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Summiere toernooi-kalender 2015

05 Juli Criteriumtoernooi Oostende
ruben@decrop.net

Oostende

04-12 Juli Belgisch Kampioenschap
www.belchess2015.be

Schelle

17 Juli Hasseltse Zomerblitz 
 luc.cornet@schaakliga-limburg.be

Hasselt

18-22 Juli 38e Open van Gent
zie : http://www.kgsrl.be

Gent

01-08 Aug Toernooi van het Land van Charleroi
www.tipc.be;  robert.romanelli53@gmail.com

Roux

16-18 Aug Tournoi de la Vierge
www.crelel.be

Luik

Uw toernooi/activiteit in de toernooi-kalender ? 
Stuur het naar  vlaanderen.schaakt.digitaal@gmail.com

Schaakkamp voor jeugdspelers !
Roel Hamblok richt deze zomer een schaakkamp in van 06-10 juli en 13 tot 17 juli. Zie:
http://sportakampen.be.sporta.priorweb.be/binnenland/aanbod/schaken#.VLwU7iuG-q4

Opgelet belastingsaangifte vzw's !!
Voor de schaakclubs die vzw zijn, vanaf dit jaar (aanslagjaar 2015, inkomsten 2014) zijn vzw’s 
verplicht hun aangifte in de rechtspersonen-belasting elektronisch in te dienen.  De elektronische 
aangiftes zijn al beschikbaar op de website biztax.be. De aangiftes moeten ingediend worden vóór 
30/09/2015 via de website www.biztax.be waar u alle informatie vindt. 
Meer details zie VSF-website.

Ledenaantal per club ?
Op de VSF-website kan je per club het aantal leden (jeugd en volwassenen) van het voorbije jaar 
terug vinden. Er zijn 3 superclubs met meer dan 100 leden maar ook enkele clubs met minder dan 5 
leden . Kan je ze vinden ?

Aansluiting leden !
De clubs worden aangeraden om hun spelers voor 31 augustus aan te sluiten omdat ze op basis van 
die aantallen stemrecht krijgen op de AV KBSB. Het lidgeld is immers steeds hetzelfde ongeacht 
het tijdstip van aansluiting.

Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel 
administratie

mailto:ruben@decrop.net
http://www.biztax.be/
http://biztax.be/
mailto:robert.romanelli53@gmail.com
http://www.tipc.be/
mailto:luc.cornet@schaakliga-limburg.be


Vlaanderen Schaakt Digitaal                        01-07-2015                                                    pagina  3

Waarom niet ?
Even onze alertheid testen

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zplvl-wqpsN-'
6-zp-+p+-vL&
5+-+n+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPL+-+-#
2PzP-+-zPP+"
1+-wQRtR-+K!
xabcdefghy

Waarom niet 1.Lg5 ? 1

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7+pzp-+-zpp'
6p+-vl-+-+&
5+-zp-+p+-%
4-+-+-sn-wq$
3+-zPP+P+P#
2PzP-vL-zP-+"
1tR-+NtRQmK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1.LxPf4 ? 2

XABCDEFGHY
8-+-+n+-+(
7zp-+-+kzpp'
6-zp-+p+-tr&
5+-zp-zPp+-%
4l+P+-zP-+$
3zP-+-+-zP-#
2-zP-sNL+P+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Tg6 ? 3

1 Wegens 1...Dd6!! dreigt Dh2# en KxPg7

2 Wegens 1...DxLf4 (2.Dg2 TxTe1+)

3 Wegens 2.Lh5 en kwaliteitswinst

XABCDEFGHY
8-+rtr-+k+(
7zppsn-wqpzpl'
6-+p+pvl-zp&
5+-+-+-+-%
4-+PzPN+-+$
3zP-+-vL-zP-#
2-zP-+QzPLzP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Td7 ? 4

XABCDEFGHY
8-+-trr+-+(
7+-+-+-mkp'
6-+-zp-zpq+&
5+pzp-+Q+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PvL-+-zPPzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Txe4 ? 5

XABCDEFGHY
8-+-trq+k+(
7+p+-+pzp-'
6-+-sN-+-zp&
5+-+L+-+-%
4-sn-vl-+-+$
3+-+-+QzP-#
2-+-+-zP-zP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...TxPd6 ? 6

4 Wegens 2.Pc5! met pionwinst.

5 Wegens 2.Lxf6+   DxLf6  3.DxTe4  

6 Wegens 2.Lxf7+   DxLf7  3.Tc8+   damewinst
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Welk plan ?
In mijn ervaring is het niet altijd mogelijk om een groot plan te maken in een partij omdat er soms 
andere prioriteiten zijn of omdat er te weinig aanknopingspunten zijn om iets zinvols te formuleren.
Hieronder echter enkele oefeningen waar ik denk dat je wel kan spreken van een (klein) plan ..... 
XABCDEFGHY
8-+-+l+-+(
7zp-tr-+-+k'
6-zp-zp-+pzP&
5+-zp-zp-+-%
4-zPP+Pzp-+$
3zP-+P+K+-#
2-+-+-+R+"
1+-+-+-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet.
a. Welk plan ?

b. Hoe dit realiseren ?

Het algemene plan van wit is open lijnen te 
maken voor zijn torens.
Dit gaat het beste op de D-vleugel omdat er 
daar pionnen kunnen geruild worden.
Na 1.bxc5 Txc5 (of dxc5)  is wit echter niet in 
zijn opzet geslaagd.

Het typische aanvalsplan is van de a-lijn te 
openen en dit door middel van 1.b5!? en 
vervolgens het aanvalsplan "2.a4 3.Ta2 4.a5" 
waarna wit de a-lijn voor zich krijgt, en dan in 
de zwarte stelling kan binnendringen.
XABCDEFGHY
8r+-+n+k+(
7+-+-+pzpp'
6pvLR+p+l+&
5+p+-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+P+-+P+P#
2P+-+LmKP+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Wie staat beter en waarom ?

Welk plan en hoe dit realiseren?

Vooreerst opmerken dat wit beter staat gezien 
zijn actieve stukken.
Indien wit dit wil verzilveren moet hij 
aanvallen. De vraag is nu "waar ?" 
Wit moet aanvallen waar hij sterker staat, en 
dit is op de D-vleugel. Zowel zijn toren als 
beide lopers oefenen daar immers vervelende 
druk op uit.

Hoe dit realiseren ?
Wit valt aan met 1.a4! (Onder het motto : 
"zoek conflict daar waar je sterker bent") en 
na 1...bxa4  2.bxa4 kan wit pion a6 als nieuwe 
zwakte bij zwart optekenen. Omdat hij meer 
stukken in de actie-zone heeft, bestaat er een 
grotere kans om deze zwakte te veroveren.
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppzplwq-zpp'
6-+p+-+-+&
5+-+-+p+-%
4-+N+-+-+$
3+P+PzPQzP-#
2PmK-+-+-zP"
1+-+-tR-+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Zwart heeft een pion meer en dus zou afruilen 
naar een (beter) eindspel een mogelijk plan 
zijn. Hier is het echter niet duidelijk hoe dit te 
realiseren.

Een ander kenmerk van de stelling is dat Kb2 
een beetje onveilig staat omdat pion b3 is 
opgespeeld en er geen fianchetto-loper b2 is 
om de zwakke velden a3 en c3 te verdedigen.
Vandaar dat zwart hier 1...a5! speelde met het 
idee Ta8 te activeren en de a-lijn te openen 
zodat Ta8 en De7 druk op veld a3 zetten.
Het zwarte plan is dus de witte K-stelling 
aan te tasten.



Vlaanderen Schaakt Digitaal                        01-07-2015                                                    pagina  5

XABCDEFGHY
8r+l+kvlntr(
7zpp+-+qzpp'
6-+n+p+-+&
5+-zppzPp+-%
4-+-zP-vL-+$
3+-zPL+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRN+Q+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Welk plan ?

Wit heeft een behoorlijk grote voorsprong in 
ontwikkeling (4 tegen 2) en bovendien kan 
Ke8 nog niet direct rokeren. 
Om deze voordelen te verzilveren moet wit 
ACTIEF spelen en verhinderen dat zwart 
rustig kan ontwikkelen.
Het plan is daarom "conflict opzoeken en het 
centrum openen" en hij doet dit hier met 
zetten zoals 1.dxc5 of 1.c4 waardoor het 
centrum geopend wordt en Ke8 kan lastig 
gevallen worden.
XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-wq-+p+p'
6-+p+-zPp+&
5+p+p+-wQ-%
4-+-zP-+-+$
3vl-+LzPR+-#
2-+-+-+PzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Zwart heeft een pion meer en zal makkelijk 
een eventueel eindspel winnen. Het probleem 
is wel dat wit met zijn 3 stukken grote druk op 
de K-stelling dreigt uit te voeren. (Th3 en 
Dh6(4) zijn vervelend, en mogelijk dreigt er 
ook Lxg6)

Zwart moet dus ofwel proberen TEGENSPEL 
te organiseren en dus moet hij zijn stukken 
actiever opstellen (= zijn strategisch plan) of 
anders tijdig aan zijn verdediging werken. 
Alles hangt nu af van het rekenwerk en de 
details in de stelling.
Het meest ambitieuze is 1...Da5! waardoor 
zwart zijn activiteit verhoogt en zorgt voor 
tegenspel doordat hij op de 1e of 2e rij kan 
binnen dringen. Zwart moet enkel controleren 
of wit op de h-lijn niet gevaarlijk kan zijn. 
Even kijken: 1...Da5  2.Th3 De1+  3.Lf1 en 
Lf8 (of Lc1) stoppen de witte aanval.
Mocht zwart tot andere conclusies komen (dat 
de aanval niet te stoppen is met 1...Da5) dan 
organiseert hij het best zijn verdediging met 
1...Lf8 (stukken in de verdediging)
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+p+-+p'
6l+pzPpsn-wq&
5zp-zP-tR-+-%
4-+-+-zp-+$
3+P+-+LzP-#
2PvL-wQ-zP-+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Maak een evaluatie KAMP. Welk plan ?

Evaluatie KAMP:
- K(oning) : Veiligheid is ongeveer gelijk
- A(ctiviteit) : Wit heeft meer stukken actief in 
de actie-zone (K-vleugel). Voordeel wit.
- M(ateriaal) : gelijk
- P(ionstructuur): zwart heeft zwaktes (a5-f4)
Conclusie: voordeel wit
Plan ?
In deze tactische stelling heeft wit 4 stukken 
behoorlijk actief in de actie-zone  (Lb2 - Te5 - 
Dd2 en Lf3) terwijl bij zwart Ta8 en La6 
buitenspel staan. 
Wit heeft nu het plan om zijn 5e stuk (Tc1) 
ook te activeren in de actie-zone. 
Hij doet dit met 1.Kg2! en 2.Th1.
Vooraleer die zetten te spelen moet hij enkel 
controleren of er geen tactische weerleggingen 
zijn, en die zijn er effectief niet.
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Organiseer zelf een dreiging
XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7zpp+lzpp+-'
6-+pzp-vlpzp&
5+-+P+-+-%
4-+N+P+-+$
3zP-zP-+PzP-#
2-zP-+-+LzP"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet 7

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-tr(
7+-+-+pmk-'
6-+-zp-+p+&
5+LzpPsn-+p%
4-+-zpPvl-+$
3+R+-+P+q#
2PzPN+-zPR+"
1+K+Q+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet 8

XABCDEFGHY
8-tr-+-tr-+(
7+-wql+pmk-'
6-+-+psnp+&
5snpzp-zp-+p%
4-+-+-wQ-zP$
3+L+P+NsN-#
2-zPP+-zPP+"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet 9

7 Na 1...Tac8 dreigt er 2...cxd5 en pionwinst 

8 Na 1.Df1!? dreigt er 2.Txg6+ en 3.DxDh3

9 Na 1.Pxe5  dreigt er 2.Pxg6! en pionwinst.

XABCDEFGHY
8-trl+-trk+(
7+-zp-+pvlp'
6p+nzppwqp+&
5+-+-+-+-%
4-zpPzPP+-zP$
3+-+-vLPsN-#
2PzP-wQ-+P+"
1tR-+-mKL+R!
xabcdefghy

Wit aan zet 10

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

Zwart aan zet 11

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+p+l+pvlp'
6pwq-+p+p+&
5+-+pzP-vL-%
4-sn-+-+-+$
3+P+L+N+-#
2PzP-wQ-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet verzint een sluwe dreiging 12

10 Na 1.Pe2 dreigt er 2.Lg5 damewinst.

11 Na 1...De6 (of 1...Le8) dreigt 2...Le4 of 
2...Lc6 telkens met damewinst tot gevolg.

12 Na 1.Lf1!? dreigt er 2.Le7! materiaalwinst.
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Napoleon
In het begin van de 19e eeuw veroverde Napoleon bijna heel Europa, maar toen in 1814 zijn rijk 
instortte en hij troonsafstand moest doen hebben de Europese grootmachten op het Congres van 
Wenen de grenzen van Europa hertekend en o.a. beslist om een bufferstaat "Verenigd Koninkrijk 
der Nederlanden" (= huidige BENELUX) te voorzien. In 1830 scheurden de Zuidelijke 
Nederlanden zich af en ontstond België. Napoleon is dan ook niet zonder betekenis voor België.
Naar aanleiding van 200 jaar Waterloo zocht ik naar schaakpartijtjes van Napoleon en ... verrassend 
genoeg zijn er in de schaakwereld 3 partijen gekend die Napoleon zou gespeeld hebben. Merk op, 
"zou" want er is onder sceptici veel twijfel over de authenticiteit ervan omdat het toen uiterst 
ongebruikelijk was om partijen te noteren.
Algemeen wordt verondersteld dat Napoleon een zwakke schaker was die zelfs af en toe probeerde 
vals te spelen. Hij speelde overdreven met zijn paarden (cavalerie), verwaarloosde de ontwikkeling 
en offerde graag zijn troepen (net zoals bij elke veldslag).
Voor meer details verwijs ik naar het Internet. 13  Laten we de 3 gekende partijen nu aan het woord.

De 1e partij is tegen een jonge hofdame

Napoleon Bonaparte - Madame De Remusat 
Chateau de Malmaison , France, 20.03.1804
1.Pc3  e5  2.Pf3  Napoleon  speelde  graag  met 
zijn cavalerie  2...d6 3.e4 f5 4.h3 fxe4 5.Pxe4 
Pc6 6.Pfg5 d5 7.Dh5+ g6 8.Df3 Ph6 9.Pf6+ 
Ke7 10.Pxd5+ Kd6 11.Pe4+ offeren was voor 
hem een koud kunstje 11...Kxd5 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+lwq-vl-tr(
7zppzp-+-+p'
6-+n+-+psn&
5+-+kzp-+-%
4-+-+N+-+$
3+-+-+Q+P#
2PzPPzP-zPP+"
1tR-vL-mKL+R!
xabcdefghy

 Napoleon geeft mat in 3 !! 

12.Lc4+ Kxc4 13.Db3+ Kd4 14.Dd3# 1–0

Napoleoan heeft hier geen medelijden met de 
jonge dame !

Ik kan niet zonder champagne.
Na een overwinning verdien ik het, 

en na een nederlaag heb ik het nodig.
Napoleon

In de 2e partij neemt hij op tegen "De Turk", 
een schaakcomputer avant la lettre. 

Napoleon Bonaparte - The Turk 
Schoenbrunn 1809
1.e4  e5  2.Df3  Pc6  3.Lc4  Hola  !!  Napoleon 
kent het motief van Herdersmat 
3...Pf6 4.Pe2 Lc5 5.a3 d6 6.0–0 Lg4 7.Dd3 
Ph5 8.h3  beter  is  ontwikkeling  met   8.Pbc3 
8...Lxe2  9.Dxe2  Pf4  10.De1?  Met   10.Dg4 
had  Napoleon  zijn  stelling  kunnen  houden 
10...Pd4 10...Dg5 is nog sterker 
11.Lb3  Pxh3+  12.Kh2  Dh4  13.g3  Pf3+ 
14.Kg2  Pxe1+  15.Txe1  Dg4  16.d3  Lxf2 
17.Th1 Dxg3+ Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-zp-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3zPL+P+-wqn#
2-zPP+-vlK+"
1tRNvL-+-+R!
xabcdefghy

 Er zijn er die nooit opgeven..... 

18.Kf1  Ld4  19.Ke2  Dg2+  20.Kd1  Dxh1+ 
21.Kd2  Dg2+  22.Ke1  Pg1  23.Pc3  Lxc3+ 
24.bxc3 De2# 0–1

13 zie : http://www.chesshistory.com/winter/extra/napoleon.html 
http://napoleonbonaparte.be/2015/05/napoleon-et-le-jeu-dechecs/ 
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Aan de "machine" met schaakbord zat een pop 
(gekleed als  een Turk) die de zetten speelde. 
Vandaar de naam "Turk". 

Het  was  echter  groot  bedrog  want  in  de 
schaakautomaat  zat  onderaan  een  goede 
schaker  verborgen  die  de  zetten  speelde 
waardoor het leek of de machine kon schaken. 
De werking ervan is decennia lang een geheim 
gebleven  (gelukkig  maar,  want  ik  kan  me 
voorstellen wat Napoleon zou gedaan hebben 
mocht hij dit geweten hebben).

De 3e en laatste partij zou gespeeld zijn op 
het einde van zijn leven, in ballingschap op 
Sint-Helena.
Wat opvalt is dat Napoleon nu al veel beter 
schaak speelt en oog heeft voor gezonde 
ontwikkelingszetten.

Napoleon Bonaparte - Henri Bertrand
St Helena, 1820
1.e4  e5  2.Pf3  Pc6  3.d4  Pxd4  4.Pxd4  exd4 
5.Lc4 Lc5 6.c3 De7 7.0–0 De5 8.f4? een echte 
Kamikaze-zet  8...dxc3+!  9.Kh1  cxb2 
10.Lxf7+  Kd8 11.fxe5  bxa1D 12.Lxg8  Le7 
13.Db3  Er  dreigt  nu  Lb2  en  Damevangst 
13...a5? Veel beter is 13...Dxe5 wat zwart het 
beter spel geeft. Diagram 
XABCDEFGHY
8r+lmk-+Ltr(
7+pzppvl-zpp'
6-+-+-+-+&
5zp-+-zP-+-%
4-+-+P+-+$
3+Q+-+-+-#
2P+-+-+PzP"
1wqNvL-+R+K!
xabcdefghy

 Napoleon kondigt nu mat in 5 aan !! 
Zie je hoe hij het fikst ? 

14.Tf8+ Lxf8  15.Lg5+ Le7 16.Lxe7+ Kxe7 
17.Df7+ Kd8 18.Df8# 1–0

38  ste   Eastman   
Open Internationaal Schaaktornooi van Gent

- heeft plaats van 18 tot 22 juli 2015, 
- 9 ronden zwitsers systeem, 
- partijen 2 uur KO, 
- prijzengeld 6500 € bij 300 deelnemers, eerste prijs 1800 € gegarandeerd. 

Dit traditioneel open tornooi heeft plaats vlak bij het stadscentrum 
van de middeleeuwse stad Gent in de week van de bekende Gentse 
feesten.

Informatie en inschrijving: http://www.kgsrl.be
Email: open2015@kgsrl.be

Info Gentse feesten: http://www.gentsefeesten.be/

http://www.gentsefeesten.be/
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Blackmar-Diemer gambiet: kort overzicht
Guido De Bouver

Het Blackmar-Diemer gambiet is een agressieve opening waarbij de witspeler zijn f-pion weggeeft 
in ruil voor een snelle ontwikkeling en open lijnen. Men kan het vergelijken met het Smith-Morra 
gambiet, maar dan aan de koningszijde. 

De eerste zetten van dit gambiet zijn  1.d4 d5 
2.e4  dxe4  3.Pc3  Pf6  4.f3  exf3  5.Pxf3 
(diagram).
XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zppzp-zppzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet

Vanaf  zet  5  moet  zwart  een moeilijke keuze 
maken,  dewelke  het  verloop  van  de  partij 
volledig zal bepalen :

 zwart  kan er voor kiezen om Lc8 
snel te ontwikkelen, mogelijks naar 
f5 of g4, zodat deze niet ingesloten 
zal  worden  na  een  daaropvolgend 
e7-e6. (= Variant 1)

 ofwel kiest zwart voor het robuuste 
e6,  wat echter Lc8 buitenspel zet. 
(= Variant 2)

 ofwel  probeert  zwart  een indische 
structuur  met  een  loperfianchetto. 
Dit  resulteert  in  zeer  complexe 
stellingen. (= Variant 3)

Het  Blackmar  Diemer  gambiet  is  heden  ten 
dage  niet  zeer  populair  meer,  echter  in  de 
dertiger jaren van vorige eeuw werd het  vrij 
veel gespeeld, zelfs op zeer hoog niveau door 
o.a.  wereldkampioen  Max  Euwe  en  Efim 
Bogoljubow. De resulterende posities zijn zeer 
onoverzichtelijk en moeilijk te spelen en zijn 
dus uitermate geschikt voor aanvalspartijen.

Laten we bij wijze van  introductie een aantal 
kenmerkende combinaties bekijken in elk van 
de drie hierboven geciteerde varianten. 

Variant 1 : 
Zwart kiest voor snelle ontwikkeling Lc8

1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Pc3 Pf6 4.f3 exf3 5.Pxf3 
Lg4
Met de laatste zet geeft zwart duidelijk aan dat 
hij stukken wil afruilen om zijn pion surplus 
ten gelde te maken in het eindspel.

6.h3  Lxf3  7.Dxf3  c6  8.g4  e6 (of  8...Dxd4 
9.Le3 met dynamische compensatie) 
9.g5 Pd5 10.Ld3 Ld6 De tekstzet is actiever 
dan 10...Le7 11.h4

11.0-0 0-0 12.Pe4 Lc7 13.c4 Pb4  (diagram)
XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7zppvl-+pzpp'
6-+p+p+-+&
5+-+-+-zP-%
4-snPzPN+-+$
3+-+L+Q+P#
2PzP-+-+-+"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet heeft nu een schitterend zet in 
petto. Enig idee ?

Antwoord :  14.Pf6+ !!!   gxf6 15.Lxh7+ Kxh7   
16.Dh5+ Kg8 17.gxf6 en wit wint makkelijk. 

Heb je het niet gevonden ? Geen nood, mijn  
schaakprogramma vond hem ook niet snel !
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Variant 2: 
Zwart verdedigt tot de dood

1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Pc3 Pf6 4.f3 exf3 5.Pxf3 
e6
Deze  zet  werd  geprefereerd  door  Euwe  – 
objectief staat zwart beter maar de witte aanval 
is niet makkelijk te weerleggen

6.Lg5  c5?! (diagram)  Een  typische  Franse 
voortzetting  die  echter  de  witte  aanval 
vergemakkelijkt 
XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+psn-+&
5+-zp-+-vL-%
4-+-zP-+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Kun je de beste witte zet vinden ?

Antwoord :  7.Lxf6!!   Dxf6 8.Lb5+ Ld7 9.0-0   
(diagram) en zwart bevindt zich reeds in een  
zeer moeilijke stelling
XABCDEFGHY
8rsn-+kvl-tr(
7zpp+l+pzpp'
6-+-+pwq-+&
5+Lzp-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Variant 3:
Zwart kiest voor een Indische setup

1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Pc3 Pf6 4.f3 exf3 5.Pxf3 
g6 6.Lc4 Lg7 7.0-0 0-0 8.De1 Pbd7 9.Dh4
De witte dame neemt zeer snel een dreigende 
positie in – elke foutje van de verdediger zal 
snel afgestraft worden.

9...b6 (diagram) 
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zp-zpnzppvlp'
6-zp-+-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+LzP-+-wQ$
3+-sN-+N+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Geen spetterend offer hier, maar een 

thematische witte voortzetting, mogelijk 
gemaakt door de open f lijn.

Antwoord 10.Lh6 met als vervolg een mogelijk  
matpatroon  na  Pg5  of  materiaalwinst  na  
bijvoorbeeld 10...Lb7  11.Pg5! en wit dreigt nu 
12.LxLg7  KxLg7   13.Lxf7!  TxLf7   14.Pe6+ 
damewinst

Voor verdere informatie verwijs ik graag door naar de website van
 Guido De Bouver blackmardiemer.blogspot.com, waar je ook het boek kan kopen.
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Maak geen fouten

XABCDEFGHY
8r+-+kvlntr(
7zppzp-zp-zpp'
6-+n+l+-+&
5+L+-sNp+-%
4-+-+-+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPPzPQzPqzP"
1tR-vL-mKR+-!
xabcdefghy
Kies 1 uit 1...g5 of 1...0-0-0 of  1...Pf6
XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7zp-+-sN-zp-'
6-wq-+-sn-zp&
5+-+-tR-+-%
4-+p+-zp-+$
3+-zPr+P+-#
2P+Q+-+PzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Kies 2 uit 1.Df2 of 1.Kh1 of 1.Kf1
XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-zp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-wq-+-+n+$
3+-sN-zP-+-#
2P+QsN-+PzP"
1+-+-mK-+R!
xabcdefghy
 Kies 3 uit 1.0–0 of 1.Pd5 of 1.Dd3  

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-wq-+p+p'
6-+-+p+p+&
5zp-+r+-+-%
4Pzp-wQ-zP-zP$
3+P+-+-+-#
2-mKPtRR+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Kies 4 uit 1.De3  of  1.Df2  of 1.Df6 of 1.Dg1
XABCDEFGHY
8-+-wq-trk+(
7+l+p+pzpp'
6-+r+p+-+&
5zp-+pzP-+-%
4P+-+-zP-+$
3wQ-+L+-+-#
2-zPP+-+PzP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

Kies 5 uit 1...La6  of 1...Db6 of 1...Dh4
XABCDEFGHY
8-tr-+-tr-mk(
7+pzpl+pzpp'
6-+-+-+-+&
5zp-zPP+-+-%
4-+-sN-+-+$
3zP-+-zP-+P#
2-+-+-+P+"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

Kies 6 uit:  1...Tfe8  of  1...Kg8   of 1...Lc8
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Kies 1 Verrassend genoeg is 1...g5 niet zo erg slecht. Er is alvast geen directe tactische 
weerlegging. Aanvaardbaar.
Na 1...0-0-0 ? blundert zwart vreselijk want 2.LxPc6! want 2...bxLc6  3.Da6+ 
Kb8  4.Pxc6+ wint makkelijk. FOUT.
Het normale 1...Pf6 is GOED.   

Kies 2 Uiteraard is 1.Df2?? een grote blunder vanwege 1...Td1+ en wint. FOUT.
Minder zichtbaar is dat 1.Kh1? ook een fout is vanwege 1...Db2! en 
materiaalverlies of mat. FOUT.
Vandaar dat enkel 1.Kf1 speelbaar is. GOED.

Kies 3 Na 1.0-0? volgt er 1...Pxe3 en wit verliest een kwaliteit. FOUT.
Na 1.Pd5 of 1.Dd3 blijft wit zijn duidelijk voordeel behouden omdat geen van 
beide zetten kan afgestraft worden. GOED. Persoonlijk lijkt me 1.Dd3 de meest 
veilige weg naar winst. 

Kies 4 Na 1.De3 volgt 1...Dc3+! en wit verliest 2.DxDc3 bxDc3+ en 3...cxTd2 
FATAAL
Na 1.Df2 heeft zwart geen tactische grapjes. GOEDE zet
Na 1.Df6 volgt 1...Dc3+! en wit verliest 2.DxDc3 bxDc3+ en 3...cxTd2. 
FATAAL
Na 1.Dg1 volgt 1...TxTd2    2.TxTd2 Dc3+! 3.Kb1 (3.Kc1? Da1#) DxTd2   en 
wint. FATAAL

Fout 5 Na 1...La6 neemt zwart enig risico omdat hij La6 op NV zet. Er is echter geen 
tactische afstraffing mogelijk, en dus is het een goede zet.
Na 1...Db6 plaatst zwart onbewust Tf8 op NV. Wit profiteert daarvan met 
2.Lxh7+!   KxLh7  3.DxTf8   en materiaalwinst.
Na 1.. Dh4 plaatst zwart Tf8 ook op NV, doch deze keer kan wit er niet van 
profiteren. Goede zet.

Kies 6 Na 1...Tfe8 valt zwart wel pion e3 aan, maar zet hij pion f7 Niet Verdedigd. 
Indien wit nu passief pion e3 verdedigd is er niets aan de hand, doch indien wit 
alert is speelt hij 2.Txf7! (met aanval op Ld7) en verdedigt hij pas nadien pion 
e3, waardoor wit dus een pion wint. FOUT.
Na 1...Kg8 wordt pion f7 bijkomend verdedigd waarna Tf8 kan spelen. GOED.
Na 1...Lc8 komt er 2.Pc6! (aanval op het Niet Verdedigde stuk Tb8 ) Ta8  3.Pe7 
en pionverlies (bijv.: 3...Te8  4.Txf7 of 3...f6  4.PxLc8 TfxPc8  5.Txb7) FOUT

Belgisch Kampioenschap Schaken 2015
Van 4 tot 12 juli in Schelle

Van 4 tot 12 juli kun je meedoen aan het Belgische Kampioenschap schaken. Plaats van afspraak is 
de ruime en rustig gelegen sporthal van Schelle (tussen Boom en Antwerpen). Zoals gewoonlijk is 
er een expertenreeks en een open reeks. Als je nu inschrijft, betaal je 35 euro. 
Late beslissers kunnen zich tot op de dag zelf aandienen, maar op 4 juli, is het 45 euro.

Het toernooi wordt dit jaar georganiseerd door Schaakkring Oude-God, dat daarmee zijn 50ste 
verjaardag wil vieren. 
Dat betekent ook dat er naast de reguliere prijzen heel wat prettige verrassingsprijzen klaar liggen.

Zin om mee te doen? Schrijf dan nu in via www.belchess2015.be. Daar vind je ook alle info. 

Schaakkring Oude-God - Mortsel

http://skoudegod.us1.list-manage.com/track/click?u=71ab9c007651d7fa18ab8e02a&id=a2f97d6513&e=cb03fa8c4c
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Sleutelvelden
Het belang van de sleutelvelden in het verre pionneneindspel is niet te onderschatten. Het is 
immers de wegwijzer naar winst of remise bij een situatie "Koning+pion" tegen "Koning". 
Vooreerst een korte herhaling en dan enkele oefeningen.

Herhaling
Definitie : de sleutelvelden zijn de 3-velden 
die 2 rijen voor de pion liggen. (zie x x x)
Voor de pion e3 zijn dit dus de velden d5-e5-f5
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-mk-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+K+-+$
3+-+-zP-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

a. Wit aan zet.
b. Zwart aan zet.

a. Wit wint met de Koning op een sleutelveld 
te plaatsen: 1.Ke5 (of 1.Kd5 of 1.Kf5)

b. Zwart aan zet maakt remise door  1...Ke6! 
waardoor hij kan verhinderen dat wit ooit op 

een sleutelveld kan geraken.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+k+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-mK-+-#
2-+-zP-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Speel je 1.Kd4  of 1.d4 of 1.d3 ?

De juiste zet is 1.Kd4! en wit staat al 
onmiddellijk op een sleutelveld wat winst 
mogelijk maakt.

Na 1.d4? zijn de sleutelvelden plotseling op de 
6e rij te zoeken en zwart kan bij goed spel 
verhinderen dat de witte Koning daar geraakt. 
Bijvoorbeeld 1...Ke7 (verre oppositie) 2.Ke4 
Ke6 (oppositie) en wit kan niet winnen.

Na 1.d3? zijn de sleutelvelden (c5-d5-e5) ook 
onbereikbaar voor de witte Koning indien 
zwart goed speelt (zie volgend diagram)
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+k+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+PmK-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Na 1.d3?. Zwart aan zet

Zwart onderzoekt hoe hij kan verhinderen dat 
Kd3 op een sleutelveld (c5-d5-e5) kan 
geraken. 
Na 1...Kd6? (2.Kd4!) of 1...Ke6? (2.Ke4!) of 
1...Kc6? (2.Ke4!) kan wit zich telkens toegang 
tot de sleutelvelden verschaffen. 
De enige zet om remise te houden is 1...Ke7! 
zodat er na 2.Ke4 (Ke6) of 2.Kd4 (Kd6) kan 
volgen en wit kan niet op een sleutelveld 
geraken.

En nu enkele (complexere) oefeningen

x    x    x
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Oefeningen
5+-+-+p+k%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-mK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet 14

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

Is 1...DxDe3 genoeg voor remise ? 15

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

Wit aan zet. Speel je 1.Ke5 of 1.Kf5 ? 16

14 Het is enkel met 1...Kh4! dat zwart na 
2.Kg2 Kg4 3.Kf2 Kf4 toegang krijgt tot een 
sleutelveld (4.Ke2 Kg3 of 4.Kg2 Ke3)

15 Ja, 1...DxDe3!    2.fxDe3 Kc7  3.Kd4 Kd6   
4.Kxe4 Ke6 en de sleutelvelden zijn taboe.

16 Na 1.Ke5?   Ke7!    2.Kf5 Kf7  3.Kxg4 Kg6 
geraakt wit niet op een sleutelveld. Remise.
Na 1.Kf5!   Ke7  2.Kxg4 Kf6  3.Kh5!   staat 
wit op een sleutelveld en wint hij.

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

Zwart overweegt 1....b6 2.axb6 Kxb6  3.Kb4 
Kc6  4.Kc4 e3!?  5.fxe3 Kd6 enz. 
Is dit voldoende voor remise ? 17

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

Zwart aan zet.  
Kan hij remise forceren ? 18

17 Neen, na  1....b6 2.axb6 Kxb6  3.Kb4 Kc6 
4.Kc4 e3!?  5.fxe3 Kd6 volgt 6.Kd4 Ke6 
7.Ke4 en wit heeft nu het voordeel van de 
oppositie. Dit bestaat erin dat zwart nu moet 
spelen waarna wit de Ke4 op één van de 3 
sleutelvelden pion e3 (d5-e5-f5) kan zetten 
en e3-pion kan laten promoveren.

18 Ja,  met 1...b6!  2.axb6 Kxb6  3.Kc4   e3!   
4.fxe3 Kc6  5.Kd4 Kd6  6.Ke4 Ke6 en 
zwart heeft de oppositie en kan dus 
verhinderen dat Ke4 op een sleutelveld van 
de e3 pion geraakt.
Het verschil met het vorige diagram is dus 1 
tempo-zet. 
Een verschil tussen winst of remise !
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Schaken op school (deel 3 van 3)
Schoolschaakkampioenschappen

Het belangrijkste uithangbord van de schoolschaakwerking wordt gevormd door de verschillende 
schoolschaakkampioenschappen voor lager en secundair onderwijs. 
Er zijn provinciale, Vlaamse en nationale kampioenschappen en deze toernooien trekken meer en 
meer deelnemers. 
Op de provinciale kampioenschappen nemen meestal tussen de 150 en 250 spelers (per provincie !) 
het tegen elkaar op in schoolteams van 4 spelers. Bekijk bijvoorbeeld eens de video van provincie 
Antwerpen op :
http://www.schakenopschool.be/pagina/filmpjes-antwerps-kampioenschap-2015

Naar de Vlaamse schoolschaakkampioenschappen komen intussen bijna 700 spelers! 
Wie zegt dat schaken niet hip is?

De schoolschaaktoernooien zijn absoluut de 
moeite voor de clubschakers om eens een 
bezoekje te brengen. De dynamiek van een 
schoolschaaktoernooi is helemaal anders dan 
van het klassieke schaaktoernooi zoals we dat 
gewoon zijn.

Een  snelle  opeenvolging  van  partijen, 
uitbundig  enthousiasme,  een  toernooi  en 
omgeving aangepast aan de kinderen om het 
leuk te maken en véél, heel veel energie overal waar je loopt. Dat is wat je als clubschakers opvalt 
als je op zo’n toernooi komt.
Om een indruk te krijgen van hoe die dynamiek in elkaar zit, neem eens een kijkje naar de filmpjes 
op  http://www.schakenopschool.be/pagina/schoolkampioenschappen. Er is zelfs een videoclip met 
een rap-nummer!
Deze schoolschaakkampioenschappen zijn al een tijdje  het beste promotiemiddel voor onze 
sport. Elk jaar komen we in ‘prime time’ op televisie hiermee. 
Dit jaar wijdde het VTM-journaal in het middagjournaal een stukje aan het toernooi en ook de VRT 
had met Karrewiet aandacht voor het evenement.

Wil jij ook deelnemen met een schoolploegje ? Hierbij alvast de data:
-Provincie Antwerpen  =  16 januari 2016 te Turnhout
-Provincie Limburg     =  27 januari 2016 te Overpelt
-Provincie Oost-Vlaanderen =  16 januari 2016 te Kemzeke
-Provincie West-Vlaanderen =  16 januari 2016 te Roeselare
-Provincie Vl-Brabant & Brussel   datum nog niet gekend.

het Vlaams schoolschaakkampioenschap is gepland op 5 maart (MO) en 19 maart (LO) 2016 

Wil jij iets doen voor schaken op school ?
- Ben jij een schakende leerkracht die iets wil doen voor het schaken op je school ?
- Ben je schaker die overdag kan schaakles geven in een school ?

Laat van je horen !! En we onderzoeken hoe we je kunnen steunen !!

Alle ideetjes en vragen zijn welkom bij:  tom.piceu@gmail.com of tania.folie@telenet.be

http://www.schakenopschool.be/pagina/schoolkampioenschappen
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