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Summiere toernooi-kalender 2016

08 okt 10e Schanstoernooi of 9e Criteriumtoernooi
http://www.jeugdschaakcriterium.be/Limburg

Neerpelt

30 okt KBSB Rapid 50+ en 65+
http://ans-loncin.exxoss.com/index.php?page=rapide-seniors

Loncin (Luik)

4 -5 - 11 feb '17 VSF-Jeugdkampioenschap Mechelen

Ter herinnering

De criteria voor Elite jeugdschakers zijn opgesteld, en dit zowel voor universitairen 
als voor het secondair onderwijs. De tekst is te vinden op de VSF-website.

Er wordt een oproep gedaan aan clubs om een schaakinitiatie te geven op een school 
in de buurt van de schaakclub. VSF subsidieert met 100€. Max 5 clubs. 
Kandidaturen worden ingewacht voor 05 Okt. Voorwaarden zie VSF-website.

Er komt dit seizoen een VSF InterLiga Jeugdkamp over 5 speeldagen waarin de 
sterkste jeugdspelers per Liga het tegen elkaar opnemen. 

De VSF Interclub online zal een vorm van correspondentieschaak zijn waarbij de 3 
beste persoonlijke prestaties (BPP) per club de eindrangschikking zullen bepalen. 
Door te rangschikken per BPP heeft iedereen evenveel kans. 
Er worden DGT-klokken voorzien als prijzen. 
Inschrijvingen worden afgesloten op 05 Okt.  Details zie VSF-website.

Wist je dat ? 
- je wist natuurlijk dat je bij de Nationale Interclub geen GSM in je zakken 

mag dragen op straffe van forfait en dit om mogelijke fraude tegen te gaan. Je mag 
hem dus wel op tafel leggen of in een (regen)jas stoppen, maar niet bij je dragen en ... 
hij mag geen geluid maken !
Nieuw, sinds vorig seizoen is dat je bij het afgaan van een eerste GSM-geluid     een   
straftijd van 10 minuten krijgt, en pas bij een 2e geluid heb je een forfait aan je broek.

- er een online-Interscholen ontmoeting Secondair Onderwijs wordt opgestart ? 

- België brons haalde op het WK 65+ te Dresden.  Zie http://schaakfabriek.be/

      Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie

http://www.jeugdschaakcriterium.be/Limburg
http://schaakfabriek.be/
http://ans-loncin.exxoss.com/index.php?page=rapide-seniors
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Strategie

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+qzpp+p'
6-+nzp-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+P+-+P+$
3+P+LwQP+-#
2P+-sN-+P+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

  Zwart aan zet heeft stevig materiaal voordeel 
en wil zijn stukken nu verder activeren en 
denkt hier vooral dat Tf8 of Ta8 een meer 

actievere functie moeten krijgen. 
Er zijn echter nauwelijks open lijnen 

beschikbaar. Zie je een mogelijkheid om Ta8 
meer invloed te verschaffen ZONDER hem te 

verzetten ?

Zwart kan zijn Ta8 proberen te activeren met 
1...a5, gevolgd door 2...a4 en pionruil en een 
open a-lijn forceren.
Zwart doet er inderdaad goed aan van lijnen te 
openen zodat hij zijn "toren tegen loper"-
situatie makkelijker kan verzilveren.

XABCDEFGHY
8-trntr-+k+(
7+p+lwqpzpp'
6p+nsNp+-+&
5+-+-+-+-%
4-zPP+-+-+$
3zP-+-+N+-#
2R+-+LzPPzP"
1+-+QtR-mK-!
xabcdefghy

Kies uit 1.PxPc8 of 1.c5 of 1.Pe4 of 1.Td2

Toen ik deze stelling op het bord had dacht ik 
onmiddellijk aan de vuistregel die zegt "ruil 
niet onnodig stukken als je tegenstander een 
ruimteprobleem heeft".
Het mag duidelijk zijn dat zwart een 
ruimteprobleem heeft omdat Pc8 de 
verbinding van beide torens verhindert en hij 
nauwelijks met zijn stukken iets kan 
aanvangen. Bovendien staat Tb8 voorlopig 
buitenspel omdat Pc8 zijn mobiliteit 
onderbreekt.

Na 1.PxPc8?! wordt zwart in grote mate 
verlost van zijn ruimteprobleem.
Ook de zetten 1.c5 of 1.Td2 laten toe dat 
zwart 1...PxPd6 speelt waardoor Tb8 nadien in 
het spel kan betrokken worden. 

De beste keuze is dus 1.Pe4!? waardoor zwart 
met zijn ruimteprobleem blijft opgescheept.
Enkele zetten later begaf de zwarte stelling 
dan ook onder de witte druk.
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+n+pzpp'
6p+-+psn-wq&
5+p+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+QzP-+NzPP#
2PzP-+LzPK+"
1+R+-tR-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet

Er is een zeker onevenwicht in de 
krachtenverhouding in de stelling omdat de 
zwarte dame op h6 staat en de witte op b3. 
Volgens het principe "val aan waar je sterker 
bent" lijkt het dus logisch dat wit naar iets 
actief zoekt op de Dame-vleugel.
Vandaar dat 1.a4! een juiste strategische keuze 
is. Wit wil daar immers de spanningen 
opdrijven omdat hij daar sterker is. Het valt op 
dat Dh6 werkloos moet toezien.
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NV-punten
Zwakke punten, met name Niet Verdedigde of Nul Verdedigde punten zijn soms een aanwijzing dat 
er tactiek mogelijk is. Even testen ? De oefeningen staan van makkelijk naar moeilijk. 
XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7wQ-+-+p+p'
6-+p+lwqp+&
5+p+-zp-+-%
4-vl-+P+-+$
3+-sN-+N+P#
2-zP-+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

NV 1 : Zwart aan zet.
XABCDEFGHY
8rsn-+-trk+(
7+l+p+p+p'
6p+-+-+p+&
5wq-zpP+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-tR-+-+-#
2P+-wQPzPPzP"
1+-+-mKLsNR!
xabcdefghy

NV 2 : Zwart aan zet
XABCDEFGHY
8r+l+rvlk+(
7+-+-+p+p'
6-+p+qsnp+&
5+pwQ-zp-vL-%
4-+-+P+-+$
3zP-sN-+N+P#
2-zP-+-zPP+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

NV 3 : Wit aan zet

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zppwqn+pzp-'
6-+pzp-sn-zp&
5+-+-zp-+-%
4-+PzPP+-+$
3+-zPL+NvL-#
2P+-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

NV 4 : Wit aan zet
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-sn-wq-zpp'
6-zpl+p+-tr&
5+-zp-zPp+-%
4-+P+-zP-+$
3zPN+-+-zP-#
2-zP-wQL+P+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

NV 5 : Wit aan zet
XABCDEFGHY
8-+r+r+-+(
7+-+-+pmk-'
6p+-+-wq-+&
5+p+Pzp-+-%
4-+-+-sn-zp$
3+-+PsNRzpP#
2PzP-+-+P+"
1+-+Q+R+K!
xabcdefghy

NV 6 : Wit aan zet
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NV 1 Bij wit staan o.a. pion h3 en Pf3 Nul Verdedigd.
Zwart profiteert met 1...Lxh3 en de witte K-stelling wordt open gebroken.

NV 2 Bij wit staan Tc3 en pion d5 Nul Verdedigd.
Zwart wint makkelijk een pion met 1....Lxd5!  (2.DxLd5?? DxTc3+)

NV 3 Bij zwart staan 3 punten Nul Verdedigd: pion c6 - e5 en Pf6. 
Hoe daarvan gebruik maken is de vraag.
Met 1.Dxe5!   DxDe5  2.PxDe5 TxPe5  3.LxPf6   en wit heeft een pion gewonnen.

NV 4 Bij zwart staat pion e5 Nul Verdedigd (3 keer aangevallen en 3 keer verdedigd).
Wit profiteert daarvan met 1.c5! en pionwinst want 1...dxc5? 2.dxe5 Ph5 3.e6! 
PxLg3 4.exPd7+ en stukwinst. Zwart probeerde dan maar 1...Ph5 doch na 2.cxd6 
Dxd6  3.Lxe5 had wit een pion gewonnen.

NV 5 Bij zwart staan Lc6 en De7 op NV. Wit profiteert met 1.Dd6! (dubbelaanval) en 
na 1...DxDd6 (het enige om direct materiaalverlies te vermijden) 2.exDd6 moet 
zwart een stuk offeren om de pionpromotie ongedaan te maken.
Merk op dat 1.Dd8+ niet werkt wegens 1...Kf7! en zwart verliest geen materiaal.

NV 6 Bij zwart staat Pf4 Nul Verdedigd (2 keer aangevallen en 2 keer verdedigd). 
Vandaar dat wit nu kan uitpakken met 1.d4! en hierdoor een belangrijke 
verdediger kan uitschakelen en materiaal winnen.
Merk op dat 1.Pg4 Dg5! weinig oplevert (2.Pxe5?? Dxg2#)

K.S. Pion Aalst organiseert: 1e editie Rapidtornooi in Aalst

Locatie:     zalen van Sint-Paulus: Botermelkstraat 63b te 9300 Aalst.

Tempo:  25min k.o. 

Speeldata: 26/10, 28/12, 22/02, 19/04. 
Elke avond worden er 4 partijen gespeeld.
De wedstrijden vangen aan om 20 uur. 

Aanmelden ten laatste om 19:45 (0479 39 55 80 - info@pionaalst.be)

Inschrijven kan ten allen tijde
Inschrijvingsgeld: 5 euro voor alle 4 van onze rapidavonden

Prijzenpot:  1ste prijs 25euro. 2de prijs 20euro. 3de prijs 15euro.

Meer info op …     http://pionaalst.be/

http://pionaalst.be/ajuintornooi-reglement.php
mailto:info@pionaalst.be
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Partij-analyse
In deze partij-analyse 2 mooie Belgische partijen van het Europese Jeugdkampioenschap 2016.

Vanduyfhuys,Daria (1778) - Pasti,Anna
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 Pf6 4.d4 exd4 5.Pxd4 
Het  Schots  vierpaardenspel  5...Lb4  6.Pxc6 
bxc6 7.Ld3 d5 8.exd5 cxd5 9.0–0 0–0
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zp-zp-+pzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+p+-+-%
4-vl-+-+-+$
3+-sNL+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet

10.h3  veruit  het  meest  gespeelde  is  hier 
10.Lg5, maar hiermee is niet gezegd dat 10.h3 
minderwaardig  is.  10...Lb7  11.Lf4  a6  zwart 
wil  geen  Pb5  toelaten.  12.a3  Lc5  Na 
12...LxPc3   13.bxLc3  zou  wit  een  stevige 
heerschappij  over  de  zwarte  velden  hebben. 
13.Te1 Dd7 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+lzpq+pzpp'
6p+-+-sn-+&
5+-vlp+-+-%
4-+-+-vL-+$
3zP-sNL+-+P#
2-zPP+-zPP+"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet 

14.Le5  mooi  !  Wit  dreigt  nu  de  zwarte 
Koningsstelling  open  te  breken  en  ze  heeft 
haar  loper  op  de  diagonaal  a1–h8  een  iets 
dreigender karakter gegeven. 

14...Dc6  15.Df3  Le7  16.Pe2  Wit  oriënteert 
haar stukken naar de Koningsvleugel zodat ze 
daar een zeker overwicht krijgt. 
16...Pd7 17.Lc3 Pc5 
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+lzp-vlpzpp'
6p+q+-+-+&
5+-snp+-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-vLL+Q+P#
2-zPP+NzPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet 

18.Pd4!  met tempo worden de witte stukken 
actiever opgesteld. 18...Dd7 19.Lf5 Dd8 
XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+lzp-vlpzpp'
6p+-+-+-+&
5+-snp+L+-%
4-+-sN-+-+$
3zP-vL-+Q+P#
2-zPP+-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

De witte stukken staan veel actiever. 
Hoe moet het nu echter verder ? Wit aan zet. 

20.Txe7!! een schitterend kwaliteitsoffer waar 
zelfs  onze  siliconen  vriend  FRITZ  enige 
bedenktijd voor nodig had. 
20...Dxe7  21.Lxh7+  Kxh7  22.Dh5+  Kg8 
23.Pf5 met tempo-aanval op De7 waardoor de 
beter  opgestelde  witte  stukken  nu  de  finale 
doorbraak  forceren   23...De6  24.Lxg7  f6 
25.Dg6 en opgave. Zie diagram 
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XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+lzp-+-vL-'
6p+-+qzpQ+&
5+-snp+N+-%
4-+-+-+-+$
3zP-+-+-+P#
2-zPP+-zPP+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

 De eindstelling. En nu een kleine oefening in 
voorstellingsvermogen. Hoe zou het verder 

gaan na 25...DxPf5 26.DxDf5 KxLg7? 

Er zou dan  27.Dg4+ Kf7 28.Db4 volgen 
waarmee wit een stuk wint door dubbelaanval.

-----------------------------------------
Maes,Tibo (1950) - Sucharda,David 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Pf6 4.e5 Pfd7 5.f4 c5 
6.Pf3 Le7 7.Le3 0–0 8.Dd2 met deze zet geeft 
wit  aan  dat  hij  de  grote  rokade  nastreeft, 
waarna  er  in  principe  een  wederzijdse 
pionnenstormloop op de andere Koning volgt. 
8...b6  9.0–0–0  a5  10.f5!?  De witte  pionnen 
laten  er  geen  gras  over  groeien  en  proberen 
snel de zwarte Koningsstelling open te breken. 
Een strategie die veelbelovend kan zijn omdat 
zwart  nauwelijks  troepen  heeft  op  de 
Koningsvleugel.  10...cxd4  Natuurlijk  geen 
10...exf5 wegens  11.Pxd5         11.Lxd4 Pc6
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+-+nvlpzpp'
6-zpn+p+-+&
5zp-+pzPP+-%
4-+-vL-+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzPPwQ-+PzP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

 Wit aan zet gelooft in zijn aanvalskansen en 
speelt .... 

12.f6!?  Niet zonder risico,  maar aanvallen is 
nu eenmaal makkelijker dan verdedigen denkt 
onze  Belg.  12...gxf6  13.Dh6  de  troepen 
verzamelen  in  de  actiezone.  Er  dreigt  nu 
simpel  Ld3  en  zwart  mag  inpakken.  13...f5 
Nogal  begrijpelijk  dat  zwart  de  stelling  wil 
gesloten houden maar de witte stukken staan 
wel zeer actief. Diagram 
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+-+nvlp+p'
6-zpn+p+-wQ&
5zp-+pzPp+-%
4-+-vL-+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

 Wit aan zet 

14.Pxd5! Mooi gezien dat Pc6 Niet Verdedigd 
staat.  Overigens  had  wit  hier  ook  voor  het 
"rustige"  14.h4! kunnen kiezen omdat er nu 
levensbedreigend Pg5 dreigt. 
14...Pxd4 15.Pxe7+ Dxe7 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+-+nwqp+p'
6-zp-+p+-wQ&
5zp-+-zPp+-%
4-+-sn-+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy
 Hoe sla je Pd4 eraf en waarom ? 

16.Txd4!  De juiste  keuze  want  nu  heeft  wit 
zijn toren geactiveerd en dreigen zowel Pf3 als 
Td4  de  Dh6  te  ondersteunen  in  de  aanval. 
Weer  het  heilig  principe :  stukken maximaal 
activeren,  en  dan  komt  de  rest  wel  vanzelf. 
16...Lb7 17.Pg5 f6 Diagram 
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XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+l+nwq-+p'
6-zp-+pzp-wQ&
5zp-+-zPpsN-%
4-+-tR-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-mK-+L+R!
xabcdefghy

 Wit aan zet 

18.Pxe6! mooi ! Zwart kan dit paard natuurlijk 
niet  slaan  wegens  19.Lc4  en  Dameverlies 
18...Tfc8  Een  gekende  strategie.  Zwart 
probeert de witte aanval af te stoppen door zelf 
een  tegenaanval  te  organiseren.  De  vraag  is 
echter  of  die  aanval  op  tijd  kan  opgestart 
worden. 
19.Pg7 Le4 20.Lc4+ Kh8 21.Ph5 Pxe5 
XABCDEFGHY
8r+r+-+-mk(
7+-+-wq-+p'
6-zp-+-zp-wQ&
5zp-+-snp+N%
4-+LtRl+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy

 Wit aan zet 

22.Thd1   de  laatste  troepen  worden 
geactiveerd  en  Lc4  wordt  aan  zijn  lot 
overgelaten. Diagram 

XABCDEFGHY
8r+r+-+-mk(
7+-+-wq-+p'
6-zp-+-zp-wQ&
5zp-+-snp+N%
4-+LtRl+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy

 Kies uit 22...b5 of 22...PxLc4 of 22...TxLc4.  

Hopelijk zag je vrij snel dat 22...TxLc4??? een 
blunder  is  vanwege  23.Td8+  TxTd8 
24.TxTd8+  DxTd8   25.Dg7#.  Het  enige 
correcte  is  22...PxLc4!? wat  tot  erg complex 
spel  zal  leiden  na  23.Td7  maar  zwart  in  de 
wedstrijd kan houden. 
22...b5? De beslissende fout. Zwart liep al een 
10–tal zetten op een slappe koord en mispakt 
zich nu. Diagram 
XABCDEFGHY
8r+r+-+-mk(
7+-+-wq-+p'
6-+-+-zp-wQ&
5zpp+-snp+N%
4-+LtRl+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy

 Wit aan zet 

23.Td7! Txc4 24.Td8+ en zwart gaat mat. 

Een oude schaker komt somber thuis van een controlebezoek bij de dokter.
"En hoe was het ?"  vraagt  zijn vrouw.

"Niet zo best, ik moet teruggaan en deze keer 
met mijn sigaretten, een urinestaal en wat stoelgang"

"Oh, neem dan je grijze broek, daar zit alles in" 
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Zetdwang wanneer er nog (veel) stukken zijn ....
De meeste gevallen van zetdwang treden op in 
het pionneneindspel. Hierbij enkele 
uitzonderingen waarbij er nog stukken zijn. 
XABCDEFGHY
8-+-+l+L+(
7+-+-mk-+-'
6-+p+-+p+&
5+pzP-mKpzP-%
4pzP-+-zP-+$
3zP-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Wit speelt 1.Le6!! en wint want zwart moet 
zetten. Na 1...Ld7 of 1...Lf7 ruilt wit de lopers 
en kan Ke6 vernietigend binnen dringen. Ook 
na 1...Kf8 of 1...Kd8 dringt de witte Koning 
vernietigend binnen.
XABCDEFGHY
8-sn-+-vl-+(
7+k+-zpr+p'
6-zp-+p+-zP&
5+L+pzP-vL-%
4-zP-zP-zP-+$
3+-tR-+-+-#
2-+-+K+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Victor Soultanbeieff - Louis Ambuhl 
(Brussel 1943)

Wit aan zet

40.Le8!!  Tf5 41.b5!! en zwart heeft niet 1 zet 
die geen materiaal verliest.  Zwart gaf op want 
ook   41...Ka7  42.Tc7+  Ka8   43.Ke3 is  een 
mooie illustratie van verlies door zetdwang.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+p+-'
6-+-+p+k+&
5+-+pzPpzPp%
4-zp-zP-zP-+$
3+-+-+RmK-#
2-zP-+-wQ-zP"
1+-+-tr-+q!
xabcdefghy

Nimzowitsch - Capablanca (New York 1927) 
Zwart zou graag ...Tf1 kunnen spelen omdat 

dit Df2 verjaagt waarna ...Dg1 wint.
Hoe die klus klaren is de vraag ?

De wereldkampioen loste dit vraagstuk op met 
44...Td1! 45.b3 zowat de enige zet die wit nog 
heeft  45...Tc1 en  weer  moet  wit  zetten. 
Bovendien dreigt zwart nu met 46....Tc3 . 
Er volgde  46.Te3 Tf1 en Nimzowitsch gaf op.

Enkele  jaren  voordien  had  diezelfde 
Nimzowitsch  zelf  een  fantastisch  voorbeeld 
van zetdwang op het bord getoverd.
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+q+-zpp'
6p+-vlp+-+&
5+-+p+r+-%
4-zp-zPp+-+$
3+-+lwQ-zPP#
2PzP-vL-trL+"
1+N+-tR-tRK!
xabcdefghy

Saemisch - Nimzowitsch (Kopenhagen 1923)
Overigens het mooiste voorbeeld dat ik ken. 

Zwart aan zet wint door zetdwang.

Met het idioot ogende  25...h6!  komt wit in 
zetdwang  en verliest hij bij elke zet materiaal 
(26.a3 a5 is gewoon uitstel). Wit gaf op.
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Maak geen fouten

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7tr-+-+-+p'
6-+-wq-zpQ+&
5+-+Lzp-+-%
4p+-+-+-+$
3zp-zP-+N+-#
2-+-+-+P+"
1mK-+R+-+R!
xabcdefghy
Fout 1 : Kies uit 1.Pg5 of 1.Lf7 of 1.c4
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-mk-'
6-+-+Lzp-+&
5+-+-zpN+-%
4-+-+-+-+$
3zp-+-+-+-#
2-+r+-+r+"
1mK-+R+-+-!
xabcdefghy

Fout 2 : Kies uit 1...Kg6 of 1...Kh7 of 1...Kf8
XABCDEFGHY
8r+-+k+ntr(
7zpp+l+pzpp'
6-+n+p+-+&
5+-wqpzP-+-%
4-zP-zp-+-+$
3zP-+L+N+-#
2-+P+-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Fout 3 : Kies uit 1...Db6 of 1...Dc3 of 1...De7

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zpp+-+pvlp'
6-+-zp-+p+&
5+lwq-+-+-%
4-+-sN-zPP+$
3+P+-+K+P#
2P+-+N+L+"
1+-+Q+-tR-!
xabcdefghy

Fout 4 : Kies uit 1.Tf1 of 1.Te1 of 1.Dd2
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+-+-+p'
6-+ptR-+-wq&
5+-+-zp-+-%
4-+P+-trP+$
3+P+-+-+-#
2P+-+-+PzP"
1+-+Q+-mK-!
xabcdefghy

Fout 5 : Kies uit 1...Tf6 of 1...Td4
XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zpp+-zp-vlp'
6-+pzp-+p+&
5wq-+-zP-+-%
4-+-+-wQPvL$
3+-sN-+-+-#
2PzPnmKL+-zP"
1tR-+-+-sNR!
xabcdefghy
Fout 6 : Kies uit 1...Lxe5 of 1...PxTa1
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Fout 1 : Met 1.Pg5! brengt wit beslissend een bijkomend stuk in de aanval en nu bezwijkt 
zwart op h7 aangezien 1...fxPg5  2.DxDd6 ook wint. GOED.
Met de blunder 1.Lf7? doet wit een dubbelaanval op Dd6 en pion h7 die zwart 
echter makkelijk met 1...DxTd1+!  2.TxDd1 hxDg6 in zijn voordeel kan 
ombuigen.
Met 1.c4 verstevigt wit zijn centrum en maakt hij geen fout. Aanvaardbaar.

Fout 2 : Na 1...Kg6   2.Ph4+ en 3.PxTg2   ontstaat een stelling met grote remise kansen die 
zwart een licht voordeeltje geeft omdat hij nog 3 pionnen heeft en wit geen. Wit 
zal dus niet kunnen promoveren terwijl zwart dit wel kan proberen. 
Conclusie: klein voordeeltje voor zwart. 
Na 1...Kh7    2.Td7+   (en niet Th1+?)  Kh8!  3.Td8+ Kg7  4.Td7+ Kh8 wordt het 
remise door zetherhaling.
Na 1...Kf8?? blundert zwart omdat er 2.Td8# volgt.
Eindconclusie: als zwart nog wil vechten voor de mogelijke winst speelt hij het 
best 1...Kg6

Fout 3 : 1...Db6 is de beste keuze.
1...Dc3? is een verdoken blunder want na 2.Ld2 blijkt plots dat de zwarte dame 
gevangen zit en na 2...Db2  3.De2 volgt beslissend 4.Tfb1 en materiaalwinst. 
1...De7?! hier staat de Dame in de weg van een normale paardontwikkeling 
(Pge7) en wordt een eventueel 2.b5 ook niet verhinderd. Kortom, deze zet is erg 
passief.

Fout 4 : Op 1.Tf1? volgde mooi 1...LxPe2+! en ik gaf op wegens 2.PxLe2 De3#
Ook 1.Te1? is verloren na 1....LxPe2+  2.TxLe2  Dc3+!  3.Kf2 LxPd4+
De enige juiste zet is 1.Dd2! wat de velden e3 en c3 controleert en weliswaar de 
"afruil"  1...TxPe2  2.PxTe2 LxPe2+  3.DxLe2 DxTg1 toelaat, doch dit geeft wit 
nog behoorlijke remise kansen.    

Fout 5 : Zwart koos hier verkeerd voor 1...Td4?? en kon na 2.DxTd4! opgeven.

Fout 6 : Na 1...Lxe5 staat de Df5 aangevallen. Wit moet dus met de Dame spelen en 
zoekt daarom naar een zwak punt in de zwarte stelling. Hij ziet pion e7 op NV 
staan en speelt dus 2.Dg5! (dreigt mat op e7). Zwart kan dit niet verdedigen met 
2...Lf6? wegens 3.DxDa5 en moet dus 2...Dc7 (Dd8) of 2...0-0 spelen waarna wit 
3.KxPc2 speelt. 
Na 1...PxTa1 heeft zwart materiaal gewonnen en heeft hij net de tijd om de witte 
aanval af te stoppen.
Conclusie: na 1...Lxe5? verliest zwart materiaal, terwijl hij met 1...PxTa1 net 
materiaal wint.

CARLSEN IN KNACK

Wereldkampioen Magnus Carlsen gaf een exclusief interview aan Knack, te lezen in  
de Knack van deze week (28 september - 3 oktober). Daarin vertelt hij onder meer  
over zijn intuïtie bij het schaken, zijn ambitie om nóg beter te worden 
en de periode dat hij als kind in België woonde en zijn tijd toen 
vooral doorbracht met … voetballen. En natuurlijk blikt hij vooruit  
op zijn WK-match tegen Karjakin. Helemaal gerust is hij er niet in:  
‘Wij halen het slechtste in elkaar naar boven.’ 
Een interview dat zeer de moeite waard is.
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Eindspel
XABCDEFGHY
8r+-+k+-+(
7+-+Rvlpzpp'
6p+-+-+-+&
5+-zp-+-+-%
4-zp-+-+-+$
3+-+-zP-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-vL-+-mK-!
xabcdefghy

Kies uit 1.Tb7 of 1.Td1

Positioneel is 1.Tb7 het beste, maar ... hier 
verliest dit door de tactiek want na 1...Td8! 
verliest wit zijn loper  na 2...Td1+ enz.
Conclusie : wit kan hier dus maar best 1.Td1 
spelen.

XABCDEFGHY
8-vL-vl-+-+(
7+-+-+-zp-'
6p+p+-zpk+&
5+P+-+-+p%
4-+-zPP+-+$
3+-zP-+-+P#
2-+-+-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Hoe sla je pion b5 ?
 met 1...axb5 of met 1...cxb5, en waarom ?

Na 1...cxb5! heeft zwart een gevaarlijke 
vrijpion op de a-lijn die lastig kan worden voor 
wit. Wit heeft dan met zijn d4-pion ook wel 
een vrijpion, maar Kg6 kan die makkelijk(er) 
afstoppen.
Na 1...axb5 nijgt de stelling naar gelijkspel 
omdat zwart geen bijzondere troeven heeft.

XABCDEFGHY
8-vL-vl-+-+(
7+-+-+-zp-'
6-+p+-zpk+&
5+p+-+-+p%
4-+-zPP+-+$
3+-zP-+-+P#
2-+-+-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Wat dreigt zwart, en hoe dit pareren ?

Zwart dreigt 1...La5 en pion c3 gaat verloren.
Wit kan dit verhinderen indien hij 1.Ld6 (La5 
2.Lb4) of 1.Lf4 (La5  2.Ld2)  speelt, wat 
toelaat van pion c3 nog net tijdig te 
verdedigen.

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

Wit aan zet.
a. Wat is zijn strategisch (lange termijn) plan ?

b. Zijn tactisch (korte termijn) plan is het 
veroveren van het zwakke beestje op a7. Geef 

3 mogelijkheden om pion a7 te veroveren.

Antwoord:
a. Het strategisch plan van wit is een door-
braak te forceren daar waar hij sterker is. Het 
is duidelijk dat dit de D-vleugel is want hij 
heeft daar een pion meer en de witte stukken 
zijn daar sneller actief dan de zwarte.
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b. De verovering van pion a7 kan na hetzij:
    - 1.La3 (dreigt 2.Lc5) Lf8  2.LxLf8 (of 
Pe5+) KxLf8 3.Pe5 4.Pc6 en 5.Pxa7
    - 1.Pe5+ Ke6 2.Pc6 en 3.Pxa7
    - 1.Pb4 en 2.Pc6 en 3.Pxa7
Ik merk op dat het juiste denkproces er in 
bestaat van eerst de zwakte van a7 te 
"ontdekken" en zich dan af te vragen hoe je die 
kan veroveren, of er van gebruik maken.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+P+-+-'
6-+-+Pmk-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+-+p#
2-+-+r+r+"
1+-+R+K+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Aangezien 1...Td2 2.d8D  TxDd8  3.TxTd8 
niet erg overtuigend is moet zwart op zoek 
naar een betere variant.
Ook 1...Tgf2+  2.Kg1 h2+  3.Kh1 Td2  4.d8D+ 
TxDd8  5.TxTd8 is niet erg overtuigend.

Met 1..Tef2+!  2.Ke1 Tg1+!  3.KxTf2 TxTd1 
is de winst wel een feit.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-zP-+k+p'
6-+-zP-zp-+&
5zpP+-+p+-%
4P+R+-zP-+$
3+-+-+-+-#
2r+-+-trPzP"
1+-+K+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

De kunst om de juiste zet te kiezen heeft hier 
niets te maken met diep rekenen, maar meer 
met het inventariseren van de verschillende 

zinvolle mogelijkheden en het elimineren van 
deze die tot direct verlies leiden.
De mogelijke zinvolle zetten zijn: 
1.c8D of 1.Tc1 of 1.Ke1 of 1.Tc2.
Welke kunnen we elimineren ?
Na 1.c8D is het 1...Tf1#
Na 1.Tc1 is het 1...Tf1#
Na 1.Ke1 volgt 1...Txg2 2.Kf1 Txh2  3.Kg1 en 
er is nog niet direct mat in zicht.
Na 1.Tc2 TfxTc2 2.d7!? Txg2! loopt wit mat 
via Tg1
Conclusie: de enige zet die niet onmiddellijk 
tot mat leidt is 1.Ke1!
Of dit genoeg is om de partij te redden weten 
we niet, maar het is de enige die mat ontwijkt.
XABCDEFGHY
8-+-mk-+-+(
7zppzp-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-zp-mKr+-%
4-+-+-+P+$
3+-+-+-+-#
2-zPP+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Speel je 1.KxTf5 of 1.gxTf5 ? en waarom ?

Het verschil tussen beide opties is:
- enerzijds dat wit zijn vrijpion ofwel op de f-
lijn ofwel op de g-lijn heeft 
- maar het belangrijkste is dat met 1.KxTf5 de 
witte monarch VOOR zijn vrijpion kan 
opmarcheren en zo promotie kan afdwingen 
want Kd8 kan dat niet verhinderen. Na 
1.gxTf5 kan zwart met 1...Ke7 enz. de f-pion 
afstoppen en zullen de zwarte pionnen de 
uitslag van de partij bepalen.

Wat betekent dit in aantal zetten ?
Na 1.KxTf5 kan wit met 2.Kg6 - 3.g5- 4.Kh7 - 
5.g6 -6.g7 - 7.g8D+ (schaak!)  promoveren.
Hoever staat zwart dan is de vraag. Zwart kan 
1...a5 - 2...b5 - 3...a4 - 4...b4 - 5...a3  6...a2  en 
nu kan 7...a1D niet want Kd8 staat schaak.

Conclusie: wit wint met 1.KxTf5  terwijl met 
1.gxTf5 zwart de betere kansen heeft omdat 
wit's enige troef (de vrijpion) wordt afgestopt 
door de zwarte Koning.
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Overzicht VSF-aansluitingen per club(nummer)
          Op 15 sep 2016 waren er in totaal 2833 
          VSF-aansluitingen, waarvan 821 jeugdspelers.. 

      Een overzicht per Liga en club(nummer).
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aantal VSF-leden per club op 15/09/2016

  Jeugd Adults Totaal
Antwerpen 256 587 843
Limburg   83      216 279
Oost-Vl 261 653 914
Vl-Br&Brl  97 210 307
West-Vl 124 366 490

aantal 
leden

Club
nummer


