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Summiere toernooi-kalender 2018
22 Sep BK Blitz 2018

www.skdworp.be
Huizingen

13 Okt 1e ronde VSF-Beker
 hier inschrijven

VSF-mededelingen
1. Data VSF-Beker Rapid : 13 Okt - 21 Nov - 15 Dec - 19 Jan - 16 Feb - 23 Mar.
Er wordt gespeeld in ploegen van 4 en er zijn 3 reeksen: "Open,  <2000 en <1700". 
Deelname is gratis. Reglement en inschrijven tot 30 Sep 2018 doe je hier.

2. Op de Algemene Vergadering VSF van 13 Okt 2018 worden nieuwe VSF-
bestuurders verkozen. Kandidatuur VSF-bestuurder indienen voor 30 Sep bij VSF 
Voorzitter Bart van tichelen@telenet.be en VSF Secretaris mathiashenderick@gmail.com.

3. VSF Participation Reward is een nieuwe wedstrijd die de deelnames aan 
tornooien bij VSF-clubs moet stimuleren. Per deelname krijg je afhankelijk van het 
tornooi 1 of meer deelname punten.  Er zijn 10 geldprijzen van 100€ te winnen.

4. VSF sluit jaarlijks een contract af voor de aanmaak VSD.  Kandidaturen voor 
VSD-2019 voor 10 oktober bij Voorzitter VSF met een proefnummer en voorwaarden

5. Verzekering instapschakertjes : Elke club kan haar beginnende schakertjes 
verzekeren door ze direct aan te sluiten bij VSF voor 3 € per seizoen. Doe het via: 

https://docs.google.com/forms/d/18sxcidWYYfiIwK7Mvf8vfuNDsEyRETAnD4EL30Hsynw/viewform?usp=send_form

Wist je dat ....

      Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie

- je jouw club of een verdienstelijk iemand in de VSD-kijker kan zetten ? 

- je op de website FIDE engelstalige schaakartikels kan bekijken geschreven door 
grootmeesters.   Ga naar http://trainers.fide.com/surveys.html.

- de verschenen VSD-nummers nu ook beschikbaar zijn in een copy-boekje formaat.
Eén jaargang bestaat uit 4 copy-boekjes (elk bevat telkens 5 of 6 VSD-nummers). 
Kostprijs (voorbereiding - copieren - opsturen) = 20€/jaargang (2015-2016-2017).

http://www.skdworp.be/
http://trainers.fide.com/surveys.html
https://docs.google.com/forms/d/18sxcidWYYfiIwK7Mvf8vfuNDsEyRETAnD4EL30Hsynw/viewform?usp=send_form
mailto:mathiashenderick@gmail.com
file:///C:/Users/JG/Documents/Schaken/Vlaanderen%20schaakt%20digitaal/VSD%202018-16/Bart%20van%20tichelen@telenet.be
https://docs.google.com/document/d/1tnf57Cdpgij-CUTjsLJSSdY_l30681azCyJTuJzaWbo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tnf57Cdpgij-CUTjsLJSSdY_l30681azCyJTuJzaWbo/edit?usp=sharing


 Vlaanderen Schaakt Digitaal                        15-09-2018                                                   pagina  3

Waarom niet ? (makkelijk)
XABCDEFGHY
8-+-tr-mk-+(
7zp-zp-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+pzp-zP-+-%
4-+-sn-zPP+$
3+-vLPmK-+-#
2P+-+-+-zP"
1+-+-+-tR-!
xabcdefghy

Waarom niet 1.Ke4 ? (makkie) 1

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7zpp+-+p+p'
6-+n+pzpq+&
5+-vl-+-+-%
4R+-+-+-+$
3+QzP-+N+-#
2-zP-+LzPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Lb6 ? 2

XABCDEFGHY
8-mk-tr-vl-tr(
7zppzpq+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-zPp+-+l%
4-zP-zP-+-+$
3+-+-vLN+P#
2P+-+LzPP+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Pxb4 ? 3

1  Wegens 1...Pd2 en stukverlies.

2  Wegens 2.DxLb6!! en stukverlies.

3  Wegens 2.Pe5! en zwart verliest Lh5.

XABCDEFGHY
8-tr-tr-+k+(
7+pzp-+pzp-'
6-+-+-sn-zp&
5+-vl-zp-+-%
4p+PzpP+-+$
3zPl+P+-sNP#
2-zP-vL-zPPsN"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Waarom niet 1.0-0 ? 4

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-+(
7+p+l+pzp-'
6p+p+-+-zp&
5+-+PtrPzPQ%
4-zPLzp-vl-+$
3zP-+P+-+-#
2-+P+-+-zP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1.Dxf7 ? 5

XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7+L+-+-zp-'
6p+-zp-+p+&
5+-+Nvl-sn-%
4-+-+P+-tr$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+-+-zP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Txh2 ? 6

4  Wegens 1...Lc2 en pionverlies.

5  Wegens 1...Txf5 en na 2.Dh5 (Dxg7) Txg5+ 
.    verliest wit de Dame.

6  Wegens 2.Lc6+ Kd8  3.Tf8 mat.
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Vorige maand ging het Internationaal toernooi Brugse Meesters door van 12 tot 16 augustus. 
De mooie toeristische locatie zal tal van buitenlandse schakers wel bekoord hebben want er waren 
(verrassend genoeg ?) meer buitenlanders dan Belgen op dit toernooi.

Hierbij een verslagje van de toernooi-organisatie.

Brugse Meesters 2018
Geert Bailleul

Diegene van de organisatoren die enkele maanden 
geleden zou voorspeld hebben dat er meer dan 200 
deelnemers zouden zijn tijdens deze 4de editie van het 
toernooi, zou ogenblikkelijk gek verklaard geweest 
zijn.

Onverhoopte indrukwekkend cijfers bij het begin van 
het toernooi: 220 deelnemers uit 32 verschillende 
landen (61deelnemers meer dan vorig jaar), 116 
buitenlandse deelnemers tegenover “slechts” 104 
Belgen, 34 titelhouders… Goe bezig!

Vooral de grote groep Chinese deelnemers, samen met 
de groep Indiërs, was opvallend. 

Net zoals de voorbije jaren was het toernooi daarom 
een uitgelezen mogelijkheid voor normjagers én voor 
opkomend jeugdtalent om hier en daar de scalp van 
een sterke speler te veroveren.
Ook de winnaar van vorig jaar, het Nederlandse 
topjeugdtalent Lucas Van Foreest, inmiddels IGM 
geworden, was van de partij om zijn titel te 
verdedigen.
Hij was daardoor één van de grote favorieten voor de 
eindoverwinning én voor de geldprijs van 1200 euro.
Dit jaar echter liep het voor Lucas niet zo vlot als vorig jaar. Door een belangrijk verlies in de 
laatste ronde tegen IGM Wang Yunguo uit China, eindigde Lucas op een gedeelde 7de plaats met 
6,5/9.

De eindoverwinning was dit jaar voor IGM Oleg Korneev (van Russische afkomst maar nu 
spelend onder de Spaanse vlag), gedeeld met de Chinees IGM Wang Yunguo, beiden met 7,5/9.
Vermeldenswaardig is nog de sterke prestatie van de 15-jarige (Frans-Belgische) Mark Ouaki die 
met een rating van 1592 op een gedeelde 15de plaats eindigde met 6/9.

Groot gespreksonderwerp dit jaar was de toepassing van het Versneld Zwitsers paringssysteem voor 
het opmaken van de paringen gedurende de eerste 5 ronden.
Voor veel schakers was dit totaal onbekend terrein waardoor een belangrijke extra taak van de 
arbiters er in bestond om daarover heel veel vragen te beantwoorden.
Uiteindelijk waren heel weinig deelnemers echt misnoegd over dit systeem.

Na de prijsuitreiking werden er veel afspraken gemaakt voor volgende jaar.
Velen zullen terugkomen!

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

Alle toernooi-informatie vind je op http://www.brugsemeesters.be/
De beste Belg werd uiteindelijk Steven Geirnaert met 6,5 op 9 op een gedeelde 7e plaats. 
VSD heeft Steven daarom gecontacteerd voor een kort interview.
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IM Steven Geirnaert   (°1984)  
Steven geeft een interview

Dag Steven, vertel eens iets over je schaakcarrière.
Op mijn 4 à 5 leerde ik schaken van mijn oudere broer en 
toen ik net 7 geworden was stuurde mijn moeder me naar 
de schaakclub. Twee jaar later, en twee maand na haar 
overlijden, speelde ik mijn eerste externe jeugdtoernooi 
mee, en werd ik zo kampioen tot 10 jaar van de provincie 
West-Vlaanderen. Hierna begon ik allerlei jeugdtoernooien 
mee te spelen, en begon ik via de lokale bibliotheek ook de 
schaakboeken van Max Euwe te lezen. Als kind heb ik een 
aantal schaakleraars gehad, maar van mijn 12 tot mijn 15 
kreeg ik (samen met oa teamgenoot Bart Michiels) ook les 
van Rob Brunia, bekend van de stappenmethode. Daarna 
ben ik veel gaan samen spelen met Tom Piceu en heb ik me 
zwaar gestort op de Engelstalige schaakliteratuur. 
Op mijn 14de passeerde ik een eerste keer voorbij de 2000 
elo. Dat was een erg spectaculaire stijging van 413 
elopunten op 1 lijst! 
Ik heb 5 Belgische jeugdtitels, maar uit mijn jeugd was toch 
vooral het moment dat ik open Nederlands jeugdkampioen 
werd in 2001 het hoogtepunt. 
Fidemeester werd ik rond mijn 19e en daarna heeft het 
ongeveer 8 jaar geduurd voor ik eind 2011 aan de IM-
vereisten voldeed. 
Qua toernooioverwinningen heb ik weinig vermeldenswaardig behaald, mijn winst van het Open 
van Leuven in 2013 is denk ik mijn grootste. Qua partijen heb ik mijn beste remise behaald tegen 
Grischuk tijdens de Europacup in 2015, en mijn beste overwinningen zijn die tegen Bok (2015) en 
Sokolov (2018) in onze Nationale Interclub.

Wat zijn je vooruitzichten ?
Wat betreft mijn actuele situatie is het wel zo dat ik de bewuste keuze heb gemaakt om wat minder 
te gaan schaken. Ik ben 3 maand geleden van werk veranderd, nu werk ik in Kontich en zijn mijn 
dagen veel onregelmatiger. Momenteel kom ik dan ook nog amper aan trainen voor het schaken toe, 
en daarom ook dat het relatieve succes van de Brugse Meesters onverwacht kwam.

Heb je enkele trainingstips voor ons ?
Qua trainingstips vind ik tactiektraining op chesstempo nog steeds het beste. Het is ook belangrijk 
om een goed competitieritme aan te houden: tegen voldoende gevarieerde en sterke spelers spelen; 
niet te veel partijen en niet te weinig. Competitie spelen, maar ook toch minstens 2 toernooien per 
jaar. En jaarlijks een speelpauze inlassen van minstens een 3-tal weken, maar nooit langer dan twee 
maand. En natuurlijk is het belangrijk om na alle partijen een post mortem te houden,  en nadien 
nog in te geven met een engine. Eén van mijn typische spreuken is dat het in het schaakspel niet de 
bedoeling is om goed te spelen, maar gewoon om iets minder slecht te spelen dan de persoon voor 
je. En als je niet beter kunt spelen dan de tegenstander, zorg dan dat je sneller speelt. Snelheid is 
belangrijk. 

Een anekdote om af te sluiten ?
Leuke anekdotes… het eerste jaar dat ik in de schaakclub zat verloor ik alles tegen iedereen, 
behalve tegen één iemand van ongeveer mijn leeftijd. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat als dat 
ene kind toen niet in de schaakclub had gezeten, ik nooit was blijven schaken.
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Steven Geirnaert : 2 partij-analyses
Geirnaert Steven - Dardha Daniel
Brugse Meesters 2018 Brugge (6.11), 14.08.2018
1.e4  c5  2.Pf3  Pc6  3.d4  cxd4  4.Pxd4  e5?! 
Diagram 

XABCDEFGHY
8r+lwqkvlntr(
7zpp+p+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-sNP+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmKL+R!
xabcdefghy

aan  deze  zet  4...e5  (diagram)  is  een  reukje 
volgens  de  theorie  alhoewel  FRITZ  er  geen 
graten in ziet. De mainstream is 4...Pf6 5.Pc3 
en nu pas 5...e5 om de normale Sveshnikov te 
bereiken. 
5.Pb5  d6  6.c4  deze  zet  had  niet  mogelijk 
geweest  na  de  normale  Sveshnikov  4...Pf6 
5.Pc3.  Wit  had  hier  nu  natuurlijk  met  6.Pc3 
Pf6 naar de echte Sveshnikov kunnen sturen. 
6...Le7 7.Ld3 Le6 8.0–0 a6 9.P5c3 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wqk+ntr(
7+p+-vlpzpp'
6p+nzpl+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+P+P+-+$
3+-sNL+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvLQ+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

9...Lg5!?  een  opmerkelijke  zet.  Zwart 
verspeelt  een  tempo-zet  om  zijn  "slechte" 
loper af te ruilen voor de "goede" Lc1 omdat
Pc6 zo een betere toegang kan krijgen tot veld 
d4.  Indien  wit  nu  Lg5  niet  afruilt,  staat  die 
Loper daar toch iets actiever dan op e7. 

10.Pd2 Pf6 11.b3  wit  wil  Lc1 via  de kleine 
diagonaal (c1–a3) activeren.  
11...0–0 12.Lb2 Pd4 13.Pd5 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+p+-+pzpp'
6p+-zplsn-+&
5+-+Nzp-vl-%
4-+PsnP+-+$
3+P+L+-+-#
2PvL-sN-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet.

Onze wereldkampioen Blitz (U14) dacht hier 
heel  lang  na  (15  min)  en  opteerde  voor 
13...Pxd5 terwijl de ontwikkelingszet 13...Tc8 
een toch iets meer logische zet lijkt. 
14.exd5 Lf5 15.Lxf5 Pxf5 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+p+-+pzpp'
6p+-zp-+-+&
5+-+Pzpnvl-%
4-+P+-+-+$
3+P+-+-+-#
2PvL-sN-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Hoe evalueer je deze stelling ?

Positioneel  staat  wit  op  basis  van  de 
pionstructuur  en  "goede"  versus  "slechte" 
Loper toch wel iets beter. Bij wit controleren 
de pionnen namelijk de witte velden, en Lb2 
de  zwarte,  terwijl  er  bij  zwart  nauwelijks 
iemand is die de witte velden kan verdedigen. 
16.Pe4 wit activeert zijn paard. Niet direct met 
de bedoeling van Lg5 te slaan, maar meer om 
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druk  te  zetten  op  d6  en  eventueel  c4-c5  te 
ondersteunen.  
16...Le7 17.a4 wit kan hier ook 17.c5!? spelen 
want na 17...dxc5  18.Lxe5 blijft wit iets beter 
staan door zijn actief opgestelde stukken. 
17...b5 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+-+-vlpzpp'
6p+-zp-+-+&
5+p+Pzpn+-%
4P+P+N+-+$
3+P+-+-+-#
2-vL-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 

18.c5 dxc5 19.Lxe5  Wit heeft nu een vrijpion 
op d5 geforceerd. De hamvraag is nu of dit een 
sterke of een zwakke vrijpion is. M.a.w., zal 
wit  hem kunnen opspelen en zo voor gevaar 
zorgen, of wordt het een zorgenkindje dat hij 
op allerlei manieren zal moeten verdedigen.

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+-+-vlpzpp'
6p+-+-+-+&
5+pzpPvLn+-%
4P+-+N+-+$
3+P+-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 

19...f6?  een foute  zet  die  de  verdediging  nu 
zeer  moeilijk  maakt  omdat  Le7  nu  bijna 
gevangen zit  en  via  d5-d6 dreigt  verloren te 
gaan.  De  betere  zet  was  hier  19...Te8  wat 
bewegingsruimte aan Le7 laat  en een Toren-
zicht op Le5 en Pe4 geeft.  
20.Lf4 Tf7? een tweede fout op rij. Zwart lijkt 

wel uitgeteld en komt nu in een erg passieve 
stelling terecht. Diagram

XABCDEFGHY
8r+-wq-+k+(
7+-+-vlrzpp'
6p+-+-zp-+&
5+pzpP+n+-%
4P+-+NvL-+$
3+P+-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 

21.d6! voorwaarts marche ! Wit moet nu enkel 
zien  dat  hij  de  ver  opgespeelde  soldaat  kan 
blijven ondersteunen. 
21...Lf8 22.axb5 axb5 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wq-vlk+(
7+-+-+rzpp'
6-+-zP-zp-+&
5+pzp-+n+-%
4-+-+NvL-+$
3+P+-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 

23.Dd5! mooi, wit verovert zo niet enkel de a-
lijn  waarna  hij  misschien  ooit  kan 
binnendringen op a7, maar bovendien staat Tf7 
nu gepend wat  zwart  in grote problemen zal 
brengen.
23...Txa1 24.Txa1 Pd4 
Diagram 
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XABCDEFGHY
8-+-wq-vlk+(
7+-+-+rzpp'
6-+-zP-zp-+&
5+pzpQ+-+-%
4-+-snNvL-+$
3+P+-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 

25.Ta7!  wit  negeert  25...Pe2+  en  26...PxLf4 
want hij dreigt nu veel sterker DxTf7+. 
25...De8 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+qvlk+(
7tR-+-+rzpp'
6-+-zP-zp-+&
5+pzpQ+-+-%
4-+-snNvL-+$
3+P+-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 

26.d7! 26...Dd8 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-wq-vlk+(
7tR-+P+rzpp'
6-+-+-zp-+&
5+pzpQ+-+-%
4-+-snNvL-+$
3+P+-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 

27.Pd6! en  weer  dreigt  er  onweer  op  f7. 
27...Lxd6 28.Lxd6 en zwart gaf op omdat het 
materiaalverlies via Ta8 niet te pareren valt.

En dan nu eentje uit de laatste ronde.
Boffa Mauro - Geirnaert Steven
Brugse Meesters (9.9), 16.08.2018
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.e3 0–0 5.Pge2 
c6 6.a3 La5 7.Pg3 d5 8.cxd5 exd5 9.Ld3 Te8 
10.b4 Lc7 11.f3 Lf4 12.Kf2 Ld6 13.Ld2 b6 
14.Tb1 Pbd7 15.Pf5 Lf8 16.Tf1 g6 17.Pg3 h5 
18.Kg1 h4 19.Pge2 Ph5 20.Dc2 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+lwqrvlk+(
7zp-+n+p+-'
6-zpp+-+p+&
5+-+p+-+n%
4-zP-zP-+-zp$
3zP-sNLzPP+-#
2-+QvLN+PzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

 Waarom nu niet 20...Lh6 met druk op e3 ?

Omdat  er  na  20...Lh6?   21.Lxg6!  volgt 
vandaar dat zwart 20...Lg7 speelt. Diagram 

XABCDEFGHY
8r+lwqr+k+(
7zp-+n+pvl-'
6-zpp+-+p+&
5+-+p+-+n%
4-zP-zP-+-zp$
3zP-sNLzPP+-#
2-+QvLN+PzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 

21.b5!?  Wit probeert  het  spel te  maken daar 
waar hij sterker staat. 
21...c5!? een pionoffer voor tegenspel. 
22.Pxd5 Lb7 Diagram 
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XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zpl+n+pvl-'
6-zp-+-+p+&
5+PzpN+-+n%
4-+-zP-+-zp$
3zP-+LzPP+-#
2-+QvLN+PzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 

23.Pdc3 een moeilijke keuze. FRITZ oordeelt 
na enig rekenwerk dat 23.Le4 toch beter is.
23...cxd4 24.exd4 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zpl+n+pvl-'
6-zp-+-+p+&
5+P+-+-+n%
4-+-zP-+-zp$
3zP-sNL+P+-#
2-+QvLN+PzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

24...Pf8!? met verhoogde druk op d4.     25.d5
XABCDEFGHY
8r+-wqrsnk+(
7zpl+-+pvl-'
6-zp-+-+p+&
5+P+P+-+n%
4-+-+-+-zp$
3zP-sNL+P+-#
2-+QvLN+PzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

25...Tc8  natuurlijk  geen  25...Lxd5?  wegens 
26.PxLd5 DxPd5  27.Le4 en kwaliteitsverlies. 
Zwart kon natuurlijk wel opteren voor 25...Pd7 
(terug)  en  26...Pc5  of  het  klassieke  25...h3, 
maar  de  stukontwikkeling  Tc8  is  de  meest 
logische aanpak. De "Toren tegenover Dame" 
kan bijna nooit slecht zijn. 
26.Da2  uit de penning en verdedigt pion d5. 
Diagram 

XABCDEFGHY
8-+rwqrsnk+(
7zpl+-+pvl-'
6-zp-+-+p+&
5+P+P+-+n%
4-+-+-+-zp$
3zP-sNL+P+-#
2Q+-vLN+PzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 

26...Txe2!  het lijkt  wel een overval bij  klaar 
lichte  dag.  De  pointe  is  dat  Da2  nu  in 
moeilijkheden komt. 
27.Pxe2  Lxd5  28.Tb3  het  enige  om Dame-
verlies te vermijden. Zwart heeft vanaf nu de 
betere  stelling.  Hij  heeft  nu  immers  zijn 
"geofferde kwaliteit"  en zijn verloren (?) d5-
pion terug gewonnen en bovenop heeft hij het 
initiatief veroverd. 
28...Pe6  die  kwaliteit  slaan  kan  straks  nog 
altijd.  Eerst  bijkomende  stukken  activeren 
denkt zwart.        29.Lb4 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+rwq-+k+(
7zp-+-+pvl-'
6-zp-+n+p+&
5+P+l+-+n%
4-vL-+-+-zp$
3zPR+L+P+-#
2Q+-+N+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 
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29...Pd4!  daar  heb  je  hem.  Dit  paard  dat  2 
zetten terug nog hopeloos op f8 stond, wordt 
nu een gevaarlijke aanvaller want Tb3 dreigt 
gewoon verloren te gaan. Diagram 

XABCDEFGHY
8-+rwq-+k+(
7zp-+-+pvl-'
6-zp-+-+p+&
5+P+l+-+n%
4-vL-sn-+-zp$
3zPR+L+P+-#
2Q+-+N+PzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

 Kies uit 30.PxPd4 of 30.Pc1. 

30.Pc1  wit  heeft  goed gezien  dat  30.PxPd4? 
faalt op 30...LxPd4+ 31.Kh1 Pg3+!  32.hxPg3 
hxg3 en de dreiging 33....Dh4+ is beslissend. 

30...Pxb3  31.Pxb3  Lxb3  32.Dxb3  Ld4+ 
33.Tf2  op  33.Kh1  volgt  natuurlijk  weer 
33...Pg3+  34.hxPg3 hxg3 en 35...Dh4+.
33...Tc1+ 34.Lf1 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-wq-+k+(
7zp-+-+p+-'
6-zp-+-+p+&
5+P+-+-+n%
4-vL-vl-+-zp$
3zPQ+-+P+-#
2-+-+-tRPzP"
1+-tr-+LmK-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 

34...Pg3! en wit gaf op. 0–1

Belgisch Kampioenschap blitz 2018
5de Memorial Patrick Debast

op zaterdag 22 sep om 13u30 
aanmelden voor 13u00

in Provinciaal Domein Huizingen
Toreylaan 100, 1654 Huizingen

  13 ronden - 5 min - FIDE-verwerking

   Inschrijfgeld: 10€     + 2€ ter plekke
                             5€    jeugd-20, WIM, FM en gratis voor IM, (W)GM

   Inschrijven tot 20 sep:  memorial@skdworp.be of www.skdworp.be

Prijzen (uitreiking om 18 uur): 250€ - 150€ - 100€ - 50€
Ratingprijzen (niet cumuleerbaar) telkens 100€ & 50€
-2100 / -1900 / -1700 / -1500 / dames / -16 jaar 
2014 13 deelnemers Serge Vanderwaeren
2015 26 deelnemers Clément Rihouay
2016 51 deelnemers Alexandre Dgebuadze
2017          102 deelnemers Stéphane Hautot

http://www.skdworp.be/
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Goed en slim verdedigen

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7zppzpq+pzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+P+-+-+$
3+-zP-+P+-#
2PzPQ+-zP-zP"
1tRNvL-tR-mK-!
xabcdefghy

V1   :   Zwart aan zet. 
XABCDEFGHY
8rsn-+-trk+(
7+-+-zppvlp'
6-+-zp-+p+&
5wq-zpP+-+-%
4-+-+-zP-+$
3+Qsn-+-zPL#
2PzP-vLP+-zP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

V2   :   Zwart aan zet.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+pmkp'
6-+-+-+p+&
5+-zp-+-+-%
4P+-vl-wQN+$
3+-wq-+-zP-#
2r+-+-zP-zP"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

V3   :   Zwart aan zet.
Geef 3 goede verdedigingszetten.

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zpl+-vlpzpp'
6-zp-+q+-+&
5+-+p+P+-%
4-+-vLn+-+$
3+-sNQ+-zP-#
2PzP-+P+LzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

V4   :   Zwart aan zet.
XABCDEFGHY
8Q+-+-+-+(
7+-+-trpmk-'
6-+-wq-vlp+&
5+-+PsnL+r%
4-zp-+-vL-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-+-+"
1+K+RtR-+-!
xabcdefghy

V5   :   Zwart aan zet.
XABCDEFGHY
8r+l+qtrk+(
7zppzpnvlpzpp'
6-+n+p+-+&
5+-+-zP-+-%
4-+-+-+-+$
3+LzP-vLN+-#
2PzP-sNQzPPzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

V6   :   Wit aan zet. 
Geef 3 loperzetten die pionverlies vermijden.
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V1 Zwart heeft een probleem rond pion e5. Hij zou hem passief kunnen verdedigen 
met 1...Ld6 maar dan volgt bijvoorbeeld 2.c5 met leuk spel voor wit. 
Vandaar dat zwart naar een andere aanpak zocht en vond. Er volgde 1...0-0-0!  en 
nu mag wit de pion niet slaan want na 2.Txe5? Dd1+  3.DxDd1 TxDd1+  4.Kg2 
TxLc1 is de partij gespeeld.

V2 Zwart staat een stuk voor maar lijkt Pc3 nu terug te verliezen doch met 1...Da4! 
kan hij zijn materieel voordeel behouden want 2.bxPc3??? DxDb3  3.axDb3 
TxTa1+ 

V3 Vooreerst moet je natuurlijk zien wat er dreigt. Er dreigt 2.Dh6+ en 3.Tb8 mat.

De goede verdedigingszetten zijn: 
   - 1...Dd2 teneinde 2.Dh6 te ontkrachten.
   - 1...Tb2 teneinde 3.Tb8 onmogelijk te maken.
   - 1...Ta1 wat eveneens 3.Tb8 onmogelijk maakt en tevens de pion op a4 wint 
na 2.TxTa1 DxTa1+  of 2.Tf1 TxTf1+  3.KxTf1 Da1+.
Vandaar dat 1...Ta1 de beste zet is van de drie.

V4 In deze stelling staat Pe4 drie keer aangevallen en voorlopig drie keer verdedigd 
(pion d5 - Lb7 en De6), maar De6 moet spelen. Waar naartoe is dus de vraag.
Naar 1...Dc6! (wat Pe4 drie keer blijft verdedigen) en de stelling in evenwicht 
kan houden.

V5 Na 1...TxLf5? staat zwart wel een stuk voor maar dan volgt er pijnlijk 2.Th1! 
Th5  3.TxTh5 gxTh5  4.Tg1+ en zwart gaat ten onder.
Ook 1...gxLf5? is verliezend wegens  2.Tg1+ en de vervelend opgestelde Da8.

De beste verdediging is hier 1...Th8! (verjaagt de vervelend opgestelde Da8) en 
nadien kan zwart 2...gxLf5 spelen (stukwinst) wat wit slechts kleine magere 
aanvalskansjes geeft die zwart toch moet kunnen afblokken.

V6 Er zijn de makkelijke  1.Lf4 en 1.Ld4, maar had je ook het vindingrijke 1.La4!? 
gezien wat ook pionverlies verhindert omdat het De8 in het vizier neemt.

Tornooi 12e Mémorial José Hilda Tonoli 
(zondag 9 Sep te Anderlecht)

Dit jaarlijks Rapid-tornooi trok 130 deelnemers en noteerde een verrassing doordat een underdog 
een sterke GM wist te verschalken. Deze eer was weggelegd voor Real Thibault (Boitsfort). De 
uitslagen lees je op https://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/GestionSWAR/SwarResults.php

https://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/GestionSWAR/SwarResults.php
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Eindspel Mission Impossible
Vooraleer naar de betreffende stelling "mission impossible" op de volgende bladzijde te gaan, eerst 
2 korte herhalingen ter introductie.

a. Dame tegen pion op 7e rij
In dit type eindspel heb je 4 kansen op 8 (of dus 50%) om met zwart remise te halen, als je 
tenminste weet hoe je dit moet spelen. 

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

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

Diagram : b-d-e-g pion   (is verloren) Diagram : a-c-f-h pion  (is remise)

Om dit type eindspel te winnen moet je de witte Koning kunnen dichterbij brengen. Dit doe je door 
schaakjes te geven totdat de zwarte Koning even voor zijn pion moet komen. Dit geeft dan 1 zet de 
tijd om de witte Koning dichterbij te laten komen. Dit schaakproces blijf je herhalen totdat de witte 
Koning dicht genoeg is om hetzij mat te geven of de pion te slaan. 
Vanuit "Diagram b-d-e-g pion" volgt er dus bijvb. 1.Dc4+ Kb1  2.Dd3+ Kc1 3.Dc3+ Kd1 en nu kan 
er 4.Kf5 volgen en zo komt de Koning na een volgende serie schaakjes weer een stapje dichterbij. 
Deze methode werkt echter enkel bij de b-d-e-g pion, want bij de a-c-f-h pion kan zwart zich laten 
patzetten door naar de hoek te vluchten. Inderdaad, vanuit "Diagram a-c-f-h pion" volgt er 1.Db4+ 
Ka1  2.Dc3+ Kb1  3.Db3+ en nu 3...Ka1! en wit kan pion c2 niet slaan of het is pat.

b. Dame+Koning tegen Dame+Koning aan de rand
De Koning aan de rand kan soms verliezend zijn als de andere Koning erg dichtbij is en er zo een 
matnet kan ontstaan. Twee voorbeeldjes:

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

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

Diagram : met schaakzet Diagram : met Koningszet

Wit aan zet : 1.Df4+   Kd1  2.Dd2   mat Wit aan zet : 1.Kc2+! en mat volgt.

Na deze heropfrissing dan de nu volgende zeer moeilijke opgave:
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+-+-'
6-+-+p+-+&
5+K+-mk-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Beginstelling : Wit aan zet. 

Een vreselijk moeilijke en daarom gaan we dit 
van "Achter naar Voor" (=AV) oplossen. 

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

 AV 1 : Zwart aan zet.

Zwart wint met 10...Kc7! en mat volgt, omdat 
de witte Koning tegen de rand staat.

XABCDEFGHY
8Q+-+-+-+(
7+K+-+-+-'
6-+-mk-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-wq-+-!
xabcdefghy
AV 2: Zwart aan zet wint hoe ?

Zwart wint met 7...Db4+ 8.Ka6 [ofwel   8.Kc8 
Dc5+ 9.Kb7 Db5+ 10.Ka7 zie stelling AV 1] 
8...Da4+ 9.Kb7 Db5+ 10.Ka7 en we bereiken 
weer stelling AV 1 die gewonnen is voor zwart 

We zijn nu genoeg gewapend om terug naar de 
<==  Beginstelling te gaan.

Elke "normale" schaker zou hier 1.Kb6 enz. 
spelen, doch dit verliest na 1.Kb6? Kd6 2.a4 
e5 3.a5 e4 4.Kxb7 e3 5.a6 e2 6.a7 e1D 7.a8D 
en we bereiken namelijk stelling AV 2 die 
gewonnen is voor zwart.

De zet die wit echter op remise kan houden is 
verrassend 1.Kc5!! een echte superzet !
1...Kf5 2.Kb6 wit heeft dus een omweg 
gemaakt en tijd verloren om naar b6 te gaan. 
Diagram 

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

Wat  heeft  wit  nu  eigenlijk  bereikt  met  zijn 
vertragend driehoekje (Kb5-Kc5-Kb6) ? 

Hij  heeft vooreerst een tempo verloren en in 
een  promotie-run  is  dit  meestal  geen  goede 
zaak.  Hij  heeft  hiervoor  wel  in  de  plaats 
verkregen dat de zwarte koning naar de f-lijn 
is verhuisd, terwijl hij in de vorige varianten 
op d6 stond en klaar was om het matnet van 
AV 2 mee te  weven. 
Wit  zal  nu dus  een zet  te  laat  komen om te 
promoveren,  maar zwart  zal  nu (direct)  geen 
matnet kunnen vormen. 
Inderdaad,  2...e5 3.Kxb7 e4 4.a4 e3 5.a5 e2 
6.a6 e1D 7.a7 en we bereiken een theoretische 
remise-stelling  van  het  type  "a-c-f-h  pion" 
(zoals beschreven op de vorige blz).
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Feedback VSF/VSD-enquéte 2018
Bart Van Tichelen

De raad van bestuur van VSF hield begin juli een korte enquête onder haar leden aangaande haar 
bestuurswerking en de inhoud van het digitale tijdschrift VSD (zie VSD 2018-13).  Het was de 
bedoeling om de ongefilterde mening te kennen van de Vlaamse schaker, en op basis van deze 
feedback een aantal zaken bij te sturen waar nodig.  63 schakers gaven hun mening. 
Globaal genomen zijn volgende opmerkingen naar voor gekomen:

 1. Aangaande de werking van de VSF  :
 a) Leden zijn onvoldoende geïnformeerd over wat er reilt en zeilt binnen de VSF. 

Dit komt deels doordat de website van VSF ondermaats is en de doorstroming 
van info via de liga’s niet altijd optimaal is. Als onmiddellijke actie plant de raad 
van bestuur om haar website te verbeteren en in te zetten op een betere 
doorstroming van informatie.

 b) Bij sommigen van de respondenten is er ook een zekere negativiteit rond de 
werking van VSF.  Sommige van deze feedback dient nog verder onderzocht te 
worden, maar het lijkt alvast dat ook deze negativiteit grotendeels te verklaren is 
door onwetendheid en een onvoldoende profilering van de VSF als Vlaamse 
koepelorganisatie.

 c) Een behoorlijk aantal reacties zijn positief en zien mogelijkheden om de VSF te 
versterken: inrichten van normentornooien, aantrekken van sponsoring, voorzien 
van opleidingen, … Kortom het versterken van de taken die traditioneel 
toebehoren aan een koepelorganisatie.  De raad van bestuur zal op korte termijn 
bekijken hoe ze binnen haar bestaande budgetten maximaal kan bijsturen.

 2. Aangaande het digitale ledenblad VSD  :
 a) Het valt op dat er zowel voor- als tegenstanders zijn van het huidige ledenblad. 

Er wordt geklaagd over de oubollige vorm en over het feit dat men het ledenblad 
liever in blogvorm zou zien.  De raad van bestuur bekijkt jaarlijks hoe ze een 
invulling kan geven aan haar ledenblad en doet hiervoor een oproep naar 
kandidaat redacteurs.  Het afschaffen van het ledenblad is geen optie, aangezien 
dit een noodzakelijke voorwaarde is om subsidies te verkrijgen.

 b) Er zijn een resem voorstellen gedaan qua inhoud (bijv. u-interviews met Vlaamse 
schakers, verdiensten van club/schakers in de bloemetjes zetten, tool om partijen 
na te spelen, schaakkalender…).  De redactie en de raad van bestuur zullen 
bekijken hoe we die suggesties maximaal kunnen meenemen.

 c) Het ledenblad kreeg volgende beoordeling (1= Zeer slecht ; 5=Zeer goed)

De volledige lijst met opmerkingen, aangevuld met hier en daar antwoord/feedback van de raad van 
bestuur is te vinden op de linken  VSF-enquête  en  VSD-enquête  .
De raad van bestuur zal deze feedback verder opvolgen.

https://docs.google.com/document/d/1b6Zmp4BToswyCr-s5TEmvkr_eYO2K8T9ykpnW6vwfXQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jWUgi0gzdEPAeW_4NxWweXn223e2ks_bHszau0-GEa4/edit?usp=sharing

