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Summiere toernooi-kalender 2017

23 en 30 Dec 
en 06 Jan

1e Open Rapid KGSRL Gent

27 en 28 Dec 10e Jeugdcriterium Brugge
20 Jan Vlaams Schoolkampioenschap Lager Ond

tom.piceu@gmail.com
Turnhout

21 Jan Vlaams Schoolkampioenschap Second Ond
tom.piceu@gmail.com

Turnhout

24 Feb
03 - 04 Mar

VSF-Jeugdkampioenschap 2018 Mechelen

VSF-schakers hebben matig aandacht voor Karina     
.

Ter herinnering, de Belgisch Kampioene  Karina Gulieva (11 jaar) is met haar ouders illegaal in 
België. Ze mogen hier dus niet werken en ze zitten nu in financiële problemen. VSF heeft daarom 
op 15 november een solidariteitsactie gestart met als doel voldoende middelen in te zamelen.
De vooropgestelde doelstelling van 6000€ is echter jammer genoeg niet gehaald.

Een klein overzichtje van de ontvangsten:

- op 01 dec stond de teller op 876€
- vandaag 15 dec werd in totaal voor 1756€ aan steun gestort.

 - 10 clubs (of 11% van het totaal aantal Vlaamse clubs) leverden een bijdrage 
met in totaal 750€ (Knokke - Zwarte Dame - Temse - O'Kelly - Tielt - Wervik - 
Izegem - Torrewachters - Mechelen - Wachtebeke). 

- Er waren gelukkig ook nog 34 individuele bijdragen (of bijna 2% van de volwassenen) voor een 
totaal van 1006€.
  (8 x 2€     6 x 10€     5 x 20€     2 x 25€     1 x 30€     9 x 50€     1 x 100€     1 x 200€)  

- In totaal is er nu 1800€ in 4 schijfjes (200 - 200 - 400 - 1000) overgemaakt aan de familie.

 Storten kan nog steeds op   IBAN BE52 9731 7372 4509. Mededeling: Karina

      Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie
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Alekhine of Aljechin (deel 4: 1939 -1946)
"Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen!", is de bekende rede van Hitler op 01 september 1939 
die de inval in Polen moest rechtvaardigen.  Op 03 september verklaren Frankrijk en Engeland  de 
oorlog aan Duitsland, maar ... er volgen geen militaire acties en men laat nazi-Duitsland maar 
begaan in Polen. De zogenaamde "drôle de guerre".

De beste schakers van de wereld zitten op dat ogenblik op de Schaakolympiade te Buenos Aires in 
Argentinië, en dit wereld gebeuren leeft daar natuurlijk ook mee. Aljechin, ploegkapitein van de 
Franse ploeg weigert bijvoorbeeld de hand te schudden van Eliskases, de Duitse ploegkapitein en 
dit zal hem later een tijdje achtervolgen.
Eens terug in Frankrijk wordt Aljechin opgeroepen in het (reserve)leger waar hij op de vertaaldienst 
werkt. Bij de kapitulatie in juni 1940, bevindt hij zich in het zuiden van Frankrijk en mogelijk is hij 
later bereid geweest om met de Nazi’s samen te werken om zijn (joodse ?) vrouw en hun 
eigendommen te beschermen.1  
In april 1941 wil hij via Lissabon emigreren naar Amerika maar hij krijgt geen inreisvisum, 
waarschijnlijk wegens anti-joodse artikels die onder zijn naam in Parijs zijn verschenen. 
Hij keert terug naar het bezette Parijs en in het verdere verloop van de oorlog verhuist hij nog naar 
Krakau en in 1942 naar Praag. In die periode neemt hij deel aan enkele Duitse toernooien, waar 
gezien de oorlogsomstandigheden een groot deel van de wereldtop echter niet op aanwezig kan zijn.
Een taaie tegenstander op die toernooien is de Duitse tiener Klaus Junge die amper 18 jaar oud is, 
en ook Nazi-officier zal worden en 3 weken voor het einde van de oorlog zal sneuvelen (1945). 
Aljechin (bijna 50 jaar oud) speelt ondertussen zijn beste schaak niet meer en heeft in de 
oorlogsomstandigheden financiële zorgen.
In 1943 reist hij via Parijs naar Madrid om daar een toernooi te spelen. Daar aangekomen wordt hij 
ziek en zal hij het Iberische schiereiland niet meer verlaten. Zijn vrouw krijgt geen toelating om 
nazi-Duitsland te verlaten en Aljechin moet alléén door het leven.
Hij komt er aan de kost met simultaan- en blindvoorstellingen en deelnames aan de  plaatselijke 
toernooien.

Na het beëindigen van WO II begint FIDE in 1946 een match te plannen om de wereldtitel tussen 
Aljechin en Botvinnik. In die periode stelt de Franse schaakbond echter op aanvraag van de Engelse 
schaakbond een onderzoek in i.v.m. zijn mogelijke samenwerking met het Duitse Rijk.
Aljechin zal o.a. ook verweten worden niet te zijn tussengekomen bij het oppakken en opsluiten in 
concentratiekamp van collega schaker Przepiorka. Op het internet lees ik echter dat deze joodse 
schaker reeds erg vroeg in de oorlogsjaren opgepakt en gedood was en dat Aljechin daar dus niets 
meer had kunnen aan doen.

Op 23 maart 1946 bestelt Aljechin het avondeten op zijn hotelkamer in Lissabon en .... de volgende 
morgen wordt hij dood aangetroffen in zijn zetel. De doodsoorzaak blijft mysterieus, maar 
aangezien hij geen kerkelijke begrafenis kreeg en zijn begrafenis slechts na 23 dagen plaats vond, 
veronderstelt men dat hij zelfmoord pleegde. Hij werd aanvankelijk begraven op het kerkhof te 
Lissabon "Straat 4, op de hoek met de zijstraat 29" en later in 1956 op kosten van de FIDE 
overgebracht naar de begraafplaats Montparnasse te Parijs. 

Epiloog:
December 1972. Ik ben 18 jaar en studeer in Brussel. Er wordt me gevraagd om in een rusthuis  
eens tegen een oude man te schaken. Hij is diep in de 80, nog goed bij verstand, maar hij heeft de  
ziekte van Parkinson waardoor ik de meeste zetten voor hem uitvoer. Hij wint elke partij van mij en  
vertelt me in gebrekkig Frans dat hij een Rus is die gevlucht was na de Russische Revolutie en in  
Rusland ooit nog tegen de grote Aljechin had gespeeld.  Tot mijn spijt kan ik die man zijn naam niet  
meer achterhalen, maar door hem voel ik me toch een beetje verbonden met Aljechin.

1 Dit zijn veronderstellingen die na de oorlog de ronde doen, zonder dat men ze vandaag echter 
hard kan maken.
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Aljechin tegen Klaus Junge
Zoals je kon lezen op de vorige pagina had Aljechin in 1942 heel wat concurrentie van de Duitse 
tiener Klaus Junge, amper 18 jaar oud (°1924). Klaus Junge speelt zo sterk dat sommigen in hem 
een nieuwe wereldkampioen zien. Junge is echter Duits-officier geworden en zal jammer genoeg in 
1945 nog zinloos sneuvelen.

Er volgen nu 2 mooie partijen tegen Junge. De eerste partij werd gespeeld in Lublin-Warschau 
1942. De tweede kreeg de schoonheidsprijs in het toernooi te Praag 1942.

Alekhine, Alexander - Junge, Klaus
Lublin-Warschau 1942

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6 5.0–0 
Le7 6.De2 vandaag is de hoofdvariant 6.Te1
6...b5  7.Lb3  0–0  8.c3  d5!?  een  interessant 
pion-offer. 
9.d3 Aljechin bedankt voor de pion omdat hij 
9.exd5  Pxd5   10.Pxe5  Pf4   11.De4  PxPe5 
12.DxTa8?  Dd3!  ziet  wat  13...Pe2+  14.Kh1 
Pg3+ dreigt met voordeel van zwart. 
9...dxe4 vandaag speelt men 9...Lb7 of 9...Te8 
10.dxe4 Lg4 11.h3 Lh5 12.Lg5 Pe8 13.Lxe7 

XABCDEFGHY
8r+-wqntrk+(
7+-zp-vLpzpp'
6p+n+-+-+&
5+p+-zp-+l%
4-+-+P+-+$
3+LzP-+N+P#
2PzP-+QzPP+"
1tRN+-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

13...Lxf3!?  Na  13...DxLe7  komt  er  immers 
14.g4! Lg6 en die loper is levend begraven.
14.Dxf3  Pxe7  dit  verhindert  15.Ld5  en  laat 
eventueel c7-c5 of Pg6-Pf4 toe. 
15.Td1 Pd6 16.Pd2 c6  Zwart is voorzichtig, 
maar  mogelijk  waren 16...Pg6 of 16...c5 iets 
beter. 
17.Pf1 op weg naar e3 of g3. 
17...Dc7 uit de invloedslijn van Td1. 
18.a4 Tad8 19.Pg3 Pec8 op weg naar b6.
20.axb5 Wit activeert Ta1. 
20...axb5 21.Pf5 Pb6 22.De3 Pxf5 23.exf5 

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7+-wq-+pzpp'
6-snp+-+-+&
5+p+-zpP+-%
4-+-+-+-+$
3+LzP-wQ-+P#
2-zP-+-zPP+"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

23...c5?!  Beter  was  de  centralisatie  van  het 
paard met 23...Pd5!  Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7+-wq-+pzpp'
6-sn-+-+-+&
5+pzp-zpP+-%
4-+-+-+-+$
3+LzP-wQ-+P#
2-zP-+-zPP+"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

24.f6!  Zwart moet nu erg op zijn hoede zijn 
want  er  dreigt  nu  25.Dg5  g6   26.Dh6  en 
27.Dg7 mat. 

24...gxf6 Diagram 
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XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7+-wq-+p+p'
6-sn-+-zp-+&
5+pzp-zp-+-%
4-+-+-+-+$
3+LzP-wQ-+P#
2-zP-+-zPP+"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Hoe zet je de aanval verder ? 

25.Dh6! maar ook 25.Lc2 was goed genoeg. 
25...f5?? Zwart maakt een beslissende fout en 
het einde is nu nabij. Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7+-wq-+p+p'
6-sn-+-+-wQ&
5+pzp-zpp+-%
4-+-+-+-+$
3+LzP-+-+P#
2-zP-+-zPP+"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

26.Lxf7+!!  Zeer  mooi.  De hoofdbedoeling is 
een verdediger van Td8 weg te lokken. 
26...Dxf7 27.Txd8 Pa4 28.b3 en zwart gaf op.

De nu volgende partij werd gespeeld op 16 dec 
1942 in Praag, dus net 75 jaar geleden ! 
Het is een partij uit de 11e en laatste ronde en 
Junge staat aan de leiding met 1 punt 
voorsprong op Aljechin. 
Aljechin zet nu alles op alles om zijn jonge 
tegenstander alsnog te verslaan om zo nog 
samen met hem bovenaan te eindigen.
Het wordt een mooie aanvalspartij die de 
schoonheidsprijs kreeg.

Alekhine, Alexander - Junge, Klaus 
Praag 1942, 16 dec (11)

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pf3 Pf6 4.g3 Wit kiest voor 
een Katalaanse opstelling. 
4...dxc4  5.Da4+  Pbd7  6.Lg2  a6  7.Dxc4  b5 
8.Dc6  Tb8  9.0–0 Lb7  10.Dc2  c5  11.a4  een 
typische zet die de a-lijn dreigt te openen. 
11...Lxf3 Zwart gaat in op het pion-offer.
12.Lxf3  cxd4  13.axb5  axb5  14.Td1  Db6 
15.Pd2 e5 16.Pb3 Pc5 17.Pxc5 Lxc5 Diagram 

XABCDEFGHY
8-tr-+k+-tr(
7+-+-+pzpp'
6-wq-+-sn-+&
5+pvl-zp-+-%
4-+-zp-+-+$
3+-+-+LzP-#
2-zPQ+PzP-zP"
1tR-vLR+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

18.Ta6!? een fenomenale zet die alles op alles 
zet.  Wit  krijgt  nu  als  compensatie  voor  zijn 
gedurfd  kwaliteitsoffer  interessante  aanvals-
kansen op Ke8.
Ik kan me niet  voorstellen dat Aljechin alles 
heeft doorgerekend, maar zijn geloof in eigen 
aanvalskunnen moet hem overtuigd hebben.
18...Dxa6 19.Dxc5 Diagram 

XABCDEFGHY
8-tr-+k+-tr(
7+-+-+pzpp'
6q+-+-sn-+&
5+pwQ-zp-+-%
4-+-zp-+-+$
3+-+-+LzP-#
2-zP-+PzP-zP"
1+-vLR+-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 
Speel de beste verdedigingszet. 
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19...De6!  Zwart kan pion e5 met Pd7 of met 
De6 verdedigen. Na 19...Pd7? 20.Lc6! gaat het 
echter snel bergaf. 
20.Lc6+ Pd7 21.Lxd7+ Diagram 

XABCDEFGHY
8-tr-+k+-tr(
7+-+L+pzpp'
6-+-+q+-+&
5+pwQ-zp-+-%
4-+-zp-+-+$
3+-+-+-zP-#
2-zP-+PzP-zP"
1+-vLR+-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

21...Kxd7  de enige juiste keuze aangezien er 
op 21...DxLd7?  22.Dxe5+ en 23.DxTb8 volgt.

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-tr(
7+-+k+pzpp'
6-+-+q+-+&
5+pwQ-zp-+-%
4-+-zp-+-+$
3+-+-+-zP-#
2-zP-+PzP-zP"
1+-vLR+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

Aangezien  het  acrobatische  22.Lf4 Thc8 
23.Dxe5 DxDe5 24.LxDe5 Tb6 25.Txd4+ Ke6 
26.Lxg7  slechts  een  min  of  meer  gelijk 
eindspel geeft en Aljechin moet winnen, kiest 
hij ervoor om de Dames op het bord te houden 
en speelt hij ...

22.Da7+ de partij wordt nu heel erg scherp en 
elk  misstap zal  beslissend zijn.  Wit  moet  nu 
vooral de juiste aanvalszetten vinden en hopen 
dat zwart dan ergens een foutje maakt.

22...Kc6 Diagram 

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

Wit aan zet. 

Een heel verraderlijke stelling. Met wit wil je 
de stelling verder openen, maar dit is niet zo 
eenvoudig. Intuitief dacht ik aan 23.e3, maar 
dan gaat Da7 verloren na 23...Ta8!. 
Wit moet dus erg goed op zijn hoede zijn want 
de mogelijke weg naar winst ligt op een heel 
smal pad.
23.Ld2!  een  rustige  ontwikkelingszet  die 
toelaat dat Td1 kan deelnemen aan de aanval. 
Het belangrijkste is dat de dreiging 23...Ta8 nu 
volledig ontkracht is wegens 24.Tc1+.
23...Thc8  bijkomende  verdedigers  rukken  in 
allerijl aan. Diagram.

XABCDEFGHY
8-trr+-+-+(
7wQ-+-+pzpp'
6-+k+q+-+&
5+p+-zp-+-%
4-+-zp-+-+$
3+-+-+-zP-#
2-zP-vLPzP-zP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

24.e4!  een  heel  moeilijke  zet  omdat  hij  erg 
traag is  en er  blijkbaar  weinig aanvalskracht 
van uit gaat. Het sterke is evenwel dat hij veld 
d5 controleert wat Kc6 nu in het nauw brengt. 
24...Db3  Zwart  had  nauwelijks  nog  een 
speelbare zet. Wit zet nu het slotoffenssief in.
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XABCDEFGHY
8-trr+-+-+(
7wQ-+-+pzpp'
6-+k+-+-+&
5+p+-zp-+-%
4-+-zpP+-+$
3+q+-+-zP-#
2-zP-vL-zP-zP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

25.Ta1 In tegenstelling tot wat iedereen denkt 
loopt  de  toren  naar  de  a-lijn  omdat  wit  zo 
stukkenruil ontwijkt. 25...b4 Diagram 

XABCDEFGHY
8-trr+-+-+(
7wQ-+-+pzpp'
6-+k+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-zp-zpP+-+$
3+q+-+-zP-#
2-zP-vL-zP-zP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Aljechin kondigt nu mat in 7 aan. Hoe ?

26.Ta6+ Kb5 27.Ta5+ Kc6 Diagram 
XABCDEFGHY
8-trr+-+-+(
7wQ-+-+pzpp'
6-+k+-+-+&
5tR-+-zp-+-%
4-zp-zpP+-+$
3+q+-+-zP-#
2-zP-vL-zP-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

28.Dc5+  Kd7  29.Ta7+ en  opgave  want  er 
volgt onvermijdelijk (direct of met uitstel) De7 
mat.

------------------------------------

Tot slot enkele fragmenten uit andere partijen 
die hij in 1942 tegen diezelfde Junge speelde.

Junge - Aljechin (Salzburg 1942)
XABCDEFGHY
8-+-+rvlk+(
7zpp+-+q+-'
6-+p+-+-zp&
5+-+-+pzp-%
4-+PzP-+n+$
3zP-+Q+-vL-#
2-zP-+-sNPzP"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

29...Pe3 30.Te1 f4 31.Ph3 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+rvlk+(
7zpp+-+q+-'
6-+p+-+-zp&
5+-+-+-zp-%
4-+PzP-zp-+$
3zP-+Qsn-vLN#
2-zP-+-+PzP"
1+K+-tR-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

31...fxg3  met  stukwinst  want  na  32.TxPe3? 
gxh2! promoveert deze pion.  
32.hxg3  Dh7  33.Pf2  Te7  34.Kc1  Dxd3 
35.Pxd3 Pxc4 0-1
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Junge -Aljechin (München 1942)
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+-+pzp-'
6-+l+p+-zp&
5wq-zp-zP-+-%
4-+L+-+-+$
3zPP+Q+PzP-#
2-+N+-+-zP"
1+-vl-+-mK-!
xabcdefghy

Wat na 30...Lxa3  31.Dd6 Ld5  32.Db8+ Kh7 ?

Dan 33.Ld3+ g6  34.Df8!  en  wint.  Aljechin 
speelt daarom  30...Lb2 31.f4 en nu 31...Lxa3

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+-+pzp-'
6-+l+p+-zp&
5wq-zp-zP-+-%
4-+L+-zP-+$
3vlP+Q+-zP-#
2-+N+-+-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

32.Pxa3?! sterker is 32.f5!? met druk op Kg8. 
Merk op dat er nu op 32...Dd6?! Le4! volgt.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+-+pzp-'
6-+l+p+-zp&
5wq-zp-zP-+-%
4-+L+-zP-+$
3sNP+Q+-zP-#
2-+-+-+-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

32...De1+! beter dan 32...DxPa3 33.Dd8+ Kh7 
34.Ld3+  g6  35.Lxg6+  fxg6  36.Dc7+  en  wit 
geeft eeuwig schaak. 
33.Df1  De3+  34.Df2  Dc1+  35.Df1  Dxa3 
waarbij  zwart  het  betere  eindspel  heeft  want 
een pion meer en gelijke lopers.

Alekhine - Junge (Salzburg 1942)
XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-+-+pzpp'
6-+-+-vl-+&
5+PsN-wq-+-%
4-zP-+N+-+$
3+-+-wQP+-#
2-+-+-+PzP"
1tr-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Kies uit 34.TxTa1 of  34.Tf1.

Een makkie want 34.TxTa1?? is  een blunder 
wegens 34...DxTa1+  35.Kf2 Ld4! en Dame-
verlies.  Er  volgde dus  34.Tf1 Td8 35.Pxf6+ 
Dxf6  36.b6  Txf1+  37.Kxf1  Dxb6  38.De4 
Db5+ 39.Kf2 Te8 40.Dd4 Db6 41.Pb3 

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-+-+pzpp'
6-wq-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-zP-wQ-+-+$
3+N+-+P+-#
2-+-+-mKPzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Na  het  voor  de  hand  liggende  41...DxDd4 
42.PxDd4 Tb8  kan  wit  met  43.b5  voorlopig 
zijn  b-pion  verdedigen.  Na  het  sterkere 
41...Tb8! verliest wit deze pion en zal Aljechin 
het  onderspit  delven in het ontstane eindspel 
Paard tegen Toren met elk 3 pionnen. 
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Aljechin speelt blind
Om aan de kost te komen speelt Aljechin tal van simultaan- en blindpartijen in zijn laatste jaren.
Hierbij een leuk blind-partijtje dat hij in december 1945 in Teneriffe speelde.

Aljechin - Sufico
1.e4  e5  2.d4  exd4  3.c3  dxc3  4.Pxc3  Lb4 
5.Lc4 De7 6.Pge2 Pf6 7.0–0 0–0 8.Lg5 De5 
9.Lxf6 Dxf6 10.Pd5 Dd6 Diagram 

XABCDEFGHY
8rsnl+-trk+(
7zppzpp+pzpp'
6-+-wq-+-+&
5+-+N+-+-%
4-vlL+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+NzPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Aljechin "ziet"  dat  Lb4 Nul  Verdedigd is  en 
zet nu de enige verdediger van Lb4 onder druk 
met ...
11.e5 Dc5 12.Tc1 Da5 Diagram 

XABCDEFGHY
8rsnl+-trk+(
7zppzpp+pzpp'
6-+-+-+-+&
5wq-+NzP-+-%
4-vlL+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+NzPPzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

13.a3  Aljechin  zag  immers  dat  Lb4  geen 
vluchtvelden meer had. 
13...Lxa3 14.bxa3 c6 15.Pe7+ Kh8 Diagram 

XABCDEFGHY
8rsnl+-tr-mk(
7zpp+psNpzpp'
6-+p+-+-+&
5wq-+-zP-+-%
4-+L+-+-+$
3zP-+-+-+-#
2-+-+NzPPzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

16.Dd6  een  multi-purpose zet.  Hij  verdedigt 
pion  a3,  blokkeert  pion  d7  en  dus  ook  de 
zwarte ontwikkeling en dreigt Tf8 te winnen 
met Pg6+. 
16...Dd8 Zwart verdedigt snel Tf8. 
17.Pd4 bijkomende troepen rukken op. 
17...b6 18.Tc3 en nog een belangrijke gast die 
op het feestje wil zijn. 
18...c5 19.Pdf5 La6 Diagram 

XABCDEFGHY
8rsn-wq-tr-mk(
7zp-+psNpzpp'
6lzp-wQ-+-+&
5+-zp-zPN+-%
4-+L+-+-+$
3zP-tR-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Aljechin zag het blind, zie jij het ook ? 

20.Dg6!! en zwart gaf op want alles loopt mat.
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Een trein probleem
In het vorige nummer gaf ik een algebraische oplossing, maar Luc Pattyn stuurde me een grafische 
oplossing die veel eenvoudiger en efficiënter  is. Kijk je even mee ?

- op een grafiek van afstand (horizontaal) en tijd (verticaal) volgen beide treinen een schuine 
rechte (snelheid).

- laat X de tijd zijn die nodig is om het 
kruispunt te bereiken.

- de ene trein komt 40 min na het kruisen in 
het station aan, de tweede trein moet nog 90 
min rijden.

- uit die grafiek gaan we nu enkele driehoeken 
gebruiken en vandaar dat we nu letters plakken 
op de hoekpunten.

-we zien nu dat :
    - de driehoeken KEA en KFC gelijkvormig 
zijn (want gelijke hoeken), dus KE/KF=EA/FC
    - de driehoeken KED en KFB gelijkvormig 
zijn (want gelijke hoeken), dus KE/KF=ED/FB 

- of dus  EA/FC=ED/FB  
  of dus        X/90 = 40/X  dus    X2 =3600  

              of dus   X = 60.
De treinen kruisen elkaar dus na 60 min ! 

- de totale rijtijden zijn dus 100 en 150 
minuten, de snelheden 60km/h en 40km/h.

C

D

E        K F

A B

Boekbespreking
Hugo Roman

Het kleurigste schaakboek wat ik ooit in handen kreeg, maar 
vol scheve schaakstukken en pijlen en meer was er niet nodig 
om me de andere kant op te laten kijken in de schaakwinkel.

Ten onrechte, zo bleek weer. Kasparov betoogt hier dat 
patroonherkenning essentieel is en dat paardvorken, X-ray-
schaak en penningen de sleutelelementen zijn voor tactisch 
spel. Uiteraard wordt meer besproken, in wat je een korte 
cursus zou kunnen noemen voor de volwassene of 
jeugdspeler, die de regels kent en meer wil, zeker indien niet 
bekend met de Stappenmethode (en zelfs dan!). 

Oude en recente fragmenten, waaruit blijkt dat ook de betere spelers flinke fouten maken. 
Het boek eindigt met 58 opgaven.  Toch aan te bevelen!
Everyman Chess 2010  96 blz.
ISBN: 978-1-85744-626-5   Googelbaar!  
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Aljechin opening
De openingszet 1.e4 Pf6 bestaat al sinds de 
19e eeuw, maar was toen "onregelmatig".
Het is pas toen Aljechin het voor het eerst in 
een officiële partij gebruikte tegen Steiner in 
Budapest 1921, dat men deze opening zijn 
naam gaf. Hierbij een mogelijke zijvariant 
voor wit uitgewerkt, die weinig kennis vereist. 
Eerst de "theorie" en dan enkele voorbeelden.

1.e4 Pf6  2.e5 Pd5 en nu  3.Pc3 en na 
3...PxPc3 4.dxPc3                 Diagram =>

heeft zwart nu 2 grote opties,  4...d6 of 4...d5. 
De zet 4...Pc6 leidt meestal tot zetverwisseling

 
XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zppzppzppzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-zP-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQmKLsNR!
xabcdefghy

----------------------
Variant 4...d6:

4...d6  5.Pf3  Pc6  6.Lb5  Ld7  7.De2! een 
belangrijke  zet  die  Lb5  en  e5  verdedigt  en 
eventueel 0-0-0 toelaat. 7...e6 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zppzpl+pzpp'
6-+nzpp+-+&
5+L+-zP-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzPP+QzPPzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

8.Lf4 a6 9.Lxc6 Lxc6 10.0–0–0 Le7 11.Pd4 
en zwart komt moeilijk uit de omklemming.

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+pzp-vlpzpp'
6p+lzpp+-+&
5+-+-zP-+-%
4-+-sN-vL-+$
3+-zP-+-+-#
2PzPP+QzPPzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

fout is overigens  11...Lxg2? 
wegens  12.Thg1 Lc6 13.Txg7 Dd7 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+pzpqvlptRp'
6p+lzpp+-+&
5+-+-zP-+-%
4-+-sN-vL-+$
3+-zP-+-+-#
2PzPP+QzP-zP"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy

14.Txf7! en wint.

Variant 4...d5:

4...d5 een minder gespeelde variant. 
Hier  spelen  we  5.Df3!? met  als  doel  het 
bemoeilijken van de ontwikkeling van Lc8 en 
de eigen grote rokade voor te bereiden.

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zppzp-zppzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+pzP-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+Q+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vL-mKLsNR!
xabcdefghy

en na zowel 5....Pc6 of 5...c6 of 5...c5 of 5...g6 
volgt steeds 6.Lf4 en nadien 7.0-0-0.
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Enkele voorbeeldpartijen:

Variant 4...d6

Keres, Paul - Schmid, Lothar 
Zurich  (5), 1961
1.e4 Pf6 2.e5 Pd5 3.Pc3 Pxc3 4.dxc3 d6 5.Pf3 
Pc6 6.Lb5 Ld7  7.De2! ter voorbereiding van 
grote rokade en verdediging Lb5 en pion e5.  

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zppzplzppzpp'
6-+nzp-+-+&
5+L+-zP-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzPP+QzPPzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

7...dxe5 8.Pxe5 Pxe5 9.Dxe5 c6 10.Lc4 Db8 
11.De4 e6 12.Lg5 h6 13.Lh4 Ld6 14.0–0–0 
Dc7 15.Dd4 Le5 16.Dc5 Lf6 17.Lxf6 

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zppwql+pzp-'
6-+p+pvL-zp&
5+-wQ-+-+-%
4-+L+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

 met voordeel voor wit 

Er volgde nog 17...Df4+ 18.Td2 gxf6 19.Thd1 
b6  20.Dh5  0–0–0  21.La6+  Kc7  22.g3  Df5 
23.Dxf7  e5  24.Td6  Th7  25.Txc6+  Kb8 
26.Dd5  Dxf2  27.Dd6+  Ka8  28.Lb7+  Kxb7 
29.Tc7+ 1–0

Markland (2405) - Kortschnoj (2650)
EU-chT (Men) Bath (1), 06.07.1973
1.e4 Pf6 2.e5 Pd5 3.Pc3 Pxc3 4.dxc3 d6 5.Pf3 
Pc6  6.Lb5  Ld7  7.De2 Pxe5  8.Pxe5  dxe5 
9.Dxe5 f6 10.Dh5+ g6 11.De2 e5 12.Le3 Ld6 
13.0–0–0 b6 14.f4 0–0 15.fxe5 Lxb5 16.Dxb5 
fxe5 17.Lh6 Tf7 18.Dd5 De8 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+q+k+(
7zp-zp-+r+p'
6-zp-vl-+pvL&
5+-+Qzp-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

 Wit aan zet heeft positioneel voordeel. 

Variant 4...d5

Adams (2660) - Agdestein (2595)
Oslo (2), 1994
1.e4  Pf6  2.e5  Pd5  3.Pc3  Pxc3  4.dxc3  d5 
5.Df3!? c6 6.Lf4 Lf5 7.0–0–0 e6 Diagram 

XABCDEFGHY
8rsn-wqkvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+p+p+-+&
5+-+pzPl+-%
4-+-+-vL-+$
3+-zP-+Q+-#
2PzPP+-zPPzP"
1+-mKR+LsNR!
xabcdefghy

8.Dg3 of 8.Pe2 en 9.Pd4 lijkt ook sterk. 
8...h6 9.h4 Da5 10.Kb1 b5 11.Pf3 c5 12.h5 
Pa6 13.Ph4 Lh7 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zp-+-+pzpl'
6n+-+p+-zp&
5wqpzppzP-+P%
4-+-+-vL-sN$
3+-zP-+-wQ-#
2PzPP+-zPP+"
1+K+R+L+R!
xabcdefghy

14.Dg4 erg agressief. Rustiger is 14.Ld3.  
14...b4 15.Ld2 c4 16.Pg6 Tb8 en wit won het 
tactisch kluwen. 



 Vlaanderen Schaakt Digitaal                        15-12-2017                                                   pagina  13

Aljechin in het eindspel
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+p+&
5+-+-+lmKP%
4p+-+-+-+$
3sN-+-+-mk-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Rellstab, Ludwig Sr - Alekhine, Alexander
Salzburg, 1943
Zwart aan zet.

62...gxh5! Wit kan Lf5 immers niet slaan want 
dan loopt de h-pion door. 
63.Kxh5  Wit  heeft  nu  een  eindspel  bereikt 
waarbij zwart de verkeerde loper heeft om de 
randpion  (a4)  te  helpen  promoveren.  Zulke 
eindspelen  zijn  dan  ook  remise  ALS  de 
verdedigende  Koning  tijdig  in  het 
promotiehoekveld  geraakt,  maar  Aljechin  zal 
dit natuurlijk verhinderen.
63...Ld3 Dit verlamt Pa3. 
64.Kg5 Kf3 65.Kh4 Ke3 66.Kg3 Kd2 67.Kf4 
Kc3 68.Ke3 La6 69.Pb1+ Kb2 en opgave.

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

Alekhine, Alexander - Opocensky, Karel
Praag (7), 1943
 Wit aan zet. 

45.h4!  Wit  dreigt  met  een  verwijderde 
vrijpion. Fout is  45.Kf5? wegens 45...Kd5 en 
beide partijen halen samen een Dame.
 45...Ke6 46.h5 a6 47.a4 a5 Diagram 

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

Alekhine, Alexander - Opocensky, Karel 
Praag (7), 1943

Wit aan zet. Makkelijk. 

48.h6  en  zwart  gaf  op.  Uiteraard  is  48.g6?? 
een blunder omdat 48...hxg6  49.hxg6 Kf6 enz. 
remise  wordt  omdat  a4  een  randpion  is  en 
zwart die tijdig kan afstoppen.

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

Alekhine, Alexander - Stoltz, Goesta
Salzburg (9), 1942

Wit aan zet. 

58.Te6!  Dit  forceert  pionwinst  of  torenruil 
waarna wit het betere pionneneindspel heeft.
58...Txe6  59.fxe6  a5  60.Kxh6  a4  61.g5  a3 
62.g6 a2 63.g7+ Ke7 64.g8D a1D en wit won 
dit Dame-eindspel. 
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Aljechin foto's

                 Wereldkampioenschap 1927
         Alekhine - Capablanca

in 1909

      Wereldkampioenschap tegen Euwe

Klaus Junge           Aljechin        Praag 1942

            Overleden op 24 maart 1946          Parijs , begraafplaats Montparnasse 
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Een ideetje voor de Kerstmaaltijd
 Eend op Ierse wijze

Voor 6 personen :   Grote eend   -   2 flessen Ierse whisky   -    spekreepjes

De oven verwarmen op 180°C, gedurende 10 minuten.
Een glas tot de helft vullen met whisky.
Het glas leegdrinken gedurende het opwarmen van de oven.
De eend op een vuurvaste schotel leggen en een tweede glas whisky inschenken.
De eend in de voorverwarmde oven plaatsen en het tweede glas leegdrinken.

Na 20 minuten de oven op 200 graten zetten en 2 glasen fulle met wixie.
De glase opdlinke en de scherfen van et ierste glas oprapen.
Nog een alf glas inschenke en oepdlinken.
Na een alf uur de oven oependoen om d'eendt te chekken.
Brandwondesalf pakken en oep ou linkerand doen.
Den ove ne sjot geve.

Twie glase inshenke en tmiddelste opdlinke.

Den ove oependoen as dieste fles leegis en deent pakk'n.
Sallef op ou anderand doen en deendt oeprappe.
Tander glas opdlinke.
Deendt terug oprape en me nen antdoek de sallef erafveghe.
Au anden ontfette met wiksy en den tuube sallef soeke.

Den oven oependoen en deendt terug oeprappe.
De twiede fles probere te pakke en oependoen. 
Tvettig spek onder de kash sjotte.
Denoven afsette, oege toedoen en maffe.

Drie uurtjes later, 
De eend aansnijden en degusteren met mayonnaise.
De keuken opruimen, de vloer en muren afwassen.
Het leeggoed en de scherven naar de glascontainer brengen en perdolan en maalox meebrengen op 
de terugweg.


