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FIDE heeft een nieuwe voorzitter
Op 03 oktober werd de Rus Arkady Dvorkovich verkozen als nieuwe 

FIDE-voorzitter. Het is een Russische politicus, bestuurslid van de 
Russische schaakfederatie maar ... heeft geen schaakrating.

Wereldkampioenschap Carlsen - Caruana (London 9 - 28 Nov) 
Volg het duel via https://worldchess.com/
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Summiere toernooi-kalender 2018
02 Nov 20ste Herfst-schaaktornooi

Willem.Penninck@telenet.be
Waregem

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

Gent

VSF zoekt

Een organisator voor : - het VSF-Rapid (1 dag) (met subsidie VSF)
- het VSF-Blitz   (1 dag) (met subsidie VSF)

Schakers met vlotte pen die een kort toernooiverslagje schrijven tegen vergoeding ! 

Ideetjes rond een project "Schaken op school" ?
VSF wil het schaken op school bevorderen maar dit lijkt in de praktijk niet zo 

makkelijk te zijn. Heb jij misschien een idee hoe we dit het best kunnen aanpakken ?

Trainingsplatvorm !! 

In samenwerking met "schaakschool.be" stelt 
VSF gratis een trainingsplatvorm beschikbaar 

voor licht gevorderde schakers.

 Het doelpubliek zijn schakers 800-1200 Elo.
 Er zijn 600 oefeningen beschikbaar en tal van 

korte schaaklessen. 

Toegang gratis op www.schaakschool.be .  
      Maak uw account aan via deze link .

Verzekering instapschakertjes   :   
Elke club kan haar beginnende schakertjes verzekeren door ze direct aan te sluiten bij 
VSF voor 3 € per seizoen. Doe het via: 

https://docs.google.com/forms/d/18sxcidWYYfiIwK7Mvf8vfuNDsEyRETAnD4EL30Hsynw/viewform?usp=send_form

      Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie

https://docs.google.com/forms/d/18sxcidWYYfiIwK7Mvf8vfuNDsEyRETAnD4EL30Hsynw/viewform?usp=send_form
http://www.schaakschool.be/index.php?page=register&vsf
http://www.schaakschool.be/
http://www.kgsrl.be/
mailto:Willem.Penninck@telenet.be
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Hoe sla je terug ?

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

S1 : Opwarming. Hoe sla je Lb4 ?
XABCDEFGHY
8r+r+-+-+(
7+p+lmk-zpp'
6-+-vlp+-+&
5+p+p+p+-%
4-+LzP-+-+$
3zP-vL-zPPzP-#
2-zP-sN-+-zP"
1tR-tR-+-mK-!
xabcdefghy

S2 : Zwart aan zet.
XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+n+p+-+&
5+Lzpq+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-zPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

S3 : Zwart speelt 8...cxd4. Hoe sla je terug ?

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzp-+lzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+N+p+-%
4-+-zPp+-+$
3+-zP-zP-+-#
2P+-vL-zPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

S4 : Zwart aan zet.
XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+n+-+-%
4-vl-+-zP-+$
3+-sNP+-+-#
2PzPPvL-+PzP"
1tR-+QmKLsNR!
xabcdefghy

S5 : Kies 1...LxPc3 of  1...PxPc3.
XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7+-+q+pzpp'
6-+p+-+l+&
5zp-zP-+-+-%
4P+-sNL+-+$
3+-+-zP-+-#
2-+-+-+PzP"
1+-tRQtR-mK-!
xabcdefghy
S6 : Kies uit 1...TxLe4 of 1...LxLe4.
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S1 Omdat er na 1.DxLb4+? met 1...DxDb4 Dameruil volgt en er zo heel veel 
aanvalskracht verloren gaat voor wit, is de beste zet natuurlijk 1.TxLb4+! 
waardoor de Dames op het bord blijven en de zwarte Koning in grote 
moeilijkheden blijft.

S2 Aangezien zwart met 1...dxLc4?! zijn dubbelpion op de b-lijn niet oplost en ook 
invloed verliest in het centrum (veld e4) moet je hier duidelijk de voorkeur 
geven aan 1...bxLc4! waarna zwart een gezonde pionstructuur heeft en zijn 
invloed in het centrum kan behouden. 

S3 Sorry, dit is een kleine valstrik omdat direct slaan op d4 uiteraard nadelig is want 
op zowel 9.Dxd4 als 9.exd4 volgt immers 9...DxLb5 (stukverlies) en op 9.Pxd4 
is 9...Dxg2 ook goed voor zwart.
Wit moet daarom eerst 9.LxPc6+ spelen en kan pas daarna slaan op d4.

Dit diagram komt uit de partij Colin - Alekhine (1932) waar de witspeler 
onvoorstelbaar blunderde met 9.Dxd4?? en meteen na 9...DxLb5 kon opgeven. 

S4 Na 1...LxPd5?! volgt 2.c4! (met tempo) Lf7 (Le6?? 3.d5) en wit heeft met 
tempowinst een sterk centrum gekregen.
Na 1...DxPd5!? 2.c4 kan zwart nu kiezen tussen 2...Dd8?! (en we zitten in de 
vorige variant) of veel beter 2...Dd6!? waardoor zwart nu zijn Dame heeft 
ontwikkeld (en dus een zet heeft gewonnen) in vergelijking met de variant 
1...LxPd5.  Simpel en logisch dat dit dus de betere zet is.

Conclusie: met  1...DxPd5 kan zwart een ontwikkelingszet winnen.

S5 Na 1...LxLc3    2.bxLc3   (of LxLc3) kan zwart 2....0-0 spelen en heeft hij een 
sterk Pd5.
Na 1...PxLc3    2.bxPc3   moet zwart met Lb4 een tempo verliezen en heeft hij ook 
geen sterk Pd5 meer op het bord.

Conclusie: 1...LxLc3! is sterker dan 1...PxLc3?!. 
FRITZ evalueert dit verschil zelfs op meer dan 1 punt.

S6 Op 1...TxLe4? volgt 2.Pxc6!! DxDd1  3.TcxTd1 en zwart is minstens een pion 
verloren omdat hij het mat op de 8e rij moet verdedigen.

Na 1...LxLe4! zijn er geen tactische grapjes mogelijk.

Vraagje: Onder welke voorwaarden mag ik muziek beluisteren via 
"oortjes" tijdens een schaakpartij ?

Dit mag helemaal niet. Dit valt onder extra bronnen die nooit mogen 
geraadpleegd worden want men kan dit als een vermoeden van valsspelerij 

aanzien. Het uiterste wat mag is een koptelefoon of oortjes zonder 
verbinding naar een MP3/MP4-speler of iets anders.
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WK-jeugd 2018
Het WK-Jeugd 2018 voor U18 tot U14
is zopas beëindigd en ging door in 
Griekenland.
Op de site Chess Results-com heb je de 
uitslagen van elke reeks en kan je ook 
partijen downloaden.
http://chess-results.com/tnr385901.aspx?lan=17

Het Belgische team bestond uit 11 spelers
en ze scoorden naar verwachting behalve 
dan dat we Daniel Dardha iets hoger 
hadden verwacht.

In de voorlaatste ronde speelde Daniel 
zelfs tegen een AGM... 
Ik dacht eerst aan Arabian Grandmaster, maar het is een (nieuwe) uitvinding van FIDE en betekent 
Arena Grandmaster en kan worden toegekend bij FIDE Online Arena. Je moet dan jaarlijks wel 25€ 
lidgeld betalen.

Het Belgische team
met haar 2 begeleiders.

Als partij-analyse deze keer 
een partijtje van Juliette Sleurs 
waarin ze toont dat ze iets van 
het schaakspel begrijpt.
 

Djordjevic, Nevena (1704) - Sleurs, Juliette (1812)
Girls U14 World Youth Championship chess24.com (7.28), 26.10.2018
1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.Pc3 Pc6 5.Lf4 
XABCDEFGHY
8r+lwqkvlntr(
7zpp+-zppzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-vL-+$
3+-sN-+-+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tR-+QmKLsNR!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

De grote jongens spelen hier 5...Pf6 (zie o.a. 
partij-analyses  in  het  01  Okt  nummer)  maar 
Juliette pakt uit met een andere frisse tegenzet. 
5...e5!? 6.dxe5  FRITZ geeft hier de voorkeur 
aan het  scherpe 6.Lxe5 PxLe5   7.dxPe5 d4 
8.Da4+!? doch na 8...b5!?  9.Pxb5 Ld7 heeft 
zwart leuke compensatie voor de 2 geofferde 
pionnen. 

6...d4  7.Pe4  Da5+!  de  pointe  van  het 
stoutmoedige pionoffer 5...e5. Zwart wint zijn 
pion nu terug in een goede stelling. 
8.Ld2 Dxe5 9.Pg3 Pf6 10.Pf3 Diagram 

http://chess-results.com/tnr385901.aspx?lan=17
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XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+-wq-+-%
4-+-zp-+-+$
3+-+-+NsN-#
2PzP-vLPzPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

10...Dd5!  een  mooi  centraal  veld  waar  de 
Dame  verdedigd  staat  door  Pf6  en  zijzelf 
bijkomend  pion d4 verdedigt. 
11.e3 dxe3 12.Lxe3 Lb4+  stukontwikkeling ! 
13.Ld2 0–0 14.Le2 Le6 15.0–0 Tfd8 16.Le3 
Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zpp+-+pzpp'
6-+n+lsn-+&
5+-+q+-+-%
4-vl-+-+-+$
3+-+-vLNsN-#
2PzP-+LzPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

16...Dxa2!? wat een verrassende zet ! 
Riskant maar correct.
17.Dxd8+ Txd8 18.Txa2 Lxa2 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zpp+-+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-vl-+-+-+$
3+-+-vLNsN-#
2lzP-+LzPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

19.Lxa7!?  ook  fraai  gespeeld.  Wit  wint  de 
verloren pion nu terug. 
19...Pxa7 20.Ta1 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7snp+-+pzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-vl-+-+-+$
3+-+-+NsN-#
2lzP-+LzPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
Kies 20...Ld5 of  20...Pc6. Motiveer.

20...Ld5!  de  juiste  keuze.  Zwart  verkiest 
terecht om het Loperpaar te behouden in deze 
open  stelling.  Bovendien  staat  Ld5  daar 
centraal heel sterk opgesteld. 
21.Txa7  Lc5  22.Ta1  Pg4!  druk  op  het  nul-
verdedigd  punt  f2  waarna  wit  zal  moeten 
kiezen tussen 2 passieve zetten, Ph1 of Tf1.
23.Tf1 b6 mogelijk had Juliette hier al het idee 
opgevat van de nu volgende combinatie want 
ze speelt pion b7 op zwart buiten bereik van 
Le2 ....
24.h3 Diagram 
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XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+-+-+pzpp'
6-zp-+-+-+&
5+-vll+-+-%
4-+-+-+n+$
3+-+-+NsNP#
2-zP-+LzPP+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

 24...Lxf3 25.Lxf3 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+-+-+pzpp'
6-zp-+-+-+&
5+-vl-+-+-%
4-+-+-+n+$
3+-+-+LsNP#
2-zP-+-zPP+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy
Ga je voor 25...Pxf2 of niet ? Motiveer.

25...Pxf2!? een moedige keuze ! In de opening 
of het  middenspel  is  het  meestal  een slechte 
keuze  om  Paard  en  Loper  te  offeren  voor 
Toren  en  pion,  maar  hier  zijn  we  in  het 
eindspel en stijgt een Toren in waarde wat de 
ruil dus aantrekkelijker maakt. Bovendien wint 
zwart ook nog pion b2. Zwart krijgt dus voor 
zijn "P+L" nu "T+2 pionnen".  
26.Txf2  Td2  27.Pe4  Lxf2+  28.Pxf2  Txb2 
29.Kf1 Tc2 zwart snijdt Kf1 af van de b6-pion 
wat de witte verdediging erg zal bemoeilijken. 
30.Le4 Tc8 31.Ke2 Kf8  Koning aktiveren in 
het eindspel is zeer belangrijk.
32.Kd2 Ke7 33.Pd3 g6 34.g4 Kf6 35.h4 h6 
36.Ke3 b5 37.Kd4 Tc4+ 38.Kd5 Tc2 39.h5?! 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+p+-'
6-+-+-mkpzp&
5+p+K+-+P%
4-+-+L+P+$
3+-+N+-+-#
2-+r+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Zwart  kan  nu  binnendringen  wat  de  stelling 
van wit erg verzwakt. 39...gxh5 40.gxh5 Kg5! 
41.Ke5  f6+  42.Ke6  f5  een  mooi  valletje  ! 
43.Lxf5 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+K+-zp&
5+p+-+LmkP%
4-+-+-+-+$
3+-+N+-+-#
2-+r+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

43...Te2+ 44.Pe5  Kf4!  en  de  witte  amazone 
verliest haar Paard en dus ook de partij. 0–1

Juliette Sleurs
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Splijtende aanvalszetten

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-tr(
7zpp+-mk-vl-'
6-+p+-zp-zp&
5+-+-zP-+-%
4-+-+-+-vL$
3+LsN-+-+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy

A1 : Wit aan zet (makkie).
XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7zp-+-+-wqp'
6-+-sN-+p+&
5+-+-snr+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPL+-+Q+"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy

A2 : Zwart aan zet.
XABCDEFGHY
8r+-+-+r+(
7zpp+k+qzp-'
6-+p+-+-zp&
5+-+lvL-+-%
4-+-+-+-+$
3wQ-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

A3     : Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-+(
7zpp+r+-zpp'
6-+q+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-vL-+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+Qsn-zPPzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

A4 : Zwart aan zet.
XABCDEFGHY
8-+ktr-+-+(
7zpp+r+-zpp'
6-+q+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-vL-+-+-+$
3+-zP-+n+-#
2P+Q+-zPPzP"
1tR-+R+-+K!
xabcdefghy

A5 : Zwart aan zet.
XABCDEFGHY
8-+ktr-+-+(
7zpp+r+-zpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-vL-+q+-+$
3+QzP-+n+-#
2P+-+-zPPzP"
1tR-+R+-+K!
xabcdefghy

A6     : Zwart aan zet.
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A1 Wit verhoogt gewoon de druk op het kritieke punt f6 met ... 1.Pe4! en BINGO, 
de zwarte stelling wordt een puinhoop.

A2 Met 1...Txb2+!!     2.KxTb2  Pd3++  3.Kb3 Db2+   verkrijgt zwart een sterke 
aanval. Dit kan je verder moeilijk vooruit berekenen maar het ligt voor de hand 
dat zwart dit zal winnen gezien de dolende witte Koning.

A3 Er volgde 1.Dd6+   Kc8    2.TxLd5!!   en opgave want 2...cxTd5 (2...DxTd5?? 
3.Dc7#)  3.Tc1+ loopt mat.  

A4 Mijn tegenstander speelde 1...Pf3+!!! zodat er na 2.gxPf3? Dg6+!  3.DxDg6 
TxTd1+  4.TxTd1 TxTd1+ 5.Kg2 hxDg6 kan volgen en zwart heeft materiaal 
gewonnen. Zeer mooie wending ! 
Ik speelde daarom dus 2.Kh1 (zie volgend diagram).

A5 En weer een donderslag met 2...De4!!. 
Aangezien 3.DxDe4? mat loopt, koos ik voor 3.Db3 (zie volgend diagram).

A6 Er volgde 3...Df4! en toen gaf ik op aangezien zowel 4.g3 De4! als 4.gxPf3 
Dxf3+  5.Kg1 TxTd1+ enz.  hopeloos zijn.

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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Olympiade medewerkers: deel 1 van 2.
Een groot schaaktoernooi kan natuurlijk niet zonder gemotiveerde medewerkers, en zo namen er 
aan de 43e Olympiade in Batumi langs de zijlijn ook FIDE-delegate Luc Cornet en Internationaal 
Arbiter Geert Bailleul deel, zij het met elk met een apart takenpakket. 
Tijd voor een uitgebreid interview. In dit eerste deel is Luc Cornet aan het woord.

En Luc, hoe lang was je daar en welke taken deed je er precies ? 
Ik was daar van zondag 23/09 tot en met zaterdag 06/10 en was er ploegkapitein van het Belgische 
mannen-team. Maar mijn (hoofd)doel was om zoveel mogelijk (interessante) commissies en de 
AV’s van FIDE en ECU (waar de nieuwe presidenten zouden gekozen worden) mee te maken en te 
volgen. Dit omwille van mijn functie binnen de KBSB als FIDE-delegate. Echter de KBSB-
voorzitter, die tijdens de AV’s het stemrecht had, was de enige persoon die van de organisatie gratis 
verblijf en van de KBSB gratis transport kreeg zodat ik mijn verblijf en transport zelf moest 
bekostigen. Totdat de verantwoordelijke internationale toernooien doorgaf dat er geen kapitein van 
de open ploeg (de ‘mannen’ploeg) was en hij mij als ploegkapitein voorstelde. Ook de kapitein 
kreeg gratis verblijf van de organisatie en gratis transport van de KBSB. De KBSB ging hierop in.
Toen ik enige tijd later echter mijn ontslag als VNT (verantwoordelijke nationale toernooien) gaf, 
heb ik, om geen enkele discussie te krijgen dat ik een snoepreisje had gekregen of dat ik voor 
persoonlijke redenen op kosten van de KBSB naar de Olympiade ben gegaan, het bedrag wat de 
penningmeester mij doorgaf hoeveel dit per persoon kostte (er werd een groepsticket aangevraagd 
en dus één zoveelste van dat ticket), net voor mijn vertrek nog gestort op rekening van de KBSB.

Zijn er bijzondere anekdotes of gebeurtenissen die je zullen bijblijven ?
 De Belgische mannenploeg: Iedereen waarschuwde mij op voorhand dat de mannen altijd 

problemen geven. Dit moet dan de eerste keer zijn dat er geen enkel probleem is geweest, 
dat de sfeer enorm goed was, dat de spelers gretig waren, dat ze gemotiveerd waren en dat 
ze (bijna) altijd wensten te spelen. En begrijp mij niet verkeerd, hierin heeft deze   ploeg-
kapitein geen enkele verdienste gehad: dit werd hem gewoon op een presenteerblaadje 
gegeven. Wat mij hierin het meeste is bijgebleven, is o.a. dat Stefan Beukema op een 
moment dat hij nog voor een GM-norm speelde, zijn individuele kans heeft opgeofferd en 
niet op een (bijna) zekere remise heeft aangestuurd, maar wel gespeeld heeft om een 
gelijkspel voor de ploeg uit de brand te slepen (en dat dit helaas niet is gelukt). Chapeau !

 Een andere anekdote is i.v.m. onze jeugdspeler Daniel Dardha. Als een speler gedaan had 
moest hij zijn spelersbadge afgeven en vervolgens de speelzaal verlaten. Als men dan van de 
tweede zaal naar de eerste zaal wou gaan, werd men telkens door de security tegengehouden 
en uit de sporthal gestuurd. Echter niet bij Daniel. Hij slaagde erin om de hele tijd bij de 
topontmoetingen (eerste zaal) te komen en er te blijven en glipte door elke controle heen.

 De grappigste anekdote was wel het volgende:
bij een wedstrijd tussen twee Afrikaanse damesploegen 
was ik getuige van het volgende incident. Zie diagram.

Zwart heeft net 18.. Pxg3+ gespeeld. Wit zag niet dat het 
schaak was en speelde 19.fxg3, wat een onreglementaire 
zet was. De wedstrijdleider gaf correct twee minuten 
straftijd en de partij ging vervolgens verder. Wit opnieuw 
aan zet, speelde hier 19.0-0-0. Zwart claimde opnieuw een 
onreglementaire zet. Dit was een tweede onreglementaire 
zet, weliswaar binnen dezelfde zet. 
Na veel vijven en zessen (uitleg van matcharbiter aan 
sectorarbiter, uitleg van sectorarbiter aan hoofdarbiter) 
werd besloten dat dit inderdaad de tweede onreglementaire 
zet was, en dus het verlies van de partij werd uitgesproken. 
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 Eveneens een moment om nooit te vergeten waren de speeches van de drie kandidaat 
voorzitter FIDE. Eerst was er een lottrekking voor de volgorde van deze speeches. De Rus 
Dvorkovich trok nummer 1 en moest dus beginnen. In goed Engels (dit was voorbereid, 
want normaal hapert zijn Engels een beetje) gaf hij een prachtige speech waar de 
toehoorders via een powerpoint alles konden volgen. Zijn heel betoog was gestoeld over de 
positieve zaken die hij zou doen als hij voorzitter zou zijn. Hij sprak met geen enkel 
(negatief) woord over de andere kandidaten. 
Vervolgens was het Short die nummer 2 had getrokken. In zijn speech trok Short constant 
van leer tegen Makropoulos: tegen zijn corruptie, tegen zijn beleid al 32 jaar waar niets 
veranderd is, enz. Ik vond het zo erg dat ik bij mijzelf dacht ‘Heu, waar blijven de positieve 
punten van Short die hij gebracht heeft toen hij zijn campagne aan de KBSB uitlegde?’. 
Totdat Short eindigde met de mededling dat hij en zijn mannen de avond tevoren hadden 
beslist om uit de race te stappen en om hun steun aan Dvorkovich te geven. Dus toen werd 
alles duidelijk: Dvorkovich en Short onder één hoedje, Dvorkovich bracht het positieve 
verhaal en Short het negatieve. 
Makropoulos moest nu als derde op het spreekgestoelte. Maar hij gaf onmiddellijk een 
verslagen indruk. Hij probeerde de aanvallen van Short tegen te spreken, maar kwam 
nauwelijks uit zijn woorden. Hij trachtte ook nog positieve punten aan te halen, maar deed 
dit op een erg slechte manier. Op dat moment, en dus ruim voor de verkiezingen zelf, voelde 
heel de zaal reeds de verkiezingsuitslag aan.

Welke maatregelen waren er tegen "fraude" ? Zijn er verdachte zaken/incidenten geweest ? 
Bij het binnenkomen van de speelzaal moest iedereen langs een metaaldetector. Alle munten, alle 
horloges, alle pennen moesten naast GSM’s en computers afgegeven worden en deze kreeg men pas 
terug van zodra men terug naar buiten ging. Soms werd er een speler of speelster of kapitein 
uitgepikt die dan gefouilleerd werd. In elke zaal was er een groot uurwerk en men kreeg van de 
organisatie pennen waarmee men de partij moest noteren. Toch hoorde je geregeld een GSM afgaan. 
Dit kwam omdat de VIP's niet onderhevig waren aan deze scherpe controles. Ook waren er geregeld 
controles in de toiletten en waren er verschillende arbiters constant bezig met anti-cheating.

Iets i.v.m. het hotel of de omgeving ?
De stad Batumi is een mooie stad langs de kustlijn van de Zwarte Zee. Er waren echter ook woon-
buurten waar de bevolking het toch moeilijk heeft en ik zag er ook bijzonder veel zwerfhonden.
Wij logeerden in hotel Euphoria. Ik vond het goed (maar ben met zeer weinig tevreden) goede 
kamer – enorm ruim assortiment eten alhoewel dit elke dag hetzelfde was.
Anderzijds waren er voor mij twee enorme minpunten. 
Ten eerste. Ik zat op het tiende (en hoogste) verdieping. En waren geen trappen tot de Groundfloor 
of Restaurant en dus moest alles via de liften gebeuren. Dit betekende altijd zeer lang wachten en 
dan moest je ook geluk hebben dat de lift niet volzet was. 
Ten tweede. Ik had geen internet. Doordat er zoveel hotelgasten het internet gebruikten, had heel de 
bovenste verdieping geen of slecht internet. Ook in de lobby was er geen internet. Dus moest ik 
telkens 200 meter verder naar een winkelcentrum gaan om (heel goed) internet te hebben en zat ik 
daar uren op een bankje in het winkelcentrum (zelfs na sluitingstijd).

Hoe verliep de samenwerking met andere collega's uit andere landen ?
Dit is mijn eerste Olympiade en alles verliep zeer collegiaal met als belangrijkste voertaal het 
Engels. Met de Luxemburgers (die in hetzelfde hotel verbleven) werd ook Frans of Duits gepraat.
Ik ontmoette er ook de ploegkapitein van Cuba, een speler die mij nog kende als hoofdarbiter van 
het TIPC te Roux. 

Wat is je globale evaluatie ? Opnieuw doen, of liever geen volgende keer ?
Opnieuw naar een Olympiade als FIDE-delegate? Waar moet ik tekenen? Dus ja, onmiddellijk.
Als ploegkapitein? Ik zeg niet nee, maar ik moet hier toch wel nog eens over nadenken. Voor een 
werkende mens is dit immers 2 weken verlof inzetten.
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Positionele stellingen

XABCDEFGHY
8r+-+-+-tr(
7zpp+ksn-+p'
6-+pvl-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPL+-+$
3+-+-+-zP-#
2PzP-+-+-zP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Met 1.Lh6! verhindert wit dat zwart op de f-
lijn komt met zijn torens.
XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-zpl+pzpp'
6-vl-+-+-+&
5+-zp-zP-+-%
4P+-zp-zP-+$
3+N+-+-+-#
2-zPPwQ-vLPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Er dreigt 2.a5 en zwart heeft maar 2 opties om 
geen materiaalverlies te lijden, namelijk 1...a5 
of 1...a6 want op 1...c6? volgt 2.a5 Lc7 
3.Pxc5 (pionverlies).
De vraag is dus welke zet 1...a5 of 1...a6 te 
verkiezen valt, en waarom.
De beste keuze is eigenaardig genoeg 1...a5!? 
omdat nu de witte a4-pion niet kan bewegen 
en zo onder druk blijft staan van Ld7 en er 
dreigt nu De8 en pion a4 gaat zelfs verloren. 

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7+-zpq+pvl-'
6-+nzp-+-zp&
5+-zp-+-zpl%
4p+P+P+-+$
3zP-+P+-+P#
2-zP-wQ-vLPsN"
1+R+-+RsNK!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Met 1...Tb3! blokkeert zwart de zwakte op b2 
definitief en kan er nadien 2...Tfb8 enz. volgen 
met zeer onaangename druk op pion b2 (met 
de hulp van Lg7).

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppzp-+p+p'
6-+-zp-wq-vl&
5+-+Psn-+-%
4-+-sNPzpl+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-+LzPP+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

1. PxPe5!   - LxLe2  2.DxLe2  DxPe5    en het 
witte paard kan naar het sterk veld f5. Wit 
heeft nu een superpaard op een sterke voorpost 
waar het nooit van kan verdreven worden en 
zwart heeft een slechte Loper.
Merk op dat het alternatief  1...dxPe5  2.LxLg4 
exPd4  3.cxd4 zwart een bijkomende pion 
kost.
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XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-+pzp-'
6-vl-zp-sn-zp&
5+-+PsN-+-%
4-zP-+-+-vL$
3+-zP-+-+-#
2P+-+-zPPzP"
1tRN+Q+RmK-!
xabcdefghy

Kies uit 1.Pc4 of 1.LxPf6 DxLf6  2.Pc4.

Na de stukkenruil 1.LxPf6?! DxLf6  2.Pc4 
heeft wit vrijwillig de penning van Pf6 
opgegeven en zwart geholpen met de activatie 
van zijn stukken doordat hij Dd8 naar f6 heeft 
"gezogen".

Aangezien er geen tactische reden is om in te 
gaan op die stukkenruil is het daarom 
positioneel beter om 1.Pc4 te spelen waardoor 
zwart moeilijkheden blijft ondervinden om 
zich goed te ontwikkelen.
XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zpp+lsnpzpp'
6-vln+p+-+&
5+-+pzP-+P%
4-+-zp-+-+$
3+N+L+NvL-#
2PzPP+-zPP+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

De standaard postionele zet is hier 1.h6!?. 
Wit is bereid om deze pion te offeren 
(1...gxh6) teneinde de zwarte Konings-stelling 
deftig te verzwakken, en ook na 1...g6 kan de 
verzwakking op f6 en g7 mogelijk goed 

aanvalsspel geven voor wit. Belangrijk in deze 
evaluatie is wel dat wit nog een Dame heeft 
die op die verzwakking kan spelen want 
zonder Dame gaat er veel van deze motivatie 
verloren.
XABCDEFGHY
8r+ltr-+k+(
7zp-wq-+pvlp'
6-+n+-snp+&
5+-+-zp-+-%
4-+PzpN+-+$
3vLP+L+N+-#
2P+-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Is 1.c5 positioneel goed of slecht ?

Met 1.c5 geeft wit veld d5 prijs en onderbreekt 
hij de invloed van La3.
De compensatie is dat wit nu dreigt met 2.Pd6 
een sterke voorpost te krijgen.
Vandaar dat zwart na 1.c5?!   PxPe4!   speelt 
zodat er geen 2.Pd6 kan volgen en zwart het 
voordeel heeft van zwakke veld d5 en de 
"verlamde La3".
Conclusie : 1.c5?! is positioneel niet zo sterk.
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+pzpn+pzp-'
6p+-zp-sn-zp&
5+-+P+-+-%
4PzPP+-zP-vL$
3+-+L+-+-#
2-+-+-+PzP"
1tRN+Q+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Met 1...a5! kan zwart het veld c5 veroveren 
voor Pd7.
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Eindspel : een algemene vuistregel
In een ongelijk eindspel met "2 torens" tegen "1 toren + 1 of 2 stukken" is de gouden vuistregel 
dat de torenpartij voordeel doet met 1 toren te ruilen zodat ze als enige nog een toren heeft.
De logische verklaring voor deze vuistregel is dat de waarde van de stukken in het eindspel lichtjes 
wijzigt tegenover die van het middenspel. Hoe minder er op het bord staat, hoe waardevoller Toren, 
en in mindere mate ook Loper, worden. Het Paard vermindert meestal iets in waarde in het eindspel.
Hoe meer er geruild wordt, hoe meer de Toren dus stijgt, en als je de enige partij bent met een Toren 
doe je dus een kleine winst in het (verre) eindspel.

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zppzp-+-zp-'
6-+-zp-+-zp&
5+-+-zp-+l%
4-+-+Psn-+$
3+-+P+-+P#
2PzPP+-tRPmK"
1+-+-+R+-!
xabcdefghy

Is 1...Tf8 goed of slecht ? 1

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7+-zPkvl-+-'
6-tR-+-+-+&
5+N+K+-zpp%
4p+-zP-zp-+$
3zP-+-+P+P#
2-+-vL-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.2

1  Na 1...Tf8? kan wit in navolging van de 
algemene vuistregel een toren ruilen via  2.g3! 
Pd6  3.TxTf8+ waarna er een eindspel Toren 
tegen Loper en Paard op het bord staat 
waarmee wit een goede zaak doet en zo 0,5 
punt goed maakt volgens FRITZ.

2  Een partij uit 1927. Materiaal staat het 
ongeveer gelijk (kwaliteit voor 2 pionnen) 
maar pion c7 is de sterke troef van wit.
Met 1...Tf6! paste zwart de vuistregel hier 
geschikt toe. Er volgde 2.Tb8 Tf8  3.TxTa8 
TxTa8 en de stelling was in evenwicht.

XABCDEFGHY
8r+-+-+-tr(
7zpp+-+-zp-'
6-+-mk-zp-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+LzP-+N+p#
2P+-zP-zP-zP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 3

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-zp-+-trn'
6-vl-zp-zpn+&
5zpP+P+-+-%
4-+-+RzP-vL$
3+-+-+-zP-#
2P+-+-+KzP"
1+-+-+R+-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 4

3 Uit Adams (2660) - Miladinovic (2555) ('95)
Wit staat beter, maar de beste overlevingskans 
voor zwart is ook hier "torenruil" en dus 
speelde de grootmeester 1...Tae8  zodat hij na 
torenruil nog als enige een toren had.

4  Uit Carlsen - Karjakin (Tata Steel 2017)
Carlsen speelde hier 37.Kh3 maar FRITZ 
evalueert na 10 minuten dat 37.Te8+   Tg8   
39.TxTg8+ zowat "0,45 punten" beter is. Ik 
ben dan ook nieuwsgierig waarom Carlsen hier 
de bewuste vuistregel niet toepaste.
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XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7zp-+-+pzpp'
6-+-+-zP-+&
5+-zpL+-+-%
4-+Pzp-+-+$
3zP-+R+-zP-#
2-+-+-zP-zP"
1+r+-+NmK-!
xabcdefghy

Kies uit 25.Kg2 of 25.Tf3. 

Uit Canal - Capablanca (1929)
Wit koos hier verkeerdelijk voor 25.Kg2? 
waarna er 25...T8b3!  26.TxTb3 TxTb3 
torenruil kon gebeuren en pion a3 verloren 
gaat. 
Met het betere 25.Tf3!?   T1b3  26.Tf5!   had wit 
eveneens pion a3 verloren maar die torenruil 
kunnen vermijden (26...Txa3  27.fxg7 en druk 
op pion f7 of 26...g6  27.Te5 Txa3  28.Te7).

FRITZ evalueert het verschil tussen 25.Kg2? 
en 25.Tf3! zelfs op 1 punt !

Wereldkampioenschap Carlsen - Caruana (London 9 - 28 Nov) 

Volg het duel via https://worldchess.com/

https://worldchess.com/

