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Summiere toernooi-kalender 2018

01-04 Nov 30e Open van Leuven
https://leuvencentraal.wixsite.com/openleuven2018

Leuven  (PR)

11 Nov BK Rapid Seniors (50+ en 65+)
http://www.kgsrl.be/

Gent

VSF-mededelingen
1. De VSF-Beker Rapid gaat niet door bij gebrek aan voldoende belangstelling.

2. Op de Algemene Vergadering VSF van 13 Okt 2018 vraagt Liga Vl-Br&Br de 
ontbinding van de VSF-vereniging. Dit impliceert mogelijk ook het verdwijnen van 
dit digitaal tijdschrift "Vlaanderen.Schaakt.Digitaal". 
Je kan reageren op dit  google-formulier.

3. De voorlopige lijst met toernooien voor de VSF Participation Reward (PR) is 
HIER beschikbaar. Per deelname krijgt een deelnemer afhankelijk van het tornooi 1 
of meer deelname punten.  Er zijn 10 geldprijzen van 100€ te winnen.
Het eerste toernooi in het rijtje is 30e Open van Leuven.

4. VSF sluit jaarlijks een contract af voor de aanmaak VSD.  Kandidaturen voor 
VSD 2019 tot 10 oktober bij Voorzitter VSF met een proefnummer en voorwaarden.

5. Verzekering instapschakertjes : Elke club kan haar beginnende schakertjes 
verzekeren door ze direct aan te sluiten bij VSF voor 3 € per seizoen. .Doe het via: 

https://docs.google.com/forms/d/18sxcidWYYfiIwK7Mvf8vfuNDsEyRETAnD4EL30Hsynw/viewform?usp=send_form

Wist je dat ....

      Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie

- je jouw club of een verdienstelijk iemand in de VSD-kijker kan zetten ? 
  Maak je voorstel over aan vlaanderen.schaakt.digitaal@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/18sxcidWYYfiIwK7Mvf8vfuNDsEyRETAnD4EL30Hsynw/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/document/d/11G8aeakxM6XXdF83eVDmjz6aTc9CZJn7VzT5ToZT8-g/edit?usp=sharing
https://goo.gl/forms/uNnQfjTSxYplhhRG2
http://www.kgsrl.be/
https://leuvencentraal.wixsite.com/openleuven2018
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Weglokken verdediger
Als ik punten zie die Nul Verdedigd staan ttz. evenveel aangevallen als verdedigd, dan onderzoek ik 
steeds of ik die verdediging kan ondermijnen. 
Eén techniek om dit te doen is door een verdediger weg te lokken.
Nu je het thema kent, worden de oefeningen natuurlijk iets makkelijker.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zPQsn-+pvlk'
6-+-+-+-+&
5wq-zp-+-+-%
4-zpPzpP+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet (makkelijk). 1

XABCDEFGHY
8r+lwq-tr-mk(
7+pzppsnpzp-'
6p+nvl-+-zp&
5+-+N+-+-%
4-zPL+P+-vL$
3+-+-+N+-#
2P+-wQ-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 2

1 Met 1.DxPc7! DxDc7  2.a8D heeft wit een 
stuk gewonnen en won hij het verdere 
eindspel.

2 Met 1.e5! lokt wit 2! verdedigers weg van 
Pe7 (1...Pxe5  2.PxPe5 LxPe5  3.LxPe7)

XABCDEFGHY
8-+ktr-+ntr(
7zp-zp-+-zp-'
6-+p+-zp-+&
5+-+-+-+-%
4-+PzpP+l+$
3+-+-+NzP-#
2P+-vLPzP-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 3

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7+-+-zppvlp'
6pzP-+-+p+&
5+-zpPzP-+-%
4-+-+-+n+$
3+-sN-+-+-#
2PzP-+-+PzP"
1tR-vLQmKLsNR!
xabcdefghy

Wit aan zet. 4

3 Met 1...d3! wordt de witte stelling 
opgeruimd.

4 Met 1.b7!  lokt wit de verdediger van Pg4 
weg zodat hij na  1...Lxb7  2.DxPg4 kan 
spelen.
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34ste OPEN VAN GERAARDSBERGEN
Dirk Flammé

Met zijn 5de overwinning in het Open van Geraardsbergen breekt de 
Belg Tanguy Ringoir het record van drie andere winnaars, Pieter 
Claesen, Geert Van der Stricht en Alexei Barsov, die elk viermaal 
konden zegevieren.
Dat succes kreeg later nog een staartje, want amper één week later 
trad Tanguy in de Verenigde Staten in het huwelijk met de Poolse 
W.I.M. Ewa Harazinska. 
Voor de zomerblitz op zondag kwamen 46 spelers opdagen; dat 
resulteerde in dezelfde uitslag als het hoofdtoernooi, nl. Tanguy 
(8½/9 voor Manuel Bosboom 8/9). 
Hier kwam zich ook een totaal 

onverwachte deelnemer aanmelden: Daniel Cardozo, de Paraguayaanse 
zanger guitarist van het ‘Trio Digno Garcia’ dat in de jaren 60 en 70 van 
de vorige eeuw zijn grootste successen vierde. (Digno Garcia was een 
Paraguyaanse muzikant die de wereld rondtoerde. Hij scoorde hits met liedjes zoals  
Guantanamera. Wereldburger Garcia voelde zich ook helemaal thuis in  
Geraardsbergen waar hij woonde met echtgenote Vera en de kinderen. Daar overleed  
hij in 1984). 
Daniel Cardozo haalde 3/9, niet slecht voor een 82 jarige muzikant. 
Een liedje spelen zat er voor ons helaas niet meer in.
Het programma van de andere avonden werd gevuld met rapids, de eerste gewonnen door Matthias 
De Weird en Marc Ghysels 4½/5, de tweede door GM Vladimir Okhotnik 5/5, voor Wiebke Barbier. 
Met de 136 deelnemers, waaronder 103 Belgen en 29 enthousiaste Nederlanders, was de organisatie 
best tevreden. De gedetaillerde uitslag en partijen vind je op http://users.skynet.be/vptd/  .
Het 35° Open van Geraardsbergen zal doorgaan van woensdag 14 tot zondag 18 augustus 2019. 
De laatste ronde zal samenvallen met de aankomst van de slotrit van de Binck Bank Tour een paar 
100 meter verderop ! 

Wie is GM Tanguy Ringoir ?
Tanguy Ringoir (°1994) is één van de beste Belgische schakers, maar 
weinig gekend en gezien omdat hij nu al enkele jaren in de USA studeert. 
Hierbij een kort intervieuw waarbij hij vertelt over zijn schaakcarriere en  
zijn studies. 

Dag Tanguy, vertel eens iets over je schaakontwikkeling
Ik ben beginnen schaken waneer ik 6 of 7 jaar oud was. 
Ik gebruikte een CD van de stappenmethode en ik speelde m'n eerste echte 
toernooi pas wanneer ik bijna 10 jaar oud was, wat tegenwoordig als oud 
gezien wordt. M'n vader nam dan de beslissing dat, om te verbeteren, je 
internationale toernooien moet spelen tegen sterke tegenstand. Ik speelde 
dus niet vaak in Belgie, en ook praktisch nooit jeugdtoernooien. 
Het werkte want op m'n 10de werd ik 2e op het BK (U -10), en op m'n 12de 
had ik 2200 elo en was ik nr. 1 op de ranglijst van jeugd van Belgie. 
Op m'n 14de had ik 2400 elo en daarna had ik waarschijnlijk een trainer 
nodig, maar het schaken is in Belgie niet zo goed georganiseerd als in 
bijvoorbeeld Nederland, en op dat niveau stagneerde ik. 

Maar hoe ben je dan in de USA geraakt ?
Ik studeerde af van het middelbaar in 2012 en stuurde een email naar de directeur van het 

http://users.skynet.be/vptd/
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schaakprogramma aan de universiteit van UMBC5 met de vraag of ik daar een studiebeurs kon 
krijgen. Hij zei me dat ik best eerst GM zou worden voordat ik aanvraag deed om hier een "full 
scholarship" te krijgen. Ik nam wat taal-lessen in Brussel om mijn Engels te verbeteren en ik 
probeerde m'n elo op te krikken. Na 2 jaar behaalde ik 2500 elo en het vereiste GM-niveau. 
Ik deed mijn aanvraag en werd aanvaard aan de universiteit UMBC en begon er in 2014. 

In de VS heb je niet veel uniefs die 
beurzen aanbieden, maar je hebt er 
toch enkele zoals: 
- UTD (University of Texas at Dallas) 
- SLU (Saint Louis University) 
- en Webster. 
Webster is de sterkste. Ze hebben een 
miljoenenbudget en de baas ervan is 
Susan Polgar (de oudste van de 
Polgar-zusjes, en vroegere WK bij de vrouwen, maar uiteraard heel wat zwakker dan Judit). Met dat 
budget trokken ze topspelers aan zoals Wesley So en Ray Robson, en vele 2650+ GMs. 
Zo'n 20 jaar geleden won UMBC praktisch alles, en later werd UTD de grootste concurrent. 
Ik denk dat we beiden het belangrijke jaarlijkse toernooi (het toernooi waar ze me dus eigenlijk die 
beurs voor geven) het Pan Ams toernooi (Pan-American Intercollegiate Team Chess Championships 
in het lang) 11 keer gewonnen hebben. 
SLU is de unief waar Rex Sinquefield (diegene die vaak Sinquefield Cup organiseerde, en ook 
Amerikaans kampioenschap) vaak geld aan geeft. Een hij schonk hen een paar weken terug de 
grootste donatie in de geschiedenis van die unief: 50 miljoen dollar. Die unief begint nu ook sterker 
te worden, en is de nieuwe uitdager van de unief van Polgar. 
UMBC heeft hun budget niet, en dus spelen we niet meer mee voor de eerste plaatsen.

Is er een verschil tussen schaken in België en de USA ?
Het grote verschil tussen schaken in de VS en in Belgie is dat er veel minder regels zijn in de VS, 
en ook dat de toernooien veel korter zijn. Er bestaat in dit gigantisch land geen enkel open toernooi 
met 1 ronde per dag, en de meeste duren niet langer dan 2 a 3 dagen. Zowat elk toernooi is op een 
weekend, en vaak heb je de keuze: 1 partij vrijdagavond en 2 op zaterdag en zondag, ofwel 3 (!) op 
zaterdag en 2 op zondag. Ook moet je praktisch altijd je eigen bord en klok meebrengen. In 
dezelfde zaal starten vaak verschillende rondes op verschillende tijdstippen. Ik speelde eens een 
heel slecht toernooi in San Francisco en ik kon gewoon niet geloven dat mensen kabaal aan het 
maken waren in dezelfde zaal en luid de stukken op het bord uitgieten uit hun plastieken zak etc. 
Het was m'n slechtste toernooi in 10 jaar, en op d'n duur nam ik gewoon remises tegen mensen met 
400 elo minder zonder spelen, ik kon het gewoon niet serieus nemen. Het spelen van toernooien is 
dus pakken slechter in de VS dan in Europa. Als gewone GM (en als je geen SuperGM bent), is de 
VS nog steeds veruit de beste plaats. Als je hier schaakles geeft, vind je veel gemakkelijker 
studenten, en je verdient minstens 2 à 3 keer zoveel per uur als in Belgie. Ook  zou je in Belgie zo'n 
50 a 55% in belastingen betalen en in de VS ligt dat onder de 20%.

En de toekomst ?
Tegenwoordig spendeer ik praktisch geen tijd meer aan schaken. Af en toe een toernooitje voor het 
plezier en om in vorm te blijven, maar tegenwoordig als ik iets productief doe, dan is het werken 
voor unief. Wanneer ik onder de 2500 Elo zou zakken zal ik er waarschijnlijk wel terug wat meer 
tijd insteken, want 2500 wil ik wel behouden.

Speelde je een mooie partij in Geraardsbergen ?
In het toernooi van Geraardsbergen vond ik mijn partij tegen Geert Van der Stricht de mooiste. Ze 
deed me denken aan mijn partij tegen Jan Lagrain op hetzelfde toernooi in 2016. (Zie partij-analyse)

5  University of Maryland, Baltimore County
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Tanguy Ringoir : 2 partij-analyses
Ringoir, Tanguy (2531) - Van der Stricht, Geert (2337) [D13]
34ste Open Geraardsbergen 2018 (5.1), 13.08.2018
1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5  een weinig gespeelde 
variant die alle spanning uit het centrum haalt. 
3...cxd5 4.Pf3 Pc6 5.Pc3 Pf6 6.Lf4  met een 
half oog naar veld c7 .... 
6...a6 zwart haalt metéén een eventueel Pb5 uit 
de stelling maar verliest  hierdoor een tempo. 
7.Tc1 Lf5 8.e3 e6 9.Db3 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7+p+-+pzpp'
6p+n+psn-+&
5+-+p+l+-%
4-+-zP-vL-+$
3+QsN-zPN+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-tR-mKL+R!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 

9...Ta7 een vrij ongewone manier om pion b7 
te verdedigen en het zal  lang duren voor die 
Toren in de partij geraakt.  Opmerkelijk is wel 
dat tal van GM's dit zo spelen. 
10.Le2 Pd7 11.Lg5 Le7 12.Lxe7 Dxe7 13.0–0 
0–0 14.Pa4 wit wil de zwakte op b6 uitbuiten. 
14...Lg4 15.h3 Lxf3 16.Lxf3 Dd6 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7trp+n+pzpp'
6p+nwqp+-+&
5+-+p+-+-%
4N+-zP-+-+$
3+Q+-zPL+P#
2PzP-+-zPP+"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

 Kies uit 17.Pc5 of 17.Pb6. 

17.Pc5  fout  is  immers  17.Pb6?  wegens 
17...Pxd4!  18.exPd4 PxPb6 en pionverlies. 
17...Tb8 zwart versterkt zijn Dame-vleugel en 
heeft  daar  het  nummeriek  overwicht  omdat 
Lf3 daar geen druk kan uitoefenen. 
18.Tc3 Pxc5!  hierdoor  is  18.Tc3 dus  tot  een 
tempo-verlies geworden. 
19.Txc5 b6!  nu het nog kan plombeert zwart 
zijn zwakte op b6. Nog één zet talmen en na 
20.Tfc1  zou  dit  niet  meer  gekund  hebben 
(20...b6? 21.TxPc6). 
20.Tc3 g6 21.Tfc1 Pe7 22.Le2 Kg7 23.g3 wit 
heeft niet de intentie om iets te forceren. Hij 
versterkt gewoon zijn stelling en wacht rustig 
af  tot  zwart  een  foutje  maakt.  Er  volgen  nu 
enkele  rustige  afwachtende zetten  die  vooral 
aan  de  zwartspeler  duidelijk  maken  dat  hij 
weinig of niets kan ondernemen.  
23...h5  24.h4  pionnen  op  zwart  zodat  ze 
maximaal complementair zijn met Le2. 
24...Tbb7  25.Dc2  Td7  zwart  kan  geen 
activiteit  ontplooien  en  moet  passief 
afwachten. 
26.Db3  Tdb7  27.Da3  Dd8  28.Kg2  Tb8 
29.Db4 Tbb7 30.Ta3 b5 31.Da5 Dd7 ook na 
Damenruil  zou  zwart  ongemakkelijk  blijven 
staan omdat hij niet op de open c-lijn geraakt 
zonder pionverlies. 
32.Tac3  Kg8  33.Tc5  Kg7  zwart  wacht 
noodgedwongen af op wat er op hem afkomt. 
34.a3  Kg8  35.Dc3  Kg7  36.Lf3  Kg8  37.b3 
Dd6 38.Kf1 Kf8 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7trr+-snp+-'
6p+-wqp+p+&
5+ptRp+-+p%
4-+-zP-+-zP$
3zPPwQ-zPLzP-#
2-+-+-zP-+"
1+-tR-+K+-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 
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39.e4  dxe4  40.Lxe4  Td7  41.d5!  wit  opent 
plots de diagonaal voor Dc3. Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7tr-+rsnp+-'
6p+-wqp+p+&
5+ptRP+-+p%
4-+-+L+-zP$
3zPPwQ-+-zP-#
2-+-+-zP-+"
1+-tR-+K+-!
xabcdefghy

Kies uit 41...exd5 of 41...Kg8 of 41...e5. 

41...exd5?  een  pijnlijke  misrekening.  Zwart 
had  hier  voor  41...Kg8  of  41...e5  moeten 
kiezen  zodat  de  volgende  zet  (42.Dh8+) 
verhinderd wordt. 
42.Dh8+ Pg8 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-mknwQ(
7tr-+r+p+-'
6p+-wq-+p+&
5+ptRp+-+p%
4-+-+L+-zP$
3zPP+-+-zP-#
2-+-+-zP-+"
1+-tR-+K+-!
xabcdefghy
 Wit mist hier nu de vreselijk moeilijke 

winnende offervariant 43.Lxg6! 
Maar hoe gaat het dan verder ?

Na 43.Lxg6! en nu :
-  43...DxLg6?  44.Tc8+ Ke7  45.Te1+ Kd6? 
46.De5 mat  of   43...fxLg6 !?   44.Tc8+ Td8 
45.T1c6!! De7  46.Txg6 en bezwijkt zwart.

Wit speelde echter ...

43.Txd5  Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+-mknwQ(
7tr-+r+p+-'
6p+-wq-+p+&
5+p+R+-+p%
4-+-+L+-zP$
3zPP+-+-zP-#
2-+-+-zP-+"
1+-tR-+K+-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 

43...Db8?   FRITZ rekent dat enkel 43...Tac7! 
de partij in een zeker evenwicht kan houden. 
Mogelijk  verwierp  de  zwartspeler  deze  zet 
vanwege  44.Tcd1,  doch  het  acrobatische 
44...Df6! brengt dan nog soelaas. 
Diagram na 43...Db8?
XABCDEFGHY
8-wq-+-mknwQ(
7tr-+r+p+-'
6p+-+-+p+&
5+p+R+-+p%
4-+-+L+-zP$
3zPP+-+-zP-#
2-+-+-zP-+"
1+-tR-+K+-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 

44.Txh5! zeer mooi. 
44...Tac7  eindelijk  wordt  die  Toren  actief, 
jammer  genoeg  iets  te  laat.  Op  44...gxTh5 
volgt natuurlijk 45.Lh7 enz.
45.Txc7 Dxc7 Diagram 
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XABCDEFGHY
8-+-+-mknwQ(
7+-wqr+p+-'
6p+-+-+p+&
5+p+-+-+R%
4-+-+L+-zP$
3zPP+-+-zP-#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 

46.Th7! er dreigt nu 47.Dg7+ en 48.DxPg8 
46...f5  dit  lijkt  alles  nog  te  verdedigen. 
Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+-mknwQ(
7+-wqr+-+R'
6p+-+-+p+&
5+p+-+p+-%
4-+-+L+-zP$
3zPP+-+-zP-#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

47.Ld5! en  opgave  want  47...Dc1+  48.Kg2 
TxLd5 loopt via 49.Dg7+ Ke8 50.DxPg8 mat.

En als 2e partij de partij tegen Jan Lagrain uit Geraardsbergen 2016, die inderdaad in 
de openingsfase sterk lijkt op de vorige partij tegen Geert Van der Stricht. 

Ringoir, Tanguy (2474) - Lagrain, Jan (2135) [D10]
Geraardsbergen op 32th Geraardsbergen (7.1), 16.08.2016
1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.Lf4 Pc6 5.e3 
Pf6 6.Pc3 a6  en deze stelling doet inderdaad 
erg veel denken aan de vorige partij. Diagram 

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7+p+-zppzpp'
6p+n+-sn-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-vL-+$
3+-sN-zP-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+QmKLsNR!
xabcdefghy

7.Ld3 Lg4 8.Pge2 e6 9.0–0 Ld6 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+p+-+pzpp'
6p+nvlpsn-+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-vLl+$
3+-sNLzP-+-#
2PzP-+NzPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 

10.f3 Lh5 11.Tc1 Lg6 Diagram 
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XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+p+-+pzpp'
6p+nvlpsnl+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-vL-+$
3+-sNLzPP+-#
2PzP-+N+PzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 

12.Pa4  en weer speelt wit op de zwakte van 
b6. 
12...Lxd3 13.Dxd3 Lxf4 14.Pxf4 Pd7
15.Pc5  Oké,  dan  spring  ik  nu  maar  naar  c5 
denkt de witspeler. 
15...Pxc5 16.Txc5 0–0 17.Tfc1  herkent u het 
patroon ? Druk uitoefenen met beide torens op 
de  c-lijn  totdat  de  tegenstander  een  foutje 
maakt. 
17...Dd6  18.Dc3  ruimt  plaats  voor  Pf4  en 
verhoogt de druk op de c-lijn. 
18...Tfe8  19.Pd3  Tad8  20.Db3  Te7  21.Db6 
gelukt ! De zwakte b6 is in bezit genomen. 
21...g6 geen mat achter de paaltjes! Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+p+-trp+p'
6pwQnwqp+p+&
5+-tRp+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+NzPP+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 
Welk plan zie je ? 

22.b4!  wit  wil  natuurlijk  het  spel  forceren 
waar hij  sterker staat, en dit is op de Dame-
vleugel. Het plan is nu b4-a4 en b5 zodat Pc6 
verjaagd wordt en de c-lijn geopend geraakt. 
22...Kg7 23.a4 f6 24.b5 axb5 25.axb5 Pb8?! 
een zet die we allemaal zouden spelen, maar 
zwart  kon  hier  verrassend  25...Pa5!?  spelen 
omdat  26.DxPa5  b6!  zwart  in  de  partij  kan 
houden. Diagram 
XABCDEFGHY
8-sn-tr-+-+(
7+p+-tr-mkp'
6-wQ-wqpzpp+&
5+PtRp+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+NzPP+-#
2-+-+-+PzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 

26.Dxd6  Txd6  27.Tc8  Pd7  28.T1c7  Kf7 
29.Txb7  Tb6  30.Pc5  Txb7  31.Pxb7  Pb6 
32.Pd6+ Kg7 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+R+-+-+(
7+-+-tr-mkp'
6-sn-sNpzpp+&
5+P+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-zPP+-#
2-+-+-+PzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 

33.Tc6! en game over want de b-pion loopt nu 
door  en  zwart  kan  die  enkel  stoppen  door 
materiaalverlies toe te staan. 
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                                    Combi's Ringoir      (uit Geraardsbergen 2018)

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppzpq+pvlp'
6-+n+-+p+&
5+-+-zpl+-%
4-+PzPp+-+$
3+P+-zP-+-#
2PvL-sNLzPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 6

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7+-sn-vlk+p'
6-+-+lzpp+&
5zppzp-+-+-%
4-+-+N+-zP$
3+P+-sN-zP-#
2PvL-+-zPK+"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet verdedigt pion c5 aktief. Hoe ? 7

XABCDEFGHY
8r+ntrl+-+(
7+-+-+kzpp'
6p+p+-zp-+&
5zPpsNp+-+-%
4-zP-zP-+P+$
3+NtR-zPP+-#
2-+-+-mK-zP"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.8

6  12.d5! Pb4  13.g4! en stukwinst.

7  29...Pd5! zodat er nu na 30.Pxc5? PxPe3+ 
31.fxPe3 Td2+ en 32....TxLb2 kan volgen.

8  29.Pb7  Tc7  30.Txc6! en opgave.

XABCDEFGHY
8-+ltr-trk+(
7zp-+-+-wqp'
6-zp-+-+-+&
5+PzpN+-+Q%
4P+PsnPtR-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+LmK"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 9

XABCDEFGHY
8-trl+-trk+(
7zpq+-+p+p'
6-+-+p+p+&
5+P+-+-+-%
4-+-wQ-+-+$
3sN-tR-+pzP-#
2PzP-+-+-zP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 
Hoe start je de zwarte aanval ? 10

Hulde aan de schaakpappa's
Zoals blijkt uit het interview met Tanguy 
Ringoir is zijn beginnende schaakcarrière sterk 
beïnvloed geweest door zijn (schaak)pappa. 
Hij heeft hem op jonge leeftijd met het 
schaken in contact gebracht, hem de passie 
voor het spel ingelepeld en er thuis vele uurtjes 
mee  geoefend. Vervolgens nam hij ook de tijd 
om met zijn zoon naar toernooien te rijden 
teneinde hem zo hoger op te tillen.
Een droom voor elke beginnend schakertje...

9  33.TxTf4 PxTf4  34.Lg4 dubbelaanval 
34...Dh4 tegenaanval 35.Td6! en zwart won.

10  22...e5!  23.Dxe5 Lh3  24.Tfxf3 Tbe8 
25.Dd4 Te1+  26.Kf2 Tf1+  27.Ke2 Te8+ en 
opgave want Tf3 gaat verloren.
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43e SchaakOlympiade Batumi 
De 43e Schaakolympiade (24 sep tot 5 okt) vindt plaats in Batumi (Georgië). Dit is aan de Zwarte 
Zee, en op 20 Km van de Turkse grens. Je kan alles volgen op https://batumi2018.fide.com/en
Hierbij alvast enkele fragmenten uit de tot nu toe gespeelde Belgische partijen:

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+N+-mk-zpp'
6-+L+-zpn+&
5+-zpP+-+-%
4-+P+-+-+$
3+-+l+P+P#
2-tr-+-+P+"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

Uit R1: François Godart  
1.d6+ en opgave want deze pion promoveert.
XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+p+-trpzp-'
6-+p+-+-zp&
5+-snpzP-+-%
4-+P+NzPP+$
3+-+-+-+-#
2P+-+L+-zP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. Hoe sla je Pe4 eraf en waarom ?

Uit R1 : Mher Hovhanissyan  
Zwart sloeg terecht met 1...dxPe4 het stuk eraf 
omdat hij zo zijn sterk paard op c5 kan 
behouden wat pion b7 en e4 mooi ondersteunt 
en bovendien Le2 weinig ruimte geeft. Na het 
mindere 1...PxPe4?!  2.cxd5 cxd5 kan wit druk 
zetten op de zwakke b7 en d5 pion en heeft 
Le2 veel bewegingsruimte.

XABCDEFGHY
8r+-tr-+k+(
7+-zp-+-vl-'
6p+-+-+qzp&
5+P+-+pzp-%
4-+PsNp+-+$
3+-+ntR-zP-#
2PvL-+-zP-zP"
1+-+R+QmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

Uit R3: Stefan Beukema   
1.Pc6! (dreigt Pe7+) en alles blijft nog net in 
evenwicht.
XABCDEFGHY
8-+-+-sN-+(
7+-+-+-+K'
6-+-+-+-+&
5+k+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zp-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

Uit R3 : Stefan Beukema  
Wit kan nog net remise bereiken met 1.Pe6! 
zodat er na 1...Kc4 (1...c2?  2.Pd4+)  2.Pf4 c2 
3.Pe2 volgt wat een theoretische remise is 
omdat de Koning het Paard nooit de controle 
van het promotieveld c1 kan ontzeggen. 

https://batumi2018.fide.com/en
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XABCDEFGHY
8r+-+qtrk+(
7zp-+-zppvlp'
6-+-+-+p+&
5+NzPp+-+-%
4Q+-zPn+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Wit heeft net gerokeerd, een blunder van 
formaat. Waarom ? 

Zwart aan zet.

Uit R3 : Daniel Dardha  
1...a6!  2.Pc3 PxPc3! en stukwinst. Wit gaf op.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-zp-+-+-+&
5+-mk-+pzp-%
4-+-zp-vL-+$
3zPP+-+PzP-#
2-+K+n+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Uit R4 : Stefan Beukema 
Wit offert hier mooi een pion waarmee hij 
afruilt naar een gewonnen pionneneindspel. 
1.Kd2!     PxLf4  2.gxPf4 gxf4   en het is 4 tegen 
4, maar .... wit kan met zijn a en b-pion een 
vrijpion forceren die Kc5 zal weglokken uit 
het centrum waarna wit met zijn Koning alle 
zwarte pionnen oppeuzelt.

XABCDEFGHY
8r+l+r+-+(
7+p+-vlk+p'
6-snp+-+p+&
5zp-sN-+p+-%
4P+P+-+-+$
3+P+-vLL+P#
2-+-+RzPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Uit R4 : Cuvelier Annelies
1.Pxb7! LxPb7  2.LxPb6 met  zuivere 
pionwinst.

XABCDEFGHY
8-+k+-+-+(
7zppzp-+p+p'
6-+-snpvLpzP&
5+-vl-+-+-%
4Q+-+-zPP+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+K+-+"
1+-+-+-tr-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Uit R5 : Hanne Goossens
1.Ld4! forceert loperruil waarna wit kan 
binnendringen op de 8e rij. Er volgde 
1...LxLd4  2.DxLd4 Txg4  3.Dh8+ Kd7  en 
h7 viel waarna de h6-pion de partij besliste.
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XABCDEFGHY
8-tR-+-+-+(
7+-+-+-mk-'
6-zp-vL-+-+&
5zp-+L+l+-%
4P+P+-+-vl$
3+P+-mK-+-#
2r+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Uit R5: Daniel Dardha
1.Le5+ Kh6 (Lf6? 2.Tg8+)  2.Th8+ Kg5 
3.Lf4+ Kg4  4.Lf3+ en opgave want 4...Kh3 
5.Lg5.
XABCDEFGHY
8-+q+n+-+(
7+-+lsn-vlk'
6-+-zp-+-+&
5+p+Pzp-zp-%
4psN-+PzpP+$
3+-wQL+P+-#
2PzP-+NvL-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.
Ga je voor 1...DxDc3 of 1...Db7 of 1...Lxg4. 

Uit R6 : Stefan Beukema 
Na  1...DxDc3?!  2.PxDc3 Pc7 heeft zwart een 
hopeloos passieve stelling waarbij Lg7 levend 
is begraven. 
Na het overmoedige 1...Lxg4  2.DxDc8 LxDc8 
3.Lxb5 Pc7  4.Lxa4 verliest zwart een pion en 
komt hij in een moeilijk eindspel te recht. 
Zwart vermijdt dan ook terecht Dameruil met 
1...Db7!? zodat hij beter weerwerk kan bieden 
en de stelling complex kan houden.

XABCDEFGHY
8-+-+n+-+(
7+q+l+-+k'
6-vlNzp-+n+&
5+p+Pzp-zp-%
4p+-+PzpP+$
3+-wQL+P+-#
2PzP-+N+-+"
1+-+-vLK+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Uit R6 :  Stefan Beukema
Zwart moet gaan voor tegenspel en doet dit 
fraai met 1...Lxg4!? 2.fxLg4 Dd7! en zwart 
krijgt voor het materiaaloffer zeer mooie 
aanvalskansen. 

XABCDEFGHY
8-+-+n+-+(
7+-+-+-mk-'
6-vlNzp-+n+&
5+p+P+-zp-%
4p+-zpPzpq+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+L+-wQ"
1+-+-vLK+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Uit R6 :  Stefan Beukema
1...f3! dit verhoogt het aanvalspotentieel en 
laat ook toe van eventueel Pf4 te spelen 
2.Lxb5 Dxe4 en zwart won de aanval.
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Als afsluiter een klein overzicht van de Belgische teams en die van onze buurlanden.

België: Dames Open

Luxemburg: Dames Open

Nederland: Dames Open

 

Duitsland: Dames Open

Frankrijk: Dames Open

Als we de speelsterkte van onze Belgische teams vergelijken met die van onze buurlanden blijkt dat 
we toch minstens een klasse lager zitten, ja zelfs Luxemburg doet het bijna beter dan wij.
De oorzaak daarvan is niet enkel het aantal aangesloten schakers, maar ongetwijfeld ook de 
beschikbaarheid van grotere financiele middelen en de betere ondersteuning die men in het 
buitenland kan geven aan de topschakers. Stof om over na te denken ?
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Daniel Dardha (13 jaar !) wint BK Rapid-schaak 2018
In het kader van het 40-jarig bestaan van de SVDB 
(Schachverbandes des Deutschsprachigen Belgien) 
organiseerde zij op zondag 16 september het Belgisch 
Kampioenschap Rapid-schaak 2018 in Eupen.

Er waren 71 deelnemers en de onbetwiste Kampioen werd FM 
Daniel Dardha met 8,5/9 !! Hij is nog maar 13 jaar, maar wist 
3 sterke grootmeesters ruim achter zich te laten.

Top 10 einduitslag:
1. FM Daniel Dardha  8,5/9 !
2. GM Daniel Fridman 7,5
3. GM Alexandre Dgebuadze 7
4. IM Anna Zatonskih 6,5
5. FM Arben Dardha 6,5
6. Inal Sheripov 6
7. GM Alex Berelowitsch 6 FM Daniel Dardha
8. IM François Godart 6
9. FM Martin Ahn 6
10.IM Christian Braun 6 De volledige uitslag lees je HIER .

Hautot wint Belgisch Kampioenschap Blitz 2018
De clubreporter van SK Dworp, Geert Verrijken, schreef een schitterend wedstrijdverslag over het  
Belgisch Kampioenschap Blitz 2018 dat plaats vond in Huizingen op zaterdag 22 september.

Eerst even enkele statistieken op een rijtje. 132 schakers van zeer diverse sterkte zakten er dit jaar af 
naar het provinciaal domein van Huizingen. Dat zijn er alweer 30 meer dan voor de editie 2017. 
En niet alleen de kwantiteit was er, ook de kwaliteit tekende present. Veertig schakers, en dat is dus 
bijna een derde van het deelnemersveld, heeft een blitz-Elo van meer dan 2.000. Daarvan zijn er 
niet minder dan 13 met een Elo boven de 2.200. Hoogste Elo en enige grootmeester in dit 
gezelschap is Alexandre Dgebuadze (2470). Hij schreef het tornooi in 2016 op zijn naam.

Het verslag lees je verder op https://www.skdworp.be/2018/09/24/belgisch-kampioenschap-snelschaak  /   

De top 10 einduitslag
1. Stéphane Hautot    11
2. Stefan Beukema 10
3. Steven Geirnaert 10
4. Alexandre Dgebuadze 10
5. Nathan De Strycker  9,5
6. Ekrem Cekro  9
7. Egbert Clevers  9
8. Stefan Docx  9
9. Roel Hamblok  9
10. Sterre Dauw  9

De volledige einduitslag lees je op https://www.skdworp.be/memorial/

https://www.skdworp.be/memorial/
https://www.skdworp.be/2018/09/24/belgisch-kampioenschap-snelschaak/
https://www.skdworp.be/2018/09/24/belgisch-kampioenschap-snelschaak/
https://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/GestionSWAR/SwarResults/607/180916-001b4113-%7Ba938684b-4cb9-4496-a584-4de746677203%7D.html

