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Summiere toernooi-kalender 2015

04 April Rokade Rapid Chess Westerlo
04 April Jeugdschaakcriterium Blankenberge
04 en 06 April 15e C&D toernooi KGSRL Gent
06 April Paasrapid Leopoldsburg

http://users.telenet.be/paasrapid-leopoldsburg/
Leopoldsburg
(Heppen)

12-18 April Belgisch Jeugdkampioenschap Blankenberge
26 April Jeugdschaakcriterium Hoboken
02 Mei Belgisch Snelschaakkampioenschap Saint-Ghislain
14-17 Mei VSF Kampioenschap

zie:  www.schaakliga-antwerpen.info
Berchem

23-25 Mei Karpov op schaakbezoek in Deinze
www.karpovmeetskarpov.be

Deinze

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

FIDE wil je geboorteplaats
Vanaf 1 april 2015 zal de FIDE haar procedure om partijen te laten verwerken voor FIDE-ELO 
verstrengen omdat er in sommige landen veel fouten gemaakt worden bij spelers met dezelfde 
naam. Om deze fouten zoveel mogelijk te beperken, wil de FIDE daarom naast de geboortedatum 
ook de geboorteplaats vermelden in de spelersgegevens. 

Om een nieuwe FIDE-ID (= FIDE-stamnummer) aan te maken voor een nieuwe speler zal de 
geboorteplaats dus moeten vermeld worden. In een latere fase zal de FIDE verplichten dat van alle 
spelers die reeds een FIDE-ID hebben eveneens de geboorteplaats wordt ingevuld.
 
De KBSB heeft ook onmiddellijk in haar ledenadministratie dit nieuwe veld (geboorteplaats) 
ingebouwd zodat de clubs dit kunnen invullen.

http://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl/administratie/88-verplichting-om-een-fide-id-te-bezitten

Indien je reeds een FIDE ID hebt, zal je dus op termijn ook je geboorteplaats aan je clubbestuur 
moeten meedelen zodat zij het ledenregister van de bond kunnen aanvullen

Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel 
administratie

http://users.telenet.be/paasrapid-leopoldsburg/
http://www.frbe-kbsb.be/index.php/nl/administratie/88-verplichting-om-een-fide-id-te-bezitten
http://www.karpovmeetskarpov.be/
http://www.schaakliga-antwerpen.info/


Vlaanderen Schaakt Digitaal                        01-04-2015                                                    pagina  3

Wat denk je van ?
Telkens dezelfde vraag, "wat denk je van de voorgestelde zet".

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7zppzp-+pmkp'
6-+-zp-wqp+&
5+-+P+l+-%
4-+P+r+-+$
3+-+-+-+P#
2PzPQ+LzPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Denk 1: Wat denk je van 1.g4 ?
XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7zp-+-vl-zpp'
6-+nzpq+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+-+-+$
3+-sN-+N+P#
2PzP-tRQzPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Denk 2: Wat denk je van 1...Dg6?
XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+p+-+p+-'
6p+-+-trp+&
5zP-zp-zP-+-%
4-+Pwq-+p+$
3wQ-+-tR-zP-#
2-+-+-zPKzP"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

Denk 3: Wat denk je van 1...Txe5 ?

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zpp+-+-zpp'
6-+-+-sn-+&
5+-zpp+P+-%
4-+-+-+-+$
3+N+Q+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvL-mKL+R!
xabcdefghy

Denk 4: Wat denk je van 1.Pxc5 ?
XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zpp+lsnpzpp'
6-+nzp-+-+&
5+L+-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

Denk 5: Wat denk je van 1.Dxd6 ? 
XABCDEFGHY
8-+rtr-+k+(
7+p+-+-+p'
6p+-+-+n+&
5+-+p+R+-%
4-+-zPp+-+$
3+P+-zP-+-#
2P+-+-tRPzP"
1+N+-+-mK-!
xabcdefghy

Denk 6: Wat denk je van 1.Tf7 ?
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Denk 1: Niet goed want na 1.g4? volgt 1... Txg4+!    2.hxTg4 LxDc2   en einde partij.

Denk 2: Bij zwart staat Pc6 Niet Verdedigd, dus moet je altijd uitkijken.
Na 1...Dg6? kan wit nu met 2.Dc4+! minstens een pion (of meer) winnen.

Denk 3: Met 1...Txe5 speelt zwart een erg verrassende zet die na 2.TxTe5 toelaat dat 
zwart op f2 kan slaan met hetzij Dxf2+, hetzij Txf2+. 
Bekijken we beide opties:

- na 2...Dxf2+ 3.Kh1 is er niet direct compensatie zichtbaar.
- 2...Txf2+  3.Kh1 (Kg1?? Te2+! en mat volgt) en nu ....3...Dd2! dit 
verhoogt de druk op pion h2 en dreigt mat. Wit kan dit enkel voorkomen 
met 4.T5e2 TxTe2  6.TxTe2 DxTe2 7.Dxc5 met pionverlies voor wit.

Conclusie: 1...Txe5! is een goede zet.

Denk 4: Wit ziet 1.Pxc5 LxPc5  2.Db5+ en 3.DxLc5 met pionwinst maar hij overziet dat 
zwart 2 sterke weerleggingen heeft met:
 - 1...Da5+! en 2...DxPc5 stukverlies met magere compensatie
 - ofwel na 1.. LxPc5  2.Db5+ gewoon 2...Pd7! en hierdoor ook Lc5 verdedigt.

Conclusie: 1.Pxc5 is een slechte zet.

Denk 5: Na 1.Dxd6 heeft zwart enkele aanknopingspunten die we zorgvuldig moeten 
onderzoeken.
Vooreerst is er 1...Pf5 (met aanval op Dd6) doch na 2.Dd3 is het niet duidelijk 
hoe zwart verder moeilijk kan doen.
Vervolgens is er 1...Da5+ (met aanval op Lb5) 2.Pc3 en nu geven zowel 2...0-0-0 
3.0-0 als 2...Pf5(g6)  3.Dd3 wit blijvend voordeel.
Conclusie: ja, 1.Dxd6 is een goede zet. 

Denk 6: De zet 1.Tf7 is positioneel een interessante zet (bezetting van de 7e rij)., maar de 
vraag is ook of het tactisch in orde is want wit zet nu zijn Tf7 op NV.
Zwart kan hiervan profiteren met 1...Tc1+!  2.Tf1 en nu 2...TxPb1!! met 
materiaalwinst. 
Allemaal omdat wit 2 stukken op NV had staan (Pb1 en Tf7).
Conclusie: 1.Tf7 is een fout ! 

Een schaakpartij bestaat uit 3 fasen.

In de eerste fase hoop je het voordeel te hebben,

in de tweede fase denk je het voordeel te hebben,

en de derde fase waar je weet dat je verloren staat !

Savielly Tartakower
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Mat in 2
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-wQpzpp'
6-sn-+-+-+&
5+-+p+-+-%
4-zP-+-+-+$
3+-+KtRq+-#
2-+-+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet 1

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

Wit aan zet 2

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-+-wq-zp-'
6-+p+lzp-zp&
5+p+-+-+-%
4-+-+Q+-+$
3vlP+L+N+-#
2PvLP+-zPPzP"
1+-mKRtR-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet 3

1 1...Dd1+  2.Kc3 Pa4# een bijzonder mat

2 1.Lg8+ Kh8  2.Pg6# een grappig mat

3 1.Dh7+ Kf7  2.Lg6#

XABCDEFGHY
8-+r+rvl-+(
7zpp+-+p+k'
6-+-snp+-zP&
5+-+-+-+-%
4q+pvL-+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+NzPQ+"
1+K+-tR-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet 4

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+-+-wq-+-'
6p+-snptr-+&
5+p+-+-+Q%
4-zPrzpP+-+$
3zP-+-+-tR-#
2-vL-+-+PzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet 5

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

Wit aan zet 6

4 1.Dg8+ KxDg8  2.h7#

5 1.Dh8+ Kf7  2.Tg7#

6 1.h4+ Kf5  2.g4#
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Verdedigen
Verdedigen is een vaardigheid die te weinig getraind wordt. Ben je klaar ?

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zpp+-+pzp-'
6-+p+p+-zp&
5+-+-zPl+-%
4-+P+-+-+$
3sN-+n+-zP-#
2PzP-+-zPLzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Verdedig 1: Wit aan zet.
XABCDEFGHY
8-+r+r+k+(
7zp-+-+-vlp'
6-zp-+-+p+&
5+-+-zpp+-%
4P+-zp-+-+$
3+P+P+P+-#
2-+P+-sNPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Verdedig 2: Wit aan zet.
XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7zpl+-vlpzpp'
6-+-zpp+-+&
5+pzp-+-+-%
4-+N+-zPn+$
3+P+PzPN+-#
2PvLP+L+PzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Verdedig 3: Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8-trl+-trk+(
7+-+n+pvlp'
6p+pzp-zpp+&
5wq-+-+-+-%
4-zp-zPPzP-+$
3zP-sNL+N+-#
2-zPPwQ-+PzP"
1+K+RtR-+-!
xabcdefghy

Verdedig 4: Wit aan zet
XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zppzp-zpp+p'
6-+-zp-snp+&
5+-+Psn-+-%
4-+PwQ-vL-+$
3+-sN-+-+-#
2PzP-+PzPPzP"
1tR-+-mKLsNR!
xabcdefghy

Verdedig 5: Zwart aan zet.
XABCDEFGHY
8-+ktr-vl-tr(
7+p+n+-+-'
6p+-+-zp-+&
5+-zp-zp-zpl%
4P+N+PzP-+$
3+-zP-+-vL-#
2-zP-+LzP-+"
1+-+RmK-+R!
xabcdefghy

Verdedig 6: Zwart aan zet.
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Verdedig 1: Na analyse blijkt dat Pd3 voor belangrijke problemen zorgt. Het paard valt zowel 
pion b2 en pion e5 als Te1 aan.
Bij nazicht blijkt dat wit geen tegenaanval kan opzetten en dus moet hij iets doen 
aan de dreiging PxTe1. Het is enkel met 1.Te2! dat hij materiaalverlies kan 
vermijden. Een zet die Te1 redt en tevens ook pionnen b2 en e5 verdedigt.

Verdedig 2: Om pion c2 te verdedigen heeft wit maar 4 opties: 
1.Ta2 of 1.Tac1 of 1.Tec1 of 1.Te2.

Bij nader inzicht blijkt dat (1.Tac1) of 1.Tec1 slecht zijn vanwege 1....Lh6! 
waarna pion c2 alsnog verloren gaat.
Vandaar dat wit het best opteert voor 1.Te2 wat mogelijk ooit Tae1 toelaat met 
druk op pion e5.
Uiteraard is er niets mis met 1.Ta2 maar dit oogt minder sterk omdat wit daar 
geen zwarte zwakte onder druk kan zetten.

Verdedig 3: Als wit Pc4 verplaatst volgt er Pxe3 en kwaliteitsverlies.
Vandaar dat wit op tegenaanval speelt met 1.h3. (Ook 1.Pe1 of 1.Pfd2 zijn 
mogelijk met tegenaanval op Pg4).

Verdedig 4: Met 1.Pa2 (of in mindere mate 1.Pe2) kan wit verhinderen dat zijn K-stelling 
wordt geopend. Minder goed is 1.axb4?! Dxb4 en wit komt in de problemen.

Verdedig 5: Wit dreigt een pion op e5 te winnen. 
Zwart kan "voorzichtig" 1....Pfd7 of 1...Ped7 spelen. Ook 1...Lg7 is een denkpiste 
(pionoffer voor ontwikkelingsvoorsprong), maar de beste zet is 1...c5!  waarna 
zwart een stevige grip in het centrum krijgt

Verdedig 6: Met 1...LxLe2!    2.TxTh8 LxTd1 3.KxTd1 exf  4 wint zwart zelfs materiaal.

Rokade Rapid Chess op zaterdag 04 april

Lokaal: 't Centrum, Boerenkrijglaan 24, Westerlo

Reeksen van 8 spelers volgens Elo  - 15' QPF - 7 ronden

Aanmelden tot 13Hr30 - Start 14Hr00

Prijzen: Groep 1:  €250/€125
             Groep 2:  €100/ € 50
             Overige:  €  50/ € 25

Inschrijving:  €10 ter plaatse of   8€ voorinschrijving 
op  BE54973121052697  (Naam + Elo vermelden)

 GM/IM gratis

www.rokadewesterlo.be/rapid-chess
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Penningen
Er bestaan absolute penningen en relatieve penningen.
Bij een absolute penning mag het gepende stuk niet bewegen omdat de Koning er achter staat.
Bij een relatieve penning mag het gepende stuk wel bewegen, maar volgt er materiaal verlies.
Een gepend stuk is een makkelijk doelwit omdat het niet kan bewegen. 
De vuistregel is dan ook, "een gepend stuk moet je aanvallen".
Enkele oefeningen, van makkelijk naar moeilijk.

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-+-tr-+p'
6psn-zp-+ptR&
5+pzpP+p+-%
4-+P+-+-+$
3+P+-wq-+-#
2P+-sNL+-wQ"
1+R+-mK-+-!
xabcdefghy

Een opwarmer. Zwart aan zet 7

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7+-+q+-vl-'
6-+p+l+pzp&
5+r+-zpp+-%
4-zP-+-+-+$
3+-+PzP-sNP#
2-+-wQ-+PvL"
1+RtR-+-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet 8

7 Zwart valt het gepende stuk aan met 
1...Tae8! en wint Le2.

8 Met 1...c5! wint zwart een pion omdat pion 
b4 gepend staat wegens beide zwarte torens 
op de b-lijn.

XABCDEFGHY
8-trl+r+k+(
7zp-wq-+pvlp'
6n+pzp-snp+&
5+-+-+-+P%
4-+-vLP+-+$
3+P+-+LsN-#
2P+PwQ-zPP+"
1tR-+-mK-sNR!
xabcdefghy

Zwart aan zet 9

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zpk+-tr-+p'
6Nzp-+p+-+&
5+q+pzPp+-%
4-+-zP-zP-+$
3zPnwQ-+-+-#
2-+-+-+-zP"
1+R+-+-+K!
xabcdefghy

Wit aan zet 10

9 Na 1...d5!! komt wit in moeilijkheden. 
Merk op dat er na 2.e5? Txe5+ 3.LxTe5? 
DxLe5+ en 4...DxTa1 volgt

10 Wint met 1.Pc5+! een vol stuk omdat er na 
1...bxPc5?  2.TxPb3 volgt en damewinst 
vanwege de penning.
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"  KARPOV meets KARPOV  ”  
Gedurende het Pinksterenweekend van 23 tot en met 25 mei 2015 organiseert schaakclub Karpov 
Deinze het schaakevenement “KARPOV meets KARPOV”. 
Blikvanger is meervoudig wereldkampioen en grootmeester Anatoly Karpov. 
Naast Karpov zijn ook de Nederlandse schaaklegende Hans Böhm en Belgisch kampioen Geert Van 
der Stricht present.

Zaterdag 23 mei 2015 - Brielpoort Deinze van 10:00 tot 18:00

 Selectiewedstrijden voor deelname aan de simultaan met Anatoly Karpov

 5 selectietoernooien in functie van leeftijd of speelsterkte
 Selectietoernooi: is 7 of 9 ronden van 15 min per speler KO
 Deelnameprijs : 5 Euro, Jeugd 2 Euro
 Alle winnaars zijn automatisch geplaatst voor de simultaan tegen Anatoly Karpov. 
 Iedere 2de en 3de is automatisch geplaatst voor de simultaan tegen Geert Van der Stricht of 

Hans Böhm
 Vooraf inschrijving noodzakelijk via www.karpovmeetskarpov.be

Zondag 24 mei 2015 - Museum van Deinze en de Leiestreek

 Aperitief Schaken van 10:00 tot 13:00

 Tentoonstelling “Art meets Chess” van 10:00 tot 18:00

 Lunch in de Brielpoort van 12:00 tot 14:00  

 Officiële viering van 40 jaar Karpov Deinze van 14:00 tot 15:00
 Officiële ontvangst van Karpov inclusief een muzikaal 

intermezzo met Mikhail Bezverkhni, winnaar van de 
Koningin Elisabeth wedstrijd voor viool in 1976. Indien 
interesse:  info@karpovmeetskarpov.be 

 Schaaksimultaan met Anatoly Karpov van 15:00 tot 18:00
 Schaaksimultaan met Anatoly Karpov tegen de winnaars 

van de diverse selectiewedstrijden en genodigden. Voor alle 
info verzekerde deelname: info@karpovmeetskarpov.be

 Klok schaaksimultaan met Hans Böhm van 15:00 tot 18:00

 Wissel schaaksimultaan met Geert Van der Stricht van 15:00 tot 18:00

 Officieel diner met Anatoly Karpov in Restaurant D’Hulhaege vanaf 19:30
 Indien u hierbij aanwezig wilt zijn, graag een seintje via info@karpovmeetskarpov.be      

Maandag 25 mei 2015 – Bibliotheek kelder Deinze

 Lezing over Nederlandse jeugdschaak werking door Hans Böhm van 10:00 tot 11:30

 Meet en Greet met Anatoly Karpov voor genodigden van 14:00 tot 14:45
 We bieden geïnteresseerden de mogelijkheid om Anatoly Karpov te begroeten. Indien 

interesse:  info@karpovmeetskarpov.be     
 “Levend Schaak” opvoering met Anatoly Karpov van 15:00 tot 17:30

 VIP Receptie van 18:00 tot 19:30 uur.  Indien interesse:  info@karpovmeetskarpov.be

mailto:info@karpovmeetskarpov.be
mailto:info@karpovmeetskarpov.be
mailto:info@karpovmeetskarpov.be
mailto:info@karpovmeetskarpov.be
mailto:info@karpovmeetskarpov.be
http://www.karpovmeetskarpov.be/
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Waar zijn de zwakke beestjes ?
 Zoek eerst naar de zwakke beestjes (pionnen) en zoek pas nadien de beste zet.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+k+-+-+-'
6-zpp+rzp-+&
5+-+-+-+-%
4-+P+-zPp+$
3+P+-+-zP-#
2-sN-mK-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Beestje 1: Zwart aan zet
XABCDEFGHY
8r+-+k+ntr(
7zpl+p+-zpp'
6-zp-zp-zp-+&
5+-+-sn-+-%
4-+-sNP+-+$
3+-zP-vL-+-#
2P+-+LzPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Beestje 2: Wit aan zet
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-tr-mkp'
6ptR-+-+p+&
5+-+p+p+-%
4-+-+-zP-+$
3zP-zP-+-+-#
2-zP-+-mKPzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Beestje 3: Wit aan zet.

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

Beestje 4: Wit aan zet
XABCDEFGHY
8-+k+-+-+(
7zpp+-+r+-'
6-+p+Rzp-+&
5+-+-+-+p%
4-+-zP-+-zP$
3+-zP-+-zP-#
2PzP-+-zP-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Beestje 5: Wit aan zet 
XABCDEFGHY
8-trltr-snk+(
7zp-+-+pzp-'
6-+p+p+-zp&
5+-sN-zP-+-%
4-zpPzp-+-+$
3+P+P+N+-#
2P+-+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Beestje 6: Wit aan zet



Vlaanderen Schaakt Digitaal                        01-04-2015                                                    pagina  11

Beestje 1: Er zijn 2 zwakke beestjes bij wit, pion b3 en pion h2.
De pion b2 is moeilijk bereikbaar, maar die van h2 is een makkelijk hapje na 
1...Te8 (of Te7) en dan 2...Th8 en er pionwinst met 3....Txh2 volgt.

Beestje 2: Zwart heeft 2 zwakke beestjes, op d6 en g7. Met 1.Pf5! had ik ze beiden kunnen 
aanvallen waarna wit er eentje wint. (uit een Blitz-partijtje)

Beestje 3: Makkelijk als men de gewoonte heeft van steeds naar de zwakke beestjes te 
zoeken.
Bij zwart is pion d5 bijzonder zwak en dus 1.Td6! en pionwinst.

Beestje 4: Wit aan zet zoekt de zwakke beestjes en ziet een hele kudde aan zwakke pionnen 
staan; a5-c4- d6-f7-g5". Hij valt er 2 aan met 1.Pe3! en wit wint een pion.

Beestje 5: Wit zoekt de zwakke beestjes en heeft gezien dat pion h5 erg zwak is en speelt 
dus 1.Te8+! en zwart gaf op want na 2.Th8 verliest hij een bijkomende pion.

Beestje 6: Er lijkt niets bijzonders aan de hand tot we naar de zwakke beestjes gaan zoeken.
Bij zwart staan pionnen a7 -c6 en  d4 op NV...en dus verdienen die onze primaire 
aandacht.
Wit wint een pion met 1.Te4! en pion d4 gaat verloren. (1...Pg6  2.Tae1)
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Eindspel

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+p+-tr-+p'
6ptR-+-+p+&
5+-+p+p+-%
4-+-+-zP-+$
3zP-zP-+-+-#
2-zP-+-mKPzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 1: Speel je 1....Ke8 of 1...Kf7 of 1...a5 ?
XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7+P+-+-+p'
6-+-mk-+-+&
5+-+p+-+-%
4-+pzP-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-mK-+PzP"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 2: Kies je voor 1.h4 of voor 1.g4 ?
XABCDEFGHY
8-+-mk-+r+(
7+-zp-+p+-'
6-+-+-+-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+L+-vl-#
2-+-+-zP-+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Eind 3: Kies je voor 1.fxLg3 of 1.Kf1 ?

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-zp-+-+-'
6-zp-+n+k+&
5zp-+-zppzpp%
4PzPK+P+-+$
3+-zP-vLPzP-#
2-+-+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 4: Speel je 1...axb4 of laat je 2.bxa5 toe ?
XABCDEFGHY
8-+r+-mk-+(
7zp-zP-+pzpp'
6-+-tRlsn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+P+-zPPzP"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

Eind 5: Wit aan zet.
XABCDEFGHY
8-+-+-+R+(
7+-+-+p+N'
6p+k+-+-+&
5+p+-vll+-%
4-+-+-+-zP$
3zP-zP-+-+-#
2-zP-+-+-+"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy

Eind 6: Wit aan zet.
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Eind 1: Zwart heeft meer dan 1 zwakte en dit maakt de verdediging erg moeilijk. Zwart 
moet in het bijzonder aandacht besteden aan pion b7 en pion d5.
Met zetten zoals 1...Kf7 of 1...a5 doet hij niets om pion d5 te verdedigen zodat 
2.Td6! pionwinst betekent want 2...Te4  3.g3 (wit wil natuurlijk de d5-pion gratis 
winnen, en niet ruilen tegen die van f4)
Vandaar dat enkel 1...Ke8! voldoende is omdat dit na 2.Td6 Td7 toelaat en zwart 
kan de partij mogelijk remise houden.

Eind 2: Als er geen tactische bezwaren zijn speel je best altijd de KANDIDAAT 
voorop. De Kandidaat (tot promotie) is de pion die geen tegenstander heeft. 
In dit geval is 1.g4! dus de juiste keuze omdat er op 1.h4?! h5! kan volgen wat 
de K-vleugel lam legt.

Eind 3: In grote tijdnood speelde ik hier 1.fxLg3? waardoor ik nog een bijkomende pion 
verloor (1...Txg3+ en 2...TxLd3). Het is veel beter van NIET te slaan en 1.Kf1 te 
spelen, waardoor er geen bijkomende pion verloren gaat, ongelijke lopers op het 
bord blijven en de remise-kansen voor wit reëel blijven.

Eind 4: Indien zwart 1...axb4 speelt krijgt wit na 2.cxb4 de gelegenheid om een verre 
vrijpion op de a-lijn te forceren. Zwart moet dan zijn paard naar de a-lijn 
oriënteren om de vrijpion te stoppen wat wit elders de vrije hand geeft.
Indien zwart niet zelf slaat en 2.bxa5 toelaat, dan bestaat de kans dat hij na 
2...bxa5 de a5-pion zal verliezen maar dit zal wit enige tempi kosten. Zwart moet 
proberen tegenspel op K-vleugel te maken. Dit is onberekenbaar maar het geeft 
zwart nog een kans omdat wit niet direct over een vrijpion beschikt.
Conclusie: aangezien 1...axb4?! wit heel goede kansen geeft is het verstandiger 
om niet te slaan en 2.bxa5 toe te laten wat zwart nog overlevingskansen geeft. 
Zwart kan bijvoorbeeld 1...f4!? 2..gxf4 gxf4 en 3...Pg5 proberen.

Eind 5: Wit heeft hier 2 snelle manieren om te winnen. De makkelijkste lijkt me 
1.TxLe6!   fxTe6  2.Tb8!   en wint.
Ook 1.Tb8! (dreigt TxLe6) Ke7  2.TxLe6+ wint
Overigens is 1.Td8+?! minder sterk vanwege 1...Ke7 2.TxTc8 LxTc8  3.Td1 
(3.Tb8? Kd7! en de witte storm is lam gelegd.) Ld7 en zwart leeft nog.

Eind 6: Wit heeft het betere eindspel maar moet wel oppassen met die beide lopers. Het 
probleem van wit is dat Ph7 daar een beetje ongelukkig staat en niet snel in het 
spel kan betrokken worden aangezien 1.Pg5?! faalt op 1...-Lg3+ en 2...Lxh4 
waarna de winstkansen van wit sterk slinken omdat de belangrijke vrijpion is 
verdwenen.  Heeft wit iets beters is de vraag ....
Wit kan een bijkomende pion offeren 
met 1.Tg5 waarna zwart 1...-Lxc3+ 
2.bxLc3 - LxPh7 speelt.  Hoe is die 
stelling te beoordelen ? (zie diagram)

In dit eindspel is de h4-vrijpion van 
goudwaarde want zwart zal heel veel 
moeite hebben om die te stoppen 
omdat Kc6 zo aan de "andere" kant 
staat. Mocht de zwarte koning op de 
koningsvleugel staan zou dit misschien 
nog te redden zijn, maar nu is dit 
technisch gewonnen.

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

Conclusie: 1.Tg5! is gewonnen voor wit.
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Het juiste stuk op de juiste plaats
Een sterke speler weet welk stuk op het bord moet blijven en waar het moet staan. 

XABCDEFGHY
8r+-tr-vlk+(
7+-+-+pzpp'
6n+R+-+-+&
5zp-+-zPp+-%
4Pzp-zP-+-+$
3+P+-+N+-#
2-vL-+-zPPzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Welk wit stuk heeft een zwak rendement en 

weinig toekomstperspectieven ? 
En waar zou dit dan beter presteren ?

In deze stelling zijn het vooral Lb2 en Pf3 die 
minder sterk presteren. Eén van beide stukken 
moet voorlopig pion d4 verdedigen maar ze 
staan voorlopig te passief opgesteld om de 
witte torens te steunen.
Verder is bij zwart pion a5 een zwak beestje en 
dus is dit een potentieel aanvalsdoel.
Met 1.Pd2!! (idee 2.Pc4 met aanval op pion 
a5) activeert wit een bijkomend stuk en wordt 
zijn positioneel voordeel groter. Het enige 
waar wit op moet letten is dat er geen tactische 
afstraffing kan volgen op 1.Pd2 omdat hij zo 
dit stuk op NV zet op de lijn van Td8. Bij na-
zicht blijkt dat er geen afstraffing mogelijk is.

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+psn-+&
5+-+p+-+-%
4-vl-zP-vL-+$
3+-zPLzPQ+P#
2PzP-sN-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 
Kies je voor 1...La5 of 1...Ld6 en waarom ?

Na 1...La5?! staat deze loper daar gewoon 
buitenspel. Hij kan op de D-vleugel niets 
nuttig doen en staat daar volledig buiten spel. 
Indien wit een aanval op de K-vleugel lanceert 
speelt zwart gewoon met een stuk minder.
Vandaar dat 1...Ld6! positioneel veel beter is, 
ook al laat hij een ruil toe van "goede" tegen 
"slechte" loper. Beter deze ruil dan met een 
stuk minder te moeten spelen op de K-vleugel. 

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzp-+pvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-+-zp-+-%
4-+-sNPvL-+$
3+-sNL+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

Kies uit 1.Le3 of 1.Lxe5.

De vraag is welk stuk wit op het bord wil 
houden, het paard of de loper.
Meestal is het beter van niet met de loper te 
slaan en het paard op te geven.
Vandaar dus dat 1.Le3 de voorkeur verdient.

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zp-+pvlpzpp'
6-+n+p+-+&
5wqp+-zP-+-%
4-+pzP-+-+$
3+-zPLzPN+-#
2PzP-+-+PzP"
1tRN+Q+RmK-!
xabcdefghy

Kies je 1.Lc2 of 1.Le2 of 1.Le4 en waarom ?
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Laten we eerst de pionnenstructuur bekijken. 
Gezien de zwarte pionstructuur zal zwart 
ofwel korte rokade nastreven of de koning in 
het midden laten. Wit heeft een dubbelpion, 
maar daarvoor de open f-lijn. Verder is Ld3 
mooi complementair met de witte centrum-
pionnen en dus een GOEDE loper.
De zet 1.Le2 is passief omdat Le2 daar geen 
toekomstperspectieven of opdrachten heeft.
Blijft de keuze tussen 1.Lc2 en 1.Le4. De zet 
1.Le4 lijkt actiever, maar de vraag blijft waar 
we naartoe willen met Pb1. Als we aan Pb1 
denken zien we al snel dat dit paard zeer sterk 
zou staan op e4. 
Conclusie: we reserveren het veld e4 voor Pb1 
en spelen dus 1.Lc2.

Als aanvulling geef ik hierbij het vervolg van 
die partij die mooi illustreert dat Lc2 en Pe4 
een beslissende rol speelden in de partij.  
(Vervolg van het vorige diagram)
11.Lc2 0–0 12.Pbd2 Lb7 13.Pe4 h6 (diagram)

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpl+pvlpzp-'
6-+n+p+-zp&
5wqp+-zP-+-%
4-+pzPN+-+$
3+-zP-zPN+-#
2PzPL+-+PzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

14.Pfd2 (teneinde 14...b4 te verhinderen 
wegens 15.Pxc4 en ook Dd1 toegang tot de 
koningsvleugel te geven) Tac8 (dreigt nu terug 
b4 te spelen) 15.a3 (schakelt b4 voorlopig uit)  
Dc7 16.Dg4 (bijna alle witte stukken staan nu 
klaar om aan te vallen) Tce8 (diagram)

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7zplwqpvlpzp-'
6-+n+p+-zp&
5+p+-zP-+-%
4-+pzPN+Q+$
3zP-zP-zP-+-#
2-zPLsN-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Er is een groot onevenwicht op de  
koningsvleugel. Wit heeft er een groot  
aanvalspotentieel met Dg4 - Tf1 -Pe4 en Lc2.  
Zwart kan daar niet zoveel verdedigers  
tegenover stellen. Bovendien is zijn  
koningsstelling verzwakt met de zet h6.
17.Pf6+! Lxf6 18.exf6 g6 (g5?! 19.De4 en 
20.Dh7#) 19.Lxg6 Kh8 20.Dh5 Kg8 22.Dxh6 
1–0

De non
Een non neemt een taxi naar Aalst en merkt 
dat de knappe chauffeur haar voortdurend in 
't oog heeft.
Ze vraagt hem waarom hij haar constant zo 
intens bekijkt.
Hij antwoordt: "Ik wil u iets bekennen maar 
ik wil u niet in verlegenheid brengen".
Ze stelt hem gerust: "Mijn zoon, ge kunt me 
niet kwetsen, als je non was en zo oud als ik 
heb je zo goed als alles al gezien en gehoord. 

Ik weet zeker dat je me niets kan zeggen of 
vragen dat voor mij beledigend of kwetsend 
kan zijn".
Hij: "Wel, ik droom altijd opnieuw dat een 
kloosterlinge me heel passioneel kust".
De non: "Wel, dan kijken we wat daaraan 
kan gedaan worden. 
Eerst en vooral moet je vrijgezel zijn en 
daarnaast ook katholiek".
De taxichauffeur, al helemaal opgewarmd, 
antwoordt: "Jaja, ik ben vrijgezel èn 
katholiek!"
"Oké", zegt de non "sla maar de 
eerstvolgende landweg in".
Daar voldoet ze zijn fantasie met een 
overtuiging die de meest geroutineerde 
straatmadelief zou doen blozen.
Als ze de weg voorzetten begint de chauffeur 
te huilen.
"Mijn kind", zegt de non "waarom huil je nu 
toch?".
"Vergeef me dat ik  heb gezondigd.. Ik moet 
bekennen dat ik gelogen heb: ik ben 
getrouwd en ben een jood".

De non antwoordt: "Trek het je niet aan. Ik 
heet Dirk, ben homo en ik ben op weg naar 't 
carnaval in Aalst.”



Vlaanderen Schaakt Digitaal                        01-04-2015                                                    pagina  16

Vlaams schoolschaakkampioenschap 2015 - Zwijnaarde
Peter D'Hondt

In het weekend van 21 en 22 maart 2015 werd niet enkel de finaleronde van de 1e klasse interclubs 
gespeeld. Ook het Vlaams schoolschaakkampioenschap werd toen georganiseerd.

Op zaterdag namen de basisscholen het tegen elkaar op. Het schoolschaken zit al een aantal jaar in 
de lift, maar de toename van het aantal deelnemers dit jaar is toch verwonderlijk want 42 
verschillende scholen stuurden één of meerdere ploegen richting Don Boscocollege in Zwijnaarde. 
Elke ploeg bestaat uit 4 spelers. Er werd ook toegelaten dat een ploeg een reservespeler mocht 
meebrengen.  Op deze manier waren er 540 jeugdschakers aanwezig!
Dankzij de vele vrijwilligers uit verschillende clubs kon het tornooi het voorgestelde tijdsschema 
perfect volgen. De pers kwam langs. Zowel het KetNet-programma Karrewiet als het VTM-nieuws 
( http://nieuws.vtm.be/binnenland/133568-schaken-bij-kinderen-steeds-populairder) maakten een 
reportage. De ploegen konden deelnemen in een hoofdtornooi waar men speelde voor de titel van 
Vlaams schoolschaakkampioen, maar er was ook de mogelijkheid om deel te nemen in 
leeftijdscategorieën. 
Op deze manier kon de basisschool uit Sint-Pieters Turnhout alle prijzen wegkapen in de 
allerjongste reeks. Zij promoten reeds zeer vroeg het schaken op school zodat met 3 ploegen van 
spelertjes uit het eerste en tweede studiejaar konden deelnemen in de jongste reeks. Ze vulden het 
volledige podium!
In de B-reeks, schakertjes tot het 4e studiejaar, namen 37 ploegen deel. Ook daar was het een 
spannende race, waarbij de titel tenslotte ging naar de meisjesploeg uit Sint-Franciscus Melle. Zij 
rijfden natuurlijk ook de titel van beste meisjesploeg binnen die in elke reeks als een aparte prijs 
was voorzien.
In het hoofdtornooi met maar liefst 73 
ploegen was de strijd hard tussen de 
Belgisch kampioen van 2014, Sint-Barbara 
uit Gent, Sint-Pieters uit Zevendonk en 
Sint-Michiel uit Leopoldsburg dat volledig 
samengesteld was uit zonen van de familie 
Akulov. Het was Sint-Pieters Zevendonk 
die met een half puntje voorsprong aan het 
langste eind trok.

Na deze drukke dag kon de organisatie 
zich opmaken voor het Vlaams 
schoolschaakkampioenschap voor het 
middelbaar onderwijs. Hoewel veel minder deelnemers dan bij de basisscholen, werd het 
deelnemersaantal van de voorbije 10 jaren vlot overtroffen. Met 30 aanwezige ploegen werd het een 
mooie competitie. Met eerste bordspelers als Maarten De Vleesschouwer, Jasper Beukema, Tibo 
Maes en Lowie Tomme waren er sterke spelers boven 1900 elo aanwezig. In de eindstand was de 
top 3 afgescheiden van de andere ploegen en had de ploeg van GO! Voskenslaan uit Gent alles 
onder controle om vlot Vlaams schoolschaakkampioen 2015 te worden.

Mijn dank gaat uit naar het Don Boscocollege uit Zwijnaarde die een prachtige locatie vormt voor 
deze gigantische organisatie. Zonder de vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het 
school –en jeugdschaken is dit grootse evenement niet haalbaar. Je merkt duidelijk dat alle 
vrijwilligers zich passioneel inzetten om het schaken bij jeugdspelers te motiveren en door te geven.
Zulke tornooien wakkeren het enthousiasme bij kinderen aan. Deze groep kinderen is de grote basis 
aan schakers die we moeten overtuigen om door te stromen naar clubs en tenslotte naar de 
schaaktop.

Alle uitslagen, foto’s en de reportages vindt u terug op www.schakenopschool.be.

http://nieuws.vtm.be/binnenland/133568-schaken-bij-kinderen-steeds-populairder

