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Summiere toernooi-kalender 2017

26 Nov 9e Jeugdcriterium
lsv.chesspirant@gmail.com

Gent

27 en 28 Dec 10e Jeugdcriterium Brugge
24 Feb

03 - 04 Mar
VSF-Jeugdkampioenschap 2018 Mechelen

European Team Chess Championship 2017 (28 Okt- 06 Nov)
Landentoernooi te Kreta :  in de Open reeks in de Dames reeks 

Eindrangschikking: 

België eindigde 37e op 40 29e op 32

Belgische spelers:

Wereldkampioenschap 50+ en 65+ in Italie (7 - 18 Nov 2017)
Op dit ogenblik is IM Jan Rooze aan het werk in Italië in 65+ en we hopen dat hij 

zijn succes van 2015 (Europees Kampioen !) kan verbeteren.  Je kan hem volgen op:
http://www.chess-results.com/tnr282187.aspx?lan=17&art=25&fedb=BEL&wi=821

VSF-schakers hebben aandacht voor een menselijk drama     
De Belgisch Kampioene  Karina Gulieva (11 jaar) is met haar ouders illegaal en ze 

zitten nu op de straat !! Lees het betreffend krantenartikel op:
https://www.hln.be/regio/geraardsbergen/belgische-schaakkampioene-11-en-haar-

gezin-verkleumd-op-bankje-gevonden-nadat-ze-uit-hun-huis-gezet-
werden~ae7fbaa1/

VSF start een solidariteitsactie om Karina een beetje hoop en toekomst te geven. 

Storten op   IBAN BE52 9731 7372 4509. Mededeling: Karina

      Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie

mailto:lsv.chesspirant@gmail.com
https://www.hln.be/regio/geraardsbergen/belgische-schaakkampioene-11-en-haar-gezin-verkleumd-op-bankje-gevonden-nadat-ze-uit-hun-huis-gezet-werden~ae7fbaa1/
https://www.hln.be/regio/geraardsbergen/belgische-schaakkampioene-11-en-haar-gezin-verkleumd-op-bankje-gevonden-nadat-ze-uit-hun-huis-gezet-werden~ae7fbaa1/
https://www.hln.be/regio/geraardsbergen/belgische-schaakkampioene-11-en-haar-gezin-verkleumd-op-bankje-gevonden-nadat-ze-uit-hun-huis-gezet-werden~ae7fbaa1/
http://www.chess-results.com/tnr282187.aspx?lan=17&art=25&fedb=BEL&wi=821


 Vlaanderen Schaakt Digitaal                        15-11-2017                                                   pagina  3

Alekhine of Aljechin (deel 2: 1914 -1927)
In de zomer van 1914 zien we Alexander Aljechin aan het werk in Mannheim, het schaaktoernooi 
dat in de geschiedenisboeken genoteerd staat als "Die Unvollendete" (= de niet beëindigde) omdat 
het werd onderbroken door het uitbreken van WOI. Aljechin staat op dat ogenblik ruim aan de 
leiding met 9,5 punten (86%) en wordt door de tornooidirectie dan ook uitgeroepen tot overwinnaar. 
Hij ontvangt het voorziene prijzengeld en …..wordt samen met Bogoljubow en 9 andere Russische 
schakers opgepakt en in de gevangenis gezet. Hij zit in dezelfde cel als Bogoljubow en zij brengen 
de tijd door met blindschaak. 
Na medisch onderzoek is men van oordeel dat hij geen (Russisch) soldaat zal worden en wordt hij 
vrijgelaten op 14 september 1914 1. Hij trekt via Basel terug naar Rusland waar hij zijn juridische 
studies afwerkt.

In 1916 meldt hij zich aan in een medische eenheid en wordt hij chauffeur van ziekenwagens. 
Tijdens één van die reddingsoperaties geraakt hij zwaar gewond aan de rug. Hij moet meerdere 
maanden plat te bed blijven in het hospitaal te Tarnopol (Oekraïne) en om de tijd te verdrijven 
speelt hij er blindpartijen. Hij speelt er o.a. de wereldberoemde partij tegen Feldt (zie verder).
Na zijn genezing wordt hij onderzoeksrechter in de regio Odessa. In 1917 komen de Sovjets aan de 
macht en wordt zijn aristocratische achtergrond hem echter verdacht en gevaarlijk en hij wordt 
opgepakt en in een massa-gevangenis opgesloten. Dagelijks zijn er executies en over zijn triest en 
voorspelbaar lot moest hij zich geen illusies maken. Doch ....onder de 5 rechters die zijn 
doodsvonnis moeten bekrachtigen is er (gelukkig) één die het schaakgenie Aljechin kent en 
bewondert. Hij weigert het doodsvonnis te ondertekenen en …. Aljechin komt vrij !! 
Aljechin zit nu wel zonder geld en leeft in armoede zoals een landloper en hij geraakt erg verbitterd. 
Na enige tijd kan hij (door zijn talenkennis, hij spreekt o.a. vloeiend Duits en Frans) gelukkig als 
tolk aan de slag bij een propagandabureel dat per trein het grote Rusland rondreist. Het is bij één 
van die gelegenheden dat hij als tolk moet optreden voor een Zwitserse schrijfster, Annelies Rüegg. 
Zij trouwen op 15 maart 1921 te Moskou en zij heeft blijkbaar voldoende invloed op het Kremlin 
om een uitreisvisum voor Aljechin te laten ondertekenen. Hij trekt via Riga (Letland) naar Berlijn 
waar hij een boekje uitbrengt over "Het schaakleven in Sovjetrusland". Hieruit blijkt dat het 
schaakleven ook daar was stilgevallen maar  nu door de nieuwe autoriteiten als een belangrijk 
tijdverdrijf wordt aangezien en veel steun krijgt. Hijzelf nam sinds het einde van de oorlog aan 
enkele tornooitjes deel waar hij telkens ongedeeld eerste werd. In 1920 werd er zelfs een Russische 
schaakolympiade georganiseerd doch de (groot)meesters gingen in "staking" tot er meer 
duidelijkheid was over het prijzengeld. Na veel discussie werd overeengekomen van geen 
prijzengeld toe te kennen, maar wel een winstpremie per partij uit te keren alsook de eindstand te 
bekronen met naturaprijzen (zilveren kunstvoorwerpen). Bovendien werden er naast de 
gerantsoeneerde maaltijden, thee - kaas en bonbons beschikbaar gesteld tijdens de partij.

Aljechin blijft niet lang in Berlijn maar vestigt zich te Parijs waar hij rechten afstudeert op de 
Sorbonne en er een doctoraat behaalt met zijn studie over "Het gevangeniswesen in China".  
Door zijn eerzucht, zijn ijver en niet te min de financiele noodzaak trekt hij van het ene naar het 
andere Internationale tornooi. Hij begint met Budapest (september 1921) en zal tot begin 1927 
zowat aan 20 Internationale tornooien hebben deelgenomen. Dertien keer werd hij eerste, en op 10 
tornooien bleef hij ongeslagen. Hij speelde toen 269 partijen (+160, =92, -17) waarin hij een “totaal 
schaak” speelde, vol van energie en wilskracht en met een bijzonder ideeënrijk spel. Hij speelde met 
een gezond evenwicht tussen strategie en taktiek, schuwde geen gevaar en hij behaalde 
schoonheidsprijs na schoonheidsprijs. 
Het wordt iedereen duidelijk dat hij een gevaarlijke uitdager voor Capablanca zou kunnen worden. 
Capablanca die sinds 1921 de wereldtitel van Emanuel Lasker had veroverd kondigde dan ook al in 
1922 aan dat er om "zijn" titel kon gespeeld worden mits een inzet van 10.000 dollar en dat er naar 
6 gewonnen partijen zou worden gespeeld. Het is pas in 1927 dat Aljechin deze financiële klus 
geklaard krijgt ...

1 Een zeer verrassende diagnose voor een 22 jarige man. Hij veinsde mogelijk  krankzinnigheid.
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Aljechin : partij-analyse
Het eerste Europese toernooi waar we Aljechin 
terug zien opduiken is dit van Budapest 1921. 
Hij wint het toernooi met 8,5 op 11 en 
onderstaande partij is één van zijn beauties.
Overigens is het ook in dit toernooi dat hij 
voor het eerst 1.e4 Pf6 zal spelen waarna deze 
openingszet zijn naam zal dragen.

Alekhine, Alexander - Balla, Zoltan
Budapest, 1921
1.d4 d5 2.Pf3 e6 3.Lf4 c5 4.e3 Pc6 5.c4 Pf6 
6.Pc3 cxd4 7.exd4 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+n+psn-+&
5+-+p+-+-%
4-+PzP-vL-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

Kies uit 7...Lb4 of 7....Pe4. 

7...Pe4?!  Zoals  in  90%  van  de  gevallen  is 
stukontwikkeling de beste keuze. Vandaar dat 
7...Lb4  de  voorkeur  had  moeten  genieten. 
8.Ld3 Lb4 9.Tc1 Da5 10.Db3  Dit  verdedigt 
pion  a2  en  verhoogt  de  druk  op  pion  d5. 
10...dxc4 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+n+p+-+&
5wq-+-+-+-%
4-vlpzPnvL-+$
3+QsNL+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-tR-mK-+R!
xabcdefghy

Waarom is 11.Dxc4 nu beter dan 11.Lxc4 ? 

11.Lxc4?!  Persoonlijk had ik net zoals in de 
partij 11.Lxc4 gespeeld (macht der gewoonte?) 
maar  FRITZ oordeelt  dat  het  verschil  tussen 
beide zetten bijna 1 punt is !! De hoofdreden 
moet  gezocht  worden  in  het  feit  dat  wit  na 
11.Dxc4 het Pe4 aanvalt met Ld3, terwijl er na 
11.Lxc4  geen  materiaalverlies  dreigt  voor 
zwart, en zwart dus een (belangrijk) vrij tempo 
heeft om te spelen wat hij wil.   
11...g5!?  een  onwaarschijnlijk  agressieve  zet 
die de zwarte Koningsstelling compromiteert. 
Zwart zit nu met een blijvende zwakte maar de 
pointe  is  dat  zwart  nu  met  tempo  een 
belangrijke verdediger van pion d4 (Pf3) kan 
verjagen. Zwart oordeelde ongetwijfeld dat hij 
na het "normale" 11...0-0  12.0-0 P(of L)xPc3 
in  een  erg  passieve  stelling  zat  omdat  Lc8 
moeilijk kan spelen en hij koos daarom voor 
een  poging  om  het  initiaitief  te  veroveren. 
12.Le3  g4  13.Pe5  met  aanval  op  pion  g4. 
13...Pxe5 14.dxe5 
XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zpp+-+p+p'
6-+-+p+-+&
5wq-+-zP-+-%
4-vlL+n+p+$
3+QsN-vL-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-tR-mK-+R!
xabcdefghy
Kies uit 14...LxPc3 of 14...PxPc3.

14...Lxc3+  Uiteraard  beter  dan  14...PxPc3?! 
15.bxPc3  waarna  zwart  een  tempo  verliest 
omdat hij met Lb4 moet spelen. Zwart had hier 
ook  voor  14...0-0  kunnen  kiezen,  maar  de 
zwakte op de g-lijn belooft problemen.
15.bxc3  b6  Zwart  zit  in  moeilijkheden 
vanwege  de  pionopstoot  g7-g5-g4.  Na  het 
"logische" 15...0–0 zou 16.Dd1 immers  voor 
grote moeilijkheden zorgen.  
16.0–0 een minder complexe voortzetting had 
ongewtijfeld  16.Lb5+  Ld7   17.LxLd7+ 
geweest waarna wit  voordeel heeft  omdat de 
zwarte  monarch  moeilijk  een  veilig 
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onderkomen kan vinden. 
16...Ld7 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zp-+l+p+p'
6-zp-+p+-+&
5wq-+-zP-+-%
4-+L+n+p+$
3+QzP-vL-+-#
2P+-+-zPPzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

Wat denk je van 17.Tfd1 ?

Opmerkelijk is dat de schaakdatabase hier de 
zet  17.Ld3  aangeeft,  terwijl  Aljechin  in  zijn 
boek  "My best  games  of  chess  1908–1923" 
hier het verrassende ....  
17.Tfd1  speelt.  Hij  heeft  het  mogelijk 
kwaliteitsverlies  via  17...La4  natuurlijk  niet 
over  het  hoofd  gezien  maar  rekende  dat  hij 
voldoende compensatie zou krijgen omdat wit 
zo  een  groot  overwicht  krijgt  in  de  factor 
"Activiteit" en Ke8 daar bijna "in zijn blootje" 
staat. 
17...La4 Zwart kan aan de materiaalwinst niet 
weerstaan. Een goed alternatief had hier echter 
17...0–0–0 geweest waarna de zwarte Koning 
iets veiliger zou staan.  
18.Db1 Met aanval op Pe4. Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zp-+-+p+p'
6-zp-+p+-+&
5wq-+-zP-+-%
4l+L+n+p+$
3+-zP-vL-+-#
2P+-+-zPPzP"
1+QtRR+-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 
Wat denk je van 18...LxTd1 ?

Na  18...LxTd1 heeft wit 2 grote opties. 
-  Na  19.DxPe4?! 0–0–0!  staat  Ld1 

verdedigt en is het mogelijk dat zwart ontsnapt 
aan het ergste. 

-  Echter  na  19.Lb5+! Ke7  20.DxPe4 
DxLb5  21.Lg5+ wordt  het  al  snel  hopeloos 
voor zwart. 
Vandaar  dat  de zwartspeler  dan ook bedankt 
voor 18...LxTd1 en kiest voor ... 
18...Pxc3 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zp-+-+p+p'
6-zp-+p+-+&
5wq-+-zP-+-%
4l+L+-+p+$
3+-sn-vL-+-#
2P+-+-zPPzP"
1+QtRR+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

19.Txc3!! Het vuurwerk breekt los. Alle witte 
stukken  staan  klaar  om de  onveilige  Ke8  te 
belagen,  terwijl  bij  zwart  beide  torens  nog 
"slapen". 
19...Dxc3  20.Lb5+  Lxb5  21.Dxb5+  Kf8 
22.Lh6+ Kg8 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+-+ktr(
7zp-+-+p+p'
6-zp-+p+-vL&
5+Q+-zP-+-%
4-+-+-+p+$
3+-wq-+-+-#
2P+-+-zPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 

23.Dd7! en  zwart  gaf  op  omdat  hij 
onherroepelijk mat gaat (23...Dc8  24.De7!)
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Aljechin wint : telkens wit aan zet

XABCDEFGHY
8r+ltr-+k+(
7+p+-wq-+p'
6-+-vl-zppwQ&
5+L+-sn-sN-%
4Pzp-+-+-+$
3+-+-zP-+-#
2-vL-+-zPPzP"
1+-tR-mK-+R!
xabcdefghy

A 1
XABCDEFGHY
8rsn-wq-tr-mk(
7zpl+-vlpzp-'
6-zp-+p+-zp&
5+-zp-zP-+-%
4-+-zP-+-zP$
3+-zPL+N+R#
2P+Q+-zPP+"
1tR-vL-mK-+-!
xabcdefghy

A 2
XABCDEFGHY
8r+lmk-+-tr(
7zpp+nzpp+-'
6-+n+-+p+&
5+-sN-+-+p%
4-+L+P+-+$
3+-vl-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLR+-mK-!
xabcdefghy

A 3

XABCDEFGHY
8r+-+-+rmk(
7+-tRN+Rzp-'
6l+-+p+-zp&
5+-+p+p+P%
4p+-zP-mK-+$
3zPp+-zPPzP-#
2-zP-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

A 4
XABCDEFGHY
8-wqltr-vl-mk(
7+-+r+pzp-'
6pzpQ+p+-+&
5+-+-+-sN-%
4PzP-+L+-+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-zP-zP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

A 5
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zppzp-zPqzPp'
6-+-+-wQ-+&
5+-+r+p+-%
4-+L+l+-+$
3+-+-+-+P#
2nzP-+-+P+"
1mK-+-tR-+-!
xabcdefghy

A 6
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A 1 Alekhine, Alexander - Euwe, Max 
Den Haag  (7), 1921
19.Lxe5 fxg5 20.Lc4+ 1–0

A 2 Alekhine, Alexander - Koenig, Imre
Wenen, 1922
14.Lxh6! f5  [  of 14...gxlh6? 15.Dd2 Kg7  16.Tg3+]  15.exf6 Lxf6 16.Lg5  en 
zwart gaf enkele zetten later op.

A 3 Alekhine, Alexander - Saemisch, Fritz 
Wenen, 1922
15.Lxf7 (dreigt Pe6 mat en dus zuivere pionwinst !) Kc7 16.Pe6+ Kb8 17.bxc3 
en Saemisch stopte de klok op zijn 20e zet.

A 4 Alekhine, Alexander - Yates, Frederick [D64]
London BCF Congress London (10), 1922
36.Pf6 Tgf8 37.Txg7 Txf6 38.Ke5!!   de aanvallende Koning beslist de partij. 
Zwart kan nu kiezen tussen torenverlies of mat (38...Tf8 39.Th7 enz.)

A 5 Alekhine, Alexander - Rubinstein, Akiba [D64]
Karlsbad, 1923
25.Lg6!!  De5  [25...fxLg6  26.Dg2  en  Dh3  is  vernietigend]  26.Pxf7+  Txf7 
27.Lxf7 en wit won makkelijk.

A 6 Alekhine, Alexander - Marshall, Frank James [D06]
Baden-Baden, 1925
30.e8D+ en zwart gaf op wegens 30...DxDe8  31.LxTd5+ LxLd5  32.TxDe8#

Een trein probleem
Het is een goed bewaard geheim, maar ergens begin jaren '20  is er ooit eens 
een vreselijk misverstand geweest tussen 2 grootmeesters. Ze hadden namelijk 
afgesproken voor een partijtje schaak en zouden elkaar vervoegen met de 
trein, maar toen liep het fout.

De éne nam trein A die vertrok uit Station A naar Station B en op hetzelfde ogenblik nam de andere 
een trein B die vertrok uit station B naar station A. 
De afstand tussen beide stations was juist 100 Km en beide treinen kruisten elkaar ergens onderweg 
(dubbelspoor). 
Na het "kruisen" reed trein A nog 1Hr30 tot hij in station B aankwam.
De reizigers van trein B waren dan reeds 50 minuten aangekomen in station A.

Wat was de snelheid van trein A en van trein B ?

Oplossing in volgende VSD
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Aljechin geeft schaakles
Hierbij 4 fragmenten uit eenzelfde partij "Maroczy, Geza - Alekhine, Alexander (New York, 1924)
XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+-zP-+-%
4-+-+N+-wq$
3+-+PvlL+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-+-wQK+R!
xabcdefghy

Les strategie. 
Kies uit 1...Dh6 of 1...Df4 of 1...DxDe1+ .

De  strategie  van  zwart  is  gebaseerd  op  de 
onveilige Kf1. Zolang er Dames op het bord 
staan  blijft  dit  een  belangrijk  probleem voor 
wit,  en dus is 1...DxDe1+ een slechte keuze, 
terwijl  zwart  tijd  verliest  na  1...Df4  2.Dg3! 
wat  weer  Dame-ruil  dreigt.  Vandaar  dat 
Aljechin kiest voor 13...Dh6 14.Pg3 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-+-wq&
5+-+-zP-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+PvlLsN-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-+-wQK+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet. Wat dreigt ? Hoe  reageren ?

Er  dreigt  15.Pf5!  en  materiaal  verlies.  Het 
éénvoudige  14...g6  verhindert  dit,  maar  is 
weinig  actief.  Vandaar  dat  Aljechin  koos 
voor  ....  14...Pd4! wat  niet  enkel  Pf5 
verhindert,  maar  zelf  ook  iets  dreigt  op  c2. 
Zwart  activeert  zijn  stuk  en  probeert  zo  het 
initiatief te veroveren. 
15.Db4 c6 16.Da4 Kb8 17.Td1 Diagram 

XABCDEFGHY
8-mk-tr-+-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+p+-+-wq&
5+-+-zP-+-%
4Q+-sn-+-+$
3+-+PvlLsN-#
2PzPP+-+PzP"
1+-+R+K+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 
Wat denk je van 17...PxLf3 ? Is er beter ?

Na 17...PxLf3 18.gxPf3 heeft zwart niet direct 
een  sterke  voortzetting  en  ...  heeft  hij  zijn 
superpaard  op d4 geruild  en ruimte  gemaakt 
voor  Kf1  die  nu  naar  g2  of  e2  kan  lopen. 
Vandaar  dat  Aljechin  hier  koos  om  zijn 
superpaard  (Pd4)  nog  een  tijdje  op  post  te 
houden  en  bijkomende  troepen  te  laten 
aanrukken met  17...The8! 18.h4 Df4 19.Th3 
XABCDEFGHY
8-mk-trr+-+(
7zpp+-+pzpp'
6-+p+-+-+&
5+-+-zP-+-%
4Q+-sn-wq-zP$
3+-+PvlLsNR#
2PzPP+-+P+"
1+-+R+K+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Aljechin  zag  hier  dat  19...PxLf3  20.gxPf3 
Dxf3+  21.Ke1 Df2 mat zou zijn mocht ... wit 
niet  20.DxDf4  kunnen  spelen.  Vandaar   de 
brilliante  zet  19...b5!  20.Ph5  op 20.Db4 zou 
20...a5! volgen  20...bxa4 21.Pxf4 Lxf4 22.c3 
Pxf3  23.Txf3  Lxe5  24.Txf7  Tf8  en  wit 
bedankte voor de schaakles.
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Aljechin als blindspeler
Aljechin was ook een supersterke simultaan en blindspeler. In het blindschaken was hij de evenknie 
van de Belg Koltanowski en hij heeft ook een tijdje het wereldrecord blindsimultaan schaken gehad.

Een kleine anecdote i.v.m. simultaan en blindschaak lees ik in "Meneer Caïssa" (Max Euwe p.57).
Ik synthetiseer:
Aljechin komt naar een club waar hij simultaan en 2 blindpartijen zal spelen. 
Hij is echter in slecht humeur en zegt onder geen beding blind te willen spelen.
De organisatoren zijn wat verontwaardigd en zeggen "Maar mijnheer Aljechin, U hebt toch  
geschreven ..."
"Ik heb niets geschreven" onderbreekt Aljechin, waarop de organisatoren hem zijn brief voorleggen 
waarin hij dit wel degelijk bevestigt. 
Aljechin neemt de brief, leest hem en ... verscheurt hem.
Terwijl de snippers op de grond vallen zegt hij ..."jullie hebben nu niets meer"  

Graag wil ik je volgende blindpartij voorleggen die hij speelde toen hij in 1916 zwaar gewond 
geraakte en in het militair ziekenhuis Tarnopol (Oekraïne) maanden verbleef om te herstellen.

Alexander Alekhine - M von Feldt [C11]
Tarnopol UKR, 1916
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Pf6 4.exd5 Pxd5 5.Pe4 
f5  ?!  6.Pg5 Le7 7.P5f3 c6 8.Pe5 0–0 9.Pgf3 
b6 10.Ld3 Lb7 11.0–0 Te8 12.c4 Pf6 13.Lf4 
Pbd7 14.De2 c5 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zpl+nvl-zpp'
6-zp-+psn-+&
5+-zp-sNp+-%
4-+PzP-vL-+$
3+-+L+N+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
 Aljechin speelt hier als blindspeler een 

ONGELOFELIJKE zet. Dewelke ? 

15.Pf7 !!!!! 15...Kxf7  of 15... LxPf3 16. Dxe6 
16.Dxe6+  !  16...Kg6  16... KxDe6?? 17. Pg5# 
Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wqr+-+(
7zpl+nvl-zpp'
6-zp-+Qsnk+&
5+-zp-+p+-%
4-+PzP-vL-+$
3+-+L+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
 Wit kondigt nu mat in 2 aan. Hoe ? 

17.g4 ! 17...Le4 18.Ph4# 1–0

Na zijn genezing wordt hij dus in de buurt van Odessa tewerk gesteld als onderzoeksrechter en wat 
later, na het uitbreken van de Russische Revolutie (1917), opgesloten en ...ter dood veroordeeld. 

Hier lees je hoe Alekhine in Odessa aan de dood ontsnapt 
https://www.chess.com/blog/Spektrowski/who-saved-alexander-alekhine
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Eindspel met Aljechin
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pmkp'
6-zp-tR-+p+&
5+-+-+-+-%
4pzPr+-+P+$
3zP-+RzP-+P#
2r+-+-zP-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Eind 1: Wit aan zet.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pmk-'
6-+-+-+p+&
5+p+-+-+-%
4pzPr+-+-+$
3zP-+RzPR+P#
2r+-+-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 2: Zwart aan zet.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-mk-+&
5+-+-+p+-%
4r+-tR-+-+$
3+-+-zPK+-#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 3: Zwart aan zet.

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

Eind 4: Zwart aan zet.
XABCDEFGHY
8-+-tR-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-vl-+-+&
5+-+kzp-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-zp-vL-+r#
2-+-+K+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 5: Zwart aan zet.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+R+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-zp-+-+-#
2-+ktr-+-+"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy

Eind 6: Zwart aan zet.
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XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+pzp-+p+-'
6-+-zp-zP-+&
5+-+-+-+-%
4-+P+PtR-+$
3+-mK-+-+r#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 7:  Kies je voor 39.Kd4 of 39.Kd2 ? 

XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7+pzp-+p+-'
6-+-+-zP-+&
5+-+-zpR+-%
4-+P+-+-+$
3+-+-+-+r#
2-+-mK-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Eind 8:  Kies uit 41...Kd7 of 41...Th6. 

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

Eind 9:  Wit aan zet. Is dit remise of niet ? 

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

Eind 10:   Kies uit 57...fxg5+ of 57...Txg5.

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

Eind 11:  Zwart aan zet. 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+k+-'
6-+-+-+R+&
5+-+-+p+P%
4-zp-+r+-+$
3+-+-+KzP-#
2P+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Eind 12:   Is 59.g4 winnend of niet ? 
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Eind 1 Kostic, Boris - Alekhine, Alexander [A47]  Budapest, 1921
31.g5! zodat wit na 31...Tcc2  32.Tf6! kan spelen.

Eind 2 Kostic, Boris - Alekhine, Alexander [A47]  Budapest, 1921
35...f5 dit neemt ruimte weg van Tf3 en laat toe dat Kg7 kan oprukken.

Eind 3 Kostic, Boris - Alekhine, Alexander [A47]  Budapest, 1921
52...Ta6 Zwart  gaat  natuurlijk  niet  in  op  torenruil  omdat  hij  dan  al  zijn 
remisekansen overboord gooit. Na nog verder stuk verdedigen eindigde de partij 
in remise.

Eind 4 Steiner, Endre - Alekhine, Alexander [B03]  Budapest, 1921
53...c3+  met tempo wordt de vrijpion opgespeeld. 

Eind 5 Steiner, Endre - Alekhine, Alexander [B03]  Budapest, 1921
54...Ke4!  de  zwarte  Koning  rukt  verder  op  naar  voor  zodat  de  vrijpionnen 
kunnen ondersteund worden.

Eind 6 Steiner, Endre - Alekhine, Alexander [B03]  Budapest, 1921
60...Td5  zwart  staat  hier  gewonnen  en  probeert  wit  zo  weinig  mogelijk 
tegenkansen te geven. Er volgde nog  61.Ke2 Kb2 62.Tc6 c2 en wit gaf op.

Eind 7 Alekhine, Alexander - Gilg, Karl [A52]  Semmering, 1926
39.Kd2 een bittere noodzaak want spijtig genoeg is 39.Kd4 een blunder wegens 
39...c5+ 40.Kd5 Td3#

Eind 8 Alekhine, Alexander - Gilg, Karl [A52]  Semmering, 1926
fout is  41...Kd7? 42.Txe5 Tf3 43.Te7+ Kd6 44.Txf7 en wit heeft de remise op 
zak.  Vandaar 41...Th6  

Eind 9 Alekhine, Alexander - Gilg, Karl [A52] Semmering, 1926
Dit is verloren voor wit.  De reden is dat de (witte) verdedigende Koning niet 
VOOR de vrijpion geraakt omdat hij  door Td8 is  afgesloten.  Mocht de witte 
Koning op (bijvoorbeeld) f2 staan had dit wel remise geweest.  Aljechin leverde 
nog sterk weerwerk maar moest zich uiteindelijk gewonnen geven. Dit is dus één 
van zijn slechts 17 verliespartijen in de periode 1921-1927.

Eind 10 Capablanca, Jose Raul - Alekhine, Alexander [C12]  New York (4), 1924
Na 57...fxg5+?  58.Ke3 komt de witte Koning naar d4 waarna Tc5 van de 5e rij 
wordt verdreven en dus pion a5 valt (mogelijk in ruil van pion g4) doch wit heeft 
dan een sterke a4-vrijpion die door de witte Koning kan ondersteund worden en 
dus gevaarlijker is  dan de zwarte  g5-pion.Vandaar  dat  57...Txg5 de voorkeur 
moet krijgen omdat zwart zo wel een steunpunt op die 5e rij kan behouden.

Eind 11 Capablanca, Jose Raul - Alekhine, Alexander [C12]  New York (4), 1924
 62...Tg5!  en remise gegeven omdat zowel 63.TxTg5 fxTg5 als 63.Tb5 TxTb5 
64.axTb5 Ke6 remise zijn.

Eind 12 Alekhine, Alexander - Reti, Richard [C77]  Vienna, 1922
Aljechin heeft  zich hier  misrekend want  hij  speelde  50.g4?! en won niet.  Er 
volgde   59...Txg4  60.Txg4  fxg4+  61.Kxg4  Kg7!  (het  enige  dat  remise  kan 
houden, want na het foute 61...Kf6? volgt immers 62.Kf4 Kg7  63. Ke4 en wit 
wint omdat zwart een tempo te kort heeft.) De partij werd nu remise gegeven 
omdat wit nu 5 zetten nodig heeft om pion b4 te slaan, waarna de zwarte koning 
(Kh6-Kxh5-Kg6-Kf6-Ke7) op e7 staat. Voegen we daar nog 2 zetten aan toe: 
voor wit "Kb5-Kb6" en voor zwart "Kd7-Kc8" en om te verhinderen dat zwart in 
het hoekje kruipt moet wit dus Ka7 spelen waarna Kc7 ook remise afdwingt.
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Helpen VSF-schakers ? of kijken ze gewoon toe ?
De Russische familie Gulieva is reeds enige jaren in België maar krijgt hier geen asiel. 
Vader of moeder mogen hier dus ook niet werken en de familie heeft dus ook geen inkomen. 
Ze zijn nu recent ook uit hun huurwoning gezet en verblijven nu in een noodopvang.

Lees het volledige verhaal op:
https://www.hln.be/regio/geraardsbergen/belgische-schaakkampioene-11-en-haar-gezin-verkleumd-

op-bankje-gevonden-nadat-ze-uit-hun-huis-gezet-werden~ae7fbaa1/

Waar naar toe en wat beginnen als je geen geld hebt ?
Een vreselijke vraag die de ouders van Karina Gulieva (11 jaar) zich permanent moeten stellen.

Wij doen veel voor het jeugdschaak, maar doen we ook iets voor dit trieste individuele verhaal ?

Karina is Belgisch kampioene en gezien haar bekendheid en inspanningen 
voor het schaken hoopt het VSF-bestuur dat de VSF-clubs en VSF-schakers 
misschien elk een klein steentje willen bijdragen.
Als we per aangesloten lid 2€ (= 1 tas koffie) kunnen inzamelen bereiken we 
meer dan 6000€ en daarmee kan een arme familie mogelijk ergens opnieuw 
beginnen.

Onder  het  motto  "1 tas  koffie  voor Karina"  nodigen  we alle 
VSF-clubs  dan  ook  vriendelijk  uit  om een  solidariteitsgifte  te 
doen van 2€ per clublid.

Elke schaker die zijn hart op de juiste plaats heeft mag natuurlijk ook een gifte 
doen en samen kunnen we zo een straaltje hoop aan Karina en ouders bezorgen.

Storten op   IBAN BE52 9731 7372 4509. Mededeling: Karina
We gaan samen voor de kaap van 6000€ !!  U doet toch ook mee ?

De solidariteitsactie loopt van 15 november tot 06 december.
Op 15 december wordt hen het ingezamelde geld overgemaakt.

XABCDEFGHY   
8-+-mk-trntr(   
7+p+P+q+-'   
6p+p+-+p+&   
5+-sN-zpp+p%   
4PzPP+P+-+$   
3tR-+Q+-+-#   
2-+-+-zPPzP"   
1+-+-tR-mK-!   
xabcdefghy   

Karina Gulieva - Deleu Karen (Blankenberge 2017)
 Wit aan zet.                                    

Karina koos zoals velen onder ons voor het eenvoudige 24.Pxb7+ en 25.d8D en wit won makkelijk. 
Wit had hier echter ook mat in 2 kunnen geven met 24.Dd6 en 25.Pxb7mat. Had je dit gezien ?

https://www.hln.be/regio/geraardsbergen/belgische-schaakkampioene-11-en-haar-gezin-verkleumd-op-bankje-gevonden-nadat-ze-uit-hun-huis-gezet-werden~ae7fbaa1/
https://www.hln.be/regio/geraardsbergen/belgische-schaakkampioene-11-en-haar-gezin-verkleumd-op-bankje-gevonden-nadat-ze-uit-hun-huis-gezet-werden~ae7fbaa1/

