TxLb6  2.TxTb6 DxTb6  3.Ta7+!! Kc6  4.DxDb6+ KxDb6  5.TxTd7 
heeft wit een kwaliteit meer en 3 pionnen wat gewonnen is. 
Conclusie: 1.Lxb6+ is een goede zet.

38  ste   Eastman   
Open Internationaal Schaaktornooi van Gent

- heeft plaats van 18 tot 22 juli 2015, 
- 9 ronden zwitsers systeem, 
- partijen 2 uur KO, 
- prijzengeld 6500 € bij 300 deelnemers, eerste prijs 1800 € gegarandeerd. 

Dit traditioneel open tornooi heeft plaats vlak bij het 
stadscentrum van de middeleeuwse stad Gent in de week 
van de bekende Gentse feesten.

Informatie en inschrijving: http://www.kgsrl.be
Email: open2015@kgsrl.be

Info Gentse feesten: http://www.gentsefeesten.be/

http://www.gentsefeesten.be/
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Uitschakelen verdediging
Het principe van uitschakelen verdediging is eigenlijk zeer eenvoudig.
Je zoekt naar de Nul Verdedigde punten en je probeert daarvan dan een verdediger uit te schakelen.
Dit uitschakelen kan door te ruilen, weg te jagen, weg te lokken en door de werking te onderbreken.
Een voorbeeldje van elk type.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-+-+pzp-'
6-+-+-+-+&
5zp-+-+-+-%
4-+-zp-+-+$
3zP-vl-+-zP-#
2-+N+rzP-zP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet 1

XABCDEFGHY
8-+l+-trk+(
7+-+-+-wqp'
6p+Rzp-tr-+&
5zP-zpPzp-+-%
4-+P+Lzp-sn$
3+-+Q+-+-#
2-+-+NzPPzP"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy
Larsen - Fischer (1971)  Zwart aan zet 2

1 Zwart ziet dat Pc2 Nul Verdedigd staat. 
Met 1.Lb2! verjaagt hij Tc1 zodat wit een 
stuk verliest.

2 Zwart ziet dat pion g2 Nul Verdedigd is. Hij 
onderzoekt daarom hoe hij verdediger e4 
kan uitschakelen. 
Aangezien 1...f3 2.Pg3 niets oplevert moet 
zwart iets anders zoeken.
Dit kan met 1...Lf5!! wat de werking van 
Le4 onderbreekt en zwart won enkele 
zetten later. (2.Kh1 f3!  3.Pg3 fxg2+  enz.)

XABCDEFGHY
8r+-wqk+ntr(
7+-+-zp-vlp'
6p+l+p+p+&
5+pvL-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-sNL+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet 3

XABCDEFGHY
8-+-trk+-+(
7zppzp-+nzpp'
6-+q+-zp-+&
5+-zP-+-+-%
4-+L+Psn-+$
3+-+-+P+-#
2PzPQ+-vLPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet 4

3 Zwart zou graag Dd5 spelen met 
dubbelaanval op pion g2 en Lc5, doch Pc3 
verhindert dit.
Vandaar dat zwart nu 1...LxPc3! speelt 
(afruilen verdediger) zodat er na 2.bxLc3 
Dd5! en stukwinst kan volgen.

4 Wit ziet dat zowel Td8 als Pf7 Nul 
Verdedigd staan en onderzoekt hoe daarvan 
gebuik maken. Hij doet dit met weglokken 
door 1.LxPf7+ zodat er op 1...KxLf7? 
2.TxTd8 kan volgen.
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Jan Rooze Europees Seniorenkampioen! 
Seniorenschaak zit in de lift in FIDE en ECU (European Chess Union), en ook meer en meer 
Belgen nemen eraan deel. In februari werd in Dresden het Europees Kampioenschap gespeeld voor 
seniorenteams, en daaraan namen maar liefst 3 Belgische teams met in total 12 spelers deel; twee in 
de categorie 50+, en één in 65+. In dit toernooi (alsook in het wereldkampioenschap voor 
seniorenteams dat in juli in Wenen wordt gespeeld) kan een onbeperkt aantal teams per land 
deelnemen. 
Van eind april tot begin mei vond dan in Griekenland het Individueel Europees Kampioenschap 
plaats. Dit is een open toernooi voor senioren dat jaarlijks wordt georganiseerd, net zoals het 
wereldkampioenschap voor senioren, dat dit jaar in november plaats vindt in Italië. 
Sinds 2008 was Jan Rooze onze enige Belg bij deze individuele kampioenschappen, maar het valt te 
verwachten dat daarin, door het groeiende aantal senioren van alle sterktes in ons land, snel 
verandering zal komen. Ook is de benedengrens van 60 jaar sinds kort veranderd, en bestaan er nu 2 
leeftijdscategorieën (50+ en 65+), waardoor ook in België veel meer spelers worden bereikt. 
De overwinning van Jan Rooze in het Europees Kampioenschap in de categorie 65+ (Jan is nu 68 
jaar oud) is dus ongetwijfeld een geweldige opsteker voor het Belgisch seniorenschaak, en geeft aan 
hoeveel schaakplezier je nog kan beleven na je pensioen. 
In dit EK behaalde Jan 7,5 op 9, en verloor geen enkele partij! Hij liet een aantal oude gloriën zoals 
de Vasiukov en Kupreichik achter zich, en scoorde 3 op 4 tegen GM’s en 2 op 2 tegen IM’s. Deze 
titel leverde hem bovendien zijn eerste GM-norm op, minder dan een jaar nadat hij IM werd. 

--------------------------------------
Om kampioen te worden heb je ook een tikkeltje meeval nodig. Zo geschiedde in de cruciale partij 
tegen Kupreichik (ja, diegene die zijn naam gaf aan o.a. een theoretische variant in de Franse 
opening). Het is een partij waar Jan  met zwart eerst behoorlijk slechter komt, maar dan door 
accuraat spel zijn nadeel kan wegwerken. Jan komt zelfs beter maar mist een winst op zet 26 
waarna het nog nagelbijten wordt.

XABCDEFGHY
8rsn-+k+-tr(
7+lwq-vlpzpp'
6p+-zppsn-+&
5+-+-+-+-%
4R+-sNPzP-+$
3+-sNL+-+-#
2-zPPvLQ+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Kies uit 12...Pc6 of 12...Pfd7.

Met het "normale" 12...Pc6!? (13.Lxa6?? 
PxPd4) had zwart zijn ontwikkeling (bijna) 
afgewerkt en kan hij desgewenst het sterk 
opgesteld Pd4 afruilen. Wit behoudt dan maar 
een beperkt voordeel.
Jan koos hier ongelukkig voor 12...Pfd7?! en 
geraakte achter in ontwikkeling.

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7wq-+-vlpzpp'
6-+-zp-sn-+&
5sn-+-zpP+-%
4-zP-+P+-+$
3+-sN-+-+-#
2-+-vLQ+PzP"
1tR-+-+-+K!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Zwart heeft aan een mooie remonte gewerkt 
want hij staat nu zelf iets beter. 
Met 25...Dd4!! trekt hij het laken definitief (?) 
naar zich toe.
Na 26.bxPa5 bereiken we dan het volgende 
diagram
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XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-+-vlpzpp'
6-+-zp-sn-+&
5zP-+-zpP+-%
4-+-wqP+-+$
3+-sN-+-+-#
2-+-vLQ+PzP"
1tR-+-+-+K!
xabcdefghy

Zwart (Jan) mist hier een "makkelijke" winst.

Zwart speelde 26...TxPc3?! wat wit nog 
kansen gaf wegens de sterke a5-pion. 
Met 26...Pxe4! was de partij echter beëindigd 
geweest (27.DxPe4 DxLd2)

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

Zwart aan zet.
Is er nog redding ?

Ja, gelukkig heeft zwart een eeuwig schaak 
met 30...Pf2+    31.Kg1 Ph3++!  32.Kh1 Pf2+   
en remise bereikt.

--------------------------------------------
Hieronder zijn partij tegen Nona Gaprindashvili uit Georgië, die van 1962 tot 1978 
wereldkampioene bij de dames was, en ook de eerste vrouwelijke GM ooit. Door een onvoldoende 
aantal dames in dit Kampioenschap speelde Gaprindashvili mee met de heren, en werd zo opnieuw 
Europees Kampioene bij de dames in de reeks 65+. 

Rooze,Jan - Gaprindashvili,Nona 
15th European Senior Ch. Open 65 Eretria, Greece 

1.e4 b6 een specialiteit van de zwartspeelster
2.d4 Lb7 3.Ld3 e6 4.Pf3 d6 5.0–0 Pe7 6.d5!? 
met  de  bedoeling  haar  uit  gekende 
spelpatronen  te  brengen.  Omdat  wit  veel 
dynamische  compensatie  krijgt  na  6...exd5 
7.exd5 Pxd5  (of  7...Lxd5 8.Te1)  8.Le4 speelt 
de oud-wereldkampioene nu 
6...e5  Diagram 
XABCDEFGHY
8rsn-wqkvl-tr(
7zplzp-snpzpp'
6-zp-zp-+-+&
5+-+Pzp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+L+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy

Waar moet wit aanvallen ? 

Aangezien  we  hier  een  gesloten  centrum 
hebben  wijzen  de  centrumpionnen  aan  waar 
wit  moet  aanvallen.  Hier  dus  op  de  Dame-
vleugel. Vanaf hier zal wit dan ook alle moeite 
doen  om  het  spel  te  maken  op  de  Dame-
vleugel. 
7.a4 a6 8.a5 Pg6 9.axb6 Na deze ruil staat Ta1 
plots actief en ontwikkeld. De andere stukken 
zullen nu volgen.
9...cxb6 10.Pa3 Le7 11.Pc4 0–0 12.Le3  met 
druk op de zwakke punten (b6 in casu) 
12...Pd7! zwart wil geen gaten in haar stelling 
omdat ze voorlopig te passief staat.
13.Ta3 Tb8 14.b4 Lc8 15.Pcd2 Ta8 16.Da1 
Dc7  zwart  wil  graag pion a6  afgeven als  ze 
daarvoor die van c2 kan krijgen.
17.g3  zodat Pg6 niet naar f4 kan en Ld3 niet 
kan geruild worden. 
17...Ld8 18.Tc1  Het is voor de witte stukken 
"verzamelen  geblazen"  op  de  Dame-vleugel. 
Wit  kan  door  zijn  ruimteoverwicht  immers 
makkelijker zijn troepen daar activeren met het 
idee daar een doorbraak te realiseren. 
18...Db7 19.Da2 Pb8 20.c4 Pd7 zwart wil c5 
afstoppen
21.Pb3 druk op c5
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21...Le7 afstoppen van c5 
22.Pfd2 nieuwe troepen naar de Dame-vleugel 
22...Dc7 23.c5! dxc5 24.bxc5 bxc5 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+-wqnvlpzpp'
6p+-+-+n+&
5+-zpPzp-+-%
4-+-+P+-+$
3tRN+LvL-zP-#
2Q+-sN-zP-zP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy
 Wat is het nadeel van 25.Lxa6 ?

Beoordeel 25.Pxc5 of 25.Lxc5 of 25.Pdc4.

Na  25.Lxa6?! worden er veel stukken geruild 
en dit komt ten goede aan de speler met een 
tekort aan ruimte, hier dus aan zwart, vandaar..

25.Pc4!?  wit offert een pion maar kiest voor 
een Superpaard aan de evenaar dat hem veel 
positionele compensatie zal geven, maar ook
-  25.Pxc5!? Pxc5 26.Pb3 is goed genoeg om 
wit voordeel te geven. Merk op dat wit na
-  25.Lxc5? veel  voordeel  weggeeft  vanwege 
25...Pxc5 26.Pxc5 Lxc5 27.Pb3 Lxf2+ 
25...Te8  26.Pba5  Lf8  27.Tb1  Tb8  28.Tab3 
Goed zo, met  28.Pc6?! Txb1+ 29.Dxb1 Lb7 
schiet wit immers niets op 
28...Txb3  29.Dxb3  Pf6  30.f3  Dit  geeft  Ld3 
mobiliteit en vermijdt afruil van Le3 met Pg4 
30...Ld7 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+rvlk+(
7+-wql+pzpp'
6p+-+-snn+&
5sN-zpPzp-+-%
4-+N+P+-+$
3+Q+LvLPzP-#
2-+-+-+-zP"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet

31.Pb6?!  wit  verliest  nu  iets  van  zijn 
positioneel  voordeel  en  laat  vechtjas 
Gaprindashvili  terug  in  de  wedstrijd  komen. 
Sterker  was  31.Db6! Dxb6  32.Pxb6  Lb5 
33.Lxb5  axb5  34.Txb5  waarbij  zwart  de 
zwakte  op  c5  op  termijn  zal  moeten 
prijsgeven. 
31...Tb8 32.Lxa6 Da7 33.Pc6! Lxc6 34.dxc6 
Dxa6  35.c7  Wit  heeft  een  vol  stuk 
geïnvesteerd om deze vrijpion zover te krijgen. 
35...Te8 36.Db5 wit wil graag de Dames ruilen 
zodat c8D een toren oplevert. 
36...Da3 Tegenaanval op de witte zwaktes van 
e3  en  f3.  Wit  zoekt  nu  naar  een  actief 
tegenmiddel. Zoek je even mee ?  Diagram.

XABCDEFGHY
8-+-+rvlk+(
7+-zP-+pzpp'
6-sN-+-snn+&
5+Qzp-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3wq-+-vLPzP-#
2-+-+-+-zP"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

 Wit zoekt een actieve zet die iets dreigt ....

37.Lg5!  Dit  is  een  erg  sluwe  zet.  Wit  heeft 
gezien dat Te8 Nul Verdedigd staat en dreigt 
nu  de  verdediger  (Pf6)  af  te  ruilen. De 
techniek is dus eenvoudig: " zoek naar wat 
er  Nul  Verdedigd  staat  en  dreig  die 
verdediger uit te schakelen"

37...Da2 de zwarte Dame gaat aan Tb1 hangen 
zodat  Db5  niet  ongestraft  kan  bewegen. 
Natuurlijk  geen  37...Dxf3? wegens  38.Tf1! 
Dxe4 39.Lxf6 gxf6 40.Dxe8 
38.Lxf6 gxf6 39.Tf1 Dit dreigt DxTe8 
39...De6 40.Dxe8! mooi ! 
40...Dxe8 41.c8D De6 42.Dxe6 fxe6 43.Pd7 
nu verliest zwart nog een pion en dus gaf de 
oud-wereldkampioene op. 1–0
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Maak geen fouten
soms makkelijk, soms moeilijk

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+nvl-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+Lzp-+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

Fout 1: Kies uit 1.0-0 of 1.Pxd4 of 1.Lg5
XABCDEFGHY
8r+-+-+rmk(
7+-+-+p+p'
6p+p+-zP-+&
5+-zPpwq-+-%
4-+-sN-zp-+$
3+-+-+Q+-#
2PzP-+-+-zP"
1+-+R+KtR-!
xabcdefghy

Fout 2: Kies uit 1.Td2 of 1.Pxc6 of 1.TxTg8+
XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+-zP-+-%
4-vlL+-+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

Fout 3: Kies uit 1...Pg4 of 1...De7 of 1...Pe4

XABCDEFGHY
8r+-wqk+ntr(
7zppzp-zppvlp'
6-+nzp-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+P+P+l+$
3+-sNP+N+-#
2PzP-+LzPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

Fout 4: Kies uit 1...Pf6 of 1...Pd4 of 1...e5
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-zprmk-zpp'
6-+Q+-+-+&
5+-vL-wq-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2PzP-+-zP-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Fout 5:  Kies uit 1...Ke8 of 1...Kf7 of 1...Kd8
XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7+-zpr+-zpp'
6-+-+-+-+&
5+-vL-+-+Q%
4-zP-+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2q+-+-zPKzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Fout 6: Kies uit 1...Kd8 of 1...g6 of 1...Df7



Vlaanderen Schaakt Digitaal                        01-06-2015                                                    pagina  10

Fout 1 De zet 1.0-0 heeft geen tactische weerlegging. GOED. 
Wit moet wel alert blijven want na 1...0-0 mag hij natuurlijk geen 2.Pxd4? spelen 
wegens  2...PxPd4  3.DxPd4? Lxh2+ en 4...DxDd4.
De zet 1.Pxd4?? is een blunder vanwege 1...PxPd4  en stukverlies want 
2.DxPd4? Lb4+!  3.c3 DxDd4 is zelfs dameverlies. FOUT.
De zet 1.Lg5 heeft ook geen tactische weerlegging en kan als aanvaardbaar 
worden beschouwd. 
Ingezonden door Jan De Geest.

Fout 2 Op 1.Td2? (wit zet vrijwillig zijn toren Niet Verdedigd). 
Er volgde 1...TxTg1+  2.KxTg1 De1+ en opgave.  FOUTE keuze dus. 
Na 1.Pxc6 zet wit eveneens een stuk op NV maar zwart kan hier niet direct 
gebruik van maken. Volgens Fritz de beste zet, maar ikzelf zou meer gaan voor 
de volgende zet omdat dit minder risico inhoudt voor wit. GOED.
Na 1.TxTg8+ ruilt wit een bijkomend stuk wat zijn winstkansen sterk doet 
toenemen met het stuk voordeel. Aanvaardbaar tot GOED.

Fout 3 Zwart is reeds in de opening in moeilijkheden.
Op 1....Pg4 volgt mogelijk 2.Lxf7+ KxLf7  3.Pg5+ en 4.DxPg4 met een klein 
voordeeltje voor wit. Aanvaardbaar.
Na 1...De7    2.0-0! LxPc3  3.exPf6 Lxf6  4.Te1   krijgt wit een behoorlijk voordeel. 
Aanvaardbaar.
Na 1...Pe4? verliest zwart onmiddellijk materiaal met 2.Dd5! (dreigt mat op f7 
en dus gaat Pe4 verloren). FOUT.

Fout 4 Na 1...Pf6 dreigt er niet onmiddellijk gevaar want zwart ontwikkelt en verdedigt 
Lg4 (die Niet Verdedigd stond). GOED.
Na 1...Pd4?? volgt 2.PxPd4! met stukverlies  (2...LxLe2  3.PdxPe2). FOUT
Ook het blijkbaar stevige 1...e5 is een foutje want wit kan daarop met 2.Pxe5! 
LxLe2  3.PxPc6 enz. een pion winnen. FOUT.

Fout 5 Na 1...Ke8 kan wit geen directe winst vinden. GOED.
Na 1...Kf7? volgt eenvoudig 2.DxTd7+ torenverlies. FOUT.
Na 1...Kd8? volgt 2.Da8#.  FOUT.

Fout 6 Na 1...Kd8  2.Dxh7 Dd5+ staat het materiaal ongeveer gelijk en "speelt" zwart 
mee omdat Kg2 ook onder vuur kan genomen worden.  GOED.
Na 1...g6  (zwart geeft geen materiaal terug, doch hij opent wel verder de stelling 
wat vooral voordelig is voor de aanvallende partij , dus wit) 2.De5+ Kf7  3.Df4+ 
en zwart verliest (3...Kg7  4.Df8#  of 3...Ke6  4.Dg4+ en torenverlies).  FOUT.
Na 1...Df7  2.Dxh7 Dd5+ staat het materiaal ongeveer gelijk en "speelt" zwart 
mee omdat Kg2 ook onder vuur kan genomen worden. GOED.

FOUTJES in de VSD Extra Editie
ERRATUM

In de VSD Extra editie van 18 mei zijn er 3 belangrijke schrijffouten geslopen.
Vooreerst is op 1e pagina bij het opsommen van de 7 spelers "Stefan Beukema" 
vergeten. Verder zijn de juiste voornamen van de broers Roos David en Adrian.

 Met mijn oprechte excuses.
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Koningsaanval
Enkele tips voor als je in de Koningsaanval bent:
- Zoek naar de zwakke punten bij de TS (TegenStander) en zet die verder onder druk
- Veroorzaak nieuwe zwaktes rond de Koningsstelling wat je meer aanvalskansen biedt.
- Zorg voor een overwicht in ACTIEVE stukken rond de Koningsstelling. Streef daarom naar een 
maximum aan aanvallende stukken en zo weinig mogelijk verdedigende stukken.
- Werk zoveel mogelijk met DZ (Dwingende of Dreigende Zetten) want dit geeft de TS weinig 
mogelijkheden zijn verdediging te verbeteren. Onderzoek vooral de mogelijke SCHAAKZETTEN.
- Stel je steeds de vraag of er nog een goede verdedigingszet is op je geplande aanvalszet.
- Onderzoek of je met stukoffers geen beslissende bres kan slaan in de verzwakte koningsstelling.
- Schep offermogelijkheden door je minder waardevol materiaal in stelling te brengen.
Enkele oefeningen rond een zelfde type stelling.
XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7wqp+n+pzpp'
6p+-+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+N+-+$
3+L+-tR-+-#
2PzP-+Q+PzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

a. Maak een KAMP beoordeling ?
b. Kies uit 1...Pf6 of 1...0–0. 

a.Kamp-beoordeling:
    Koning veiligheid : voorlopig geen groot 
verschil
    Activiteit stelling: wit heeft alles 
ontwikkeld, zwart heeft een grote achterstand. 
Voordeel wit.
    Materiaal : zwart heeft 2 pionnen 
voorsprong. Behoorlijk veel voordeel voor 
zwart.
    Pionnenstructuur : geen bijzondere punten
Conclusie: wit moet deftig aanvallen om 
compensatie voor zijn 2 pionnen te vinden.

b. De betere keuze is 1...0-0 wat de Koning 
voorlopig in veiligheid brengt en er geen 
DWINGENDE wendingen mogelijk zijn wat 
wel het geval is na 1...Pf6? 2.PxPf6+ (DZ) 
gxPf6 3.Dd3! (DZ) Db6 zie volgend diagram:

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+p+-+p+p'
6pwq-+pzp-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+L+QtR-+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
 Wat is de sterkste aanvalszet voor wit ?

Met  1.La4+! Kf8  (1...Ke7? 2.Da3+)  2.Dd8+ 
DxDd8 3.TxDd8+ Kg7 4.Tg3+ Kh6 5.TxTh8 
wint wit makkelijk.
XABCDEFGHY
8r+ltr-+-+(
7wqp+nmkpzpp'
6p+-+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+N+-+$
3+L+-tR-+-#
2PzP-wQ-+PzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Hoe zet je de aanval verder ?
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Aangezien er na 1.Dd6+ niets te vinden is gaat 
wit op zoek naar andere schaakzetten.
Vandaar 1.Db4+   Ke8  2.Pd6+   en na 2...Ke7 of 
Kf8 volgt dodelijk 3.PxLc8+ en dameverlies.
XABCDEFGHY
8r+lmk-+-+(
7wqp+-+pzpp'
6p+-+p+-+&
5+-sn-+-+-%
4-wQ-+N+-+$
3+L+-tR-+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Kies uit 1.DxPc5 of 1.PxPc5.

In  beide  gevallen  wint  wit  een  stuk.  Het 
verschil  ligt  hem  echter  in  de  factor  "K" 
(onveiligheid van de K). 
Na  1.DxPc5?!  DxDc5 (dameruil)  is  de 
onveiligheid  van Kd8 plotseling  veel  minder 
erg. 
Na  het  betere  1.PxPc5!? blijft  Kd8  in  groot 
gevaar  vanwege  de  witte  dame.  De  enige 
pragmatische reden om toch 1.DxPc5 te kiezen 
zou zijn dat je dan met wit een minder tactisch 
verloop  hebt,  wat  de  kans  op  misstappen 
(zowel bij wit als zwart) vermindert. 
XABCDEFGHY
8r+ltr-+k+(
7wqp+n+pzpp'
6p+-sNp+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+L+-tR-+-#
2PzP-+Q+PzP"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy

 Kies  1.Pxf7 of  1.PxLc8 

Na 1.PxLc8?!   TaxPc8   ruilt wit een sterk paard 
voor een niet ontwikkeld stuk. Principieel dus 
niet  zo  verstandig.  Doe  dit  enkel  als  dit 
materiaal voordeel zou opleveren, en dit is hier 
niet  het  geval.  Proberen  we  dus  vooral  de 
andere  optie  diep  te  onderzoeken.  1.Pxf7 
KxPf7 2.Lxe6+! Dit loperschaak zorgt ervoor 
dat Kf7 zich niet terug achter de g7-pion kan 
verschuilen.  2...Kf8  3.Dh5! Wit  werkt  weer 
met  DZ.  Hier  in  casu  een  DREIGENDE 
matzet  op  f7 waar  zwart  geen  aanvaardbare 
verdediging meer tegen heeft ! 
Conclusie: het stukoffer 1.Pxf7 is GOED.
XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7wqp+-+pzpp'
6psn-+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+N+-+$
3+L+-tR-+-#
2PzP-+Q+PzP"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy

Waar moet wit aanvallen? 
Waarom ? Wat speel je ?

De ACTIVITEIT van de stukken geeft aan dat 
wit een overgroot overwicht heeft op de 
Koningsvleugel. Alle witte stukken drukken 
immers op het centrum of de Koningsvleugel, 
terwijl de zwarte stukken doelloos op een 
hoopje staan op de Dame-vleugel.
Om hier voordeel uit te halen MOET wit dus 
ACTIE ondernemen. Bekijk daarom ALTIJD 
eerst de DZ mogelijkheden, en vooral de 
schaakzetten.
Hier is dit dus vooral de variant na 1.Pf6+. 
Even rekenen: 1.Pf6+ en nu:
- 1...gxPf6  2. Dg4+ Kh8  3.Tg3! en zwart kan 
opgeven.
- of 1...Kh8 2.Th3 (DZ op h7. Ik kies hier de 
Tf3 ipv Dh5 omdat ik zo eventueel kan 
offeren) 2...h6 (2...gxPf6  3.Dh5) 3.De3! Dit 
verhoogt de druk op de zwakke punten bij 
zwart (pion h6) en 4.Txh6+ (toernoffer) is 
fataal voor zwart.  
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XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7wqp+-+pzpp'
6p+-+p+n+&
5+-+-+-+-%
4-+-+N+-+$
3+L+-+-+R#
2PzP-+Q+PzP"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy

 Is 1.Pf6+ beslissend ?

Na 1.Pf6+ moet zwart uiteraard 1...gxPf6 
spelen (1...Kh8??? 2.Txh7#) waarna 2.Dh5 
Te8  3.Dxh7+ Kf8 niet direct een winstvariant 
oplevert. 
Conclusie: 1.Pf6+ is niet winnend. 
XABCDEFGHY
8r+l+-tr-mk(
7wqp+-+pzp-'
6p+-+psNnzp&
5+-+-+-+Q%
4-+-+-+-+$
3+L+-+-+R#
2PzP-+-+PzP"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Zoek een winnende DZ.

Bij zwart staat pion h6 Negatief Verdedigd. Dit 
is dus een erg zwak punt maar de dame offeren 
geeft niets. Vandaar dat de Th3 dan maar moet 
geofferd worden.
Na 1.Dg5! (dreigt 2.Txh6+ en mat volgt) kan 
zwart het vergeten. Persoonlijk vond ik Dg5 
niet zo makkelijk om te vinden alhoewel hij 
toelaat dat wit offert op h6.

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7wqp+-+p+-'
6p+-+pzpnwQ&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+L+-+-+R#
2PzP-+-+PzP"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy

 Is er nog een verdediging tegen 1.Lc2 ? 

Ja,  na  1.Lc2  kan  zwart  met  1...f5! de  witte 
aanval  afstoppen.  Wit  kan dus  best  naar  een 
andere aanvalszet zoeken.
XABCDEFGHY
8r+l+rmk-+(
7wqp+-+p+Q'
6p+-+p+n+&
5+-+-+p+-%
4-+-+-+-+$
3+L+-+R+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy

 Wit aan zet. Hoe gaat de aanval verder ? 

Wit  heeft  reeds  al  zijn  stukken  optimaal 
geactiveerd  en  het  is  nu  hoog  tijd  om  iets 
doortastend te vinden.
Waar zijn de zwakke punten bij zwart ? 
Dit  zijn vooral Pg6 -  pion f7 omdat die  NV 
staan.
Met 1.Txf5! doet wit groot voordeel aangezien 
er 1...exTf5??? 2.Dxf7# is. Dit torenoffer-idee 
kwam er omdat wit  dus zag dat pion f7 Nul 
Verdedigd staat en hij nog enkel de hulp van 
Lb3 nodig had om daar toe te kunnen slaan.
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Karpov meets Karpov
Het event "Karpov meets Karpov" zit erop en er blijven nu nog enkel leuke 

herinneringen. Hans Böhm is zo vriendelijk een sfeerbeeld te schetsen.

Dagboek van een schaker
23, 24 en 25 mei 2015 

Hans Böhm
 
23 mei. 
Ik vertrek klokslag 14.00 uur uit Hilversum, je weet het maar nooit met die files en wegwerk-
zaamheden vandaag-de-dag. Het is lekker weer, de auto loopt als een zonnetje, de wegen zijn goed; 
tweeëneenhalf uur later draai ik het parkeerterrein van Brielpoort Deinze op. 
Als eerste zie ik Rudy de Jaeger. Aan zijn blik zie ik dat HET is begonnen: de grootste driedaagse 
schaakhappening die ooit in Deinze gehouden is en zal worden gehouden. In onze voorgesprekken 
in Hilversum, Tholen en Gent had hij een gemoedelijke manier van doen, een rustige tred. Hij 
vertelde over plannen die al tien jaar geleden voorzichtig waren geopperd. Zou schaakvereniging 
Karpov, opgericht in 1975 toen Anatoli Karpov officieel wereldkampioen werd, een festijn kunnen 
organiseren, waar Karpov actief bij aanwezig zou zijn? Naarmate de 64e verjaardag van Karpov 
dichterbij kwam, namen de geplande activiteiten toe. Concertzaal, sporthal, museum, kunstenaars, 
bibliotheek, acrobaten, beroemde violist, Kasteel Ten Bosse, burgemeester, schepen, 
schaakdemonstraties, lezingen, toespraken, sponsors zoeken, vooral sponsors vinden: de lijst werd 
langer en langer. SK Karpov telt maar vijfentwintig leden dus de stoet vrijwilligers en familieleden 
die mee moesten helpen om succes te krijgen werd ook alsmaar langer. Vandaag is het begonnen en 
Rudy loopt sneller en heeft de blik van de organisator die alles ziet en al denkt aan de volgende 
happening.
Concertzaal Brielpoort, waar beroemde bands hebben opgetreden als Dire Straits, U2, Simple 
Minds, is nu gevuld met schakers, onderverdeeld in diverse speelsterkten. Uit al die groepen mogen 
de winnaars de volgende dag tegen Karpov simultaan spelen. Ik zie enkele oude bekenden, uit mijn 
eigen actieve schaaktijd. We zijn allemaal ouder geworden, zo blijkt. Plotseling wordt om stilte 
gevraagd en begint iemand “Happy Birthday” te zingen en de hele zaal doet mee. Anatoli is 
gearriveerd! Hij begint te lachen, heeft het naar zijn zin, stelt de warme aandacht op prijs en die lach 
is er nog steeds als hij drie dagen later weer vertrekt. “Hé, jij ook hier?” zegt hij. Ik ken Anatoli al 
mijn hele leven want hij is één jaar jonger dan ik. We hebben nooit gespeeld want in het Aljechin 
Memorial, Moskou 1975, was hij gast. Wel analyseerde hij mee en liet me zien hoe ik in mijn 
verliespartijen gewonnen stond tegen Tal en Korchnoi. Memories, memories. Ik heb Anatoli zo 
vaak geïnterviewd, voor radio, tv en krant, vooral in zijn periode als kampioen 1975-1985 maar ook 
in zijn toptijd daarna die doorliep tot 2000. Zijn problemen met Fischer, Korchnoi, Kasparov, FIDE: 
hij sprak daar altijd vrij en in vertrouwen over.
Ik rijd achter Karpov met zijn privéchauffeur (schoonbroer van de voorzitter) en we komen in de 
buitenwijk van Deinze bij Kasteel Ten Bosse. Daar logeren we de komende dagen. 
 
24 mei.
Om 10.00 uur ben ik bij het Museum van Deinze en de Leiestreek, daar is de bijzondere expositie 
Art meets Chess. Ik mag een ludieke lezing verzorgen, naar eigen inzicht. “Je hoeft pas om 11.30 
uur te beginnen”, zegt Rudy. Overal staan schaaktafels, hier worden vanmiddag diverse 
demonstraties gegeven. Men is nog van alles aan het regelen en schuiven. Ik krijg een interessante 
rondleiding door het museum door Dirk Castelein, kunstschilder en natuurlijk schaakliefhebber. Hij 
weet veel van de persoonlijke achtergronden van de kunstenaars, dat geeft soms meer houvast. Wat 
opvalt is dat je bij ieder volgend doek of beeld ogenblikkelijk weet of het jou aanstaat of niet, 
ongeacht onderwerp, kleur, voorstelling, grootte.
“Alles wordt kunst als iemand zegt dat hij kunstenaar is”, legt Dirk uit als iemand uit de grond van 
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zijn hart bij een langwerpig fel gekleurd non-figuratief schilderij opmerkt “Maar dat is toch geen 
kunst?” 
Mijn lezing gaat over zaken die ook voor niet-schakers interessant zijn: ik leerde schaken van mijn 
ouders, zij waren niet goed maar als ze speelden was ik gefascineerd door de magie van het spel. Al 
die stukken met verschillende loop, springende paarden en dan die koningin en koning. Mijn 
moeder is nu 97 en ze speelt nog steeds. Lichamelijk gaat het niet goed maar geestelijk is zij fitter 
dan menige tachtiger. Waarom zou dat niet iets met schaken te maken hebben? Professor Scherder, 
een hersenspecialist, is een van onze ambassadeurs. Hij raadt op wetenschappelijke gronden aan om 
kinderen veel te laten sporten en schaken, dat is goed voor de ontwikkeling. Als ze in de puberteit 
komen kunnen ze alles naar believen laten vallen en een eigen keuze maken. Maar de competenties 
die spelenderwijs worden aangeleerd door te schaken (zoals concentratie, vooruitdenken, 
timemanagement, eerst denken dan doen) komen later in het leven altijd van pas. Vanuit de zaal 
komen vragen: over Karpov, Carlsen, computers, schoolschaak, doping. Dit heb ik het liefst, iedere 
vraag roept gelijk een serie ervaringen, anekdotes maar ook overwegingen en twijfels op. 
De lunch wordt geserveerd in Brielpoort en blijkt een regelrecht succes: meer dan 200 mensen 
worden bediend door weer een groepje vrijwilligers. 
Aan onze tafel zit de ere-voorzitter van de schaakclub die tegen Anatoli zegt: “Natuurlijk heb ik 
respect voor uw wereldtitel maar ik heb nog meer respect voor uw kinderprogramma’s”. 

Glen De Schampheleire complimenteert Anatoli met 
een bepaalde zet in een partij tegen Boris Spassky (ik 
dacht dat hij 23.Tc1 bedoelde in Karpov - Spassky 1975 
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?
gid=1067909 ). 
“Hoort deze partij in uw eigen top-10 van beste 
partijen?”, vroeg Glen. “Hoger”, was het antwoord en 
het gesprek ging verder over blindschaken. 
Karpov speelde eens tegen 5 personen in Amsterdam 
(3,5 uit 5) en hij wist nog precies de gewonnen stelling 
waarin hij blunderde tegen Tim Krabbé. “Ik haalde de 
zet- volgorde door elkaar, je moet je goed blijven 
concentreren”, is zijn advies aan Glen die later tegen 6 
tegenstanders blind speelt.
(zie http://www.chessgames.com/perl/chessgame?
gid=1068928 ).
 
’s Middags opent Rudy de officiële inhuldiging van Karpov in de grote zaal van het Museum. 
Hij heet ook alle notabelen welkom en alle sponsors en natuurlijk alle leden van de club en alle 
vrijwilligers. Dan speelt violist Mikhael Bezverkhni, Rus en winnaar van het Koningin Elisabeth 
Concours 1976 en sinds de val van de Berlijnse muur woonachtig in België, op zijn eigen wijze 
bekende stukken. Hij vertraagt en versnelt waar je het niet verwacht en wisselt superzacht met 
ferme streken af. In een mengelmoes van Russisch-Vlaams vertelt hij over zijn muziekstukken. Hij 
is ook kunstenaar en heeft een zelf gecreëerd cadeau voor Karpov. De burgemeester Jan Vermeulen 
en de schepen Rutger De Reu spreken Karpov en de zaal toe en onderstrepen het historische 
karakter van dit meerdaagse festijn waar Deinze terecht trots op is. De ere-voorzitter krijgt nog een 
cadeau en dan is het tijd voor de schaakdemonstraties.

Ik probeer tegen 10 tegenstanders te spelen met 20 minuten per speler. “Denk wel goed na”, zeg ik 
tegen alle deelnemers”, zie het als een gewone partij”. Het gemiddelde van 2 minuten per partij 
breekt me op. Ik ga her en der door m’n vlag, weliswaar in goede stellingen maar ja, dat telt niet. 
Sommige van mijn tegenstanders hebben slechts 5 minuten gedacht en vooral gezet als ik niet in de 
buurt was. Toch was het een aardig experiment maar ik herhaal het niet meer en speel nog een 
gewone simultaan waarbij iedereen nog een rondje mag denken als dat gewenst wordt. 

XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7+-+-wQpzpp'
6-zp-+-+-+&
5+-+l+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-zP-zP-#
2PzP-+-+LzP"
1tR-+n+-mK-!
xabcdefghy

http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1068928
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1068928
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1068928
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1067909
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1067909
http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1067909
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Karpov speelde vier remises van de 20 partijen, hoorde ik later. Hoe het met Geert van der Stricht in 
zijn wisselsimultaan is afgelopen weet ik niet, net zomin als de blindsimultaan van  Glen De 
Schampheleire. Maar de sfeer was opperbest.

’s Avonds een exquis diner voor genodigden in Kasteel Ten Bosse. Weer speelt Mikhail enkele 
fraaie stukken, dit keer samen met een violiste. 
 Vlak voor het traag gegaarde kalfszadel uitgegaard was, sprak ik de aanwezigen op verzoek van 
Rudy toe. Om origineel te blijven vroeg ik Karpov een applaus te beginnen voor die bijzondere 
gelijknamige schaakclub, die met zo weinigen zo veel wist te bereiken. De rest van het gezelschap 
klapte enthousiast mee. Maar ik vroeg ook speciale aandacht voor Anatoli, niet voor zijn 
wereldtitel, niet voor zijn wereldrecord toernooioverwinningen (177!) maar voor zijn werk als 
voorzitter van Fonda Mira, Stichting voor Vrede. Het was zijn initiatief om Russische weeskinderen 
een leuke vakantie te bieden in het vredige België. Het bleek dat gastgezinnen een band kregen met 
die kinderen en daaruit ontstonden adopties. Onder de toehoorders zat Tom Furstenberg, die ooit 
twee kleine meisjes van 7 en 9 op bezoek kreeg en later adopteerde en nu, twintig jaar later, zijn het 
twee volwassen vrouwen met goede carrièremogelijkheden. 
Het was om meerdere redenen een gedenkwaardige avond. 
 
25 mei.
Om 10.00 uur deel ik mijn ervaringen met jeugdschaken in de Bibliotheek van Deinze met 
bestuursleden van diverse schaakclubs en federaties in België en andere geïnteresseerden. 
Schaakleraar Peter D’hondt doet enthousiast mee en vertelt over de Belgische variant (zie 
http://schaakschool.be/ ). 
We laten zien hoe de overheid zich bemoeit met schoolschaken in Noorwegen, Roemenië, Spanje 
en Engeland om maar een paar voorbeelden te noemen. We bespreken enkele filmpjes die met 
jeugdschaken te maken hebben. Er is veel interactiviteit vanuit de deskundige zaal, al met al een 
zinvolle sessie. Als ik wegga, gaat Peter nog even door. 
 
Om 12.00 uur is er een oefening met alle levende stukken in de sporthal van Sportac ’86 en mijn 
tegenspeler Melina. Zij is het nichtje van Rudy maar ze doet enthousiast en professioneel mee. In de 
sporthal ligt een gigantisch schaakbord, de stukken zijn leerlingen van de gymnastiekvereniging: 
sommigen maken dubbele salto’s en anderen springen vervaarlijk touwtje. Terwijl de 32 kinderen 
kunstig worden opgemaakt en toepasselijk aangekleed, oefen ik met Melina onze opkomst. Ik zal 
iets zeggen over Deinze en dat ik niet weet wat ik moet doen en dan onderbreekt zij mij en stelt een 
spel voor. De rest moet dan maar een beetje spontaan gaan, waarbij de kinderen de gelegenheid 
krijgen om te laten zien hoe goed ze wel niet zijn. Het loopt allemaal relaxed en Melina doet het 
goed en met zelfvertrouwen.

Om 15.00 uur is de hal volgestroomd met zo’n 500 gasten, de tribunes zitten vol. Radio en TV is 
aanwezig, dit moet weer een hoogtepunt worden.
We stellen de spelers voor: Anatoli Karpov met wit en Thomas van der Plaetsen met zwart. Thomas 
is natuurlijk een geboren tienkamper maar hij heeft in zijn jeugd veel geschaakt en hij doet nu ook 
werk als programmeur. Ik zeg beiden vooraf dat het totaal niet uitmaakt hoe de partij verloopt, het is 
een visueel spektakel. Als de spelers even willen denken heb ik een tafel met prijzen om weg te 
geven aan het publiek. Het loopt allemaal super, ook de schaakstukken zijn tevreden. Ten overstaan 
van het publiek geeft Rudy de beide spelers een mooie fles champagne, ze krijgen een ovationeel 
applaus, net zoals al die 32 stukken. 
Iedereen is nu doodop maar er is nog een aller-allerlaatste receptie om nog even na te kaarten. 
Karpov heeft nog steeds die lach die hij bij zijn vrolijke aankomst had. “Het was vermoeiend maar 
ook een eer en een genoegen”, vertrouwde hij me toe. 

Zijn vliegtuig vertrekt een paar uur later en voor mij werd het ook tijd om terug te gaan. Iedereen 
was moe en tevreden en wist: dit maken we nooit meer mee. Bijzonder om erbij geweest te zijn. 

http://schaakschool.be/


Vlaanderen Schaakt Digitaal                        01-06-2015                                                    pagina  17

Eindspel: Pionnenwedloop
Op het einde van de partij zijn we altijd vermoeid en dan loopt het daar soms fout. 

Enkele rekenoefeningen zijn dus wel nuttig.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+P+-mK-+-%
4k+-+-+Pzp$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 1 :  Wit aan zet.

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

Eind 2 : Wit aan zet

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

Eind 3 : Zwart aan zet

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

Eind 4 : Wit aan zet

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

Eind 5 : Zwart aan zet wint met 1...c5! 
Hoe gaat het verder ?

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-mKP+-%
4kzp-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 6:  Kan wit nog winnen? 
Alvast niet met 1.f6 want dit is remise na 
1...b3  2.f7 b2  3.f8D b1D  4.Da8+ Kb3. 
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Eind 1 Wit speelt NIET 1.g5? enz omdat zwart dan eveneens een Dame haalt op h1 en 
eerst aan zet is. 
Wit gaat daarentegen de zwarte h4-pion afstoppen want de witte g4-pion kan niet 
gestopt worden door zwart. Vandaar 1.Kf4!   h3  2.Kg3 Kxb5  3.g5!   en wit wint, 
maar zeker niet 3.Kxh3? Kc6! (in het vierkant) en wit kan niet meer winnen.

Eind 2 Beide spelers halen een Dame maar een röntgenschaak is beslissend. 
Wit wint met 1.c5   h4  2.c6 h3  3.c7 h2  4.c8D h1D   en nu 5.Da8+ en 6.DxDh1

Eind 3 Met 1...a4 2.c6 a3  3.c7 a2  4.c8D a8D  haalt zwart het niet vanwege 5.Dh8+ 
(röntgenschaak) en Dameverlies.
Dan maar de andere piste proberen: 1...Kd5  2.c6 Kd6  3.Kb6 a4  4.c7 a3 5.c8D 
a2 en wit wint hier ook.
Conclusie: deze stelling is verloren voor zwart.

Eind 4 Wit wint met 1.f5   a5  2.h6 gxh6  3.f6 a4  4.f7 a3  5.f8D+   en wint

Eind 5 Na 1...c5 2.Kh4 volgt 2...c4!    3.bxc4 a4  4.c5 a3  5.c6 a2  6.c7 a1D  7.c8D Dh1#  

Eind 6 Wit doet dit door de zwarte Koning op een "promotie-schaakveld" te lokken. Er 
volgt: 1.Kd4! b3  2.Kc3 Ka3 (haha! Ka3 staat nu op een promotie-schaakveld 
van de f-pion) 3.f6 b2  4.f7 b1D  5.f8D+ Ka4 6.Da8+ Kb5  7.Db8+ en 8.DxDb1.

IJslands gambiet – de roman  
Schaken en schrijvers. Het blijft een vruchtbare combinatie. De Schaaknovelle van Stefan Zweig en 
Het paneel van Vlaanderen van Arturo Pérez-Reverte hebben er sinds kort een nieuw broertje bij: 
IJslands gambiet van de Leuvense auteur Dominique Biebau (°1977). 

IJslands gambiet draait om Maxim Boelgakov, een Russische schaker en meestervervalser, die in 
volle Koude Oorlog vermoord wordt teruggevonden in een hotelkamer in Reykjavik. Naast hem ligt 
een cryptisch manuscript waarin hij zijn moordenaar aanwijst. Jammer genoeg ontbreekt er een 
cruciaal deel van de tekst. Een speurder stort zich op de zaak en probeert het document te 
vervolledigen.
Het manuscript telt – niet toevallig - 64 hoofdstukken en staat vol cryptische verwijzingen naar een 
schaakpartij. Door de code te breken kan de lezer de dader van de moord ontmaskeren. 
De eigenlijke oplossing zit verborgen in een verzegeld hoofdstuk.
Sinds het verschijnen van de roman, een maand geleden, verschenen er al 
verschillende lovende recensies over het boek o.a. in Dag Allemaal en de 
Nederlandse krant Trouw. Ook op knack.be, cuttingedge.be en 
iedereenleest.be werd het boek met lof overladen.  

Ijslands gambiet telt zo’n 200 bladzijden en is verschenen bij 
Uitgeverij Vrijdag. Het boek kost 19.95 EUR.

‘IJslands gambiet’: de Koude Oorlog als schaakpartij 
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Schaken op school !!  (Deel 1 van 3)
"Schaken op school" kan leuk kan zijn zoals blijkt uit een recent Knack-artikel. Zie :
http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/cultuur-en-media/zelfs-een-zwakke-pion-is-
hetwaard-om-te-beschermen/article-normal-181387.html
De leerkracht vertelt er hoe zij via schaakonderricht de mogelijkheid heeft om alle kinderen in de 
klas te boeien en hun cognitief proces te stimuleren.
Er zijn reeds een tiental lagere Vlaamse scholen die schaken geïntegreerd hebben in hun werking.

Website Schakenopschool.be
VSF steunt reeds enkele jaren het proces 
"Schaken op school".
Zo  is  er  een  erg  goed  uitgewerkte 
website  "schaken  op  school"   waar  de 
scholen  veel  nuttige  info  vinden.  Tips 
om  te  starten  met  schaken  op  school, 
links  naar  goede  websites,  info  over 
schoolschaaktoernooien  ingericht  door 
de VSF en de liga’s. 
Op  de  blog  delen  de  verschillende 
scholen  hun  ervaringen.  Ook  de 
lesgevers  uit  de  clubs  delen  er  hun 
kennis.  (Ook  voor  de  clubs  is  het  een 
aanrader om daar eens te kijken.)
En natuurlijk hebben we op de site ook 
een kaart voorzien naar alle clubs zodat 
de kinderen die dat willen ook hun weg 
vinden naar de clubs.

Doorstroming naar de 
clubs?
De VSF heeft de voorbije jaren al voor 
enkele  duizenden  euro's  aan 
schaakmateriaal  aan  geïnteresseerde 
scholen beschikbaar gesteld met de hoop dat dit de instroom van jeugspelers naar onze clubs zou 
bevorderen.
Het grote succes van het schaken op school heeft zich echter niet volledig vertaald naar een grotere 
instroom in de clubs en er wordt nu onderzocht hoe we dit proces kunnen verbeteren.
In een eerste fase willen we vooral de afstand tussen school en club kleiner maken.

Wil jij iets doen voor schaken op school ?
- Ben jij een schakende leerkracht die iets wil doen voor het schaken op je school ?
- Ben je schaker die overdag kan schaakles geven in een school ?

Laat van je horen !! En we onderzoeken hoe we je kunnen steunen !!
Alle ideetjes zijn welkom bij:  tom.piceu@gmail.com of tania.folie@telenet.be

http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/cultuur-en-media/zelfs-een-zwakke-pion-is-hetwaard-om-te-beschermen/article-normal-181387.html
http://m.kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/cultuur-en-media/zelfs-een-zwakke-pion-is-hetwaard-om-te-beschermen/article-normal-181387.html
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