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Summiere toernooi-kalender 2017

9 - 15 april Belgisch Jeugdkampioenschap 2017 Blankenberge
15 april Rokade Rapid Chess 2017

http://www.rokadewesterlo.be/rapid-chess
Westerlo

15 en 17 april Open C & D toernooi (<1600&<1900 Elo) 
www.KGSRL.be

Gent

26 april - 21 juni 19e Ajuinentoernooi (9 rondes)
http://pionaalst.be/files/folder.pdf

Aalst

29 - 30 april 24 uur blitz Zottegem
29 - 30 april - 

01 mei
Wetters Weekend

Debutanten - Zeskamp - Rapid 
Wetteren

29 - 30 april
1-7-13-14 mei 

24e Rimpeltoernooi
http://scgentbrugge.weebly.com/info.html

Gentbrugge

01 mei 2e Jeugdcriterium 2017 Aalter
20 mei Wervik Rapid  (7 ronden à 20 min)

sk-olympos-wervik@hotmail.com
Wervik

25 - 28 mei VSF-Kampioenschap 2017 Gent
15 - 19 juli Open van Gent

http://www.kgsrl.be/open2017/index.html
Gent

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

Brugge

Nog steeds gezocht !
- Organisator VSF schoolkampioenschap 2018.  Subsidie 2250€ (tbc).

Kandidaturen ten laatste 01 mei bij Voorzitter VSF  bart.van.tichelen@telenet.be  

- Organisator VSF jeugdkampioenschap 2018.  Subsidie is 3500€ (tbc). 
Kandidaturen ten laatste 01 mei bij Voorzitter VSF  bart.van.tichelen@telenet.be  

BAV VSF van 25 maart
Op zaterdag 25 maart werd er een Buitengewone Algemene Vergadering gehouden 
waarop het VSF-bestuur meerdere moties van wantrouwen moest weerstaan. Een 
(ruime) meerderheid bevestigde het vertrouwen in het bestuur. Verder werden ook een 
aantal wijzigingen aangebracht aan de statuten en reglementen. De meest belangrijke 
zijn de wijziging speeltempo VJK en deelnamevoorwaarden VJK.

      Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie

http://www.rokadewesterlo.be/rapid-chess
mailto:bart.van.tichelen@telenet.be
mailto:bart.van.tichelen@telenet.be
http://www.brugsemeesters.be/
http://www.kgsrl.be/open2017/index.html
mailto:sk-olympos-wervik@hotmail.com
http://scgentbrugge.weebly.com/info.html
http://pionaalst.be/files/folder.pdf
http://www.KGSRL.be/
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Waarom niet ?
XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7zp-+nzppvlp'
6-+-zp-+p+&
5+-zpP+-+-%
4n+P+-+-+$
3vL-+LzPN+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1.Tc2 ? (makkie) 1

XABCDEFGHY
8-+-+rtrk+(
7zppzpq+-zpp'
6-sn-zp-+-+&
5+-+Psn-+-%
4-+P+-+-+$
3+P+-vl-+P#
2P+-wQNzPL+"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1.DxLe3 ? 2

XABCDEFGHY
8-+r+k+-tr(
7zpp+-+nzpp'
6n+-+-+-+&
5+-vlPzP-+-%
4Q+-+-+-+$
3+-vL-+-zPq#
2PzP-sN-zP-+"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Dd7 ? 3

1  Wegens 1...Tb3 en stukverlies.

2  Wegens 1...Pf3+ en wit verliest materiaal.

3  Wegens 2.DxDd7+   KxDd7  3.e6+   en
     stukverlies.

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzpp+pzpp'
6-+nvl-+n+&
5+-+-+-sN-%
4-+L+P+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...0-0 ? 4

XABCDEFGHY
8-+-mkn+-+(
7+l+-+-zpp'
6pzp-zp-+-+&
5+-+p+-zPP%
4-zP-zPpvL-wq$
3zP-tR-zP-+-#
2-mKR+LzP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Dxf2 ? 5

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+k+-'
6p+pwqlzppvl&
5zPp+-zp-+p%
4-zP-+P+-+$
3+-zP-+NzP-#
2-+Q+LzPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Waarom niet 1.Ph4 ? 6

4  Wegens 2.Dh5!   h6  2.Pxf7    materiaalwinst.

5  Wegens 2.Lxa6! en materiaalwinst.

6  Wegens 1...Dd2!    2.DxDd2 LxDd2   en 
     3...Lxc3 enz.
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Wat denk je van ?

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+-zp-+pzp-'
6-zpl+p+-zp&
5+-vl-zP-+-%
4-+P+-+-+$
3+P+L+-+-#
2qvL-+QzPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

W1 : Opwarming. Wat denk je van 1...Dxb3 ?
XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zp-zp-+pzp-'
6-+-wqr+-zp&
5+-zppsN-+-%
4Q+-zPl+-+$
3+-+-zP-+P#
2PzP-+-zPP+"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

W2 : Wat denk je van 1.Txc5 ?
XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7zppzpnwqpvl-'
6-+-+-snpzp&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-vL$
3+LzP-+N+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

W3 : Wat denk je van 1.Pc4 met druk op e5 ?

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+K+-+p+p'
6-+p+n+-tr&
5zp-sNp+-+-%
4-+-+-+R+$
3zP-+P+-+-#
2-zP-+-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

W4 : Wat denk je van 1.Kxc6 ?
XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+-+-wqpvl-'
6-+p+-+-zp&
5zp-+-zp-zpn%
4Pzp-+P+-+$
3+P+-+NvL-#
2-zP-tRQzPPzP"
1+N+R+-mK-!
xabcdefghy

W5 : Wat denk je van 1.Pxe5 of 1.Lxe5 ?
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-mk-zpp'
6-sn-+l+-+&
5+-tr-+-+-%
4P+p+P+-+$
3+-sN-mK-+-#
2-+-+L+PzP"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy

W6 : Wat denk je van 1.Tb5 ?
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W1 : Slecht vanwege 2.Lh7+   KxLh7  3.TxTd8   en wit heeft 1 punt gewonnen.

W2 : De zet 1.Txc5 ziet er slecht uit vanwege 1...TxPe5 en op 2.dxTe5? komt 
natuurlijk 2...DxTc5. Echter wit heeft beter met 2.Tc6! (dit verdedigt met tempo 
de Toren) en wit won.
Conclusie: 1.Txc5! is dus een goede zet.

W3 : Na 1.Pc4 staat pion e4 en prise, ware het niet dat Pf6 gepend staat door Lh4. 
Vandaar 1...g5!    2.Lg3 Pxe4   en zwart wint een pion omdat de zwarte pion op e5 
voldoende verdedigd staat.
Conclusie: 1.Pc4? is een slechte zet.

W4 : Deze zet ziet er gevaarlijk uit vanwege het mogelijk aftrekschaakje van Pe6 maar 
er is geen afstraffing mogelijk en dus is 1.Kxc6! een goede zet.

W5 : Op 1.Pxe5? (met aanval op Ph5) volgt 1...PxLg3! en wit verliest materiaal.
Ook 1.Lxe5? is slecht want er volgt 1...LxLe5  2.PxLe5 (met aanval op Ph5) 
2...Pf4! (een sterke tussenzet met aanval op De2) en 3...DxPe5 stukverlies.
Conclusie: beide zetten zijn dus slecht.

W6 : Het lijkt erop dat 1.Tb5 kan afgestraft worden met 1...Pxa4 doch dan volgt 
2.Tb7+! en 3.PxPa4 stukverlies.
Conclusie: 1.Tb5 is geen slechte zet en een interessante zet omdat hij de activiteit 
van Tc5 ondermijnt en een valletje stelt.

De Wetterse Vrijpion
organiseert in Buurthuis , Heusdensteenweg 6, Wetteren

debutantentoernooi  29 april

zeskampen   30 april

open rapid    01 mei

zeskampen : minstens 350 euro prijzen
rapidtoernooi : 425 euro met ratingprijzen

www.dewettersevrijpion.be

http://www.dewettersevrijpion.be/
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Schaakgeschiedenis : de Belg Koltanowski
Onze George Koltanowski is een interessant schaakfiguur waar heel wat over te vertellen valt.
Zijn ouders waren Poolse Joden die na een korte tussenstop in Dresden hun geluk zochten in de 
diamantsector te Antwerpen. 
George is geboren op 17 sep 1903 te Antwerpen en bijna een eeuw later overleden op 5 feb 2000 te 
San Francisco.
Hij begon zich op 14 jaar echt te interesseren voor het schaken en werd nadien meerdere keren 
Belgisch Kampioen (1923, 1927, 1930 en 1936). Zijn toenmalige Belgische "vriend en rivaal" was 
Edgar Colle die toch een tikkeltje sterker speelde op Internationale toernooien.
Koltanowski had echter een bijzondere gave, die voor simultaan blindschaken.
Hij speelde simultaan meerdere partijen blind en veroverde het 
wereldrecord in deze bijzondere discipline. 
In 1923 bereikte hij tijdens zijn legerdienst een (eerste) record van 20 
partijen.  Uiteindelijk vestigde hij in 1937 een record van 34 partijen !! 
Deze prestatie sprak enorm aan bij het grote publiek en hij werd hierdoor 
een echter performer en hij zorgde zo voor grootse schaakpropaganda, niet 
enkel in België, maar over de hele wereld.
Hij werkte ook een "blinde paardentrip" uit waarbij hij blindelings het 
paard over elk veld liet huppelen zonder dat het ergens een tweede keer 
kwam. Later verbeterde hij deze show nog doordat hij eerst de 
toeschouwers op elk bordveld willekeurige informatie liet schrijven. Nadat 
hij het bord dan kort had bestudeerd, ging hij over tot zijn "blinde" paardsprongen waarbij hij dan 
uit zijn hoofd citeerde wat er op het betreffende bordveld stond.  
Bij het uitbreken van WOII (1939) was hij op zo'n schaaktournée in Centraal-Amerika en besloot 
hij wijselijk niet meer terug te keren naar België. Na kort verblijf in Cuba kreeg hij uiteindelijk een 
toelating tot immigratie naar de USA omdat een schaakspelende consul erg enthousiast was over 
zijn onderhoudend schaakspektakel. 

Na WOII ontpopte Koltanowski zich ook tot een goed schaakschrijver die meerdere schaakboeken 
schreef (o.a. Adventures of a Chess Master). Als eerbetoon aan de vroegtijdig overleden Edgar Colle 
publiceerde hij trouwens ook meerdere boeken over de Colle opening waarmee de amateurschaker 
een makkelijk openingssysteem ter beschikking had.
Verder verzorgde Kolty ook een vaste dagelijkse schaakcolumn in de "San Francisco Chronicle" en 
dit voor een periode van 52 jaar, tot aan zijn dood. In totaal schreef hij zo'n 19.000 colums.
Koltanowski verdiende dus zijn boterham met schaken, alhoewel hij geen sterke grootmeester was.

Koltanowski was een vlotte en grappige verteller en hij pakte ook graag uit met leuke uitspraken. 
Twee voorbeeldjes:
George vertelt:

" Toen ik in de jaren 1923 mijn legerdienst deed, was mijn 
belangrijkste taak die van patattenjassen (=Pellen van aardappelen), en 
terwijl ik dit deed bestudeerde ik dan in mijn hoofd schaakproblemen.
Na verloop van tijd zagen de soldaten echter scheel van de honger 
omdat ik de patatten meer en meer in kleinere en kleinere stukken 
pelde." 

Een leuk citaat: 
"Pionnen zijn net zoals knopen, verlies er teveel en je broek zakt af."

Mede of net dankzij zijn populariteit bij de gewone schaker werd hij in 1974 
zelfs de Voorzitter van de US Chess Federation en werd hij aanzien als de 
"Deken van het Amerikaanse schaak". 

In het volgende nummer komt een reportage met Kolty uit 1992.
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Om de schaakkwaliteiten van Koltanowski beter naar waarde te kunnen inschatten volgt er nu een 
partij die hij in 1924 speelde tegen een sterke Belg (Dunkelblum) tijdens een BLINDSIMULTAAN 
tegen 10 spelers.

George Koltanowski   -   Arthur Dunkelblum   (Antwerpen 1924)

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.0–0 Pf6 5.d4 
exd4 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-vl-+-+-%
4-+LzpP+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy

Kolty heeft voor de erg scherpe Max-Lange 
gekozen ! Geen positioneel geleuter. 

Er wordt hier met scherp geschoten waarbij 
elke mindere zet fataal kan zijn. 

6.e5 d5 een andere optie is 6...Pg4 
7.exf6  dxc4  8.Te1+  ook   8.fxg7  Tg8  9.Lg5 
Le7  10.Te1  Le6  11.Lxe7  Kxe7  heeft  zijn 
charmes. 
8...Le6 9.Pg5 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+lzP-+&
5+-vl-+-sN-%
4-+pzp-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 

9...Dd5 Zo'n dertig jaar geleden kreeg ik in de 
InterClub  hier  9...Dd7  ??  tegen.  Ik  geloofde 
eerst  mijn  ogen niet,  maar  speelde  toen snel 
10.PxLe6 en na 10...fxLe6  11.Dh5+ gaf zwart 

op omdat hij Lc5 verliest.  
10.Pc3 Df5 11.Pce4 Lb4 12.c3 dxc3 13.bxc3 
La5 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+lzP-+&
5vl-+-+qsN-%
4-+p+N+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+-zPPzP"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet.  

14.g4  een  klassieke  zet  in  dit  type  stelling. 
FRITZ rekent echter dat 14.La3 of 14.fxg7 of 
14.PxLe6 duidelijk sterker zijn. 
14...Dg6 Zwart mag de g4-pion natuurlijk niet 
slaan vanwege 14...Dxg4+ ? 15.DxDg4 LxDg4 
16.fxg7 Tg8 17.Pf6+ 
15.Pxe6 fxe6 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zppzp-+-zpp'
6-+n+pzPq+&
5vl-+-+-+-%
4-+p+N+P+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+-zP-zP"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 

16.f7+!? Met deze sluwe zet verhindert Kolty 
dat zwart kan rokeren. 
16...Kxf7  ook het iets betere 16...Dxf7  geeft 
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wit de betere kansen na 17.Pg5 en 18.Txe6+.  
17.Pg5+!  De  enige  zet  die  wit  voordeel 
verschaft. 
17...Kg8 18.Txe6 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+-+ktr(
7zppzp-+-zpp'
6-+n+R+q+&
5vl-+-+-sN-%
4-+p+-+P+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+-zP-zP"
1tR-vLQ+-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

18...Dd3!  De  enige  goede  zet.  Het  meer 
actievere 18...Td8 verliest direct na 19.De2! en 
zwart verliest zijn Dame of gaat mat. 

19.De1  Wit wil begrijpelijkerwijs liever geen 
Dames ruilen omdat hij hoopt voordeel te doen 
uit de precaire positie van Kg8.
19...Tf8 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+-trktr(
7zppzp-+-zpp'
6-+n+R+-+&
5vl-+-+-sN-%
4-+p+-+P+$
3+-zPq+-+-#
2P+-+-zP-zP"
1tR-vL-wQ-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

20.Te8  Als  blindspeler  "overzag"  Kolty  hier 
20.TxPc6  aangezien  20...bxTc6  faalt  op 
21.De6+  
20...Dd7  21.Txf8+  Kxf8  22.La3+  Pe7 
23.Td1!? Wit laat zijn g4-pion voor wat hij is 
en zet alles op stukactivatie. 
23...Dxg4+ Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-tr(
7zppzp-sn-zpp'
6-+-+-+-+&
5vl-+-+-sN-%
4-+p+-+q+$
3vL-zP-+-+-#
2P+-+-zP-zP"
1+-+RwQ-mK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 

24.Kf1 !! De keuze tussen het correcte Kf1 en 
het foute Kh1 heeft te maken met de volgende 
zet van wit. 
24...Dxg5 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-tr(
7zppzp-sn-zpp'
6-+-+-+-+&
5vl-+-+-wq-%
4-+p+-+-+$
3vL-zP-+-+-#
2P+-+-zP-zP"
1+-+RwQK+-!
xabcdefghy

Wit aan zet pakt nu uit met een 
ONGELOFELIJKE superzet. 

25.Td5!!  fenomenaal.  Terwijl  iedereen  aan 
voorzettingen met Td8+ rekent pakt hij uit met 
een  thema "verjaag  de  verdediger  van  Pd7". 
Deze zet is mogelijk gemaakt omdat hij vooraf 
koos voor  24.Kf1!  en niet  24.Kh1?.  Hij  had 
dus reeds op zet 24 de zet 25.Td5 "gezien". 

25...Dh4  26.Th5  Df6  FRITZ  rekent  dat 
26...Lxc3 hier  blijkbaar  beter  was,  maar  ook 
dan blijft wit beter staan. Diagram 



 Vlaanderen Schaakt Digitaal                        01-04-2017                                                   pagina  9

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-tr(
7zppzp-sn-zpp'
6-+-+-wq-+&
5vl-+-+-+R%
4-+p+-+-+$
3vL-zP-+-+-#
2P+-+-zP-zP"
1+-+-wQK+-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 

27.Tf5!  Zeer  mooi  en  beter  dan  27.LxPd7+ 
DxLd7  28.Tf5+ Df6  waarna zwart nog even 
kan spartelen. 
Na  de  donderslag  van  27.Tf5  gaf  zwart  op 
omdat hij ofwel veel materiaal verliest ofwel 
na 27...DxTf5?  28.DxPe7+ Kg8  29.De8+ mat 
loopt. 

Het is nauwelijks te geloven dat een mens zo'n 
partij  blind  kan  spelen,  en  dan  nog  in  een 
simultaansessie met nog 9 andere borden.

Chapeau !!

Pion Aalst viert zijn jubileum en verdubbelt prijzenpot in zijn

 19de AJUINENTORNOOI van 26 APRIL TOT 21 JUNI
   Locatie: zalen van Sint-Paulus: Botermelkstraat 63b te 9300 Aalst.

   Systeem:  9 ronden-Zwitsers - 90 minuten + 30 seconden vanaf de eerste zet - Eloverwerking.

   Speeldata: telkens op woensdag : 26 april -  3 , 10 , 17 , 24 en 31 mei -  7 , 14 en 21 juni.   

   Prijsuitreiking op woensdag 21 juni na afwerken van de laatste ronde.

   De wedstrijden vangen aan om 20 uur.

   Inschrijvingsgeld  :   20 euro + 20 euro waarborg:   

      - inschrijven  via  www.pionaalst.be/contact.php  

      - door storting op BE85 7370 1200 4906 (Pion Aalst)                     

           met vermelding “Ajuinentornooi 2017” plus stamnummer.              

   Prijzenpot:  1ste = 1000 euro, 2de = 500 euro, 3de = 300 euro, 4de = 200 euro, 5de = 150 euro. 

     Rating prijzen van telkens 150 euro voor - 1500  - 1600 - 1700 - 1800 -1900 - 2000 elo. 

  Parallel is er ook een gratis Memorial tornooi voor oud-leden en sympathisanten.

    Meer info,      deelnemerslijst, wedstrijdreglement, …   http://pionaalst.be/

http://pionaalst.be/ajuintornooi-reglement.php
http://www.pionaalst.be/contact.php
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Zie je nog een redding ?
XABCDEFGHY
8r+-+-+-tr(
7zppzpksNpzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+q+-+-%
4Q+-zP-+-+$
3+-+-+P+-#
2PzP-+-+-zP"
1+-+-tR-+K!
xabcdefghy

Een opwarmer. Zwart aan zet. 7

XABCDEFGHY
8-mk-tr-+-+(
7zpp+-+-+q'
6-+nsn-wQNtr&
5+-zp-zp-+-%
4P+PzpP+P+$
3+-+-+-+-#
2-zPP+-+RzP"
1tR-+-+LmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 8

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+r+pmk-'
6-+-tR-+pzp&
5+pzp-+-+-%
4-+-+-+-+$
3zPlzP-wq-zPP#
2-zP-+-+LmK"
1+-+Q+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 9

7 De redding is 1...b5!

8 De redding is 1.Pf8!!

9 De redding is 1.Txg6+ en 2.DxTd7

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppzp-+pvlp'
6q+-+-+p+&
5+-+-+l+-%
4-+-+-zP-+$
3+-zP-+Q+-#
2LzP-vL-+PzP"
1+-mKR+-sNR!
xabcdefghy

Wit aan zet. 10

XABCDEFGHY
8r+lwqkvlr+(
7zp-+-snp+p'
6-+p+-+p+&
5+-zp-+-+-%
4-+-zp-zP-+$
3+-sN-wQN+-#
2PzPPzP-+PzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet. 11

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+-+-+p+-'
6p+-+-+nwq&
5+pzppzPP+p%
4-+n+-+-zP$
3+-zP-+NwQ-#
2P+-+R+P+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 12

10 De redding is 1.g4!!! want 1.Dd5?! Le6! 

11 De redding is 1.Pe4!! (dreigt 2.Pf6#)

12 De enige redding is 29...Df4! 
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 Positionele stellingen
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-wqlzppvlp'
6-+nzp-snp+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+PzP-+$
3+-+PvLN+P#
2-zPL+Q+P+"
1tR-+N+RmK-!
xabcdefghy

Kies uit 1.TxTa8 of 1.Pc3.

Na 1.TxTa8?!   TxTa8   is zwart baas op de open 
a-lijn en moet wit Pd1 nog activeren wat dus 
duidelijk 2 positionele voordeeltjes zijn voor 
zwart.
Met het betere 1.Pc3! activeert wit zijn stuk en 
blijft hij de a-lijn betwisten waardoor het 
voordeel van zwart minder groot is.

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+-+p+p'
6-snn+p+p+&
5+-+pzP-+-%
4-+pzP-+Q+$
3+-zP-+N+-#
2PzPL+-zPPzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Als we de pionnenstructuur bekijken zien we 
dat er veel witte pionnen op zwart staan en 
veel zwarte pionnen op wit in deze gesloten 
stelling. Op basis daarvan kunnen we afleiden 
wat goede en wat slechte lopers zijn. Lc1 is 
"slecht" en Lf8 is "goed".
Met 1.Lg5  !   kan wit een gunstige loperruil 
"slecht tegen goed" uitlokken met 1...Le7 of 
anders moet zwart 1...Dc7 2.Lf6 aanvaarden 
waarna hij in een ijzeren greep zit. 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zppzp-+-+-'
6-+-+-+k+&
5+-+-+pzp-%
4-+PzP-vl-zp$
3zP-+-+P+-#
2-+-+rzPKzP"
1+R+-+N+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Zwart verbetert zijn stelling met 1...h3+! 
waarop wit moet kiezen tussen 

- 2.Kxh3 Txf2 of
- 2.Kg1 b6 

en in beide gevallen geraakt wit in een 
verkrampte stelling waarbij snel foutjes 
kunnen gemaakt worden.

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+pzp-+pzpp'
6p+nvl-sn-+&
5+-+pzp-+-%
4P+-+-+l+$
3vLPsN-zPNzP-#
2-+PzPLzP-zP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.
Is 1...LxLa3 goed of slecht ? Motiveer.

Het is een eerder goede zet en het belangrijkste 
argument om 1...LxLa3 als goed te 
bestempelen is dat wit na 2.TxLa3 zijn toren 
op een verkeerde plek heeft staan en dat hij 
daar bovendien Niet Verdedigd staat wat zwart 
eventueel toelaat om daar later voordeel uit te 
halen. Naar alle waarschijnlijkheid zal wit zijn 
Ta3 dan terug naar a1 moeten spelen en heeft 
hij dus tempo-verlies geleden.
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SCHAAKVAKANTIE IN OOSTENRIJK!! 
15 juli t/m 22 juli en 19 augustus t/m 26 augustus 

Kennismakingsaanbieding € 279.00 voor 8 dagen incl. ontbijtbuffet! 
 

Beste schakers, 
 

Ik wil mij even voorstellen, mijn naam is Ko Scheurer en ik ben lid van schaakclub Krommenie. 
Tevens ben ik in het bezit van een 3 sterren hotel in het prachtige wandelvakantie-dorp Tauplitz in 
Oostenrijk, waar we al jaren bridgeweken organiseren. 
 

Maar dit jaar willen we iets leuks en bijzonder doen: We organiseren een schaaktoernooi in 
Tauplitz op 15-22 juli en 19-26 augustus en willen zoveel mogelijk schakers daarvoor uitnodigen. 
 

Zomer-schaakvakantie: Schaken en wandelen in de prachtige natuur van Salzkammergut, de 
longen van Oostenrijk, één van de mooiste wandelgebieden van Oostenrijk. In de winter een 
prachtig ski paradijs, het hotel ligt aan de piste en naast de lift. Een bijzondere schaakweek waar u 
overdag heerlijk kunnen genieten van de prachtige omgeving en ‘s avonds een 7-rondig 
schaaktoernooi kunt spelen. Speeltempo 1 uur 40 met toevoeging van 10 sec. per zet bedenktijd 
per persoon.  Er worden ook leuke prijsjes beschikbaar gesteld door het hotel. 
 

Je verblijft 7 nachten in een comfortabel panorama hotel in een gezellig bergdorp, met prachtig 
uitzicht over het dal en de rondom liggende bergen.  
 

Kennismakingsaanbieding: 8 daagse schaakweek voor € 279.00, inclusief uitgebreid 
ontbijtbuffet. (Eénkamertoeslag € 56.00) Toeristentax €1.50 p.p.p.d. Kinderen t/m 14 jaar 
50% korting. 
 

Met het naast ons gelegen restaurant Schwaiger onderscheiden met 'ster Steiermark Kulinair' 
hebben wij een aantrekkelijke overeenkomst gesloten waar u voor  € 14.00 een heerlijke 3-gangen 
keuzemenu kunt nuttigen. 
 

Ben je geïnteresseerd in dit leuke schaaktoernooi in Oostenrijk, van 15 juli t/m 22 juli en 19 t/m 26 
Augustus, dan horen we dat graag. 
 

Aanmelden kan per e-mail aan jacscheurer@yahoo.com 
Wij hopen u te mogen begroeten in het mooie Tauplitz! 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Ko Scheurer 
Hotel Sonnenuhr (Zoover hotelbeoordeling 8.9) 
Tauplitz 76 Oostenrijk www.sonnenuhr.at     
Tel. Nederland: 075-6402928 of 06-25325276 

http://www.sonnenuhr.at/
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Maak geen fouten

XABCDEFGHY
8r+l+qtrk+(
7zp-zp-vl-zpp'
6-+pzp-+-+&
5+-+-zp-+n%
4-+-+P+-+$
3+PsN-+N+P#
2P+P+-zPP+"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy
F1: Kies uit 1.Pd5 of 1.Kh1 of 1.Pe2
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+p+-+-vlp'
6-+pzp-+p+&
5zp-+-zpp+-%
4-+P+P+n+$
3+-sNP+-zP-#
2PzP-vL-zPLzP"
1+R+Q+RmK-!
xabcdefghy

F2: Kies uit 1.h3 of 1.f3 of 1.Pa4
XABCDEFGHY
8-+rwqr+k+(
7zp-zp-+pvlp'
6Pzp-+-snp+&
5+P+Pzp-+-%
4-+P+P+l+$
3+-+LwQ-+-#
2-vL-sN-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

F3: Kies uit 1...Ld7 of 1...Pd7 of 1...Ph5

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-zpp+-+-%
4-+-zP-vL-+$
3+-sN-+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

F4: Kies uit 1...cxd4 of 1...Pc6 of 1...Le7
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppzpl+pzpp'
6-+nzp-wqn+&
5+-vl-+P+-%
4-+-sNP+-+$
3+-zP-vL-+-#
2PzP-wQL+PzP"
1tRN+-+RmK-!
xabcdefghy

F5: Kies uit 1...Ph4 of 1...Pge5 of 1...Pge7
XABCDEFGHY
8-mk-tr-vl-tr(
7zppzp-+pzp-'
6-+q+-+-+&
5+-+-sn-+-%
4-+-+-+Qzp$
3+-zP-vL-+-#
2PzPKsN-zPPzP"
1+-+R+-+R!
xabcdefghy
F6: Kies uit 1.Pf3 of 1.De4 of 1.Df5
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F1: Het verrassende 1.Pd5 is een sterke optie omdat er na 1...cxPd5?  2.Dxd5+  en 
3.DxTa8 kan volgen.
Met 1.Kh1 doet wit weinig kwaad, maar niets positiefs voor zijn stelling.
Fout is 1.Pe2? omdat wit door deze zet Pf3 plotseling Nul Verdedigd zet want de 
verdediging door Dd1 is nu onderbroken. Zwart kan daar dan van profiteren met 
1...Lxh3! wat zuivere pionwinst betekent (2.gxLh3 TxPf3). 

F2: De foute zet is 1.f3? wegens 1...Db6+  2.Kh1 Pf2+ en kwaliteitsverlies.

F3: De foute zet is 1...Pd7 omdat er dan 2.h3! volgt en Lg4 gaat verloren bij gebrek 
aan vluchtvelden.

F4: Na 1...cxd4 of 1...Le7 is er geen tactische afstraffing.
Na 1...Pc6? volgt echter 2.Pb5! en zwart komt in grote problemen op veld c7.

F5: Na 1...Ph4?    2.g3   verliest zwart een stuk.
Na 1...Pge5??    2.Lg5!   verliest zwart veel materiaal als wit het goed speelt. Er 
volgt dan bijvoorbeeld 2....PxPd4 en nu 3.cxPd4! en zwart verliest materiaal. 
Natuurlijk geen 3.LxDf6?? wegens 3...Pfd3++  4.Kh1 PxDd2 en zwart wint !!.
Vandaar dat 1...Pge7 nodig is omdat dit de enige zet is die materiaalverlies kan 
vermijden (2.Lg5?! De5 of 2...PxPd4).

F6: Zowel het verrassende 1.Pf3!? (dreigt mat met TxTd8) als 1.Df5 zijn goed.
De blunder is evenwel 1.De4?? omdat wit nu zijn Dame Nul Verdedigd zet en 
zwart dit mooi met 1...TxPd2+  2.TxTd2 DxDe4+ kan uitbuiten (= thema 
"uitschakelen verdediging"). 
Merk op dat het slaan 2...DxDe4 met schaak is, want anders zou het 3.Td8# 
worden. Het zit hem in de kleine details ....

Rokade Rapid Chess 2017
te Westerlo op zaterdag 15 april, 14u00 - 18u00

     - Spelers worden ingedeeld in groepen van 8 volgens ELO. 
       Je speelt dus een hele namiddag tegen spelers van gelijke sterkte.

     - 15' QPF - 7 ronden  -  10€ voorinschrijving.

     - In iedere groep zijn geldprijzen te winnen. 1 op 4 heeft prijs!

     - Voor de jeugd worden aparte reeksen voorzien.

Inschrijven en meer informatie: 
   http://www.rokadewesterlo.be/rapid-chess  

http://www.rokadewesterlo.be/rapid-chess
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Eindspel met lopers
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-mk-zpp+-'
6-+-zp-vl-zp&
5+-+P+Pzp-%
4-+-+P+P+$
3+p+K+-+P#
2-+-vL-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart ziet dat er nu 1.Lc3 LxLc3  2.KxLc3 
kan volgen met een moeilijk in te schatten 

eindspel en biedt daarom remise aan. Had jij 
dit ook gedaan met zwart ? 

Met de vraagstelling is er natuurlijk al één en 
ander verraden en dus ben je hopelijk kritisch 
genoeg geweest.  Na 1.Lc3?? wint zwart 
immers met 1...b2!  2.Kc2 LxLc3 en einde 
partij. Het remise voorstel van zwart is dan 
ook een echte blunder.

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

Zwart aan zet.

Zwart kan met 1...Kxd4!    2.c6 La6  3.c7 Ke5   
4.c8D LxDc8  5.LxLc8 remise maken door nu 
gewoon met zijn Koning op h8 te gaan staan 
omdat wit enkel een randpion heeft en de 
verkeerde loper om zijn promotie af te 
dwingen.

XABCDEFGHY
8-+-+-vl-+(
7+-+-+k+-'
6pzp-+-zp-+&
5+-zpPzpKzp-%
4P+P+-+P+$
3+P+-+P+-#
2-+-+-vL-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Wit heeft een goede loper en zwarte een 
slechte. De stelling van zwart lijkt echter 
hermetisch afgesloten.
Wit breekt ze open met 1.a5!   bxa5   (b5? 
2.cxb5 axb5  3.a6 en deze pion promoveert) 
2.Le1 en wit wint zijn tijdelijk geofferde pion 
direct terug en zijn goede loper krijgt toegang 
tot de zwarte stelling met zeer goede kansen 
voor wit.
Merk op dat 1.Le1? te traag is vanwege 1...a5!

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

Wit aan zet.

Wit moet pion a3 tijdig afstoppen en hij moet 
hier nu 1.Kc3 spelen want het alternatief 
1.Kc1?? verliest omdat zwart dan pion a3 laat 
staan en doordat Le4 veld b2 controleert kan 
Kc1 enkel passief toekijken en heeft Ke7 vrij 
spel op de Koningsvleugel.
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Vlaams Schoolschaakkampioenschap 2017 in Oostende  

Op zaterdag 18 maart was het weer zover. Alle schoolschakers trekken met de hoogste 
verwachtingen richting Vlaams Schoolkampioenschap. 
Deze keer was "the place to be", de mooi badstad Oostende.

In de reeks 1e tot 3e leerjaar namen er 16 ploegen deel.
Die 16 ploegen kwamen uit 9 verschillende scholen, waarbij de 
school St-Pieters Turnhout met 5 ploegen !! de kroon spande. Het 
was ook deze school die het kampioenschap won, net voor St-Jan 
St-Amandsberg. 

In de reeks Lager Onderwijs namen er zomaar eventjes 74 
ploegen à 4 spelers deel of  296 jonge enthousiastelingen. De 
Kampioen werd SFB Melle, gevolgd door St-Pieters Turnhout en 
Albertstraat Beerse. 

In de reeks Secundair Onderwijs zagen we 19 ploegen aan de 
start wat dus goed is voor 76 deelnemers. Hier zwaaide Oost-
Vlaanderen de plak met als Kampioen St-Paulus Gent, gevolgd 
door OLV Ten Doorn Eeklo en St-Lievens Gent.

De organisatie in handen van KOSK had het uiteraard niet 
makkelijk met dit grote aantal deelnemers (444 toekomstige 
kampioenen van verschillende leeftijden). Na afloop van het 
toernooi werden er dan spijtig genoeg ook enkele vandalenstreken 
vastgesteld.

De volledige eindstanden en leuke foto's van dit grootse evenement 
kan je terugvinden op de website "schaken op school".

--------------------------------------------

Een schaakmeester overleed - enige tijd later hoorde een vriend van hem zijn stem :
"Hoe is het daar waar je nu bent," vroeg hij

"Wat wil je eerst horen, het goede nieuws of het slechte nieuws."
"Vertel me eerst het goede nieuws."

"Nou, het is echt de hemel hier. Er zijn hier veel schaaktoernooien. 
Morphy, Alekhine, Lasker, Tal, Capablanca, Botvinnik zijn allemaal hier en je  

kunt tegen ze spelen."
"Fantastisch!" zei de vriend, 

"En wat is het slechte nieuws?"
"Je speelt op zaterdag met zwart tegen Capablanca "

“Oh nee, dat meen je niet?!” 
“Nee hoor sorry, ik wou je niet doen schrikken, 

het was een 1 april grap . . . .  je hebt namelijk wit!”  J  J

mopje ingezonden door Ben Dardha

VSF-Kampioenschap 25-28 mei te Gent

VSF-Kampioenschap 25-28 mei te Gent
VSF-Kampioenschap 25-28 mei te Gent


