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Summiere toernooi-kalender 2016

20 nov 10e Criteriumtoernooi Gent
27 - 28 dec Finale Criteriumtoernooi Brugge
26 - 30 dec Toernooien te Artevelde Artevelde

4 -5 - 11 feb 17 VSF-Jeugdkampioenschap Mechelen

Algemene Vergadering VSF en kandidaten gezocht

Op de Algemene Vergadering VSF van 15 oktober werd het voorgestelde budget 
goedgekeurd, waardoor er ook dit seizoen ruimte is voor kleine initiatieven.
Er werd ook afgesproken een oproep te doen voor (nieuwe) kandidaten.

- Wie wil een schaakinitiatie geven op school in de buurt van de schaakclub ? 
VSF subsidieert met 100€. Voorwaarden en inschrijven zie VSF-website.

- Wie wil in 2017 de redacteur VSD worden ? 
Aanmelden voor 02 december bij Voorzitter VSF Bart van Tichelen met 
een zelf gemaakt proefnummer en vermelding van je voorwaarden.

- Wie wil het VSF-jeugdkampioenschap 2018 organiseren ? 
Max subsidie is 3500€. Aanmelden bij Voorzitter VSF Bart van Tichelen.

- Wie wil in de lente 2017 een VSF-Rapid 50+ organiseren?
Max subsidie is 500€. Aanmelden bij Voorzitter VSF Bart van Tichelen.

bart.van.tichelen@telenet.be

Verzekering Instapschakertjes
Elke club kan haar beginnende schakertjes direct aansluiten bij VSF voor slechts 3 € 

per seizoensjaar en zo zijn ze verzekerd zoals elke VSF-schaker. Doe het op:
https://docs.google.com/forms/d/18sxcidWYYfiIwK7Mvf8vfuNDsEyRETAnD4EL30Hsynw/viewform?usp=send_form

Er zijn op dit ogenblik reeds meer dan 140 instapschakertjes ingeschreven !

Overlijden : Henri Douha is niet meer 
Op 11 november, de dag van zijn 92e verjaardag, is Dhr Henri Douha overleden.
Henri was de eerste Voorzitter van de Fédération Echiquéenne Francophone de 
Belgique, opgericht in 1978. Hij was Internationaal arbiter en heeft in de jaren '70 het 
het nationaal Elo classement uit de grond gestampt en op latere leeftijd was hij erelid 
van de FEFB en de KBSB vanwege zijn grote inzet voor het schaken.

      Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie

mailto:bart.van.tichelen@telenet.be
https://docs.google.com/forms/d/18sxcidWYYfiIwK7Mvf8vfuNDsEyRETAnD4EL30Hsynw/viewform?usp=send_form


 Vlaanderen Schaakt Digitaal                        15-11-2016                                                   pagina  3

Waarom niet ?
XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zp-zpp+-wqp'
6-+p+-+-sn&
5+-+-+-+-%
4-wQL+-+-+$
3+-+-+-+-#
2P+-+-zPPzP"
1tRN+-+RmK-!
xabcdefghy

Opwarming. Waarom niet 1...DxTa1 ? 1

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7+-wqn+p+p'
6pzp-zp-snp+&
5+-zpP+-+-%
4P+-+PvL-+$
3+-sNL+-+-#
2-zPPsN-+PzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Pe5 ? 2

XABCDEFGHY
8-+r+k+-tr(
7zpl+-vlpzpp'
6-zpn+psn-+&
5+NzPq+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-vLN+-#
2PzP-+LzPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Lxc5? 3

1 Wegens 2.Te1+ Kd8  3.De7# 

2 Want 2.LxPe5 dxLe5 en 3.TxPf6 stukwinst

3     2.DxDd5 PxDd5 3.LxLc5 bxLc5 4.Pd6+ 

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+qzp-+-%
4-zP-+-+-+$
3zP-+-+PzP-#
2-+-zPP+-zP"
1tR-vLQmKLtR-!
xabcdefghy

Waarom niet 1.Lg2 ? 4

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppzp-+pzpp'
6n+-+-+q+&
5+-+PwQl+-%
4-+-+-zP-+$
3+-+P+-+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-mKR+LsNR!
xabcdefghy

Waarom niet 1.d4 ? 5

XABCDEFGHY
8r+l+-vlk+(
7zpp+-+p+p'
6-snp+-wqp+&
5+-+-zp-+-%
4-zP-+Psn-+$
3zPLsN-+N+P#
2-+P+-zPP+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1.Pe2? 6

4 Wegens 1...Dd4 en wit verliest een toren.

5 Wegens 1...T(a of f)e8 en Dameverlies

6 Want 1...Pxh3+  2.gxPh3 DxPf3  pionverlies



 Vlaanderen Schaakt Digitaal                        15-11-2016                                                   pagina  4

Positionele stellingen
XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7zp-+qvlpzp-'
6-zp-+p+-zp&
5sn-+psn-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zPL+N+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Kies uit 1.PxPe5 of 1.dxPe5 en verklaar?
Makkelijk - opwarming

Na 1.PxPe5!? valt wit met tempo Dd7 aan en 
heeft hij bovendien een mooi sterk opgesteld 
paard dat hem een zeker overwicht geeft in het 
centrum.
Na het iets mindere 1.dxPe5?! valt wit niets 
aan en heeft hij de invloed van zijn stukken 
niet verbeterd. 
XABCDEFGHY
8-tr-+kvl-tr(
7+-+-+pzpp'
6pwq-+p+-+&
5+-+l+-+-%
4P+-zP-+-+$
3+P+-wQN+-#
2-+-vL-zPPzP"
1tR-tR-+-mK-!
xabcdefghy
Wit heeft een geïsoleerde d4-pion.

Hoe moet je daarmee omgaan ?

In het eindspel kan zo'n zwakke d4-pion een 
nadeel zijn voor wit, maar in het middenspel 
levert hij een sterke voorpost op op veld e5 (of 
c5). 
Algemeen moet je dus met wit in dergelijke 
stellingen NIET streven naar een eindspel, 

maar blijf je  dus beter in het middenspel 
waarbij je zorgt dat de voorpost op e5 wordt 
ingenomen door een paard.
Vandaar dat 1.Pe5 hier een volstrekt logische 
zet is.
XABCDEFGHY
8rsn-+kvlntr(
7zpp+-zppzp-'
6-wqpzp-+-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-zPPzPl+$
3+-+L+N+-#
2PzPP+-+PzP"
1tRNvLQmK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Er dreigt 1...LxPf3 en 2...Dxd4.

Welke verdedigen zie je, en dewelke kies je ?

De zetten die direct pionverlies vermijden zijn, 
1.Le2  of 1.Lc4 (1.Lf1?!) of 1.c3 of 1.d5 of 
1.Pbd2.
Daarvan is de enige zet die een stuk ontwikkelt 
1.Pbd2 waarna er eventueel Pc4 of Pb3 kan 
volgen.
De voorkeur moet dan ook gegeven worden 
aan 1.Pbd2.
Denk hier aan KAMP waarbij wit dus door 
Pbd2 werkt aan zijn factor A (activiteit)
XABCDEFGHY
8ltr-+-trk+(
7+-+-wqp+-'
6-+nzpp+-zp&
5zp-zp-sn-zp-%
4P+P+P+-+$
3+P+-wQNzPP#
2-+-+-zPL+"
1+NtR-tR-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet
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Zwart zou graag veld d4 bezetten, maar de 
verdediger van dit veld is Pf3.
Daarom speelt zwart dus nu 1...PxPf3+! zodat 
er na 2.LxPf3 Pd4! volgt met een erg actief 
stuk dat bij wit voor veel problemen zal 
zorgen.
XABCDEFGHY
8r+-wqkvlntr(
7zpp+n+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-zpp+-+-%
4-+-+-zP-+$
3+-+-+N+-#
2PzPPzP-+PzP"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy

Zwart kiest uit 1...Pgf6  of 1...Pe7 of 1...Ld6

In de partij koos zwart voor 1...Pgf6?! doch er 
volgde 2.Te1+ Le7 en 3.De2!! en dit zet Le7 
Nul Verdedigd waardoor Ke8 niet kan rokeren 
zonder stukverlies. Zwart moet nu enkele 
zetten verliezen om bijv. via Pd7-b8-c6 Le7 
bijkomend te verdedigen.
Na 1...Pe7?    2.Te1   heeft zwart ook grote 
ontwikkelingsproblemen. Wit staat beter.
Vandaar dat 1...Ld6!  de betere keuze is omdat 
er dan na 2.Te1+ Pe7 en probleemloos korte 
rokade kan volgen.
XABCDEFGHY
8-+-trr+k+(
7+p+-+pzp-'
6pzpn+qsn-zp&
5+P+-zp-+-%
4P+-+-+-+$
3tR-zPP+LzP-#
2-vL-+-zP-zP"
1+-wQ-tR-mK-!
xabcdefghy

Kies uit 1...axb5 2.axb5 Pa5 of 1...Pa5.

Het verschil tussen beide varianten is enkel de 
pionruil "axb5-axb5".
Positioneel heeft dit echter zijn invloed.

Na 1...axb5?!  2.axb5 Pa5 heeft zwart een 
geïsoleerde dubbelpion en wit een open a-lijn 
en geen zwakke a4-pion meer.

Na 1...Pa5! behoudt zwart een (iets) gezondere 
dubbelpion, heeft wit geen open a-lijn en blijft 
wit met een zwakke a4-pion zitten.
Allemaal zeer kleine argumenten maar samen 
betekenen ze toch ongeveer  0,5 punten 
verschil voor FRITZ.

Conclusie: het beste is 1...Pa5.

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+p+n+p+p'
6p+-zp-vlp+&
5wq-zpPzp-vLn%
4-+P+P+-+$
3zP-sNL+P+-#
2-zP-wQN+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Kies uit 1.LxLf6 of 1.Lh6.

De keuze is louter positioneel. Bij zwart is Lf6 
een "slechte" loper omdat al de zwarte 
centrumpionnen op zwart staan en deze loper 
dus weinig invloed kan uitoefenen op het spel. 
Zijn enige (belangrijke) taak is van de Koning-
stelling te verdedigen, maar wit zal gezien zijn 
opstelling, die zwarte Koning-stelling niet snel 
kunnen aanvallen 
Bij wit is Lg5 een erg belangrijke loper omdat 
al de witte centrumpionnen op wit staan. Deze 
loper is dus een "goede loper" en een 
belangrijke verdediger van de zwarte velden.

Op basis van deze positionele elementen is het 
dus voor wit beter van loperruil te vermijden 
en 1.Lh6 te spelen.
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Het knotsgekke Cochrane-gambiet
Het Cochrane-gambiet is uitgevonden door de 
Schotse schaker John Cochrane (1798 -1878) 
die een belangrijk deel van zijn leven in Indië 
vertoefde. In zijn spel zocht hij naar 
complicaties en tactische wendingen en 
schuwde geen offer.
In de Russische opening (Petrov-opening) 
speelde hij verrassend 4...Pxf7, het 
zogenaamde Cochrane-gambiet dat een 
schitterend verrassingswapen blijkt te zijn.

Hiernaast de stelling na 
 1.e4 -e5  2.Pf3 Pf6  3.Pxe5 d6  4.Pxf7!?!? 

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zppzp-+Nzpp'
6-+-zp-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvLQmKL+R!
xabcdefghy

Na 4...KxPf7 heeft wit voor zijn geofferd stuk slechts 2 (centrum)pionnen (e5 en f7), maar zwart 
heeft wel een onveilige zwarte Koning en wat ontwikkelingsproblemen. 
Het is overduidelijk dat wit nu fors moet aanvallen om van dit tijdelijk veiligheidsprobleem te 
profiteren.  De algemene witte strategie is nu van:

- snel met zijn 3 (centrum)pionnen (d-e en f) aan te vallen om zo het centrum te bemeesteren 
en plat te walsen (dixit Bronstein).
- verder probeer je met wit de Dames op het bord te houden zolang de zwarte Koning 
ongemakkelijk staat.

Hoe scoort deze opening ?  Een onderzoek in de database geeft wit verrassend een mooie score.
Bij spelers "+2200 tegen +2200" scoort dit gambiet  16(winst)  - 5(remise) - 10(verloren), 
en bij spelers "+2000 tegen +2000" is dit zelfs 30 - 8 - 16  ! 

Het is duidelijk een opening voor durvers en fantasierijke aanvallers. 
Er is nauwelijks theorie over dit systeem en na 4...KxPf7 lijkt wit het best te kiezen tussen hetzij 
5.d4 of het zij 5.Pc3. 
Ter illustratie volgende partij uit 1999 tussen 2 wereldtoppers

Veselin Topalov (2700) - Vladimir Kramnik (2751) [C42]  Linares ESP (8), 02.03.1999
1.e4  e5  2.Pf3  Pf6  3.Pxe5  d6  4.Pxf7  Kxf7 
5.Pc3 c5 Diagram 
XABCDEFGHY
8rsnlwq-vl-tr(
7zpp+-+kzpp'
6-+-zp-sn-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tR-vLQmKL+R!
xabcdefghy

 Wit aan zet.

Het is pas nadat wit met 5.Pc3 de controle over 
veld d5 heeft versterkt dat hij uitpakt met Lc4. 

6.Lc4+  Le6  7.Lxe6+  Kxe6  de  Koning  staat 
hier erg ongemakkelijk. 

8.d4 de 2e centrumpion wordt opgespeeld. 

8...Kf7 of 8...cxd4 9.Dxd4 Pc6  10.Dc4+ Kd7 
9.dxc5  zwart  kan  immers  niet  terug  slaan 
aangezien hij Dd8 dan verliest.

9...Pc6 Diagram 
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XABCDEFGHY
8r+-wq-vl-tr(
7zpp+-+kzpp'
6-+nzp-sn-+&
5+-zP-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet

Een ietwat typische zet komt er nu aan. 
Na  het  "gewone"  10.0–0  zou  er  10...dxc5 
volgen met goed spel voor zwart. Vandaar dat 
wit deze zet anticipeert met ....  
10.De2!? Dd7  op 10...dxc5?! volgt 11.e5 
11.Le3 dxc5 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+-vl-tr(
7zpp+q+kzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-sN-vL-+-#
2PzPP+QzPPzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet

12.f4  en de  3e  "centrumpion" wordt  (net  op 
tijd)  opgespeeld. Slecht  is  immers  12.0–0?! 
De6 en pion e4 valt 

12...Te8  13.e5  Pg4  14.Td1  stukken  (met 
tempo) activeren is de boodschap 

14...Df5 15.0–0 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+rvl-tr(
7zpp+-+kzpp'
6-+n+-+-+&
5+-zp-zPq+-%
4-+-+-zPn+$
3+-sN-vL-+-#
2PzPP+Q+PzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet
Zwart kan zijn stelling hier moeilijk verbeteren 
en  overweegt  daarom  15...PxLe3   16.DxPe3 
Pd4  17.Pe4 Pxc2. Wat denk je daarvan ?

Kramnik zag natuurlijk dat er dan 18.Db3+ en 
19.DxPc2 zou  volgen.  Vandaar  dat  hij  koos 
voor ...
15...h5  deze pionzet geeft Df5 terug mobiliteit 
en opent mogelijkheden voor Th8 
16.Lc1 Pd4 17.Dc4+ Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+rvl-tr(
7zpp+-+kzp-'
6-+-+-+-+&
5+-zp-zPq+p%
4-+Qsn-zPn+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-+PzP"
1+-vLR+RmK-!
xabcdefghy

Zwart moet hier moeilijke keuzes maken. 
Hoe gaat het bijvoorbeeld verder na : 

17...Te6?!  18.TxPd4! cxTd4  19.Pb5 b6 
20.Pxd4 Lc5 ?

Dan kan wit met het mooie 21.DxLc5!! bxDc5 
22.PxDf5 een stuk winnen. 
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17...Kg6?!  FRITZ  rekent  of  oordeelt  dat 
17...De6 een iets betere zet was 
18.h3 Ph6 19.Pb5 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+rvl-tr(
7zpp+-+-zp-'
6-+-+-+ksn&
5+Nzp-zPq+p%
4-+Qsn-zP-+$
3+-+-+-+P#
2PzPP+-+P+"
1+-vLR+RmK-!
xabcdefghy

Wat volgt er op 19...Dxc2 ?

Wit wint dan een stuk met 20.TxPd4! 
19...a6  20.Pxd4  cxd4  21.Dxd4  Tc8  Zwart 
probeert tegenspel te krijgen en hoopt eindelijk 
Lf8 en Th8 in het spel te kunnen  betrekken 
22.Db6+  Kh7  23.Dxb7  Txc2  24.Le3  Dg6 

25.Tc1  vijandelijk  actief  opgestelde  stukken 
verjagen of ruilen is de boodschap  
25...Txc1 26.Txc1 Pf5 27.Lf2 h4 28.Tc7 Pg3 
29.Kh2 Pf1+ 30.Kg1 Db1 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-vl-tr(
7+QtR-+-zpk'
6p+-+-+-+&
5+-+-zP-+-%
4-+-+-zP-zp$
3+-+-+-+P#
2PzP-+-vLP+"
1+q+-+nmK-!
xabcdefghy

Wat is de enige goede verdedigingszet ? 

31.Lxh4  Lc5+  en  remise  gegeven  want 
32.TxLc5  Pd2+   33.Kh2  (Kf2?  Pe4+  en 
34...PxTc5) Pf1+ is eeuwig schaak. ½–½

Inschrijven kan op de  website via http://www.sk-artevelde.be/kersttornooi-2016/

Inschrijven kan op de  website via http://www.sk-artevelde.be/kersttornooi-2016/

Inschrijven kan via http://www.sk-artevelde.be/kersttornooi-2016/

http://www.sk-artevelde.be/kersttornooi-2016/
http://www.sk-artevelde.be/kersttornooi-2016/
http://www.sk-artevelde.be/kersttornooi-2016/
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Haal voordeel uit de NV-punten

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zppzp-+pzpp'
6-+-zp-+-+&
5+-+-sN-+-%
4-+L+n+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

NV1: Wit aan zet
XABCDEFGHY
8-mk-trr+-+(
7+pzp-+-+-'
6pwq-+p+-zp&
5+-sN-+pzp-%
4PwQ-zPpzPn+$
3+PzP-zP-+R#
2-+-+-+PzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

NV2: Zwart aan zet 
XABCDEFGHY
8Q+-+-+-+(
7+-+-+pmkp'
6-+-+-wqp+&
5+-+-vl-+-%
4-zPPtr-+-+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-zP-+"
1+N+-+R+K!
xabcdefghy

NV3: Zwart aan zet

XABCDEFGHY
8-tr-+-tr-mk(
7zp-wq-+-vlp'
6-+-zp-+p+&
5+-zpPzpp+-%
4-+QsnP+-+$
3tRNsN-+P+-#
2-zP-+-+PzP"
1tR-+-+-+K!
xabcdefghy

NV4: Zwart aan zet
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+k'
6-+-+q+p+&
5+-+r+pwQp%
4-zp-vLlzP-+$
3+-zP-+-+-#
2R+-+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

NV5: Zwart aan zet
XABCDEFGHY
8-+-+n+k+(
7+-+-zpp+p'
6r+-zp-+p+&
5+-zpP+-+-%
4r+-+P+-+$
3+-zP-+N+P#
2P+-+RzPP+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

NV6: Zwart aan zet
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NV1: Bij zwart staat Pe4 Niet Verdedigd. Wit profiteert hiervan met 1.Pxf7!   TxPf7   
2.LxTf7+ KxLf7  3.Dd5+ en 4.DxPe4  wat wit veel punten winst bezorgt.

NV2: Bij wit staan o.a. pion f4 en Db4 op Nul Verdedigd .... en zwart profiteert 
daarvan met 1...DxDb4    2.cxDb4  gxf4 3.exf4   en 3...Txd4 pionwinst.

NV3: Zwart kan met 1...Txc4 het materieelevenwicht herstellen, maar het kan beter. 
Inderdaad, als je ziet dat pion g3 Nul Verdedigd en Tf1 zelfs Niet Verdedigd staat 
doet dit ongetwijfeld een belletje rinkelen.
Er volgde 1...Lxg3! en zwart won makkelijk, allemaal omdat Tf1 Niet Verdedigd 
stond.

NV4: Zwart ziet dat Pb3 Nul Verdedigd staat en verjaagt nu een verdediger met 
1...Tb4! gevolgd door 2...PxPb3 en stukwinst.

NV5: Wit dreigt binnen te vallen op de 7e rij .... maar zwart lost dit mooi op met 
1...TxLd4!!!  met stukwinst want 2.Ta7+ Td7  of 2.cxTd4 DxTa2 waarna wit 
geen eeuwig schaak heeft na 3.De7+ Kg8  4.De8+ Kg7  5.De7+ wegens 5...Df7.

 NV6: Zwart ziet dat er bij wit meerdere NV-punten zijn. Er zijn pionnen a2 en e4 
(beiden Nul Verdedigd) en pion c3 Niet Verdedigd. Hoe hiervan gebruik maken ?
Hij verhoogt gewoon de druk op pion e4 met 1...Pf6 ! en klaar is Kees. 
Wit mag nu kiezen welke pion hij wil verliezen. Met 2.Pd2 valt pion a2 en 
anders mag pion e4 in de doos.

Sporta-kampen - schaaklessen

Ook in 2017 organiseert Sporta-kampen schaaklessen.  De planning is de volgende: 

Week 1 =   3 tot 7 juli 2017

8 - 14 jaar 
voor  niveau: stap 1 - 3

Week 2 = 10 tot 14 juli

8 - 16 jaar
voor niveau: stap 3 en hoger

locatie is telkens Klein Seminarie Hoogstraten

Voor meer vragen kan men terecht bij  mailto:roelhamblok@gmail.com

of op de Sporta website vanaf januari.

mailto:roelhamblok@gmail.com
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Jeugdkampioenschappen
Traditioneel worden in de herfstperiode verschillende Liga (provinciale) jeugdkampioenschappen 
gehouden. Deze toernooien genieten een ruime belangstelling bij de jeugd en ze zijn voor 
sommigen jeugdspelers meteen ook de eerste echte duik in het competitieparcours. Er wordt 
uiteraard in leeftijdsgroepen gespeeld en er worden zowel jongens- als meisjeskampioenen gevierd 
waardoor er in totaal wel meer dan 10 titels en bijhorende bekers of medailles worden uitgereikt. 

De best geplaatsten van deze Liga-kampioenschappen zullen elkaar binnen drie maanden ontmoeten 
op het Vlaams Jeugdkampioenschap dat in februari 2017 in Mechelen doorgaat. 
In de partijtjes van de jongere jeugdspelers zitten natuurlijk behoorlijk wat fouten, maar er wordt op 
hun topborden toch al aardig geschaakt. In volgend partijtje gaan we enkele positionele 
onnauwkeurigheden ontdekken. 

1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.Pc3 Pc6 4.Lc4 Lc5 5.0–0 
0–0  6.d3  h6  7.Le3  Lxe3  8.fxe3  Pg4  9.Dd2 
Pb4 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzpp+pzp-'
6-+-+-+-zp&
5+-+-zp-+-%
4-snL+P+n+$
3+-sNPzPN+-#
2PzPPwQ-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet kiest nu voor 10.Tfc1. 

Waarom is deze zet positioneel niet zo sterk ?

10.Tfc1?!  Het  is  verrassend  dat  het  meest 
actieve stuk (Tf1) wordt gedegradeerd om pion 
c2  te  überdecken.  Wit  zag  waarschijnlijk  de 
dreiging  10...Pxe3   11.DxPe3  Pxc2 en  na 
12...PxTa1  heeft  zwart  (ongeveer)  één  punt 
gewonnen  (2  paarden  voor  toren  en  2 

pionnen).  Indien wit  pion c2 wil  überdecken 
had uiteraard 10Tac1 beter geweest, maar nog 
beter had 10.Tae1 geweest waarna wit 2 sterk 
opgestelde torens heeft. Wit had hier gewoon 
het  principe  van  KAMP  moeten  toepassen, 
waarbij de verhogen van de A (activiteit van de 
stukken) de leidraad is.    
10...a6 11.h3 Pf6 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+pzpp+pzp-'
6p+-+-sn-zp&
5+-+-zp-+-%
4-snL+P+-+$
3+-sNPzPN+P#
2PzPPwQ-+P+"
1tR-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet

12.a3?  Wit  zag  eigenaardig  genoeg  niet  dat 
pion e5 gratis beschikbaar was. Ongetwijfeld 
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vanwege  de  korte  bedenktijd  en  de 
notatiedruk. 
12...Pc6 13.d4 exd4 14.exd4 b5 15.Lb3 Lb7 
16.Te1 Indien wit op zet 10.Tac1 had gespeeld 
kon er nu 16.Tce1 volgen waarna beide torens 
zeer mooi staan opgesteld. 
16...Te8 17.Te2 Pa5 18.Tae1 Pxb3 19.cxb3 d6 
20.e5  dxe5  21.Txe5  Lxf3  22.gxf3  Txe5 
23.Txe5  Dd6  24.f4  g5?  Zwart  neemt  grote 
risico's  en  verzwakt  onnodig  zijn  veilige 
Koningsstelling.  Ik  verwijs  hier  graag  naar 
KAMP  waarbij  zwart  dus  de  factor  K 
(veiligheid  Koning)  uit  eigen  beweging 
slechter maakt. 
25.fxg5 Pd7 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-zpn+p+-'
6p+-wq-+-zp&
5+p+-tR-zP-%
4-+-zP-+-+$
3zPPsN-+-+P#
2-zP-wQ-+-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wat denk je van 26.Pe4 ? 

Deze zet leek mij wel een overweging waard 
want hij activeert Pc3 maar .... na 26.Pe4? kan 
er  een  fantastische  weerlegging  volgen  met 
26...PxTd5!  27.PxDd6 Pf3+! en  28...PxDd2. 
Het resultaat is torenwinst. 
26.Td5  Dg3+  27.Dg2  De1+  28.Df1  Dg3+ 
29.Dg2 De3+ Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-zpn+p+-'
6p+-+-+-zp&
5+p+R+-zP-%
4-+-zP-+-+$
3zPPsN-wq-+P#
2-zP-+-+Q+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

 Ga je voor 30.Kh1 of voor 30.Df2 ? 

30.Kh1 de juiste keuze want na 30.Df2?! Dxh3 
(verdedigt  Pd7)  speelt  zwart  terug  mee. 
30...Pb6  31.gxh6+  natuurlijk  !  Wit  toont 
hiermee  aan  dat  de  zwarte  koning  ook  erg 
onveilig stond. 31...Kf8 32.Dg7+ Ke8 33.Te5+ 
Dxe5 34.Dxe5+ Kd8 35.h7 Kd7 36.h8D Txh8 
37.Dxh8 en na nog enkele zetten gaf zwart op. 

Enkele toekomstige topspelers klaar voor het zware werk
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Pionneneindspel
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-+-'
6-+K+-+-+&
5+P+-zp-+-%
4-+-+k+-+$
3+P+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet

Er is maar 1 zet die winst oplevert voor zwart. 
Met name, 1...Kd4! . Met die zet kan zwart 
namelijk vermijden dat wit ook een gevaarlijke 
vrijpion kan halen omdat er na 2.Kb7 Kc5 
volgt en zwart wint makkelijk. Bij nazicht 
blijkt dat ook 2.b6 axb6  3.Kxb6 e4 duidelijk 
in het voordeel is van zwart.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zppmK-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-mk-%
4-+-+-+-+$
3+-zp-+-+-#
2-zPP+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet

Na 1.bxc3? wint 1...a5!.
Vandaar dat wit enkel moet kiezen tussen 1.b3 
of 1.b4.
Wat volgt er op 1.b3 is de vraag ?
Na 1.b3 of 1.b4 zijn de a7 en b7-pion 
afgestopt. Het enige gevaar kan dan nog 
komen van Kg5 die in 4 zetten pion c2 kan

slaan, en dus ook in 3 bijkomende zetten een 
dame op c1 kan halen.
Wit kan daar NIETS aan verhinderen. Wit kan 
enkel heil zoeken door zelf ook snel een dame 
te halen. Vandaar dat 1.b4 de voorkeur moet 
hebben op 1.b3. Of dit genoeg is voor winst of 
remise zal het verdere verloop (en rekenwerk) 
uitmaken, maar met zekerheid kan je stellen 
dat 1.b4 beter is dan 1.b3.
In het nu volgend diagram heeft wit echter 
(ongelukkig) gekozen voor 1.b3?!.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zppmK-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-mk-%
4-+-+-+-+$
3+Pzp-+-+-#
2-+P+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart begint nu te rekenen.
1...Kf4 2.Kxb7 Ke3  3.Kxa7 Kd2  4.b4 Kxc2 
5.b5 Kd1  6.b6 c2 7.b7 c1D 8.b8D en remise !
Zwart stelt zich dus daarom nu de vraag of hij 

niet ergens een tempo kan winnen of wit 
ergens een tempo kan laten verliezen. Hij kan 

wit een tempo laten verliezen, maar hoe ?

Na 2.Kxb7 en 3.Kxa7 staat de witte Koning 
niet in de weg van de b3-pion. Zwart kan dit 
dwarsbomen met 1...b6! (of b5!) waarna wit 
een belangrijk tempo verliest. Inderdaad, de 
pointe van 1...b6 is immers dat wit nu na het 
slaan (Kxa7 en Kxb6) nu op de b-lijn staat wat 
een tempo kost om de b3-pion te laten 
passeren !!
Inderdaad, 1...b6!   2.Kb7 Kf4 3.Kxa7 Ke3   
4.Kxb6 Kd2 (en weer is zwart op d2 geraakt 
als wit de a- en b-pion heeft geslagen)  5.b4 
Kxc2  6.b5 Kd1  7.Ka7 (en hier is het tempo-
verlies. Wit moet namelijk eerst uit de weg 
gaan van zijn vrijpion) c2  8.b6 c1D  9.b7 en 
we bereiken de volgende stelling. 
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7mKP+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-wqk+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. Is dit te winnen ?

De algemene regel is dat wit dergelijke 
stellingen remise kan houden met hetzij een 
RANDpion, hetzij een F-of C-pion. Het 
verdedigingsmechanisme is gebaseerd op pat-
wendingen waarbij de Koning steeds in de 
hoek gaat plaats nemen.
Hier moet zwart dus winnen want het is een b-
pion en geen a of c-pion. Een pietluttig detail 
dat de partij beslist.
De techniek bestaat er in van ofwel met de 
zwarte Dame op promotieveld b8 te gaan 
staan, of anders de witte Koning op dit 
promotieveld te duwen, zodat je langzaamaan 
de zwarte Koning kan bijtrekken om de witte 
b-pion murw te slaan.
Het kan dus bijvoorbeeld met 9....Dc7  10.Ka8 
(Ka6? Db8!) Da5+  11.Kb8 (blokkeert de 
eigen pion) Kc2 enz.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6pzp-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4PzP-mK-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-mk-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Kies je voor 1.a5 of voor 1.b5 ?

Op een rapid koos ik voor 1.a5? doch kwam 
na 1...b5!  2.Kc5 Kc3 enz op remise uit.

Met 1.b5! wint wit want:
-  1...axb5  2.axb5 Kc2  3.Kd5 en pion b6 gaat 
verloren.
- of 1...a5  2.Kd5 Kc3  3.Kc6 Kb4  4.Kxb6 
Kxa4  5.Kc6 Kb3  6.b6 a4  7.b7 a3  8.b8D+ en 
de zwarte a-pion is net niet vergenoeg 
opgerukt om een theoretische remise te halen 
(pion op a2 is wel remise).
Is het nu echt nodig om dit zo in detail uit te 
rekenen of zit er ook een logica achter ?
Ja, gelukkig !! De logica die het verschil 
verklaart tussen beide varianten (1.a5 of 1.b5) 
is dat in de variant met 1.b5 de witte Koning 3 
zetten nodig heeft om een pion te slaan, en 
zwart eveneens 3 om a4 te slaan, terwijl in de 
variant 1.a5 de witte koning er nog steeds 3 
nodig heeft (pion a6) terwijl zwart er nu 
slechts 2 nodig heeft om b4 te slaan.
Het verschil tussen beide varianten is dus 1 zet 
en ....  die is beslissend!  

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

Dit is remise

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

Dit is gewonnen voor wit



 Vlaanderen Schaakt Digitaal                        15-11-2016                                                   pagina  15

VTI Waregem Beat Da Bompaz 21/10/2016
Guy Demets

De feel good en het succes op de Schoolschaakkampioenschappen van enkele maanden terug vormt 
slechts een uitbreiding op onze middagactiviteit Schaken Op School.
Op uitdrukkelijke vraag van de leerlingen werd aangedrongen op een heruitgave van de Beat Da 
Bompaz/Teachers.
De timing is uiteraard geen sinecure en het vraagt de nodige organisatie om iedereen in een enkele 
middagpauze rond de tafel te verzamelen.
Rekening houdend met alle schikkingen bleek donderdag 21 oktober het meest aangewezen tijdstip 
in de schoolkalender.
Met wederzijds respect werden partijen beslist tussen directie, leerkrachten, opvoeders en 
leerlingen.
Met nog duidelijker cijfers als bij voorgaande editie werd het pleit echter beslecht in het voordeel 
van ............  de leerlingen.
Oefening baart kunst en de leerlingen grijpen deze kans duidelijk elke middag opnieuw aan om zich 
verder te bekwamen.
Zowel bij leerlingen als collega's bracht dit opnieuw één en ander teweeg. Voor sommigen 
betekende dit schaakregels heropfrissen, anderen overwinnen hun koudwatervrees om deze aan te 
leren. Dit kan op de nodige wederzijdse waardering rekenen.
Nog meer als voorheen wordt het al eens spontaan een partij over de generaties heen! Bovendien 
vonden na dit evenement tientallen leerlingen bijkomend hun weg naar Schaken Op School.
Niet minder als 25 eerstejaars zetten hierbij inmiddels hun eerste stappen ! 

Is dit geen leuk ideetje voor uw school ?


