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Summiere toernooi-kalender 2017

20 mei Wervik Rapid  (7 ronden à 20 min)
sk-olympos-wervik@hotmail.com

Wervik

20 mei Toernooi Zwarte Dame
www.schaakkringdezwartedame.be

Halle

25 - 28 mei VSF-Kampioenschap 2017 Gent

24 juni 24e Soete Beese Jeugdtoernooi Landegem
25 juni 46e Soete Beese Ploegentoernooi

http://www.vrijschaker.be/
Landegem

01 - 09 juli Belgisch Kampioenschap 2017 Niel
02 juli 3e Jeugdcriterium Oostende

15 - 19 juli Open van Gent
http://www.kgsrl.be/open2017/index.html

Gent

12 - 16 aug 33e Open van Geraardsbergen
http://users.skynet.be/vptd

Geraardsbergen

13 - 17 aug Brugse meesters 2017
www.brugsemeesters.be

Brugge

Elo-berekening : 3 vraagjes  (oplossing p. 14)
Vraag 1   :   wat levert je meer Elo-winst op, 

- remise tegen iemand die 100 Elo sterker is, 
- of winnen tegen iemand die 100 Elo zwakker is.

Vraag 2: wat kost het minst aan Elo-punten, 
- verliezen tegen iemand die 300 Elo sterker is, 
- of remise tegen iemand die 300 Elo zwakker is.

Vraag 3: a. bij welk Elo-verschil (X) levert 
   remise tegen X-sterker evenveel op als winst tegen een X-zwakker ?
b. bij welk Elo-verschil (Y) kost 
    het verlies tegen Y-sterker evenveel als remise tegen een Y-zwakker ?  

VSF zoekt !
Organisator VSF-Rapid 50+/65+ 2018.  Subsidie Max 500€ (tbc).

Kandidaturen ten laatste 10 mei bij Voorzitter VSF  bart.van.tichelen@telenet.be  

      Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie

mailto:sk-olympos-wervik@hotmail.com
mailto:bart.van.tichelen@telenet.be
http://www.brugsemeesters.be/
http://users.skynet.be/vptd
http://www.kgsrl.be/open2017/index.html
http://www.vrijschaker.be/
http://www.schaakkringdezwartedame.be/
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Ontknoping Nationale Interclub
1e afdeling

Nu de laatste ronde 
gespeeld is, zijn alle 
kampioenen gekend. 
Gisteren viel immers ook 
de beslissing in  de hoogste 
afdeling tijdens de 
gemeenschappelijke 
eindronde te Amay waar de 
favoriet KSK47 Eynatten 
voor de 9e keer kampioen 
werd in de hoogste 
afdeling.

Hierbij een kleine bloemlezing uit gespeelde partijen in 1e afdeling.
XABCDEFGHY
8r+-wq-+k+(
7zppzp-+pzpl'
6-+-zp-sn-+&
5+-+NvlPvLp%
4-+Psn-+P+$
3+-+-+-+P#
2PzP-wQ-+L+"
1+-+-tRR+K!
xabcdefghy

Tonoli,W - Donovan,L.   Wat na 20.TxLe5 ? 1

XABCDEFGHY
8r+l+-+k+(
7+p+-+p+p'
6-+-+-+p+&
5+-sn-wq-+-%
4-+P+-+-+$
3zPN+-+-zP-#
2-tR-+-zPLzP"
1+-+Q+-mK-!
xabcdefghy

Gurevich,M - Docx,S.           Wit aan zet. 2

1  20.Txe5!! dxe5 21.Lxf6 gxf6 22.Dh6! 1-0

2  25.Te2 Df6 1–0

XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7zp-+-+pzpp'
6-+N+-zP-+&
5+p+q+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+n+-zP-#
2PzP-+-zPP+"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Capone,N - Godart,F.              Zwart aan zet. 3

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7+-+-+pzpp'
6p+pvl-+-+&
5+p+n+-+q%
4-+-zP-+l+$
3+LzPQvL-zP-#
2PzP-sN-zP-zP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

De Wit,M - Kooijmans,J. Waarom niet 18.f4 ? 4

3  17...Lb7 18.Dg4 g6 19.Lg5 Lxc6   0–1

4  18.f4?? verzwakt Le3   18...Lf5   0–1
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XABCDEFGHY
8r+-+r+-mk(
7zp-+-+p+p'
6-+p+-wq-+&
5+-+n+l+-%
4-zp-+-zP-+$
3+P+P+-sNP#
2P+KzP-wQ-+"
1tR-+-+-tR-!
xabcdefghy

Van den Dikkenberg - Wantiez  Zwart aan zet. 5

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-+-+ptrR'
6p+p+p+-+&
5+qvlpzP-+-%
4-+-+-+P+$
3+-+Q+P+-#
2P+N+-+K+"
1+-+-+-+R!
xabcdefghy

Wantiez,F -  Lai,H T.      Zwart aan zet. 6

XABCDEFGHY
8-wq-tr-mk-tr(
7wQ-+-vlpzp-'
6-+-+p+-zp&
5+-+-+-+P%
4-zpnvLN+-+$
3+-+R+-+-#
2PzPP+-zPP+"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy

De Wit,M - Blom,V.         Wit aan zet. 7

5  22...Pe3+!!  0–1  (23.dxPe3 Dc3+)

6  33...Txg4+!! een formidabele tempo-zet die 
ruimte schept voor Kg8    34.fxg4 Dxd3 0–1

7 27.Lc5!!  zeer  mooi.  Dit  kost  zwart  veel 
materiaal. 1–0

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zplzpn+-zpp'
6-zp-vlp+-+&
5+-+-+p+-%
4-+LzP-+-+$
3+P+-zP-+-#
2PvLQsN-zPPzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

Eliet,N - Rozentalis,E.       Zwart aan zet. 8

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zplzpn+-zpp'
6-zp-+p+-+&
5+-+-+p+-%
4-+LzP-+-wq$
3+P+-zP-+-#
2PvLQsN-zPP+"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

Eliet,N - Rozentalis,E.       Zwart aan zet. 9

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7zp-zpn+-zpp'
6-zp-+L+-+&
5+-+-+p+-%
4-+-zP-+-wq$
3+P+-zPP+-#
2PvLQsN-+l+"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

Eliet,N - Rozentalis,E.      Zwart aan zet. 10

8    13...Lxh2+!! 14.Kxh2 Dh4+ 15.Kg1 

9    15...Lxg2!! 16.Lxe6+ Kh8 17.f3

10  17...Lh3 dreigt mat via Dg3+ 18.Dxc7
      18...Tf6 en wit gaf op
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2e afdeling
In de reeks 2B won niet de Elo-sterkste ploeg 
Deurne, maar wel Brasschaat dat o.a. de 
beloftevolle Nederlander Tikranian Alik 
(°1998) in zijn team heeft. 
Geniet even mee van volgend minatuurtje.

Bossuyt,Herman - Tikranian,Alik
1.c4 e5 2.Pc3 Pf6 3.Pf3 Pc6 4.e3 Lb4 5.Dc2 
0–0 6.a3 Lxc3 7.Dxc3 e4 8.Pd4 Pe5 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzpp+pzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+-sn-+-%
4-+PsNp+-+$
3zP-wQ-zP-+-#
2-zP-zP-zPPzP"
1tR-vL-mKL+R!
xabcdefghy

  Wat denk je van 9.Pe6 ? 

9.d3  wit  speelt  terecht  geen  9.Pe6?? wegens 
9...fxe6! 10.DxPe5 Pg4 met groot voordeel. 
9...d5 10.cxd5 exd3 11.Pb5 
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-sn-+&
5+N+Psn-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-wQpzP-+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-vL-mKL+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet

11...Te8! 12.Pxc7 dit lijkt winnend, alléén zet 
wit  nu  zijn  paard  Nul  Verdedigd,  wat  wil 
zeggen dat  Dc2 aan de verdediging van Pc7 
gebonden is...
12...Pe4 13.Dd4 wit geeft noodgedwongen de 
verdediging  van  Pc7  op,  maar  doet  een 
tegenvaanval op Pe4. Diagram 

XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7zppsN-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+Psn-+-%
4-+-wQn+-+$
3zP-+pzP-+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-vL-mKL+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

13...Dh4!! De beste zet, maar ook 13...d2+ of 
13...Lf5, zijn winnend. Diagram 
XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7zppsN-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+Psn-+-%
4-+-wQn+-wq$
3zP-+pzP-+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-vL-mKL+R!
xabcdefghy

Wit aan zet. Wat volgt er op 14.g3 ? 

Na 14.g3? volgt er esthetisch mooi  
14...Pf3+ 15.Kd1 Pxf2#  Diagram 

4-+-wQ-+-wq$
3zP-+pzPnzP-#
2-zP-+-sn-zP"
1tR-vLK+L+R!
xabcdefghy

 een uiterst bizar matbeeld

vandaar dat wit kiest voor  14.Lxd3, doch na 
14...Dxf2+ gaf wit op omdat dit ook mat loopt 
na  15.Kd1 Lg4+ 16.Le2 DxLe2#
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In de reeks 2A wist TSM (Mechelen) voor een kleine verrassing te zorgen door Elo-sterkere clubs 
zoals Boitsfort, Europchess en Zottegem achter zich te laten.
Niet dat TSM zo bijzonder sterk presteerde, maar het had geluk (meeval) dat de concurrentie op de 
belangrijke momenten matchpunten lieten liggen.  
Eén van de sterkhouders van het TSM-team is De Wachter Mathias die we hier aan het werk zien.

De Wachter,M (2291) - Luminet,D (2201)

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7+lwqnvlp+p'
6pzp-+n+p+&
5+-zp-zP-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+-sNNzP-#
2PvL-+-zPLzP"
1+-wQRtR-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet. Evalueer de stelling.

Wit  staat  iets  beter  omdat  hij  meer  ruimte 
heeft, het veld d6 en f6 controleert, en omdat 
velden h6-f6 erg verzwakt zijn. 
20.Pg4!  op  weg  naar  de  zwakke  velden  en 
deze  paardzet  überdeckt  bovendien  zijn  pion 
op e5  waardoor  alle  stukken weer  mobilitiet 
krijgen. 
20...Tfe8  21.h4  Lc6  22.Dh6  Lf8?  een 
vanzelfsprekende  zet  die  echter  fout  is. 
Waarom ? Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-trrvlk+(
7+-wqn+p+p'
6pzpl+n+pwQ&
5+-zp-zP-+-%
4-+-+-+NzP$
3+P+-+NzP-#
2PvL-+-zPL+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

23.Txd7!  zeer mooi.  Wit ruimt nu de laatste 
verdediger van veld f6 op met grote middelen. 
23...Lxh6 24.Txc7 Pxc7 25.Pxh6+ Kg7
XABCDEFGHY
8-+-trr+-+(
7+-sn-+pmkp'
6pzpl+-+psN&
5+-zp-zP-+-%
4-+-+-+-zP$
3+P+-+NzP-#
2PvL-+-zPL+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

26.e6+!!  WAUH !! een zet die bij mij niet zo 
direct zou opkomen. De witspeler heeft echter 
diep gerekend en gezien dat het goed was. 
26...Kxh6 27.Pg5 aanval op Lc6 en pion f7. 
27...Lxg2 28.Pxf7+ Kh5 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-trr+-+(
7+-sn-+N+p'
6pzp-+P+p+&
5+-zp-+-+k%
4-+-+-+-zP$
3+P+-+-zP-#
2PvL-+-zPl+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit geeft nu mat in 3. Hoe ? 

29.Te5+ Kg4 30.Kxg2 en mat volgt.

In 3e afdeling werden Wachtebeke - Wavre - Eisden/Dilsen - Westerlo de kampioenen en 
mogen ze zich volgend seizoen bewijzen in 2e afdeling.
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Schaakgeschiedenis : de Belg Koltanowski (3)
Dat Koltanowski een uitzonderlijk genie was op het vlak van blindschaken heb je in de vorige 2 
nummers al kunnen lezen. Hij was en is echter niet de enige in die specialiteit zoals Marcel Van 
Herck terecht opmerkt, en dus herneem ik graag zijn schrijven in deze.

Beste Jan,
Jammer dat je nog steeds de mythe in stand houdt dat Koltanowski decennialang 
wereldrecord-houder blindschaken geweest is.
Om te beginnen was het record van 45 borden van Najdorf in 1947 wel degelijk  
reglementair. Dat hij zogezegd notities mocht nemen berust op een misverstand.
Ter vervollediging: in 2011 speelde Marc Lang op 46 borden en onlangs verbeterde Timur 
Gareyev dit op 4 december 2016 tot 48 borden.

Antwerpen 10 mei 1931:Wereldrecord blindsimultaan. 
Op zondag 10 mei 1931 geeft Koltanowski in Antwerpen een blindsimultaan tegen .... 30 man 11. 
De spelers komen uit verschillende schaakclubs van Vlaanderen, maar de meeste uit het Antwerpse. 
Er wordt gestart om 10 uur 30 en de laatste partij eindigt om 23 uur !!
De zetten werden mondeling doorgegeven en Kolty moest alles maar zien te onthouden want hij 
kreeg geen briefjes met de notatie te zien. Met deze fenomenale prestatie vestigde Koltanowski een 
nieuw wereldrekord en haalde hij natuurlijk de krantenkoppen.
Hierbij een foto uit de krant "De Telegraaf 17-05-1931".

11 bij die 30 deelnemers is er een zekere ARDIES aanwezig en zo ik me niet vergis heb ik later, in 
1967 (toen ik als broekkie met vader voor het eerst mee mocht naar de schaakclub), tegen deze 
toen 80-jarige man gespeeld. Ik weet nog, hij had een grote witte gekrulde snor en ik had zwart. 
Na 1.e4 e5  2.Pf3 Pc6  3.Lc4 Pf6  4.Pg5 zat ik radeloos met mijn handen in mijn haar. Na lang 
nadeenken speelde ik toen 4...d5! , wat de theorie is, maar wat ik als kleine jongen niet wist.
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Koltanowski wint in totaal 20 partijen en geeft er 10 remise, niet één enkele verloren ! 

Hoe is zoiets in godsnaam mogelijk, hoor ik je denken.

Het antwoord vinden we terug in het artikel dat Willem Hajenius in 2000 maakte voor het clubblad 
Tam-Tam (Koninklijke Mechelse SchaakKlub), net na het overlijden van Koltanowski.

In "En Passant" (1937) verhaalt Kolty hoe het allemaal begonnen is. Als 17-jarige ging hij naar  
Gent om Branco Tschabritsch 2 partijen blind te zien spelen. Hij dacht "dat is onmogelijk" en vroeg  
of hij op een van de borden mocht plaatsnemen. Het mocht. Achteraf was hij diep onder de indruk:  
"Ik moest hard vechten om niet te verliezen". "Hoe doe je dat?" vroeg hij aan de Serviër. "Heel  
eenvoudig: ik heb thuis een schaakbord op het plafond geschilderd, en elke ochtend als ik wakker  
word speel ik er een opening op, in gedachten. Een tijdje later kon ik met ogen dicht een hele partij  
spelen." De knaap vroeg thuis aan zijn vader, of hij ook een schaakbord op het plafond mocht  
neerzetten. Dat mocht dus niet! (Ondanks het feit dat vader ook een fanatiek schaker was...) Kolti  
heeft toen maar een oud schaakbord in vieren geknipt, 4 bij 4 dus, en leerde zo de kleur van alle  
velden, en een tijdje later kon ook hij blind schaken.

Heel België viel ten prooi aan Kolti's nieuw kunstje, en het aantal tegenstanders werd steeds groter.  
Zijn faam steeg; er kwamen uitnodigingen uit het buitenland. Voor de simultaan begint, zegt hij dat  
hij niet weet of "het deze keer weer zal lukken", maar het lukt hem altijd. "Ik weet niet hoe ik het  
doe: ik zie het bord niet in mijn gedachten, de stukken ook niet, ik herinner me alleen maar de  
zettenreeksen en verder voel ik  de positie goed aan. En hoe langer de séance duurt, hoe sterker ik  
speel!"

Hij háát twee soorten spelers: "de sterke spelers die niet tegen mij durven plaatsnemen, maar  
intussen wel anderen stiekem van advies dienen" en "de zwakke spelers die twee torens en een dame 
achterstaan en maar niet willen opgeven. Hopen die dan misschien dat ze straks de blindspeler  
komen afvoeren naar het gekkenhuis, zodat ze dan misschien toch nog een puntje krijgen?"

Grappig, die keer in Engeland: een bestuurder die zich nerveus bij Kolti komt verontschuldigen: "U 
vind het toch niet erg, dat we hier op de club met van die kleine stukken spelen?"

Kolti's training vóór de simultaan bestond er vooral in, om lange wandelingen te maken, veel melk  
te drinken, een openingssysteem uit te dokteren om de diverse borden uit elkaar te houden, en:  
vooral geen schaakborden te zien! Eens werd hij dan ook geweldig kwaad op zijn vrouw, die nieuwe 
vloerbedekking voor de living had laten aanleggen: linoleum met witte en blauwe tegels. "Opeens  
waren er overal schaakborden!" klaagde hij.

Ik sluit dit artikel af met enkele partijen uit dit bijzondere spectakel "Blindsimultaan 1931".

Georges Koltanowski - Vercauteren 
1.f4 f5 2.Pc3 Pf6 3.e3 e6 4.Pf3 Le7 5.Le2 0–0 
6.0–0 d5 7.b3 c5 8.Lb2 Dc7 9.Pe5 a6 10.Lf3 
Pc6  11.Pe2  Ld6  12.d4  cxd4  13.exd4  Db6 
14.Kh1  Pe4  15.Pg3  Pxg3+  16.hxg3  Lxe5 
17.dxe5 Ld7 Diagram 

18.Lxd5!!  verrast !? Toch wel mooi "gezien" 
van onze blindschaker.  
18...exd5 19.Dxd5+ Tf7 20.e6 Lxe6 21.Dxe6 
Dc7 22.Tad1 De7 23.Dxe7 Txe7 ½–½

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+p+l+-zpp'
6pwqn+p+-+&
5+-+pzPp+-%
4-+-+-zP-+$
3+P+-+LzP-#
2PvLP+-+P+"
1tR-+Q+R+K!
xabcdefghy

Wit aan zet.
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Georges Koltanowski - Trachtenberg 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.0–0 Pf6 5.d4 
exd4 6.e5 d5 7.exf6 dxc4 8.Te1+ Le6 9.Pg5 
Dd5 10.Pc3 Df5 11.Pce4 Lf8 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+lzP-+&
5+-+-+qsN-%
4-+pzpN+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

12.Pxf7!!!  Kxf7  13.Pg5+  Ke8?  beter,  maar 
aartsgevaarlijk is 13...Kg8 14.g4 Dd5 15.Pxe6 
en nu is 15...Pe5? fout wegens  16.f7+ Kxf7 
17.Pg5+ Kg8 18.Txe5 Dxe5 19.Df3!! en mat 
of veel materiaalverlies is onvermijdelijk
 14.Pxe6 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zppzp-+-zpp'
6-+n+NzP-+&
5+-+-+q+-%
4-+pzp-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy

Kies uit 14...Kf7 of 14...Kd7.

14...Kf7 fout is 14...Kd7?  15.fxg7 en wit wint 
makkelijk 
15.Pg5+ Kg6  16.f7  Le7  17.Te6+ Lf6  18.g4 
Dd5 19.f4 Pe7 20.h4 h5 21.f5+ Pxf5 22.gxf5+ 
Dxf5 23.De2 1–0

Georges Koltanowski - Maan 
1.f4 d5 2.e3 Pc6 3.Pf3 f5 4.b3 e6 5.Lb2 Pf6 
6.c4 b6 7.cxd5 exd5 8.Lb5 Ld7 9.Lxc6 Lxc6 
10.0–0  Lc5  11.Pe5  Lb7  12.d4  Ld6  13.Pc3 
De7 14.Pb5 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zplzp-wq-zpp'
6-zp-vl-sn-+&
5+N+psNp+-%
4-+-zP-zP-+$
3+P+-zP-+-#
2PvL-+-+PzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

 Wat denk je van 14...0–0–0 ? 

14...0–0–0??  een  vreselijke  blunder  want  er 
volgt .... 
15.Pxa7+ Kb8 16.Pac6+ Lxc6 17.Pxc6+ Kb7 
18.Pxe7 1–0

Georges Koltanowski - Reinhold 
1.f4  f5 2.Pc3 c6  3.Pf3  d6 4.e4  fxe4 5.Pxe4 
Lg4 6.h3 Lxf3 7.Dxf3 d5 Diagram 
XABCDEFGHY
8rsn-wqkvlntr(
7zpp+-zp-zpp'
6-+p+-+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-+NzP-+$
3+-+-+Q+P#
2PzPPzP-+P+"
1tR-vL-mKL+R!
xabcdefghy

Wit aan zet.

8.Dh5+ g6? blunder ! 9.De5 Pf6 10.Pxf6+ 1–0
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G Koltanowski - Kapitein Laforce
1.e4 e5 2.Pf3 d6 3.d4 exd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 
Le7  6.Le2  0–0  7.0–0  c6  8.h3  Le6  9.f4  d5 
10.e5  Pe8  11.f5  Lc8  12.f6  gxf6  13.Lh6 
Diagram 
XABCDEFGHY
8rsnlwqntrk+(
7zpp+-vlp+p'
6-+p+-zp-vL&
5+-+pzP-+-%
4-+-sN-+-+$
3+-sN-+-+P#
2PzPP+L+P+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

13...Pg7  waarschijnlijk  had  zwart  hier  beter 
13...fxe5   14.LxTf8 KxLf8 gespeeld waarna 
hij  2  (gezonde)  pionnen  heeft  voor  het 
kwaliteitsverlies. 
14.Ld3  Lc5  15.Lxg7  Lxd4+  16.Kh1  Kxg7 
17.Dh5 f5 18.Txf5?  niet  goed genoeg,  maar 
Kolty waagt een gokje. 
18...Lxf5  19.Dxf5  Dh4  mogelijk  had  Kolty 
hier gerekend op 19...Th8 waarna hij 20.Dg4+ 
en 21.DxLd4 had laten volgen. 
20.Pe2 Le3 21.Tf1 Pa6 22.Tf3 Lg5 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7zpp+-+pmkp'
6n+p+-+-+&
5+-+pzPQvl-%
4-+-+-+-wq$
3+-+L+R+P#
2PzPP+N+P+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

Wit aan zet.

23.Tg3 een dodelijke penning. 
23...f6 24.exf6+ Txf6 25.Txg5+ 1–0

Georges Koltanowski - NN 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Pc3 dxe4 4.Pxe4 Pf6 5.Ld3 
Dxd4 6.Pf3 Dd8 7.De2 Lf5 Diagram 
XABCDEFGHY
8rsn-wqkvl-tr(
7zpp+-zppzpp'
6-+p+-sn-+&
5+-+-+l+-%
4-+-+N+-+$
3+-+L+N+-#
2PzPP+QzPPzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

Kan wit aan zet hier geen stuk winnen ?

8.Pxf6+ gxf6 9.Lxf5 stukwinst of niet ?
9...Da5+ neen,  dankzij  dit  trucje  "van 
dubbelaanval"  kan  zwart  materiaalverlies 
vermijden. 
10.Ld2 Dxf5 11.0–0–0 De6 12.Dd3 Diagram 
XABCDEFGHY
8rsn-+kvl-tr(
7zpp+-zpp+p'
6-+p+qzp-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+Q+N+-#
2PzPPvL-zPPzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy
Ga je voor 12...Dxa2 of 12...Pd7 ?

12...Dxa2??  13.Dd8+  Kxd8  14.La5++  Kc8 
15.Td8# 1–0

Het  is  opmerkelijk  dat  deze  partij  op 
zetverwisseling  na  identiek  is  aan 
"Koltanowski - Dunkelblum 1923" 
(zie nummer 15-03-2017 ivm Caro-Kann).
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Positionele stellingen
XABCDEFGHY
8r+r+-+-+(
7+p+l+kzpp'
6-+-vlp+-+&
5+-+pzPp+-%
4-+pzP-+-+$
3zP-vL-+PzP-#
2-zP-sN-+-zP"
1tR-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Speel je 1...Lb8 of 1...Le7 en waarom ?

Zwart moet zich de vraag stellen waar zijn 
loper het beste zal renderen.
Na 1...Lb8?! onderbreekt hij niet enkel zijn 
beide torens, maar zet hij zijn loper op non-
actief en geeft hij veld b4 gratis af aan wit.
Na 1...Le7! is er geen sprake van de hierboven 
geciteerde nadelen en dus is dit de betere zet.
XABCDEFGHY
8rsnl+k+-tr(
7zp-+pzpp+p'
6-+-+-+-+&
5wq-zpP+-zp-%
4-+-+P+-+$
3+-vl-+PzP-#
2P+-sN-+P+"
1+-tRQmKLsNR!
xabcdefghy

Zwart staat een pion voor.
Kies je nu voor 1...LxPd2+ of voor 1...d6 ? 

Motiveer.

Als je materiaal voor staat is stukkenruil 
(meestal) een goede zaak.
Anderzijds is er geen noodzaak dat zwart nu 
reeds Pd2 slaat. Bovendien is het zo dat wit na 
ontwikkeling van Lf1 en Pg1 geen rokade kan 
spelen want dan slaat zwart natuurlijk gratis 
Pd2 eraf. Dit betekent dus dat wit vooraleer te 

rokeren nog een tempo moet spenderen om 
Pd2 bijkomend te verdedigen, bijvb met Tc2. 
Dan, nadat wit dit tempo heeft verloren  kan 
zwart nog altijd beslissen om dit paad te slaan. 
Hij zal dan, in vergelijking met direct 
1...LxPd2+ minstens een (belangrijk) tempo 
gewonnen hebben.
Conclusie: de beste zet is 1...d6 omdat wit zo 
waarschijnlijk een tempo (Tc2) moet verliezen 
als hij wil rokeren.
XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zp-+-+pvlp'
6-zp-+-snp+&
5wq-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+QsN-vL-+P#
2PzP-+-zPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 
Wie is er in het voordeel en waarom ?

Indien er geen tactische argumenten zijn 
moeten we de positionele laten doorwegen.
Positioneel is wit dan in het voordeel omdat 
Lg7  ingegraven zit en nauwelijks kan 
tussenkomen op de Dame-vleugel. Bovendien 
kan wit ten gepaste tijde ook Lg5 en LxPf6 en 
Pd5 spelen wat hem een superieur Pd5 geeft.
XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zp-+-zpp+p'
6-+-zp-+-+&
5+-zpPsnNzp-%
4-+-+P+P+$
3+-+-+P+-#
2P+-mK-+P+"
1+-tR-+L+R!
xabcdefghy

Is 1...LxPf5 een goede of slechte zet ?
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Met 1...LxPf5 ontwikkelt zwart een stuk en 
ruilt hij er een sterk opgesteld wit stuk. Verder 
blijft wit dan opgezadeld met een slechte witte 
Lf1, slecht omdat alle witte pionnen op wit 
staan en wit dus bijna niets heeft dat de zwarte 
velden kan controleren of betwisten. 
Conclusie: ja 1...LxPf5 is een (zeer) goede zet.
XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zppzp-+pzpp'
6-sn-+p+-+&
5+-vl-zP-+-%
4-+-wq-+-+$
3+L+-+-+-#
2PzPPvLQzPPzP"
1tRN+R+-mK-!
xabcdefghy

Kies je voor 1.Lc3 of voor 1.Pc3 en waarom ?

Met 1.Pc3 ontwikkelt wit een stuk en verbindt 
hij beide torens terwijl hij met 1.Lc3?! zijn 
Loper op zijn eigen pion e5 laat kijken.
Het beste is dus 1.Pc3 want dit is stukontwik-
keling en Ld2 kan dan elders actief worden.
XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7zp-+-zp-mkp'
6n+-sn-zpp+&
5+-zpP+-+-%
4-+P+-+-+$
3zPq+L+N+-#
2-tr-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Verkies je 1.DxDb3 of 1.Te1? Waarom ?

Na het mindere 1.DxDb3?!   T8xDb3   heeft wit 
de Tb8 mee naar voren gezogen en staan beide 
zwarte torens erg interessant opgesteld. 
Bovendien moet wit nu Ld3 verdedigen en 
heeft zwart het initiatief.
Met  1.Te1 daarentegen blijft Ld3 verdedigd 

en probeert wit het initiatief te veroveren door 
de zwakte op e7 onder druk te zetten.
Conclsuie: de zet 1.Te1 is positioneel beter 
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zpr+nzp-mkp'
6-+-sn-zpp+&
5+-zpP+-+-%
4-+P+-+-+$
3zP-+-+-+-#
2-tr-sN-zPPzP"
1tR-+R+LmK-!
xabcdefghy

Speel je nu 1.f3 of 1.f4 ?

Met 1.f3?! doet wit niets om Pe5 te 
verhinderen. Bovendien zet hij een pion op wit 
wat overbodig is gezien hij een witte Loper 
heeft (Lf1) en dus nu onnodig het zwarte veld 
(e3) verzwakt. 
Vandaar dat 1.f4!? beter is. Het verhindert 
namelijk Pe5 en controleert zwarte velden (de 
witte velden worden immers gecontroleerd 
door Lf1 en Pd2).
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zpr+-zp-mkp'
6-+-sn-zpp+&
5+-zpPsn-+-%
4-+P+N+-+$
3zP-+-+P+-#
2-tr-+-+PzP"
1tR-+R+LmK-!
xabcdefghy

Speel je 1...PxPe4 of 1...Pexc4 of 1...Pd7 ?

Veruit de beste positionele keuze is 1...PxPe4 
omdat zwart na 2.fxPe4 nu een sterk opgesteld 
Pe5 heeft tegenover een blinde Lf1. Wit zal nu 
problemen krijgen met de verdediging van zijn 
zwakke pionnen op e4 en c4.
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Eindspelkennis: randpion + stuk
Even je (elementaire) eindspelkennis toetsen. Telkens wit aan zet. Wat is je verdict ?
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6p+k+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+K+-vl"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

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

Eind 2
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6p+k+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+K+-sn"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 3

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

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

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

Eind 6
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Eind 1
Zwart wint want hij zal de randpion kunnen 
laten promoveren omdat hij de "goede loper" 
heeft, ttz. de loper die het promotieveld 
bestrijkt.

Eind 2
Zwart kan niet winnen omdat de witte Koning 
zich op a1 zal kunnen verschuilen en zwart 
hem daar wegens zijn "slechte loper" niet uit 
kan verjagen.
Remise !

Eind 3
Zwart zal winnen omdat wit zijn Koning nooit 
op a1 zal kunnen verschuilen omdat het paard, 
waar het ook staat, steeds na enkele sprongen 
op c2 zal kunnen schaak geven.
Zwart wint.

Eind 4
Alhoewel zwart de "goede loper " heeft zal hij 
hier NIET kunnen winnen aangezien hij niet 
kan verhinderen dat witte Koning naar b1 
geraakt van waaruit het geheel pion a2 en Kb1 
een onneembare vesting geworden is. Straf !
Remise !

Eind 5
Alhoewel zwart de "slechte loper " heeft zal 
hij hier kunnen winnen als hij tijdig Lf5 speelt 
waardoor de witte Koning niet naar de a1-hoek 
kan. Aangezien de witte Koning ook niet pion 
a3 zal kunnen slaan (Kc6 staat dicht genoeg) is 
dit gewonnen voor zwart.

Eind 6
Aangezien het paard niet kan verhinderen dat 
Ke2 naar de a1-hoek of veld b1 zal vluchten is 
dit remise want de vesting "pion a2 - Kb1" is 
niet te kraken.
Remise !

Elo-berekening : Oplossing

Vraag 1  je wint het meest bij winst tegen een 100 Elo-punten zwakkere tegenstander.

Vraag 2  je verliest het minste Elo-punten bij verlies tegen een 300-Elo sterkere.

Vraag 3 a. = vraag 3.b = bij een verschil van (afgerond) 200 Elo-punten.


