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Summiere toernooi-kalender 2017

24 juni 24e Soete Beese Jeugdtoernooi Landegem
25 juni 46e Soete Beese Ploegentoernooi Landegem

01 - 09 juli Belgisch Kampioenschap 2017 Niel
09 juli 3e Jeugdcriterium Oostende

15 - 19 juli Open van Gent
http://www.kgsrl.be/open2017/index.html

Gent

12 - 16 aug 33e Open van Geraardsbergen
http://users.skynet.be/vptd

Geraardsbergen

13 - 17 aug Brugse meesters 2017
www.brugsemeesters.be

Brugge

Grand Chess Tour 2017
De Grand Chess Tour 2017 met alle supergrootmeesters gaat door in Leuven 

van 28 juni tot 02 juli 2017.
Tickets en andere details zie  http://grandchesstour.org/YourNextMove

Nieuw trainingsplatvorm !! 

VSF stelt in samenwerking met 
"schaakschool.be" gratis een trainingsplatvorm 

beschikbaar voor licht gevorderde schakers.

 Het doelpubliek zijn schakers 800-1200 Elo.
 Elke maand zijn er 100 nieuwe oefeningen 

en tal van korte schaaklessen. 

Toegang is gratis op www.schaakschool.be .

 Maak eerst uw account aan via deze link of  

http://www.schaakschool.be/index.php?page=register&vsf

      Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie

http://www.kgsrl.be/open2017/index.html
http://www.schaakschool.be/index.php?page=register&vsf
http://www.schaakschool.be/index.php?page=register&vsf
http://www.schaakschool.be/
http://grandchesstour.org/YourNextMove
http://www.brugsemeesters.be/
http://users.skynet.be/vptd
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Waarom niet ?
XABCDEFGHY
8-+l+rtrk+(
7zp-wq-+p+n'
6-+-zp-+p+&
5+-zpPvl-+p%
4PzpP+Pzp-+$
3+-+-+-+P#
2-+LwQNzPPsN"
1+R+-tR-mK-!
xabcdefghy
Waarom niet 1.Pxf4 ? (makkelijk) 1

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-tr(
7zpp+k+-+-'
6-wq-+p+p+&
5+-vlpzP-zp-%
4-+p+-+-zP$
3zP-zP-+N+-#
2-zP-+QzPP+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1.hxg5 ? 2

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+nvlpsn-+&
5+-zp-+-+-%
4-+LzP-+-+$
3+-+-zPNvL-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRN+QmK-+R!
xabcdefghy

Waarom niet 1.d5 ? 3

1 Wegens 1...Lc3 en kwaliteitsverlies.

2 Omdat 1...Lxf2+    2.DxLf2 Th1+    verliest.

3 Wegens 1...exd5    2.Lxd5 LxLg3!  3.hxLg3  
   DxLd5 of 3.LxPc6 DxDd1+  4.KxDd1 Lxf2 

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7+p+-+p+p'
6psN-+p+p+&
5+-zp-+-+-%
4-+-wqQ+-+$
3+P+P+-+-#
2PvlP+-zPPzP"
1+R+-tR-mK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Dd6 ? 4

XABCDEFGHY
8-trl+-trk+(
7+-+n+psnp'
6-+-zp-vlpvL&
5wqp+Pzp-+-%
4-zP-+P+-+$
3+-sNL+PzP-#
2-+-wQN+-zP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy
Waarom niet 1...Dxb4 ? (moeilijk) 5

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-+-+pzp-'
6-sn-+p+-zp&
5+Rzpl+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-zPN+-#
2P+-+LzPPzP"
1+-tR-+K+-!
xabcdefghy
Waarom niet 1...Lxa2 ? (moeilijk) 6

4 Wegens 2.Pc4! en Lb2 gaat verloren.

5 Wegens 2.Le3!! en 3.Tfb1 is Dameverlies.

6 Wegens 2.c4!! (gevangen) en na 3.Tb2
    verliest zwart punten.



 Vlaanderen Schaakt Digitaal                        15-06-2017                                                   pagina  4

Maak geen fouten
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-zpnwq-zpp'
6p+pzpl+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+P+P+-+$
3+PsN-+N+P#
2P+-+-zPP+"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

F1 : Kies 1.Tc1 of 1.Dd2 of 1.Pe2
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+p+-+pvlp'
6-+p+-+p+&
5+-+-+l+-%
4-+PvLn+-+$
3+P+-zP-+P#
2rzP-+LzPP+"
1+N+-+RmK-!
xabcdefghy
F2 : Kies 1.Te1 of 1.LxLg7 of 1.Pc3
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+-zppvlp'
6-wq-+-snp+&
5zppzpp+-+-%
4-+-+-zP-+$
3+P+PzPN+-#
2PvLP+-+PzP"
1tR-+-wQRmK-!
xabcdefghy

F3 : Kies 1.a4 of 1.Dg3 of 1.c4

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-zpl+p'
6-+-zp-zpP+&
5+-+-wq-+-%
4N+-+P+PzP$
3+P+-wQ-mK-#
2P+-tR-+-+"
1+-tr-+-+-!
xabcdefghy

F4 : Kies 1.Kg2 of 1.Kh3 of 1.Df4
XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+p+q+-vl-'
6p+ptr-+p+&
5+-+-trp+-%
4N+-+-+-+$
3+P+-+-+-#
2-zPP+RwQPzP"
1+-+-tR-+K!
xabcdefghy

F5 : Kies 1...TxTe2 of 1...De7 of 1...Tde6
XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+P+-+-%
4-+-+nzP-+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+-+PzP"
1tRNvLQmKL+R!
xabcdefghy
F6 : Kies 1...c6 of 1...Lb4+ of 1...Lc5
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F1 : Zowel 1.Dd2? als 1.Pe2? worden afgestraft omdat ze de verdediging van Pf3 
onderbreken en zwart wint dan een pion met  1...Lxh3!. Merk op dat 2.Pxe5 
PxPe5  3.gxLh3 fout is vanwege 3...Pf3+ enz.
De zet 1.Tc1 laat de verdediging van Pf3 intact en dus kan zwart daar geen 
voordeel uit halen. GOED.

F2 : Zowel 1.Te1 als 1.LxLg7 zijn speelbaar.
Een blunder is 1.Pc3? wegens 1...PxPc3!  2.LxPc3 LxLc3  3.bxLc3 TxLe2 of 
2.bxPc3 TxLe2 met stukverlies.

F3 : Goed is 1.a4, maar op 1.Dg3? volgt 1...Ph5! en 2...LxLb2 en op 1.c4? volgt 
1...bxc4  2.dxc4 dxc4 en wit verliest een pion (3.bxc4?? DxLb2).

F4 : Na 1.Kg2 is er niets aan de hand. Goede zet.
Op 1.Kh3? volgt 1...Th1+  2.Kg2 Dh2+  3.Kf3 en wit verliest nu bijvb. met 
3...Tf1+  4.Tf2 Dh3+  5.Ke2 Te1+ en De3 gaat verloren.
Ook 1.Df4? is fout vanwege het eenvoudige 1...Tg1  2.Tg2 TxTg2+  3.KxTg2 
DxDf4.

F5 : Zowel 1...TxTe2 als 1...De7 zijn goede zetten.
Een blunder is 1...Tde6? wegens 2.Pc5! en wit wint.

F6 : Met 1...c6 zet zwart een valletje aangezien 2.dxc6? DxDd1+  3.KxDd1 Pf2+ en 
4...PxTh1. Goede zet.
Met 1...Lb4+? loopt zwart pardoes in een vreselijke wending. Er volgt 2.c3! en 
als Lb4 speelt volgt er 2.Da4+ en 3.DxPe4. In de partij probeerde ik daarom 
2...De7 3.Da4+ Pc6!?  4.Le2!! en het zwarte spel is een kerkhof. 
Conclusie: 1...Lb4+ is dus een blunder.
Met 1...Lc5 volgt zwart de banen van de theorie.
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Schaakgeschiedenis : de Belg Koltanowski vertelt (5)
In het nummer van 15 mei verscheen het 1e deel van "Koltanowski vertelt".
Hierbij het (licht aangepaste) 2e deel.

Deel 2: Mr Schmidt en de pion voorsprong-joke

In 1924 volbracht ik zoals de meeste jongeren uit 
Europa een gans jaar met mijn legerdienst (de complete 
geschiedenis hiervan kan men lezen in mijn boek 
"Adventures of a Chess Master", tevens de beschrijving 
van mijn "blind-schaakdagen").

Mijn peloton was een afdeling van de Belgische 
hospitaaldienst en zoals meestal in vele legers hadden 
wij de naam van nietsdoeners gekregen. 
Mijn specialiteit was aardappelen schillen, een taak 
waarmee ik mij twee uur per dag bezig hield. Voor de 
rest was het de kunst om mijn tijd te doden met het 
componeren van en het oplossen van schaakproblemen.

Mijn gemakkelijk leventje werd nog beter mede door het 
feit dat mijn kapitein een verbeten schaakfan was die het 
als een groot geluk beschouwde om een Belgische 
schaakkampioen (1923) in zijn rangen te tellen. 
Wij speelden dan als hij de tijd had, en voor de door hem 
verkregen vrijheden, liet ik hem tijdens onze partijen 
wat in "leven".

Na enige tijd werd ik in 1924 van Namur naar Ruhrort gezonden, een zeer klein dorp niet ver van 
Duisburg, een voorname industriestad in de Ruhrvallei. 7

Wij waren gelegerd aan de grens van de Belgische bezettingszone en kregen daardoor weinig 
vrijheid ons ver te begeven. Ruhrort was een plezant plaatsje voor soldaten, maar van schaken viel 
niets te bespeuren.
De afstand tot de grote stad Duisburg was maar enkele kilometers wandelen en als ik twee grote 
bruggen kon oversteken was ik zo in de stad.
Aangezien ik reeds zeer vroeg in mijn carrière begonnen was met blindschaak te spelen in 
verscheidene landen, inbegrepen Duitsland, had ik tijdens mijn legerdienst reeds een behoorlijk 
goede kennis van de Duitse taal. Bovendien vond ik Keulen en omliggende stadjes erg aangenaam. 
Ik wou dus wel eens gaan kijken in Duisburg.

Het vroeg een beetje tijd, maar ik kreeg uiteindelijk van mijn kapitein een getekend bewijs om de 
twee bruggen te passeren naar Duisburg. De jacht naar schaakspelers was open! 

Na twee uur zoeken vond ik de geschikte plaats, een goed uitziend koffiehuis, genaamd "zum 
Weissen Rossel". Schaakspelers ontmoetten elkaar hier regelmatig in de achterzalen dezer taverne, 
en een geluk, de plaatselijke vereniging vergaderde die avond. Ik bestelde een koffie, ondertussen 

7 Na WOI was Duitsland door het Verdrag van Versailles verplicht om hoge herstelbetalingen te 
storten aan Frankrijk en België. Toen deze in 1923 dreigden stil te vallen, namen Franse en 
Belgische troepen het industriële Ruhrgebied in. Deze bezetting duurde van januari 1923 tot 
augustus 1925 en Koltanowski was dus ook van de partij.
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de partijen wat bekijkend. Niemand nam nota van mijn tegenwoordigheid, waarschijnlijk kwamen 
hier nog wel meerdere soldaten van vreemde bezettingstroepen.

Na een tijdje vroeg ik in het Duits of de winnaar van de partij bereid was tegen mij te spelen. Hij 
vroeg mij hoe sterk ik speelde en ik antwoordde hem dat ik graag tegen de lokale kampioen zou 
spelen. Hij trok zijn wenkbrauwen op en begaf zich naar het ander eind van de zaal, waar weldra 
een levendig gesprek aan de gang was. Ik zei de anderen wie ik was en ik voelde mij wat alleen als 
enige Belgisch militair onder Duitse burgers. Na enkele minuten kwam hij terug, zeggende dat 
mijnheer Schmidt, de clubkampioen, tegen mij wilde spelen. Weldra verscheen een oudere heer, 
zich voorstellend als Schmidt en nam plaats. Wij kozen voor kleur en hij startte met wit op 
orthodoxe manier. Ik speelde heel soliede, maar zag na enkele minuten reeds dat mijn tegenstander 
een iets geoefende nieuweling was. Het maakte mij nerveus met de omstaanders. Wat een soort val 
was dat? Ik besloot voorzichtig verder te spelen, ruil volgde ruil naar een beter staand eindspel met 
een pluspion die ik in winst omzette. Schmidt boog stijfjes en wandelde weg, een andere speler nam 
zijn plaats, zich voorstellend als Schmidt. 

Welk spelletje speelden ze met mij? 

De tweede Schmidt was een betere speler dan de eerste, doch niet van het soort om kampioen te zijn 
van zo'n grote stad. Eens te meer nam ik geen risico's en won wederom een eindspel met een 
pluspion.
Omstreeks deze tijd waren de meeste spelers rond mijn bord geschaard en onmiddellijk vond ik mij 
spelende tegen een derde "Schmidt". Het spel was nu wel doorzichtig. Geen lichamelijk gevaar, 
geen vrees voor mijn leven, geen valstrik voor een jonge vijandelijke soldaat die in hun midden was 
binnen gevallen. Ze probeerden alleen uit te vissen hoe sterk ik speelde. Wel, twee waren reeds 
opgeruimd. Waarschijnlijk zouden ze iedere keer een sterkere man opstellen, ik zou ze het lastig 
maken. Ik werkte heel hard en won opnieuw met een enkele pion. Ze waren verstomd. Indien ik 
tegen Schmidt I gewonnen had met slechts een pluspion, dan moest Schmidt 2 me toch verslagen 
hebben. En als Schmidt 2 ook verloren had met een pion moest Schmidt 3 zekerlijk gewonnen 
hebben. Iets was toch definitief mis !

Uiteindelijk nam een vierde speler plaats tegenover mij. "Ik ben Schmidt", zegde hij. "Hans 
Schmidt!" Hier ten allen laatste de echte McCoy! Hij speelde voortreffelijk, maar niet sterk genoeg 
om slechts met een kleine pion te verliezen. 
Dat was teveel voor de omstaanders, tot dan toe stille "kibitzers". De meesten begonnen nu onder 
elkaar eerst te roezemoezen, dan luidop te praten, en vervolgens tegen mij en tegen Schmidt. 

Wie was ik ? Koltanowski ? De Belgische kampioen ?

We werden een vriendelijke groep kameraden. Een pot met bier werd mij in de hand gestoken en 
een gezagsman begon een gesprek. 
Ze zouden de volgende zondag een belangrijke match met Düsseldorf spelen. Wilde ik voor hen op 
het eerste bord spelen? Ze zouden mij in burger steken onder een oorlogsnaam. 
Düsseldorf was buiten de Belgische bezettingszone, maar ze zouden mij ongemerkt door de linies 
krijgen, zorgend dat mij geen haar werd gekrengd. Düsseldorf was immers een oude rivaal en geen 
enkele match was zo belangrijk.
Ik moest echter weigeren, maar was zo vriendelijk een blind-exhibitie te willen geven op een nacht, 
twee weken later, onder voorwaarde dat ik permissie kreeg van mijn kapitein. Zeer gelukkig 
vergezelden zij mij tot aan de twee bruggen. "De pion-voorsprong-joke" had een favoriet 
toegevoegd aan de "Duisburgse Schaakclub" waar ik lange tijd vele goede vrienden heb gehad.

Hierbij een partijtje uit die blind-exhibitie, te Duisburg van 15 november 1924.
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George Koltanowski - Schmidt  [A43]
Blind-Simultaan Duisburg GER, 1924

1.e4  e6  2.d4 c5  3.d5 Dc7 4.f4  exd5 5.exd5 
Ld6  6.Ph3  Pa6  7.c4  Pf6  8.Ld3  Pb4  9.0–0 
Pxd3  10.Dxd3  h6  11.Te1+  Kf8  12.Pc3  b6 
Diagram 
XABCDEFGHY
8r+l+-mk-tr(
7zp-wqp+pzp-'
6-zp-vl-sn-zp&
5+-zpP+-+-%
4-+P+-zP-+$
3+-sNQ+-+N#
2PzP-+-+PzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

13.Pe4 Hier had Pb5 ook goed geweest, maar 
Kolty is met zijn troepen op weg naar Kf8.
13...Pxe4 14.Dxe4 Dd8 stukontwikkeling met 
La6 is mogelijk iets beter. Diagram. 
XABCDEFGHY
8r+lwq-mk-tr(
7zp-+p+pzp-'
6-zp-vl-+-zp&
5+-zpP+-+-%
4-+P+QzP-+$
3+-+-+-+N#
2PzP-+-+PzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

15.f5!  Mooi,  dit  verhoogt  de aanvalsdruk en 
laat  toe  dat  Ph3  en  Lc1  beter  in  het  spel 
kunnen worden gebracht. 
15...Tg8 Diagram. 

XABCDEFGHY
8r+lwq-mkr+(
7zp-+p+pzp-'
6-zp-vl-+-zp&
5+-zpP+P+-%
4-+P+Q+-+$
3+-+-+-+N#
2PzP-+-+PzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

16.f6 verleidelijk  omdat  dit  de  bescherming 
van  Kf8  aantast.  Vandaag  zou  een 
grootmeester echter 16.Lf4 spelen want dit is 
een logische stukontwikkeling en ruilt het enig 
ontwikkelde zwarte stuk van het bord. 
16...g5  Onze heer Schmidt zag natuurlijk dat 
16...Dxf6 fataal is wegens 17.De8# .
17.Df5  natuurlijk  mag  wit  geen   17.Dh7? 
spelen  wegens  17...Dxf6. 
17...Th8  18.b3  FRITZ rekent  dat   18.Lxg5! 
hxg5 19.Dxg5 Th7 20.Te4 sneller wint.
18...La6  19.Lb2  Kolty  ontwikkelt  hiermee 
zijn laatste stuk en dit laat nu toe dat Ta1 ook 
kan ingezet worden. 
19...Dc7 Diagram. 
XABCDEFGHY
8r+-+-mk-tr(
7zp-wqp+p+-'
6lzp-vl-zP-zp&
5+-zpP+Qzp-%
4-+P+-+-+$
3+P+-+-+N#
2PvL-+-+PzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
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20.Te7  Te8  natuurlijk  niet  20...LxTe7?? 
21.fxLe7+ Kxe7 22.Df6+ Kf8 en dit loopt mat. 
21.Pxg5?! Kolty heeft iets "gezien" wat er niet 
is.  Beter  had  het  eenvoudige  Tae1  geweest 
onder  het  motto  "everyone  must  join  the 
attack-party". 
21...Lxh2+  22.Kf1  hxg5  23.Tae1  Td8 
Diagram. 
XABCDEFGHY
8-+-tr-mk-tr(
7zp-wqptRp+-'
6lzp-+-zP-+&
5+-zpP+Qzp-%
4-+P+-+-+$
3+P+-+-+-#
2PvL-+-+Pvl"
1+-+-tRK+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

24.Txf7+!  mooi "gezien" van de blindspeler.
24...Kxf7 25.Te7+ Kf8 26.Le5 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-tr-mk-tr(
7zp-wqptR-+-'
6lzp-+-zP-+&
5+-zpPvLQzp-%
4-+P+-+-+$
3+P+-+-+-#
2P+-+-+Pvl"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

26...Lxe5?  Indien  zwart  hier  zijn  Dame zou 
geven  met  26...DxLe5  had  hij  na  27.TxDe5 
LxTe5 nog behoorlijke remise kansen.  
27.Dg6  Th1+  28.Ke2  Te1+  29.Kxe1  Lg3+ 
30.Kd1 1–0
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Is er nog een redding ?
XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+-+-+pzp-'
6p+-zp-+-zp&
5+-wq-zp-+-%
4-trP+-+-+$
3+P+-sn-+P#
2P+-sN-wQP+"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet (opwarming). 8

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7+-vL-+pvlp'
6psn-+l+p+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-sN-+-#
2P+-+LzPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 9

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-wq-+pzp-'
6pzp-+p+-vL&
5+-+-+-+Q%
4-+P+-+-vl$
3+-+-+P+-#
2-zP-+-zP-zP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 10

8  De redding is  1...Pf5! .

9  Met 1...Td2! (tegenaanval) is zwart gered.

10  Wit heeft een toren minder maar geeft na  
     1.Lxg7!!    KxLg7  2.Dg4+   eeuwig schaak. 

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7tR-wQ-+-+p'
6-+-+-vlp+&
5+-+p+p+-%
4-+-zP-+-+$
3+qzP-+P+-#
2-+-+-vLP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 11

XABCDEFGHY
8-+k+-+-+(
7zppzp-+ptrp'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4R+-+-+-zP$
3+-+-+-zP-#
2PzP-snKzP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 12

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zpp+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+ptRr+q%
4P+-zP-+p+$
3+P+-+Nzp-#
2-+-wQ-+L+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet (moeilijk). 13

11  De redding is 1...Db1+    2.Kh2 Db8!   

12  De redding is  1...b5!    2.Tb4 Pc4!  

13  De redding is  1.Dg5+!!    1...TxDg5   
2.TxTg5+  3.DxTg5 PxDg5
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Positionele stellingen
XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zp-zpqvlpzpp'
6-+-+psn-+&
5snp+-+-+-%
4-+PzP-zP-+$
3+P+-vLL+P#
2P+-+N+P+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Is 1.c5 positioneel goed of slecht ? (makkie).

Uiteraard is 1.c5 positioneel een slechte zet 
omdat hij veld d5 afgeeft en nu ook pion d4 
een zwak broertje wordt omdat die nog 
moeilijk vooruit kan.
XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+nwqpzpp'
6-+p+p+-+&
5+-+n+-+-%
4-+LzP-+-+$
3zP-sN-zP-+-#
2-zPQ+-zPPzP"
1+-+RmK-sNR!
xabcdefghy

Kies je voor 1.Pf3 of voor 1.PxPd5. Motiveer.

Met 1.Pf3 ontwikkelt wit een stuk en kan 
zwart bijvoorbeeld verder zetten met 1...P7f6.
Na 1.PxPd5?! exPd5  moet wit echter met Lc4 
spelen en verliest hij dus een tempo. Na 
bijvoorbeeld 2.Ld3 Pf6 moet wit nog steeds 
een zet spenderen om Pg1 te ontwikkelen.
Conclusie: Na 1.PxPd5 verliest wit als het 
ware een tempo omdat hij opnieuw met Lc4 
moet spelen, terwijl dit niet het geval is 
wanneer hij 1.Pf3 speelt. 

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7+pwqnvlpzpp'
6p+-zp-+-+&
5zP-zpl+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-vLL+P#
2-zPPwQ-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Hoe sla je Ld5. Motiveer.

Hier is 1.DxLd5 de beste keuze omdat wit zo 
het zwakke beestje van zwart (pion d6) 
blijvend onder druk kan zetten. Na het iets 
mindere 1.exLd5 ?! heeft zwart geen zorgen 
meer rond zijn zwakke d6-pion.
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppzp-vl-zpp'
6-+-+l+-+&
5+-+-zPp+-%
4-+p+p+-+$
3+-zP-vL-zP-#
2PzP-+-zP-zP"
1tRN+R+-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Met 1...g5! verovert zwart veel ruimte op de 
Koningsvleugel. Het feit dat hij zijn 
Koningspion opspeelt is hier niet gevaarlijk 
omdat er geen Dames meer op het bord staan 
en omdat zwart de betere ontwikkeling heeft.
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Eindspel

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zpp+k+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-zpr+-+-%
4-+-tR-+-+$
3+P+-+-+-#
2P+-+-+PzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Opwarming. Hoe slaat zwart Td4 er af ?

Na 1...TxTd4??    2.TxTd4 cxTd4   ontstaat een 
zuiver pionneneindspel, waarbij zwart niet 
enkel een pion minder heeft, maar ook een 
zwakke d4-pion (die Kg1 nog net kan 
afstoppen), en waarbij wit ook 2 verbonden 
vrijpionnen heeft op de Koningsvleugel. 
Conclusie: dit zuiver pionneneindspel is  100% 
verloren voor zwart.
Vandaar dat zwart hier 1...cxTd4 moet spelen 
zodat hij in een toreneindspel terecht komt, 
waarbij hij met zijn pion minder toch nog 
kleine remisekansjes behoudt. 
XABCDEFGHY
8-+-+-+R+(
7zp-+rmk-+p'
6-+-+-+p+&
5+-+PmK-+-%
4-+L+-+-+$
3+-+-+l+-#
2P+-+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy.

Wit aan zet.

Wit pakt uit met een kleine combi en speelt 
1.d6+ Txd6 (het enige, maar nu staat Td6 
echter Nul Verdedigd, en wit gaat de enige 
verdediger nu weglokken) 2.Tg7+ Kf8 
3.Tf7+! (eerst de eigen toren met tempo veilig 
stellen) Ke8  4.KxTd6 en wint. 
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-vl-+p'
6-+p+-+p+&
5zp-+-vL-+-%
4-+pzP-+P+$
3+-zP-+P+-#
2P+-+r+-+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Ik speelde 1...Kf7?! en na 2.a4! had ik een 
blijvende zwakte op a5 die Le5 enkele zetten 
later zou veroveren.
Veel beter was daarom 1...a4! geweest 
waardoor ik mijn zwakke pionnen veilig op de 
andere kleur heb en het positioneel voordeel 
van Te2 beter kan uitbuiten.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+n+-+R+-%
4-+k+-+-zp$
3+-+-+-vlP#
2-+-+-+K+"
1+-+-+-+-!
abcdefgh

Wit aan zet heeft 2 manieren om remise af te 
dwingen. Dewelke ?
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Wit kan zijn toren offeren voor remise met :
 - ofwel 1.TxPb5   KxTb5  2.Kh1   wat remise is 
omdat zwart de verkeerde loper heeft om zijn 
enige randpion op de h-lijn te laten 
promoveren.
 - ofwel via 1.Tg5   Pd4  2.TxLg3 hxTg3   
3.Kxg3 eveneens remise bereiken omdat je nu 
eenmaal met 1 paard (en zelfs niet met 2 
paarden) mat kan geven. 
XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7zp-tR-+-+-'
6-+p+-+rzP&
5+p+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-mK-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Wit wint mooi de zwarte toren met 50.Tc8+ 
Kf7  51.h7 Th6  52.h8D TxDh8  53.TxTh8.
Merk op dat wit na 50.h7? Th6 alle voordeel is 
verloren. 
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-tR-+-+-'
6p+-+r+-zp&
5+-+pvLk+-%
4-+-zP-+p+$
3zPpmK-+pzP-#
2-zPl+-zP-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Kies uit 1...Tb6  of 1...Ld1 of 1...Ke4

Zowel 1...Tb6 als 1...Ld1 zijn goed genoeg. 
De blunder is natuurlijk 1...Ke4?? wegens 
2.Tf6! en zwart ontsnapt niet aan Tf4 mat.

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

Is 1...Pd5 een speelbare optie ?

Om 1...Pd5 te beoordelen moet je vooral de 
wending 2.PxPd5 cxPd5  3.a4 juist inschatten 
(of berekenen). Wit dreigt dan immers met 
4.a5 5.b5 en 6.a6 een winnende vrijpion te 
maken. De hamvraag is of Kg8 nog op tijd kan 
tussenkomen. Even rekenen, na 6.a6 kan de 
zwarte Koning op (3...f8  4...e8  5... d8  6...c8 
staan wat net genoeg is om die gevaarlijke 
witte a-pion af te stoppen. Indien in de 
beginstelling de zwarte Koning op h8 had 
gestaan had wit dus gewonnen, maar met de 
koning op g8 is 1...Pd5 dus speelbaar.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7+-zP-+-+-'
6-mKL+-+-+&
5+-+-tR-+-%
4-+-+-+k+$
3zP-+-+-+-#
2l+-+-+-zp"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
uit Karpov- Kasparov (1984)

Wit speelde 59.Te2! en zwart gaf op omdat wit 
ofwel La2 slaat of anders pion h2 (59...Lb3 
60.Txh2 TxTh2  61.c8D+).
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Overzicht ledenaansluitingen
Bij het afsluiten van het seizoen 2016-2017 had VSF 3169 aangesloten leden (en 157  instap-
schakertjes). In vergelijking met het seizoen 14/15 is dit een steiging van 162 aangesloten leden, of 
een stijging van ...5% ! Tegenover het seizoen 2009/2010 is dit zelfs een stijging van 10%.

De stijging is overigens netjes verdeeld over jeugd (53) en volwassenen (109), maar ze verschilt wel 
sterk van Liga  tot Liga en van club tot club. Zo zijn er clubs met een spectaculair stijging van 20 
leden of meer : 121 (+ 51), 422 (+ 56), 425 (+23), 432 (+22), 436 (+27) , 462 (+20), 475 (+24). 

Het enige negatieve is dat er nu nog slechts 92 clubs aangesloten zijn, wat toch wel 7 (kleine) clubs 
minder zijn dan in 2014/2015.

Evolutie ledenaantal VSF

Liga Jeugd 
14/15

Seniors 
14/15

Tot 
14/15

Jeugd 
16/17

Seniors 
16/17

Tot 
16/17

Evolutie 
jeugd

Evolutie 
seniors

Evolutie 
clubs

Antw 325 619 944 365 615 980 + 40 - 4 25 =>25
Limb 78 235 313 70 229 299 - 8 - 6 19 =>17
O-Vl 273 596 869 325 679 1004 + 52 + 83 20 =>20
Vl-Br 121 205 326 114 222 336 - 7 + 17 14 =>12
W-Vl 177 378 555 153 397 550 - 24 + 19 21 =>18 
Tot 974 2033 3007 1027 2142 3169 + 53 + 109 97 =>92

Evolutie ledenaantal KBSB

31/05/10 31/05/11 31/05/12 31/05/13 31/05/14 31/05/15 31/05/16 31/05/17
VSF 2888 2870 2966 2948 2923 3007 3130 3169

FEFB 1358 1305 1380 1341 1400 1445 1372 1395
SVDB 345 344 366 410 409 460 364 389

Tot 4591 4519 4712 4699 4732 4912 4866 4953

 Schakers per 1.000 inwoners               Overzicht  aangesloten schakers in België  

"Prov" leden14 inwoners ‰15

Antw 893 1824 0,49
Limb 299   863 0,35
O-Vl 1091 1487 0,73
Vl-Br 336 1122 0,30
W-Vl 550 1182 0,47
FEFB 1395 3526 0,40
SVDB 389    76 5,1216

14  de club 128 (Beveren) en 143 (Temse) van Liga Antw worden hier bij Prov O-Vl gerekend.

15  waarbij 1 ‰ dus betekent dat er 1 aangesloten schaker is op 1000 inwoners.

16  met een korreltje zout te nemen omdat de clubs in SVDB veel buitenlandse spelers inhuren.

Antw
Limb
O-Vl
Vl-Br
W-Vl
FEFB
SVDB


