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Summiere toernooi-kalender 2017

4 -5 - 11 feb 17 VlaamsJeugdKampioenschap (VJK) Mechelen
25 feb - 02 mar Wachtebeke Winter Round Robin

www.wwrr.be
Wachtebeke

04 mar VSF-Rapid 50+ Kapelle-o/d-Bos
18 mar Vlaams Schoolschaakkampioenschap

tom.piceu@gmail.com
Oostende

Overzichtje 2016
teneinde 2016 definitief te kunnen afsluiten hierbij een kort overzichtje

IM Josef Boey  is op 28 februari 2016 op 81-jarige leeftijd overleden. Hij betekende 
veel voor het Belgisch schaak, was meerdere keren Kampioen van België, nam aan 
tal van Olympiades deel,  en was ook een echte wereldtopper correspondentieschaak.

In de nationale Interclub kan KGSRL in het titanengevecht tegen Wirtzfeld de bordjes 
op 4-4 houden en aldus Nationaal Kampioen worden ! 

Het VSF-Kampioenschap Experten is gewonnen door Draftian Ashote (50-plusser !).
In de Open reeks domineert de jeugd en wint Maddens nipt voor De Bock (15 jaar !).

Op 06 juni overlijdt schaaklegende Victor Korchnoi op 85-jarige leeftijd. 
Hij werd nooit wereldkampioen maar was er wel enkel keren heel dicht bij.

Het Belgisch kampioenschap bij de Experten wordt makkelijk gewonnen door 
Ringoir Tanguy en Adrian Roos doet hem dit na in de Open reeks.

Op 11 november overlijdt Henri Douha op 92-jarige leeftijd. Hij was erelid KBSB 
vanwege zijn grote inzet voor het Belgische schaak. 

Na een gelijk opgaande strijd tegen uitdager Karjakin kan Carlsen op 30 november in 
de rapid-sessies eindelijk het verschil maken en zijn Wereldtitel verlengen. 

In de VSD-16 staat er een statistische studie van de speelsterkte der schaakbelgen en 
in VSD-22 publiceert het VSF-bestuur haar beleidsconcept.

      Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie

http://www.wwrr.be/
mailto:tom.piceu@gmail.com
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Cadeautjes
Het is gebruikelijk dat men rond de nieuwjaarsperiode cadeautjes uitwisselt. 

Sommige hier zijn echter ver(r)assend of zitten vol venijn ....Even testen ?

XABCDEFGHY
8-+-+r+ktr(
7+p+-+l+-'
6p+-+-zp-+&
5+-+-+-zP-%
4-+-+-+qsn$
3zP-zP-+-+-#
2-zP-vLNwQ-tR"
1+-+-+K+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 1

XABCDEFGHY
8-+-+rsnk+(
7zppwq-+-+-'
6-+p+lzp-+&
5+-+p+-+Q%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPvl"
1+-+-tRR+K!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Welk cadeautje ga je nemen, Te8 of Lh2 ? 2

1 Een makkie. Met 1...TxPe2!  (een klein 
cadeautje van 2 punten) 2.DxTe2 Lc4 wint 
zwart een veel groter cadeautje terug.

2 In de partij koos wit verkeerdelijk 
1.DxTe8? waarna 1...Dh7!! het einde van 
de partij inluidde. Vandaar dat wit hier 
bescheiden 1.DxLh2 had moeten spelen 
waarna de partij ongeveer in evenwicht 
blijft.

XABCDEFGHY
8-+q+-+-tr(
7zpl+k+-+p'
6-+-zpN+-+&
5+rzpPzp-+L%
4-+-+-zp-+$
3zP-+P+-zP-#
2-zP-wQ-zP-zP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 3

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

Zwart heeft zonet met 1...Dxh3 zijn Dame als 
cadeau aangeboden. Wat speel je met wit ? 4

3 Wint met 1.Pd4! wat op een cadeautje lijkt, 
maar er dreigt nu zowel 2.PxTb5 als 2.Lg4+ 
en wit wint dus materiaal.

4 Wit mag dit cadeau niet direct aanvaarden 
want 2.gxDh3?? Lxh3+  3.Ke1 Tg1#. 
Daarom moet wit eerst ruimte maken voor 
Ke1, en hij doet dit met tempo  en speelt 
2.Td7+!!   LxTd7    waarna hij 3.gxDh3!! 
("dank u" zegt) omdat 3...Lxh3+  4.Ke1 
Tg1+  5.Kd2 nu geen mat meer is.
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XABCDEFGHY
8-+rwq-tr-mk(
7zpl+-+pzpp'
6-zp-vlp+n+&
5+-+-+-+-%
4-+LzP-sn-+$
3zPP+-+NsN-#
2-vL-wQ-zPPzP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 5

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+p+-zppvlp'
6p+l+-+p+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+PvL-wq$
3+-+-+L+-#
2PzPPwQ-+PzP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 
Ga je het cadeautje op b2 aanpakken of is dit 

fout ? 6

5 Zwart wint met 1...Pxg2! want wit mag het 
cadeautje niet aannemen want 2.KxPg2? 
Ph4+  3.Kf1 PxPf3 en 4...PxTe1 .

6 Het cadeautje pakken op b2 is fout ! 
Inderdaad, na 1...Lxb2 volgt er 2.Lg5! en 
Dh4 zit gevangen en er is geen ontsnappen 
aan met  2...Tad8  3.De3 Ld4  4.Dc1 Lb2 
5.LxDh4 LxDc1  6.TaxLc1 met stukwinst 
voor wit.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+p+-zPpzp-'
6p+-+-+-zp&
5+-+-+-+-%
4-vlPzpp+-+$
3+PsN-vLlzPP#
2P+P+-zP-tR"
1tR-+-+K+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.
Er staat heel wat "en prise". 

Hoe doet zwart een goede zaak ? 7

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-+(
7+lwq-+p+-'
6p+-zpp+-zp&
5+-+-+ntrn%
4PwQ-+P+-+$
3+-+L+-+P#
2-zPP+NsNP+"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
Is het verstandig Pf5 te slaan ? 8

7 Met 1...LxPc3!    2.exTf8D+ KxDf8  3.Tb1   
dxLe3  4.fxe3 en zwart heeft 2 stukken voor 
een toren "geruild".

8 Na 1.exPf5 Lxg2+ komt wit onder sterke 
aanvalsdruk maar er is geen directe winst 
voor zwart te bespeuren. Het cadeautje op 
f5 aannemen is hier dus een kwestie van 
temperament en geloof in eigen 
verdedigingskunnen.
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Mooie zetten
Hierbij  4  mooie  doordenkers  uit  eenzelfde 
partij.  Het betreft een correspondentie-partij, 
wat het zoeken makkelijker maakt dan achter 
het bord, maar het zijn hoe dan ook toch mooie 
wendingen. 
Om je te helpen geef ik telkens een tip.

XABCDEFGHY
8-sn-+-+k+(
7tr-+-+-zpp'
6P+-zpp+r+&
5+PvL-+-+q%
4-+N+-+-+$
3+N+-+l+-#
2-+-+Q+PzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 
Tip: Verdedig met een matdreiging ! 

27.Txd6!!  er dreigt nu mooi 28.Td8+ Kf7 en 
29.Tf8#
27... Pd7 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7tr-+n+-zpp'
6P+-tRp+r+&
5+PvL-+-+q%
4-+N+-+-+$
3+N+-+l+-#
2-+-+Q+PzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 
Tip: Verdedig met een matdreiging ! 

28.Txd7!!   (en niet  28.De5? zie 4e diagram) 
en weer dreigt het vorige matbeeld 
28...Txd7 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+r+-zpp'
6P+-+p+r+&
5+PvL-+-+q%
4-+N+-+-+$
3+N+-+l+-#
2-+-+Q+PzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 
Tip: Verdedig met een matdreiging ! 

29.Tf1!!! Dit is de 3e maal op rij dat wit zich 
verdedigt met dit matbeeld met Tf8. 
29...Tf7 30.Txf3 Txf3 31.a7 Dd5 32.Pb6 1–0

Ik kom nog even terug op het 2e diagram.
Zie je waarom 28.De5 hier fout is ? 

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7tr-+n+-zpp'
6P+-tRp+r+&
5+PvL-wQ-+q%
4-+N+-+-+$
3+N+-+l+-#
2-+-+-+PzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet wint na 28.De5. Hoe ?
Tip: verbrijzel het matbeeld !

Uiteraard  niet  met  28...PxDe5?? want  dan 
wordt het mat met 29.Td8+ Kf7  30.Tf8#. 
Ook  28...DxDe5  29.PxDe5  is  onvoldoende 
voor zwart want Ta7 hangt. 
De  sleutel  tot  de  oplossing  is  dat  zwart  het 
matbeeld met Tf8# met tempo moet opheffen. 
Hij  doet  dit  met  28...Txg2+!!   29.Kf1   en  nu 
29...PxDe5 want  op  30.Td8+  Kf7   31.Tf8+ 
volgt nu gewoon Kg6. 
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Magnus Carlsen ... amper 13 jaar
Net een maand geleden is Magnus Carlsen, na de nodige suspens, erin geslaagd om zijn wereldtitel 
te verlengen. Om de speelsterkte van Carlsen beter te kunnen inschatten hierbij een partijtje van 
toen hij amper 13 jaar oud was. Het betreft een partij van Wijk aan Zee 2004 waar hij tegen een 
Nederlandse grootmeester van 25 jaar speelt. Gewoon verbluffend !!

Carlsen,Magnus (2484) - Ernst,Sipke (2474) [B19]
Corus-C Wijk aan Zee (12), 24.01.2004
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Pc3  Het meest  gespeelde, 
maar ook 3.e5 of 3.exd5 of 3.Pd2 hebben hun 
aanhangers 
3...dxe4  4.Pxe4  Lf5  5.Pg3  Lg6  6.h4  De 
hoofdvariant. Deze zet impliceert wel dat wit 
bijna zeker  gaat voor grote rokade. 
6...h6 7.Pf3 Pd7  Zwart wil liever geen 8.Pe5 
toelaten. 
8.h5 Lh7 9.Ld3 Wit had natuurlijk ook 8.Ld3 
kunnen  spelen,  maar  door  de  zet  8.h5  in  te 
lassen heeft hij gratis ruimte (pion op h5 ipv 
op h4) gewonnen. 
9...Lxd3  10.Dxd3  e6  11.Lf4  Pgf6  12.0–0–0 
Le7  Beide  spelers  hebben  tot  dusver  de 
hoofdvaraint zoveel mogelijk gevolgd.
13.Pe4 Da5 14.Kb1 0–0 Op  14...Pxh5 zou er 
15.Ld6 volgen waarna de zwarte Koning nog 
moeilijk kan rokeren. 
15.Pxf6+ Pxf6 
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-vlpzp-'
6-+p+psn-zp&
5wq-+-+-+P%
4-+-zP-vL-+$
3+-+Q+N+-#
2PzPP+-zPP+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet.

16.Pe5  Nu er  geen  Paard  meer  op  d7  staat 
neemt wit deze leuke voorpost met plezier in. 
16...Tad8 17.De2 Natuurlijk gaat de Dame uit 
de penning. Andere grootmeesters kiezen hier 
meestal voor Dg3, maar Carlsen heeft met de 
zet De2 een ver(r)assing in petto. 

17...c5 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zpp+-vlpzp-'
6-+-+psn-zp&
5wq-zp-sN-+P%
4-+-zP-vL-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+QzPP+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

 Wit aan zet, zoek een ver(r)assende zet. 

18.Pg6  fxg6  Zwart  kon  hier  ook  18...Tfe8 
gespeeld hebben.
19.Dxe6+  Kh8  De  beste  keuze  want  zowel 
19...Tf7?? 20.hxg6  als  19...Kh7?! 20.hxg6+ 
Kxg6  21.Td3  zijn  allemaal  verliezend. 
Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-tr-tr-mk(
7zpp+-vl-zp-'
6-+-+Qsnpzp&
5wq-zp-+-+P%
4-+-zP-vL-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPP+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

 Wit aan zet.
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20.hxg6 wit gaat door met zijn aanval en laat 
Le7  links  liggen.  Na  deze  agressieve  zet 
(hxg6) dreigt er hetzij Lxh6 of Txh6+ telkens 
met fatale afloop. Wat, je gelooft het niet ? 
Kijk naar : 
  - 21.Lxh6  21...gxh6 22.Txh6+ Kg7 23.Tdh1 
  - of  21.Txh6+ gxh6 22.Lxh6 Tg8 23.Th1

20...Pg8 Zwart ziet het gevaar en "überdeckt" 
zijn zwak punt op h6 alsook Le7. Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-tr-trnmk(
7zpp+-vl-zp-'
6-+-+Q+Pzp&
5wq-zp-+-+-%
4-+-zP-vL-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPP+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy

 Wit aan zet.

21.Lxh6!!  en  toch  wordt  er  geofferd  op  h6 
21...gxh6 22.Txh6+ Pxh6 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-tr-tr-mk(
7zpp+-vl-+-'
6-+-+Q+Psn&
5wq-zp-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPP+"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 

23.Dxe7 Er dreigt nu mat op h7 en Kh8 krijgt 
het dus behoorlijk warm. 
23...Pf7 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-tr-tr-mk(
7zpp+-wQn+-'
6-+-+-+P+&
5wq-zp-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPP+"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Deze stelling was reeds een jaar vroeger op het 
bord  gekomen  tussen  Almagro  Llanes  en  de 
Noor  Gustafsson  waarbij  wit  verkeerdelijk 
24.Df6+ enz. koos en op remise bleef steken. 
Onze  puberende  Carlsen  heeft  zijn  huiswerk 
goed gemaakt en speelt nu een verbetering  ...  

24.gxf7!  Kg7  ook   24...Db6  25.De5+  Kh7 
26.Th1+ Kg6 is winnend voor wit 
25.Td3  nieuwe  aanvalsstukken  worden  in 
stelling gebracht. 
25...Td6 26.Tg3+ Tg6 27.De5+ Kxf7 28.Df5+ 
Tf6 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7zpp+-+k+-'
6-+-+-tr-+&
5wq-zp-+Q+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-tR-#
2PzPP+-zPP+"
1+K+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet (een makkie).

29.Dd7#  een  zeer  mooie  variant  op  het 
epaulettenmat ! 1–0
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Positionele stellingen

XABCDEFGHY
8-+l+ntr-+(
7+pzp-wqntrk'
6p+-+-+p+&
5zP-zpP+p+p%
4-zP-sNpzP-zP$
3+LwQ-zP-zPN#
2-+-+-+R+"
1+-tR-+-+K!
xabcdefghy

Kies je voor 1...Dxc5 of voor 1...bxc5 ? 
Op basis van welk principe ?

Geen van beide opties heeft tactische 
bezwaren en dus kunnen we met positionele 
vuistregels rekening houden. Aangezien zwart 
in een gedrongen stelling staat met veel 
stukken heeft hij een algemeen 
ruimteprobleem. Wit doet er dan ook goed aan 
zo weinig mogelijk stukken te ruilen zodat 
zwart met dit "algemeen ruimteprobleem" 
blijft zitten.
Vandaar dat men best de voorkeur geeft aan 
1...bxc5 (geen stukkenruil toelaten zolang het 
niet nodig is). Bovendien wordt ook zo veld d6 
afgeschermd voor een zwart paard.
XABCDEFGHY
8r+lmk-+ntr(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+N+p+-+-%
4-vlP+-+-+$
3+-+L+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-tR-mK-+R!
xabcdefghy

Maak eerst een kleine evaluatie.
Kies je nu voor 1.Pc3 of 1.Ke2 of 1.Pd2?

Vooreerst een kleine evaluatie:
In deze stelling heeft wit een pion geofferd 
maar heeft wit een grote voorsprong in 
ontwikkeling. Spijtig genoeg zijn de Dames al 
geruild wat het moeilijker maakt om voordeel 
te halen uit de ontwikkelingsvoorsprong. 
Om voordeel te halen moet wit het gevecht 
opzoeken waar hij sterker is en daarom heeft 
hij c2-c4 gespeeld wat meer spanningen in de 
stelling brengt.

De zetkeuze:
Na 1.Pc3 trekt wit een sterk opgesteld stuk 
terug en doet hij niets voor zijn ontwikkeling. 
Zwak.
Na 1.Ke2! verzuimt wit wel aan de rokade, 
maar zonder Dames is dit minder belangrijk. 
Het sterke aan Ke2 is evenwel dat hij nu 
toelaat dat Th1 sneller in actie kan komen en 
dat zijn stukken actief opgesteld blijven. Goed.
Na 1.Pd2?! trekt wit een stuk in de 
verdediging terwijl dit paard graag naar e5 of 
g5 zou springen en blijft Ke1 gekluisterd aan 
de verdediging van Pd2. Slecht.
XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zpp+n+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-zppzP-vL-%
4-+-zP-+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy
Speel je 1...Le7 of 1...Db6 en waarom ?

Op basis van de pionnenstructuur is Lf8 een 
"goede loper" en Lg5 een "minder goede 
loper".
Na 1...Le7?! ruilt wit dan ook graag deze 
lopers omdat zijn "goede Lf1" beter is dan de 
"slechte Lc8". Wit behaalt zo een positioneel 
voordeel.
Indien zwart echter kiest voor 1...Db6!? doet 
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hij een tegenaanval op een zwak punt (pion 
b2) en geeft  hij voorlopig geen positioneel 
voordeel aan wit. Dit is de beste keuze dus.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-mkp'
6p+-+-zp-+&
5+-+p+-+-%
4-+-+q+-+$
3+-+-zPQ+P#
2P+r+-zPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Wit aarzelt tussen 1.Txd5 of 1.Dh5. Wat is je 
aanbeveling op basis van welk principe?

Na 1.Txd5   DxDf3  2.gxDf3 Txa2   staat er een 
toreneindspel op het bord waarbij wit maar 
kleine kansjes heeft om te winnen.
Na 1.Dh5 blijven de Dames op het bord en dit 
is een belangrijk voordeel voor wit omdat Kg7 
behoorlijk onveilig staat en zwart veel zwakke 
pionnen heeft. Met de Dames op het bord kan 
wit dit makkelijker uitbuiten. Zonder Dames is 
dit veel moeilijker (ja, bijna uitgesloten).
XABCDEFGHY
8rsn-wqkvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+pzp-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+PsNP+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzP-+QzPPzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

Waarom is 1...c5 anti-positioneel ?

Zwart heeft reeds zijn loper op wit (Lc8) 
afgeruild en na 1...c5 verzwakt hij het witte 
veld d5 en zal zwart bijzonder kwetsbaar 

worden op de witte velden.
Merk op dat wit 2 centrumpionnen op wit 
staan heeft en ... nog een loper op zwart (Lc1) 
heeft. Bij wit is er dus een mooie 
taakverdeling tussen de centrumpionnen en de 
Lc1, terwijl dit bij zwart volledig zoek is 
omdat zowel Lf8 als de 2 centrumpionnen (c5 
en d6) enkel maar zwarte velden beheersen. 
XABCDEFGHY
8-+ktr-+-+(
7wQpzp-+ptrp'
6-+-+-+-+&
5+-+q+-+-%
4-+p+-+-+$
3+-zPp+Nsnl#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Hoe sla je Pg3 er af ?

Meestal is het beter van met de h-pion te slaan, 
maar in dit specifiek geval is dit minder 
aangewezen omdat er na 1.hxPg3?! Lg4 volgt 
en wit heeft zorgen met het punt f3.
Vandaar 1.fxPg3!? zodat er na 1...Lg4 geen 
direct gevaar op f3 dreigt aangezien Tf1 mee 
kan verdedigen.
XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7zpp+q+psn-'
6-+-zp-+pvl&
5zP-+Pzp-+p%
4-zPN+P+-zP$
3+-sN-+-zP-#
2-tRR+QzPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Hoe kan wit veld c6 veroveren ?

Na 1.a6! bxa6  2.Pa5 werd c6 beschikbaar.
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Maak geen fouten
Zowat elke partij wordt beslist met een fout. Een belangrijke reden om er dus zelf geen te maken !

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-+-zppvlp'
6-+nzp-+P+&
5wq-sn-+-zP-%
4-zp-+P+-+$
3+-+-vLP+-#
2PzPPwQ-+-+"
1+KsN-+RsNR!
xabcdefghy

Fout 1: Kies uit 1...hxg6 of 1...fxg6
XABCDEFGHY
8r+-+-+-mk(
7zpp+lvlQ+-'
6-+-sN-+-+&
5+-zpPzp-wq-%
4P+-+P+-zp$
3+-zP-+-+P#
2-zP-+-+P+"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

Fout 2: Kies uit 1...LxPd6 of 1...Tf8 of 1...Tg8
XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7+p+lzppvlp'
6p+nzp-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+LsNP+-+$
3+-sN-vL-+P#
2PzPPwQ-zPP+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Fout 3: Kies uit  1.Pb3 of 1.Lh6 of 1.Lb3

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7+-+-+qmkL'
6p+-vl-+-+&
5+-+p+-+r%
4lzp-+-+-tR$
3+-+-+-+-#
2PzPPwQ-+-zP"
1+-mK-+-tR-!
xabcdefghy
Fout 4: Kies uit 1...Kh8 of 1...KxLh7
XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zp-+-wqpvlp'
6-+pzp-snpvL&
5+psn-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+LsNP+N+-#
2PzPPwQ-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Fout 5: Kies uit 1.a3 of 1.Ph4 of 1.LxLg7
XABCDEFGHY
8-mk-+-+-+(
7zpp+-+pzpp'
6-sn-+psn-+&
5+-+-+-+-%
4-zPP+-wq-+$
3sN-+r+L+P#
2PwQ-+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy
Fout 6: Kies uit 1.Tc1 of 1.Pb1 of 1.b5
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Fout 1: Positioneel is 1...hxg6 het beste maar je moet dit altijd controleren op tactische 
finesses. Er blijkt niet direct een zichtbare fout te zijn. Op 2.Dh2 volgt immers 
gewoon 2...Tfc8 en er is niets aan de hand.
Hier zou 1...fxg6? niet enkel positioneel, maar zelfs tactisch fout zijn wegens 
2.Dd5+ en 3.DxPc6 stukverlies.
Conclusie: enkel 1...hxg6 is goed.

Fout 2: Na 1...LxPd6  2.DxLd7 Tg8(f8) ontstaat een dame-eindspel waarbij zwart beter 
staat maar wit misschien nog kleine kansjes heeft omdat de Dame binnen 
gedrongen is in de zwarte stelling en veel pionnen kan bedreigen. Aanvaardbaar.
Met  1...Tf8?? blundert zwart zwaar want er volgt dan 2.DxTf8+ LxTf8  3.Pf7+ 
en 4.PxDg5. FOUT.
Met 1...Tg8 (dreigt mat op g2)  2.Tf2 Tg7! blijkt plots dat Pd6 verloren zal gaan. 
Dit is overduidelijk de beste keuze.

Fout 3: Na 1.Pb3 staat Lc4 gevaarlijk in het vizier van Tc8 maar zwart kan voorlopig 
geen zet verzinnen om daar voordeel uit te halen. Riskant maar aanvaardbaar.
Na 1.Lh6?? zet wit zowel Pd4 als Lh6 vrijwillig Nul Verdedigd, en beide staan 
verdedigd door Dd2. Na 1...LxLh6! wint zwart dan ook materiaal na zowel 
2.DxLh6 PxPd4 als 2.PxPc6 LxDd2  3.PxDd8 LxTe1. FOUT.
De zet 1.Lb3 lijkt me de meest logische. Hij zet de loper (definitief) uit de 
invloedssfeer van Tc8 en verstevigt de eigen stelling. GOED. 

Fout 4: Na 1...Kh8? verliest zwart met 2.Dd4+ Le5 (KxLh7?? 3.TxTh5+ DxTh5 
4.Dg7#)  3.DxLe5! TxDe5  4.Lf5+! Dh7  5.TxDh7#.
Vandaar dat zwart moet kiezen voor  1...KxLh7 wat hem in de partij kan houden.

Fout 5: Na 1.a3 volgt 1...PxLb3 2.cxPb3 waarbij zwart een klein positioneel voordeeltje 
doet. Aanvaardbaar maar niet de beste keuze.
Na 1.Ph4?  verliest wit materiaal met 1...LxLh6!  2.DxLh6 Pg4!! en Ph4 gaat 
verloren.
Na 1.LxLg7 is er niets aan de hand en blijft de stelling in evenwicht. De beste 
keuze.

Fout 6: Na 1.Tc1? kwam er plotseling 1...Pa4! en wit moest de verdediging van Pa3 
opgeven. Stukverlies.
Om dit stukverlies te vermijden zou wit hier dus nu 1.Pb1 kunnen spelen, doch 
dan volgt 1...Pxc4 en pionverlies.
Vandaar dat wit hier best 1.b5 kan proberen zodat er na 1...Pa4  2.Db4 kan 
volgen en wit (voorlopig) nog geen materiaal verliest.

Een man is aan het 't eten en morst een 
klak mayonaise op zijn hemd. 

Potverdorie, zegt hij, ik zie er uit als een varken! 

Ja, zegt zijn vrouw, en gemorst heb je ook al.
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Eindspel: een gekende doorbraak 
Niet zo moeilijk, maar in het eindspel zijn we meestal vermoeid en 
dus is het goed deze eindspeltrucjes goed in de vingers te hebben.

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

Eind 1: Wit aan zet.

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

Eind 2: Zwart aan zet.

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

Eind 3: Wit aan zet.

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

Eind 4: Zwart aan zet.

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

Eind 5: Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-zpk'
6p+p+-+p+&
5+-+-+-+-%
4PzPP+-+Pzp$
3+-+-+-+P#
2-+-+-+-mK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 6: Wit aan zet.
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Eind 1: Wit wint met het gekende 1.b6!   cxb6  2.a6! bxa6 3.c6   en deze pion promoveert.

Eind 2: Met 1...b6! kan zwart het winstmanoeuvre van Eind 1 nog net verhinderen en 
remise houden. 

Eind 3: Als je gezien hebt dat de zwarte Koning nu op f7 staat i.p.v. g7 gaat je allicht een 
lichtje op.
Na 1.b6 axb6 kan wit niet meer winnen met 2.a6??   bxa6  3.c6   wegens 3...Ke7! 
en de promotie wordt ongedaan gemaakt. 
Er is dus geen winstmanoeuvre mogelijk voor wit.

Eind 4: De enige zet die remise kan houden is 1...a6!! want zowel 1...cxb5?? als 
1...Kf7??  verliezen na 2.a6!!

Eind 5: Wit moet zich haasten op de Damevleugel want anders komt Kg5 daar tussen 
beide. Vandaar 1.b4   Kf5  2.b5 Ke6 3.c6! bxc6  4.bxa6   en deze pion promoveert.

Eind 6: Wit kan een doorbraak forceren met 1.c5!! en nadien 2.b5! en er loopt een pion 
door op de c-lijn. Merk op dat Kh7 net buiten het vierkant staat. Met de zwarte 
Koning op g8 had deze doorbraak immers niet gewerkt.

Wachtebeke Winter Round Robin 2017

Het Wachtebeke Winter Round Robin is een zesdaags internationaal tornooi tijdens 
de krokusvakantie en gaat door van 25 februari tot en met 02 maart. 

Het tornooi bestaat uit een Meestertienkamp en meerdere open tienkampen !!

Datum: 25/02/2017 - 02/03/2017
Locatie: Lyceum, Dorp 21, 9185 Wachtebeke
Concept: groepen van tien spelers waarbij iedereen elkaar 1x treft.

ingedeeld volgens fide-rating,  de eerste 3 in elke groep = prijs
Speeltempo: 90 min/40 zetten, daarna 15 min KO +30 sec per zet vanaf de 1e zet
Inschrijfgeld:  55 euro volwassenen, 35 euro (-18 jaar). Na 15/02/2017 + 10 euro extra)

Naast de tienkampen gaat er ook een rapidtoernooi op 26/02/2017 (13Hr)
en een blitztornooi op 28/02/2017 (19Hr) door !

 Schaakclub De Pluspion Wachtebeke  

Voor alle info en inschrijvingen:   www.wwrr.be  

http://www.wwrr.be/
http://www.everyoneweb.com/scwachtebeke

