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Summiere toernooi-kalender 2015

04 Okt 9e Criteriumtoernooi Gent
17 Okt 3e Jeugdtoernooi (en volwassenen) Wachtebeke
24 Okt 10e Criteriumtoernooi

luc.cornet@telenet.be;     0474/99.52.74
Neerpelt

14 Nov Open Belgisch Oploskampioenschap 2015
jos.huysmans@skynet.be 

Geel

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

Hechtel

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

Lommel

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

Resultaten van de VSD-enquête
In het vorige VSD-nummer werd iedereen uitgenodigd om zijn mening via de VSD-enquête over te 
maken. Er zijn 144 reacties genoteerd, waarvoor dank. Over smaken en kleuren valt natuurlijk niet 
te twisten, en dus waren er hier ook uiteenlopende commentaren gaande van "ontzettend fijn dat we 
dit aan onze clubleden kunnen verdelen" tot  "daar zit niemand op te wachten".
Je kan alle resultaten bekijken op:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ncCzMU7Qd0LoCXYE5LN4E0gVBpFCWu6dy-HQVl6qI-o/pubhtml

        Algemene beoordeling                                                           Hoe moet het verder ?

Bestuursmededelingen: Algemene Vergadering KBSB op zaterdag 17 oktober
Algemene Vergadering VSF    op zaterdag 31 oktober

Goed
Slecht
Matig

behouden
afschaffen
geen mening81% 81%

      Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie

mailto:luc.cornet@telenet.be
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ncCzMU7Qd0LoCXYE5LN4E0gVBpFCWu6dy-HQVl6qI-o/pubhtml
mailto:luc.cornet@telenet.be
mailto:l.vercauteren@outlook.com
mailto:jos.huysmans@skynet.be
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Wat denk je van ....
Dit keer, een niet zo moeilijke reeks. 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-+pzpp'
6-+nzp-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-vl-+P+-+$
3+-sN-+-wQ-#
2PzPPvL-zPPzP"
1+-mKR+LsNR!
xabcdefghy

Denk 1: Wat denk je van 1...LxPc3 2.LxLc3 
en 2...Pxe4 pionwinst met aanval op Dg3 ?
XABCDEFGHY
8-trr+-+k+(
7zpqsn-zppvlp'
6lsnp+-+p+&
5+-+p+-+-%
4N+PzP-zP-+$
3zP-+LvL-+P#
2-zPQsN-+P+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy
Denk 2: Wat denk je van 1.Pc5 ?

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-zpp+p'
6-+p+l+-+&
5+-+-vl-+p%
4-+-+-+-+$
3+-sN-vL-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

Denk 3: Wit aan zet ziet dat Le5 NV (Niet 
Verdedigd) staat en overweegt daarom 
1.Lxa7 TxLa7  2.TxLe5 met pionwinst. 

Goed genoeg ?

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zppzp-+Nzpp'
6-+n+-+-+&
5+-zP-+-+-%
4-+LzP-+-+$
3+-+-wq-+-#
2PzP-+-+PzP"
1tR-+Q+R+K!
xabcdefghy
Denk 4: Wat denk je van 1...0-0 ?

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zp-zpl+pzp-'
6-+p+-+-zp&
5+-sNpzP-sn-%
4-zP-+-+-+$
3+-+-+P+-#
2P+PwQ-+PzP"
1tRN+-+RmK-!
xabcdefghy

Denk 5: Wat te denken van 1...Txe5 ? 

XABCDEFGHY
8r+-+-+-tr(
7+-zpksn-vl-'
6p+n+lzp-+&
5+p+p+-zp-%
4-+-zP-+-+$
3+LsN-+NvL-#
2PzPP+-zPK+"
1+-+RtR-+-!
xabcdefghy

Denk 6: Wit ziet dat Le6 en pion c7 NV (Nul 
Verdedigd) staan en wil daar met 

1.Lxc7 KxLc7  2.TxLe6 van gebruik maken. 
Een goed idee ?
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Denk 1: Een mooi verhaal, alleen loopt dit mat met 3.Dxg7#

Denk 2: Alvast een interessante onderzoekspiste want zwart heeft maar 1 deftig 
antwoord, namelijk 1....Da8. Nadien kan wit dan 2.PxLa6 PxPa6 en 3.c5! 
dubbelaanval uitlokken. Zwart kan daarop de schade beperken met 3...Pc4 
4.PxPc4 dxPc4  5.Lxc4 pionverlies.
Conclusie: 1.Pc5! is een goede zet die minstens pionwinst oplevert (en een 
zwarte dame op a8)

Denk 3: Het is niet omdat iets Niet Verdedigd staat dat je er altijd van kan gebruik maken. 
Hier is 1.Lxa7? een blunder wegens 1....LxPc3!! (veel sterker dan 1...TxLa7) en 
wit verliest een stuk.

Denk 4: Dit ziet er erg verdacht uit want Kg8 gaat vrijwillig in een aftrekschaakje. Wit 
wint makkelijk met 2.Ph6++ (dubbelschaak) Kh8  3.TxTf8#

Denk 5: Na 1...Txe5 kan natuurlijk 2.f4 volgen (pionvork). Het idee van de pionnenvork 
is goed, maar zwart kan dan nog ontsnappen met 2...Pe4! (tegenaanval op Dd2). 
Conclusie: 1...Txe5! is een goede zet. 

Denk 6: Neen, want na 1.Lxc7? volgt 1...Lh3+ en 2...KxLc7 stukverlies.
De fout die wit hier maakt is te veronderstellen dat zwart onmiddellijk zal 
terugslaan zonder rekening te houden met DZ (Dwingende Zetten of Dreigende 
Zetten) zoals schaakzetten (of matdreigingen).

Analyse van een oefenpartijtje
1.e4 e5 2.Pf3 De7 3.Pc3 c6 4.d4 d6 5.Le3 g6 
XABCDEFGHY
8rsnl+kvlntr(
7zpp+-wqp+p'
6-+pzp-+p+&
5+-+-zp-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-sN-vLN+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy
a. Maak een KAMP beoordeling

b. Wit aan zet kan met een Combi op een 
ongewone manier een pion winnen.... omdat 

zwart net g6 gespeeld heeft...... 

a. De KAMP-beoordeling: 
-K(oning):  klein  voordeeltje  voor  wit 

omdat  hij  sneller  zal  kunnen  rokeren  (lees 

veilig staan) dan zwart.
-  A(ctiviteit  stukken):  duidelijk 

voordeel  voor  wit.  Zwart  moet  zijn 
ontwikkeling nog opstarten, terwijl die van wit 
al bijna  afgewerkt is.

- M(ateriaal): voorlopig gelijk
- P(ionstructuur): voorlopig gelijk

Conclusie:  voordeel wit,  vooral op basis  van 
de factor A

b.  Combi: Met  6.dxe5! dxe5    7.Pxe5!!   DxPe5   
8.Ld4 kan  wit  een  mooie  Combi  spelen  die 
echter ook enig risico kan inhouden omdat er 
na 8...De7  9.LxTh8 f6 kan gespeeld worden 
waarna Lh8 opgesloten zit.  

In de partij speelde wit 
6.d5?! Ik zet de "?!" erbij omdat dit de stelling 
meer  gesloten  maakt  wat  zeker  niet  in  het 
nadeel  van  zwart  is.  Als  je  voorsprong  in 
ontwikkeling  hebt,  moet  je  het  conflict 
opzoeken,  en  dit  kan  het  best  in  open 
stellingen.  
6...Lg7 7.Dd2 Diagram 
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XABCDEFGHY
8rsnl+k+ntr(
7zpp+-wqpvlp'
6-+pzp-+p+&
5+-+Pzp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-sN-vLN+-#
2PzPPwQ-zPPzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

 Wat dreigt wit ?

Wit dreigt  8.dxc6 Pxc6  9.0–0–0 en pion d6 
geraakt in grote problemen. 
Vandaar  7...c5  dit  haalt  de  hierboven 
geciteerde  dreiging  (pionwinst  op  d6)  uit  de 
stelling. 8.0–0–0 Diagram 
XABCDEFGHY
8rsnl+k+ntr(
7zpp+-wqpvlp'
6-+-zp-+p+&
5+-zpPzp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-sN-vLN+-#
2PzPPwQ-zPPzP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

 Wat is de standaardstrategie in dergelijke 
stellingen ?

In  stellingen  met  tegenovergestelde  rokades 
(grote  en  korte  rokades)  proberen  beide 
tegenstanders  de  andere  K-stelling  open  te 
breken  door  met  pionnen  de  aanval  op  te 
starten. Wit zal dus met de h-pion oprukken en 
zwart met de a of b-pion  
8...Pf6  9.Lc4?!  Het  is  wel  een 
ontwikkelingszet,  maar  een  ongelukkige  die 
weinig doet voor wit. Integendeel, zwart zal nu 
mogelijk door die loper met b5 aan te vallen 
een tempo winnen. 
9...0–0 10.h3  wit  wil  Pg4 en afruil  van  Le3 
verhinderen. 

10...a6  de voorbereiding om b7-b5 te spelen. 
De zwarte pionnenopmars kan dan beginnen.
 11.Lh6 b5 12.Lxg7 Kxg7 13.Lf1 Diagram 
XABCDEFGHY
8rsnl+-tr-+(
7+-+-wqpmkp'
6p+-zp-snp+&
5+pzpPzp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-sN-+N+P#
2PzPPwQ-zPP+"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

 Zwart aan zet 

13...Pbd7?  Zwart mist een eenvoudige combi 
met 13...b4! en als Pc3 wijkt kan er 14....Pxe4 
(pionwinst) volgen. De oorzaak van die Combi 
is dat pion e4 Nul Verdedigd staat en zwart dus 
met 13...b4 de enige verdediger verjaagt. Zoek 
dus altijd naar Aanknopingspunten (AP) zoals 
Niet  Verdedigde  of  Nul  Verdedigde  punten 
(NV)  want  die  kunnen  soms  een  (kleine) 
Combi toelaten. 

14.Te1  Wit  zorgt  dat  pion  e4  positief 
verdedigd  is,  waardoor  hij  pionverlies  na 
14...b4 kan vermijden. 

14...c4  zwart opent het veld c5 voor Pd7 zodat 
hij  een  sterk  paard  aan  de  evenaar  krijgt. 
Diagram 
XABCDEFGHY
8r+l+-tr-+(
7+-+nwqpmkp'
6p+-zp-snp+&
5+p+Pzp-+-%
4-+p+P+-+$
3+-sN-+N+P#
2PzPPwQ-zPP+"
1+-mK-tRL+R!
xabcdefghy

 Wit aan zet overweegt nu 15.Pe2 met het idee 
16.Pg3 enz.   Goed of slecht ? 



Vlaanderen Schaakt Digitaal                        15-10-2015                                                    pagina  6

15.Pe2?? dit zorgt er voor dat pion e4 zonder 
verdediging komt te staan. 
15...Pxe4 dank je wel zegt zwart. 
16.De3 Pdc5 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+l+-tr-+(
7+-+-wqpmkp'
6p+-zp-+p+&
5+psnPzp-+-%
4-+p+n+-+$
3+-+-wQN+P#
2PzPP+NzPP+"
1+-mK-tRL+R!
xabcdefghy

 Evalueer deze stelling op basis van KAMP.  

Evaluatie KAMP:
-K(veiligheid  Koning)  is  ongeveer 

gelijk, misschien met een miniem voordeeltje 
voor wit. 

-  A(ctiviteit)  is  in  het  voordeel  van 
zwart  die  TWEE  sterke  paarden  aan  de 
evenaar heeft. 

-  M(ateriaal)  is  in  het  voordeel  van 
zwart (1 pion meer).

-  P(ionstructuur)  zou  ongeveer  gelijk 
zijn,  ware  het  niet  dat  de  witte  pion  d5 erg 
zwak en dus kwetsbaar is. 
Conclusie: 
toch wel duidelijk voordeel voor zwart. 

17.h4 f5 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+l+-tr-+(
7+-+-wq-mkp'
6p+-zp-+p+&
5+psnPzpp+-%
4-+p+n+-zP$
3+-+-wQN+-#
2PzPP+NzPP+"
1+-mK-tRL+R!
xabcdefghy

 Wat dreigt zwart ?

Zwart  dreigt nu gewoon 18...f4 19.Da3 Pxf2 
met bijkomende pionwinst.  

18.g3! Goede zet die de geciteerde dreiging uit 
de stelling haalt. Diagram 
XABCDEFGHY
8r+l+-tr-+(
7+-+-wq-mkp'
6p+-zp-+p+&
5+psnPzpp+-%
4-+p+n+-zP$
3+-+-wQNzP-#
2PzPP+NzP-+"
1+-mK-tRL+R!
xabcdefghy

 Zwart aan zet organiseert een (nieuwe) 
dreiging. Hoe ? 

18...Da7  Een  lepe  dreiging  die  dreigt  van 
19...Pxf2!   20.DxPf2 Pb3+ en  21...DxDf2 te 
spelen. 

19.Kb1!  Wit  haalt  hiermee  de  hierboven 
geciteerde dreiging uit de stelling. 

19...h5 afstoppen h4-pion 
20.Pg5 minder nauwkeurig 
20...Pxg5 21.Dxg5 Pe4 22.De3 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+l+-tr-+(
7wq-+-+-mk-'
6p+-zp-+p+&
5+p+Pzpp+p%
4-+p+n+-zP$
3+-+-wQ-zP-#
2PzPP+NzP-+"
1+K+-tRL+R!
xabcdefghy

 Zwart aan zet 

22...Pxf2!  en wit gaf op omdat hij nu reeds 2 
pionnen  achter  staat  zonder  enige  vorm van 
compensatie. 
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Problemen zijn er om opgelost te worden

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+pwQ-+pzpp'
6-+-+-vl-+&
5zpP+-+-wq-%
4-+LzPr+l+$
3zP-+-+-+-#
2-vL-+-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 
Wat is het probleem en hoe dit oplossen ?

Het probleem is dat pion b7 en f7 dreigen 
verloren te gaan. Aangezien 1...Tc8 niets 
oplevert wegens 2.Dxf7+ kan zwart 
materiaalverlies vermijden met 1...Te7 (terug 
achteruit met die toren) waarna de stelling 
zeker niet slechter is voor zwart.
XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+lwq-+pzp-'
6pzp-vlp+-+&
5+-zp-zp-zPp%
4P+L+P+n+$
3+-sNPvLQ+-#
2-zPP+-zP-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet 
Wat is het probleem en hoe dit oplossen ?

Wit zou graag met 1.h3 het Pg4 veroveren 
doch dan volgt er 1...PxLe3. Het probleem is 
dus dat zwart nog kan ontsnappen.

Vandaar dat wit eerst 1.Ld2! (of Lc1) speelt 
waarna 2.h3 onvermijdelijk stukwinst 
betekent.
XABCDEFGHY
8r+lwq-+-tr(
7+-+k+-zpp'
6p+nvl-sn-+&
5+pzp-+P+L%
4N+-zp-vL-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+QzPPzP"
1tRN+-mK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet
Wat is het probleem en hoe dit oplossen ?

Wit heeft een ruimteprobleem met Pa4 dat 
verloren dreigt te gaan. Wit had daarom graag 
met 1.De6+ Kc7 2.DxLd6 het stuk terug 
gewonnen, doch  het probleem is dat Dd8 er 
nog staat. Wit moet dus Dd8 weglokken ....
Wit deed dit met 1.Pb6+!!   DxPb6  2.De6+   
Kc7  3.DxLd6+ en wit heeft zijn stukverlies 
goed gemaakt.
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-+-zpp'
6-+p+psn-+&
5+-+-+q+-%
4Q+-+-+-+$
3+-sN-tR-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Wat is het probleem en hoe dit oplossen ?
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Het probleem is dat er op 1.Txe6 sterk 1...Pe4! 
volgt en wit moet dan 2.PxPe4 DxTe6 toelaten 
om erger te voorkomen. (2.DxPe4?  Dxf2+ 
enz.).  Hoe dit oplossen ?
Wit zorgt er voor dat de zwarte dame niet meer 
op de f-lijn staat , en dus pion f2 niet meer 
onder druk zet, door 1.Te5!! en pas na de 
damezet 2.Txe6 te spelen.
XABCDEFGHY
8r+l+qvl-tr(
7zppzp-mkNzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+p+P+L%
4-+-zPp+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Wat is het probleem en hoe dit oplossen ?

Na 1.PxTh8 DxLh5 staat wit wel een kwaliteit 
voor maar is het onzeker of Ph8 ooit kan 
ontsnappen. Het probleem is dat Pf7 moeilijk 
kan springen omdat Lh5 dan verloren gaat.
Wit lost dit op met 1.Lg5 (pent Pf6) waarna 
Pf7 wel veilig kan springen zonder dat Lh5 
wordt genomen.
XABCDEFGHY
8-+-+-+N+(
7+-mKP+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-mk-%
4-+-+-+-+$
3vl-+n+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.
Wat is het probleem en hoe dit oplossen ?

Zwart kan de pionpromotie niet meer 
verhinderen maar zou met 1...Pc5  2.d8D 
Pe6+ en 3.PxDd8 remise kunnen maken, 
alléén kan dit niet omdat ....2.d8D een 
schaakzet is.
Dit is dus het probleem, 2.d8D "schaak".
Zwart lost dit probleem op met 1...Le7!! 
2.PxLe7 Pc5 (dreigt Pxd7 en remise)  3.d8D 
Pe6+ en 4...PxDd8 en remise want met nog 
enkel 1 of zelfs 2 paarden zonder pionnen kan 
je geen mat geven.
XABCDEFGHY
8-+l+r+k+(
7+pzp-+pzp-'
6-sn-vl-wq-zp&
5+-+PsN-+-%
4-zP-wQ-zPP+$
3+L+-+-+P#
2-+-+-+K+"
1vL-+-tR-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Wat is het probleem en hoe dit oplossen ?

Wit ziet dat Te8 op NV staat en beseft dus dat 
indien Pe5 met tempo kan weggespeeld 
worden, wit dan TxTe8+ spelen.
Ter herinnering: "Met tempo" betekent, een 
schaakzet, of aanval op een belangrijk stuk.

Even lijkt 1.Pd7 zo'n zet want 1...Dd8?? 
2.Dxg7#, doch zwart heeft beter met 
1...LxPd7 en Te8 staat verdedigd.
Er is dus voorlopig geen vrij veld waar Pe5 
een tempo-zet kan forceren.....Dit is het 
probleem.
Vandaar dat wit denkt aan 1.g5! waarna veld 
g4 vrij komt (Pg4 dreigt) zodat 1....hxg5 
2.Pg4! winnend is. Nog even controleren wat 
er op andere zwarte zetten kan volgen: 

- 1...Df5  2.Pg4 (dreigt Dg7 mat)
- of  1...Dd8  2.Pxf7 (dreigt Dg7 mat)
- of  1...Lxh3+  2.KxLh3 en dat lijkt 

ook winnend te zijn.
Conclusie: 1.g5! zorgt voor heel wat zwarte 
(onoplosbare) problemen. 
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OBOK 2015
 OPEN BELGISCH 

OPLOSKAMPIOENSCHAP 

op zaterdag, 14 november 2015
Locatie: Zaal ’t WIJNHUIS, Stationsstraat 56, 2440 – Geel

 inschrijven ter plaatse vanaf 10.00 u.

- Twee oplossessies met telkens 6 problemen (zoals voorzien door WFCC)
 van 10.30 tot 12.30 u  en  van 14.00 tot 16.00 u.

- Twee groepen : * A-groep  : voor de ervaren oplossers;  
* B-groep : voor minder ervaren oplossers.

- Inschrijving : 9 euro (twee consumpties inbegrepen)
- Prijzen :  prijsuitreiking om 17.00 u met trofee voor de winnaars en 

naturaprijzen (boeken, …)  voor alle deelnemers

Deelname bevestigen bij jos.huysmans@skynet.be of eddyvanbeers@hotmail.com
Dit tornooi telt mee voor de nieuwe World Solving Cup !

Voorstellingsvermogen
Je speelt de opgegeven zetten in je hoofd en berekent het slot. Ze staan volgens  moeilijkheidsgraad.

XABCDEFGHY
8-+-wqntrk+(
7+-zp-vl-+-'
6p+-zpPzp-+&
5+-+-+p+-%
4-zp-+-vL-+$
3snP+-+-+Q#
2-+-+-zPPzP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

Men speelt 1.Te3 Pg7  2.Tg3 Te8  3.TxPg7+ 
KxTg7  4.Dh6+ Kg8 en hoe geef je mat in 3? 1

1 Mat in 3 volgt met  5.Td3 Lf8  6.Tg3+ Lg7 
7.DxLg7#  

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-mk-vlp'
6ptr-+-+p+&
5+-+-zP-+-%
4-zp-+-+-+$
3+K+-+N+-#
2-zPP+-+PzP"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

Zwart rekent 1...Ke6  2.Kc4 Tc6+  3.Kxb4 
Txc2 met dubbelaanval op pion b2 en pion g2.

Wat heeft zwart over het hoofd gezien ? 2

2 Na 3...Txc2? volgt er 4.Pd4+! en zwart 
verliest zijn Tc2.. 

mailto:eddyvanbeers@hotmail.com
mailto:jos.huysmans@skynet.be


Vlaanderen Schaakt Digitaal                        15-10-2015                                                    pagina  10

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+Pzp-+-%
4-vl-+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2PzP-zPPzPLzP"
1tR-vLQmK-sNR!
xabcdefghy
Wat volgt er op 1....Pd4 2.e3 Pf5 ? 3

XABCDEFGHY
8-mk-tr-vlr+(
7zppzplwq-+-'
6-+n+p+-zp&
5+L+-+-zp-%
4Q+-+-+-+$
3+-+-+N+P#
2PzP-vL-zPP+"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit rekent : 
17.LxPc6 LxLc6 18.TxLc6 bxTc6 19.Pe5 Dd6 

20.Pxc6+ Kb7 21.Db5+ Kc8 en wat dan ? 4

XABCDEFGHY
8r+l+-tr-+(
7zpp+-wq-mk-'
6-+-zp-vlp+&
5+-+Q+-+-%
4-+L+-+-+$
3+-+-sNR+-#
2P+-+-+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

Wit rekent: 1.TxLf6 TxTf6  2.Dg8+ Kh6 
3.Dh8+ Kg5 en wat dan ? 5

3 Er volgt 3.Dg4! dubbelaanval en stukverlies

4 Dan is het 22.Pxa7# 

5 Dan volgt 4.h4# !!

XABCDEFGHY
8r+l+-vl-+(
7zpp+-+-mk-'
6-+-zp-wq-+&
5+-zpPzp-+-%
4P+N+Psnpzp$
3+-zP-+P+-#
2-zP-+-wQPzP"
1+-+-tRR+K!
xabcdefghy

Zwart rekent: 1...g3  2.hxg3 Pd3  3.De2 hxg3 
4.Kg1 en hoe loopt het mat ? 6

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+p+-+p+-'
6-+-+-sN-+&
5zp-+-+Q+p%
4-vlP+-+-zP$
3+P+-+KzP-#
2P+-+-+-+"
1+-+-+-wq-!
xabcdefghy

En nu een moeilijke !

Wit rekent: 1.Dc8+ Ke7  2.Pd5+ Kd6  3.Dd8+ 
en nu:

a. 3...Kc6  en wat dan ? 7

b. 3...Ke5 en wat dan ? 8

c. 3...Ke6 en wat dan ? 9

Wat is je conclusie ? 10

6 Met 4...Dh4  5.Tf2 Dh2+  6.Kf1 Dh1#

7 Dan volgt mat met 4.Dc7#

8 Dan volgt mat met 4.Df6#
9 Dan volgt 4.De8+ en het loopt mat na 

zowel:
- 4...Kd6  5.De7+ Kc6  6.Dc7#
- 4...Kf5  5.De4#
- 4...Le7  5.DxLe7+ Kf5  6.De4# 

10  Het loopt mat in elke berekende variant
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Vergelijken
Een wederkerend probleem tijdens het spelen van een partij is de "juiste" keuze maken tussen de 
verschillende opties. Indien je meerdere opties hebt, moet je vergelijken en er de beste uit kiezen. 
XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7zp-+-zppvlp'
6l+pzp-snp+&
5+-+-+-+-%
4N+LzPPvL-+$
3+-zp-+N+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Ga je voor 1...LxLc4 en dan 2...cxb2 of voor 
1...cxb2 en dan 2...LxLc4 ?

Om te kiezen tussen beide opties moeten we 
gewoon de stelling visualiseren en vergelijken.
Na 1...LxLc4  2.DxLc4 cxb2  3.Pxb2 kan 
zwart met 3...Pxe4 een pion winnen.
Na 1...cxb2  2.Pxb2 LxLc4 heeft wit de keuze 
hoe hij Lc4 slaat. Na 3.DxLc4?! Pxe4! zitten 
we in de vorige variant, maar na 3.PxLc4! kan 
zwart geen pion winnen op e4.
Het geheim ligt hem erin dat je best kiest voor 
opties waar je tegenstander het minste aantal 
mogelijkheden heeft. Zo kan je het zelf 
makkelijk vooruitberekenen en kan hij 
mogelijk geen voordelige wending vinden.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7+-+-mkp+-'
6r+-+-zp-+&
5+p+pvln+-%
4-zP-+-wQ-+$
3zP-+P+-+-#
2-+-+R+-zP"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

Vergelijk de opties:
 1.DxPf5  -  1.d4  -   1.TxLe5
Wat verkies je en waarom ?

Na 1.d4 Pxd4  2.Txe5+ (DxPd4? Txh2+! en 
zwart wint) fxTe5  3.Dxe5+ Pe6  3.DxTh8 
bereiken we een eindspel van "Dame en 3 
pionnen" tegen  "Toren + Paard + 3 pionnen" 
met dus een klein voordeel voor wit (0,5 à 1 
punt).
Na 1.DxPf5 Te6 is de stelling stabiel en 
krijgen we "Dame + Toren + 4 pionnen" tegen 
"2 Torens + Loper + 4 pionnen". Gezien de 
activiteit van Te2 en Df5 is dit in het voordeel 
van wit (1 punt ?) .
Na 1.TxLe5+ fxTe5  2.Dxe5+ Te6 (Kd7) 
3.DxTh8 bereikt wit een eindspel met "Dame 
+ 4 pionnen" tegen "Toren + Paard + 3 
pionnen" wat zeker voordeliger is dan de 
variant met 1.d4. Gezien de verzwakte zwarte 
pionnenstructuur heeft wit dan ook een 
bijkomend positioneel voordeel (2 punten ?).
Conclusie: ik kies voor 1.TxLe5+
XABCDEFGHY
8r+l+k+ntr(
7zppwqp+pvlp'
6-+-+p+p+&
5+-+-+-+-%
4-+LzpP+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-zPNzPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Welke opties zie je allemaal, en 
wat is je voorkeur ?

Wit heeft hier meerdere opties en dus gaan we 
die vergelijken.
Er zijn 1.b3 of 1.Db3 of 1.Da4 of 1.Lb3 of 
1.Ld3 of 1.Lb5 of 1.d3.

Aangezien we nog in de opening zijn krijgen 
de zetten die het meeste voor de opening doen 
de voorkeur. Dit zijn vooral 1.d3 (opent 
diagonaal voor Lc1 en verdedigt Lc4 en pion 
e4) en in zekere mate ook 1.b3 (opent de optie 
La3 wat interessant kan zijn gezien de zwaktes 
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op d6 en e7). De zetten 1.Db3 of 1.Da4 zijn 
ook ontwikkelingszetten maar ze binden de 
dame aan de verdediging van Lc4 en dus 
verliest wit veel vrijheid van handelen. 
Zetten die ik minder snel zou spelen zijn 1.Lb3 
of 1.Ld3 omdat dit weinig doet voor de 
opening. 
Persoonlijk zou ik kiezen voor 1.d3 omdat dit 
interessante opties opent voor Lc1. 
XABCDEFGHY
8-+-wqk+-+(
7+p+-+p+-'
6-vl-+l+rwQ&
5tr-+pvLp+-%
4p+-+-+-zp$
3+-+-+N+-#
2-zPP+-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit kiest uit 1.Dxh4 of 1.Dh7. 
Maak eerst een korte stellingsanalyse en 

verklaar dan je keuze.

Korte stellingsanalyse op basis van KAMP:

K (Koning): beide Koningen staan lichtjes 
onveilig. Misschien die van zwart iets meer.
A (Activiteit van de stukken): Bij zwart staat 
Le6 erg passief terwijl wit iets meer grip heeft 
op het centrum (Le5 en Pf3).
M (Materiaal): zwart heeft 2 pionnen meer en 
het loperpaar (doch slechte Le6).
P (Pionstructuur): zwart heeft een versnipperde 
pionstructuur terwijl die van wit nog gezond 
is.

Conclusie: wit moet actief spelen en de 
zwakke punten van zwart blijven aanvallen wil 
hij compensatie voor zijn materiaal 
achterstand verkrijgen.

Zetkeuze:
Na 1.Dxh4 DxDh4  2.PxDh4 Tg4 heeft wit de 
dames geruild en zijn we meer van middenspel 
naar eindspel geëvolueerd. Wit heeft nu nog 1 
pion minder, maar de zwarte stelling heeft nu 
geen grote problemen meer.

Na 1.Dh7 (wit verkiest geen dameruil en zal 
pion h4 met Pf3 slaan) blijft de zwarte stelling 
moeilijk en zal wit met 2.Pxh4 ook een pion 
terug winnen. Door de dames op het bord blijft 
de stelling moeilijk spelen voor zwart.

Conclusie: De beste zet is 1.Dh7 terwijl 
1.Dxh4?! aangenaam is voor zwart. Het moet 
dan ook niet verwonderen dat FRITZ de zet 
1.Dh7 als "gelijk spel" berekent terwijl 
1.Dxh4? als "voordelig voor zwart" wordt 
aangegeven.
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-zpNvl-'
6-sn-zpP+p+&
5+-zp-+-+-%
4-+-sn-+Q+$
3+-sN-+-+-#
2P+PvL-+PzP"
1+R+-mKL+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet. Welke mogelijkheden zie je 
voor zwart  en dewelke kies je ?

Zwart heeft hier 4 grote mogelijkheden. 
Dit zijn 1...TxPf7   1...De8 (c7)  1...Lxe6   en 
1...Pxc2+

Vergelijken we even:
1...TxPf7  2.exTf7+  Kxf7 en zwart kan 
mogelijk de aanval afstoppen. Dynamisch 
gelijk spel.
1...De8     2.Dxg6 Lxe6  3.Ld3! (3.Ph6+? Kh8 
en zwart staat beter) en erg moeilijk om in te 
schatten.
1...Lxe6 en dit blijkt zuiver stukwinst te zijn 
want in zowel 2.PxDd8 als 2.DxLe6 gaat Pf7 
verloren.
1...Pxc2+  2.Kd1 maakt het onnodig 
ingewikkeld voor zwart.

Conclusie: de beste zet is 1...Lxe6 die 
bovendien ook een duidelijke winstvariant 
oplevert.
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Eindspel

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-mk-+-'
6-+-vl-tr-+&
5+-+Rsnpzp-%
4-+-+p+-+$
3zpP+-+-zp-#
2P+-+LzP-zP"
1+-+R+K+-!
xabcdefghy

Eind 1: Wit aan zet.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-zp-+-'
6-+-+-zppzp&
5+-zpk+-+-%
4-+-+-zPPzP$
3zP-zP-mKN+-#
2-+-+-+-+"
1+l+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 2: Kies je voor 1...Ke6 of voor 1...Kc4?

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+p+-'
6-+-+p+pzp&
5+-+-+-+-%
4-+kvlK+-+$
3+-+N+PzP-#
2-+-+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 3: Kies je voor 1.Pe1 of voor 1.Pe5+ ?

XABCDEFGHY
8r+l+-+-tr(
7+p+-+-+p'
6p+-mk-+p+&
5+-zpP+p+-%
4-+P+-tR-+$
3+-+L+-+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Eind 4: Wat volgt er op 1.g4 ?
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+Lmk-+pzp&
5+-vlPzpp+-%
4-+p+-+-+$
3+p+-+P+P#
2-+-+-+P+"
1+-+KsN-+-!
xabcdefghy

Eind 5: Zwart aan zet. Wat zijn de 
sterke/zwakke punten van wit en van zwart ?
XABCDEFGHY
8-sn-+-+-wQ(
7+P+-+-+-'
6-+-+-+p+&
5zp-+-+-+-%
4-+-+N+k+$
3zP-+-+-+-#
2K+-+-+-+"
1+-wq-+-+-!
xabcdefghy

Eind 6: Wit aan zet.
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Waregem: 17 de HERFST - SCHAAKTORNOOI

Individueel tornooi-Vrijdag 06 november 2015 om 19u45

Te Waregem in Sportcafe “ De Treffer “

Vier ronden Zwitsers, verdeeld over twee reeksen. Elk 20min. per partij, en per speler.

Iedere deelnemer ontvangt een fles wijn of porto. 
Gratis tombola met de lotjes die men ontvangt na iedere partij.

Inschrijving: 
Leden, VOORAF = gratis, bij Willem Penninck  -  056-680543    -   willem.penninck@telenet.be

De dag zelf = 2,50 Euro inschrijvingsgeld! 
Niet leden betalen 5,00 euro bij voorinschrijving, 7,50 euro de dag zelf.

Eind 1: Natuurlijk speelt wit hier 1.hxg3! en niet 1.fxg3? omdat zwart anders over een 
beresterke vrijpion op e4 beschikt.

Eind 2: Na 1...Kc4? komt er 2.Pd2+ en stukverlies. 
In het eindspel (waar we vermoeid zijn) is het ALTIJD oppassen voor 
paardensprongen !! en heb je in een slechte stelling meer praktische kansen met 
een paard dan met een loper.
Na 1...Ke6 blijft zwart zijn voordeel behouden.

Eind 3: Na 1.Pe1?? is er een pijnlijk einde met 1...f5+  2.Kf4 g5#
Na 1.Pe5+   LxPe5  2.KxLe5   heeft wit nog goede remisekansen omdat hij in de 
zwarte pionstelling is ingebroken.

Eind 4: Dan pakt zwart uit met 1...g5! 2.Tf3 (of Tf2) f4 met gelijk spel alhoewel zwart 
nog 3 stukken op non-actief heeft. De hoofdreden voor "gelijk spel" is dat Lc8 
een goede loper is die bovendien ook een zwakte op g4 aanvalt.

Eind 5: Zwart heeft een stuk minder, maar 2 ver opgerukte vrijpionnen. 
Bij wit heeft Pe1 geen velden en staat Lc6 een beetje buiten spel.
Zwart heeft dus een goede compensatie voor zijn punt achterstand.

Met 1...Lb4!! kan zwart het betere spel krijgen. Zwart dreigt nu immers 
2...LxPe1  3.KxLe1 b2! en promoveert en wit heeft daar geen passende remedie 
tegen. 

Eind 6: Wit wint makkelijk met 1.Dc8+ en zwart is eraan voor de moeite.
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Hoe oud zijn onze leden eigenlijk ?
Hieronder enkele grafiekjes die ons een inzicht kunnen geven over de leeftijdscurve van de leden.
Op de Y-as de aantallen, en op de X-as de leeftijd (op 01 Jan 2015).

In de FIDE grafiek zie je dat de piek van de jeugd ongeveer 3 keer zo groot is als bij de 
volwassenen. In België is dit amper 2 keer !  
Verder zie je dat er in België in tegenstelling met FIDE een gap is bij de 15 tot 30 jarigen. 
M.a.w., veel te veel jongeren haken af wanneer ze jong volwassen worden. 
Stof tot nadenken !? 
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