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Summiere toernooi-kalender 2016

25 juni 5de JeugdCriteriumtoernooi Landegem
03 juli 6de JeugdCriteriumtoernooi Oostende

03 - 10 juli Belgisch Kampioenschap Bütchenbach
16 - 20 juli 39e Eastman Open van Gent

http://www.kgsrl.be
Gent

13 - 17 aug 32e Open van Geraardsbergen
http://users.skynet.be/vptd

Geraardsbergen

14 - 18 aug Brugse Meesters
www.brugsemeesters.be

Brugge

VSF-ledenbestand in stijgende lijn !
Bij het afsluiten van het seizoen 15/16 hadden we 3129 leden waarvan ongeveer 1/3 jeugdspelers. 
Er zijn 93 clubs aangesloten met gemiddeld 34 aansluitingen per club, maar er zijn 13 kleine clubs 
met minder dan 10 leden, en ook 5 grote met meer dan 100 leden. (KGSRL heeft175 leden !) 
Als we het VSF-ledenaantal vergelijken met vorig jaar (zie VSD 2015-12) dan zien we dat er 122 
meer aansluitingen zijn waarvan 1% meer volwassenen en maar liefst 10% meer jeugd !  
(Opm : jeugd is -20 jaar op 31/12/2015)

Een overzicht per Liga (seniors+jeugd) geeft:

      Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie

Antwerpen  1055

Oost-Vlaanderen 890Antwerpen 641 + 414
Limburg 224 +  79

Oost-Vlaanderen 617 + 273
Vlaams-Brabant

& Brussel
208 + 133

West-Vlaanderen 369 + 171
Totaal 2059 + 1070

Limburg  303

West-Vlaanderen  540
Vlaams-Brabant
& Brussel           341

http://www.kgsrl.be/
http://www.brugsemeesters.be/
http://users.skynet.be/vptd
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Waarom niet ?
XABCDEFGHY
8-+r+-vl-mk(
7+-+R+Qzpp'
6-+-+pzp-+&
5zpq+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+-zP-#
2-zP-+-zPLzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

. Een makkie. Waarom niet 1.Dxe6 ? 1

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+p+l+-zp-'
6pvl-+-wq-+&
5+-+p+-tr-%
4-+-sN-+P+$
3+-zP-wQp+P#
2PzP-+-zP-vL"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1.Dxf3 ? 2

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+p+l+qzp-'
6pvl-+-+r+&
5+-+p+-zPQ%
4-+-sN-+-+$
3+-zP-+-vLP#
2PzP-+-zP-+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1.Tae1 ? 3

1  Wegens  1...Tc1+ en mat volgt. 

2  Wegens 1...LxPd4! en stukverlies.

3  Wegens 1...LxPd4!    2.cxLd4  Lb5!   
kwaliteitsverlies.

XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7+-zp-+pzpp'
6-zp-+-sn-+&
5zp-vlP+-+-%
4-+Q+P+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-sNLzPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy
Waarom niet 1.0-0 of  1.0-0-0 ? 4

XABCDEFGHY
8-+rwqr+k+(
7zp-zp-+-vlp'
6Pzp-+-+-+&
5+PsnPzp-+p%
4-+P+Pzp-+$
3+-+-+-+P#
2-vL-sNLwQ-+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1.Lxh5 ? 5

XABCDEFGHY
8-tr-+-mk-+(
7+p+-+pzp-'
6p+-+-sn-zp&
5+-tRp+-+-%
4-zP-zPp+-+$
3+L+-zP-+P#
2-zP-mK-zPP+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Is 1.Lxd5 een aanrader ? 6

4  Wegens 1...La6 en Le2 gaat verloren.

5  Wegens 1...Dg5+  (dubbelaanval)  2.Lg4 h5 
(penning) materiaalverlies. 

6  Neen, wegens 1...b6! (verjaagt de enige 
verdediger) en stukverlies.
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Schaakboksen of Chessboxing
U raadt het al, na het overlijden van bokslegende Mohammed Ali, ben ik op zoek gegaan naar 
mogelijke links met het schaken. Ik kon jammer genoeg geen bokskampioen vinden die ook 
schaakte, maar ik ontdekte wel dat er sinds enkele jaren een nieuwe sport is geboren, namelijk die 
van het Schaakboksen.

Het is de Nederlander Iepe Rubingh die in het begin van de 21e eeuw op het idee kwam zo'n 
ongewone combinatie te bedenken. Officieel is 2003 het geboortejaar van chessboxing.

Het concept is dat een "gevecht" over maximaal 11 
rondes worden gespeeld, afwisselend schaak (6 
keer) en boksen (5 keer). We starten met 4 minuten 
schaak gevolgd door 2 minuten boksen, met 
daartussen 1 minuut "pauze" om zijn 
bokshandschoenen aan of uit te trekken, vervolgens 
gaan we terug naar de schaakpartij enz.
Voor de volledige schaakpartij krijgt elke speler 12 
minuten bedenktijd wat betekent dat je in ronde 11 
(of vroeger) door je vlag kan gaan.....

Het schaken gebeurt dus ook in boks-outfit. Gespierd bovenlijf, hoofdbeschermer en kort broekje. 
Een ongewoon zicht aan het schaakbord. Verder dragen de heren een koptelefoon om zich beter te 
kunnen concentreren want het is daar natuurlijk niet rustig in de zaal. 

Om deel te kunnen nemen moet je niet enkel een gespierde torso hebben, maar ook minstens 1800 
Elo-rating bezitten. Kandidaten ?

Een (geroutineerde) schaker heeft wel een klein voordeeltje want hij kan met enige medewerking 
van zijn tegenstander hem reeds in de 1e ronde mat zetten. 
Hierbij alvast enkele mogelijke tips, opgelijst volgens jaartal ....

Kermur Sire De Legal - Saint Brie  (1750 !)
1.e4 e5 2.Pf3 d6 3.Lc4 Lg4 4.Pc3 g6 Diagram 
XABCDEFGHY
8rsn-wqkvlntr(
7zppzp-+p+p'
6-+-zp-+p+&
5+-+-zp-+-%
4-+L+P+l+$
3+-sN-+N+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet

5.Pxe5!!  Lxd1 6.Lxf7+ Ke7 7.Pd5# 1–0
Het bekende Legal's mat.

Keres,Paul - Arlamowski,Edward  (1950)
1.e4 c6 2.Pc3 d5 3.Pf3 dxe4 4.Pxe4 Pf6 5.De2 
Diagram 
XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zpp+-zppzpp'
6-+p+-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+N+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPPzPQzPPzP"
1tR-vL-mKL+R!
xabcdefghy

Kies uit 5...Lf5 of 5...Pbd7

5... Pbd7 ??? 6.Pd6# 1–0
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Pogats,Jozsef - Szabo,Dezso  (1952)
1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 b6 4.f4 Lb7 5.Ld3 c5 
6.d5 Pa6 7.e5 Pd7 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zpl+nzppzpp'
6nzp-zp-+-+&
5+-zpPzP-+-%
4-+-+-zP-+$
3+-sNL+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-vLQmK-sNR!
xabcdefghy

Wit aan zet

8.e6!! fxe6 (alles verliest)  9.Dh5+ 1–0

Chevry,Philippe - Casteleyn,Kevin  (2004)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pc3 Pf6 4.Pf3 Lg4 5.cxd5 
Pxd5 6.Db3 Diagram 
XABCDEFGHY
8rsn-wqkvl-tr(
7zpp+-zppzpp'
6-+p+-+-+&
5+-+n+-+-%
4-+-zP-+l+$
3+QsN-+N+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tR-vL-mKL+R!
xabcdefghy

Kies uit 6...Db6 of 6...Dd7

6...Dd7?? 7.Pe5 Dd8 8.e4 Pxc3 9.Dxf7# 1–0

Landa,Konstantin - Grall,G        (2007)
1.e4 e5 2.Lc4 Lc5 3.Dh5 Diagram 

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+ntr(
7zppzpp+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-vl-zp-+Q%
4-+L+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvL-mK-sNR!
xabcdefghy

Kies uit 4...Pf6 of 4...De7

3... Pf6 ???  4.Dxf7# 1–0

Fischer,Paul  - Gaebler,Hans  (2009)
1.Pc3 d5 2.e4 dxe4 3.Pxe4 Pf6 4.Df3 Pbd7 
5.Lc4 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zppzpnzppzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+L+N+-+$
3+-+-+Q+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tR-vL-mK-sNR!
xabcdefghy

Kies uit 5...Pxe4 of 5...Pe5

5...Pxe4??? 6.Dxf7# 1–0

Een oudere schaakbokser nodigde vrienden uit om te komen eten.
Telkens als de oudere schaakbokser zijn vrouw iets vroeg, begon hij met 'schat', 
'lieveling', 'duifje', 'honnepon' enzovoorts. De vrienden waren onder de indruk, want 
het echtpaar was al bijna 60 jaar getrouwd.
Toen de vrouw even naar de keuken was, zei de vriend tegen de schaakbokser.
"Ik vind het zo mooi dat je je vrouw na al die jaren dat je getrouwd bent, nog steeds 
koosnaampjes geeft".

De oude schaakbokser boog zijn hoofd en sprak in gedempte toon:
"Om eerlijk te zijn, ik kan al tien jaar niet meer op haar naam komen."
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Verdedigen
XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7+p+-zpp+p'
6p+-+l+p+&
5+-+-+-vL-%
4-+-+-+-+$
3+Pvl-+PzPP#
2P+n+P+L+"
1+-+R+Rm+K!
xabcdefghy

V1: Wit speelt 1.Tc1 en biedt remise ?!?
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppwqnzppvlp'
6-+p+-+-+&
5+-zPp+p+-%
4-+-zP-+-+$
3+-sN-zP-+-#
2PzPQvL-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

V2: Zwart heeft 2 manieren om pionverlies te 
vermijden. Zie je ze ?

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zppzp-+p+-'
6-+-vl-zp-zp&
5+-sn-zp-+-%
4-zPP+P+q+$
3+-+-+N+-#
2P+Q+-zPPzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy
V3: Zwart aan zet. Wat doe je met Pc5?

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7zppzppwqpzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+NzP-+-%
4-+-+-vLn+$
3+-+-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

V4: Zwart aan zet. 
XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7+-zp-vlpzpp'
6-+n+-+-+&
5+p+-zp-+-%
4-sn-+-+-+$
3+LsNP+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

V5: Opdracht: verdedig pion b5 door met Lc8 
te spelen, maar het is niet La6. 
XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7+-+l+pvlp'
6p+pzp-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPN+-+$
3+-+-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+R+-tR-mK-!
xabcdefghy

V6: Zwart aan zet heeft een probleem op d6.
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Oplossingen:
V1 Met zwart zoek ik naar een tegendreiging die gelijkwaardig of hoger is dan de 

witte dreiging. Ik zie dat bij wit Lg5 Niet Verdedigd staat, verder zijn er geen 
grote zwaktes bij wit.
De oplossing is 1....Ld2 (aanval op Lg5)  2.LxLd2 TxLd2 en zwart blijft een stuk 
voor en gaat dus niet in op het remisevoorstel.

V2 Uiteraard is er 1...e6, maar heb je ook het meer vindingrijke 1...f4 gezien ? 
(2.exf4?! Lxd4) 

V3 Niets, want zwart opteert voor TEGENAANVAL en speelt 1...Thg8! en wit moet 
dan opteren voor 2.g3 DxPf3  (of 2.Ph4 DxPh4) 3.bxPc5 Lxc5 met minstens 
pionverlies. 

V4 Zwart kan natuurlijk passief Dd8 spelen maar als hij goed kijkt waar bij wit de 
zwakke punten zijn dan blijkt pion f2 op Nul Verdedigd te staan. 
Met 1...Dc5! kan zwart dan ook verrassend uithalen en wit in de verdediging 
duwen.
Het belangrijkste aan deze oefening is niet dat je 1...Dc5 een betere waardering 
geeft dan 1...Dd8, maar wel dat je deze zet in je onderzoek KandidaatZetten hebt 
opgenomen. 

V5 Met 1...Lf5! verdedig je pion b5 aangezien er nu na 2.Pxb5 Lxd3! volgt 
(dubbelaanval op Pb5 en Tf1) en zwart wint materiaal.

V6 Zwart lost dit actief op door TEGENAANVAL met 1...Lf5 (pent Pe4 en laat toe 
dat er eventueel nadien Td8 kan volgen om pion d6 te verdedigen).
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Partij-analyse
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 f5  Het Jaenisch of 
Schliemann gambiet.  Diagram 
XABCDEFGHY
8r+lwqkvlntr(
7zppzpp+-zpp'
6-+n+-+-+&
5+L+-zpp+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

Een  iets  gewaagd  gambiet  dat  zwart  echter 
mooi tactisch spel kan opleveren. Wit heeft nu 
meerdere keuzes waarvan 4.Pc3 of 4.d3 of het 
complexe 4.d4 de beste  zouden kunnen zijn. 
Meer details zie het nummer van 01/04/2016.
4.Lxc6  dxc6!  Zwart  slaat  terecht  met  de  d-
pion  zodat  er  na  5.Pxe5  sterk  5...Dd4  kan 
volgen. 
5.Pc3 een gezonde ontwikkelingszet kan nooit 
kwaad. 
5...fxe4 6.Pxe4 Pf6 7.De2!  een goede zet die 
ervoor zorgt dat zwart met een zwakke e5 pion 
opgezadeld blijft. 
7...Lg4  8.h3  Door  "de  vraag"  te  stellen  aan 
Lg4 kan wit later met g2-g4 uitpakken als het 
past. 
8...Lh5 9.d3 Wit wil nog niet beslissen waar er 
gerokeerd wordt  en opent  de weg voor  Lc1. 
Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zppzp-+-zpp'
6-+p+-sn-+&
5+-+-zp-+l%
4-+-+N+-+$
3+-+P+N+P#
2PzPP+QzPP+"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy
 Kies uit 9...Dd5 of 9...h6 of 9...Ld6

9...h6?! Positioneel (en tactisch ?) een minder 
sterke keuze. Het is geen ontwikkelingszet en 
zwart verzwakt vrijwillig zijn veld g6. Mocht 
er nog een pion op f7 staan zou dit een heel 
andere  situatie  geweest  zijn.  Tactisch  is  het 
mogelijk ook niet waterdicht vanwege 10.g4!? 
(zie opmerking bij zet 8.h3) en zwart verliest 
pion e5 voor vage compensatie. 
Vandaar  dat  9...Dd5 of  9...Ld6 hier  meer 
aangewezen zijn.

10.Ld2 Ongetwijfeld een moeilijke keuze voor 
wit. Met de gespeelde zet speelt wit op veilig. 
Meer  kansrijk,  maar  complexer  had  10.g4 
gevolgd door Pxe5 geweest. 

10...Le7?! Duidelijk beter is 10...Ld6 wat pion 
e5  verdedigt.  Mogelijk  speelde  zwart  niet 
graag  Ld6  omdat  hij  PxLd6  wou vermijden. 
Dit lijkt me echter een flauw argument omdat 
het "sterke Pe4" zeker meer invloed uitoefent 
dan Ld6 en PxLd6 dus een minusruil zou zijn 
voor wit.  

11.0–0–0 Dd5 12.Kb1 0–0 13.g4 Een logische 
zet  die  velen  onder  ons  zouden  spelen  .... 
Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppzp-vl-zp-'
6-+p+-sn-zp&
5+-+qzp-+l%
4-+-+N+P+$
3+-+P+N+P#
2PzPPvLQzP-+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

 Zwart aan zet

 13...Pxg4!?  Wouh  !!  wat  een  zet.  Het  is 
blijkbaar  de enige die  zwart  in  de partij  kan 
houden.  Na  13...Lf7  14.Pc3  gaat  pion  e5 
immers verloren. 

14.hxg4 Lxg4 Diagram 
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XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppzp-vl-zp-'
6-+p+-+-zp&
5+-+qzp-+-%
4-+-+N+l+$
3+-+P+N+-#
2PzPPvLQzP-+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

 Wit aan zet.

Het  keerpunt  in  de  partij.  Het  is  enkel  een 
agressief  ingestelde  grootmeester  die  hier  op 
de winnende voortzetting kan komen. 

Ze loopt als volgt:  15.Tdg1!! LxPf3 16.Lxh6 
LxDe2 17.Txg7+ Kh8 analyse-Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7zppzp-vl-tR-'
6-+p+-+-vL&
5+-+qzp-+-%
4-+-+N+-+$
3+-+P+-+-#
2PzPP+lzP-+"
1+K+-+-+R!
xabcdefghy

  Hoe maakt wit het af ?

De finesse is dat zwart zich na 18.T7g1? kan 
redden met 18...Lf3!  (19.LxTf8+? LxTh1),  
vandaar dat wit enkel met 18.Tg2!! wint. 

terug naar de partij. 

15.Pc3 (sterker maar veel moeilijker te vinden 
is dus 15.Tdg1!! enz.) 

15....De6 16.Dxe5 Txf3 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zppzp-vl-zp-'
6-+p+q+-zp&
5+-+-wQ-+-%
4-+-+-+l+$
3+-sNP+r+-#
2PzPPvL-zP-+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

 Kies uit 17.Dxc7 of 17.DxDe6+ en motiveer. 

17.Dxe6+?  Na deze  Dameruil  blijft  wit  een 
pion achter en is er geen compensatie te zien. 
Vandaar  dat  wit  hier  beter  zijn  kansen  zou 
verdedigen met  17.Dxc7 waardoor  tenminste 
het  materiaal  in  evenwicht blijft  en er dreigt 
naast  18.Tde1!  (en  Le7  gaat  verloren)  nog 
steeds  gevaar  voor  Kg8.  Na  de  gespeelde 
Dameruil is het vooral Kg8 die opgelucht zal 
ademhalen vanwege zijn verzwakte K-stelling. 
17...Lxe6  18.Le3  Td8  zwart  activeert  zijn 
laatste stuk  19.Tdg1 met druk op Kg8 
19...Kh7  Kg8  gaat  uit  de  penning  zodat  er 
niets dreigt op h6   20.Pe4  naar de actie-zone ! 
20...Th3  een  goede  keuze  van  zwart.  Als  je 
voor staat moet je de stelling vereenvoudigen 
en  zoveel  mogelijk  stukken  ruilen.  (let  op  ! 
stukken ruilen, niet pionnen). 
21.b3 Txh1 22.Txh1 Ld5 23.f3 Kg8 24.Lf4 
Lxe4  25.fxe4  Ld6  26.Le3  Tf8  27.Kb2  Tf3 
28.Ld2 Le5+ 29.Lc3 Lxc3+ 30.Kxc3 
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zppzp-+-zp-'
6-+p+-+-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+PmKP+r+-#
2P+P+-+-+"
1+-+-+-+R!
xabcdefghy

 Biedt dit toreneindspel nog remisekansen voor 
wit ? Motiveer !
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In dit toreneindspel heeft wit een pion minder 
en we weten dat toreneindspelen met een pion 
minder nog een behoorlijke remisekans geven, 
maar  ....  dan  moet  de  pionstructuur  wel 
meezitten. Wit heeft hier het ongeluk dat zwart 
over 2 verschrikkelijke vrijpionnen (g7 en h6) 
beschikt en dat hij daar weinig kan tegenover 
stellen. Het is enkel pion e4 die een mogelijke 
troef  kan  betekenen.  Tot  overmaat  van  ramp 
kan de witte toren ook niet binnen dringen bij 
zwart. Merk op dat een stelling zonder pion a2 
en  a7  (dus  een  open  a-lijn  wit  betere 

remisekansen zou geven omdat hij dan via de 
a-lijn iets kan proberen. 
Conclusie: de remise-kansen zijn miniem.

30...Kf7 31.Te1 wit kan beter zijn toren op h1 
behouden waardoor de h-pion minder mobiel 
is. Het blijft echter een moeilijke opgave om 
deze stelling te redden. 
31...h5 32.Kd4 Tf2 33.e5 Tf4+ 34.Kc3 Ke6 
35.Tg1 Tg4 36.Te1 c5 37.a4 Tg5 38.d4 cxd4+ 
39.Kxd4 c5+ 40.Kxc5 Txe5+ met gedwongen 
torenruil en het einde van het gevecht.

Tactisch denkpatroon
Hierbij een bijzonder artikel waar ik probeer mijn tactisch denkpatroon te verduidelijken. 
Mogelijk kan het je helpen in het vermijden van fouten of het vinden van interessante wendingen. 
Om een leidraad te hebben naar wat ik moet zoeken werk ik indien mogelijk met 
AANKNOPINGSPUNTEN (AP). Ik ga dus niet alle mogelijke zetten onderzoeken maar enkel 
zetten die te maken hebben met de AP die ik gezien heb. 
XHGFEDCBAY
1-mKR+R+-+!
2+PzP-+PvL-"
3P+-wQ-+-+#
4+-+PsN-+P$
5n+-+P+-+%
6zpp+-zpp+-&
7-vlpwq-+pzp'
8+ktr-+-+r(
xhgfedcbay

Zwart aan zet.
Maak een korte tactische analyse van de 

stelling en bepaal welk de AP zijn.

Tactische analyse:
Als  AP zie  ik  dat  Lb2  Niet  Verdedigd  staat 
alsook  de  eigen  De7.  Verder  staat  pion  c6 
Negatief Verdedigd (2 keer aangevallen, en 1 
keer verdedigd).  Een eenvoudige aanpak zou 
dus zijn van 1...cxd5  of 1...-Dd7 of 1...Ta(f)c8 
te  spelen  doch  er  is  beter.  Omdat  Lb2  Niet 
Verdedigd staat, staat Pd4 als het ware gepend 
door Lg7. 
Een gepend stuk moet je aanvallen, en dus 
1...c5!! en zwart wint veel materiaal. 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+pzp-'
6-vL-+l+-zp&
5+-+-+n+-%
4-tRN+L+-+$
3+P+-+-+P#
2r+-+-snPmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Maak een korte tactische analyse van de 

stelling en bepaal welk de AP zijn.

Tactische analyse:
Als AP zie ik dat Ta2 Niet Verdedigd staat en 
dat  er   meerdere   zwarte  stukken  "Nul-
Verdedigd" staan, namelijk Pf2 en Pf5, en dat 
wit mogelijk Tb8+ zou kunnen spelen (als Lb6 
weg is) waarna zwart Kh7 moet spelen en Pf5 
gepend  staat  door  Le4.  Ik  merk  ook  op  dat 
mijn Le4 aangevallen staat.
Een eerste denkpiste  1.LxPf2  TxLf2  2.Tb8+ 
Kh7 (nu staat  Pf5  dus  gepend  en  willen  we 
"g4" spelen, doch dan moet de witte Koning 
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met  tempo  ,  dus  3.Kg1 en  4.g4  (aanval  op 
gepende stuk) doch zwart kan ontsnappen met 
3...Te2! zodat hij na 4.g4 TxLe4 kan spelen.
Indien  we  dus  ergens  kunnen  omzeilen  dat 
zwart  4...TxLe4  kan  spelen  is  er 
materiaalwinst mogelijk.
Nu we deze denkpiste kennen is het aan jou 
om  ze  te  verfijnen  zodat  het  wel  stukwinst 
oplevert .....7

XHGFEDCBAY
1-mKQ+-+-tR!
2zPLzP-+-trP"
3-zP-+-+-+#
4+-+-+-+-$
5-+-+Pzp-sN%
6+pwq-zp-+-&
7p+pzp-+-zp'
8+k+-+-tr-(
xhgfedcbay

Zwart aan zet.

Vooreerst een korte tactische analyse van de 
stelling waar ik naar AP ga zoeken.
Ik zie dat Pa5 Niet Verdedigd staat en pion a2 
en f2 Nul Verdedigd staan.
Wat minder makkelijk te zien is, is dat Ta1 in 
het vizier van Df6 staat.

Met 1...Txf2! (weglokken verdediger Ta1) 
2.DxTf2 kan ik 2...DxTa1+ spelen en heb ik 
een pion gewonnen. 
Wit kan dan enkel 3.Lf1 spelen (want op 3.Df1 
volgt 3...Tb1 en materiaalwinst) en nu is de 
zetsequentie niet meer "verplicht" en kan ik de 

7 De verbeterde denkpiste luidt: 1.Lb1!   Te2   
(zwart moet Pf2 immers blijven 
verdedigen)  2.Lxf2 Txf2  3.Tb8+ Kh7 
4.Kg1 Te2 5.Kf1!! (g4? Te1+ en 6....TxLb1) 
Lxc4  6.bxc4 Te5 7.g4 (eindelijk !) en 
stukwinst.
Kan je deze denkpiste feilloos uitdenken 
hoor ik je vragen. Ik denk dat enkel 
Grootmeesters dat kunnen. Ikzelf kan alleen 
maar de beste mogelijkheden ontdekken. 
Wat ze effectief opbrengen kan ik met 
weinig waarschijnlijkheid voorspellen. 

situatie beoordelen. 
Met zwart heb ik een pion gewonnen en ben ik 
aan zet. Doordat ik aan zet ben kan ik mijn 
stelling consolideren indien nodig en dus stop 
ik mijn berekening hier. 
Conclusie: 1...Txf2! wint bijkomend materiaal.
XABCDEFGHY
8-trntrq+k+(
7+p+-+-zpp'
6p+-+-+n+&
5+-zPN+psN-%
4lzP-+pzP-+$
3zP-+-+-+-#
2-+-tRL+PzP"
1+-+QtR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Hier staat de witte Dame aangevallen en moet 
ofwel Dd1 verzet worden of anders een heel 
sterke tegenaanval kunnen uitgevoerd worden. 
De AP hier zijn dus vooral mogelijke 
schaakzetten.
Als sterke tegenzetten zie ik enkel 1.Pf6+ en 
mogelijk ook 1.Pe7+. 
Het "leuke" aan beide schaakzetten is dat ze 
Td2 activeren zodat die Td8 kan slaan.
Bij nader inzicht blijkt dat op 1.Pe7+ PxPe7 
volgt wat Tb8 in de verdediging betrekt wat 
niet de bedoeling is. Dus deze zet wordt naar 
de achtergrond verdrongen.
Het is pas later dat ik ook ontdek dat mogelijk 
ook 1.Lc4 iets kan zijn.

Ik concentreer me op 1.Pf6+ (paardenvork) : 
- 1...gxPf6  2.TxTd8 LxDd1  3.TxDe8+ 

Kg7 (gelukkig is Kf7 niet mogelijk) en 
4.TxLd1 fxPg5 waarna wit een kwaliteit heeft 
gewonnen en ook (dodelijk) baas is op de 8e 
rij.

- 1...Kf8?  2.TxTd8 LxDd1  3.TxDe8#

Ik bekijk nu ook nog kort 1...Lc4 wat door het 
mogelijk aftrekschaakje met Pd5 ook 
interessant lijkt, maar meer complex is.
Ik kies dus voor het meer eenvoudige 1...Pf6+ 
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Eindspel: pionnen

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

Eind 1: Wit aan zet 

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

Eind 2:  Wit aan zet

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

Eind 3: Wit aan zet. 
Opgeven of is er nog hoop ? 

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

Eind 4: Kies je voor 1...Kb6 of voor 1...b5.

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

Eind 5: Wit aan zet

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

Eind 6: Wit aan zet



 Vlaanderen Schaakt Digitaal                        15-06-2016                                                   pagina  13

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

Eind 7: Zwart aan zet

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

Eind 8: Wit aan zet

Oplossing

Eind 1: Wit maakt remise met .....1.Ke3!! zodat hij na 1...Kb3  2.Kd3 de oppositie heeft 
en zwart niet verder geraakt. (2....Kb4  3.Kc2 enz.). Merk op dat 1.Kc3? verliest 
vanwege 1...Ka4!  en Kc3 moet spelen waarna 2...Kb4 de c-pion wint.

Eind 2: Wit (Maroczy) speelde hier 49.a4? en verloor. Hij had remise met 49.Ke4!   Kxb5   
(c3 50.Kd3 is ook remise) 50.Kd4 Ka4  51.Kxc4 b5+  52.Kc5! en remise.

Eind 3: Wit haalt verrassend remise met 1.Kf7   Kh5  2.Kg7!! h6  3.Kh7!   en zwart verliest 
zijn h-pion en kan verder enkel zijn g-pion ruilen voor de f3 pion. Remise.

Eind 4: Met 1...Kb6 zit zwart in het vierkant van de f4-pion en is het na:
- 2.f5 Kc7 3.Ke5 b5 (3.f6 Kd7)  remise omdat beide spelers om beurt 
promoveren en er geen trucjes mogelijk zijn. 
- 2.Kf5 Kc7 3.Kg6 b5!  4.Kg7 b4  5.f5 b3 en beide spelers halen een Dame 
zonder dat er een trucje mogelijk is. Remise.

Eind 5: Met 1.b5!   Kd5  2.Kb4 a3  3.Kxa3 Kc5  4.Ka4   wint wit makkelijk met de b-
vrijpion.

Eind 6: Met 1.a4! gebruikt wit zijn belangrijkste troef, een pionnenmeerderheid op de D-
vleugel.
Na 1...bxa4  2.b5! Kd5  3.Kb4 wint wit makkelijk.

Eind 7: Na 1...g3?    2.e7  g2  3.e8D g1D   verliest zwart zijn Dame na  4.Df7+ Kg4 
5.Dxg7+ en 6.DxDg1

Vandaar dat zwart eerst 1...Kf6! moet spelen zodat er 2.Kd6 en 2...g3!  3.e7 g2 
4.e8D g1D   5.Df8+ Kg6 geen Dame-verlies wordt geleden omdat pion g7 de 
nodige dekking geeft aan Kg6.
Wit moet dan eeuwig schaak geven met 6.De8+ enz..

Eind 8: Wit kan naar een remise eindspel afruilen met 1.TxPe4+    TxTe4  2.LxTe4   
KxLe4 en nu 3.Ke2! en wit verhindert dat zwart op de sleutelvelden van pion g5 
kan geraken. Conclusie: remise.
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Your next move !

De hele wereldtop in Leuven op 17 -18 - 19 en 20 juni !!

www.yournextmove.be

Overlijden Victor Korchnoi !
De grote Russische grootmeester Victor Korchnoi is vorige week op 06 juni op 85 jarige leeftijd in 
Zwitserland overleden.

Hij werd vooral bekend in het Westen toen hij het midden  jaren '70 aan de stok kreeg met het 
Russische regime en uitreisverbod kreeg. Toen hij alsnog in 1976 aan een toernooi in Amsterdam 
mocht deelnemen vroeg hij na het toernooi politiek asiel aan en verbleef hij vanaf toen in het 
Westen waardoor hij nu nog meer dan vroeger als een aartsvijand van de USSR werd gezien. 
In de daarop volgende jaren verwierf hij door zijn sterke prestaties en overwinningen op andere 
Russische grootmeesters 2 maal het recht de Rus Karpov uit te dagen voor de Wereldtitel.
Vooreerst was er het Wereldkampioenschap 1978 in Baguio (Filipijnen) waar Korchnoi nipt verloor 
met 16,5-15,5.  Deze tweekamp haalde vooral de wereldpers vanwege de psychologische 
oorlogsvoering waarbij er klachten waren over mogelijke hypnotiseurs onder het publiek, de 
gebruikte vlaggen aan het bord, het dragen van een 
zonnebril en het aanleveren van vruchtenyoghurt 
waardoor er signalen konden worden gegeven.
In Merano (Italië) 1981 kon Victor Korchnoi nogmaals 
de regerende wereldkampioen Karpov uitdagen maar 
ook toen was Karpov net iets te sterk.

Korchnoi bleef tot op oudere leeftijd een sterke 
toernooi-speler en moest pas voor enkele jaren zijn 
schaakcarrière afbouwen vanwege zijn slechte 
gezondheid. 

In het volgende nummer komen enkele artikels i.v.m. de overleden Victor Korchnoi.

http://www.yournextmove.be/

