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Summiere toernooi-kalender 2016

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

Loncin (Luik)

02 nov Schaaksimultaan IGM Sokolov Blankenberge
04 nov 18e Herfst schaaktoernooi Waregem

10-13 nov Open Leuven 2016 Leuven
4 -5 - 11 feb 17 VSF-Jeugdkampioenschap Mechelen

Ter herinnering

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

- er wordt een online-Interscholen ontmoeting Secondair Onderwijs opgestart 

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

Algemene Vergadering VSF en KBSB

Op 15 oktober heeft VSF haar Algemene Vergadering en een weekje later op 22 
oktober heeft KBSB haar Algemene Vergadering.
In de volgende VSD meer nieuws in dit verband.

Wereldkampioenschap 2016

De match om het wereldkampioenschap 2016 tussen Carlsen en Karjakin zal plaats 
vinden in New York van 11 tot 30 november 2016. 

Er wordt gespeeld over 12 rondes, waarbij beide supergrootmeesters zullen strijden 
om een prijzenpot van rond de 1 miljoen euro.

Er wordt een wereldwijde publieke belangstelling verwacht van 1 miljard fans via 
Internet en TV.

      Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie

http://ans-loncin.exxoss.com/index.php?page=rapide-seniors
http://schaakfabriek.be/
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Wat verkies je ?
XABCDEFGHY
8-+-tR-+-+(
7+-+-+-+p'
6-+kzPP+-+&
5+-zp-+-+-%
4p+-+-+-vL$
3+-tr-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy
Kies 1: Wit kiest uit 1.Ke2 of 1.d7.

XABCDEFGHY
8-tR-+-vlk+(
7+Q+-+p+p'
6-+qzp-+p+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+-zPP#
2-+-+-zPLmK"
1+-sn-+-+-!
xabcdefghy

Kies 2: Kies uit 1...DxDb7 of 1...Dc5.

XABCDEFGHY
8-tR-+-vlk+(
7+-wq-zpp+p'
6-+Nzp-+p+&
5+-+P+-+-%
4r+-+P+-+$
3+-+-+-zP-#
2nwQ-+-zPLzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Kies 3: Wit dreigt mat met 
2.TxLf8+ KxTf8  3.Dh8 mat.

Hoe gaan we dit met zwart pareren ? 
Met 1...e5 of met 1...f6 ?

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7zp-+-+-+-'
6-zp-+P+pzp&
5sn-zpP+p+-%
4-+-+-+-+$
3+-vL-zP-+-#
2-+-+-zP-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Kies 4: Kies je 1...Pc4 of 1...Pb3 en waarom ?

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zppzp-wq-+p'
6-sn-zp-+p+&
5+-+P+r+-%
4-+P+-tR-+$
3+-sN-+-+-#
2PzP-wQ-+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Kies 5: Kies uit 1.b3 of 1.TxTf5 en dan 2.b3

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zppwq-+-zpp'
6-+l+pzp-+&
5+-vl-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3zP-+Q+N+-#
2-+-vL-zPPzP"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy

Kies 6:  Wit aan zet.
Wat is je beoordeling van de stelling ?

Hoe sla je op c5 ? 
met 1.TxLc5 of met 1.dxLc5 en waarom ?
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Kies 1: Op 1.d7? volgde 1...Te3+  en 2...Txe6 waarna zwart gelijk spel haalt omdat wit 
te weinig pionnen heeft. Vandaar dus dat 1.Ke2 hier de aangewezen zet is.

Kies 2: Na 1...DxDb7 heeft zwart misschien een moeilijk eindspel maar na 1...Dc5? kan 
hij direct opgeven wegens 2.De7! (een gepend stuk moet je aanvallen).

Kies 3: Na 1...e5? speelt wit 2.dxe6 e.p. (openen van de stelling !!)   fxe6  3.TxLf8+ 
KxTf8 4.Dh8+ Kf7 (het enige)  5.Dxh7+ en 6.DxDc7 
Na 1...f6 blijft de stelling voorlopig gesloten wat de winstvoering moeilijk maakt.
Conclusie: 1...f6 is de beste zet.

Kies 4: Zwart heeft het betere eindspel omdat hij betere en meer pionnen heeft en vooral 
omdat hij belangrijke vrijpionnen heeft op de D-vleugel. Zwart moet nu gewoon 
de laatste tegenkansjes van wit neutraliseren. De witte hoop is gevestigd op 
pionnen e6 en d5 en dus moet zwart deze opmars tijdig proberen te stoppen.  
De zet 1...Pb3? draagt niets bij tot dit afstoppen en wit kan dan zelfs met 2.d6! 
en 3.d7! en 4.Lf6 de partij afmaken.
Vandaar dat zwart hier zonder twijfel 1...Pc4! moet spelen zodat de witte 
vrijpionnen tijdig afgeremd worden. Zoals Nimzowitch ooit schreef "de vrijpion 
is een misdadiger die zo snel mogelijk moet afgestopt worden".

Kies 5: Niet zo moeilijk als je weet dat wit in beide varianten b3 zal spelen.
Indien hij dit doet na 1.TxTf5 gxTf5 heeft zwart een verzwakte pionstructuur en 
een verzwakte K-stelling wat wit misschien voordeel kan opleveren.
Ingeval wit 1.b3 speelt volgt er 1...TxTf4 en de zwarte K-stelling blijft min of 
meer intact.
Conclusie:  1.TxTf5 en daarna 2.b3 is de sterkste zetvolgorde.

Kies 6: Vooreerst een kleine beoordeling van de stelling:
- wit zal nadat hij Lc5 heeft genomen (veel) materiaal voor staan.
- er is een onevenwicht in de stelling omdat zwart met Lc6 "baas" is op de 

witte velden, wit heeft ook een geïsoleerde pion op d4 die onder druk kan komen.
Conclusie: wit staat beter (gewonnen), maar door het onevenwicht in de stelling 
blijft het opletten voor wit.

Als wit 1.TxLc5 speelt blijft deze toren actief staan en pent hij tijdelijk Lc6. 
Zwart kan dan met 1...Dd7 proberen druk op te bouwen op de d4-pion. 

Als wit 1.dxLc5 speelt kan zwart een belangrijke verzwakking uitlokken met 
1...-Tcd8  2.De2 - LxPf3  3.gxLf3 (DxLf3? - TxLd2) - e5 en wit heeft een slechte 
pionnenstructuur die de winst minder makkelijk zal maken.
XABCDEFGHY
8-+rtr-+k+(
7zppwq-+-zpp'
6-+-+-zp-+&
5+-zP-zp-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-+-+P+-#
2-+-vLQzP-zP"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy
Conclusie: in de variant 1.dxLc5?! zal de pionnenstructuur van wit slechter 
worden, en dus lijkt deze variant minder gepast.
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Schaakgeschiedenis Antwerpen - Amsterdam uit 1827 !
In een oud schaakboek van 
Mauvillon uit 1829!! staan de 
2 partijen die de stad 
Antwerpen en Amsterdam per 
briefwisseling tegen elkaar 
speelden in 1827.

In die periode was het latere 
"Belgie" het zuidelijke deel 
van het Verenigd Koninkrijk 
der  Nederlanden (1815-1830) 
en ik vermoed dat een 
handelaar of een zeeman beide 
schaakclubs met elkaar in 
contact gebracht heeft.
De schaakzetten werden dan 
waarschijnlijk per schip 
uitgewisseld tussen beide 
havens.
 
Zoals je kan zien is de zettennotatie in het boek van Mauvillon op een bijzondere manier.
Wie kan er het notatiesysteem ontcijferen ? Oplossing achteraan dit artikel.

Stad Antwerp - Stad Amsterdam   1827  

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Db6 5.f4? Je zou 
kunnen stellen dat deze zet de partij  verliest. 
Vooreerst  is  het  geen  ontwikkelingszet, 
vervolgens verzwakt hij  de mogelijke rokade 
en  reduceert  hij  Lc1  tot  een  dikke  pion. 
Uiteraard  was  de  ontwikkelingszet  5.Pf3  de 
aangewezen zet. 
5...Pc6 6.Pf3 Ld7 7.a3 a5 8.a4 Ph6 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7+p+l+pzpp'
6-wqn+p+-sn&
5zp-zppzP-+-%
4P+-zP-zP-+$
3+-zP-+N+-#
2-zP-+-+PzP"
1tRNvLQmKL+R!
xabcdefghy
 Kies je voor 9.Lb5 of voor 9.Pa3 ? 
Wat zijn je positionele motieven ? 

9.Lb5   Ik  had  hier  meer  voor  Pa3  gekozen 
omdat dit paard dan naar b5 kan springen (van 
waaruit het o.a. pion d4 verdedigt) en omdat ik 
Lf1 meer wil gebruiken om de witte gaten in 
de stelling te controleren. 
9...cxd4 10.Lxc6 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7+p+l+pzpp'
6-wqL+p+-sn&
5zp-+pzP-+-%
4P+-zp-zP-+$
3+-zP-+N+-#
2-zP-+-+PzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

 Speel je nu 10...LxLc6 of 10...bxLc6, 
en waarom ? 
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10...bxc6!?  de  beste  keuze  omdat  zwart 
hierdoor  een  half-open  b-lijn  krijgt  waarna 
pion  b2  nog  meer  onder  druk  komt  en  ook 
omdat  zwart  nu  ten  gepaste  tijde  c6-c5  kan 
spelen  waarmee  hij  het  centrum  beter  kan 
controleren  en  eventueel  zelfs  kan  openen. 
11.Pxd4 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7+-+l+pzpp'
6-wqp+p+-sn&
5zp-+pzP-+-%
4P+-sN-zP-+$
3+-zP-+-+-#
2-zP-+-+PzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

 Zwart  aan  zet.  Maak  een  beoordeling  van 
deze stelling op basis van KAMP.

K  =  de  witte  Koning  staat  iets  onveiliger 
vanwege de zet f2-f4. 
A = zwart is aan zet en heeft reeds 3 stukken 
ontwikkeld. Zwart is ook baas in het centrum 
vanwege de optie om c6-c5 op te spelen. 
M = gelijk, alhoewel Lc1 een dikke pion is die 
bovendien pion b2 moet verdedigen.
P = wit heeft mogelijk een kleine zwakte op b2 
en is erg zwak op bijna alle witte velden.
Conclusie: zwart staat beter gezien de talrijke 
kleine voordeeltjes. 

11...c5  12.Pf3  Pf5  13.Pa3  Le7  14.0–0  0–0 
15.g4  Wit  is  bijna  gedwongen  van  zo'n 
ongewone  zet  te  spelen  omdat  hij  anders 
nergens  tegenspel  krijgt  en  zal  plat  gewalst 
worden. 

15...Ph6 16.h3 Kh8 17.c4  Met  deze  zet  wil 
wit zich een sterke voorpost op b5 verschaffen 
zodat  het  armzielige  Pa3  toch  iets  meer 
invloed krijgt in de partij. 

17...d4  18.Pb5  f6  19.Ta3  Pf7  20.De2  Dc6 
Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7+-+lvlnzpp'
6-+q+pzp-+&
5zpNzp-zP-+-%
4P+Pzp-zPP+$
3tR-+-+N+P#
2-zP-+Q+-+"
1+-vL-+RmK-!
xabcdefghy

 Zwart heeft zonet 20...Dc6 gespeeld. 
Enig idee wat zijn plan zou kunnen zijn ?

Toen ik deze zet zag, dacht ik onmiddellijk aan 
het plan Lc8-Lb7 met sterke druk op de open 
diagonaal.  
21.b3 Lc8 22.Ta2 Lb7 23.Kh2 g6 24.h4?! een 
overbodige  verzwakking  van  de  Konings-
stelling. Deze opstoot verzwakt immers g4.
24...f5  25.g5  Kg7  26.La3  uiteindelijk  krijgt 
deze loper dus toch een opdracht. 
26...Tae8  27.Kg3  h6  28.Th1  Th8  29.Th2 
hxg5 30.fxg5 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+r+-tr(
7+l+-vlnmk-'
6-+q+p+p+&
5zpNzp-zPpzP-%
4P+Pzp-+-zP$
3vLP+-+NmK-#
2R+-+Q+-tR"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

 Hoe kan zwart hier een pion winnen ? 

30...Dxf3+!  Zwart wil pion e5 winnen en zal 
daarom  nu  de  verdediging  ervan  afruilen. 
31.Dxf3  Lxf3  32.Pc7?  een  poging  om  in 
troebel  water  te  vissen.  Dit  heeft  misschien 
wel slaagkans in een gewone partij waar beide 
spelers vermoeid zijn, maar in correspondentie 
lukt dit natuurlijk niet. 
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32...Pxe5 33.Pxe6+ Kf7 34.Pc7 Td8 35.Lc1 
Lc6 36.Pb5 Pd3 37.Thc2 Lxb5 38.cxb5 Ld6+ 
39.Kh3 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-tr-+-tr(
7+-+-+k+-'
6-+-vl-+p+&
5zpPzp-+pzP-%
4P+-zp-+-zP$
3+P+n+-+K#
2R+R+-+-+"
1+-vL-+-+-!
xabcdefghy
 Zwart kan mat in 4 geven. Hoe ? 

Er  volgt  mat  in  4  na  het  aartsmoeilijke 
39...Pe1! De pointe van deze zet is dat Kh3 nu 
ingesloten  zit  en  er  ...Txh4+  en  ...Th8#÷ 
dreigt. Wit krijgt met 40.Lf4 enkel uitstel van 
executie want er volgt 40...Lxf4 41.Tf2 Txh4+ 
42.Kxh4 Th8#
In  Amsterdam  koos  men  voor  een  andere, 
eveneens  mooi  voortzetting  met  39...Txh4+! 
40.Kg2  (40.KxTh4?? Th8#) 40...Te8!  (dreigt 
mat via Th2+ enz) 41.Te2 Tg4+ 42.Kf1 Th8 
43.Tf2  Th1+  44.Ke2  Pxf2  45.Le3  d3+ 
46.Kxf2 Th2+ 47.Kf1 0–1

-------------------------------------------------
De schaaknotitie die Mauvillon in 1829 gebruikte is 
gebaseerd op genummerde velden, waarbij 

- veld a8 veld 1 is 
- en veld h1 veld 64 is,

 zoals je kan zien op dit schaakbord.

Daaruit dus volgt dat :
"P auf 37"    "P auf 21"
"P auf 36" "P auf 28"
"P auf 29" "P auf 27"

betekent 1. e4    e5
 . 2. d4 d5

3. e5 c5

Anecdote:
Kort nadat Capablanca wereldkampioen werd in 1921 schreef Znosko-Borovsky een 

artikel getiteld "Capablanca's fouten". 
Toen Capablanca hierover werd aangesproken antwoordde hij dat hij hoopte ooit een 
artikeltje te schrijven "Znosko-Borovsky goede zetten", maar dat hij tot nu toe nog 

geen materiaal hierover had kunnen vinden. 
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Penningen
Enkele oefeningen, van makkelijk naar moeilijk(er)

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zppzp-zpp+p'
6-+n+-zp-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+l+$
3+-+L+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRN+QmK-+R!
xabcdefghy

P1: Een weggevertje. Wat volgt er op 1.0-0 ?
XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7zpqsn-+pvl-'
6-+p+-+pzp&
5+-zP-zP-+-%
4-+L+-+P+$
3zPP+-vL-+P#
2-+Q+-+-+"
1+-mKR+R+-!
xabcdefghy

P2: Wit aan zet
XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7+-+-+p+-'
6pwqn+p+p+&
5+pzp-+-+p%
4-+-+PzP-+$
3+-zPNvLQ+-#
2PzP-+L+PzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

P3: Wit aan zet

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+N+-zp-'
6-+-+-zpk+&
5+nzp-zp-+-%
4-zp-+-+-zp$
3+P+P+-zPP#
2r+PmK-zP-+"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

P4: Zwart aan zet
XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7+-+-+pzpp'
6pzpnvl-sn-+&
5+-zpp+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+PsN-zPL+-#
2P+P+-+PzP"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy

P5: Zwart aan zet
XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+p+-+pzpp'
6pwq-zpnsn-+&
5+-+-+p+-%
4-+-zP-vL-+$
3+-+-+-+P#
2PzPP+LzPP+"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

P6: Wit aan zet zoekt een aanpak om van de 
penning Te1-Pe6-Ke8 te kunnen profiteren.
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Laten we deze rubriek afsluiten met een schitterend miniatuurtje dat meer dan 40 jaar geleden het 
daglicht zag. Niemand kon de inzender ervan (Hugo Roman) tot nu toe een andere partij geven 
waarin in 3 opeenvolgende zetten, 3 penningen op het bord werden gebracht, met zo'n verwoestend 
karakter tot gevolg. Kijk en geniet even mee !

Hugo Roman - Charles Lingier
gespeeld in Oostende (KOSK 1973)

1.e4 e5 2.Pf3 d6 3.d4 Pf6 4.Pc3 Lg4 5.dxe5! 
Lxf3  het  enige  om  materiaalverlies  te 
vermijden  aangezien  5...dxe5?  faalt  op 
6.DxDd8+ KxDd8  7.Pxe5 
6.Dxf3 dxe5  7.Lc4  Lc5 8.Lg5  De  EERSTE 
penning 8...Pbd7 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzpn+pzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-vl-zp-vL-%
4-+L+P+-+$
3+-sN-+Q+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet

9.0–0–0! De TWEEDE penning 
9...h6 10.Dh3 De DERDE penning die tevens 
de druk op Pd7 verhoogt 
10...c6 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpp+n+pzp-'
6-+p+-sn-zp&
5+-vl-zp-vL-%
4-+L+P+-+$
3+-sN-+-+Q#
2PzPP+-zPPzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet

11.Lxf6!!  mooi,  maar  niet  zo  moeilijk  in 
vergelijking wat nog zal volgen. 
11...gxf6 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zpp+n+p+-'
6-+p+-zp-zp&
5+-vl-zp-+-%
4-+L+P+-+$
3+-sN-+-+Q#
2PzPP+-zPPzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

 Wit aan zet 

12.Lxf7+!!!!  een schitterende grootmeesterzet 
die mooi in de verf zet dat Pd7 Nul Verdedigd 
staat 
12...Ke7 13.De6+ Kf8 14.Txd7 Db6 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+-mk-tr(
7zpp+R+L+-'
6-wqp+Qzp-zp&
5+-vl-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet klaart de klus

15.Lg6  en  opgave  want  zwart  wordt 
onafwendbaar mat gezet binnen enkele zetten. 
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P1: Inderdaad een opwarmertje want wit geeft een pion weg na 1.0-0? wegens 
1...Pxd4!.

P2: Ook niet zo moeilijk want wit kan met 1.Dxg6 een pion winnen

P3: Pion c5 staat gepend, en een gepend iets moet je aanvallen. Dus 1.b4! en 
pionwinst 

P4: Met 1...Pd4!  verliest wit minstens zijn c2-pion want 2.Tc1?? Pxb3+ is nog erger.

P5: Er lijkt nog geen penning in de stelling te zitten maar pion d4 staat wel Nul 
Verdedigd en dat bracht zwart op het juiste idee. Er volgde 1...cxd4 en nu komt 
er na:

- 2.exd4  Pxd4!  (3.DxPd4? Lc5 en dameverlies)
- 2.Pxd5 PxPd5  3.LxPd5 Lxh2!  4.KxLh2 DxLd5 met pionwinst.

P6: In de (oefen)partij zag ik 1.Lxa6 zodat er nadien 2.d5 kon volgen. Gelukkig zag 
ik nog net op tijd dat dit niet klopte omdat zwart na 1.Lxa6?? gewoon 1...0-0! 
kan spelen waarna beide witte lopers "hangen". FRITZ gaf zelfs nog 1...DxLa6! 
2.d5 Dc4 (aanval op d5 en Lf4) waarna zwart totaal gewonnen staat.
Conclusie: hier was geen Combi mogelijk alhoewel het motief van de penning in 
de stelling zat.



 Vlaanderen Schaakt Digitaal                        15-10-2016                                                   pagina  11

Opgelet voor de NV-punten
De zogenaamde Niet Verdedigde of Nul Verdedigde punten moeten altijd onze aandacht verdienen!

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7+-zp-+pzp-'
6-zp-+-+qzp&
5+-+-zp-+-%
4-+-+-snN+$
3zPQ+P+-zPP#
2-zPP+-zP-mK"
1tR-+-+R+-!
xabcdefghy

NV1 : Zwart aan zet
XABCDEFGHY
8r+lwq-+-tr(
7zpp+pmkpvlp'
6-+-sNp+psn&
5+-+-zP-+-%
4-+-+-vL-+$
3+-+-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

NV2 : Wit aan zet
XABCDEFGHY
8rsn-wqkvl-tr(
7zpp+lzpp+p'
6-+-+-snp+&
5+LzpPzP-+-%
4-+-+-+-+$
3+-sN-+-+-#
2P+PvL-+PzP"
1+R+QmK-sNR!
xabcdefghy

NV3 : Zwart aan zet 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-zp-vlp'
6-+p+-zpp+&
5+-+nzP-+-%
4-+-zPNzP-vL$
3+-+-+-+-#
2PzPPwQ-+PzP"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

NV4 : Zwart aan zet
XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7zp-+-wq-vlp'
6-zppzp-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+L+P#
2PzP-+-zPP+"
1+-tRQ+-mK-!
xabcdefghy

NV5 : Wit aan zet
XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-zPl+$
3+-wqP+NzP-#
2P+P+LmK-zP"
1+R+QtR-+-!
xabcdefghy

NV6 : Zwart aan zet. Niet zo makkelijk.
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NV1 : Bij wit staan o.a. Pg4 en pion h3 Nul Verdedigd. 
Zwart profiteert met 1...Pxh3   2.KxPh3 Dh5+ 3.Kg2 DxPg4   met pionwinst 

NV2 : Bij zwart staat Ph6 Nul Verdedigd.
De verdediger is Lg7 en met 1.Lg5+!! wordt die weg gelokt. 
Er volgde 1...f6  2.exf6+ Lxf6  3.LxPh6 en stukwinst

NV3 : Bij wit staat pion d5 Nul Verdedigd want hij is enkel door Pc3 verdedigd.
Zwart kan daarvan gebruik maken met 1...Pxd5!  en pionwinst (2.PxPd5 LxLb5 
of 2.LxLd7+ DxLd7) 

NV4 : Zwart ziet dat Pe4 en Lh4 Niet Verdedigd staan .... en speelt 1...fxe5 (opent de f-
lijn voor Tf8) 2.fxe5 Tf4!! en stuk verlies. Een niet alledaagse wending, maar dit 
telt ook !

NV5 : Bij zwart staat o.a. pion c6 Nul Verdedigd.
Wit profiteert met 1.Lxc6! omdat er na 1...TxLc6  2.Dd5+ en 3.DxTc6 volgt. 

NV6 : Bij wit staat pion c2 Nul Verdedigd.
Er volgt 1...LxPf3!  en nu:
  - 2.LxLf3 TxTe1  3.DxTe1 Dxc2+ (pionwinst)
  - of 2.KxLf3? Pd4+  3.Kf2  Pxc2 met groot voordeel voor zwart.
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Lepe trukken

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-tR-tRp+-'
6-+-+-trpzp&
5+-zpL+-+-%
4-+-zp-+-zP$
3+-+-vl-zPK#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 
Hoe pion c5 verdedigen ?

In de partij volgde leep 1...Ld2 en na 2.Txc5?? 
Lb4! kon wit opgeven.
XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+-wqpvlp'
6-+n+-snp+&
5+-+pzp-+-%
4-+-+-+-+$
3+NsN-zPP+-#
2PzPPvLL+PzP"
1tR-+-wQRmK-!
xabcdefghy

Wit heeft zonet 1.De1 gespeeld. 
Zwart aan zet.

Na 1.De1 viel me op dat pion c2 NV stond. Ik 
zou die onmiddellijk kunnen aanvallen met 
1...Pb4 (of Lf5) doch  2.Tc1  Lf5  3.Ld1 en 
zwart heeft niet veel vordering gemaakt.
Ik koos daarom voor 1...Td8  (lokt Ta1 naar 
veld d1) 2.Td1 Pb4!?  3.Tc1 Lf5  4.Ld1 en 
zwart had dus een tempo gewonnen (Td8). 

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zppzp-+-zpp'
6-+n+-zp-+&
5+-+n+-+-%
4-+NzP-+-+$
3zP-+-+NzP-#
2-zP-+-zP-zP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit speelt verrassend 1.Pe3.
Is dit na 1...PxPe3 dan geen pionverlies ?

Het is inderdaad pionverlies indien wit 2.fxPe3 
speelt, maar wit heeft beter met 2.Te1!  waarna 
hij met 3.fxPe3 geen pionverlies heeft.
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-zppvlp'
6-+p+-snp+&
5+-+pzP-+-%
4-+-zP-zP-+$
3+-sNQvLN+P#
2PzPP+-+P+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart overweegt 1...Pe4. 
Sluw of dom ?

Het lijkt erop dat zwart zo een pion verliest na 
2.PxPe4 dxe4 (=pionnenvork op Dd3 en Pf3) 
en 3.Dxe4 , doch .... dan volgt de mokerslag 
3...Lf5! en De4 gaat verloren.
Conclusie: 1...Pe4 is een sluwe zet
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                    Schaken op school
Het VTI Waregem is in september met een jubileum van start 
gegaan. Voor het vijfde schooljaar reeds organiseren ze er 
middagactiviteit schaken op school.

De nieuwe instroom (16-17) moet nog de weg vinden, maar 
voorlopig verwelkomen ze elke middag een 40-tal 
enthousiastelingen.

Op uitdrukkelijke vraag van de leerlingen(raad) komt er op 
donderdag 20/10/2016 tussen 12h30 en 13h00 een match 
leerlingen vs leerkrachten, opvoeders, directie, ...

Na de eerste 2 dagen al meteen goed voor 30 leerlingen en 20 
collega's die de uitdaging opnieuw aangaan.

Guy Demets

Verslag 87e FIDE Congres in Baku 2016
Op de KBSB-site kan je in de Engelse taal een verslaggeving door de Nederlander Herman Hamers 
lezen i.v.m. het 87e FIDE Congres te Baku.  Hieruit enkele belangrijke punten.

De positie van de FIDE-Voorzitter 
De Voorzitter van FIDE is Kirsan Ilyumzhinov 1 en hij staat sinds november 2015 op de zwarte lijst 
van de USA omdat ze hem betichten van het voeren (of faciliteren) van handel met Syrië.
Zo mag Ilyumzhinov bijvoorbeeld niet naar de USA afreizen voor de match om de Wereldtitel 
tussen Carlsen en Karjakin in november 2016.
Het FIDE-comité stelde dat deze situatie niet lang kan duren en dat hij zo geen nieuwe kandidatuur 
voor 2018 kan indienen.

Financiële situatie
Eind 2015 is er zowat 300.000€ verlies geleden. In twee opeenvolgende jaren (2014 en 2015) heeft 
FIDE zowat 700.000€ meer uitgegeven dan de ontvangsten.
Bovendien werd er ook geld uitgegeven buiten het geplande budget zoals:

- 24.000€ aan 2 Zuid-Koreanen om hen te overtuigen van schaken toe te laten als een 
demonstratiesport op de komende Olympische Winterspelen

- 46.000€ voor journalisten die schaakpromotie voerden
Verder waren er ook enkele overschrijdingen in het budget zoals:

- 187.000€ i.p.v. 30.000€ voor rechtszaken
- 183.000€ i.p.v. 120.000€ voor reizen van de Voorzitter

Om de inkomsten te verhogen zal het maximale lidgeld vanaf 2017 per land opgetrokken worden 
van 25.000€ naar 30.000€. 2 

Toernooien
- Oostenrijk stelt voor om in de toekomst rapid en blitz Olympiades te organiseren. 
- De Olympiade van 2020 zal in Khanty Mansiysk doorgaan.

Bulgarije is na een geheime stemming geschorst uit de FIDE. Reden is financieel gesjoemel.

1 Een niet onbesproken figuur zoals je bijvoorbeeld kan lezen https://nl.wikipedia.org/wiki/Kirsan_Iljoemzjinov

2 Dit betekent dus dat FIDE werkt met een systeem waarbij de kleine schaaklanden altijd de volle pot lidgeld betalen 
en de grotere landen geplafonneerd zijn tot 25 (of nu 30.000) en ... dus minder betalen !!


