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Summiere toernooi-kalender 2015

02 Mei Belgisch Snelschaakkampioenschap Saint-Ghislain
10 Mei 5e Open rapid Neerpelt

http://schaakjeugd.lumiblogs.be
Neerpelt

14-17 Mei VSF Kampioenschap
zie:  www.schaakliga-antwerpen.be

Berchem

23 Mei Zwarte Dame toernooi
zie: www.schaakkringdezwartedame.be

Halle

23-25 Mei Karpov op schaakbezoek in Deinze
www.karpovmeetskarpov.be

Deinze

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

VSF neemt initiatief ivm stage voor arbiters

1. Met betrekking tot de subsidie voor de arbiters
De Vlaamse Schaakfederatie wil beginnende arbiters helpen om tornooi ervaring op te doen.  Om 
deze reden wordt aan organisatoren van tornooien die voor fide-rating in aanmerking komen 
een beperkte subsidie verstrekt om een stage doende arbiter aan te stellen bovenop de normaal 
voorziene wedstrijdleiding.  
Verdere informatie over de wijze van aanvragen en het bedrag van deze subsidie is te vinden op de 
website van VSF, onder het tabblad kader.

2. Met betrekking tot de wijziging in de verhoging van de categorie:
De voorwaarden voor het verhogen van categorie C naar B werden door de raad van bestuur lichtjes 
aangepast.  Elke arbiter moet vanaf nu in zijn promotiedossier kunnen aantonen dat hij/zij minstens 
6 matchen van de nationale interclubs gearbitreerd heeft.  
Deze 6 matchen gelden als 1 representatief tornooi.  Deze wijziging kadert in de ambitie van de 
raad van bestuur  om de kwaliteit van de arbiters te verbeteren door promotieaanvragen te 
objectiveren.  
Meer info vind je op de website van VSF onder het tabblad kader.

Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie

http://www.schaakliga-antwerpen.info/
http://www.karpovmeetskarpov.be/
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Kort rekenwerk
Hierbij een reeks stellingen waar de berekeningen behoorlijk kort zijn.
XABCDEFGHY
8rsnl+-vl-tr(
7zppzpp+kzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-zP-+-%
4-+-+-+-wq$
3+-+-+Qsn-#
2PzPP+-zP-zP"
1tRNvL-mK-sNR!
xabcdefghy

Kort 1 : Zwart kiest uit 1...Ke8 of 1...Kg8.
XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7+-zpk+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-vl-+-+-%
4-+-vL-+-+$
3+PsN-+-+-#
2-zP-+-zPPzP"
1+-+-mK-+R!
xabcdefghy

Kort 2 :  Kies uit 1...Ta1+ of 1...LxLd4.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+lzp-vL-tR-'
6-+p+k+-+&
5+-zP-+-+p%
4-+-zPK+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1tr-+-+-+-!
xabcdefghy

Kort 3 :  Wit aan zet

XABCDEFGHY
8rsn-wqkvl-tr(
7zppzp-+-zpp'
6-+-zpp+-+&
5+-+-zp-sN-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

Kort 4 :  Wit aan zet
XABCDEFGHY
8-+-+Q+-+(
7wq-+-+rmkp'
6-+-zP-zp-+&
5+-+-+P+-%
4-+-+R+-+$
3+-+-+-+P#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

Kort 5 :  Wit aan zet
XABCDEFGHY
8l+-+-+r+(
7+-zp-+-zP-'
6p+-zp-+Rzp&
5+-+P+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-sN-+-+k#
2PzP-+-+r+"
1+-mK-+R+-!
xabcdefghy

Kort 6 :  Wit aan zet
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Kort 1 : De zet 1...Kg8?? leidt tot zelfmat want 2.Dd5 mat.
De betere keuze is dus 1...Ke8!

Kort 2 : Na 1...Ta1+    2.Ke2  TxTh1 volgt 3.LxLc5 Txh2   en wit heeft uiteindelijk 2 
stukken voor een toren.wat een klein voordeel is.
Na 1...LxLd4 heeft wit een pion meer, maar het is een dubbelpion die niet direct 
gevaarlijk kan worden.
Conclusie: met 1...LxLd4! kan zwart de stelling bijna in evenwicht houden

Kort 3 : Wit wint makkelijk met  1.Lh4! wat 2.Te7 mat dreigt. 
Zwart kan dit mat enkel verhinderen met 1...Te1+ 2.LxTe1 en ....opgave. 

Kort 4 : Wint materiaal met 1.Df3 (dubbelaanval op f7 en b7).

Kort 5 : Geeft mat in 3 met 1.Tg4+   Kh6  2.De1   en zwart kan nu enkel het mat met 3.Dh4 
uitstellen door zijn dame te offeren met  2...Da1.

Kort 6 : Wint makkelijk met 1.Th1+    Th2  2.Txh6+   en zwart verliest Th2.

Schaken is een zee waarin een mug kan drinken en een olifant kan baden
Indisch gezegde

Positionele stellingen
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+n+pvl-'
6-+pzp-snpzp&
5+-+-zp-+-%
4-+-zPP+-+$
3+QzPLvLN+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Is 1.d5 positioneel goed of slecht, en waarom ?

Na 1.d5 is het duidelijk dat Ld3 "slecht" is en 
Le3 "goed". Zwart kan dus met 1...Pg4! en 
2....PxLe3 positioneel een goede zaak doen.

Conclusie: 1.d5?! is positioneel nadelig als 
zwart de goede reflex heeft en 1...Pg4! speelt.

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zp-wqn+pzpp'
6-zppvlpsn-+&
5+-+p+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+PsN-zPN+-#
2P+Q+LzPPzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy
Is 1...e5 positioneel goed of slecht ?

De zwarte ontwikkeling is nog niet afgewerkt 
en indien zwart nu 1...e5 speelt zoekt hij het 
conflict op waarvoor hij niet goed gewapend is 
gezien zijn ontwikkelingsachterstand. 
Bovendien laat hij toe dat wit de stelling opent 
wat gevaarlijk is voor Ke8.
Conclusie: 1...e5?! is positioneel niet goed.
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XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zp-wqnzppvlp'
6-+pzp-snp+&
5+p+-+-vL-%
4-+-zPP+-+$
3+LsN-+N+P#
2PzPPwQ-zPP+"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Zwart rekent 1...b4  2.Pe2 Pxe4  3.Dxb4.
De vraag is nu of dit voordelig is voor zwart.

Materiaal gezien doet zwart geen voordeel, 
maar wel positioneel omdat een centrumpion 
principieel meer waarde heeft dan een b-pion. 
Zwart doet dus een goede zaak.
XABCDEFGHY
8-+ktr-vlr+(
7zppwqnzpp+p'
6-+p+-zp-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-+l+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-+LzPPzP"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy

Is 1.Kh1 een goede zet of niet ?

Het betreft hier een stelling met tegengestelde 
rokades. In dergelijke stellingen is het 
belangrijk van met de pionnen op te rukken 
om de andere koning te belagen. Zwart doet 
dit hier op de K-vleugel, en wit moet dit (nog) 
doen op de D-vleugel.
Er dreigt voorlopig nog geen onmiddellijk 
gevaar voor Kg1 en dus kan wit beter acties 
opstarten op de D-vleugel met bijv. 1.a4 enz.
De zet 1.Kh1?! is tactisch geen fout, maar hij 
geeft wel een tempo weg, waardoor de witte 
stelling minder goed wordt.

XABCDEFGHY
8rtr-+-+k+(
7+-+l+nzpp'
6-+-+p+-+&
5+pzppzP-+-%
4p+-+-zP-zP$
3+P+L+N+-#
2P+P+-+P+"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Wit had graag zijn paard op d4 gezien want het 
zou daar immers bijna onaantastbaar staan en 
superieur zijn tegenover Ld7.
Er volgde dus 1.b4!? en zowel na 1...cxb4 als 
na 1...c4 krijgt wit een makkelijk spel vanwege 
de mogelijkheid zijn paard op d4 te spelen.
XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+-zp-vlpzp-'
6p+n+-+-zp&
5+p+nzp-+-%
4-+-+-+l+$
3+L+PvLNsNP#
2PzPP+-zPP+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Verkies je 1...PxLe3 of 1...Le6 ? en waarom ?

Vooreerst een kleine beoordeling op basis van 
de beoordelingsfactoren KAMP:
  - K(oning)   = wit gerokeerd, zwart nog niet.
  - A(ctiviteit) = lichte (minimale) voorsprong 
in ontwikkeling voor wit. Zwart heeft een 
centraal Pd5. De stelling is half-open gezien er 
maar weinig pionnen in het centrum staan en 
dus is activiteit behoorlijk belangrijk. 
  - M(ateriaal) = gelijk
  - P(ionnenstructuur) = ongeveer gelijk
Besluit: Wit staat dus lichtjes beter.
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Vergelijken we nu nu beide opties:
Na 1...PxLe3  2.fxPe3 heeft wit plotseling een 
erg actieve Lb3 (open diagonaal op veld f7) en 
een actieve Tf1 (de f2 pion staat nu immers op 
e3). Zwart heeft zijn centraal Pd5 afgeruild en 
moet nog iets doen aan de dreiging op Lg4.
Met deze ruil heeft zwart dus vrijwillig zijn 
actief Pd5 afgegeven en wit een actieve Tf1 
bezorgd. Geen goede zaak i.v.m. de 
beoordelingsfactor ACTIVITEIT.
Met 1...Le6 behoudt zwart voorlopig zijn 
centraal Pd5 en opent hij geen f-lijn voor Tf1.
Met deze aanpak zal de factor ACTIVITEIT 
dus niet nadelig worden voor zwart.

Conclusie: indien er geen tactische bezwaren 
zijn is 1...Le6 de betere zet omdat zwart zo de 
factor activiteit in evenwicht kan houden.
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-zppvlp'
6-+nzp-snp+&
5+-zp-+-sN-%
4-+L+PvL-+$
3+-sNP+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

Is 1.Pxf7 een aanrader of niet ?

Toen ik jong (en onervaren) was dacht ik dat 
1.Pxf7 een aanvaardbare zet was.
Nu weet ik echter beter want in het middenspel 
zal wit nu na 1...TxPf7  2.LxTf7+ KxLf7 met 
een stuk minder spelen en dus een zeker 
nadeel ondervinden. Zwart staat dus beter in 
het komende middenspel. 
FRITZ geeft zelfs bijna 2 punten verschil 
tussen een rustige zet (1.0-0) en het wilde 
1.Pxf7?
De ruil "Loper+Paard" tegen "Toren+ pion" is 
enkel aanvaardbaar in het eindspel omdat daar 
de toren en de pion in waarde "stijgen" en 
ongeveer gelijk worden aan "loper+paard".

Ter illustratie hierbij dezelfde skeletstelling, 
doch met veel minder stukken.

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zpp+-zppvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-zp-+-sN-%
4-+L+P+-+$
3+-+P+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1+-+-mK-+R!
xabcdefghy

We zitten in het eindspel en FRITZ evalueert 
deze stelling als "gelijk" en na het "wilde" 
1.Lxf7+   TxLf7  2.PxTf7 KxPf7   heeft zwart 
slechts een miniem voordeel.

Conclusie: het dubbel stukoffer op f7 is zelden 
positioneel een aanrader. Doe het enkel als er 
tactische redenen zijn of in het diepe eindspel.
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+p+l+pvlp'
6pwqn+p+p+&
5+-+pzP-vL-%
4-+P+-+-+$
3+-+L+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

Wit kiest uit 1.Tc1 of 1.Lf6.

Vooreerst opmerken dat wit zich geen zorgen 
maakt over pion b2 (1...Dxb2) omdat hij dan 
met 2.Tb1 en Txb7 kan binnendringen (7e rij).
Na 1.Tc1 "activeert" wit een slapend stuk en 
krijgt hij in de evaluatie van "KAMP" een 
betere "A" (activiteit).
Na 1.Lf6 speelt wit met een reeds geactiveerd 
stuk en kan er mogelijk pionverlies optreden 
na 1...LxLf6!?  2.exLf6 en nu ofwel:

- 2....Dxb2 en 3...Dxf6 
- of ook 2...Dd8 en 3...Dxf6.

De betere keuze is dus 1.Tc1 (stukken 
activeren !)
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Wat denk je van ....

XABCDEFGHY
8r+l+k+ntr(
7zppzp-wqpzpp'
6-+-zp-+-+&
5sn-+-zP-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zPL+N+-#
2P+-+-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Denk 1: Is 1...Lg4.goed genoeg ? 
XABCDEFGHY
8r+-+ltrk+(
7+pwq-+pzp-'
6p+-+p+nzp&
5+-+pzP-+Q%
4-zP-sN-+-+$
3zP-+LtR-+-#
2-+P+-zPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Denk 2: Is 1.Dg4.goed genoeg ? 
XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zp-zp-snpzpp'
6-zp-zp-+-+&
5snR+-zP-vL-%
4-+-+-+-+$
3+-zPQ+N+-#
2P+-+-zPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Denk 3: Is 1...dxe5 goed genoeg ?

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+pzp-+pvlp'
6p+nzp-snp+&
5+-+Nzp-vL-%
4L+P+P+l+$
3+-+P+N+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Denk 4: Is 1.h3 goed genoeg ?
XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+pzp-+pvlp'
6p+nzp-snp+&
5+-+Nzp-vL-%
4L+P+P+l+$
3+-+P+N+P#
2PzP-+QzPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Denk 5: Is 1...LxPf3 goed genoeg ?
XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+pzp-+pvlp'
6p+-zp-snp+&
5+-+Nzp-vL-%
4L+PsnP+-+$
3+-+P+Q+P#
2PzP-+-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Denk 6: Wat denk je van 1.DxPf6 ?
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Denk 1: Na 1...Lg4 staan er bij zwart 2 stukken op NV, met name Pa5 en Lg4.
Wit gebruikt deze omstandigheden om met 2.Da4+! een stuk te winnen. 
Conclusie: 1...Lg4 is een blunder.

Denk 2: Met 1.Dg4 dreigt wit 2.LxPg6 fxLg6  3.Dxe6+ en bovendien stelt dit ook een 
valletje want zwart kan nu pion e5 slaan. Doch na 1...Pxe5? volgde er 2.Dg3! 
waarna Pe5 dreigt verloren te gaan omdat Dc7 Niet Verdedigd staat. 
Zwart probeerde nog 2...f6 doch gaf op na 3.Pxe6.
Conclusie: 1.Dg4 was een interessant valletje.

Denk 3: Zwart heeft geen rekening gehouden met Pe7 dat op NV staat, want na 1...dxe5? 
volgt 2.DxDd8 (afruilen van de verdediger) TfxDd8  3.LxPe7 stukwinst.
Conclusie: 1...dxe5 is een fout.

Denk 4: Met 1.h3 zet wit vrijwillig de pion h3 op NV.
Zwart kan hiervan profiteren met 1...Pd4!    2.Dd1 PxPf3+  3.gxPf3 Lxh3   en 
pionwinst
Conclusie: 1.h3 is een foutje.

Denk 5: In het vorige diagram zagen we dat 1...Pd4! een pion wint, maar de zet 
1...LxPf3? verliest verrassend genoeg een stuk !!
Inderdaad, na 2.DxLf3 staat plotseling Pf6 3 keer aangevallen.
Zwart kan nog 2...Pd4 proberen doch ... zie volgend diagram. 

Denk 6: Alvast een vreselijk ongewone zet ! 
Na 1.DxPf6   LxDf6  2.LxLf6   heeft wit voorlopig maar 2 stukken voor de dame, 
dit is te weinig, maar ... wit dreigt wel heel erg vervelend  3.Pe7+.
Zwart kan eigenaardig genoeg zijn dame niet in veiligheid brengen zonder mat te 
lopen en krijgt na 2...De8  3.Pe7+ DxPe7  4.LxDe7 slechts 1 stuk voor zijn 
dame. Het eindresultaat is dat wit dan ook stukwinst noteert.  
Conclusie:  1.DxPf6 is winnend !

"KARPOV meets KARPOV” 23 - 25 mei

       Heb je zin in : - een schaaksimultaan tegen  ex-wereldkampioen Anatoly Karpov? 
- of een kloksimultaan tegen de Nederlandse schaaklegende Hans Böhm ?
- of een wisselsimultaan tegen Belgisch kampioen Geert Van der Stricht ?.

 Zaterdag 23 mei : Selectiewedstrijden voor deelname simultaan
 Vooraf inschrijving noodzakelijk via www.karpovmeetskarpov.be

 Zondag 24 mei : Schaaksimultaan met Anatoly Karpov van 15 tot 18Hr

en Officieel diner met Karpov  via info@karpovmeetskarpov.be      
 Maandag 25 mei : "Meet en Greet" en "VIP-receptie" met Anatoly 

Karpov voor genodigden. Interesse:  info@karpovmeetskarpov.be     
Elke dag tal van andere evenementen !!

www.karpovmeetskarpov.be

http://www.karpovmeetskarpov.be/
mailto:info@karpovmeetskarpov.be
mailto:info@karpovmeetskarpov.be
http://www.karpovmeetskarpov.be/
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Verdedigen
Verdedigen draait rond: wegzetten, bijkomend beschermen, iets tussenzetten, slaan of tegenaanval.
XABCDEFGHY
8rsnl+kvl-tr(
7zpp+n+-zp-'
6-+-+pwq-zp&
5+LzppsN-+Q%
4-+-zp-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvL-+RmK-!
xabcdefghy

Verdedig 1:  Zwart aan zet
XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zppzpl+pzpp'
6-vlnzp-wq-+&
5+-+-+-+-%
4P+-zPP+-+$
3+-+-vL-zP-#
2-zP-+-zPLzP"
1tRN+Q+RmK-!
xabcdefghy

Verdedig 2:  Wit aan zet 
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-vl-zpp'
6-+p+pzp-+&
5+-+nvL-+n%
4-+-zPN+-+$
3+-zPL+N+-#
2PzP-wQ-zPPzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

Verdedig 3:  Wit kan nu 1.Lg3 spelen, maar 
zie je ook een 2e mogelijke verdediging ?

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zpp+l+R+-'
6-+-zpp+-+&
5wq-vl-+-+p%
4-sn-zpPzP-+$
3+P+L+-+-#
2PvLPzPNwQ-zP"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy

Verdedig 4:  Wit aan zet
XABCDEFGHY
8-tr-+rvlk+(
7+-+-+-+p'
6psn-+ptRp+&
5+-+-+-sN-%
4-zp-+PzP-+$
3+-+-+-+-#
2-zPP+-+PzP"
1+KsN-tR-+-!
xabcdefghy

Verdedig 5:  Zwart aan zet
XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7zp-+-+kzp-'
6-+N+Rvl-zp&
5+-+-+n+-%
4-+p+-+-+$
3+-+-+P+-#
2P+Ptr-vLPzP"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

Verdedig 6:  Wit aan zet 
Ik kon deze niet vinden !
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Verdedig 1: Aangezien 1...Kd8 2.Pf7+ of 1...Ke7 2.Pg6+ telkens torenverlies betekenen moet 
zwart onderzoeken of 1...g6 niets kan opleveren. 
En inderdaad, na 1...g6 2.Pxg6 Df7! kan zwart nog even stand houden. 

Verdedig 2: TEGENAANVAL is een belangrijk verdedigingstechniek.
Wit speelde hier dan ook 1.Pc3! wat zwart in een slechtere stelling bracht want 
op 1...Lxd4?  of 1...Pxd4 is telkens 2.Pd5! beslissend. 

Verdedig 3: Wit kan ook verrassend 1.Pg3 spelen (tegenaanval) waarmee hij ook 
materiaalverlies vermijdt.

Verdedig 4: Op 1.a3 volgt 1...PxLd3 2.cxPd3 Lb5 en wit staat onder stevige druk.
Na 1.a4 PxLd3  2.cxPd3 staat Kb1 toch lichtjes onveilig.
Vandaar dat 1.Pc1! positioneel de betere zet is. Hij verdedigt pion a2 en is ook 
een remedie tegen een eventueel 1...PxLd3.
Wit past hier de vuistregel toe van geen onnodige zwaktes rond je belaagde 
koning te maken. Elke pionzet is immers meestal een bijkomende verzwakking 
voor je Koningsstelling.

Verdedig 5: Bij zwart hangt pion e6. 
Vandaar dat 1...e5 de beste optie is. Het stopt bovendien de witte e4-pion. 

Verdedig 6: Heel eenvoudig, tegenaanval is de oplossing met 1.Pxa7!

Schaakkring te Halle   www.schaakkringdezwartedame.be

organiseert op zaterdag 23 mei 2015 haar

                               20e open schaaktornooi + haar 5e open jeugdschaaktornooi

Open tornooi Jeugdtornooi (° na 1-1-1997)
Spelschema: 5 ronden Zwitsers. 9 ronden.
Speeltempo: 30 minuten k.o. 20 min. k.o.
Indeling: Maximaal 3 groepen volgens Elo. Zo nodig in meerdere groepen.
Prijzen: Per groep: 1e € 75, 2e € 50, 3e € 25. 1e  € 50,     2e  €30,     3e  € 20.

Speelzaal: 2e verdieping van het nieuwe stadhuis, Oudstrijdersplein 18, te Halle.
Timing: Zaal open 9.00 uur - Opening tornooi 10.45 uur  - Ronde1 11.00 uur

Deelname: € 8, te betalen bij binnenkomst.
Inschrijving: Tot 21 mei bij Mieke Maeckelbergh, Tel. 02/360 00 61,

of per e-mail naar info@schaakkringdezwartedame.be

De hele dag is er een bar open, waar je drank en broodjes kan kopen.
Schrijf je nu in en wij zorgen weer voor een gezellige schaakdag met veel vrienden en bekenden.
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Pionneneindspel
De oefeningen staan van makkelijk naar moeilijk.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+-+l'
6pzPp+-+-zp&
5+-zP-+-mk-%
4P+-zPp+P+$
3+-+-+-mK-#
2-+-+-+L+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 1 : Wit aan zet
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-tR-+-+-'
6-zPlmk-zp-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+p+P+$
3+-+-mK-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 2 : Wit aan zet
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-mkP+Pzp-+$
3+-+K+-zp-#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 3 : Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5tr-+k+p+-%
4P+R+-zppzp$
3+K+-+P+P#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Eind 4 : Verkies je 1.Kb4 of 1.Txf4 ?
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zpp+-+-+l'
6-+p+-+-zp&
5+PzP-+-mk-%
4P+-zPp+P+$
3+-+-+-mK-#
2-+-+-+L+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 5 : Wit aan zet
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+p+&
5+-zpkzP-+-%
4-+-+-mK-zP$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 6 : Wit aan zet
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Eind 1 Wit heeft een meerderheid op de D-vleugel en de zwarte Koning staat ver weg 
op de K-vleugel. 
Wit wint dan ook met   1.d5!   cxd5  2.c6 bxc6  3.b7   en de b7-pion promoveert. 

Eind 2 Wit ruilt af naar een gewonnen eindspel met 1.TxLc6+!   KxTc6  2.Kxe4   en wit 
wint ook pion f6 en het eindspel.

Eind 3 Wit moet opletten voor 1...f3! en daarom is 1.Ke2! de enige zet die de partij kan 
winnen, ook al geeft wit zo een pion op c4 af. Na 1...Kxc4 2.Kf3 Kd4  3.Kxf4 
wint wit makkelijk..

Eind 4 Bij wit staat Tc4 op NV....
Na 1.Kb4?   Txa4+!!  2.KxTa4 KxTc4   heeft zwart een gewonnen eindspel bereikt. 
Vandaar dat wit hier 1.Txf4 moet spelen wat wint.

Eind 5 Wit wint met 1.b6! en nu: 
- 1...a6 (= zie oefening "Eind 1") 2.d5 enz.
- 1...axb6  2.cxb6 en wit vervolgt met 3.a5 en 4.a6

Eind 6 Het "klassieke" 1.g4 en 2.h5 is onvoldoende voor winst omdat zwart ook een 
sterke vrijpion heeft op c5. (1.g4 c4  2.h5 gxh5  3.gxh5 c3  4.Ke3 Kxe5 en alle 
pionnen worden geruild. Remise.
Wit moet dus op zoek naar iets anders en doet dit met het schitterende  1.h5!! en 
na 1...gxh5 2.Kf5! komt het witte plan op tafel. Het wordt een wedren van de 
witte e5-pion tegen de zwarte c5-pion, die in het voordeel van wit uitloopt 
wegens  2...c4  3.e6 c3  4.e7 c2  5.e8D c1D 6.Dd8+ Kc4 7.Dc8+ en zwart verliest 
zijn dame en de partij.

Mopje

2 jagers zijn op pad en schieten om beurt het wild plat.
Plots wordt één jager onwel, grijpt naar zijn hart en .... hij valt lijkbleek neer.
"Hé Piet, alles Oké ?"
Geen reactie.
Jef maakt zich ernstige zorgen over zijn vriend en belt snel de hulpdiensten.

"hallo met de 100" antwoordt de ambulancier van de hulpdienst.
"Ja mijn vriend ligt hier lijkbleek op de grond en ik vrees dat hij dood is. Wat 
moet ik doen ?"

"Hm, vooreerst moet je zeker zijn dat hij wel degelijk dood is" zegt de 
ambulancier.

Plots KNAL KNAL

"Oké, hij is dood, wat moet ik nu doen ?"
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Voorstellingsvermogen
Speel de zetten in je hoofd en geef de oplossing.

XABCDEFGHY
8r+lmk-+-tr(
7zppzpp+-+p'
6-+-+-sn-+&
5+-vl-snP+Q%
4-+L+-+-+$
3+-vL-+N+-#
2P+P+-+PzP"
1wqN+-+R+K!
xabcdefghy

Men speelt: 1.Dg5 PxLc4  2.DxPf6+ Ke8 
3.DxTh8+ Lf8  4.Te1+ Kf7 en dan ? 1

XABCDEFGHY
8r+-wq-mk-tr(
7zppzpl+-zp-'
6-+n+-+-zp&
5+-+-zppvlQ%
4-+-zpNzP-+$
3+-+PzP-zPP#
2PzPPsN-+L+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
Men speelt 1...fxPe4  2.fxLg5+ en nu:

a. - 2...Ke7  3.Df7+ Kd6 en dan ? 2

b. - 2...Kg8  3.Df7+ Kh7 en dan ? 3

1 Dan 5.Pg5#

2 Wit geeft mat met 4.Pxe4#

3 Wit geeft mat met 4.g6#

XABCDEFGHY
8-+l+-+R+(
7zp-tr-+-+p'
6-zp-+-mkp+&
5+-+L+-+-%
4-+P+-+P+$
3zP-+-+-+P#
2-+-+-zP-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit rekent: 1.f4 Lb7  2.g5+ Kf4 en dan ? 4

XABCDEFGHY
8r+-+-+-tr(
7+lzp-+kzpp'
6-+n+-wq-+&
5+-+-zpQ+-%
4-zp-+-+-+$
3+-+-vLN+-#
2Psn-+-zPPzP"
1tR-tR-+-mK-!
xabcdefghy
Wit rekent: 1.Dd7+ De7  2.Pg5+ en nu:

a. 2...Kf8 en wat dan ? 5

b. 2...Kg8 en wat dan ? 6

c. 2...Kf6  3.TxPc6+ LxTc6  4.DxLc6+ Kf5 
5.g4+ Kxg4 en dan ? 7

4 Dan volgt er 3.Tf8+   Tf7  4.TxTf7#  

5 Wit speelt dan 3.Lc5! en damewinst

6 Wit speelt dan 3.Dd5+   Kf8  4.Lc5!   en 
damewinst

7 Wit speelt dan   6.Df3+   Kh4  7.Dh3#  
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BJK 2015
Het Belgische jeugdkampioenschap 2015 werd (zoals gebruikelijk) in een voortreffelijke locatie 
gespeeld. Verder kon je op de website veel live-partijen volgen en werden er knap verzorgde 
bulletins met mooie foto's beschikbaar gesteld. Proficiat aan de organisatie !

Er werd traditioneel gespeeld in leeftijdsgroepen en dit leverde volgende kampioenen op.

Groep -8 jaar : Amir Zouaghi en Hoara Roose
Groep -10 jaar : Daniel Dardha en Louise Vanderstappen

Groep -12 jaar : Lev Akulov en Daria Vanduyfhuys
Groep -14 jaar : Jasper Beukema en Fleur Swennen
Groep -16 jaar : Arno Sterck en Sara Temmerman
Groep -18 jaar : Yordi De Block en Clara Wertz

Groep -20 jaar : Mathias Lootens en Natasha Mabille
Groep Elite : Stefan Beukema

De sterkste speler was ongetwijfeld Stefan Beukema die in de Elite-groep een maatje te sterk was 
voor de concurrentie. Hij mag nu aantreden bij de Elite spelers op het VSF kampioenschap 2015.

Hierbij 2 partijfragmentjes uit de laatste ronde:  (oplossing onderaan de blz)
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+k+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-vL-+-+$
3tr-+-+-mKN#
2P+-+-zP-+"
1+-+-sn-+-!
xabcdefghy

Kies uit 1.Kh2 of 1.Kg4 of 1.Le3 

XABCDEFGHY
8-tr-+r+k+(
7zpp+nzpp+p'
6n+-zp-+p+&
5+N+-+-+-%
4-+PtRP+-+$
3+P+-+LzPP#
2P+-+-zP-+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. Hoe pion a7 verdedigen ?

Wit zag dat 1.Kh2 faalt op 1...Pf3+ en speelde 
1.Kg4? wat hem ook zuur opbrak na 1...Ta4 en 
stukverlies. Wit had hier met het stevige 1.Le3! 
de partij remise kunnen houden.

De zwartspeler getuigde van een gezonde 
fantasie en speelde 1...Pac5! zodat er op 
2.Pxa7? nu 2...Ta8  3.Pb5 Pxb3! zou volgen.  
Heel mooi gevonden!
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INTERNATIONAAL: 
Carlsen wint met vol punt voorsprong

De Wereldkampioen Magnus Carlsen is wel degelijk de sterkste speler van het ogenblik. In het 
Vugar Gashimov Memorial (Gashimov overleed vorig jaar op 27-jarige leeftijd en was in 2009 het 
nummer 6 van de wereld !!) wist Carlsen de concurrentie op een vol punt achterstand te rijden. Hij 
haalde het met 7/9 voor Anand en So. Hierbij 2 partijfragmenten, een makkie en een moeilijker.

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

Fabiano - Carlsen. Kies uit 1...Ke7 of 1...Kg7. 

Na 1...Kg7? kan wit met 2.Tf6! het zwakke 
beestje op e6 afruilen waarna de stelling 
ongeveer gelijk is. Vandaar dat Carlsen hier 
1...Ke7 speelt en zo zijn zwakke beestjes blijft 
beschermen.

XABCDEFGHY
8ltr-+qtr-mk(
7+-+n+-vlp'
6-sN-zPp+p+&
5+-wQ-+p+-%
4-+-+p+-+$
3+-vL-zP-+-#
2-+-+LzPPzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

Carlsen - Mamedyarov. Wit aan zet.

27.Lxg7+  Kxg7  28.Pxd7  Dxd7  29.De5+    en   
opgave want 29...Kg8  30.Tc7 en damewerlies 
of Dg7#

VLAAMS INDIVIDUEEL KAMPIOENSCHAP 2015
14 t/m 17 mei 2015

Locatie : Huis van de sport , Boomgaardstraat 22 te 2600 Berchem

OPEN Reeks 7 Ronden  (aanmelden tot 14 Mei 10u00 !!)

Donderdag 14 mei Vrijdag 15 mei Zaterdag 16 mei Zondag 17 mei
1e ronde - 10u30 3e ronde - 10u30 5e ronde - 10u30 7e ronde - 10u30
2e ronde - 17u00 4e ronde - 17u00 6e ronde - 17u00 Prijsuitreiking - 17u00

Wedstrijdtempo: 90 min/40 zetten +30min +30sec/zet,  7 ronden Zwitsers
Uitslagen gelden voor Elo-verwerking (KBSB en FIDE)

Inschrijving: 50€ (inclusief 20€ drankbon) op BE82 7330 1712 4368 voor 7 mei
   60 € na 7 mei

Prijzen: 300-200-100€ + telkens 125-75-50€ voor  <2000, <1850,<1700,<1550 Elo
Beste Dame 50€ en beste NC 50€

www.schaakliga-antwerpen.be


