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Summiere toernooi-kalender 2016

27 - 28 dec Finale Criteriumtoernooi Brugge
26 - 30 dec Toernooien te Artevelde Artevelde

4 -5 - 11 feb 17 VSF-Jeugdkampioenschap Mechelen
25 feb - 02 mar Wachtebeke Winter Round Robin

www.wwrr.be
Wachtebeke

18 mar Vlaams Schoolkampioenschap
tom.piceu@gmail.com

Oostende

Kandidaten gezocht
- Wie wil een schaakinitiatie geven op school in de buurt van de schaakclub ? 

VSF subsidieert met 100€. Voorwaarden en inschrijven zie VSF-website.
- Wie wil het VSF-jeugdkampioenschap 2018 organiseren ? 

Max subsidie is 3500€. Aanmelden bij Voorzitter VSF Bart van Tichelen.
- Wie wil in de lente 2017 een VSF-Rapid 50+ organiseren?

Max subsidie is 500€. Aanmelden bij Voorzitter VSF Bart van Tichelen.
bart.van.tichelen@telenet.be

VSF-bestuur steunt een solidariteitsactie rond Erwin Kalle !

Erwin Kalle is een (bijna) twintiger die aan een ongeneeslijke spierziekte lijdt. 
Deze handicap weerhoudt Erwin er echter niet van om volop te genieten van de 
schaaksport en daar ook mooie resultaten te boeken. Teneinde een beetje geld in te 
zamelen voor de aankoop van een gepast transportmiddel (busje voor rolstoel) is er 
een crowdfunding opgestart. U leest er alle details over op pagina 6 en volgende.

Wereldkampioenschap 2016: Carlsen verlengt titel
In tegenstelling tot wat velen hadden verwacht was de uitdager Sergey Karjakin 
(Rus ) de waardige evenknie van Magnus Carlsen. Na 12 partijen was de stand 
immers 6-6, waarbij er 10 (mooie) remises en elk 1 overwinning werd behaald.
De tie-break over 4 rapid-partijen (25min + 10sec/zet) moest dan maar de beslissing 
brengen, en die werd op 30 november , notabene, de verjaardag van Carlsen, 
gespeeld. 
Beide eerste partijen werden weer remise maar Carlsen won de 3e rapid-partij 
waardoor Karjakin in de laatste partij grote riscio's moest nemen en .... verloor !

      Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie

http://www.wwrr.be/
mailto:bart.van.tichelen@telenet.be
mailto:tom.piceu@gmail.com


 Vlaanderen Schaakt Digitaal                        01-12-2016                                                   pagina  3

Voorstellingsvermogen
XABCDEFGHY
8-+r+-mk-+(
7zpp+-+-wqp'
6-+-+r+psN&
5+-+pzPnwQ-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+R+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

V1: Is 1.TxPf5+ gxTf5  2.Txf5+ Ke8 
3.DxDg7  winnend voor wit ? 
XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7zppwqn+pmkp'
6-+p+-+p+&
5+-+n+-+-%
4-+P+-zp-+$
3+P+P+Q+P#
2P+-sNL+P+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

V2: Hoe moet het verder na 1...Pe5  2.De4 ? 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+LzP-+-%
4-+-+-+-+$
3+-sN-+N+-#
2PvL-+-mKPzP"
1tR-+Q+-+-!
xabcdefghy

V3: Hoe moet het verder na  
1...Pxe5  2.PxPe5  Df6+  3.Pf3  ? 

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zppzp-+-zpp'
6-+n+p+-+&
5+-+nzP-+-%
4-+L+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

V4: Wit rekent  1.0-0 Pxe5  2.LxPd5 DxLd5 
3.DxDd5 exDd5 en wat dan ? 
XABCDEFGHY
8-mk-tr-vl-tr(
7zppzp-+-zpp'
6-+-+-+-+&
5+-wqP+l+-%
4-+P+pzPn+$
3+Q+-+-zP-#
2PzP-vLN+LzP"
1tR-+-mKR+-!
xabcdefghy

V5: Wat speel je na 1...Pxh2  2.Le3 ? 

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zp-zp-+pzpp'
6-+p+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-sN-vLKvl-#
2PzPP+-+-+"
1tR-+Q+-tR-!
xabcdefghy

V6: Wat na 1...Df6+ 2.KxLg3 TxLe3+ 3.Kg2 
Dg5+ 4.Kh2 Dh4+ 5.Kg2 Dg3+ 6.Kf1 Df4+ 

7.Kg2 ? 
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V1 Na 3.DxDg7? volgt er 3...Tc1+ en mat volgt.

V2 Na 1...Pe5  2.De4?? volgt 2...Pc3  3.Dxf4 (of Dd4) PxLe2+ en Dameverlies

V3 Zwart speelt dan 3...Db6+ en 4...DxLb2. Het resultaat is dat zwart zo een 
centrumpion gewonnen heeft.

V4 Dan volgt 4.Te1 en zwart verliest Pe5  na 4...Ld6 5.f4 (of 5.Lf4)

V5 Met 2...Db4+ wint zwart een tempo en na bijb 3.Ld2 DxDb3  4.axDb3 PxTf1 de 
kwaliteit.

V6 Er volgt dan 7... Tg3+ 8.Kh1 Dh4#

In het volgende nummer Aleksandr Seletsky 

Ignaas Vandemeulebroucke, gewezen journalist, nu 82 jaar en erg bedreven in het compositie- en 
probleemschaak, legde zopas de laatste hand aan een vrij uitgebreid stuk over eindspelen, makers 
ervan,  een geheimzinnige Rus, die ongetwijfeld overhoop lag met het systeem en daarom “plots” 
moest sterven… en dat vrij vroeg in zijn jonge leven. Waarschijnlijk had hij een schuine mop (een 
beetje tè schuin) verteld over de snor van Stalin… en hij verdween. Alle vragen naar meer info 
lopen dood, en zelfs in de Russische probleem- en compositiemiddens (cfr Victor Tsjepishny) 
zwijgen er over als … vermoord! De man heet Aleksandr Seletsky, die prachtige eindspelen maakte, 
maar zich geenszins wilde (of kon) schikken met zijn lot als Sovjetburger. Waarschijnlijk is hij 
ergens begin ’40-er jaren opgepikt en verdween hij voor korte (enige) tijd in de goelags om er nooit 
meer uit te komen. Hij won een paar plaatsjes in het FIDE-album (de beste composities van een 
periode van ong. 2-3 jaar), maar eigenlijk weet geen mens iets meer van deze man. Heel aarzelend 
zegt men “ginder achter” dat hij zich nooit wilde voegen naar de plooien van het regime… En in 
Rusland draait dat natuurlijk en meestal falikant uit. 
Ook de Russische bondssekretaris en –schrijver Victor Tsjepishny wordt heel voorzichtig en doet 
erg geheimzinnig als het over Seletsky gaat. D’r moet dus iets zijn, iets wat we waarschijnlijk nooit 
zullen kunnen te weten komen. 

Sporta-kampen - schaaklessen

Ook in 2017 organiseert Sporta-kampen schaaklessen.  De planning is de volgende: 

Week 1 =   3 tot 7 juli 2017

8 - 14 jaar 
voor  niveau: stap 1 - 3

Week 2 = 10 tot 14 juli

8 - 16 jaar
voor niveau: stap 3 en hoger

locatie is telkens Klein Seminarie Hoogstraten

Voor meer vragen kan men terecht bij  mailto:roelhamblok@gmail.com

of op de Sporta website vanaf januari.

mailto:roelhamblok@gmail.com
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Waarom niet ?
XABCDEFGHY
8k+-tr-+-tr(
7zp-+n+p+p'
6l+q+p+p+&
5zPpzp-+-+-%
4-+-+PzP-+$
3vLNzP-+-+Q#
2-+P+-+PzP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1.Dd3? (makkie) 1

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+-tR-+p+-'
6-+-zP-+p+&
5+-+-sn-+p%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
Waarom niet 1...Ke8 ? (makkie) 2

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zpp+-+pvlp'
6-+-zp-+p+&
5+-zpNtr-+-%
4-zPPsn-+-wq$
3+-+-+-+-#
2PvL-+-zPPzP"
1+R+Q+RmK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1.bxc5?  3

1  Wegens 1...b4 dubbelaanval op Dd3 en La3.

2  Wegens 2.Te7+ en Pe5 gaat verloren.

3  Wegens 1...Pe2+  en mat volgt na 
                2.Kh1 Dxh2+  3.KxDh2 Th5 #

XABCDEFGHY
8-+-+rtr-mk(
7zp-zp-wq-+p'
6-zp-sn-+p+&
5+-snPzpp+-%
4-+-+P+-+$
3+-zPLwQN+P#
2PzP-+-+P+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1.b4 ? 4

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+n+p+-'
6pwq-zP-vlp+&
5+pzppzp-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Waarom is 1.b4 slecht ? 5

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+kzpp+&
5+-+-+-+p%
4-zPp+-+-zP$
3+P+-+-+-#
2-+-+-zPP+"
1+-tR-+K+-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...bxc3  2.TxTc8 b2 ?  6

4  Wegens 1...PxLd3    2.DxPd3 fxe4   en wit 
verliest materiaal.

5  Wegens 1...cxb4    2.cxb4 e4!   met 
dubbelaanval op Pf3 en Ta1.

6  Wegens 3.Te8+ en 4.Te1 wat promotie stopt.
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Special : Erwin Kalle
Erwin is een jongen van 19 jaar, altijd goed gemutst en een 
knokker eerste klas. Volledig rolstoel afhankelijk, door de 
spierziekte SMA type 2. Bij deze progressieve spierziekte 
neemt kracht in de spieren steeds verder af (atrofie), en is 
ademhalen door een afname van kracht in het middenrif ook 
steeds lastiger. Kortom: het wordt telkens een beetje lastiger 
om te doen wat je normaal doet. 
Erwin zijn levensverwachting is beperkt maar schaken doet 
hij met hart en ziel, o.a. in schaakclub Hoboken. 

Kalle,Erwin (1862) - Tikranian,Alik (2153) [C50]
Pathena NK 2016 - A jeugd Rotterdam (5.11), 03.05.2016
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.d3 Lc5 5.c3 d6 
6.Pbd2 0–0 7.Lb3 Le6 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zppzp-+pzpp'
6-+nzplsn-+&
5+-vl-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+LzPP+N+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

 Kies uit 8.h3 of 8.Lc2 

8.h3 een "gekende" fout is 
8.Lc2? Pg4! 9.0–0 Lxf2+ 10.Txf2 Pe3 11.De2 

Pxc2 12.Tb1 Lxa2 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zppzp-+pzpp'
6-+nzp-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-zPP+N+-#
2lzPnsNQtRPzP"
1+RvL-+-mK-!
xabcdefghy

analyse-diagram
 en zwart heeft een iets betere stelling na 

13.b3 Lxb1 14.Pxb1 Pa1 

8...Dd7  9.0–0  a5  zwart  dreigt  nu  na  10...a4 
11.Lc2 d5 te spelen.  10.Te1 wit countert nu de 
opstoot van pion d6-d5 wegens exd5 en Pxe5. 
10...h6 11.La4 De7  Met 11...Lxh3 had zwart 
voor  vreselijke,  niet  vooruit  te  berekenen, 
complicaties  kunnen  zorgen.  12.Pf1  Ld7 
13.Pg3  veld  f5  lonkt  13...Ph7  14.Lc2  Lb6 
15.Pf5 Lxf5 16.exf5 Df6 17.g4 Kh8 18.Le3 
Lxe3  19.fxe3  g6  20.e4  h5  21.Dd2  Controle 
van  veld  g5  en  veld  h6  zodat  Df6  niet  te 
gevaarlijk kan worden. 21...gxf5 22.gxf5 Tad8 
23.Lb3 wit wil geen d5 toelaten omdat anders 
Td8 in actie komt 23...b5 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-tr-tr-mk(
7+-zp-+p+n'
6-+nzp-wq-+&
5zpp+-zpP+p%
4-+-+P+-+$
3+LzPP+N+P#
2PzP-wQ-+-+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy
 Kies uit 24.a3 of 24.a4 en waarom ? 

24.a4! de  beste  keuze  omdat  zwart  zo  iets 
moet  doen met  pion  b5 en daar  dus  een  zet 
mee verliest die hij niet op de Koningsvleugel 
kan  gebruiken.  Iets  minder  sterk  is  immers 
24.a3?! waarna zwart de vrije hand heeft om te 
spelen wat hij wil en dus geen tempo-zet moet 
verliezen rond pion b5. 
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FRITZ evalueert het verschil tussen a4 en a3 
op ongeveer 0.3 punten. 
24...b4 25.Kh2 Tb8 26.Lc4 Pe7 27.d4 bxc3 
28.bxc3  exd4  29.cxd4  Tb4  30.Ld3  Tg8 
31.Tac1 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-+rmk(
7+-zp-snp+n'
6-+-zp-wq-+&
5zp-+-+P+p%
4Ptr-zPP+-+$
3+-+L+N+P#
2-+-wQ-+-mK"
1+-tR-tR-+-!
xabcdefghy

 Kies uit 31...Txa4 of 31....c5. 

31...c5! Fout is  31...Txa4? wegens 32.Txc7 en 
wit  is  binnen op de  7e  rij  en  er  dreigt  heel 
pijnlijk e4-e5 
32.e5  dxe5  33.dxe5  Dc6  34.De3  Txa4 
35.Txc5 Ta2+ 36.Kh1 Db7 37.Le4 Db8 
XABCDEFGHY
8-wq-+-+rmk(
7+-+-snp+n'
6-+-+-+-+&
5zp-tR-zPP+p%
4-+-+L+-+$
3+-+-wQN+P#
2r+-+-+-+"
1+-+-tR-+K!
xabcdefghy

Een behoorlijk complexe stelling. 
Wit aan zet. 

38.f6!  de beste  zet,  ook al  geeft  hij  veld  g6 
prijs  38...Pg6 39.Dh6  Er dreigt nu 40.Pg5 en 
game over 39...Df8 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-wqrmk(
7+-+-+p+n'
6-+-+-zPnwQ&
5zp-tR-zP-+p%
4-+-+L+-+$
3+-+-+N+P#
2r+-+-+-+"
1+-+-tR-+K!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 

40.Pg5!!  Heel mooi.  40...Dxh6 41.Pxf7#  van 
zulk  een  magistrale  eindstelling  droomt  toch 
iedereen !

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

Ondanks zijn forse beperkingen is Erwin een 
ras-optimist. Altijd vrolijk, en behulpzaam 
waar hij kan. Zoals deze partij aantookt, 
schaakt hij op een leuk niveau, en hij speelt 
dan ook graag mee in diverse competities. 
Hij helpt zelfs bij het lesgeven aan de 
jeugdspelers bij zijn schaakclub.
De ouders van Erwin hebben al heel wat 
kosten gehad met aanpassingen in het huis en 
hopen via de crowdfunding een 2e hands 
minibus te kunnen aankopen om Erwin te 
vervoeren.

Donatie kan je doen op hetzij:
http://www.dreamordonate.nl/7839-een-rolstoelbus-voor-erwin 

 of via VSF-rekening  BE  02 0012 5954 9040 met mededeling "Erwin"  

http://www.dreamordonate.nl/7839-een-rolstoelbus-voor-erwin
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Verdedigen
XABCDEFGHY
8-tr-+-+-+(
7+-tR-+pmkp'
6-zpR+p+p+&
5zp-+rzP-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+KzPPzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

V1 : Wit aan zet. 
Hoe pion e5 verdedigen ?

XABCDEFGHY
8rsn-wqkvl-tr(
7zpp+-+p+p'
6-+-zp-snp+&
5+-zp-+N+-%
4-+P+P+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

V2 : Wit aan zet.
Welk zijn je kandidaatzetten ?

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

V3 : Zwart aan zet.

XABCDEFGHY
8-trl+-+-mk(
7+-+n+r+p'
6p+R+-+p+&
5+P+Pvl-vL-%
4-+L+n+-wq$
3zP-sN-+P+-#
2-+-wQ-+KzP"
1+-tR-+-sN-!
xabcdefghy

V4 : Wit aan zet.
Welke goede verdedigingszetten zie je ?
XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7sn-zp-+-zpp'
6Qzp-+ptr-+&
5zp-wq-+-+-%
4P+-zpP+-+$
3+NzP-tR-+P#
2-+-+-zPP+"
1+R+-+K+-!
xabcdefghy

V5 : Zwart aan zet.

XABCDEFGHY
8-trl+-+-mk(
7+-wqn+rsnp'
6p+-+R+pvL&
5+P+Pvl-+-%
4-+p+P+-+$
3zP-sNL+P+-#
2-+-wQ-+-zP"
1+R+-+-sNK!
xabcdefghy

V6 : Wit aan zet.
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V1 : Makkelijk als je ziet dat pion f7 gepend staat. 
Met 1.Txe6! won wit dan ook een belangrijke pion.

V2 : Wit kan rustig 1.Pg3 of 1.Ph6 of 1.Pe3 spelen maar haalt mogelijk nog meer zijn 
voordeel met 1.e5!? (tegenaanval).

V3 : Zwart verhinderde stukverlies met 1...Dc5! omdat 2.exPf6 met 2...DxLg5+ kan 
worden beantwoord.

V4 : Vooreerst opmerken dat 1.fxPe4?? verliest wegens 1...Dxh2#.
Wit kan wel kiezen uit 1.LxDh4 PxDd2 waardoor hij in een beter eindspel (2 
pionnen meer) afruilt.
Er is echter ook 1.PxPe4 Dxh2+  2.Kf1 en de zwarte aanval is uitgeraasd 
(2...Txf3+  3.PxTf3  Dh1+  4.Ke2). Deze laatste optie (1.PxPe4) is dus de beste 
maar vereist wel meer controle (rekenwerk).

V5 : Dc5 staat "en prise" maar zwart pakt uit met een vreselijke tegenaanval en speelt 
1...Txf2+!!! en krijgt uitstekende aanvalskansen.
Het is hier niet belangrijk deze varianten te berekenen, het belangrijkste is op de 
mogelijkheid te komen deze zet te spelen.

V6 : Wit doet een tegenaanval met 1.Tc6! waarna hij rustig 2.Lxc4 kan spelen.

Inschrijven kan op de  website via http://www.sk-artevelde.be/kersttornooi-2016/

Inschrijven kan op de  website via http://www.sk-artevelde.be/kersttornooi-2016/

Inschrijven kan via http://www.sk-artevelde.be/kersttornooi-2016/

http://www.sk-artevelde.be/kersttornooi-2016/
http://www.sk-artevelde.be/kersttornooi-2016/
http://www.sk-artevelde.be/kersttornooi-2016/
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De spies 

Naar mijn weten hebben we geen Nederlands woord voor het tactische begrip dat in het Engels de 
"Skewer" wordt genoemd. 

Bij nazicht in een woordenboek blijkt dat een skewer een spies 
is om vlees op te steken en dus lanceer ik hier een nieuw 
schaakwoord SPIES om deze tactische wending te benoemen.

Het tactische principe van de spies is, in tegenstelling tot de penning, dat het kopstuk moet spelen, 
zodat je nadien het startstuk kan slaan. Enkele voorbeelden.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-mkp+-'
6-+-+p+-+&
5zPrzp-+-+P%
4-+-+pzP-+$
3+-+-zP-+-#
2-+-+K+P+"
1+-+-+-+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet 7

XABCDEFGHY
8-snr+nmk-+(
7+-+-zppvlp'
6-+Nzp-+p+&
5zPqzpP+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+NzPP#
2Q+-vL-zPK+"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet 8

7  Spiest met 1...Tb2+  2.Kf1 Tb1+ en 
3...TxTh1 torenverlies

8  Spiest met 1.Tb1! en Pb8 gaat verloren.

XABCDEFGHY
8-+r+-tr-mk(
7zp-+l+-+p'
6-zp-+-+pvl&
5sn-zpL+p+-%
4-+-+-+-+$
3wQ-zPP+-zP-#
2PvL-wqP+-zP"
1+R+-+R+K!
xabcdefghy

Wit aan zet 9

XABCDEFGHY
8r+-wq-+k+(
7zpp+r+pvl-'
6-+-+-+pzp&
5+-tR-zp-+-%
4-+-+-+-+$
3vLP+-+-zP-#
2P+Q+-zP-zP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet 10

9    Spiest met  1.Lc1 en Lh6 gaat verloren.

10  Spiest 1...Lf8! en wint punten
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Ruimteprobleem
De titel maakt het je makkelijk. Zoek naar het stuk met het ruimteprobleem en haal er voordeel uit !

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zppzp-+-zpp'
6-+n+lvl-+&
5+L+pzp-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+P+-sN-#
2P+P+-zPPzP"
1tRN+QmK-+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet 11 
XABCDEFGHY
8rsnlwqk+-tr(
7zpp+pvlpzpp'
6-sn-+-+-+&
5+-zpPzP-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvLQmKL+R!
xabcdefghy

Wit aan zet 12

11  Zwart ziet dat Lb5 geen terugweg meer 
heeft maar dat hij na 1...a6 gewoon LxPc6 zal 
spelen. Daarom wint 1...Pd4! (aanval op Lb5 
en onttrekt dit paard aan ruil). Er volgde  2.Pc3 
en na 2...a6  3.La4 b5 verloor wit materiaal.

12  Wit speelt 1.d6! en zwart moet het trieste 
1...Lf8 spelen want 1...Lh4  2.g3! betekent 
immers stukverlies. Wit behaalt aldus een 
groot positioneel voordeel, niet enkel omdat 
Lf8 voorlopig rokade verhindert maar vooral 
omdat zwart nu heel veel werk zal hebben om 
Lc8 (en de facto dus ook Ta8) ooit tot leven te 
brengen

XABCDEFGHY
8-+rtr-+-mk(
7zp-+-+pzpp'
6-zp-+p+n+&
5+-+-+-wQ-%
4-+-+-+-+$
3zP-+-zP-zP-#
2LzP-+qzP-zP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet 13

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+p+-+pzpp'
6p+-+p+-+&
5+-zp-+-+q%
4-+-zp-+nsN$
3+-+P+-zP-#
2PzPP+Q+LzP"
1tR-vL-+R+K!
xabcdefghy

Wit aan zet 14

13  Zwart ziet dat Dg5 geen ruimte meer heeft 
en speelt 1...h6! en damewinst. Een donderslag 
bij heldere hemel !

14  Na 1.h3!     Pf6  2.Lf3!!   blijkt dat Dh5 geen 
ruimte meer heeft. Zwart kan enkel mits 
stukverlies 2...Pe4 (dreigt 3...Pxg3+)  3.dxPe4 
De5 zijn dame redden. Hij staat dan echter 
hopeloos verloren.
Zwart kan daarom na 1.h3! eventueel 1...g5!? 
proberen maar na 2.hxPg4 Dh6  3.Kg1! kan 
zwart Ph4 niet slaan wegens LxDh6. 
Zwart verliest dus materiaal in alle varianten.
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Schakende aristocraten
In een vorig nummer werd Baron von der Lasa in herinnering gebracht en vermeld dat hij toen, rond 
1850, een wereldtopper was. Een van onze lezers, Hugo Roman, vond dit een mooie aanleiding om 
zelf iets in te brengen waar de Baron schaakles geeft aan ........ een Graaf ! 

Vraagje: wat is hoger, Graaf of Baron ?15

De nu volgende partij komt uit "Praktijk van de Opening" van Grootmeester Ludek Pachman.

Graaf Vitzthum  16    - Baron von der Lasa    (Leipzig 1853)
De volledige naam van beide heren is overigens:

Graaf Conrad Waldemar Vitzthum von Echstaedt  en  Baron Tassilo von Heydebrand und der Lasa
Ze hadden toen ongetwijfeld grote notatieformulieren.... 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Lc4 Lc5 5.Pg5 Vandaag weten we dat 5.c3 of 5.0–0 betere zetten 
zijn dan een 2e maal met een reeds ontwikkeld stuk te spelen.  Diagram 
XABCDEFGHY
8r+lwqk+ntr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-vl-+-sN-%
4-+LzpP+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy Leipzig augustus 1853  -  Illustrirte Zeitung 17

 Speel je 5...Ph6 of 5...Pe5 ? Motiveer. Baron von der Lasa tegen Graaf Vitzthum
             
Merk op dat na zowel 5...Ph6 als 5...Pe5 wit zijn pion kan terug winnen. Inderdaad,

- 5...Ph6  6.Pxf7 PxPf7  7.LxPf7+ KxLf7  8.Dh5+ g6  9.DxLc5  zie analyse diagram(Ph6)
- 5...Pe5  6.Pxf7 PxPf7  7.LxPf7+ KxLf7  8.Dh5+ g6  9.DxLc5  zie analyse diagram(Pe5)
XABCDEFGHY
8r+lwq-+-tr(
7zppzpp+k+p'
6-+n+-+p+&
5+-wQ-+-+-%
4-+-zpP+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy
Analyse-diagram (5...Ph6)

Wit heeft een pion terug gewonnen, maar in de 
positie waar Zwart met Ph6 een nieuw stuk 

ontwikkelde, staat het paard van c6 nog altijd 
op zijn plaats, en bewaakt het de pion op d4. 

Hier staat zwart beter.

XABCDEFGHY
8r+lwq-+ntr(
7zppzpp+k+p'
6-+-+-+p+&
5+-wQ-+-+-%
4-+-zpP+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy
Analyse-diagram (5...Pe5)

In dit tweede diagram, waar de ogenschijnlijke 
betere voortzetting werd gespeeld (Pc6 –e5 

met verdediging en aanval!?), zal d4 dra 
verloren gaan (of de pion op c7 na Df6), en 

staat wit duidelijk beter.

15  Graaf is net een stapje hoger dan Baron in de adellijke titels
16  Zie http://www.schachbund.de/news/conrad-woldemar-graf-vitzthum-von-eckstaedt.html .
17  Eigenaardig genoeg is de officiele benaming "Illustrirte" en niet "Illustrierte" (zie Wikipedia)

http://www.schachbund.de/news/conrad-woldemar-graf-vitzthum-von-eckstaedt.html
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De oorzaak van dit verschil ligt in het feit dat zwart een ontwikkelingszet speelde (Ph6) wat hem 
meer invloed geeft op het spel. Grootmeester Pachman schrijft: ‘in de hele openingstheorie vinden  
wij nauwelijks een instructiever voorbeeld van de betekenis van een vlugge ontwikkeling’. 

5...Ph6! de Baron ontwikkelt dus een bijkomend stuk en verliest dus geen tijd met ...Pe5.  
6.Dh5!? Wit zoekt een betere voortzetting dan die van het analyse-diagram (Ph6) 
6...De7 Zwart moet goed opletten want 6...Pe5? 7.Pe6! dxe6 8.Dxe5 Dd6 (Lf8?  9.LxPh6!) 9.Dxg7 
geeft voordeel voor wit 
7.f4 niet echt een ontwikkelingszet. Beter is waarschijnlijk 7.0-0
7...d6 8.0–0 Pa5?! niet echt een geslaagde zet meen ik. Zwart positioneert zijn paard aan de rand en 
vermindert aldus zijn invloed op het centrum. Anderzijds was ook 8...0-0 gewaagd wegens 9.f5 en 
f6 dreigt. Vandaar dat hier een "normale" ontwikkelingszet Lg4 te overwegen viel maar blijkbaar 
betrouwde von der Lasa de verwikkelingen niet na 8...Lg4  9.Lxf7+.  Het diagram na 8...Pa5?!

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zppzp-wqpzpp'
6-+-zp-+-sn&
5sn-vl-+-sNQ%
4-+LzpPzP-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy

 Kies uit 9.Ld3 of  9.Lb3. Wat is je argumentatie ?

Na 9.Lb3 kan zwart zijn paard aan de rand afruilen voor de loper, na 9.Ld3 kan hij dit niet en staat 
dit Pa5 een beetje buiten de actiezone. Bovendien wordt pion e4 bijkomend verdedigd en blokkeert 
dit de zwarte pion d4. Conclusie: 9.Ld3 is de betere zet. 
9.Ld3 Pg4 10.h3 Pf6 onze Baron heeft de kwaliteit (lees invloed) van zijn Ph6 verbeterd door het 
naar f6 te spelen. 
11.Df3 h6 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zppzp-wqpzp-'
6-+-zp-sn-zp&
5sn-vl-+-sN-%
4-+-zpPzP-+$
3+-+L+Q+P#
2PzPP+-+P+"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy

 Hoe kan wit nog stukverlies vermijden ? 
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12.Ld2?!  Met deze zet gebruikt wit een tempo om het slecht opgestelde Pa5 te verjagen naar .... 
een  beter  veld!!  Zo'n  aanpak  is  meestal  niet  verstandig  en  beter  was  dan ook  12  .e5!   want  na 
12...dxe5 13.fxe5 hxg5 14.exf6 gxf6 15.Dxf6 Dxf6 16.Txf6 stond wit "maar" 1 pion achter 
12...Pc6 13.b4 Lb6 slaan op b4 was ook een sterke optie 14.b5  Diagram

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zppzp-wqpzp-'
6-vlnzp-sn-zp&
5+P+-+-sN-%
4-+-zpPzP-+$
3+-+L+Q+P#
2P+PvL-+P+"
1tRN+-+RmK-!
xabcdefghy

Kies uit Pa5 of Pb8 of Pd8. Motiveer je keuze.

In de 3 gevallen krijgt zwart een "paard aan de rand" maar bij Pd8 heeft het de beste perspectieven. 
Vooreerst geeft het daar een bijkomende verdediging aan pion f7 en verder kan dit paard eventueel 
naar  e6 huppelen  waar  het  toch wel  behoorlijk  centraal  en  actief  staat.  Na zowel  Pa5 als  Pb8 
daarentegen staat het paard erg passief en heeft het weinig invloed op het spel.

14...Pd8 15.e5 dxe5 16.fxe5  Diagram. Ik veronderstel dat de Graaf (wit) hier tot het besef moet 
gekomen zijn dat zijn hele aanpak met 12.Ld2 gevolgd door b4 en b5, waardoor het nutteloze Pa5 
werd  "verjaagd"  naar  d8,  een  schot  in  eigen  voet  moet  geweest  zijn.  Inderdaad,  als  je  beide 
diagrammetjes vergelijkt (die met en die zonder het verjagen van Pa5) zie je makkelijk in dat wit in 
het 2e diagram sterke druk op f7 had want er stond geen verdedigend paard op d8.

XABCDEFGHY
8r+lsnk+-tr(
7zppzp-wqpzp-'
6-vl-+-sn-zp&
5+P+-zP-sN-%
4-+-zp-+-+$
3+-+L+Q+P#
2P+PvL-+P+"
1tRN+-+RmK-!
xabcdefghy

Diagram na 16.fxe5

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zppzp-wqpzp-'
6-+-+-sn-zp&
5sn-vl-zP-sN-%
4-+-zp-+-+$
3+-+L+Q+P#
2PzPP+-+P+"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy

Analyse-diagram zonder verjagen Pa5

Conclusie: verjaag de slecht opgestelde stukken van je tegenstander niet naar betere velden !

16...Pd7 17.Pxf7 Wit gaat er met de hakbijl in maar ook na het meer rustige 17.e6 hxg5 18.exd7+ 
Lxd7 19.Te1 Le6 staat zwart nog steeds beter 
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17...Pxf7 18.e6 Dxe6 19.Lf4  Indien wit niets 
beter heeft dan deze tamme zet heeft hij niet 
de  minste  compensatie  voor  zijn  geofferd 
materiaal  en  is  het  nu  vechten  tegen  de 
bierkaai.  Oh ja,  weet  jij  van waar  deze  rare 
uitdrukking komt ? 18

19...Pf6 20.Pd2 0–0 21.Lc4 Df5 22.Db3 Dh5 
23.Tae1 Kh8 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+l+-tr-mk(
7zppzp-+nzp-'
6-vl-+-sn-zp&
5+P+-+-+q%
4-+Lzp-vL-+$
3+Q+-+-+P#
2P+PsN-+P+"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy

 Kies uit 24.Pe4 of 24.Te7 ? 

24.Pe4?!  als  je  achter  staat  in  materiaal  dan 
moet je in principe je heil zoeken in de aanval 
en complicaties en zoveel mogelijk onnodige 
stukkenruil vermijden. Bovendien zou wit na 
24.Te7  een  toren   hebben  die  is  binnen 
gedrongen  en  zo  voor  mogelijkheden  kan 
zorgen. 

24...Pxe4  25.Txe4  Pd6  26.Te5  d3+  27.Kh2 
Dh4 28.Lg3 Lg1+ 29.Kh1 Diagram 

18  Deze uitdrukking is ontstaan in 
Amsterdam. De bewoners van de Bierkade 
(een deel van de Oudezijds Voorburgwal, 
gelegen bij de Oude Kerk) stonden bekend als 
echte vechtersbazen. Wie het tegen hen wilde 
opnemen, kon er bij voorbaat zeker van zijn de 
strijd te verliezen. 

XABCDEFGHY
8r+l+-tr-mk(
7zppzp-+-zp-'
6-+-sn-+-zp&
5+P+-tR-+-%
4-+L+-+-wq$
3+Q+p+-vLP#
2P+P+-+P+"
1+-+-+RvlK!
xabcdefghy

 Zwart aan zet 

29...Txf1  30.Lxh4  Ld4+  31.Kh2  Lxe5+ 
Zwart heeft nu 2 torens voor zijn Dame, wat al 
niet  slecht  is,  maar  het  beste  moet  nog 
komen  ....  32.Lg3  Lxg3+  33.Kxg3  d2  en 
opgave. Diagram 

XABCDEFGHY
8r+l+-+-mk(
7zppzp-+-zp-'
6-+-sn-+-zp&
5+P+-+-+-%
4-+L+-+-+$
3+Q+-+-mKP#
2P+Pzp-+P+"
1+-+-+r+-!
xabcdefghy

Opmerkelijk  is  dat  in  de  beginzetten  alles 
draaide rond snelle ontwikkeling, maar dat in 
de eindstelling zwart nog steeds niet met Lc8 
en Ta8 heeft gespeeld.


