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Summiere toernooi-kalender 2018
03 - 04 Mar VSF-Jeugdkampioenschap 2018 Mechelen

10 Maart 1e VSF-beker toernooi (1e ronde)
24 Maart 1e VSF-beker toernooi (2e ronde)

31 Maart en  
02 april

C & D toernooi in KGSRL
http://www.KGSRL.be/

Gent

21 April 1e VSF-beker toernooi (3e ronde)
24 April-03 Mei Rimpelschaak (60+)

http://scgentbrugge.weebly.com/2018.html
Gentbrugge

Daniel Dardha steelt de show op VRT-journaal
Zondagavond (25 feb) gaf het VRT-journaal een mooie reportage over Daniel Dardha. Bekijk:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/02/25/vlaams-supertalent-schaken-droomt-van-wereldtitel/

alsook http://sporza.be/cm/sporza/videozone/programmas/sportweekend/2.52689?video=1.3153711

Instapschakertjes in de lift
Sinds het seizoen 2015-2016 is het mogelijk dat een club haar beginnende schakertjes voor 3€ laat 
verzekeren. In het opstartjaar waren er slechts 20 inschrijvingen, vorig seizoen 156 en dit seizoen 
zitten we al aan 200 schakertjes. Elke VSF-club kan de inschijvingen doen via:
https://docs.google.com/forms/d/18sxcidWYYfiIwK7Mvf8vfuNDsEyRETAnD4EL30Hsynw/viewform?usp=send_form

Schaaklessen bij Sporta kampen in Hoogstraten
periode 02-06 juli (8 tot 14 jaar)  265€
periode 09-13 juli (8 tot 16 jaar)  265€          Vragen ? tom.piceu@gmail.com

https://sportakampen.be/kamp/schaken/

      Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie

http://www.KGSRL.be/
https://sportakampen.be/kamp/schaken/
http://sporza.be/cm/sporza/videozone/programmas/sportweekend/2.52689?video=1.3153711
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/02/25/vlaams-supertalent-schaken-droomt-van-wereldtitel/
http://scgentbrugge.weebly.com/2018.html
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Plastische chirurg Johannes Esser
Ik had het verhaal nog nooit gehoord tot ik op een dag in "The Human Comedy of Chess" van Hans 
Ree het uitgebreide verhaal las over Johannes (Jan) Esser. Bijkomend opzoekingswerk onderstreept 
het belang van deze man. (Zie o.a.  http://oudzuylenutrecht.nl/esser-en-leussen/ ).

Johannes Esser, geboren in 1877 te Leiden (Nederland), 
was in zijn studententijd al voorzitter van een schaakclub 
en hij zou later ook korte tijd voorzitter zijn van de 
Nederlandse schaakbond. 
Nadat hij afstudeerde als dokter en tandheelkundige in 
1903 trok hij voor drie maanden als scheepsarts naar 
Amerika waar hij simultaan- en blindseances speelde als 
het schip lag aangemeerd.
Zijn schaakkunnen werd alsmaar beter, in 1910 verslaat hij 
(met enig geluk) de grote Janowski in een korte match, en 
in 1913 werd hij zelfs Kampioen van Nederland.

In 1914 breekt dan WOI uit, en het is hier dat Esser toont 
dat hij een UITZONDERLIJK man is.

Hij zal namelijk de uitvinder worden van de plastische 
chirurgie waarmee hij de misvormde gezichten van de
 oorlogssoldaten terug een meer menselijk gelaat kan geven.

Aanvankelijk biedt hij (als neutrale 
Nederlander) zijn diensten aan bij de 
Franse en Engelse regering, maar 
aangezien die geen interesse hebben, gaat 
hij naar de Duits-Oostenrijkse coalitie. 

Hij werkt er eerst in Brno (1915), later in 
Wenen, Boedapest en ten slotte in Berlijn.
Esser voerde duizenden chirurgische 
operaties uit, waarbij hij tal van nieuwe 
technieken ontwikkelde die hij later 
neerschreef in wetenschappelijke artikels. 

Brno 1915.         Esser aan de operatietafel met 
zijn 4 (persoonlijke) Nederlandse verpleegsters.

Het bijzondere verhaal rond Esser stopt hier echter nog niet. Hij heeft zich ondertussen ook 
opgewerkt tot een sluwe financiële speculant die vastgoed koopt en verkoopt en hij groeide ook uit 
tot één van de grootste kunstverzamelaars in Nederland. Tal van zijn privé-kunstwerken hangen 
vandaag in Nederlandse musea. Hij werd dus één van de rijkere Nederlanders en eind jaren dertig 
vat hij zelfs het idee op om een onafhankelijke staat op te richten voor plastische chirurgie. 
Hij krijgt steun van tal van politieke prominenten en op een haar na slaagde hij in dit bizarre idee, 
want Griekenland was bereid om een klein eiland beschikbaar te stellen, maar hij stelde enkele 
absurde voorwaarden die het project op de valreep kelderden. 

In 1940 trok hij naar USA waar hij in 1946 te Chicago overleed. 

Er volgen nu enkele partijfragmenten uit de periode 1899-1916.

http://oudzuylenutrecht.nl/esser-en-leussen/
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XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzp-vlpzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-sNR+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQ+-mK-!
xabcdefghy

Kies je voor 10...f5 of voor 10...PxPd4 ? 1

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7zpp+-+-wQp'
6-+-+-zp-+&
5+-+-+-mk-%
4-+-+-+-tR$
3+-+-+-+-#
2PzPq+-zPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
Hoe ging het verder na 23...KxTh4 ? 2

 

1 Uit Marshall - Esser,  Londen 1899
Esser  koos  voor  10...PxPd4?,  een  slechte 
keuze want nu komt zwart na  11.TxPd4 Ld7 
12.Lf4  onder  grote druk. Beter is  10...f5! en 
het zijn enkel 11.Tf4 of de erg complexe zetten 
11.TxLe7+ of 11.Lh6 die wit kunnen redden.

2 Uit Marshall - Esser,  Londen 1899
Er  volgde  24.Dh6+  Kg4  25.h3+  Kf5 
26.Dxh7+ en opgave want Dame-verlies.

XABCDEFGHY
8r+-+rvl-+(
7+-zP-+-+-'
6-+Q+l+k+&
5+-snp+-+-%
4-+-+-+-zP$
3+-vL-+PzP-#
2-+-+-+-+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 3

XABCDEFGHY
8-+k+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-vlp+l+-+&
5zp-zp-zPp+-%
4P+P+-zPp+$
3+-mK-+-zP-#
2-+NtR-vL-tr"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 4

 

3  Uit Esser - Leussen, Leiden NED 1909
36.Ld4! (of 36.Lb4 met hetzelfde effect)  wit 
heeft  gezien  dat  zowel  Pc5  als  Le6  Nul 
Verdedigd  staan  (=  evenveel  verdedigd  als 
aangevallen)  en  dan  volstaat  het  van  een 
verdediger  te  verjagen  of  af  te  ruilen  om 
materiaal  te  winnen;  in  casu  wordt  hier  Pc5 
verjaagd teneinde Le6 te winnen. 1–0

4  Uit Esser - Janowski, Parijs 1910
Wit zag dat pion c5 een zwak beestje is en er 
volgt  nu  sterk  43.Pa1 en  44.Pb3 waarna  op 
termijn de c5-pion zal verloren gaan.
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XABCDEFGHY
8-+-vl-+-+(
7+k+-+l+-'
6-+-+-+-+&
5zp-+-zPp+-%
4P+P+-zPp+$
3+-mKRvL-zP-#
2-+-+-+-+"
1+r+-+-+-!
xabcdefghy

Wat is het verschil tussen:
 55.TxLd8 en 55.Td7+ Kc6  56.TxLf7 ? 5

XABCDEFGHY
8-+k+-+r+(
7+pzp-+-+-'
6p+-+-+-zp&
5+lzp-zPN+-%
4-+-+-zP-+$
3+-+-mK-+-#
2PzPP+-+-tr"
1tR-+-+R+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 6

5  Uit Esser - Janowski, Parijs 1910
Het verschil zit hem in wat er nog op het bord 
blijft. Na  55.TxLd8 ontstaat een eindspel van 
"Toren  en  ongelijke  Loper",  terwijl  na 
55.Td7+ het  een  eindspel  "Toren  en  gelijke 
Loper"  is.  Als  je  dan  weet  dat  het  eindspel 
"Toren en  gelijke  Loper"  iets  makkelijker  te 
winnen  is  bij  materiaal  voordeel,  is  het 
begrijpelijk dat wit kiest voor 55.Td7+ en een 
30-tal zetten later ook won.

6  Uit Esser - Janowski, Parijs 1910
28...Te2+? hier mist zwart kwaliteitswinst met 
28...Tgg2! 29.Pe7+  (29.Tfc1?  Th3+  30.Ke4 
Lc6 mat] 29...Kd7 30.Pd5 LxTf1 31.TxLf1

XABCDEFGHY
8-+-mk-+-+(
7+pzpl+-+-'
6p+-+-+-zp&
5+-zpNzP-+-%
4-+-+-zP-+$
3+-+-+K+-#
2PzPP+r+r+"
1tR-+-+R+-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 7

XABCDEFGHY
8-+-mk-+-+(
7+pzp-+-+-'
6p+-+-+-zp&
5+-zp-zPl+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-sNK+-#
2PzPP+r+r+"
1tR-+-+R+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 
Geef de beste verdediging. 8

 

7  Uit Esser - Janowski, Parijs 1910
32.f5!! en plots is veel van het zwarte voordeel 
verdwenen. 32...Lxf5 33.Pe3 volgend diagram 

8  Uit Esser - Janowski, Parijs 1910
33...Th2? 34.PxLf5 Txe5  waarmee zwart  2 
punten  verliest  maar  met   33...TxPe3+! 
34.Kxe3  Lxc2  had  zwart  slechts  1  punt 
verloren en nog overlevingskansjes gehad.
Het is verrassend vast te stellen dat Janowski 
in eenzelfde partij 2 keer een grote fout maakt 
(hier  en  voetnoot  6)  en  hierdoor  de  korte 
tweekamp tegen Esser verliest.
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XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zppzp-trpzpp'
6-+-+-+l+&
5+-+P+-+-%
4-+-+P+-+$
3zPL+P+-wqP#
2-zP-wQ-+-+"
1+-mK-tR-+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 9

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zppzp-trpzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+P+-+-%
4L+-+l+-+$
3zP-+P+-wqP#
2-zP-wQ-+-+"
1+-mK-tR-+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 10

9  Uit Loman - Esser,  Amsterdam 1913
Kampioenschap van Nederland
24...Lxe4! pionwinst  25.La4 Diagram 

10  Uit Loman - Esser,  Amsterdam 1913
Kampioenschap van Nederland
25...LxTh1  26.TxLh1 Te1+  en opgave want 
wit heeft teveel materiaal verloren.

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zpp+r+pzp-'
6-+-+lvl-zp&
5wq-+p+-+-%
4-+pzP-+-+$
3zP-sN-+-zP-#
2-zPRwQPzPLzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 11

XABCDEFGHY
8-+-+rsn-+(
7+-+-+kwq-'
6p+-+p+ptR&
5+-+pzP-zP-%
4-zp-+-zPQ+$
3+-tr-zP-+-#
2P+-+-mK-+"
1+L+-+-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet. 12

11  Uit Esser - Loman,  Amsterdam 1913
Kampioenschap van Nederland
19.Pe4! Esser toont dat hij iets van positioneel 
spel verstaat en ruilt af naar een eindspel met 
een betere pionstructuur en een betere loper.

12  Uit Esser - Reti,  Boedapest 1916
Tussen  2  chirurgische  operaties  door  speelt 
Esser hier in de oorlogsjaren een mooie partij 
tegen de grote Richard Réti.
Er  volgde  38.Lxg6+!  dit  lokt  de verdediger 
van  veld  h7  weg.  38...PxLg6  39.Th7  Tc2+ 
40.Kf3 Txa2 41.TxDg7+ KxTg7 42.Th6 1–0



 Vlaanderen Schaakt Digitaal                        01-03-2018                                                   pagina  7

Wit geeft (makkelijk) mat
XABCDEFGHY
8-+-+-+-wQ(
7+-+-+R+-'
6-mkl+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-zPp+q+-+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-+-mK"
1+-sn-+-+-!
xabcdefghy

13

XABCDEFGHY
8-+-+-sn-mk(
7zp-+-+-zpp'
6N+-zp-+-tr&
5+P+Qzpr+q%
4-+-+-zP-+$
3+-vL-+P+-#
2PzP-+-zPRzP"
1+-+-+-tRK!
xabcdefghy

14

XABCDEFGHY
8-tr-+-tr-mk(
7+-zpn+ptRp'
6p+-vl-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-vLP+-+-#
2PzPP+-zP-zP"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy

15

13  1.Dd8+ en 2.Da5 mat

14  1.Dg8+ KxDg8  2.Txg7+ Kh8  3.Tg8 mat

15  1.Tg8++ KxTg8  2.Tg1+ Lg3  3.TxLg3#

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7+l+-wqp+p'
6-vlp+-zp-vL&
5zp-sn-zpP+-%
4Pzp-+-+-+$
3+-+P+-tR-#
2LzPP+Q+PzP"
1tR-+-+-+K!
xabcdefghy

16

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+lvlnwqpzpp'
6-+p+-+-sn&
5+p+-+-sNQ%
4p+-vL-+-+$
3zP-zPL+-+-#
2-zPN+-+PzP"
1+-+R+R+K!
xabcdefghy

17

XABCDEFGHY
8-+-+rtr-mk(
7wq-+n+-+p'
6l+p+-zppwQ&
5zp-sn-zp-+-%
4Pzp-+P+-+$
3+L+PvLR+-#
2-zPPsN-+PzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

18

16  1.Lg7+ Kg8  2.Lxf6 mat

17  1.DxPh6 gxDh6  2.Lxh7 mat

18  1.Dxh7+ KxDh7  2.Th3+ Kg7  
      3.Lh6+ Kh7  4.LxTf8 mat.
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SCHAAKVAKANTIE IN OOSTENRIJK!! 

16 juni t/m 23 juni en 18 augustus t/m 25 augustus 
Kennismakingsaanbieding € 299.00 voor 8 dagen incl. ontbijtbuffet! 

 

Beste schakers, 
 

Ik wil mij even voorstellen, mijn naam is Ko Scheurer en ik ben lid van schaakclub 
Krommenie. 

Wij organiseren dit jaar weer met veel plezier twee schaakweken in Tauplitz Oostenrijk.
Van 16-23 juni en 18-25 augustus bent u van harte welkom. 

U verblijft 7 nachten in het comfortabele panorama hotel Sonnenuhr,in het gezellige en 
authentieke bergdorje Tauplitz, met prachtig uitzicht over het dal en de rondom liggende 
bergen, één van de mooiste wandelgebieden van Oostenrijk, een waar wandelparadijs.

Een bijzondere schaakweek waar u overdag heerlijk kan genieten van de prachtige 
omgeving en ‘s avonds een 7-rondig schaaktoernooi kan spelen. 
Speeltempo 1 uur 40 met toevoeging van 10 sec. per zet bedenktijd per persoon.
Er worden ook leuke prijsjes beschikbaar gesteld door het hotel.

Kennismakingsaanbieding: 8 daagse schaakweek voor € 299.00 inclusief uitgebreid 
ontbijtbuffet (Eénkamertoeslag € 56.00) Toeristentax €1.50 p.p.p.d. 
Kinderen t/m 14 jaar 50% korting !

Met het naast ons gelegen restaurant Schwaiger onderscheiden met 'ster Steiermark Kulinair' 
hebben wij een aantrekkelijke overeenkomst gesloten waar u voor € 15.00  een heerlijke 3-
gangen keuzemenu kunt nuttigen. 

Bent u geïnteresseerd in dit leuke schaaktoernooi dan horen we dat graag.

Aanmelden kan per e-mail aan jacscheurer@yahoo.com

Wij hopen u te mogen begroeten in het mooie Tauplitz! 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Ko Scheurer 

Hotel Sonnenuhr (Zoover hotelbeoordeling 8.9)  
Tauplitz 76 Oostenrijk www.sonnenuhr.at     

Tel. Nederland: 075-6402928 of 06-25325276
 

http://www.sonnenuhr.at/
mailto:jacscheurer@yahoo.com
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Mij gedacht !
Hierbij een kort oefenpartijtje waarbij ik mijn gedachten beschrijf. 
Ik heb zwart.

1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.Dc2 c5 5.dxc5 
Lxc5 6.Lg5? Diagram 
XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zpp+p+pzpp'
6-+-+psn-+&
5+-vl-+-vL-%
4-+P+-+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPQ+PzPPzP"
1tR-+-mKLsNR!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

Ik  ben altijd  zeer  alert  als  mijn tegenstander 
ergens een stuk of pion "Niet Verdedigd" zet.
In casu hier Lg5.
Ik controleerde even of het gekende trucje zou 
werken en speelde dan ....
6...Lxf2+  7.Kd1  Op 7.KxLf2  volgt  7...Pg4+ 
en 8...DxLg5. Met zwart had ik nu de keuze 
van  mijn  ontwikkeling  verder  te  zetten  met 
Pc6 of 0–0 ofwel van Lf2 terug in veiligheid te 
brengen.  Wat  zijn  de  dreigingen  van  wit? 
Vooral 8.Pe4 lijkt  gevaarlijk omdat dit  paard 
dan ook naar  d6 kan springen.  Hieruit  blijkt 
dat zwart zwak is op de zwarte centrumvelden 
(door de pionzet e6) en lijkt het verstandig om 
Lf2 als verdediger terug te trekken zodat die 
zwaktes  beter  kunnen  afgedekt  worden. 
7...Lc5 8.Pe4 Le7 Even dacht ik hier ook aan 
8...Pa6 (stukontwikkeling), doch na 9.LxPf6+ 
gxLf6 10.PxLc5 PxPc5  11.b4 staat zwart een 
beetje gedrongen. 
9.Lxf6 gxf6 Als ik hier 9...LxLf6 speel kan wit 
mij  met  10.Pd6+  in  de  "tang"  houden. 
Bovendien  als  ik  9...gxLf6  speel  kan  er  ten 
gepaste  tijde  f5  volgen  en  heeft  zwart  een 
overwicht in het centrum. Mijn inschatting is 
verder dat na rokade de Kg8 niet in problemen 
zal komen in die verzwakte stelling.
10.c5  Dit  lijkt  me  niet  zo  sterk  want  het  is 
geen stukontwikkeling. Diagram

XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zpp+pvlp+p'
6-+-+pzp-+&
5+-zP-+-+-%
4-+-+N+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPQ+P+PzP"
1tR-+K+LsNR!
xabcdefghy

Zwart aan zet.
Hier was mijn initiële idee van 10...d5 te 

spelen zodat het sterk opgestelde Pe4 moest 
wijken. Ik berekende dan 11.cxd6 e.p.  Lxd6 

12.PxLd6  DxPd6+ en 13...- 0–0 en zwart staat 
goed. Gelukkig herrekende ik dit en zag ik de 

FOUT in mijn berekening. Dewelke ? 

Op  10...d5?   11.cxd6  Lxd6  volgt  namelijk 
12.DxLc8! DxDc8  13.PxLd6+ Ke7  14.PxDc8 
TxPc8 en wit wint een stuk.
OK,  aangezien  10...d5  dus  niet  direct  gaat, 
speel ik ofwel 0–0 ofwel Pc6. Ik opteer voor 
0–0 omdat ik later wel zal bepalen of ik Pb8 
naar  c6  of  a6  (met  druk  op  c5)  zal 
ontwikkelen. 
10...0–0  11.h4  Mijn  tegenstander  was  hier 
blijkbaar  verrast  door  mijn  rokade  want  hij 
oordeelde (onterecht) dat mijn koning daar niet 
veilig zou staan. Hij heeft wel een punt dat ik 
weinig  stukken  kan  bijtrekken  om  de 
verdediging te voeren, maar wit heeft ook nog 
zo weinig ontwikkeld dat hij daar moeilijk zal 
van kunnen gebruik maken. 
11...d5  Gespeeld  in  de  overtuiging  dat  de 
positie  van  het  sterk  opgestelde  Pe4  moet 
aangetast worden en dat zwart er voordeel bij 
doet  als  hij  lijnen  kan  openen  richting  Kd1. 
12.Pg5!? Een verrassende zet waar ik absoluut 
niet aan gedacht had. Uiteindelijk blijkt dat hij 
onvoldoende is,  maar  hij  getuigt  wel  van de 
nodige  fantasie  en  vindingrijkheid  van  mijn 
tegenstander. 
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XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zpp+-vlp+p'
6-+-+pzp-+&
5+-zPp+-sN-%
4-+-+-+-zP$
3+-+-+-+-#
2PzPQ+P+P+"
1tR-+K+LsNR!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

12...f5  De enige zet want 12...fxPg5?  13.hxg5 
opent alle sluizen richting pion h7 en geeft wit 
zeker gelijk (beter) spel. Met de gespeelde zet 
12...f5  probeer  ik  uiteraard  de  vijandelijke 
aanvalslijnen gesloten te houden. 
13.g4  Wit wil met geweld alles open krijgen. 
Een  goed  plan  mocht  wit  voldoende 
ontwikkeld zijn. Het is echter twijfelachtig of 
dit met enkel Pg5 en Dc2 in stelling voldoende 
vuurkracht oplevert.  
XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zpp+-vlp+p'
6-+-+p+-+&
5+-zPp+psN-%
4-+-+-+PzP$
3+-+-+-+-#
2PzPQ+P+-+"
1tR-+K+LsNR!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

13...f6  Deze zet lijkt een verzwakking van de 
koningsstelling te zijn, maar hij stelt wel "de 
vraag"  aan  het  sterk  opgestelde  Pg5.  Hier 
moest  ik  wel  gewoon  even  narekenen  of 
bijvoorbeeld  14.gxf5  fxPg5   15.hxg5  geen 
problemen oplevert voor pion h7. Neen, want 
dan kan er 15...Txf5 of 15...exf5 volgen. 
14.gxf5 fxg5 15.f6 Diagram.

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zpp+-vl-+p'
6-+-+pzP-+&
5+-zPp+-zp-%
4-+-+-+-zP$
3+-+-+-+-#
2PzPQ+P+-+"
1tR-+K+LsNR!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Hier moet zwart even opletten want door dit 
nieuwe pionoffer heeft wit de diagonaal c2-h7 
opnieuw geopend. Aangezien er op 15...Lxf6 
16.hxg5  Tf7 17.gxLf6 volgt, en wit zijn stuk 
terug wint, is eigenlijk enkel de andere optie 
15...Txf6 te bestuderen. Aangezien het dus nog 
niet  nodig  is  dat  ik  het  geofferde  materiaal 
terug geef, probeer ik zolang mogelijk met het 
stuk meer de verdediging te voeren. Er volgt 
dus 15...Txf6 
XABCDEFGHY
8rsnlwq-+k+(
7zpp+-vl-+p'
6-+-+ptr-+&
5+-zPp+-zp-%
4-+-+-+-zP$
3+-+-+-+-#
2PzPQ+P+-+"
1tR-+K+LsNR!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Het  probleem  voor  wit  is  dat  hij  moeilijk 
16.hxg5  kan  spelen  met  aanval  op  pion  h7 
wegens  16...TxLf1+   17.Kd2  Lxg5+  en 
18...Tf7 waarna zwart  bergen materiaal meer 
heeft en wit  niets van compensatie. De witte 
aanvalsgolf  wordt  dus  gestopt  omdat  wit 
nauwelijks een stuk heeft ontwikkeld. 
16.Pf3  Dit  verdedigt  Lf1  en  ontwikkelt 
(eindelijk) een stuk.  Diagram.



 Vlaanderen Schaakt Digitaal                        01-03-2018                                                   pagina  11

XABCDEFGHY
8rsnlwq-+k+(
7zpp+-vl-+p'
6-+-+ptr-+&
5+-zPp+-zp-%
4-+-+-+-zP$
3+-+-+N+-#
2PzPQ+P+-+"
1tR-+K+L+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Gezien  mijn  materieel  voordeel  wil  ik  de 
stelling uiteraard rustig houden. Hier dacht ik 
daarom  even  aan  16...g4  waarbij  ik  de 
koningsstelling  voorlopig  deels  gesloten  kan 
houden. Op 17.Tg1 komt dan 17...h5 doch dit 
ziet  er  allemaal  nogal  labiel  uit  omdat  ik 
onvoldoende stukken in de verdediging heb en 
mijn pionnen zo ver opgespeeld zijn. 
Ideaal  zou ik daarom 16...Pc6 willen spelen, 
doch wat kan wit dan doen ? 
Ik zie 2 opties voor wit. Dit is 17.Pxg5 doch 
17..Tg6 pareert alle dreigingen en er zal snel 
18...LxPg5 volgen. De andere optie is 17.hxg5 
doch  ook  hier  is  17...Tg6  een  sluitend 
antwoord.  OK,  ik  ga  voor  "stukken 
bijbrengen"  met  16...Pc6  17.hxg5  Tg6 
Natuurlijk  geen  17...Tf7?!  want  dan  komt 
18.g6! en wit krijgt dan kleine kansjes. 
18.Th5  Hier  had  ik  ook  18.Txh7?   KxTh7 
19.Ph4 gezien, doch met 19...De8 zal zwart de 
aanval gemakkelijk afslaan. Diagram 
XABCDEFGHY
8r+lwq-+k+(
7zpp+-vl-+p'
6-+n+p+r+&
5+-zPp+-zPR%
4-+-+-+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPQ+P+-+"
1tR-+K+L+-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet.

De  strategie  van  zwart  is  "meer  verdedigers 
laten  aanrukken  en  zoveel  mogelijk  witte 
aanvallers  afhouden".  De  witte  dreiging  is 
bijvoorbeeld  19.e3  en  20.Ld3.  Om dit  af  te 
blokken is  het  interessant  om snel  BAAS te 
worden  in  het  CENTRUM.  Vandaar  de 
logische gedachte van nu e5 te spelen zodat er 
enerzijds  eventueel  e4  kan  gespeeld  worden 
wat  de  diagonaal  van  Dc2  onderbreekt  en 
tevens  laat  e5  ook  toe  dat  zwart  met  Pd4 
stukken  ruilt  indien  nodig.  Bovendien  wordt 
na de zet e6-e5 eindelijk Lc8 actief. 
18...e5  19.Ph4  Pd4  Met  een  TEMPO-zet 
(aanval op Dc2) wordt dit paard CENTRAAL 
opgesteld.  Hoe  beter  je  stukken  staan 
opgesteld, hoe makkelijker je stelling wordt !
20.Dd3 Tg7 zwart dreigt nu met 21...Lxg5. 
XABCDEFGHY
8r+lwq-+k+(
7zpp+-vl-trp'
6-+-+-+-+&
5+-zPpzp-zPR%
4-+-sn-+-sN$
3+-+Q+-+-#
2PzP-+P+-+"
1tR-+K+L+-!
xabcdefghy

Is 21. g6 nu een goede zet ?

Neen, 21.g6? LxPh4! 22.Txh7  Dg5 wint. 
21.e3? Een fout in een verloren stelling.
XABCDEFGHY
8r+lwq-+k+(
7zpp+-vl-trp'
6-+-+-+-+&
5+-zPpzp-zPR%
4-+-sn-+-sN$
3+-+QzP-+-#
2PzP-+-+-+"
1tR-+K+L+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

21...Lg4+   en wit gaf op.
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Crucial Chess Skills for the Club Player
Volume 1

Robert Ris

Het betreft een recente uitgave van Thinkers Publishing  dat geschreven is door de Nederlandse IM 
en trainer Robert Ris. Het is een leerboek voor de gevorderde clubspeler, en de doelgroep van dit 
eerste volume, en ook de volgende volumes, zijn spelers met een ELO tussen 1500 en 2200. 
Het boek bevat 9 hoofdstukken, aangevuld met oefeningen.

Op http://www.thinkerspublishing.com/_media/teaser-robert-ris.pdf heb je een uittreksel van 
Chapter 1 : Elementary rook endgames. 
Hierin kunt U zich een idee vormen over hoe de auteur de studie van de allerbelangrijkste 
toreneindspelen benadert. Heel leerrijk .
Als je dit goed bestudeerd hebt, kan je nu makkelijk volgende oefeningen oplossen:
XABCDEFGHY
8R+-+-+-+(
7+-+r+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-zp-+K+-+"
1+k+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Het Lucena-manoeuvre,
zwart wint met 1...Td5! Robert Ris

XABCDEFGHY
8-tr-+-mk-+(
7tR-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-zPK+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
a. Wit aan zet.  b. Zwart aan zet.

  

Dit is de Philidor stelling.
a. Wit wint met 1.Kf6! 
b. Zwart haalt remise 1...Tb6!

Interesse in deze of andere uitgaven van Thinkers Publishing ? Ga naar 

http://www.thinkerspublishing.com/contact.html of 
https://www.denksportkampioen.be/contact.html 

Gunter Deleyn             

https://www.denksportkampioen.be/contact.html
http://www.thinkerspublishing.com/contact.html
http://www.thinkerspublishing.com/_media/teaser-robert-ris.pdf
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Pionneneindspel
van makkelijk naar moeilijk

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

Wit aan zet.

Wit breekt door met een gekend trucje. Er 
volgt  1.h6! (de h-pion rukt op en pion g5 
bewaakt veld f6) 1...Ke6  2.g6! en na zowel 
2...hxg6  3.h7 als 2...Kf6  3.gxh7 promoveert 
wit op h8.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-zpkzp&
5+p+-+-+-%
4p+P+-zPP+$
3zPP+-+-mK-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Wit wint met 1.bxa4   bxc4   en nu niet 2.a5? 
want dan promoveert zwart eerst en wordt het 
waarschijnlijk remise. Wit speelt daarom veel 
slimmer 2.Kf3! (in het vierkant van de c4-
pion) en wit kan de gevaarlijke c4-pion nu wel 
stoppen terwijl Kg6 net buiten het vierkant 
blijft van de witte a4-pion.

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

Kies uit 1.cxb3 of 1.axb3.

Een makkie als je het kent.
Na 1.cxb3! a3  2.bxa3 c3  3.Kd3! wint wit.
Na 1.axb3?? c3!  2.bxc3  a3!  wint zwart.  
XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+-+-+p+-'
6p+-+-+pzp&
5zp-+P+-+-%
4P+-+-+-+$
3+-+P+-zP-#
2-+-+-zP-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Wat speel je ?
Wie heeft er het beste eindspel en waarom ?

Wit heeft 1 pion meer, maar zwart dreigt snel 
pion d5 te veroveren.
Zelfs indien zwart erin slaagt van die d5-pon te 
winnen heeft wit nog steeds de betere kansen 
omdat zijn a4-pion 2 zwarte pionnen afstopt. 
Wit heeft dus een beslissende d3-vrijpion.
Het hoeft echter niet zo ver te komen als wit 
zich de vraag stelt of hij pion d5 nog tijdig kan 
redden. Dit kan met 1.Kg2!!   Ke7  2.Kf3 Kd6   
3.Ke4 en pion d5 is verdedigd en wit moet dit 
eindspel dan ook makkelijk winnen.
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-zpp+k+p+&
5+-+-zp-+p%
4P+-+K+-zP$
3+-+-+P+-#
2-zP-+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Wit wint makkelijk met 1.b4! waarna hij met 
2.a5 een verre vrijpion maakt die de zwarte 
Koning zal afleiden waarna Ke4 veel zwarte 
pionnen zal winnen.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-+-'
6-+-+-+-zp&
5+-+-+-zp-%
4-zPP+-+-+$
3+-+-+-+-#
2P+-+K+k+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet verliest na 1...h5? en heeft goede 
remise-kansen na 1...g4!. Leg uit waarom.

Na de pionnenloop 1...h5? 2.c5 h4  3.c6 h3 
4.c7 h2  5.c8D  h1D  6.Db7+ Kh2  7.DxDh1+ 
KxDh1  8.Kf3 is het duidelijk dat wit wint. 
Het feit dat het complexere 6.Dg4+ nog sterker 
is dan het makkelijke 6.Db7+ bevestigt alleen 
maar dat de variant 1...h5 verliezend is.
De reden is dus dat er Dameruil of Dg4+ op 
het bord komt.
Vandaar dat zwart beter kiest voor 1...g4!. Dit 
lijkt een tempo te verliezen want Kg2 zal nu 
ook moeten zetten, maar de pion is wel één 
veld verder opgerukt dan op h5 waardoor hij 
eveneens na 5.c8D met 5...g1D promoveert. 

In dit moeilijk in te schatten Dame-eindspel 
heeft zwart nu nog behoorlijk goede eeuwig 
schaak varianten omdat wit de Dames niet 
geforceerd kan afruilen.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-zpk+-+-+&
5+-+-zp-zp-%
4-+K+P+-+$
3+-zP-+-zPP#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart kiest uit 1...b5+ of  1...h5 of 1...h6.

In deze stelling moet zwart vooral verhinderen 
dat Kc4 zou binnen dringen. 
Dit zou gebeuren na 1...h5? waarna 2.Kb4! b5 
3.c4 bxc4  4.Kxc4 h4  5.g4 Kd6  6.Kb5 het 
geval zou zijn. 

Na 1...b5+    2.Kb4 Kb6  3.c4 bxc4  4.Kxc4   
Kc6  5.h4 gxh4  6.gxh4 h5  kan zwart de 
toegang voor Kc4 verhinderen.

Ook 1...h6    2.Kb4 b5  3.c4 bxc4  4.Kxc4 h5   
5.h4 g4!  (gxh4? verliest) blokkeert de toegang
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+k+-'
6-+-+-+-zP&
5zp-mK-+-+-%
4-+-+pzp-+$
3+P+-+P+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

 Wit aan zet.   (Moeilijk)

1.fxe4   f3  2.e5 f2  3.e6+! Kxe6  4.h7   nu Kf7 is 
weggelokt,  loopt deze pion naar de promotie 
4...f1D  5.h8D  en remise.
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           2de VSF-Rapid Treffen 50+
               (Rapidkampioenschap 50+)

Zondag 4 maart 2018 vanaf 10.45 uur. 
(aanmelden voor 10.30 uur !)

Feestzaal De Plekpot – Mechelseweg 366 
te Kapelle-op-den Bos  (parking op Hombeekseweg)

7 ronden in groepen van 8 spelers volgens ELO-sterkte 
Bedenktijd: 15’ + 10” per zet (FIDE-tempo) 

     Prijzenpot:  gelijk verdeeld over alle groepen
€ 190% inschrijvingsgelden !! (tot  50 deelnemers) 
€ 140% inschrijvingsgelden !! (tot 100 deelnemers)

Inschrijvingsgeld: € 10 voor leden VSF (niet leden: € 15)
Inschrijven en inlichtingen ten laatste op 2 maart 2018 op 

hetwitpaard@telenet.be   of 0479-659633  

mailto:hetwitpaard@telenet.be

