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Summiere toernooi-kalender 2018
02 Nov 20ste Herfst-schaaktornooi

Willem.Penninck@telenet.be
Waregem

01-04 Nov 30e Open van Leuven
https://leuvencentraal.wixsite.com/openleuven2018

Leuven

11 Nov BK Rapid Seniors (50+ en 65+)
http://www.kgsrl.be/

Gent

Algemene vergadering VSF van 13 Okt 2018

Op 13 Okt 2018 vond de jaarlijkse Algemene Vergadering VSF plaats. 
Enkele belangrijke beslissingen:

- er komt geen ontbinding vzw VSF (was een vraag van Liga Vl-Br&Br)
-  volgende VSF-bestuurders werden verkozen:

Bart Van Tichelen als voorzitter
Marc Clevers die de functie van secretaris en webmaster invult
Jan Gooris penningmeester 
Ben Dardha jeugdverantwoordelijke 

- het voorgestelde budget, met een grote marge voor projecten,  werd aanvaard 

      Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie

Kosten allerlei

Werking RvB 

Projecten

website VSF/schoolschaak

G4G

Schoolschaakkamp

VSF Jeugdkamp

VSF Kampioenschap

Vlaanderen Schaakt Digitaal

Verzekering leden

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

mailto:Willem.Penninck@telenet.be
http://www.kgsrl.be/
https://leuvencentraal.wixsite.com/openleuven2018
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De slag om Baguio (1978)
Het is nu bijna dag voor dag 40 jaar geleden dat de erg politiek geladen WK-match tussen 
Karpov en Kortchnoi plaats had in de Baguio city (Filipijnen). De tweekamp zat vol van intriges en 
spionnen verhalen, maar om dit beter te begrijpen moeten we eerst even terug in de geschiedenis.

Na het beëindigen van WO II (1945) was de wereldoorlog dan wel voorbij, maar kregen we in 
Europa de tegenstelling Oostblok-Westblok en begin jaren '60 werd dan door het Oost-blok het 
IJzeren Gordijn uitgerold in Europa. De Koude Oorlog duurde meerdere decennia en zorgde voor 
grote politieke en militaire spanningen tussen de USSR en West-Europa. 
In die naoorlogse periode was schaken erg belangrijk voor de propaganda van de toenmalige 
Sovjet-Unie. Het gaf hen een zekere intellectuele suprematie en vandaar dat ze schaaksport 
stimuleerden en steunden met o.a. de Sovjet-schaakschool. Het resultaat was dat ze sinds WO II een 
massaal aantal Grootmeesters hadden en telkens de wereldkampioen konden leveren behalve dan in 
1972 wanneer Fischer, zeer tot ongenoegen van de Sovjet-Unie, Spassky versloeg. 
Nadien weigerde Fischer echter zijn titel te verdedigen tegen Karpov, waardoor die zonder strijd te 
leveren in 1975 de nieuwe wereldkampioen werd. In 1978 moest Karpov dan voor het eerst zijn 
wereldtitel verdedigen tegen een andere Rus, Viktor Kortchnoi. Niets aan de hand, ware het niet dat 
Kortchnoi in 1976 de USSR was ontvlucht 1 en zo de meest verwenste dissident geworden was. Het 
behouden van die wereldtitel in de USSR, en het tegenwerken van Kortchnoi werd aldus een 
nationale ere-zaak en er werden dan ook grote middelen ingezet.

Kortchnoi had als kenmerk dat hij zeer goed kon verdedigen en zeer lang weerwerk kon bieden. Hij 
kon moeilijk tegen zijn verlies en voerde zo nodig een psychologische oorlogsvoering met zijn 
tegenstander. In de jaren '70 begint hij zich tegen het regime te keren (hij wil meer vrijheid) en 
wordt zelfs voor 1 jaar geschorst. Karpov was 20 jaar jonger, een trouwe zoon van de USSR, hij 
schaakte erg snel en had de gave om zijn stukken op de juiste velden te zetten.
Begin jaren '70 waren beide heren nog goede vrienden, maar ze werden meer en meer opposanten 
en de WK-match in 1978 is zowat het summum van die tegenstelling.
Karpov werd er 100% gesteund door het regime, en dissident Kortchnoi werd 100% tegengewerkt.
Karpov kreeg zo de ondersteuning/assistentie van tal van Russische top grootmeesters terwijl het 
Kortchnoi-team uit 3 man bestond waaronder Raymond Keene.
De tweekamp haalde vooral de wereldpers vanwege de psychologische oorlogsvoering waarbij er 
klachten waren over de gebruikte vlaggen aan het bord, (Kortchnoi speelde aanvankelijk onder 
Zwitserse vlag), het Yoghurt-incident (waarbij het Kortchnoi-team beweerde dat Karpov zo 
instructies kreeg), de aanwezigheid van de Russische parapsycholoog Zoechar die Kortchnoi 
vroeger had behandeld en hem nu zou hypnotiseren, waarop Kortchnoi dan weer een zonnebril 
wenste te dragen (om zich te beschermen tegen die duivelse blikken) en uiteindelijk zelf uitpakte 
met leden van de Ananda Marga beweging die kleurrijk uitgedost ook in de speelzaal plaats namen.

De match-formule, die sinds 1951 bestond uit 24 partijen, was door de FIDE aangepast en er werd 
nu voor heeft eerst naar 6 gewonnen partijen gespeeld. De match begon op 18 juli 1978 en duurde 
uiteindelijk 32 partijen (3 maand) , waarvan er 21 remise eindigden. De eerste 7 partijen werden 
remise en Karpov wist het eerste winstpunt te scoren tijdens de 8e partij (zie partij-analyse).  Door 
een overwinning in de 27e partij bekwam Karpov een riante 5-2 voorsprong, maar ... in de volgende 
4 partijen scoorde Kortchnoi DRIE keer ! waardoor het plots terug 5-5 stond.  De anti-climax kwam 
er dan op 17 oktober 1978 in de 32e partij waar Kortchnoi met zwart teveel risico nam en verloor. 
Karpov won zo met het kleinste verschil van 6-5.

Lees er meer over in het boek "The inside story of the match" van Raymond Keene of  bekijk 
"Closing gambit" op https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/closing-gambit--1978---korchnoi-versus-karpov-and-the-kremlin/

1 Tijdens de Koude Oorlog kregen enkel de beste Russische schakers een visum om naar een 
schaaktoernooi in het Westen te reizen. Het is tijdens een toernooi in Amsterdam (1976) dat 
Kortchnoi onverwacht asiel aanvraagt en zo zijn familie in Rusland achter laat en zich zal 
vestigen in Zwitserland. Zijn familie zal pas veel later de overstap kunnen maken. 

https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/closing-gambit--1978---korchnoi-versus-karpov-and-the-kremlin/
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Partij-analyse uit WK-match 1978
Als partij-analyse de interessante 8e partij uit het WK 1978.

Karpov, Anatoly (2725) - Kortchnoi, Viktor (2665) [C80]
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6 5.0–0 
Pxe4 het Open Spaans wat aanleiding geeft tot 
scherp spel.  
6.d4  b5  7.Lb3  d5  8.dxe5  Le6  9.Pbd2  Pc5 
10.c3 g6?! een dubieus zijvariantje.
11.De2 Lg7 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+-zp-+pvlp'
6p+n+l+p+&
5+psnpzP-+-%
4-+-+-+-+$
3+LzP-+N+-#
2PzP-sNQzPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet doet een verrassende zet.

12.Pd4!?  Wit  biedt  zijn  e5-pion  aan,  en  als 
compensatie  zal  hij  dan  een  aanvalsgolf 
kunnen opstarten. 
12...Pxe5 Kortchnoi neemt de handschoen op. 
Hij  is  immers  een  goed verdediger  die  goed 
aanvalsdruk  kan  weerstaan.  Na  12...PxPd4 
13.cxPd4 PxLb3  14.PxPb3 heeft wit trouwens 
een  strategisch  gewonnen  stelling  omdat  hij 
druk kan zetten op de c7-pion en zwart geen 
tegenspel heeft. Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+-zp-+pvlp'
6p+-+l+p+&
5+psnpsn-+-%
4-+-sN-+-+$
3+LzP-+-+-#
2PzP-sNQzPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

13.f4! zodat De2 beter zicht krijgt op Ke8. 
13...Pc4 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+-zp-+pvlp'
6p+-+l+p+&
5+psnp+-+-%
4-+nsN-zP-+$
3+LzP-+-+-#
2PzP-sNQ+PzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

14.f5! niet zo moeilijk. Wit wil een maximum 
aan  aanvalslijnen  openen  zodat  Ke8  in  de 
problemen komt. 
14...gxf5 15.Pxf5 Tg8  Zwart had geen zin in 
15...0–0  16.PxLg7 KxLg7  17.PxPc4 bxPc4 
18.Lc2 want de beide witte Lopers met de De2 
en Tf1 zijn dan erg dreigend voor Kg7.
Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wqk+r+(
7+-zp-+pvlp'
6p+-+l+-+&
5+psnp+N+-%
4-+n+-+-+$
3+LzP-+-+-#
2PzP-sNQ+PzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Kies uit 16.Pf3 of 16.PxPc4.

16.Pxc4 wit kiest terecht deze zet omdat er na 
16.Pf3?! dan 16...Pe4! kan volgen wat de e-lijn 
sluit en het tijdelijke witte voordeel smelt dan 
weg. 
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16...dxc4 17.Lc2 Pd3 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wqk+r+(
7+-zp-+pvlp'
6p+-+l+-+&
5+p+-+N+-%
4-+p+-+-+$
3+-zPn+-+-#
2PzPL+Q+PzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

18.Lh6! een heel mooie zet, die niet enkel Lc1 
in stelling brengt, maar ook opties opent voor 
Ta1. Een schril contrast met zwart waar op Pd3 
na,  niemand goed staat opgesteld.  De zwarte 
stelling rammelt ! 
18...Lf8 19.Tad1  lap, het laatste witte stuk is 
in  stelling  gebracht  terwijl  Ke8  daar  in  zijn 
blootje staat. 
19...Dd5  zwart  probeert  een lichte  vorm van 
tegenspel te krijgen. Hij drukt nu op veld g2 en 
hoopt  van  eventueel  met  grote  rokade  de 
Koning van de e-lijn weg te spelen. 
20.Lxd3 cxd3 21.Txd3  die droom van grote 
rokade  kan  zwart  nu  maar  best  opbergen. 
21...Dc6 22.Lxf8 Db6+ 23.Kh1 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+kvLr+(
7+-zp-+p+p'
6pwq-+l+-+&
5+p+-+N+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPR+-+-#
2PzP-+Q+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy
Kies uit 23...KxPf8  of 23...TxPf8.

23...Kxf8 de beste keuze want na 23...TxLf8? 
24.De4! Td8 is  o.a.  25.Pg7+ Ke7  26.PxLe6 
DxPe6  27.Dh4+ f6  28.Te1 beslissend. 

24.Df3 wit verhoogt met tempo de druk op de 
f-lijn. 
24...Te8 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+rmkr+(
7+-zp-+p+p'
6pwq-+l+-+&
5+p+-+N+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPR+Q+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

Wit aan zet.

25.Ph6! dreigt mat via 26.Dxf7+.
25...Tg7 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+rmk-+(
7+-zp-+ptrp'
6pwq-+l+-sN&
5+p+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPR+Q+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

Wit aan zet pakt uit met een mooie zet. 

26.Td7!  dit  verhoogt  de  druk  op  f7  en  de 
Toren  is  daar  immers  immuun  want 
26...LxTd7  27.Dxf7+ loopt mat. 
26...Tb8 Diagram 
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XABCDEFGHY
8-tr-+-mk-+(
7+-zpR+ptrp'
6pwq-+l+-sN&
5+p+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+Q+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

27.Pxf7 Lxd7 Diagram 

XABCDEFGHY
8-tr-+-mk-+(
7+-zpl+Ntrp'
6pwq-+-+-+&
5+p+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+Q+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

Wit wint ... maar hoe ? 

28.Pd8+!!  een  enig  mooie  zet.  Aangezien 
28...Ke7  29.Df8 mat  is,  gooit  zwart  hier  de 
handschoen.  1–0

20 ste HERFST-SCHAAKTORNOOI

Vrijdag 02 november 2018 om 19.45 uur

in Sportcafé "De Treffer"   te WAREGEM

Individueel toernooi 

Vijf ronden Zwitsers, verdeeld over twee reeksen
Elk 15 min per partij per speler

Iedere deelnemer ontvangt een fles wijn of porto

Gratis tombola met de lotjes die men ontvangt na iedere partij

Inschrijving: Willem.Penninck@telenet.be  of 0498-435259 

                      Voorinschrijving = 5€  of inschrijving de dag zelf = 7,5€

mailto:Willem.Penninck@telenet.be
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De 43e SchaakOlympiade Batumi 2018
De 2 jaarlijkse schaakOlympiade zit er weeral op. Je leest er alles over op:
 - officiële website https://batumi2018.fide.com/en/standing
 - uitslagen op server chess results  http://chess-results.com/tnr368908.aspx?lan=1 
 - info ivm de Belgische teams Open en Dames: https://belgiumchessolympiad2018.wordpress.com/

In zulke toernooien is de laatste ronde altijd doorslaggevend voor de eindrangschikking. Bij winst 
in de laatste ronde maak je immers een enorme sprong voorwaarts, bij verlies eindig je onder de 
verwachtingen.

In de Open reeks (zeg maar Mannen reeks) stonden bij het ingaan van de laatste ronde China en 
USA op kop en moesten ze in een onderling duel de beslissing brengen. Het werd 2-2 met 4 
bevochten remises en zo kwam Rusland, dat Frankrijk versloeg met 2,5 -1,5, nog net langszij. 
Op basis van de betere scheidingspunten werd China echter Olympisch Kampioen.
Nederland ontgoochelde toch een beetje want in de laatste ronde lieten ze zich ver(r)assen door 
Mongolië (wie ? , ja Mongolië) en hierdoor eindigden ze slechts met een bescheiden 13 punten.
België kon tegen het sterke Brazilië een mooie 2-2 neerzetten en eindigde zo op slechts 1 vol punt 
van onze sterke noorderbuur met 12 op 22.

In de Dames-reeks hadden bij het ingaan van de laatste ronde de Chinese dames 1 punt voorsprong 
op o.a. Rusland, Oekraïne en USA. 
China - Rusland werd 2-2 terwijl Oekraïne (met de zusjes Muzychuk) USA met 3-1 kon verslaan. 
Ook hier werd China op basis van de betere scheidingspunten de Olympische kampioen.

Hieronder de top-10 en de score van de Benelux-landen.

De eindrangschikking in de Open reeks en in de Dames reeks

https://belgiumchessolympiad2018.wordpress.com/
http://chess-results.com/tnr368908.aspx?lan=1
https://batumi2018.fide.com/en/standing
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Algemeen heeft het Belgische Open team op basis van hun Elo naar verwachting gepresteerd. 
Ze eindigden met 12 op 22 op amper 1 punt van het grote Nederland dat toch wel onder de 
verwachting scoorde. Tot in de laatste ronde was er hoop op een GM-norm voor Stefan Beukema en 
een IM-norm voor Daniel Dardha, maar dan moesten ze beiden wel winnen doch het werd net niet.

Uiteindelijk scoorde elke Belgische speler tussen 50% en 60% wat behoorlijk goed is.
François Godart en Stefan Docx haalden elk 4,5 op 9, Stefan Beukema scoorde 5 op 9 en Daniel 
Dardha wist een 6 op 10 neer te zetten. Mher Hovhanissyan incasseerde 3,5 op 7.

In de 7e ronde "Open" liet België mooi weerwerk zien tegen het veel sterkere Cuba. 
Hieronder een mooie prestatie van onze jongste deelnemer Daniel Dardha. Geniet je even mee ?

Ortiz Suarez, Isan Reynaldo (2527) - Dardha, Daniel (2299)          [A05]
1.Pf3  Pf6  2.c4  b6 3.g3  Lb7 4.Lg2 g6 5.d4 
Lg7 6.0–0 0–0 7.d5 e6 8.Pc3 exd5 9.cxd5 c5 
10.Pd2 d6 11.Pc4 La6 12.Db3 Lxc4 13.Dxc4 
a6 14.a4 Diagram 
XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7+-+-+pvlp'
6pzp-zp-snp+&
5+-zpP+-+-%
4P+Q+-+-+$
3+-sN-+-zP-#
2-zP-+PzPLzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

14...b5  zwart  claimt  hiermee  ruimte  op  de 
Dame-vleugel. 
15.Db3 b4 16.Pd1 a5 17.e4 Pbd7 18.Pe3 Pb6 
19.f4?!  de  Cubaanse  grootmeester  wordt 
behoorlijk  agressief,  maar  zal  zich  hierdoor 
zelf in de voet schieten. 
19...Te8 20.e5 dxe5 21.fxe5 Txe5  zwart  kan 
bijna niet anders dan dit pionoffer aanvaarden, 
maar dit betekent niet dat hij daarom slechter 
staat. 
22.Pc4 Te8 23.Lf4 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7+-+-+pvlp'
6-sn-+-snp+&
5zp-zpP+-+-%
4PzpN+-vL-+$
3+Q+-+-zP-#
2-zP-+-+LzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

23...Ph5  zwart  wil  maar  al  te  graag  Lf4 
afruilen zodat Lg7 alléénheerser wordt.  
24.d6 Ld4+ 25.Kh1 Pxf4 26.Pxb6 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7+-+-+p+p'
6-sN-zP-+p+&
5zp-zp-+-+-%
4Pzp-vl-sn-+$
3+Q+-+-zP-#
2-zP-+-+LzP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

Zwart aan zet staat voor een moeilijke keuze. 
Wat speel jij ?
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De  makkelijkste  (veiligste  ?)  keuze  lijkt  mij 
26...Ta7 (verdedigt pion f7)  27.TxPf4 DxPb6 
en zwart heeft  goede vooruitzichten om pion 
d6 te  veroveren.  Zwart  koos  echter  (terecht) 
voor het zeer ingewikkelde ... 
26...Pxg2! 27.Txf7?! Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7+-+-+R+p'
6-sN-zP-+p+&
5zp-zp-+-+-%
4Pzp-vl-+-+$
3+Q+-+-zP-#
2-zP-+-+nzP"
1tR-+-+-+K!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

27...c4!! hierdoor  kan zwart  na 28.Dxc4 met 
tempo  28...Pe3  spelen  en  zo  met  een  stuk 
voorsprong uit de verwikkelingen komen. 
28.Dxc4 Pe3 29.Db3 
XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7+-+-+R+p'
6-sN-zP-+p+&
5zp-+-+-+-%
4Pzp-vl-+-+$
3+Q+-sn-zP-#
2-zP-+-+-zP"
1tR-+-+-+K!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 
29...Kh8! heel erg simpel maar verschrikkelijk 
efficiënt. Zwart gaat uit de penning en de witte 
aanval bloed nu dood. 
30.Pd7 wit  wil  zijn  d6-pion  afschermen  en 
complicaties nastreven.

XABCDEFGHY
8r+-wqr+-mk(
7+-+N+R+p'
6-+-zP-+p+&
5zp-+-+-+-%
4Pzp-vl-+-+$
3+Q+-sn-zP-#
2-zP-+-+-zP"
1tR-+-+-+K!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

30...Ta7! en de stoute indringer op d7 gaat nu 
ook nog verloren. 
Tijd  om  op  te  geven  dacht  de  Cubaanse 
grootmeester,  waarna  Daniel  aan  zijn 
verjaarsdagsfeestje kon beginnen want ... hij 
werd die dag 13 jaar !
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Enkele partijfragmenten van het Belgische mannen-team:

XABCDEFGHY
8-+-tr-mk-+(
7+-+-+P+p'
6pzp-+Q+p+&
5+-vl-+-zP-%
4-+-+-+-+$
3zP-+PzpKvLP#
2-wq-+-+-+"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Uit R7 : Stefan Beukema
43.Txe3! en pionwinst aangezien 43...LxTe3? 
44.Ld6+ makkelijk wint.

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+pzp-+pvlp'
6-+-zpl+p+&
5+-sn-sn-+-%
4-+P+PzP-+$
3+PsN-vL-zP-#
2-+-wQN+LzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Uit R 10 : Stefan Docx
Er volgde schitterend 16...Pxb3!!  17.Dc2 (of 
17.TxPb3 Pxc4! 18.Dd3 PxLe3 ) 17...Pxc4! en 
zwart had zowaar 2 pionnen gewonnen.

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7tR-+-tR-zp-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-sn-%
4-+-+-+-+$
3+P+-+-+r#
2-+-+-+-vL"
1+-+q+-wQK!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Uit R 11: Stefan Beukema
Er volgde 41...TxLh2+  42.KxTh2 Pf3+ en 
wit spartelde nog 20 zetten verder in een 
verloren eindspel Dame tegen Toren.
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+p+R+pzp-'
6-+p+-vl-zp&
5+-+-+-+-%
4r+P+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-vL-zPPzP"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

Kies uit 34.c5 of 34.Txb7.

Uit R 11: Stefan Docx
Wit (2548 Elo) verslikte zich in 34.c5? 
waarna Docx mooi afwikkelde naar een 
gewonnen eindspel met 34...Td4!  35.TxTd4 
LxTd4  36.Lb4 f5  37.Ke2 Kf7 en opgave 
want wit verliest pion c5. Wit had veel langer 
stand kunnen houden met 34.Txb7 waardoor 
de Torens op het bord blijven en er pionnen 
geruild worden !
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Het Belgische Dames-team was niet in zijn beste doen en eindigde vrij zwak met 10 op 22, terwijl 
bijvoorbeeld het kleine Luxemburg hier toch 13 punten haalde.
In ronde 10 stonden de Belgische tegenover de Nederlandse dames en deze bleken een niveau te 
sterk. We kregen schaakles zoals de volgende partij aantoont !

Cuvelier, Annelies (1809)        - Paulet, Jozefina (2275)        [B90]
43rd Olympiad Batumi 2018 Women Batumi (10.4), 04.10.2018
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 
a6 6.Le3 e5 7.Pb3 Le6 8.Dd2 Le7 Diagram 
XABCDEFGHY
8rsn-wqk+-tr(
7+p+-vlpzpp'
6p+-zplsn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+NsN-vL-+-#
2PzPPwQ-zPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

9.h3?!  de theorie  geeft  hier de voorkeur  aan 
9.f3 omdat wit dan makkelijker met g4 en h4 
kan uitpakken. 
9...0–0 Diagram 
XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7+p+-vlpzpp'
6p+-zplsn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+NsN-vL-+P#
2PzPPwQ-zPP+"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

Kies uit 10.0–0–0 of 10.g4. 

10.g4?!  niet echt logisch omdat wit nu enkel 
na het tempo-verlies f2-f3 met h4 zal kunnen 
uitpakken. 

10...Pbd7  11.f3?!  niet  nodig  en  dus  een 
tempo-verlies en bovendien worden de zwarte 
velden rond Ke1 nu erg  zwak.  Wit  had  hier 
beter  11.0-0-0  gespeeld  wat  Ke1  in  een 
"betrekkelijke" veiligheid brengt.
11...b5 12.a3 Pb6 
XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+-+-vlpzpp'
6psn-zplsn-+&
5+p+-zp-+-%
4-+-+P+P+$
3zPNsN-vLP+P#
2-zPPwQ-+-+"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

Kies uit 13.0-0-0 of 13.Pc1.

13.Pc1?!  wit trekt vrijwillig zijn stukken weg 
uit  het  centrum  i.p.v.  te  rokeren  en  heeft 
absoluut  geen  aandacht  voor  een  adequate 
ontwikkeling en verliest gewoon kostbare tijd. 
Beter is dan ook 13.0-0-0.  Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+-+-vlpzpp'
6psn-zplsn-+&
5+p+-zp-+-%
4-+-+P+P+$
3zP-sN-vLP+P#
2-zPPwQ-+-+"
1tR-sN-mKL+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 
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13...d5!! een zeer mooie zet. Een pionoffer dat 
de stelling opent en zwart het initiatief  geeft 
waarna Ke1 in de problemen komt.  
14.Lxb6 Dxb6 15.Pxd5 Pxd5 16.exd5 Lh4+ 
17.Kd1 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+-+pzpp'
6pwq-+l+-+&
5+p+Pzp-+-%
4-+-+-+Pvl$
3zP-+-+P+P#
2-zPPwQ-+-+"
1tR-sNK+L+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

17...Lxd5  en zwart  heeft  zijn geofferde pion 
terug  met  zeer  veel  interest  want  de  witte 
Koning staat nu in een schiettent. 

18.De2  f5  zwart  wil  natuurlijk  de  stelling 
maximaal openen. 
19.Lg2 e4  de stelling maximaal openen ! 
20.fxe4 fxe4 21.Lxe4 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+-+-zpp'
6pwq-+-+-+&
5+p+l+-+-%
4-+-+L+Pvl$
3zP-+-+-+P#
2-zPP+Q+-+"
1tR-sNK+-+R!
xabcdefghy
Zwart aan zet geeft de genadesteek. 

21...Dc6!  mooi  !  Zodat  er  na  22.LxLd5+ 
DxLd5+ en 23...DxTh1+ kan gebeuren.
22.Lxh7+  wit  probeert  verwarring  te  zaaien. 
22...Kxh7 23.Tf1 Lf3 0–1

----------------------------------------------------
Nog 3 korte partijfragmenten van de Dames-ploeg om dit artikel af te sluiten.

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

Wit aan zet.

Uit R 9 : Daria Vanduyfhuys
Wit ruilde mooi af naar een 
gewonnen pionneneindspel met 
59.TxPe7+ TxTe7  60.TxTe7+ 
KxTe7  61.Kf2 en opgave want 
de witte geïsoleerde pionnen op 
e5 en c6 beschermen elkaar 
waardoor Kf2 de vrije hand 
heeft.

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

Zwart aan zet.

Uit R 9: Astrid Barbier.
Zwart speelde hier 39...Tg8? en 
de partij werd later zelfs nog 
remise. Na de winnende 
veréénvoudiging 39...Td2! 
40.TxTd2 TxTd2  41.Pg4 h5  en 
42...Txh2 had zwart daarentegen 
een makkelijk te winnen stelling 
gekregen. Een mooi voorbeeld 

van de gouden vuistregel dat je 
bij ongelijk materiaal,  voordeel 
doet als je als enige nog een 
Toren op het bord kan houden.
XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-wqn+p+-+&
5+-+pzP-zP-%
4-+-zP-+-vl$
3+-+L+-+-#
2PzPN+-zP-zP"
1tR-vLQ+K+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Uit R 11: Hanne Goossens
Er volgde verrassend sterk 
13...Pxe5!! en enkele zetten later 
kon wit opgeven.
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Het eindspel met "gelijke" lopers
Het eindspel met gelijke lopers biedt heel wat minder remise-marge dan een eindspel met 
"ongelijke" lopers, tenminste als er nog voldoende pionnen op het bord staan. Daar waar in een 
eindspel met ongelijke lopers de verdediger baas is op de kleur van zijn loper, wat de verdediging 
erg vergemakkelijkt, is dit niet het geval bij "gelijke" lopers. 
Bij "gelijke" lopers moet een vrijpion immers bijna altijd gestopt worden door de Koning omdat de 
Loper hier meestal te kort schiet.

Eerst een kleine opwarming met enkele oefeningen.
XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+PmK&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-vl-+-vL-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

1.Kh7! teneinde te verhinderen dat Kf8 zich 
op g8 kan nestelen en daar voor eeuwig blijft 
staan. In een volgende fase zal wit het 
manoeuvre Lf2-e3-h6+ en Lg7 plannen 
waarna de winst binnen is.  
XABCDEFGHY
8-+-mK-+-+(
7+-+-zP-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4l+-mk-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+L+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Het is enkel met 1.Lg4! en 2.Ld7 dat wit de 

promotie en dus ook de winst kan verzekeren. 
De truc bestaat er dus in van de zwarte Loper 
de toegang tot veld e8 te ontzeggen.
XABCDEFGHY
8-+-mK-+-+(
7+-+-zP-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-mk-+-%
4l+-+-+L+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Na het foute 1...Kf6? verliest zwart met 2.Ld7! 
Vandaar dat zwart hier  1...Kd6!! (Koning 
tegenover Koning !) moet spelen waardoor hij 
met manoeuvre  2.Lg4 en 3.Ld7 verijdelt en 
remise verkrijgt.
XABCDEFGHY
8-+-vL-+-+(
7+-+-+P+-'
6-+-+-+-+&
5+-vl-mk-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+P+-+-#
2-+-+-+K+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
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1.d4+   Kxd4  2.Lb6!   en de f-pion promoveert.

XABCDEFGHY
8-vl-+-+-+(
7zpP+-+-+-'
6-+-+-+kzp&
5+p+-+-zp-%
4-+-+-+-+$
3+-+-zPP+-#
2-+-+-+-+"
1+-+KvL-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

1.Lg3!!   LxLg3  2.f4!   en de b7-pion 
promoveert.

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

Wit aan zet.

1.Lc3! (of een vergelijkbare Loperzet) en wint. 
Na het materialistische 1.hxg4? Kd5! kan 
zwart de g6-pion nog afstoppen.

-------------------------------------------
En dan nu een kort partij-verloop van een eindspel met gelijke lopers.

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

Wit aan zet. 

56.h4!?  Indien wit een winstpoging wil doen, 
dan moet het zo. Hij creëert zo een mogelijk 
gevaarlijke vrijpion. Er bestaat voorlopig geen 
groot risico op verlies van deze pion aangezien 
wit hem steeds met g3 kan verdedigen.
56...Kd6 57.La4 e4 58.Kc3 Kc5 Diagram 

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

 Wit aan zet. 

59.h5  nu  is  de  pion  wel  zonder  mogelijke 
pionbescherming,  maar  hoe  verder  hij  wordt 
opgespeeld,  hoe  gevaarlijker  hij  wordt.  Hij 
wordt vooral gebruikt als bliksemafleider want 
de dreiging tot promotie wordt immers groter.  
59...Lf5  60.g3  Kd5  61.Le8  Ke5  62.Kb3?! 
Diagram 
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XABCDEFGHY
8-+-+L+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5zp-+-mkl+P%
4-+-+p+p+$
3+K+-+-zP-#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 

62...Kf6?  Fout.  Na  6  2...Kd4!   dringt  zwart 
binnen  en  zal  hij  de  witte  pionnen  kunnen 
slaan, waarna het remise wordt. 
63.Ka4  Wit  kan  nu  eindelijk  die  vervelende 
a5-pion slaan. Hij heeft nu wel een pion meer, 
maar Ka4 staat erg ver van de actie-zone en hij 
heeft een zwakke h5-pion. 
63...Ke7 64.Lb5 Kf6 65.Kxa5 Le6 Diagram 

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

 Wit aan zet. 

66.Le8!  dit  verhindert  dat  er  zomaar  Lf7 en 
Lxh5 kan gebeuren. 
66...Lf7 Diagram 

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

 Wit aan zet. 

Na  67.Lc6?  Lxh5   68.Lxe4 staan  er  nog 
nauwelijks  pionnen  op  het  bord  wat  de 
winstkansen sterk vermindert. Bovendien staat 
Ka5 erg ver weg en wordt dit dus remise.
Vandaar  de  keuze  voor  de  nu  volgende 
loperruil  waarna  een  zuiver  pionneneindspel 
ontstaat.      67.Lxf7 Kxf7 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+k+-'
6-+-+-+-+&
5mK-+-+-+P%
4-+-+p+p+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Evalueer dit eindspel.

Dit  pionneneindspel  is  gewonnen  voor  wit 
want  Kf7  moet  eerst  pion  h5  ophalen  en 
daarmee  komt  hij  dus  te  laat  om Ka5  af  te 
remmen.  De  h-pion  zal  dus  geen  promotie 
halen,  maar  nu  als  lokaas  gebruikt  worden 
waardoor wit de winst veilig kan stellen.
Er  volgde  nog:   68.Kb5  Kf6  69.Kc4  Kg5 
70.Kd4  Kxh5  71.Kxe4  Kg5  72.Ke5  Kg6 
73.Kf4 Kh5 74.Kf5  1–0


