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Summiere toernooi-kalender 2017

01 - 09 juli Belgisch Kampioenschap 2017 Niel
09 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

Trainingsplatvorm !! 

VSF stelt in samenwerking met 
"schaakschool.be" gratis een trainingsplatvorm 

beschikbaar voor licht gevorderde schakers.

 Het doelpubliek zijn schakers 800-1200 Elo.
 Elke maand zijn er 100 nieuwe oefeningen 

en tal van korte schaaklessen. 

Deze maand oefeningen ivm:
mat in 2 - gratis punten - voordelige ruil - negatief verdedigd - spies 

- penning - vorken - dubbele aanval - goed verdedigen

Toegang gratis op www.schaakschool.be .  Maak uw account aan via deze link .

Jeugd .... Wist je dat...? 
 
België vorige week een Europees Kampioen rijker is geworden ? 
Daniel Dardha werd Europees Kampioen in Rapid  en Blitz voor 
U12  en bovendien ook Vice-Europees kampioen in Blitz voor U14. 
 http://chess-results.com/tnr280785.aspx?lan=1&art=1&fedb=BEL&flag=30&wi=821

Dat je op de website KBSB alle 
internationale jeugdtoernooien kan 
terug vinden via "Jeugd".  Inclusief 
alle data en details !!

Dat vanaf nu alle Belgische 
jeugdspelers (onze Red Pawns) op 

internationale tornooien met dit 
logo spelen ?

http://www.kgsrl.be/open2017/index.html
http://chess-results.com/tnr280785.aspx?lan=1&art=1&fedb=BEL&flag=30&wi=821
http://www.schaakschool.be/index.php?page=register&vsf
http://www.schaakschool.be/
http://www.brugsemeesters.be/
http://users.skynet.be/vptd
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Waarom niet ?
XABCDEFGHY
8-+l+-trk+(
7zp-+-zppvlp'
6-+-zp-+p+&
5+-zpP+-+-%
4-+P+-+-+$
3+-+K+-+-#
2-+-sNNzPPzP"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy
Waarom niet 1.Pb3 ? (opwarming) 1

XABCDEFGHY
8rsnl+-trk+(
7zpp+-+-zpp'
6-+p+-zp-+&
5+-+-+-+-%
4-+LzPN+q+$
3zP-+-+QzP-#
2-zPP+-+-zP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Le6 ? 2

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+-wq-+p'
6-+-+p+p+&
5+Qzp-sn-+-%
4-+-+P+n+$
3+-+-+-sN-#
2PzP-+-+PzP"
1+-tRNmK-+R!
xabcdefghy

Waarom niet 1.Txc5 ? 3

1  Wegens 1...Lf5+ en Tb1 is verloren.

2  Wegens 2.DxDg4 en wit wint de Dame.

3  Wegens 1...DxTc5    2.DxDc5 Pd3+    en
    3...PxDc5.

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zpp+psn-zpp'
6-+n+p+-+&
5wq-+-+p+-%
4-vl-zPP+-+$
3zP-sNL+N+-#
2-zP-vL-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Ld6 ? 4

XABCDEFGHY
8r+-+-mk-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+p+-+n+&
5+-vl-+-vL-%
4-+-zP-+l+$
3+L+-+-+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Lxd4 ? 5

XABCDEFGHY
8n+-tr-snk+(
7+-+-+pvlp'
6L+-zp-+p+&
5zP-zpP+-+-%
4-tr-+NvL-+$
3+-+-+-+P#
2-+-+-zPP+"
1+R+-tR-mK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Te8 ? 6

4  Wegens 2.Pb5 en Ld6 gaat verloren.

5  Wegens 2.Te4 en stukverlies.

6  Wegens 2.TxTb4   cxTb4  3.Pf6+!! LxPf6   
    4.TxTe8.
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Maak geen fouten

XABCDEFGHY
8-+k+-+r+(
7+-wq-+p+-'
6-+l+p+-zp&
5zpL+r+-+-%
4P+-wQp+N+$
3+-tR-+-+P#
2-zPP+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

F1 : Kies uit 1.Dxe4 of 1.Dc4 of 1.De3. 
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+lzp-mkp'
6p+-+-zpp+&
5+p+-+-+-%
4-+-+-zP-+$
3+P+-wq-zP-#
2P+-+-+QzP"
1+-tR-+-+K!
xabcdefghy
F2 : Kies uit 1.Tc2 of 1.Dc2 of 1.Dg1.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+qmk-'
6-+-+-+p+&
5+-zp-+-wQp%
4-+P+-+-+$
3+P+ptr-sNP#
2P+-+-+PmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

F3 : Kies uit 1...De7 of 1...d2 of 1...TxPg3.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-wq(
7+p+-sn-mk-'
6-+-zp-zp-+&
5+-zpPzpRzpP%
4-+P+P+K+$
3+P+-+-zP-#
2r+LwQ-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
F4 : Kies uit 1.Tf3 of 1.Tf2 of 1.Txg5+.
XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7zplzp-+pzpp'
6-zp-vlpsn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-sN-+NzP-#
2PzPP+QzPLzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

F5 : Kies uit 1.Td1 of 1.a3 of 1.a4.
XABCDEFGHY
8-trlwq-trk+(
7zp-+-zppvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-zpPsn-+-%
4-+P+P+-+$
3+-sNL+P+-#
2PvLQ+-+PzP"
1tR-+-mK-sNR!
xabcdefghy
F6 : Kies uit 1.Lc1 of 1.Pge2 of 1.Tb1.
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F1 : Natuurlijk zag je dat 1.Dxe4?? een grote fout is vanwege 1...Td1+  2.Kf2 LxDe4! 
3.TxDc7+ KxTc7 met veel materiaalverlies voor wit.
Na het "logische" 1.Dc4?! (verhoogt druk op de c-lijn) volgt eveneens 
vernietigend 1...Td1+  2.Kf2 Df4+ en nu:

- 3.Ke2?? Dd2#
- 3.Tf3  e3+!!  en zwart heeft ook hier de beste kansen.

Na 1.De3 is er geen afstraffing (want zwart kan niet straffeloos met Df4+ 
uitpakken) en heeft wit een iets betere stelling.
Conclusie: 1.De3 is de beste zet.

F2 : Na 1.Tc2 De1+  2.Dg1 De4+  3.Dg2 (3.Tg2? Lc6 en wint)  De1+ is de partij 
remise door eeuwig schaak.
De zet 1.Dc2? is een blunder vanwege 1...Lf5! en wit mag opgeven omdat er ook 
2...Le4+ dreigt.
Na 1.Dg1 Lc6+  2.TxLc6 De4+  3.Dg2 De1+  4.Dg1 De4+ is het weer remise 
door eeuwig schaak.  

F3 : Na 1...De7?? is de partij gedaan wegens 2.Pf5+. 
Na zowel 1...d2 als 1...TxPg3 wint zwart.
Het belangrijkste is hier dus geen fout te maken met 1...De7??.

F4 : Na 1.Tf3?   Dc8+    verliest wit de kwaliteit want Kg4 heeft geen vluchtveld meer.
Vandaar dat 1.Tf2! veel beter is want nu blijft veld f3 beschikbaar voor Kg4.
De kamikaze zet 1.Txg5+?! geeft een toren voor 2 pionnen wat toch maar een 
beetje weinig is ook al heb je aansluitend nog een schaakje.

F5 : Na 1.Td1 is er niets aan de hand. Goede zet.
Na 1.a3? volgt er 1...La6! en wit verliest de kwaliteit. Blunder dus.
Na 1.a4 kan wit nog net voldoende weerstand bieden om 1...La6?! met 2.Pb5 c6 
3.Pe5 af te blokken  want Lg2 pent pion c6. Aanvaardbare/risicovolle zet dus.

F6 : Met 1.Lc1 onttrekt wit Lb2 van enig gevaar. Goed.
Met 1.Pge2?? trapt wit pardoes in de val want er volgt dan 1...TxLb2! en 
2.DxTb2 faalt op 2...PxLd3+ en Dameverlies. Blunder !
Met 1.Tb1 versterkt wit de verdediging van Lb2. Goed.

Enkele spottende citaten van Koltanowski uit de jaren 30  :  

Esteban Canal 7 is een "schitterende" schaker ! 
Hij verbruikt zowat drie tot vier flessen "haar brillantine" per week.  

Blum 8 (ooit Kampioen van Parijs in 1932) vergeet soms zijn klok, 
soms vergeet hij zijn zetten te noteren en soms .... zijn hotelrekening te betalen. 

Hoe je kan je Henry Grob 9 vinden tijdens een schaaktoernooi ?
Doe een wandeling in de stad tussen 2 en 4 uur in de ochtend en zoek waar er nog licht brand. 

7  Esteban Canal was een Peruviaan die vanaf  1923 in Italië leefde en er sterke prestaties leverde.

8  Blum was een Russische schaker uit Leningrad die in Engeland in 1933 veroordeeld werd omdat
      hij zijn hotelrekening(en) niet had betaald. Hij is enkele jaren later spoorloos verdwenen.

9  Henry Grob, een Zwitserse topschaker (1904-1974), is bekend vanwege de Grob-opening 1.g4.
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Schaakgeschiedenis : de Belg Koltanowski vertelt (6)
In het nummer van 15 mei verscheen het 1e deel van "Koltanowski vertelt". In het vorige nummer 
deel 2, en nu volgt het 3e en laatste deel.

Deel 3:   De eerste officieuze schaakolympiade 1924  
Het was juli 1924, in Parijs, prachtig weer, lichtgeklede meisjes in zomerse toiletten, de Eifeltoren, 
de Seine . . . Place Mont Martre. . . .Café de la Régence.
Het was in dat zomerse Parijs dat de teams van vele landen samenkwamen om mee te spelen in de 
eerste (officieuze) schaakolympiade tijdens dewelke de FIDE werd gesticht. 

Het was nog een kleine organisatie met uiteindelijk slechts 54 schakers uit 18 landen. Ieder 
deelnemend land zond zijn beste speler(s) met een maximum van 4 spelers per land. 
De spelers werden in afzonderlijke groepen ingedeeld waaruit de winnaar van iedere groep naar de 
finale ging, alle tweeden naar een tweede groep, enz.. 
Onze Edgar Colle zal er uiteindelijk mooi 3e worden in het individueel klassement. 
Het landentoernooi werd op de valreep gewonnen door Tsjecho-Slowakije. 
België eindigde op de 9e en Nederland op de 11e plaats.

Maar eerst even teruggaan in de tijd. 
In 1921, op amper 18-jarige leeftijd, speelde ik mee in het eerste officiële kampioenschap van 
België, dat gewonnen werd door M. Boruchowitz uit Antwerpen. Ik speelde twee remises tegen 
hem. Edgar Colle werd 2e dat jaar en ik was vierde. 
In 1922 waren er slechts 5 deelnemers en Edgar Colle won. Ik won en verloor een partij tegen hem 
en kwam tweede met 'n half puntje minder (het was een dubbelrondig tornooi). 
In Gent 1923, Colle's woonplaats, won ik het Belgisch kampioenschap met 5 uit 6, Edgar Colle en 
Emmanuel Sapira uit Antwerpen deelden de tweede plaats met elk 4 punten. 
Het jaar 1923, het jaar waarin ik 20 werd, was een zeer sterk jaar voor mij. Ik won verscheidene 
tornooien in België, versloeg Colle verscheidene malen, alhoewel hij dan reeds een zeer gevreesd 
tegenstander was in de internationale schaakwereld.

Dan werd het al ras juni 1924 en moest ik mijn legerdienst doen. Het is toen dat mijn carrière als 
"patat-schiller" begon, gelukkig snel onderbroken door de oproep voor de schaakolympiade in 
Parijs. Vanwege mijn titel van Belgisch kampioen en met de permissie van een sympathieke officier 
mocht ik mijn militaire opleiding nu even verlaten waardoor ik jammer genoeg later niet wist 
wanneer te salueren en wanneer niet. Dit gat in mijn militaire opleiding hield mij trouwens later op 
het jaar uit het Belgisch kampioenschap (zie verder). 

Het leger gaf mij dus een speciale vergunning om mijn land te vertegenwoordigen in Parijs. In 
plaats van aardappelen schillen zou ik nu een grimmige strijd voor punten voeren tegen andere 
nationalitieten, waaronder een zekere Karel Hromadka, een Tsjechisch generaal ! 10

De Olympiade landentoernooi spitste zich toe in een strijd tussen Hongarije en Tsjecho-Slowakije 
en zo zaten de Hongaren rond mijn bord geschaard tijdens de halve finale in mijn partij tegen 
Hromadka uit Tsjecho-Slowakije. Het resultaat van deze partij was immers heel belangrijk voor 
hen, en natuurlijk ook voor mij !
Ik kwam onder druk te staan en vlug stond ik een pion achter. 
Dan een tweede pion en de partij zag er slecht uit. 
Slecht ? 
Het was mijn jeugdig instinct dat mij deed verder spelen en het werd een enorm gevecht tot de 
laatste pion sneuvelde en er nog enkel 2 kale Koningen stonden. 
Hieronder die bewuste partij.

10   Ik veronderstel dat dit een vorm van beeldspraak is want Hromadka was toen 37 jaar en dit is
        net iets te jong om al generaal te zijn. Mogelijk heeft hij het later wel tot generaal geschopt.
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Hromadka,Karel - Koltanowski,George [B13]
Paris ol (Men) f-B Paris (6), 1924

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c3 Pf6 5.Ld3 
Pc6  6.Lf4  e6?!  nogal  passief  gespeeld,  de 
hoofdvariant  is  vandaag  6...Lg4  7.Db3  Dc8 
8.Pd2 e6 
7.Pf3  Ld6  8.Lxd6  Dxd6  9.0–0  0–0  10.Te1 
Ld7 11.Pbd2 Pg4 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+l+pzpp'
6-+nwqp+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+n+$
3+-zPL+N+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

 Zwart (Kolty) heeft zonet het dubieuze 
11...Pg4 gespeeld.  Hoe reageert wit ? 

12.Lxh7+! mooi, wit wint een (eerste) pion. 
12...Kh8 of 12...KxLh7  13.Pg5+ en 14.DxPg4
13.Lc2  g6  14.h3  Ph6  15.Pe5  Pxe5  16.dxe5 
Db6  17.Dc1  Kg7  18.Pf3  Tac8  19.Dg5  f5 
20.exf6+ Txf6 Diagram 

de Tsjech Karel Hromadka

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7zpp+l+-mk-'
6-wq-+ptrpsn&
5+-+p+-wQ-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+N+P#
2PzPL+-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet wint een 2e pion 
op een originele manier.  Hoe ? 

21.Lxg6! Txg6 22.De7+ Kh8 23.Dxd7 
XABCDEFGHY
8-+r+-+-mk(
7zpp+Q+-+-'
6-wq-+p+rsn&
5+-+p+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+N+P#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 

23...Tf8!  De beste  zet  die  zwart  kan spelen. 
Met  tempo  activeert  hij  zijn  toren  want  hij 
dreigt nu 24...TxPf3 en zo maakt hij  het wit 
ongemakkelijk.  Wit  heeft  nu  wel  2  pionnen 
meer, maar zijn (soliede) Koningsstelling komt 
toch langzaam maar zeker onder druk te staan. 
24.Kf1 Pf5 Stukken agressiever opstellen is de 
boodschap. Er dreigt nu vernietigend 25...Ph4. 
25.Da4   Hiermee verhindert wit 25...Ph4. 
25...Dxb2  26.Db4  Dameruil  is  nu 
onvermijdelijk waardoor de aanvalskansen van 
zwart sterk afnemen, maar ook de veiligheids-
zorgen van de blote Koning h8. 
26...Dxb4 27.cxb4 Diagram 
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XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7zpp+-+-+-'
6-+-+p+r+&
5+-+p+n+-%
4-zP-+-+-+$
3+-+-+N+P#
2P+-+-zPP+"
1tR-+-tRK+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 
Wat lijkt je positioneel de beste zet ?

Zwart  moet  zich  vooreerst  de  vraag  stellen 
waar hij zijn stukken wil hebben. Op basis van 
de  pionstructuur  lijken  veld  c4  of  e4  een 
schitterende  voorpost  voor  Pf5.  Nu  we  dit 
weten is de nu zwarte zet makkelijk te vinden. 
27...Pd6 op weg naar c4 of e4. 
28.Tac1  Tf4  29.a3  Tgf6  aangezien  er  op 
29...Pc4   30.Pe5  volgt,  probeert  Kolty  eerst 
Pf3 immobiel maken door de druk op de f-lijn 
te verhogen. 
30.Tc7 Tc4 31.Tc1 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7zpptR-+-+-'
6-+-snptr-+&
5+-+p+-+-%
4-zPr+-+-+$
3zP-+-+N+P#
2-+-+-zPP+"
1+-tR-+K+-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 
Welke witte toren sla je eraf ? en waarom ? 

31...Txc1+ Uiteraard, de juiste keuze omdat 
wit nu na 32.TxTc1 voorlopig geen bijzonder 
actieve toren meer heeft op de 7e rij. Het 
contrasteert sterk met 31...TxTc7?  32.TxTc7 
waarna wit baas is over de stelling wegens zijn 
super actieve toren op c7.

32.Txc1 Pc4 33.a4 e5 34.Ke2 Ta6 35.Ta1 b5 
36.a5 Tc6 37.h4 Kg7 38.h5 d4 39.Kd3 Kf6 
40.Ke4  Ke6  41.Pg5+  Kf6  42.f4  Pe3  43.h6 
exf4  44.h7  Tc8  45.Th1  Th8  46.Pf3  Pxg2 
47.Pxd4  Pe3  48.Th5  Kg6  49.Txb5  Txh7 
50.Kxf4 Pc4 51.Pc6 Kf6 52.Tb8 Pd6 53.b5 
Tc7  54.Pd4  Tc4  55.Ke3  Ta4  56.Pc6  Pc4+ 
57.Kd3 Pxa5 58.Pxa7 Ke6 59.b6 Tb4 60.Kc3 
Tc4+ 61.Kb2 Tb4+ 62.Ka3 Tb1 63.Ka4 Pc4 
64.b7 Pd6 65.Te8+ Pxe8! 66.Pb5 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+n+-+(
7+P+-+-+-'
6-+-+k+-+&
5+N+-+-+-%
4K+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+r+-+-+-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 
Is de partij nog te redden ? 

66...Txb5!  67.Kxb5  Pd6+  68.Kb6  Pxb7 
69.Kxb7 ½–½

dezelfde Karel Hromadka in 1936
 zelfde houding ... zelfde uiterlijk

Let op de zwarte loperkoppen !
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De Hongaren waren zo opgetogen over mijn remisestunt en mijn strijdlust dat hun teamleider mij 
een enveloppe overhandigde.  Ik was te verstrooid om het ding onmiddellijk te openen.
In de laatste ronde liet Hongarije echter nog een steek vallen en Tsjecho-Slowakije won uiteindelijk 
met een half punt voorsprong deze eerste schaakolympiade.
Terug naar huis, reizende met de trein, herinnerde ik mij plots de bewuste enveloppe en opende ze. 
Tot mijn grote vreugde bevatte ze een biljet van 100 nieuwe Franse frank! (In die tijd 10 dollar 
waard). Zo werd ik beroepsspeler.... en ik heb het mij nooit beklaagd.

Ik ben dus nog als een "schaakamateur" naar Parijs vertrokken, maar toen ik naar België terug 
keerde was ik onbewust een professionele schaker geworden.

Mijn vreugde was echter van korte duur. Toen ik in mijn kazerne te Namur terug kwam vond ik er 
een nieuwe officier in dienst. Prompt werd onze compagnie op trainingsmars uitgezonden, hoogst 
ongebruikelijk voor een medische afdeling, deze officier was toch wel van de kook gebracht. 
Marcherend door de stad Namur zag ik een wandelende generaal op ons toekomen. Alleen een 
officier in dienst, op kop van een peloton is verplicht een aankomende hoger officier te begroeten, 
reglement in dezer dagen.
Natuurlijk wist ik daar niets van, mijn opleiding was immers door die Olympiade ingekort geweest.
Zo groette ik ook, …… spijtig !
Resultaat geen verlof om enkele maanden later het Belgische Kampioenschap 1924 mee te spelen.
Dat kwam hard aan na mijn goede prestaties op de Olympiade, waar ik de finale had gemist op een 
half punt.

------------------------------------
Graag wil ik hier Karel Falleyn (1931-2008) uit Blankenberge postuum bedanken 

voor het uitschrijven van wat Koltanowski hem vertelde in 1980. Het gaf ons  
vandaag niet enkel de gelegenheid om de mens achter de schaker beter te leren  

kennen, maar ook iets op te snuiven van de toenmalige tijdsgeest.
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Wat verkies je ?
XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+-wql+pzpp'
6p+p+p+-+&
5+p+-+-+-%
4-zP-zPL+-+$
3zP-+QzP-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

Zwart moet iets doen aan de druk op h7.
Kies je voor 1...g6 of voor 1...h6 ?

Tussen beide opties is er tactisch niet direct 
een verschil, maar wel positioneel.
Met 1...g6?! verzwak je 2 velden (f6 en h6) 
terwijl je met 1...h6 geen veld verzwakt.
Vandaar dat je in 90% van de gevallen hier het 
best de voorkeur geeft aan 1...h6. 
Hoe minder verzwakkingen je moet toestaan 
hoe beter.
XABCDEFGHY
8rsn-+-trk+(
7zpp+-wq-vlp'
6-+p+-+psn&
5+-+-+-+-%
4P+-+pzP-+$
3vLPsN-+Q+P#
2-+PzP-+P+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Maak eerst een materiële balans en kies nadien 
uit 1.Txe4 of 1.Pxe4 of 1.LxDe7.

Materiële balans: wit heeft een pion meer voor 
een stuk minder. Wit staat dus (voorlopig) 2 
punten achter, maar de stelling is erg complex.

Na 1.Txe4   Dd7 2.LxTf8 LxLf8   heeft wit 2 
pionnen + kwal voor 1 stuk minder. Een goede 
deal want 2 pionnen + kwaliteit zijn meer dan 
1 stuk. (ongeveer 0,5 à 1 pion beter).

Na 1.Pxe4   Dd7  2.LxTf8 LxTa1 (of 2...KxLf8)   
3.LxPh6 heeft wit zuiver 2 pionnen meer en 
zwart een verzwakte K-stelling. Zeer goede 
deal.

Na 1.LxDe7   exDf3  2.LxTf8 KxLf8  3.gxf3   
heeft wit 2 pionnen en toren voor 2 stukken 
wat een miniem voordeel is voor wit. Wit heeft 
nu wel een verzwakte pionstructuur. 

Conclusie: het is maar een greep uit de 
mogelijke verwikkelingen, maar het beste lijkt 
1.Pxe4 (of 1.Txe4) terwijl 1.LxDe7 minder 
voordeel oplevert. 
XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zpp+-+p+p'
6-+-zp-+p+&
5+-zp-zP-+-%
4-sn-zP-vlq+$
3+Q+-+N+-#
2PzPP+N+-zP"
1+-mK-tR-tR-!
xabcdefghy

Wit kiest uit 1.Kb1 of 1.PxLf4.

Na 1.PxLf4   DxPf4+ 2.Kb1   is zwart aan zet en 
staat er niets aangevallen van hem. Hij heeft 
dus een "vrije zetkeuze".
Na 1.Kb1 staat Dg4 aangevallen en dus moet 
zwart daar iets aan doen. Enkel met 1...Df5 
kan hij stukverlies (Lf4) vermijden. Nadien 
kan wit bijvoorbeeld 2.PxLf4 DxPf4 spelen en 
we bereiken dezelfde stelling dan bij 1.PxLf4 
MAAR .... met wit aan zet.

Het verschil tussen beide keuzes (1.Kb1 of 
1.PxLf4) is dat wit een zet wint en dus een 
tempo meer heeft. In tactische stellingen kan 
dit een belangrijke meerwaarde zijn. 

Conclusie: ik geef de voorkeur aan 1.Kb1!.
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XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+-+pzpp'
6p+-zp-sn-+&
5+p+p+-+-%
4-+lzP-sn-+$
3zP-+-zPNzP-#
2-+-+-zPLzP"
1tRR+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit kiest uit 1.exPf4 of 1.gxPf4.

In bijna alle gevallen is het beter om "naar het 
centrum te slaan".
Na 1.exPf4 wordt pion d4 verzwakt en 
mogelijk een zorgenkindje. De witte K-stelling 
blijft dan wel behoorlijk intact.
Na 1.gxPf4 blijft het witte centrum sterk en is 
de witte K-stelling verzwakt en is het enkel 
pion h2 die geïsoleerd staat. 
Aangezien er geen dames meer op het bord 
staan is het probleem van de verzwakte K-
stelling na 1.gxPf4 bijna verwaarloosbaar en 
tevens is de kans dat pion h2 onder zwarte 
druk komt eerder klein.

Conclusie: principieel is 1.gxPf4 hier dus iets 
beter dan 1.exPf4. 
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+q+pzpp'
6p+-zp-sn-+&
5+p+p+-+-%
4-+lzP-sn-+$
3zP-+-zPNzP-#
2-+-wQ-zPLzP"
1tRR+-+-mK-!
xabcdefghy

Dezelfde stelling dan hierboven, maar met 
dames deze keer.

Wit kiest uit 1.exPf4 en 1.gxPf4.

Aangezien er nog dames op het bord staan is 
de mogelijke onveiligheid van de Kg1 wel 
belangrijker dan zonder dames.
Vandaar dat wit nu beter 1.exPf4 speelt zodat 
Kg1 niet te onveilig komt te staan.

Conclusie: principieel is 1.exPf4 hier iets beter 
dan 1.gxPf4.
(Fritz evalueert een verschil van 0,5 punt).

XABCDEFGHY
8-tr-wq-trk+(
7zp-+-zpp+p'
6-+-zp-vlp+&
5+-+-+-+-%
4-wQ-snP+-+$
3+LzP-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

Wit kiest uit 1.Da3 of 1.Dc4.

Na 1.Da3? volgt 1...TxLb3! 2.axTb3 Pc2+ en 
3...PxDa3 waarbij zwart "L+D" wint voor 
"T+P". Zwart wint dus ongeveer 4 punten.

Na 1.Dc4 volgt op 1...TxLb3  nu 2.cxPd4 wat 
de stelling in evenwicht houdt.

Vandaar dat 1.Dc4 de betere keuze is want dit 
verliest geen materiaal. 
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Eindspel

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

Opwarming. Zwart aan zet.

Aangezien 1...e1D? onmiddellijk verliest met 
2.De8+ moet zwart iets anders toveren. 
Hij doet dit met 1...e1P+! waarna 2.Kg3 Tg2+ 
en 3...TxDg8 de partij beslist.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-mK-+k'
6p+l+-+p+&
5+-zP-vL-+-%
4-+-+-zPrzp$
3+-+-+-+-#
2P+-tR-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.
1. Geef een algemene evaluatie

2. Wat denk je van 1...h3 ?

1. Algemene evaluatie:
Zwart heeft een pion meer en een erg 
gevaarlijke vrijpion op de h-lijn.
Wit heeft een actieve Koning die de zwarte 
monarch behoorlijk kan hinderen.
Het is een eindspel met ongelijke lopers, 
MAAR er zijn nog torens op het bord.

Net zoals in het middenspel met ongelijke 
lopers, waar je moet aanvallen op de kleur van 
je loper  (want daar heb je een stuk meer) is 
deze regel ook van toepassing in dit eindspel.
Conclusie: wit heeft nog remise-kansen.

2. Wat te denken van 1...h3?
Dit verliest onmiddellijk want er volgt 2.Td8! 
en mat via Th8 is onvermijdelijk. Merk op dat 
ook 2...g5 niet helpt wegens 3.f5! en het 
matnet blijft dicht.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-zp-+-'
6-+-+-mkpzp&
5+-+n+p+-%
4-+R+-zP-+$
3+-+-+N+P#
2r+-+-+PmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Taktiek bestaat natuurlijk ook in het eindspel. 
Hier wint zwart met 1...Txg2+    2.KxTg2 Pe3+   
en 3...PxTc4 een pion en zit hij meteen ook in 
een gewonnen eindspel met 2 pionnen meer.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7+-+k+-+-'
6-+-zp-+-zP&
5+-+-+-+-%
4-zp-+-tR-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+-+"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.
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Zwart kan hier direct pion h6 slaan met 
1...Txh6?! doch dan volgt 2.Txb4 wat een 
ongelijke strijd is omdat wit dan 3 gezonde 
pionnen op de Dame-vleugel heeft.
Aangezien zwart toch pion b4 gaat verliezen 
kan hij dit best doen door de witte 
pionstructuur te beschadigen. Vandaar 
1...b3! en pas nadien 2...Txh6.
FRITZ evalueert het verschil tussen 1...Txh6 
en 1...b3 op 2 punten !! 
Het toreneindspel na 1...b3 enz bleek later 
evenwel ook verloren te zijn, maar zwart heeft 
nog heel lang weerwerk kunnen bieden en wit 
heeft meerdere goede keuzes moeten maken.
Vuistregel: Als je slechter staat moet je het nu 
eenmaal moeilijk maken voor je tegenstander. 
en dat doet zwart indien hij 1...b3! speelt.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-zp-'
6-zpk+-zp-zp&
5zp-+-zp-+-%
4P+-+KzP-zP$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet stelt zich de vraag of na 1...exf4 
2.Kxf4 het "zwarte plan" met Kc6 slaat pion 

a4 waarna hij pion a5 laat promoveren sneller 
is dan het "witte plan" met Kf4 slaat pion g7 

en h6 en promoveren met pion h4. 

Om dit te berekenen gebruik ik een simpele 
rekenmethode. Ik tel eerst alle zetten van 
zwart, en vervolgens deze van wit.
De zetten van zwart zijn: Kc5-Kb4-Kxa4-Kb3-
a4-a3-a2-a1D in totaal dus 8 zetten.
De zetten van wit zijn: Kf5-Kg6-Kxg7-Kxh6-
Kg7-h5-h6-h7-h8D in totaal dus 9 zetten.
Aangezien zwart begint, is hij dus een volle 
zet voor. Dus als zwart a1D speelt, staat de 
witte pion nog op h6. 

Conclusie: het zwarte plan is sneller dan het 
witte plan en dus kan wit maar beter iets 
anders kiezen.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+K+-+-'
6-+-+-mkp+&
5+-+-+-tRp%
4-+-+-+-zP$
3+-+-+rzP-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. Is dit toreneindspel remise ?

Neen, want zwart kan makkelijk winnen met 
1...Tf5! waarna de torens geruild worden en 
zwart wint daarna dit elementair pionnen-
eindspel omdat de witte Koning veel te ver 
weg staat.
XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+-+-+l+-'
6-+K+-+-+&
5+-+-+LvLp%
4-+-tr-+p+$
3+-+-+-zPP#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

  Zwart aan zet. (Moeilijk)

Zwart wint een stuk door steeds iets te dreigen. 
Het begint met 1...Td5 zwart valt beide lopers 
aan  die  op  NV-staan,  2.Lh6+ het  enige  om 
direct  stukverlies  te  vermijden,  2...Ke7! een 
beresterke zet want zwart  dreigt  nu Td6+ en 
Lh6 gaat verloren, 3.Lg5+ wit hoopt door deze 
tempo-zet te ontsnappen,  3...Ke8! weer dreigt 
zwart één van beide lopers te winnen,  4.hxg4 
verdedigt  de  loper,  4...hxg4 en  weer  staan 
beide  lopers  aangevallen  5.Lxg4  TxLg5 
eindelijk, de buit is binnen.



 Vlaanderen Schaakt Digitaal                        01-07-2017                                                   pagina  14

Het grote geheim ....
Zoals je in het vorige nummer kon lezen zijn er enkele clubs die op 2 jaar tijd heel veel nieuwe 
aansluitingen hebben. Ik heb hen gecontacteerd met de vraag wat hun geheime formule was.

Bij schaakclub Wetteren en schaakclub MSV was de uitleg makkelijk. 
Wetteren had net een fusie met een andere club aangegaan en MSV had ter gelegenheid van hun 50 
jarig bestaan besloten om de talrijke niet aangesloten spelers nu wel aan te sluiten.

Bij schaakclub Turnhout en LSV-Chesspirant kwam er echter een interessante aanpak naar boven.

Schaakclub Turnhout:
In Turnhout (TuSK) hebben we meermaals, met wisselend succes,  geprobeerd een jeugdwerking op 
te starten. Echter viel deze na een tijd telkens stil, mede omdat TuSK voornamelijk spelers van een 
oudere generatie had.  Met enkele jongere spelers zijn we er echter recent in geslaagd een jonge 
hedendaagse jeugdclub op te richten: Jeugdclub schaken Turnhout (JST) en de goedkope 
verzekering van VSF voor beginnende schakertjes geeft ons nu ook financieel behoorlijk wat meer 
ruimte.
We hebben talrijke lespakketten (beginners - licht gevorderden) maar ook een lessenpakket voor 
begeleidende personen (ouders , grootouders of leerkrachten). Dit met het idee dat je langer blijft 
schaken als er ook iemand in de familie (of school) schaakt.
We hebben goede contacten met de scholen in Turnhout waar we kinderen steunen die in hun school 
zelf iets willen doen rond schaken. We sturen ook elk jaar een professionele flyer naar de scholen en 
proberen af en toe in de (lokale) krant te komen.
We nemen ook deel aan stadsactiviteiten en voorzien meestal een schaaksimultaan.
Een school die start met schaken op school kan op onze steun rekenen want we zijn overtuigd dat 
schoolschaak voor ons de grootste bron van mogelijke nieuwe leden is !

Schaakclub LSV-Chesspirant:
Het hebben van een mooie website die continu onderhouden wordt met verslagen is een dikke plus.
Ik merk dat dit bij heel wat clubs gewoon niet gedaan wordt en dat trekt een buitenstaander gewoon 
niet aan.
Onze club bestaat uit 1 volwassen- en 2 jeugdafdelingen (Merelbeke en Lokeren).
De lessen in de jeugdafdelingen proberen we per lesgever meestal te beperken tot 6 leerlingen om 
de kwaliteit te garanderen.
Het grootste probleem is dan ook het vinden van voldoende lesgevers die deze kinderen kunnen les 
geven. Wat hierbij wel helpt is dat we eigen oudere jeugdspelers nu inschakelen om mee te helpen. 
Deze gasten motiveren we dan ook door het geven van lespunten, welke ze kunnen inruilen voor 
externe schaaklessen of deelnames aan tornooien. Daarenboven zijn we al jaren bezig met een 
lessenreeks in het volwassenschaak waardoor er ook 1 leraar bijgekomen is.  Bij dit volwassen-
schaak zitten nieuwe leden als vaders/moeders van jeugdspelers. 
Momenteel zijn we bezig met een school in Lokeren, die in hun kangoeroe klassen van de eerste 2 
leerjaren schaken als verplicht vak willen invoeren. Er zijn op dit moment 2 leraren die bij ons les 
komen volgen stap 1 en stap 2 waarbij het de bedoeling is dat de gemotiveerde kinderen die na stap 
2 verder willen doen, naar ons zouden komen.
De rode draad door heel dit verhaal is en blijft natuurlijk de beschikbaarheid van onze vrijwilligers 
waar we afhankelijk van zijn

Vakantietip !                          
 Zorg nu voor meer bekendheid van je schaakclub                                

Zoek op een warme zomerdag ergens een zitbank in de drukke 
winkelstraat en neem er plaats met een schaakbord.  
Afficheer een flyer met schaaklessen en de locatie van je club.
Lok enkele kinderen en in korte tijd heb je talrijke toeschouwers.


