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Summiere toernooi-kalender 2017

17 april 27e Paasrapid
https://sites.google.com/site/paasrapidleopoldsburg/

Leopoldsburg

21 april 16e Krekeltoernooi
http://www.pionniers-tielt.be/tornooien/krekeltornooi/

Tielt

26 april - 21 juni 19e Ajuinentoernooi (9 rondes)
http://pionaalst.be/files/folder.pdf

Aalst

29 - 30 april 24 uur blitz Zottegem
29 - 30 april - 

01 mei
Wetters Weekend

Debutanten - Zeskamp - Rapid 
Wetteren

29 - 30 april
1-7-13-14 mei 

24e Rimpeltoernooi
http://scgentbrugge.weebly.com/info.html

Gentbrugge

01 mei 2e Jeugdcriterium 2017 Aalter
01 mei Rapid-toernooi

www.schaakclub-schilde.be
Schilde

20 mei Wervik Rapid  (7 ronden à 20 min)
sk-olympos-wervik@hotmail.com

Wervik

25 - 28 mei VSF-Kampioenschap 2017 Gent
01 - 09 juli Belgisch Kampioenschap 2017 Niel
15 - 19 juli Open van Gent

http://www.kgsrl.be/open2017/index.html
Gent

12 - 16 aug 33e Open van Geraardsbergen
http://users.skynet.be/vptd

Geraardsbergen

13 - 17 aug Brugse meesters 2017
www.brugsemeesters.be

Brugge

De oudste actieve GM is overleden.

De Amerikaan Arthur Bisguier is op 5 april overleden op 87 jarige leeftijd. Hij was 
een schrijver en belangrijk promotor van het de schaaksport. Hij was ook de 

secondant van Fischer op menig internationaal toernooi. 

Gezocht !
Organisator VSF-Rapid 50+/65+ 2018.  Subsidie Max 500€ (tbc).

Kandidaturen ten laatste 10 mei bij Voorzitter VSF  bart.van.tichelen@telenet.be  

      Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie

https://sites.google.com/site/paasrapidleopoldsburg/
mailto:bart.van.tichelen@telenet.be
http://www.brugsemeesters.be/
http://users.skynet.be/vptd
http://www.kgsrl.be/open2017/index.html
mailto:sk-olympos-wervik@hotmail.com
http://www.schaakclub-schilde.be/
http://scgentbrugge.weebly.com/info.html
http://pionaalst.be/files/folder.pdf
http://www.pionniers-tielt.be/tornooien/krekeltornooi/
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Waarom niet ?
XABCDEFGHY
8rsn-+k+-tr(
7zpp+lvlpzpp'
6-+-zp-sn-+&
5wq-+Pzp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-vLLzPPzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy
Waarom niet 1...0-0 ? (makkie) 1

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-+-+pzpp'
6-+n+p+n+&
5+-+pzP-+-%
4-+pzP-sNL+$
3+-zP-tR-wQ-#
2P+-+-zPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Dg5 ? 2

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zpP+n+-zpp'
6-+-zp-+-+&
5+-+Q+-+-%
4-+P+-+-+$
3+-+-wq-+P#
2-+-+-+L+"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

Waarom niet 1...De6 ? 3

1  Want 2.Pb5!   Dd8  3.Pc7+    materiaalwinst.

2  Wegens 2.Pxe6! (fxPe6? 3.Lxe6+ en
    4.DxDg5)

3  Want 2.DxDe6+   TxDe6  2.Ld5    en verliest.

XABCDEFGHY
8-+-+ntrkwq(
7+p+l+pvl-'
6p+-zpp+p+&
5+-+-zP-+-%
4-+r+-sN-+$
3+-sN-vL-+P#
2PzPPwQ-tRP+"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Lxe5 ? 4

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-+(
7wQpzp-+ptrp'
6-+-+-+-+&
5+-+q+-+-%
4-+-+-+l+$
3+PzPp+NzP-#
2-+-+-+PzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Dxb3 ? 5

XABCDEFGHY
8rsnlwq-vl-tr(
7zppzp-mk-zpp'
6-+-zp-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPn+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+QzPPzP"
1tRNvL-mKL+R!
xabcdefghy

Waarom niet 1...d5 ? 6

4  Wegens 2.Pxg6!  (2...fxPg6? 3.TxTf8+)

5  Wegens 2.Da8+   Kd7  2.Txd3+   en 3.DxTd8
     torenwinst.

6  Wegens 2.Lg5+ en Dame-verlies.
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Heb je voldoende fantasie ?
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7mkpzp-+-+-'
6p+-+p+-tR&
5zP-+-+-+-%
4-+-+-zPp+$
3+P+-zp-+-#
2-+r+-tr-zP"
1+-+-+-tRK!
xabcdefghy

F1 : Zwart rekent 1...e2  2.Txe6 en wat dan ?
XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7zpp+l+pzp-'
6-+-+-+-zp&
5+-zp-+-+-%
4-sn-sN-+-+$
3+P+-+-+-#
2P+-+RzPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

F2 : Wit aan zet. Naast 1.Pf3 of 1.a3 is er nog 
een fantasievolle zet. Dewelke ?

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+-zpp+p'
6-zp-+-+p+&
5+-+p+q+-%
4-zP-zP-+-+$
3+-+-+-wQ-#
2P+-+-zPPzP"
1tRN+-mK-+R!
xabcdefghy

F3 : Zwart aan zet heeft een stuk geofferd ...

XABCDEFGHY
8-+-+-vl-tr(
7zppzpk+-zpp'
6-+nzpr+-+&
5+-+-+QvL-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+N+-#
2qzPP+-zPPzP"
1+-mKRtR-+-!
xabcdefghy

F4 : Wit aan zet.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+r+-+p'
6-+-mk-+-+&
5+psn-tR-zp-%
4-+-zp-+-+$
3zPP+-+PzP-#
2-+-+-mK-zP"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

F5 : Zwart dreigt een trippel paardenvork op 
d3.  Hoe kan wit zich nog redden ?
XABCDEFGHY
8r+-+-vl-tr(
7+-wqn+kzp-'
6-+p+Rsn-+&
5+p+-+-+p%
4-+-+-+L+$
3zP-sN-+-+P#
2-zP-+-zPP+"
1tR-vLQ+-mK-!
xabcdefghy

F6 : Wit aan zet. Hoe stukverlies vermijden ?
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F1 : Zwart wint dan met 2...Txh2+    3.KxTh2   (enige zet) e1D+ en mat volgt.

F2 : Wit kan ook 1.Td2!? spelen omdat er na 1...cxPd4  2.Txd4 plotseling beide 
zwarte stukken aangevallen staan en nu 2...Lc6 (2...Pxa2  3.TxLd7)  3.TxPb4 ook 
voordelig is voor wit. 

F3 : Zwart ziet dat Pb1 en pion a2 Nul Verdedigd staan .... en er volgde 1...Txa2! 
2.TxTa2 (het enige) DxPb1+  3.Ke2 DxTa2+  4.Kf3 en zwart staat materiaal 
voor.

F4 : Bij zwart staat Te6 Nul Verdedigd. Dit is een interessant aanknopingspunt om 
naar een Combi te zoeken.
Met 1.Td5!!! onderbreekt wit deze verdediging en kan zwart geen redelijke 
verdediging meer vinden (1...Pd8  2.LxPd8).

F5 : In de blitz-partij volgde 1.Txg5?! Pd3+ 2.Ke1 PxTd1  3.KxTd1 en wit won 
dankzij zijn pion meer in het diepe eindspel. Er was echter sterker met 1.Kg2! (of 
Kf1 of Kg1) omdat er na 1...Pd3 dan 2.Te6+ Kd5  3.T1e2 kan volgen zonder 
kwaliteitsverlies. 

F6 : Tijdens het blitz-partijtje zag ik niet beter dan 1.Txc6 DxTc6  2.Lf3 Dc8 3.LxTa8 
DxLa8 en wit heeft toch nog 2 pionnen gekregen voor zijn stukverlies.

Er was echter veel beter met 1.Db3!! (dreigt een verschrikkelijk aftrekschaak) en 
zo 1...Pc5 dan 2.Da2!! en de aftrekschaakdreiging blijft want 2...PxTe6??? geeft 
3.DxPe6#.

De Wetterse Vrijpion
organiseert in Buurthuis , Heusdensteenweg 6, Wetteren

debutantentoernooi  29 april

zeskampen   30 april

open rapid    01 mei

zeskampen : minstens 350 euro prijzen
rapidtoernooi : 425 euro met ratingprijzen

www.dewettersevrijpion.be

http://www.dewettersevrijpion.be/
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Schaakgeschiedenis : de Belg Koltanowski (deel 2)
Nu net 25 jaar geleden, in 1992, verscheen er van de pen van Ignaas   Vandemeulebroucke   een 
artikel in de Gazet van Antwerpen over Koltanowski. Hij had de toen bijna 90-jarige Belgische 
schaaklegende kunnen opzoeken in San Francisco en wist er een leuk verhaaltje van te maken. 7

Hieronder dit artikel waar de niet relevante passages zijn uit weg gelaten.

Een half leven met een blinddoek
Kolty, zoals hij gemakshalve kortgeknipt door de Amerikanen van een koosnaampje voorzien werd, 
loopt ook al sinds een halve eeuw met het Amerikaanse staatsburgerschap op zak, maar gaat prat op 
zijn Belgische geboorte  in Antwerpen op 17 september 1903. Zijn vader en moeder waren Polen, 
die kort voor de eeuwwisseling in het Duitse Dresden terecht kwamen, waar vader Koltanowski een 
leerstoel wiskunde aan de universiteit aangeboden kreeg. Enkele jaren later werd voor Antwerpen 
gekozen, meer bepaald de diamantindustrie. Bijna heel het grote gezin Koltanowski kliefde de 
diamant, maar George zag zichzelf eerder als mathematicus.

Meesterschaker

Op zijn twaalfde leerde de kleine George van zijn vader schaken. zeer vroeg belandde hij in de 
lokalen van de Antwerpse schaakkring, de beroemde "Cercle Royal Anversois", wat later KASK 
zou worden. Nog geen twintig jaar oud werd hij voor de eerste keer Kampioen van België. 
Koltanowski werd volgens de ene bron drie, volgens een ander "Lexicon" vier en volgens Kolty zelf 
zeven maal Belgisch kampioen. "Wishful thinking" want hij weet het niet meer zo best. Je zou dus 
kunnen vermoeden dat de jaren vat kregen op zijn geheugen, en inderdaad vergeet George 
regelmatig de plek waar hij zijn boordknoopjes of zijn bril heeft gelaten. Voor de rest gaat het met 
dat verbluffende brein van hem opperbest.
Op 18 jarige leeftijd had Koltanowski een beetje lopen experimenteren met blindschaken en dat 
ging hem goed af. Hij had de Servische meester Branco Tsjabritch in Gent met twee tegenstanders 
bezig gezien, en meende zelf wel een paar blindpartijen simultaan te kunnen spelen.

................................
Als simultaanspeler zit hij dan geblinddoekt (of keert de spelers letterlijk de rug toe) en krijgt hij 
per bord de zet toegespeeld door een "verteller" en geeft zijn antwoord. Het komt er voor de 
blindspeler dus op aan het bord en de stukken visueel in zijn geheugen op te stellen, wat psychisch 
een enorme inspanning en in ieder geval een bovennormale verbeeldingskracht vraagt.
Eén blindpartij is al lastig en veeleisend genoeg, maar meer ?
De eerste ervaring van Koltanowski was anders pijnlijk genoeg: hij verloor de vier geplande 
partijen, maar had ze tenminste alle vier in het duister van zijn geheugen gespeeld en geen echt 
grote blunders begaan.  

Wereldrecord

Toen hij Belgisch kampioen werd, speelde George Koltanowski bijna even goed schaak achter het 
schaakbord als geblinddoekt. Hij werd vaak opgeroepen voor de Belgische olympiade-ploeg, 
meestal op het eerste bord als zijn grote rivaal en vriend, de veel te vroeg gestorven Gentenaar 
Edgar Colle, er niet bijliep. Hoewel een uitstekend speler zag Koltanowski zijn toekomst eerder in 
het geven van blindvoorstellingen.

......................................
In 1923, als soldaat in het Belgisch leger, voerde Kolty zijn blind-prestaties op tot 20 partijen. Dat 
gebeurde in Namen en het werd een eerste Belgisch record. Blindschakers werden door vele 
nationale en internationale federaties eerder als buitenbeentjes beschouwd en hun prestaties niet als 

7 Zoals je in het vorige nummer al kon lezen is Kolty in 2000 overleden op 96 jarige leeftijd.



 Vlaanderen Schaakt Digitaal                        15-04-2017                                                   pagina  7

opwindende gebeurtenissen aanzien. Maar anderzijds zijn het de beste "public relations"-lui voor de 
schaaksport.
De Antwerpenaar George Koltanowski bracht in 1931 in zijn "eigen" Antwerpen het wereldrecord 
op 30 partijen. Hij verbeterde daarmee het zes jaar oude record van de befaamde Richard Réti uit 
1925 van 29 borden in Sao Paulo. Een andere schaakgrootheid, de Franco-Rus Alexander Alekhine 
deed er in 1933 te Chicago twee schepjes bovenop, maar Koltanowski maakte er in 1937 zowaar 34 
van in het Schotse Edinburg.
Een verbazingwekkende prestatie is ook zijn voorstelling met het schaakpaard op rondreis over het 
bord, vooral als je dit ziet uitgevoerd door een kranige negentiger die het blind uit de pols weggeeft.

Wereldreiziger

Er is waarschijnlijk geen plek in de Europese en Amerikaanse vaste landen of George werd er 
uitgenodigd om een blind-voorstelling te geven. "Ik heb er inderdaad vrij goed mijn boterham mee 
verdiend" geeft hij toe. "Het was hard werken, dat verzeker ik je. Bovendien, als ik er als jongeman 
niet in geslaagd was mijn kost te verdienen, hoe wil je dat ik dat doe als oude man ?"
Toen in 1939 de oorlog uitbrak zat George Koltanowski op rondreis in Centraal Amerika en op weg 
naar Buenos Aires voor de Olympiade van 1939, muurvast. Na een gedwongen verblijf van twee 
jaar op Guatemala - de Minister van Sport wilde hem eigenlijk bij zich houden! - belandde hij in 
Canada, en vandaar in de Verenigde Staten. Hij leerde er Leah (zijn vrouw) kennen en van toen af 
regelde Leah alles wat de vergeetachtige George vergat te regelen: voorstellingen, tournees, 
betalingen, enz.. "Somebody had to do the cooking" zegt hij schertsend, maar Leah, een klein 
krielhaantje van een vrouwtje, glimlacht even.
Hun huwelijk en de oversteek naar de Verenigde Staten bracht nieuw leven in de brouwerij. George 
werd Amerikaans burger, voorzitter van de Amerikaanse schaakfederatie, kapitein van de 
Olympische ploeg en een geweldig PR-man voor zijn denksport. Hij begon te werken voor de "San 
Francisco Chronicle" waar hij nu al 44 jaar lang de dagelijkse (!) schaakrubriek verzorgt. 8 Hij weet 
exact hoeveel rubriekjes dat gekost heeft en hoeveel blindsessies hij gegeven heeft. 

Sinjorenstad

En inmiddels staat het officiële wereldrecord blindsimultaan nog steeds op zijn naam ! 
In 1946 eiste Miguel Najdorf het op, maar later bleek dat de Argentijnse grootmeester inzage had 
van de notatiebriefjes, waarop alle zetten waren genoteerd. Met "flauwe kul" wuift Koltanowski de 
poging van Najdorf weg. "Zo wil ik 100 partijen tegelijk spelen".
De volgende poging was die van de Hongaar Janos Flesch, die in 1960 in Boedapest 52 partijen 
tegelijk zou hebben gespeeld. Maar hier vond de Hongaarse bond zelf de hele vertoning van Flesch 
grote lulkoek. De man startte inderdaad met 52 tegenstanders, maar na amper vier zetten werden 40 
onder hen "de zaak beu" en dropen af. "Bullshit" weet Kolty, "Hoe zegde men dat ik ook weeral in 
Antwerpen ? Ach ja, dikke zever!".
"Tja Antwerpen ! Zou men mij daar nog kennen ?" vraagt hij zo langs zijn neus weg. Toch een 
kleine nostalgische oprisping ? Eén keer dook Koltanowski weer in Antwerpen op : "dat was ten 
tijde van de wereldtentoonstelling in '58. Ik was op doorreis en besloot naar Antwerpen te trekken. 
Hoewel men op de hoogte was, wachtte niemand me op. Ik kreeg natuurlijk tranen in de ogen toen 
ik het allemaal nogeens zag: de De Keyserlei, het grote plein voor het station. Ik trok dan maar de 
"Paon Royale" binnen, het toenmalige clublokaal van de "Cercle", maar niemand die mij herkende. 
Bij een bezoekje aan de "Billiard Palace" , waar enorm veel geschaakt werd, vroeg iemand mij of ik 
nu "die beroemde Koltanowski" was, maar verder ging zijn belangstelling niet en hij hernam 
gewoon zijn partij. Ik ben toen ontgoocheld uit Antwerpen vertrokken en ben er nooit meer terug 
gekeerd. San Francisco is dan mijn nieuwe moederstad geworden.

8 tot zijn overlijden zal hij dit in totaal 52 jaar doen.
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Koltanowski blind tegen Humphrey Bogart
Op de redactie van de San Francisco Chronicle speelde Koltanowski
in 1952 een blindpartij tegen de cinema-vedette Humphrey Bogart. 
"Kijk" je even mee ?

Georges Koltanowski - Humphrey Bogart
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.Ld3 Pf6 5.Pe2 
Lg4 6.0–0 Ld6 7.f3 Le6 8.Lf4 0–0 9.Pd2 Pc6 
10.c3 Pe7 11.Lxd6 Dxd6 12.f4 c5 13.Pf3 Pf5 
14.Dd2?!  tegen  de  dreiging  Pe3,  maar  Dc1 
had  beter  geweest  want  ...  14...Pe4!  15.Dc1 
Tac8 16.dxc5 Dxc5+ 17.Ped4 natuurlijk geen 
Kh1?? wegens Pf2+ enz. 17...Pxd4 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+l+-+&
5+-wqp+-+-%
4-+-snnzP-+$
3+-zPL+N+-#
2PzP-+-+PzP"
1tR-wQ-+RmK-!
xabcdefghy
 Kies uit 18.PxPd4 of 18.cxPd4. 

18.Pxd4!?  de betere keuze want zo krijgt wit 
een sterk opgesteld Pd4 dat niet kan verjaagd 
worden.  Na  18.cxPd4?!  Db6  daarentegen 
behoudt zwart de iets actievere stelling.  
18...Tc7 19.f5 Ld7 20.Lxe4 dxe4 21.Df4 Te8 
22.Tae1  Te5  23.Txe4  Txe4  24.Dxe4  Lc6 
25.De3 Te7 26.Dg3 Te8 27.f6 g6 28.Dh4 

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zpp+-+p+p'
6-+l+-zPp+&
5+-wq-+-+-%
4-+-sN-+-wQ$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

28...h5? Zwart kon hier remise afdwingen met 
28...Te2!! 29.Tf2!  (het  enige  om  verlies  te 
vermijden)  29...Te1+  30.Tf1  Te2  en  remise 
door zetherhaling. 
29.Te1  Txe1+  30.Dxe1  Dd6  31.Pxc6  Dxc6 
32.De7 Dc8 33.h3 Dc6 34.b4 Dxc3 35.De8+ 
Kh7 36.Dxf7+ Kh6 37.De7 Dc1+ Diagram 

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

Wit aan zet.

Aangezien 38.Kh2 Df4+ tot eeuwig schaak zal 
leiden moet  wit  met  zijn Koning in de open 
ruimte  als  hij  nog  wil  winnen,  vandaar  dus 
38.Kf2 Df4+ 39.Ke2 Dc4+ 40.Kf3 Kg5?? erg 
onvoorzichtig van de grote cinema-acteur. 
41.f7+  en einde film 1–0

Een erg "taaie en sluwe tegenstander" wist 
Kolty achteraf te zeggen.

Humphrey Bogart kon zich de zetten echter 
niet meer goed herinneren en toen zei hij 
ongetwijfeld "Play it again Kolty" 9

9 Zoals in de bekende Bogart-film 
CASABLANCA, "Play it again Sam"
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Koltanowski in actie
Hierbij enkele fragmenten uit de partijen die Kolty speelde tijdens de eerste officieuze Olympiade 
in 1924 te Parijs. Het is trouwens toen dat FIDE (Fédération Internationale D'Echecs) werd 
opgericht.

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7zp-+-+-zpk'
6-+-+R+-zp&
5+-+-+p+-%
4-+Q+-+-zP$
3+nzP-+-+-#
2-zPK+-zPP+"
1wqL+-+-+-!
xabcdefghy

K1 : Zwart aan zet.
XABCDEFGH
8-+-+-vl-mk(
7+pwq-+p+-'
6-+p+rsnpzp&
5+-+-sN-+-%
4P+QzP-+-+$
3+-+-+-+P#
2-zP-vL-+P+"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

K2 : Wit aan zet.
XABCDEFGH
8r+l+-trk+(
7zppwqn+-zpp'
6-+-+-vl-+&
5+-zp-sNp+-%
4-+PzPpzP-+$
3+P+-+-+-#
2PvLL+-+PzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

K3 : Wat zou er volgen op 16.Pxpd7 ? 

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zpp+-+pzp-'
6-vlp+lsnnzp&
5+-+-+-+-%
4-wq-+P+-+$
3+-sN-+-+P#
2PzPLsNQzPPvL"
1+R+-+R+K!
xabcdefghy

K4 : Zwart aan zet.
XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zp-zp-+-zpp'
6-zp-vl-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-+-vL$
3+-zP-sN-+-#
2P+-+-+PzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

K5 : Zwart aan zet.
XABCDEFGHY
8-+-+r+kvl(
7zppsnr+p+-'
6-wqp+-+pvL&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+-+-sN-#
2-zP-+-wQPzP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

K6 : Wat zou er volgen op 25.Txa7 ?
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K1 : Uit Schulz - Koltanowski
Er kwam 36...DxLb1+!    37.KxDb1 Pd2+   en 38...PxDc4 leverde stukwinst op.

K2 : Uit Koltanowski - Sterk (1924)   
Wit sloeg toe met 32.Pxg6+!   Kg8  33.PxLf8 KxLf8  34.Lxh6+   en wit kon op 
beide oren slapen.

K3 : Uit O'Hanlon - Koltanowski (1924)
Dan komt "verrassend" 16...DxPd7 (sterker dan LxPd7) en pion d4 gaat verloren 
waarna zwart een gewonnen partij heeft.

K4 : Uit Grau - Koltanowski (1924)
Er volgde 22...Lxa2    23.PxLa2 DxPd2   en zwart won zo een belangrijke pion.

K5 : Uit Koltanowski - Reca (1924)
Zwart slaat toe met 22...Lxh2+ en wit verliest een pion (23.KxLh2 TxPe3 
24.TxTe3 Pg4+).

K6 : Uit Koltanowski - Daniuszewski (1924)
Er zou dan 25.Txa7?   DxDf2     26.TxDf2 Ld4!   volgen en een witte toren gaat 
verloren.

Pion Aalst viert zijn jubileum en verdubbelt prijzenpot in zijn

 19de AJUINENTORNOOI van 26 APRIL TOT 21 JUNI
   Locatie: zalen van Sint-Paulus: Botermelkstraat 63b te 9300 Aalst.

   Systeem:  9 ronden-Zwitsers - 90 minuten + 30 seconden vanaf de eerste zet - Eloverwerking.

   Speeldata: telkens op woensdag : 26 april -  3 , 10 , 17 , 24 en 31 mei -  7 , 14 en 21 juni.   

   Prijsuitreiking op woensdag 21 juni na afwerken van de laatste ronde.

   De wedstrijden vangen aan om 20 uur.

   Inschrijvingsgeld  :   20 euro + 20 euro waarborg:   

      - inschrijven  via  www.pionaalst.be/contact.php  

      - door storting op BE85 7370 1200 4906 (Pion Aalst)                     

           met vermelding “Ajuinentornooi 2017” plus stamnummer.              

   Prijzenpot:  1ste = 1000 euro, 2de = 500 euro, 3de = 300 euro, 4de = 200 euro, 5de = 150 euro. 

     Rating prijzen van telkens 150 euro voor - 1500  - 1600 - 1700 - 1800 -1900 - 2000 elo. 

  Parallel is er ook een gratis Memorial tornooi voor oud-leden en sympathisanten.

    Meer info,      deelnemerslijst, wedstrijdreglement, …   http://pionaalst.be/

http://pionaalst.be/ajuintornooi-reglement.php
http://www.pionaalst.be/contact.php
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Voorstellingsvermogen
XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+nzplsn-+&
5+-wq-+-+-%
4-+-+P+-+$
3zP-sN-+-wQ-#
2-zPP+LzPPzP"
1tR-vL-mK-sNR!
xabcdefghy

Wat volgt er op 1.Le3 Da5  2.b4 ? (makkie) 10

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zppzp-wqpzpp'
6-+-zp-vl-+&
5+-+-+-+-%
4-+L+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tR-vL-tR-+K!
xabcdefghy

Hoe gaat het verder na 1.Lxf7+ KxLf7 ? 11

XABCDEFGHY
8rwq-+-+k+(
7zpp+ntrpzpp'
6-+-+lsn-+&
5+-+-+-tR-%
4-+-wQP+-+$
3zP-+-+PsN-#
2-+-+L+PzP"
1+-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Wat na 1.Txg7+ KxTg7  2.Ph5+ Kg6  ? 12

10  Dan komt er 2...Pxb4!

11  Dan komt 2.Dh5+!   g6  3.TxDe7+   en wint.
      Merk op dat 2.Dc4+? Le6! niets oplevert !

12  Dan 3.De3!! (Dd2) en wint (Dg5# Dh6#).

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+-+-+-+p'
6R+n+rwQp+&
5+p+-zpp+-%
4-+q+-+-+$
3+-zP-+P+-#
2-zP-+-vLPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wat na 1.TxPc6 TxDf6   2.TxDc4 bxTc4 ? 13

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7mkLtr-vlpzpp'
6p+-+p+n+&
5+-zP-+-zP-%
4-+-zP-zP-+$
3+R+-+Q+-#
2PzP-wqN+-zP"
1+K+-+R+-!
xabcdefghy

Hoe gaat het verder na 1.Lxa6 KxLa6 ? 14

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+-wQl+n+&
5wq-+-+-+-%
4-+P+-+-+$
3+-+-+N+-#
2P+-+LzPPzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

Wat volgt er op 1.c5 Td8 ? 15

13  Dan 3.Lh4! en gelijk spel.

14  Dan volgt 2.Tb6+   Ka7  3.Da3+   en mat 
volgt.

15  Dan volgt 2.Lb5+!! en zwart verliest.
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SCHAAKVAKANTIE IN OOSTENRIJK!! 
15 juli t/m 22 juli en 19 augustus t/m 26 augustus 

Kennismakingsaanbieding € 279.00 voor 8 dagen incl. ontbijtbuffet! 
 

Beste schakers, 
 

Ik wil mij even voorstellen, mijn naam is Ko Scheurer en ik ben lid van schaakclub Krommenie. 
Tevens ben ik in het bezit van een 3 sterren hotel in het prachtige wandelvakantie-dorp Tauplitz in 
Oostenrijk, waar we al jaren bridgeweken organiseren. 
 

Maar dit jaar willen we iets leuks en bijzonder doen: We organiseren een schaaktoernooi in 
Tauplitz op 15-22 juli en 19-26 augustus en willen zoveel mogelijk schakers daarvoor uitnodigen. 
 

Zomer-schaakvakantie: Schaken en wandelen in de prachtige natuur van Salzkammergut, de 
longen van Oostenrijk, één van de mooiste wandelgebieden van Oostenrijk. In de winter een 
prachtig ski paradijs, het hotel ligt aan de piste en naast de lift. Een bijzondere schaakweek waar u 
overdag heerlijk kunnen genieten van de prachtige omgeving en ‘s avonds een 7-rondig 
schaaktoernooi kunt 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. 
 

Je verblijft 7 nachten in een comfortabel panorama hotel in een gezellig bergdorp, met prachtig 
uitzicht over het dal en de rondom liggende bergen.  
 

Kennismakingsaanbieding: 8 daagse schaakweek voor € 279.00, 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  € 14.00 een heerlijke 3-gangen 
keuzemenu kunt nuttigen. 
 

Ben je geïnteresseerd in dit leuke schaaktoernooi in Oostenrijk, van 15 juli t/m 22 juli en 19 t/m 26 
Augustus, 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/
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Eindspel met Koltanowski
Hierbij enkele eindspel-fragmenten uit de partijen van Koltanowski.

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

Wit aan zet.
Koltanowski - Sterk (Parijs 1924)

Er volgde 54.Tf8!   Tb5  55.g4!   (een gepende 
pion moet je aanvallen) Ke3  56.Txf5 met 
belangrijke pionwinst en wit won dit eindspel. 
Merk op dat 54.Te5? weinig oplevert na 
54...Tf7 (of 54...f4!?) en wit kan geen pion 
winnen, waarna dit toreneindspel moeilijk te 
winnen valt. 

XABCDEFGHY
8-tR-+-+-+(
7sNP+-+-+-'
6-+-+k+-+&
5+-+-+-+-%
4K+n+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+r+-+-+-!
xabcdefghy

Hoe gaat het verder na 
64...Pd6  65.Te8+ PxTe8  67.Pb5 ?

Hromadka - Koltanowski (Parijs 1924)

Er volgde 67...TxPb5!    68.KxTb5 Pd6+   en 
69...Pxb7 remise.

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

Zwart aan zet. Kan hij zich nog redden ?
Variant uit Koltanowski - Piltz (Parijs 1924)

Zwart kan remise afdwingen met 1...Tcg7!! 
2.TxPd5 Txg3  3.Txf5 Tg2+ en eeuwig 
schaak.
Indien wit eeuwig schaak zou willen 
vermijden met bijvoorbeeld  2.Tc2? volgt er 
2...Txg3 en vervolgens 3...Pxf4 wat winnend is 
voor zwart.

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

Wit aan zet.
Koltanowski - Grob (Oostende 1937)

Wit heeft een matnet gezien en had graag Te8 
mat gegeven, maar jammer genoeg verhindert 
Pc7 dit. Anderzijds is binnendringen altijd een 
goede optie en dus 43.Te7! en plots ontdekt 
zwart dat Pc7 verloren gaat.
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XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7+-zp-+-+-'
6-+-+pmk-+&
5+-vl-+-zp-%
4-+-zPL+-+$
3+-+-+-+P#
2-+-+-zPK+"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

Koltanowski - Sultan Khan (London 1932)
Wit aan zet.

42.Tc1! aangezien wit zijn zwakke d4-pion 
niet kan houden wil hij hem graag afgeven in 
de plaats van pion c7. 
Zwart bedankt en speelt 42...Lb6 waarna we 
de volgende stelling krijgen.

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7+-zp-+-+-'
6-vl-+pmk-+&
5+-+-+-zp-%
4-+-zPL+-+$
3+-+-+-+P#
2-+-+-zPK+"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy

Koltanowski - Sultan Khan (London 1932)
Wit aan zet.

Wit kan niets meer verzinnen om pion d4 te 
redden, maar speelt nu slim 43.Tc4!! zodat er 
na 43...Txd4  44.TxTd4 LxTd4 een eindspel 
met ongelijke lopers ontstaat wat met een pion 
minder nog een behoorlijke kans op remise 
biedt. De partij werd dan ook remise op zet 55.

Paasrapid Leopoldsburg  27 ste editie

17 april 2017 

Plaats: Buurthuis Heppen
   Heidestrat 65
   3971 Heppen

Inschrijving: 10€ vooraf - 12€ ter plaatse

Prijzen :  geldprijzen : eerste 3 + ratingprijzen
elke ronde naturaprijzen !!

Start : 14 uur  - 7 ronden 15 min pppp

https://sites.google.com/site/paasrapidleopoldsburg/

Inlichtingen : o.a. afhalen aan station Leopoldsburg
SCLeopoldsburg@gmail.com

https://sites.google.com/site/paasrapidleopoldsburg/
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In Oostende 1937 kon Koltanowski in een slecht eindspel een mooie remise uit de brand slepen 
tegen de wereldtopper Keres uit Estland.
Het zuiver toreneindspel zag er echt niet zo goed uit en het gelijkspel kwam er doordat Keres 
meerdere keren een winstvariant miste. Topschakers zijn dus ook maar mensen ..........

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7+P+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+R+p+-+p%
4-+-mkpmKP+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

66...h4?!  Een eerste misser. Met  66...e3! was 
de partij veel makkelijker geweest voor Keres. 
Hoe  verder  opgespeeld,  hoe  gevaarlijker  de 
pion wordt. 67.Kg3 Kc4 of 67.Tb4+ Kc3 
67.g5 h3 68.Kg3 Diagram 

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7+P+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+R+p+-zP-%
4-+-mkp+-+$
3+-+-+-mKp#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

68...e3!  Een  vanzelfsprekende  zet  die  wit 
tegen de muur nagelt. 69.Tb1 69...Kc3 70.Kf3 
d4  71.Ke2  h2  72.Tc1+  Kb4  73.Kd3  Txb7 
74.Th1 Kc5 75.Txh2 Kd5 

Een interessante wending is  er  na de variant 
75...Tb3+ 76.Kc2 Diagram 

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

Zwart aan zet (analyse)

76...d3+!  77.Kxb3  e2!  en  zwart  promoveert. 
76.g6 Tb3+ 77.Ke2 Tb2+ Diagram 

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

Wit aan zet. Is er nog hoop ?

Na 78.Kf1?? TxTh2  79.g7 e2+  80.Ke1 Tg2 
verliest wit en dus kiest onze Belg voor ....
78.Kf3!! en  hier  moet  Kolty  ongetwijfeld 
terug hoop gehad hebben op een happy end, 
aangezien  78...TxTh2? nu  faalt  op  79.g7  e2 
80.g8D+ (schaak!!) en wit wint zelfs omdat hij 
toevallig  promoveert  met  schaak.  Er  volgde 
nog  78...  Tb7  79.Tg2  Tg7  80.Tg5+  Kc4 
81.Ke2  Kc3  82.Tc5+  Kb4  83.Td5  Kc4 
84.Tg5 Kc3 85.Tc5+ Kb3 86.Td5 ½–½
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BJK 2017 - Blankenberge
Net zoals de voorbije jaren ging ook dit jaar 
het Belgisch jeugdkampioenschap door in de 
Floreal te Blankenberge. Het toernooi is 
gestart op zondag 9 april en geëindigd op 
zaterdag 15 april.

Er waren 395 (!!) deelnemers wat ongeveer 
30% is van de aangesloten jeugdspelers. Het is 
meteen ook een nieuw deelnemersrecord en 
spelen op het BJK lijkt wel een nieuwe hype te 
zijn. Het grote aantal deelnemers liet dan ook 
toe om in de meeste leeftijdsreeksen een 
"Boys" en "Girls" groep te hebben. 
De uitslagen en eindrangschikking kan je 
vinden op  http://www.cbj2017.be/nl/

Wat opvalt is dat je bij die jeugdspelers 
behoorlijk veel gekende schaaknamen kan 
terug vinden (Froeyman , Zouaghi , Beukema, 
Dardha enz.). Al deze jeugdspelers hebben dus 
thuis een persoonlijke trainer (hun pappa) en je 
merkt dus dat dit al op jonge leeftijd zijn 
vruchten afwerpt.

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+l+nvlpzpp'
6pzpn+p+-+&
5+-+-zP-+-%
4-+-+-vL-+$
3+-sNL+N+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

De Vleeshauwer - Carpentier  (BG20)
Wit aan zet kan natuurlijk denken aan 

stukonwtikkeling met Tac1, maar hij ziet 
beters ....

Er volgde 14.Lxh7+!   KxLh7  15.Dd3+   en na 
16.DxPd7 had wit een pion gewonnen.

  VSF-Kampioenschap
     25-28 mei te Gent

  VSF-Kampioenschap
     25-28 mei te Gent

http://www.cbj2017.be/nl/

