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Summiere toernooi-kalender 2015

24 Okt - 06 Nov WK Jeugdkampioenschap Griekenland
12-22 Nov Europees Landenkampioenschap Reykjavik

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

Verslag Algemene Vergadering KBSB op 17 Okt 2015
Op 17 Oktober 2015 had de jaarlijkse algemene vergadering van de Belgische Schaakbond (KBSB) 
plaats in de lokalen van de UCL te Woluwe, waarop elke schaakclub was uitgenodigd.
Op vraag van de vorige algemene vergadering, stelde het bestuur een budget 2015-16 voor zonder 
verlies en op basis van een lidgeld van 11 euro. Er werden, helaas, een aantal posten verlaagd om 
hiertoe te komen, onder meer in de nationale interklubs. Het bestuur beloofde deze posten terug op 
te trekken mits een hoger lidgeld goedgekeurd kon worden.
Het lidgeld 2016-17 werd verhoogd van 11 naar 14 euro. Hiermee zal het bestuur een aantal posten 
die verlaagd werden terug kunnen optrekken en zal er meer geld kunnen uitgetrokken worden voor 
de internationale uitzendingen en vertegenwoordigingen, zowel bij de volwassenen als bij de jeugd.
De verhoging van het lidgeld creëert budgettaire ruimte voor het inrichten van een seniorentornooi 
(rapid schaak; 1 dag). Andere kleinere tornooien (o.a. blitz) worden financieel een zeer klein 
beetje opgewaardeerd.  De prijzen voor de interklubs worden (anders dan dit jaar) terug op het oude 
niveau gebracht (terug 4 prijzen per reeks).  Dit pakket vertegenwoordigt een verhoging van 1 euro.  
Daarnaast worden de budgetposten voor de jeugduitzendingen en de volwassenuitzendingen 
gevoelig uitgebreid (2 euro per lid in totaal).  Door deze uitbreiding is KBSB in staat om voor de 
jeugd alle financiële verplichtingen na te komen (dit jaar hebben ouders van jeugdspelers 100 euro 
administratiekosten moeten betalen om het budget rond te krijgen) en kan internationaal een 
volledige heren- én een volledige damesploeg worden uitgezonden. Dit is dus 4 spelers + 1 
reservespeler (+ 1 delegatieleider in voorkomend geval)).
De belangrijkste wijzigingen aan de reglementen zijn de afschaffing van de gesloten groep bij het 
Belgisch jeugdkampioenschap, en de afschaffing van selectienormen 2 en 3 bij de jeugd. 
Luc Cornet werd herverkozen als bestuurder en zal zijn activiteiten als tornooileider (zowel 
nationaal als internationaal), FIDE afgevaardigde verderzetten. Jean-Christophe Thiry ontving 
dankbetuigingen voor zijn inzet de afgelopen jaren voor de schaakbond.
Tot slot werd nog meegedeeld dat het Belgisch kampioenschap 2016 doorgaat in Worriken van 3 tot 
10 Juli 2016.

      Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie

mailto:jos.huysmans@skynet.be
mailto:luc.cornet@telenet.be
mailto:l.vercauteren@outlook.com
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Opgelet voor NV-punten
De afkorting NV staat voor:     Niet Verdedigd

of Nul Verdedigd (evenveel aangevallen als verdedigd)
of Negatief Verdedigd (meer aangevallen dan verdedigd)

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zp-+-wqpvl-'
6-+p+-snpzp&
5+psn-zp-+-%
4-+-+P+-vL$
3+LsN-+N+-#
2PzPPtRQzPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

NV 1: Zwart aan zet

XABCDEFGHY
8r+l+-+k+(
7+-+-+pvl-'
6-+p+-+-zp&
5+pzP-zp-zp-%
4-+-+Psn-+$
3zP-+r+NvLP#
2-+-+-zPP+"
1tRN+-+RmK-!
xabcdefghy

NV 2: Zwart aan zet

XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7zp-+-vl-zpp'
6-+nzp-+q+&
5+-+N+-+-%
4-+-+p+-+$
3+-+-+N+P#
2PzP-tRQzPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

NV 3: Wit aan zet

XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7+p+-+p+-'
6rvl-+l+-+&
5+-+p+p+-%
4p+r+-+-+$
3+-vL-+N+-#
2-zPP+-zPP+"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

NV 4: Zwart aan zet

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zppzppsnp+-'
6-wqn+-+pzp&
5+-+-zP-+-%
4-+-+Q+-+$
3vL-zPL+N+-#
2P+-+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

NV 5: Wit aan zet

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+-zP-+-%
4-vlL+n+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

NV 6: Wit aan zet
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NV 1: Bij wit staat pion e4 op NV. Zwart zou 1...b4 kunnen spelen om de verdediger 
Pc3 te verjagen, doch dan kan wit nog met 2.LxPf6! pionverlies vermijden. 
Vandaar dat zwart nu 1...g5! speelt zodat er na 2.Lg3 b4!  3.Pa4 Pfxe4 (zodat 
Lg7 ook pion e5 verdedigt) speelt en niet enkel een centrumpion wint maar ook 
de aangename verrassing heeft dat Td2 verloren gaat tegen dit Pe4.

NV 2: Zwart zoekt de NV-punten en ziet dat pion h3 en Pf3 respectievelijk Negatief 
Verdedigd en Nul Verdedigd staan. 
Hij speelt daarom 1...Pxh3+ met pionwinst (2.gxPh3 TxPf3)

NV 3: Wit ziet dat zowel Pc6 als Le7 op NV staan.
Met 1.Pd4! krijgt wit voordeel want 1...PxPd4  2.PxLe7+ Kf7 (Kh8? 3.PxDg6+) 
3.TxPd4!! en na 3...KxPe7  4.Txe4+ zit zwart in grote problemen.

NV 4: Zwart ziet dat Lc3 Nul Verdedigd staat en wil daar zijn voordeel mee doen.
Hij doet dit door 1...a3! wat weliswaar nog geen onmiddellijk materiaalwinst 
oplevert, maar zwart toch veel positionele voordelen zal bieden.

NV 5: Wit zoekt de NV en ziet dat pion h6 Niet Verdedigd en Pe7 Nul Verdedigd staat.
Wit wint materiaal met 1.Dh4! (dubbelaanval op beide NV)

NV 6: Wit zoekt naar de NV-punten en ziet dat pion f7 Nul Verdedigd en Pe4 Niet 
Verdedigd staat.
Hij doet dan ook met 1.Dd5! een dubbelaanval op f7 en Pe4 en wit wint 
materiaal.

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 !

mailto:eddyvanbeers@hotmail.com
mailto:jos.huysmans@skynet.be
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European Club Cup 2015
Van 18 tot 24 oktober ging in Skopje (Macedonië) het ECC 2015 door waaraan o.a. 3 Belgische 
(Eynatten - Amay en Brugge) en 4 Nederlandse teams (Leiden - Calder - En passant - 
Stukkenjagers) deelnamen. Dit Europees ploegentoernooi met 50 ploegen in de Open reeks werd 
gewonnen door  Siberia ??!! (ik wist niet dat dit nu ook al Europa is) met allemaal spelers boven de 
2700 Elo zoals Kramnik, Aronian en Grischuk. Het Nederlandse Leiden eindigde mooi 9e en 
Eynatten (19e), Brugge (26e) en Amay (31e) presteerden volgens Elo-sterkte. Enkele snapshots:
Eerst de Nederlandse Dames (Stukkenjagers).

XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7+-+-+p+p'
6p+-+-vlpvL&
5+p+-+-+-%
4-+-zp-+-+$
3+L+Q+-+P#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Haast, Anne (2384) (NED) - Stetsko (2278)
Wit vindt een mooie zetwending die materiaal-

winst oplevert. Een tip ? zie voetnoot 1

De oplossing is 1.TxTe8+   DxTe8   en nu staan 
er meerdere zwarte stukken Niet Verdedigd 
wat wit dus mogelijkheden geeft. Er volgde 
verder 2.Df3! (dubbelaanval) Lf5 (oef alles 
verdedigd) ....3.g4!! en stukverlies.

XABCDEFGHY
8-+r+-vlk+(
7+p+-zpp+-'
6-tr-zp-+-zp&
5snp+-+-zp-%
4n+-sN-+P+$
3zP-zP-zPL+P#
2-zP-+RzP-vL"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Kaliadzich (2096)  - Jap Tjoen San, Linda 
(2183) (NED)

Zwart denkt aan 27...Pc4  28.b3 Pxc3 doch is 
dit wel correct ?

1 Het begint met 1.TxTe8+ waarna er heel wat van 
zwart Niet Verdedigd staat.

Deze tactische wending is inderdaad correct. 
Er volgde : 27...Pc4  28.b3? Pxc3 en nu zag 
wit dat 29.Tc2?! faalde op 29....Pxa3 en 
29.Tc1?! faalt op 29...Pe5 en dus volgde er 
29.bxPc4 PxTe2+  30.LxPe2 bxc4 met 
pionwinst voor zwart.

In de Open reeks ging de ploegoverwinning 
tijdens de ontmoeting tussen Eynatten en 
Leiden (6e ronde) naar de Nederlandse ploeg, 
maar kon de enige Belg in deze ontmoeting 
(Vanstreels Luk) toch een overwinning boeken 
op het 6e en laatste bord.

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7+p+-+-zpp'
6p+-+Q+-+&
5+-zP-sn-+-%
4P+-+P+-tr$
3+-zP-+-wq-#
2-+-+KsNP+"
1tR-+-+R+-!
xabcdefghy

Van Ketel (2229) - Vanstreels Luk (2071)
Zwart aan zet

Zwart ruikt bloed en slaat toe met 
31...TxPf2+!  32.TxTf2 Dd3+ en opgave want 
mat via Th1+ is onvermijdelijk.

Bij de spelers van Brugge waren er sterke 
prestaties voor Steven Geirnaert (TPR 2520) , 
Thibaut Maenhout (TPR 2585) en Tom Piceu 
(TPR 2460). Van elk een kort fragment: 
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XABCDEFGHY
8-+-+-+r+(
7+-+-+p+-'
6r+p+k+-+&
5+pzPp+-+p%
4pzP-mKp+-sN$
3tR-+-zP-zPl#
2-zPP+-tR-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Grischuk (2774) - Geirnaert, Steven (2450) 
Wat denk je van 30.b3 ?

Deze zet is minder sterk omdat zwart uitpakt 
met 30...axb3! en wit moet dan 31.Txb3 spelen 
en zwart de open a-lijn overlaten wat 
positioneel nadelig is, want na 31.TxTa6?? b2! 
haalt zwart onvermijdelijk een dame.
Grischuk zag dit natuurlijk allemaal en speelde 
daarom geen 30.b3 maar kon de partij toch 
niet winnen door het accurate spel van zwart.  
Steven speelde deze partij dus mooi remise 
tegen deze schaakreus (2774 Elo) !!!

XABCDEFGHY
8-tr-wq-trk+(
7+p+lzppvlp'
6p+-zpn+p+&
5sn-zp-+-+-%
4P+PzPPzP-+$
3+PsN-vL-zPP#
2-+-+N+L+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Maenhout, Thibaut (2374) - Li, Chao (2750)
Wit aan zet ziet dat 15.d5 Pd4  16.PxPd4 

cxPd4 slecht is voor wit. Zie jij ook waarom ?

Als je verder rekent zie je 17.Lxd4 LxLd4 
18.DxLd4 wat tot dusver pionwinst geeft voor 
wit, doch .... 18....Pxb3! en wit verliest een 
volle kwaliteit. Thibaut ging dus niet in op 
deze voortzetting en kon zijn sterke 
tegenstander (2750 Elo !!) op remise houden.

In de 7e en laatste ronde verloor Brugge nipt 
van het Zwitserse Riehen wat een tegenvaller 
was voor de eindrangschikking. Ook hier 
speelde Thibaut Maenhout sterk tegen GM 
Renet en won hij zelfs de partij.

XABCDEFGHY
8-+-trR+-+(
7+-+P+n+-'
6-sN-+-zp-zp&
5+-+-+k+-%
4-zp-+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2PzP-+-+-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Maenhout, Thibaut (2374) - Renet (2535)
Wit aan zet

Het lijkt er op dat wit ergens iets moet forceren 
rond pion d7, maar er is niets. Thibaut kijkt 
dan even naar zijn andere pionnen en ziet dat 
hij de meerderheid heeft op de Dame-vleugel. 
Eureka ! Hij speelt dan simpel 37.a4!! en na 
37...bxa3  38.bxa3 gaf zwart op omdat hij niets 
kan tegen die vrijpion omdat Te8 de 
tussenkomst van Kf5 verhindert. 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7+p+-+pmk-'
6p+n+p+pzp&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-zP$
3+qzP-+LzP-#
2-zP-trRzP-+"
1+-wQ-tR-mK-!
xabcdefghy

Duncan (2334) - Piceu, Tom (2316)
Hoe wint zwart bijkomend materiaal ?

Tom speelde 41...Td1! en na 42.Df4 TxTe1+ 
43.TxTe1 Dxb2 had hij een gewonnen eindspel 
met 2 pionnen voorsprong.
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Verwacht het onverwachte ...
Allemaal uit een zelfde partij, telkens dezelfde opdracht, zoek een   interessante onverwachte   zet  . 

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zpp+pzppvlp'
6-+n+-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+LsNP+-+$
3+-sN-vL-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet 2

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+pzppvl-'
6-+-+-+pvL&
5+-+-+-+-%
4-wqn+P+-+$
3+LsN-+-+-#
2PzPPwQ-zPP+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet 3

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+pzppvl-'
6-+-+-+pvL&
5+-+-+-+-%
4-+L+P+-+$
3+-sN-+-+-#
2PwqPwQ-zPP+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet 4

2 Er volgde 7...Pg4!?

3 Wit miste 16.LxLg7!   PxDd2  17.Le5!   en 
mat volgt

4 Met 17.Pd1 offert wit kansrijk een kwaliteit

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+pzppvl-'
6-+-+-+pvL&
5+-+-+-+-%
4-+L+P+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+-wQ-zPP+"
1wq-+NmK-+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet 5

XABCDEFGHY
8r+-+-mk-+(
7zpp+-zpp+R'
6-+-+lvlp+&
5+-+Q+-+-%
4-+L+P+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+-zPP+"
1wq-+NmK-+-!
xabcdefghy

analyse-variant. Wit aan zet 6

XABCDEFGHY
8r+l+Qvlk+(
7zpp+p+-+-'
6-+-+p+-+&
5+-+-wq-zp-%
4-+-+-zP-+$
3+-zP-+-tR-#
2P+-+-+P+"
1+-+N+K+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet 7

5 Enkel na 18...Lf6! kan zwart overleven.

6 Met 22.Txf7+!! breekt wit alle weerstand.

7 Zwart miste het verrassend sterke  31...b6!! 
wat zwart kleine winstkansjes geeft.



Vlaanderen Schaakt Digitaal                        01-11-2015                                                    pagina  8

Verdedigen
Een belangrijke vaardigheid die te weinig getraind wordt is de kunst van de verdediging.
XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-vl-zP-+-%
4-+L+n+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

V1: Wit aan zet
XABCDEFGHY
8-tr-wq-trk+(
7zp-+-+p+p'
6-+-zp-zPp+&
5+-+-+-wQ-%
4-+-+P+-+$
3zPpzP-zp-+P#
2-snl+N+L+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

V2: Zwart aan zet
XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-zP-+n+l+$
3+LzP-+N+-#
2-+p+-zPPzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

V3: Zwart aan zet 
Is 1...0-0-0 een goede verdediging ?

XABCDEFGHY
8r+q+-trk+(
7zppzpl+-zpp'
6-+n+-sn-+&
5+-+p+-vL-%
4-+-zP-+-wQ$
3+-zPL+N+-#
2P+P+-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

V4: Zwart aan zet
XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+pwqlvlpzp-'
6p+nzppsn-+&
5+-+-+-zP-%
4-+-+P+-+$
3+NsN-vL-+-#
2PzPP+L+-zP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

V5: Zwart aan zet
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+p+nwqpzp-'
6p+l+p+-+&
5+-zPpzP-+Q%
4-+-sN-zP-+$
3+-zP-+R+-#
2P+P+-+PzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

V6: Speel je 1...f5 of 1...f6 ? 
Op basis van welk "principe" ?
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V1: Zwart dreigt op f2 te slaan.
Wit kan natuurlijk tam 1.0-0 spelen, maar er is beter wanneer wit een 
tegenaanval doet met 1.Dd5!! (dubbelaanval op f7 en Pe4). Dit wint een stuk na 
1...Lxf2+  2.Kf1 De7  3.DxPe4 .

V2: Wit dreigt 2.Dh6 en 3.Dg7 mat. Zwart moet dus tijdig anticiperen en kan zich 
enkel met 1...Kh8!    2.Dh6 Tg8   staande houden.

V3: Het lijkt een interessante optie want na 1...0-0-0  2.TxPe4 Td1+  3.Te1?! LxPf3 
wint zwart zijn geofferd materiaal terug. Wit kan echter beter 3.Pe1! spelen 
waarna zwart met lege handen achter blijft.
Conclusie: 1...0-0-0 is onvoldoende, maar enkel als wit 3.Pe1! speelt. 

V4: Er dreigt 2.LxPf6 en 3.Dxh7.
Aangezien 1...g6 stukverlies op f6 betekent moet zwart op zoek naar iets beters. 
Er zijn 1...h6 of 1...Lf5.
Na 1...h6 verzwakt zwart verder zijn K-stelling en dreigen er talrijke offers 
omdat er veel witte stukken in de buurt staan.
Na 1...Lf5 blijft de K-stelling intact (lees sterk) en activeert zwart ook een eigen 
stuk dat een gevaarlijke Ld3 af remt.
Het enige nadeel aan deze zet is dat je Lf5 op NV zet. Na controle blijkt dit 
echter geen bezwaar en dus is 1...Lf5 de betere zet.

V5: Zwart kan passief Ph7 of Pg8 spelen, maar hij zou beter zoeken naar 
TEGENAANVAL.
Dit kan als hij naar de zwakke punten zoekt bij wit. 
Wat staat er zoal op NV bij wit ? Dit zijn pion e4 en pion h2.
Met 1...d5!! doet hij een dubbelaanval op beide pionnen en verliest wit een pion. 

V6: Na 1...f5 heeft wit maar één gelegenheid om deze f-pion te slaan, met name door 
2.exf6 e.p. te spelen. Indien wit dus eerst iets anders speelt kan hij de stelling 
mits "en passant" slaan niet meer open breken.
Na 1...f6 heeft wit bij elke zet de gelegenheid om met exf6 de stelling verder te 
openen. Dit betekent dus dat wit veel meer aanvalsmogelijkheden heeft (want hij 
kan op f6 slaan wanneer hij wil) en dat zwart een erg moeilijke verdedigingsklus 
heeft want hij moet bij elke zet rekening houden met deze wending.
Conclusie: 1...f5 is de beste omdat hij minder aanvalskansen geeft aan wit.

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.
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Postzegel: Muzychuk zussen
In Oekraïne zijn er 2 zussen die vandaag als nationale sporthelden worden aanzien. 
Het zijn Muzychuk Mariya (GM 2528 Elo) (°1992) en Muzychuk Anna (GM 2549 Elo) (°1990).
Beide jonge dames zijn uiteraard GM en doen een beetje denken aan de sensationele opkomst van 
de 3 Polgar-zusjes nu zowat 20 jaar geleden.

Ter ere van de Muzychuk-zussen werd in Oekraïne recent deze nieuwe postzegel uitgebracht.

Als eerbetoon aan beide zusters hierbij een leuke (rapid-)partij uit 2012, waarbij de "jonge" Mariya 
(°1992) het opneemt tegen grootmoeder en (ex-wereldkampioene) Nona Gaprindashvili (°1941)  

Mariya Muzychuk - Nona Gaprindashvili
1.d4 c5 2.e4 cxd4 3.c3 Diagram 

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zpp+pzppzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zpP+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvLQmKLsNR!
xabcdefghy

Een uitnodiging om in te gaan op het Morra-
gambiet. 
3...dxc3  zwart  hapt  toe,  maar  had  ook  met 
3...Pf6  door  zetverwisseling  naar  het  Alapin 
kunnen overstappen.
4.Pxc3  Pc6  5.Pf3  d6  6.Lc4  e6  7.0–0  Le7 
8.De2 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+lwqk+ntr(
7zpp+-vlpzpp'
6-+nzpp+-+&
5+-+-+-+-%
4-+L+P+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Wit heeft de steeds wederkerende zetten in het 
Morra-gambiet gespeeld. De Loper op c4, de 
Dame op e2 zodat beide Torens de c- en d-lijn 
kunnen innemen. 

8...a6  9.Td1  Dit  haalt  Pf6  uit  de  stelling 
9...Dc7  en  natuurlijk  niet  9...Pf6?  wegens 
10.e5! 
10.Lf4 Pe5 een ietwat ongelukkige zet. Zwart 
speelt  met  een reeds ontwikkeld stuk en laat 
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toe  dat  wit  de  stelling  opent.  Veiliger  had 
10...Pf6 geweest. 11.Lb3 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+l+k+ntr(
7+pwq-vlpzpp'
6p+-zpp+-+&
5+-+-sn-+-%
4-+-+PvL-+$
3+LsN-+N+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

 Kies je voor 11...Ld7 of voor 11...Pf6 en 
waarom ? 

11...Ld7?!  Onze  grootmoeder  Nona  is 
blijkbaar vergeten dat je best tijdig je Koning 
in veiligheid brengt, en dus best ook eerst die 
stukken  ontwikkelt  die  dit  kunnen 
bespoedigen.  Vandaar  dat  11...Pf6  toch 
duidelijk beter is. 
12.Tac1! Wit activeert een stuk en begint met 
dreigingen tegenover Dc7. 12...Db8 Diagram 

XABCDEFGHY
8rwq-+k+ntr(
7+p+lvlpzpp'
6p+-zpp+-+&
5+-+-sn-+-%
4-+-+PvL-+$
3+LsN-+N+-#
2PzP-+QzPPzP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

Wit is van oordeel dat zij de stelling verder 
moet openen en zal daarom Pe5 eraf slaan. 

Hoe doe je dit, met 13.PxPe5 of met 13.LxPe5 
en waarom ? 

13.Lxe5!  De  juiste  keuze.  Wit  slaat  met  de 
loper omdat zij anders een (belangrijk) tempo 
verliest  na  13.PxPe5 dxPe5 en  zij  moet  Lf4 
verzetten. 13...dxe5 Diagram 

XABCDEFGHY
8rwq-+k+ntr(
7+p+lvlpzpp'
6p+-+p+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+LsN-+N+-#
2PzP-+QzPPzP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet
Zie je een gewaagde zet, gebaseerd op het 

evaluatiesysteem KAMP ?

 14.Txd7!  Dit kwaliteitsoffer is overduidelijk 
op  gevoel  gespeeld  want  in  de  rapid  is  het 
onmogelijk  dit  ver  vooruit  te  berekenen.  De 
beweegreden om dit  offer  te  plaatsen zijn  te 
vinden in de factor K, hier de onveiligheid van 
de zwarte Koning en de factor A voorsprong in 
ontwikkeling van wit waardoor wit voorlopig 
een  veel  grotere  stukkenactiviteit  heeft. 
14...Kxd7 15.La4+ b5 Diagram 

XABCDEFGHY
8rwq-+-+ntr(
7+-+kvlpzpp'
6p+-+p+-+&
5+p+-zp-+-%
4L+-+P+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-+QzPPzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet 

16.Pxb5!  Alle  hindernissen  worden 
opgeruimd. Wit slaat met het paard en niet met 
de loper omdat zij zo 17.Lxb5+ kan spelen en 
dus een belangrijk tempo wint omdat zwart uit 
het schaak moet. 
16...axb5  17.Lxb5+  Kd8  18.Td1+  Kc8  op 
18...Ld6 komt er 19.Pxe5 met tal van nieuwe 
dreigingen (Pxf7 en Pc4) 
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19.Ld7+ Kb7 20.Db5+ Ka7 21.Da5+ Kb7
XABCDEFGHY
8rwq-+-+ntr(
7+k+Lvlpzpp'
6-+-+p+-+&
5wQ-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

 Wit overweegt 22.Lc6+ . Is dit speelbaar ? 

22.Lc6+! Kc8 
[of  22...Kxc6 23.Pxe5+ Dxe5 24.Dxe5 

Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+-+ntr(
7+-+-vlpzpp'
6-+k+p+-+&
5+-+-wQ-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

 In deze stelling is het materiaal gelijk, maar 
zit Kc6 in heel moeilijke papieren omdat hij  

daar zonder enige bescherming staat.]  
Terug naar de partij.

23.Lxa8 Diagram 
XABCDEFGHY
8Lwqk+-+ntr(
7+-+-vlpzpp'
6-+-+p+-+&
5wQ-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

 Wie staat beter en waarom ? 

Wit  is  erin  geslaagd  van  zijn  materiële 
achterstand weg te werken, en heeft nu zelfs 1 
pion  meer.  Het  meest  doorslaggevende  is 
evenwel dat Kc8 vreselijk onveilig staat en dat 
wit  voldoende  stukken  heeft  om  dit  uit  te 
buiten.  Wit staat dus beter.
23...Dc7 24.Da6+ natuurlijk gaat wit niet in op 
Dameruil omdat hierdoor de onveiligheid van 
Kc8 sterk zou afnemen en de stelling meer in 
evenwicht zou komen. 
24...Kb8 Diagram 

XABCDEFGHY
8Lmk-+-+ntr(
7+-wq-vlpzpp'
6Q+-+p+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet 

25.Pxe5!  Zwart  mag  immers  dit  paard  niet 
slaan  vanwege  26.Db7#÷.  Zwart  geeft  op 
omdat  er  nu  beslissend  Pc6+  of  Pd7+  kan 
volgen.

Enkele  jaren  na  het  overlijden  van  een 
schaakmeester  hoorde  een  goede  vriend 
plotseling een stem. Hij hoorde de stem van 
zijn overleden vriend. Ja, hij was het echt !

"Vertel, hoe is het en waar ben je nu?" vroeg 
hij.
"Wat  wil  je  eerst  horen,  het  goede  of  het 
slechte nieuws ?"
"Vertel me eerst het goede nieuws !"
"Het  is  hier  echt  de  hemel.  Er  zijn  hier 
permanent allerlei interessante toernooien aan 
de gang. Je kan hier zelfs tegen oude krakers 
zoals  Morphy,  Capablanca,  Tal  en  Aljechin 
spelen".
"Fantastisch !" zei de vriend "maar, ... wat is 
het slechte nieuws ?"

"Je speelt a.s. zondag tegen Capablanca".
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WK Jeugd 2015 van 25 Okt tot 5 Nov
België stuurde een uitgebreide delegatie van 15 jongens en 7 meisjes en de officiële blog voor het 
Jeugd-Wereldkampioenschap in Griekenland is : https://wk2015blog.wordpress.com/

Duitsland en Frankrijk stuurden respectievelijk 40 en 20 deelnemers, maar Nederland hield het bij 1 
deelnemer per reeks, dus 5 jongens en 2 meisjes.
De Belgische paradepaardjes zijn:  Nicola Capone bij de U16 jaar (2391 Elo !!),

 Jasper Beukema  bij de U14 jaar (2154 Elo !) en 
 Daniel Dardha bij de U10 jaar (2106 Elo !). 

Even kijken hoe ze het tot nu toe deden.
XABCDEFGHY
8r+-+ktr-+(
7zpp+-vlp+p'
6-+q+pzp-+&
5+-zp-+-+Q%
4-+P+R+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Alexiadis (2189) - Capone, Nicola (2391)
Geef een kansrijke zet voor wit.

Een behoorlijk kansrijke zet is 17.Pd5!? zodat 
er na 17...exPd5  18.cxd5 Dd7  19.Tae1 kan 
volgen en wit wint zijn stuk terug.

Wit oordeelde echter dat hij nog straffer wou 
spelen en pakte uit met ....17.Pb5.
Ik ben zeker dat onze Belg Nicola zijn ogen 
niet geloofde maar dan gretig 17...DxTe4 
speelde. Wit speelde nog enkele zetten maar 
wierp toen de handdoek omdat er niets kwam 
van zijn ontoereikend torenoffer.

Lezing Dr. Hugo Stuer
Op vraag van de Liga Antwerpen geeft Dr. Hugo Stuer een unieke niet te missen lezing"

“Geef uw processor een upgrade” …
  vanuit de moderne bio-medische  wetenschappen

Zoals een computer berust het functioneren van de mens ook op een database, een programma, 
en een processor. Dr Hugo Stuer is wel een bescheiden schaker maar zijn 20 jarige studie van het 
menselijk 'systeem' bij patiënten met een energieprobleem (ook bij astronauten) brachten hem bij 
een aantal inzichten die volgens hem bij schakers het verschil kunnen maken.
Hij introduceert de geïnteresseerden in de meest actuele transdisciplinaire bevindingen over de 
processor van het menselijk systeem zoals deze bestuurd wordt door drie deelsystemen: de 
denkwereld, de gevoelswereld en het lijf. Nadien volgen études voor de praktijk.
Enkele smaakmakers: - Bent u de kluts kwijt? Waar zit uw systeem?

- Wat is de slechtste houding voor de menselijke conditie ? de zithouding
- Waarom ziet ge achter het bord meer?
- Nadenken doet iedereen, voordenken 1 op 6.

Doelgroep:  Iedereen ! jong en oud, schakers niet-schakers, ouders en familieleden…
Inschrijven: verplicht via website Liga Antwerpen voor 25 november 2015

Wanneer: woensdag 2 december om 19u30
Waar: het 'Huis van de Sport' te Berchem, Boomgaardstraat 22, 2600 BERCHEM

Deelnameprijs: 8 euro / persoon

https://wk2015blog.wordpress.com/
https://docs.google.com/forms/d/1B9bPIGO9rDudzPXOF9YC0s1E5Xw94SJMT0gEN2AMIQA/viewform
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XABCDEFGHY
8-+rwqr+k+(
7zp-+-+-vl-'
6-+-+-+pzp&
5+p+-+p+-%
4-sn-zp-zP-+$
3+-+P+P+-#
2PzPP+-wQ-zP"
1tR-vLL+R+K!
xabcdefghy

Beukema Jasper (2154) - Zarubitski (2310)
Wit aan zet.

Beschrijf het probleem in de witte stelling en 
stel oplossingen voor.

Het probleem in de witte stelling is dat beide 
lopers niet kunnen spelen op straffe van verlies 
pion c2. Als beide lopers niet kunnen spelen 
kan Ta1 ook moeilijk in het spel gebracht 
worden.

Een eerste oplossing is daarom van 22. a3 te 
spelen, wat Jasper speelde. Er volgde toen 
22....Pd5 waarna het probleem van wit 
nauwelijks was opgelost omdat nu pion f4 
onder druk staat en Ld1 nog steeds niet kan 
spelen (of pion c2 gaat verloren).

Een andere oplossing had mogelijk 22.a4!? 
geweest waardoor wit zijn Ta1 activiteit kan 
geven, waardoor de immobiliteit van beide 
lopers minder zwaar valt. Door 22.a4 te spelen 
kan wit zijn ACTIVITEIT dus deels verhogen.

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7+-+-+-zpp'
6-+nzpl+-vl&
5zp-+Nzp-+-%
4RzP-+P+-wq$
3+-zPL+-+-#
2-+N+-+PzP"
1+-+Q+-+K!
xabcdefghy

Kienboeck - Dardha Daniel
Zwart aan zet. 

Wat denk je van 22...Tf2? 
Is dit niet slecht wegens penning 23.De1 ?

Daniel Dardha

In de partij volgde er effectief 22...Tf2 
23.De1?? en zwart won met 23...TxPc2!! 
aangezien 24.DxDh4? Tc1+ tot mat leidt. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEZOCHT !!     

Dankzij de goede contacten van (ex)voorzitter Jean-Pierre Haverbeke kan VSF ook deze winter hier 
en daar schaakinitiaties geven aan KWB-kringen. Deze initiaties lopen over meerdere avonden en 

zijn meestal voor een iets ouder, maar zeer enthousiast publiek. 
Er is een degelijke vergoeding voorzien. Interesse ? meer details in een volgend VSD-nummer.

Algemene Vergadering VSF van 31 oktober 2015
Gisteren werd de jaarlijkse Algemene Vergadering VSF gehouden te Mechelen.
Naast enkele kleine reglementswijzigingen valt te noteren dat Bart Van Tichelen als nieuwe 
voorzitter en Mathias Henderick en Ben Dardha als bestuurder werden verkozen.
Aftredend voorzitter Jean-Pierre Haverbeke en ex-ondervoorzitter/secretaris Eddy De Gendt werd 
vervolgens een geschenk overhandigd voor hun geleverde inzet in de voorbije jaren.
Teneinde lidgeldverhogingen te vermijden zal er een nieuwe begroting worden uitgewerkt met 
verminderde uitgaven. Dit zal dan voorgelegd worden op een Bijzondere Algemene Vergadering.


