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Tom Piceu en Thibaut Maenhout verwerven de IM-titel !!
Dankzij hun goede prestaties op de European Club Cup (zie VSD-19) 
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Summiere toernooi-kalender 2015

13-22 Nov Europees Landenkampioenschap
www.etcc2015.com

Reykjavik

28 Nov 14de Jeugdtoernooi De Zandkorrel
danie  l.vercauteren@outlook.com  ; 0496/86.28.46

Hechtel

11 Dec 39ste Open Limburgs Ploegensnelschaak
luc.cornet@telenet.be;     0474/99.52.74

Lommel

28 en 29 Dec 11e criteriumtoernooi
http://www.jeugdcriterium.be

Brugge

Uw toernooi/activiteit in de toernooi-kalender ? 
Stuur het naar  vlaanderen.schaakt.digitaal@gmail.com

WK Jeugd 2015 van 24 Okt -06 Nov
De Belgische uitgebreide delegatie heeft het in Griekenland uiteindelijk minder goed gedaan dan 

verhoopt. Met Nicola Capone (2391 Elo) bij de min16 jaar- Jasper Beukema (2154 Elo) bij de 
min14 jaar en Daniel Dardha (2106 Elo) bij de min10 jaar hadden we de stille hoop dat er iemand in 

de top 10 zou kunnen belanden. De enige die op koers bleef was Nicola Capone en hij speelde 
enkele keren op de topborden, doch 2 verliespartijen in de 2 laatste ronden hebben hem veel 

plaatsen gekost. Niet getreurd, want er komen nog WK's, en op één van deze zullen we zegevieren !

Een overzicht van de resultaten Belgische Jeugd WK 2015 te Griekenland zie je op:
http://chess-results.com/tnr187417.aspx?lan=1&art=25&fedb=BEL&turdet=YES&flag=30&wi=984

Met bijzondere dank ook aan Henk Jan Beukema die ons via zijn Blog 
https://wk2015blog.wordpress.com  liet mee genieten van de gezellige sfeer.

Wat te doen bij een (schaak)ongeval ?
Zie website VSF. "nuttige documenten - Arena ongevallenformulier".

Je kan het ingevulde document dan opsturen per post of anders scannen en opsturen naar 
ingrid.claessens@arena-nv.be en je zet penningmeester VSF (jan.gooris@gmail.com) voor info.

      Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie

mailto:l.vercauteren@outlook.com
https://wk2015blog.wordpress.com/
http://chess-results.com/tnr187417.aspx?lan=1&art=25&fedb=BEL&turdet=YES&flag=30&wi=984
http://www.jeugdcriterium.be/
mailto:luc.cornet@telenet.be
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Opgelet voor NV-punten
De afkorting NV staat voor:     Niet Verdedigd

of Nul Verdedigd (evenveel aangevallen als verdedigd)
of Negatief Verdedigd (meer aangevallen dan verdedigd)

XABCDEFGHY
8r+-+-wqk+(
7zp-+pvl-+p'
6-zpl+p+p+&
5+-+-zP-+-%
4-+L+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

NV 1: Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8r+l+-+k+(
7zpp+-+p+p'
6-+-+-+p+&
5+q+-+-+-%
4-+-zpN+-+$
3zP-+n+Q+-#
2-zP-+-zPPzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

NV 2: Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zppsn-wqpvlk'
6-+ptr-+pzp&
5+-+-zp-+-%
4-zP-+PzPL+$
3+-zP-+-+P#
2P+Q+N+P+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

NV 3: Zwart aan zet

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+q+-zpp'
6-+-vl-sn-+&
5+-zp-+-sN-%
4-+-+-zP-+$
3+-zP-+-+Q#
2P+-+-+PzP"
1+RvL-tR-mK-!
xabcdefghy

NV 4: Wit aan zet

XABCDEFGHY
8-+l+-+-+(
7+-+-+-mk-'
6-+-+-zpp+&
5zp-zpPzp-+p%
4P+-+-+-+$
3+P+PmKPwq-#
2-+-wQ-+-+"
1+-+-+-+R!
xabcdefghy

NV 5: Zwart aan zet

XABCDEFGHY
8r+q+-vlntr(
7zppzp-mk-zp-'
6-+nzpp+-zp&
5+-+-+-sN-%
4-+-+P+-+$
3+QsN-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

NV 6: Wit aan zet
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NV 1: Hier lijken enkel pion e6 en d7 Nul-Verdedigd te staan, maar door "röntgen" is 
ook Lc6 Nul Verdedigd. Er volgde 1.Lxe6+! en pionwinst (dxLe6  2.TxLc6).

NV 2: Bij zwart staat er heel wat op NV. Het zijn: pion f7 - Pd3 en Lc8.
Wit maakt daar gebruik van met 1.Pd6! (trippelaanval) Dd7 (verdedigt Lc8 en 
pion f7)  2.TxLc8+! TxTc8  3.PxTc8 en aangezien er na 3...DxPc8  4.DxPd3 
volgt heeft wit een vol stuk gewonnen.

NV 3: Bij wit staan "Td1 - pion f4" op NV. Verder zijn ook Lg7 en De7 inzet-bereid 
van zodra pion e5 beweegt. Zwart wint materiaal met 1...TxTd1+    2.DxTd1 exf4   
en pionwinst want 3.Pxf4 Dxe4 (of Lxc3)

NV 4: In deze stelling heeft zwart 3 Nul Verdedigde punten (pion b7 - Dd7 en pion h7). 
Wit kan dan ook met 1.DxDd7 PxDd7  2.Txb7 een pion winnen, maar er is beter. 
Na 1.DxDd7   PxDd7   heeft zwart plotseling 3 NIET Verdedigde punten (pion b7 - 
Ld6 en Pd7) waarvan er dus 2 op de open d-lijn staan. Wit kan daar mooi van 
profiteren met 2.Td1! Tf6 (poging tot verdediging)  3.Pe4! en materiaalwinst. 

NV 5: Zwart ziet dat Th1 Niet Verdedigd staat en hij zou daar dus graag zijn voordeel 
uit doen, maar hoe ?
Hij maakt gebruik van de onveilige Koning met 1...Dg5+    2.Ke2   (anders 
2...DxDd2) en nu 2...Dg2+ en 3...DxTh1.

NV 6: Zowel pion b7 als pion e6 staan Nul Verdedigd. 
Wit doet zijn voordeel met 1.Pxe6! en nu: 
           - 1...DxPe6  2.Dxb7 en 3.DxPc6 pionwinst
           - of 1...Pa5  2.Db5 DxPe6  3.DxPa5 met eveneens pionwinst

Europees landenkampioenschap Reykjavik : 13-22 Nov
Je kan het toernooi volgen via www.etcc2015.com. In de Open groep nemen er 36 landen deel en 
bij de Dames 30 landen. Hieronder, twee "Belgische fragementen" uit de 2e ronde.

XABCDEFGHY
8l+-tr-+k+(
7+-+-+pvl-'
6-+-+-+-zp&
5wQ-+-+Lwq-%
4-+-zP-+-+$
3zP-sN-+-zP-#
2-tr-+-zPP+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy
GM Can  (TUR) - IM Soors, Stef 

Stef staat moeilijk maar doet nu 32...Lxd4. 
Goed genoeg ?

Na 32...Lxd4?? volgde 33.TxLd4   TxTd4   
34.Te8+ Kg7  35.De5+ en opgave.

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

WFM Goossens, Hanne - WGM Mamedjarova
Hanne heeft hier een snelle winst. Enig idee ?

Met 73.Kb5!   Lc7  74.Kc6 Ld8  75.Kd7 Lf6   
76;Kc7! wint wit een bijkomende pion kunnen 
winnen. Grappig hoe de Koning de zwarte loper 
verschalkt in de achtervolging.
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Partij-analyse
1.e4 e5 2.Pf3 f5 ?! Diagram 

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzpp+-zpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-zpp+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvLQmKL+R!
xabcdefghy

 Zwart kiest met het Lets gambiet voor een 
verrassingswapen. Dit gambiet is niet volledig 

waterdicht, maar het zorgt voor ongewone 
stellingen. 

3.exf5 Niet slecht, maar een minder gespeelde 
zet.  De  schaakwereld  geeft  de  voorkeur  aan 
3.Pxe5 of 3.Lc4. 
3...e4  4.Pd4  ook  4.Pe5  of  4.De2  zijn  goede 
opties. 
4...Pf6  Niet  zomaar  een  ontwikkelingszet. 
Zwart wil uiteraard 5.Dh5+ vermijden.  
5.Lc4?! Met deze zet wil wit de korte rokade 
verhinderen Deze zet is echter positioneel niet 
zo sterk omdat zwart nu (of straks) met tempo 
d7-d5 kan spelen en zo makkelijk een stevige 
greep krijgt op het centrum. Diagram 

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zppzpp+-zpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+-+P+-%
4-+LsNp+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 
Kan je een lepe dreiging verzinnen ? 

5...c5  een  vanzelfsprekende  zet  want  met 
tempo wordt het centrum ingenomen. Een lepe 
truc  had  hier  echter  ook  5...De7!? geweest 
omdat  dit  6.0–0?? afstraft  met  6...Dc5! en 
stukwinst. Het enige  nadeel  aan deze truc  is 
dat indien wit het gevaar opmerkt, de zwarte 
Dame op e7 nogal raar staat.

6.Pe2  Pc6  7.a3  [FRITZ geeft  hier  7.Pf4  d5 
8.Pxd5 PxPd5 9.Dh5+ Ke7 10.Pc3 en wit heeft 
mooie  compensatie  voor  zijn  stukoffer.  Aan 
het bord komt niemand echter op dit idee.]

7...d5  8.La2  Lxf5  Zwart  heeft  zijn 
materiaalachterstand  weggewerkt  en....  staat 
zelfs voor in ontwikkeling. 
Conclusie: zwart staat beter. 
9.0–0 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zpp+-+-zpp'
6-+n+-sn-+&
5+-zpp+l+-%
4-+-+p+-+$
3zP-+-+-+-#
2LzPPzPNzPPzP"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 
Wat zou wit nu willen spelen ? 

en hoe dit dwarsbomen ?

Wat wil wit spelen ?
Wit wil nu zijn ontwikkeling afwerken en zal 
hiervoor dus d3 (of d4) willen spelen. Wit kan 
overigens ook opteren voor f3 om de stelling 
te openen op Lf5 en ook omdat Ke8 nog niet 
veilig staat. 
Hoe dit dwarsbomen ?
Zwart  zou  dit  kunnen  dwarsbomen  met 
9...Pe5!? wat de druk op de velden d3 en f3 
verhoogt.  

9...Le7  niet  slecht  maar  het  preventieve 
(profylactische)  Pe5  was  waarschijnlijk 
sterker. 
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10.d3 exd3  zwart  wil  geen bijkomende druk 
op pion d5 na 11.dxe4, en dus ruilt hij zelf op 
d3. 
11.cxd3 0–0 12.Pbc3 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpp+-vl-zpp'
6-+n+-sn-+&
5+-zpp+l+-%
4-+-+-+-+$
3zP-sNP+-+-#
2LzP-+NzPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy
 Wat dreigt wit en hoe dit makkelijk 

anticiperen ?

Bij  zwart  is  vooral  pion d5 behoorlijk  zwak 
want hij  staat  Nul  verdedigd en gepend. Wit 
dreigt nu 13.Pf4 waarna pion d5 verloren gaat. 
Zwart heeft een heel arsenaal om dit makkelijk 
te  anticiperen  met  zetten  zoals  12...Le6  of 
12...Lg6 of het gespeelde 12...Kh8. 
12...Kh8 13.d4 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-mk(
7zpp+-vl-zpp'
6-+n+-sn-+&
5+-zpp+l+-%
4-+-zP-+-+$
3zP-sN-+-+-#
2LzP-+NzPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

 Kies uit 13...c4 of 13...cxd4 of 13...Tc8 

13...c4!? De beste keuze. 
Na  13...Tc8? 14.dxc5 komt  pion  d5 in  grote 
problemen, en na 13...cxd4 Pxd4 heeft wit een 
sterk opgesteld paard aan de evenaar en zwart 
loopt  het  risico  dat  zijn  geïsoleerde  d5-pion 
een probleemkindje zal worden. 
14.b3  cxb3  Hier  had  14...Ld3  iets  beter 

geweest omdat dit La2 langer passief laat en 
zwart zo beter druk op de witte K-vleugel kan 
opbouwen. 
15.Lxb3  Ld6  Het  meest  logische  had  hier 
15...Tc8  geweest  (activeren  van  het  minst 
actieve  stuk),  maar  zwart  besluit  een  klein 
valletje op te stellen. Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-mk(
7zpp+-+-zpp'
6-+nvl-sn-+&
5+-+p+l+-%
4-+-zP-+-+$
3zPLsN-+-+-#
2-+-+NzPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

 Kan wit nu niet voordelig pion d5 slaan ? 

16.Lf4 Goed ! Een gezonde stukontwikkeling 
kan  nauwelijks  slecht  zijn. Het  alternatief 
16.Pxd5?!  PxPd5  17.LxPd5  Lxh2+  18.Kxh2 
DxLd5  is  daarentegen  voordelig  voor  zwart 
omdat  wit  nu  problemen  heeft  met  zijn  d4-
pion. 
16...Pe7  bijkomende verdediging van pion d5 
en  tevens  het  heroriënteren  van  de  troepen 
richting  Konings-vleugel. 
17.h3 Tc8  een gezonde ontwikkelingszet  die 
stukwinst  dreigt  met  18...LxLf4  19.PxLf4 
TxPc3 
18.Pb5 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+rwq-tr-mk(
7zpp+-sn-zpp'
6-+-vl-sn-+&
5+N+p+l+-%
4-+-zP-vL-+$
3zPL+-+-+P#
2-+-+NzPP+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet 
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18...Lxf4! 19.Pxf4 a6  en nu blijkt dat Pb5 in 
nauwe schoentjes zit. 
20.g4!?  een  fantasievolle  poging  om  de 
meubelen te redden. Diagram 

XABCDEFGHY
8-+rwq-tr-mk(
7+p+-sn-zpp'
6p+-+-sn-+&
5+N+p+l+-%
4-+-zP-sNP+$
3zPL+-+-+P#
2-+-+-zP-+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
 Zwart aan zet. Welke opties zie je ?

Ik  zag  hier  vooral  20...g5  en  20...Lxg4 
21.hxLg4  axPb5  (pionwinst)  maar  verwierp 
(onterecht)  20...Pg6 21.gxLf5 PxPf4  22.Df3 
P6h5   en  wit  kan  23.Pc3  spelen.  Onterecht 
omdat er dan 23...TxPc3! 24.DxTc3? Pe2+ kan 
volgen.  De  analyse  leerde  ons  dat  er  ook 
20...Ld7!  mogelijk  was  omdat  er  dan  op 
21.Pd6 Lxg4 enz. (pionwinst) kan volgen. 
20...g5  21.Pe2!   Een  verrassing  voor  zwart! 
Als zwart Lf5 in veiligheid brengt volgt Pbc3. 

XABCDEFGHY
8-+rwq-tr-mk(
7+p+-sn-+p'
6p+-+-sn-+&
5+N+p+lzp-%
4-+-zP-+P+$
3zPL+-+-+P#
2-+-+NzP-+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

 Kies uit 21...axb5  of  21...Lxg4  of  21...Pxg4

21...axb5!?  De beste  (veilige)  keuze  waarna 
wit een onveilige K-stelling krijgt. De variant 
21....Pxg4  22.hxPg4 Lxg4  23.f3 is behoorlijk 
complex en  21...Lxg4 22.hxLg4 axb5  23.f3 
levert  weliswaar pionwinst maar wit kan een 

sterke Koningsstelling behouden. 
22.gxf5  Pxf5  De witte  Koning  staat  lichtjes 
onveilig  en de  zwarte  stukken gaan dus  met 
plezier deze richting uit. 
23.Dd3 dubbelaanval op b5 en Pf5 
23...Dd7 verdedigt beide punten en werpt ook 
een blik op ... pion h3. 

XABCDEFGHY
8-+r+-tr-mk(
7+p+q+-+p'
6-+-+-sn-+&
5+p+p+nzp-%
4-+-zP-+-+$
3zPL+Q+-+P#
2-+-+NzP-+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Kies uit 24.Lc2 of  24.Tac1

24.Lc2?!  Positioneel  niet  zo  sterk.  Wit 
verhoogt weliswaar de druk op Pf5 (en pion 
h7) maar hij  verplicht zwart zetten te spelen 
die hij toch wou spelen. Wit had dan ook beter 
24.Tac1 gespeeld, waardoor hij een niet actief 
stuk (Ta1) activeert en druk zet op Tc8. 
24...Ph4!?  Dit  paard  komt  van  c6  maar  is 
ondertussen  een  sterke  aanvaller  geworden, 
vooral  omdat  pion g2 ontbreekt.  Zwart  heeft 
dus  gewoon  de  activiteit  van  zijn  stuk  (Pc6 
naar Ph4) verbeterd. 
25.Tab1?  Wit  probeert  een  dubbelpion  te 
veroveren maar laat Kg1 aan zijn lot over. 

XABCDEFGHY
8-+r+-tr-mk(
7+p+q+-+p'
6-+-+-sn-+&
5+p+p+-zp-%
4-+-zP-+-sn$
3zP-+Q+-+P#
2-+L+NzP-+"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

Hoe beoordeel je de activiteit van de stukken ?
 Geef 2 interessante zetten voor zwart. 
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Bij  zwart  staan  zowat  alle  stukken  actief 
opgesteld en bij wit is er nauwelijks een stuk 
dat  dreigt.  De  factor  A  (Activiteit  van  de 
stukken)  is  dan  ook  overduidelijk  in  het 
voordeel  van  zwart.  Neem  daarbij  de 
verzwakte K-stelling van Kg1 en dan weet je 
dat zwart duidelijk beter staat. 
25...Pe4  Principieel gespeeld. Zwart verhoogt 
gewoon de activiteit van al zijn stukken en dan 
kan  het  niet  anders  dan  dat  er  ergens  een 
doorbraak  zal  volgen.  Zowat  alle  zwarte 
stukken  staan  agressief  opgesteld  terwijl  die 
van wit nauwelijks een functie vervullen. Een 
2e interessante optie had  25....TxLc2 geweest 
wat iets meer rekenwerk vraagt. 
26.f4  Txc2  Zwart  oordeelt  dat  het 
kwaliteitsoffer nu kan omdat hij al zijn stukken 
optimaal heeft staan. 
27.fxg5 een wanhoopspoging 
27...Tg8 zwart wil de g-lijn openen. Uiteraard 
had 27...T2c8 ook goed geweest. 

28.Dxc2 Txg5+ 29.Kh2 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+p+q+-+p'
6-+-+-+-+&
5+p+p+-tr-%
4-+-zPn+-sn$
3zP-+-+-+P#
2-+Q+N+-mK"
1+R+-+R+-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 

Een weggever.... 29...Tg2+ 
en wit geeft op want 30.Kh1 Dxh3#÷ 

Pawn sacrifice   : Nieuwe film rond Bobby Fischer  
In samenwerking met Entertainment One Belgium kan de KBSB enkele bioscooptickets 

weggeven.  U vindt alle informatie op de website van de KBSB: http://www.frbe-
kbsb.be/index.php/nl/

Lezing Dr. Hugo Stuer
Op vraag van de Liga Antwerpen geeft Dr. Hugo Stuer een unieke niet te missen lezing"

“Geef uw processor een upgrade” …
  vanuit de moderne bio-medische  wetenschappen

Zoals een computer berust het functioneren van de mens ook op een database, een programma, 
en een processor. Dr Hugo Stuer is wel een bescheiden schaker maar zijn 20 jarige studie van het 
menselijk 'systeem' bij patiënten met een energieprobleem (ook bij astronauten) brachten hem bij 
een aantal inzichten die volgens hem bij schakers het verschil kunnen maken.
Hij introduceert de geïnteresseerden in de meest actuele transdisciplinaire bevindingen over de 
processor van het menselijk systeem zoals deze bestuurd wordt door drie deelsystemen: de 
denkwereld, de gevoelswereld en het lijf. Nadien volgen études voor de praktijk.
Enkele smaakmakers: - Bent u de kluts kwijt? Waar zit uw systeem?

- Wat is de slechtste houding voor de menselijke conditie ? De zithouding
- Waarom ziet ge achter het bord meer?
- Nadenken doet iedereen, voordenken 1 op 6.

Doelgroep:  Iedereen ! jong en oud, schakers niet-schakers, ouders en familieleden…
Inschrijven: verplicht via website Liga Antwerpen voor 25 november 2015

Wanneer: woensdag 2 december om 19u30
Waar: het 'Huis van de Sport' te Berchem, Boomgaardstraat 22, 2600 BERCHEM

Deelnameprijs: 8 euro / persoon

http://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl/
http://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl/
https://docs.google.com/forms/d/1B9bPIGO9rDudzPXOF9YC0s1E5Xw94SJMT0gEN2AMIQA/viewform
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Blunders
Het ergste wat ons kan overkomen tijdens de partij is een gewonnen stelling uit de hand geven door 
een blunder. Twee voorbeelden uit onze IC (Ronde 2) en vervolgens enkele historische voorbeelden 
van spelers op topniveau.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-zP-zp-'
6-+-sn-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-zp-+$
3+-mk-+-+-#
2-+-zpK+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Uit onze IC (R2  - 3e afdeling)

Wit speelt 70.Kd1, en mag in principe 
opgeven maar wacht nog even af.

Wat zegt het spreekwoord “Een renner is maar 
gewonnen als hij als eerste de eindmeet 
overschrijdt”.
Hier is het ook van toepassing, want zwart 
speelt het hilarische 70...f3 ???
Met bijv. 70...Pe8 is wit in zetdwang met de 
koning, maar nu volgde er 71. e8 D! en zwart 
moet slaan, en het is remise door PAT en zwart 
liep wenend naar huis.
(Ingezonden door Willem Penninck)

XABCDEFGHY
8r+l+r+-+(
7zppzp-+kzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zp-+nwq$
3+-+P+-+P#
2PzPPwQ-zPP+"
1tRNvL-+-mKR!
xabcdefghy
Uit onze IC (R2  -  3e afdeling)

Zwart aan zet ziet een mooie wending en 
speelt ver(r)assend 15...Pxf2 want 16.DxPf2 
Te1+ wint de witte Dame.  Alléén had zwart 
over het hoofd gezien dat 16.DxPf2 met 
SCHAAK is en hij dus geen 16...Te1+ kon 
spelen.  Resultaat: partij verloren.

En nu een vreselijk straffe blunder, meer dan 
100 jaar terug, op een Wereldkampioenschap !

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zpp+-tR-+p'
6-+-vLNmkl+&
5+-+P+p+-%
4-+-+-+-zp$
3+-+-+-+-#
2PzP-trr+-zP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

Chigorin - Steinitz 1892
Partij Nr 23 van het wereldkampioenschap 
1892 tussen Steinitz en uitdager Chigorin. 

Als Chigorin (wit) wint komt hij op gelijke 
hoogte met Steinitz en komt er een tiebreak 
voor de wereldtitel.
Chigorin staat veel beter en kan met 32.Txb7 
het laken naar zich toe trekken aangezien er op 
32....Txd5 gewoon 33.Pf4! volgt . 
Hij speelt echter 32.Lb4?? en er volgde 
32....Txh2+ en hij kon opgeven want mat 
volgt. 

De volgende blunder is bijna 50 jaar oud en 
van een toekomstig wereldkampioen....
Om preciezer te zijn, het is een GM-blunder 
maar een mooie Combi op ons niveau.

XABCDEFGHY
8-tr-+nwqk+(
7+l+-+pvl-'
6p+-+-+-zp&
5sN-zpP+Q+-%
4PzpN+-zp-+$
3+-+-+L+P#
2-zP-+-zPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Najdorf - Fischer 1966
De grote Fischer "blundert" hier met 30...Pd6.

Zie je ook waarom ?
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Na 31.PxPd6 DxPd6  32.PxLb7! en stukverlies 
want zwart mag geen 32...TxPb7 spelen 
wegens 33.Dc8+ en 34.DxTb7. 

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zp-+p+pzpp'
6-zpl+p+-+&
5+-+-+-+n%
4-+P+P+-+$
3zP-sN-vL-+-#
2-zPQ+-zPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

Christiansen - Karpov (1993)
Karpov besluit Lf8 te ontwikkelen en speelt 
11....Ld6. Zie jij waarom dit een blunder is ?

Bij zwart staan nu zowel Ld6 als Ph5 op NV.
Wit speelde 12.Dd1! en Karpov gaf meteen op

Ook de huidige wereldkampioen Magnus 
Carlsen "blundert" wel eens.

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-zp-+-zp-'
6-zpp+n+-+&
5+-+-zp-+p%
4-vlP+N+-+$
3+-+PvLrzPq#
2-+P+-zP-zP"
1tR-+Q+R+K!
xabcdefghy

Carlsen (2843) -Aronian (2816) 2012
In deze partij tussen de twee hoogst 

geklasseerde spelers in de wereld speelt de 
(toekomstige) wereldkampioen hier  27.Lf4. 
Nadat hij de zet speelde zag Carlsen dat het 
een "blunder" was, maar zie jij het ook ? 

Dit is een heel moeilijke op ons niveau, en als 
het een troost mag zijn, Aronian overzag de 
winst die er komt na 27....T8xLf4  29.gxTf4 
Pxf4 (dreigt mat op g2) 30.Ta8+ Lf8!! (Kh7 of 
Kf7??  31.Pg5+)  31.Tg1 (vermijdt het mat op 
g2) Dxh2+  32.KxDh2 Th3#. 

Als afsluiter 2 fragmenten uit een eigen partij:
XABCDEFGHY
8r+-wq-mk-+(
7zpp+-+pzp-'
6-+-+-snr+&
5+L+-zpl+p%
4-+-+-+-+$
3+P+-wQ-+P#
2PvLP+-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Ik verwierp gelukkig pionwinst  18.Lxe5 
omdat het een blunder is. Waarom ? 

Bij wit zijn de zwakke schakels Lb5 (Niet 
Verdedigd) en pion g2 (Nul Verdedigd). Na 
18.Lxe5 zou er dan ook een dubbelaanval 
18...Dd5! volgen (aanval op g2 en Lb5).

XABCDEFGHY
8r+-+-mk-+(
7zpp+-+pzp-'
6-+-+r+-+&
5+L+-zpl+p%
4-+-+n+-+$
3+P+-+-+P#
2PvL-+RzPPmK"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

Ik speel 23.Lc4. Waarom is dit een blunder ?

Dit is een blunder omdat ik een makkelijke 
winst niet opmerkte. Met het eenvoudige 
23.Ld7! wint wit de kwaliteit want 23...Tf6 
24.LxLf5 TxLf5  25.TxPe4 verliest een stuk.

Hoe blunders vermijden ?

Misschien minder snel denken in de toekomst 
en je steeds de kritische vraag stellen waarom 
jouw geplande zet toch niet juist zou zijn.
We overzien immers deze soort antwoorden 
omdat we ervan uitgaan dat hij moet spelen 
wat we in gedachten hebben.... maar soms zijn 
onze gedachten fout.
Doe je zet in gedachte en bekijk dan kritisch 
wat jij zou spelen als tegenstander.
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Ruimteprobleem
Enkele opgaven waar het thema telkens "ruimteprobleem" is.

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppvlpsnp+p'
6-+n+p+p+&
5+N+-+P+-%
4-+L+P+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet 1

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7+-wq-+pvl-'
6-+p+-+pzp&
5+-+p+-+-%
4p+-sNp+l+$
3+-+-+-+-#
2PzPPwQNzPPzP"
1+R+-tR-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet 2

XABCDEFGHY
8-tr-mk-+-tr(
7zppzpqvlL+p'
6-+nzp-zp-zp&
5zP-+-zp-+-%
4-+-zPP+l+$
3+QzP-+N+-#
2-zP-sN-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet 3

1 Stukwinst met 1.f6! 

2 Stukwinst 1...c5! 

3 Stukwinst met  1.d5! 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppzp-zpp+p'
6n+-+-+pvl&
5wq-+-zP-sNn%
4-+-+RzP-+$
3+-sN-vLQ+-#
2PzPP+-+P+"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet 4

XABCDEFGHY
8-+-trk+-tr(
7+-wqn+pzpp'
6p+-vl-+-+&
5+pzp-zpP+-%
4-+l+-+-+$
3+-zP-sN-zP-#
2PzPQ+-zPLzP"
1tR-vLR+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet 5

XABCDEFGHY
8r+lsn-trk+(
7zppzp-vlpzpp'
6-+-+-+-sn&
5+-+-zP-+-%
4-+P+-+P+$
3+N+-zPN+P#
2PzP-+-mK-+"
1tR-vL-+L+R!
xabcdefghy

Wit aan zet 6

4 Met 1.Ta4! gaat verrassend Da5 verloren.

5 Stukwinst na 1.b3! 

6  Stukwinst na 1.g5 Pf5 2.e4! 
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Eindspel: Uit de oude doos
Enkele eindspelfragmenten uit een zelfde 
partij. Het betreft de partij: 
Luc Winants (2465) - Sax (2610) 
Brussel 1988. (SWIFT)

Luc Winants (°1963)  is 
onze sterkste Belgische 
grootmeester met een 
mooie 2570 Elo.

Luc in de jaren '80

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7zp-+-+pzpp'
6-zp-+-+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zPnzP-+$
3+P+-zPN+-#
2P+-+-zPKzP"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet
Maak een evaluatie en stel daarna een klein 

plan voor.

Evaluatie:
Zwart heeft de open c-lijn en een sterk 
opgesteld Pe4. Wit heeft een pion meer 
(dubbelpion).
Conclusie: indien wit de zwarte activiteit kan 
terugdringen staat hij beter.

Klein plan:
Wit zou maar al te graag de activiteit van de 
zwarte stukken ondermijnen en zou zeker 
graag de torens ruilen maar dit zit er nog niet 
direct in.
Wit moet in elk geval vermijden dat zwart nog 
meer activiteit kan ontplooien. Zwart dreigt 
immers nu 27...Tc2 wat een dubbelaanval is op 
pion f2 en pion a2.
Vandaar dat de beste (positionele) zet voor wit 
hier 27.Te2! is. Dit verhindert dat Tc8 kan 
binnendringen op de "7e rij" en daar dus 
meerdere witte pionnen kan aanvallen.

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

Na  27.Te2 f6 bereiken we deze stelling.
Wit aan zet

Wit heeft een inval op de "7e rij" kunnen 
vermijden en nu wil hij de activiteit van Tc8 
bekampen.
Hij doet dit met 28.Pe1! wat toelaat om 29.Tc2 
(dreigt torenruil) of om 29.f3! (verjagen sterk 
opgesteld Pe4)  te spelen.

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

Na 28.Pe1 Tc1 hebben we dit diagram.
Wit aan zet

Uiteraard faalt 29.Tc2?? op TxPe1 en dus moet 
wit op zoek naar een ander plan.
Hoe kan wit zijn stukken verder activeren en 
de zwarte stelling onder druk zetten is de 
vraag. Onder druk zetten, betekent, zwakke 
punten aanvallen. Waar staan de zwakke beest-
jes bij zwart ? Dit zijn vooral pion a7 en d5. 
Wit speelde dan ook 29.Pd3! wat erg 
vervelend Pb4 dreigt met aanval op pion d5.



Vlaanderen Schaakt Digitaal                        15-11-2015                                                    pagina  13

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

Zwart speelde zopas 32...Kf7.
Wit aan zet

Zwart wil Kf7 verder centraliseren (activeren) 
en lonkt naar veld e6. 
Wit gaat dit tegen met 33.f5! waardoor hij 
deze pion wel behoorlijk verzwakt, maar zwart 
heeft geen middel om de pion aan te vallen. 
Zwart kan enkel 33...g6 spelen, waarna wit 
graag zijn dubbelpion zal afruilen.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-tr-+-zpp'
6-zp-mk-zp-+&
5zp-+p+P+-%
4-+-zP-sN-+$
3+Psn-zP-+-#
2P+R+-zPKzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Bij zwart staat Pc3 op Nul Verdedigd en heeft 
wit een sterk veld op e6. 
Wit kan daar in zekere zin van profiteren met 
35.Pe6! waarna zwart 35...Tc8  36.Pxg7 een 2e 
pion verliest.

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

Zwart aan zet
Geef de principieel beste verdediging

Na 36...Tg8!?    37.TxPc3 TxPg7+   had zwart in 
een toreneindspel kunnen belanden, en een 
toreneindspel met 1 (of 2) pionnen minder 
bereikt wat nog een kansje op remise geeft

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

Wit aan zet
Kies uit : 53.Txa5 of 53.Txd5 of 53.Tc6+

Uiteraard is 53.Txd5?? een vreselijke blunder 
wegens 53...Pc3+ en 54...PxTd5.
Na 53.Txa5 kan zwart met 53...Pc3+ voorlopig 
pion d5 verdedigen en tevens ook verhinderen 
dat Ta5 nu pion b4 zou aanvallen.
Wit koos daarom voor 53.Tc6+  Kf7  54.Pxd5 
zodat zwart geen sterk paard op c3 kan krijgen 
en wit nu dreigt van pion a5 te veroveren.

Wit won uiteindelijke deze partij.

Een mooie prestatie van Luc waarbij hij een 
toenmalige gevestigde waarde versloeg.
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Beat da Bompaz at VTI Waregem
Het voorbije schooljaar konden de leerlingen van het VTI Waregem terugblikken op meer dan 
geslaagde Schoolschaakkampioenschappen. Na de zilveren en bronzen medailles op het West-
Vlaams kampioenschap te Roeselare, werd eveneens met twee ploegen een verdienstelijk resultaat 
neergezet op het Vlaamse Schoolschaakkampioenschap te Zwijnaarde.

We hadden er toen al drie seizoenen van onze nog jonge middagactiviteit opzitten en bereikten zo 
middag na middag een 40-tal leerlingen. Meteen bij de start van het schooljaar ’15 – ’16 werd 
echter vrij snel duidelijk dat ons recordaantal inschrijvingen verpulverd zou worden, want zelfs 
zonder de klassieke uitnodiging bleek de mond-tot-mondreclame onder de leerlingen voortaan elke 
middag zo’n 60 schakers op de been te brengen. Dit alles maakte dat een herdacht toezicht, maar 
ook een herlocalisatie zich opdrong om onze jonge schakers in de toekomst eenzelfde 
ondersteuning te kunnen blijven bieden. Alle schaakmateriaal werd daarop verhuisd en de nieuwe 
lokalen heringericht zonder dat de leerlingen er last van hadden. Nog meer dan vroeger kunnen 
onze leerlingen nu tijdens elke middagpauze ten volle hun hart ophalen in hun Schaken Op School 
activiteit op het VTI. Daarnaast werd ook een vlotter communicatiesysteem uitgedokterd voor het 
verder uitwerken van een competitie volgens het Zwitsers systeem en met de hulp van enkele 
enthousiaste collega’s en door goede afspraken te maken bleek het slechts een kleine moeite te 
vragen om dit alles binnen de kortste keren te stroomlijnen zonder dat er bovendien van een 
bijkomende belasting sprake was. 

Al deze animo vormde dan 
ook de basis voor het 
organiseren van een Beat da 
Bompaz. Een wat? Een 
schaakuitdaging van onze 
leerlingen voor hun 
leerkrachten. De concrete 
plannen werden gesmeed in 
samenwerking met de 
leerlingenraad en uiteindelijk 
troffen op 19 oktober 2015 
leerkrachten, opvoeders, 
directie en enkele steunende 
clubleden (KWSLE) onze 
leerlingen tijdens de middag 
aan 30 borden. Naast de vele 
spelers, bracht dit uiteraard 
minstens zoveel supporters en 
enthousiastelingen op de been. En we mogen gerust zeggen dat ‘zien schaken ook doet schaken’, 
want van bij de aanvang melden zich meteen enkele nieuwe enthousiastelingen.
De talloze oefenmiddagen hadden duidelijk hun vruchten afgeworpen, want uiteindelijk trokken 
onze leerlingen het laken naar zich toe met een mooie +16-10=4. Een schitterend resultaat, maar 
misschien nog belangrijker was het gegroeide wederzijds respect tussen alle tegenstanders. Dit was 
dan ook een zeer geslaagd evenement waarbij heel wat deelnemers al spontaan kandideerden voor 
een volgende uitgave. Voor alle fotomateriaal verwijs ik graag even naar de Facebookpagina van het 
VTI Waregem.

Guy Demets

Heb jij ook een mooi schaakverhaal ? 
maak het over aan vlaanderen.schaakt.digitaal@gmail.com


