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Summiere toernooi-kalender 2016

02 nov Schaaksimultaan IGM Sokolov Blankenberge
04 nov 18e Herfst schaaktoernooi Waregem

10-13 nov Open Leuven 2016 Leuven
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 100 instapschakertjes ingeschreven !

Wereldkampioenschap 2016

De match om het wereldkampioenschap 2016 tussen Carlsen en Karjakin zal plaats 
vinden in New York van 11 tot 30 november 2016. 

Er wordt gespeeld over 12 rondes, waarbij beide supergrootmeesters zullen strijden 
om een prijzenpot van rond de 1 miljoen euro.

Men verwacht wereldwijd 1 miljard fans via Internet en TV.

      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
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Verdedigen
XABCDEFGHY
8-+-+-+-tr(
7zp-+kvlpzpp'
6-snp+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+P+-#
2PzPR+-zP-zP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

V1 : Zwart wil pion c6 verdedigen.
Er zijn 2 manieren om dit te doen. Dewelke ?
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpLwq-+pzp-'
6-+-+psn-zp&
5+-zp-sn-+-%
4-+P+-+-+$
3+-+-+-zP-#
2PzPQsN-zP-zP"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy

V2 : Zwart aan zet.
XABCDEFGHY
8-+-+rtr-+(
7zp-+-+-mk-'
6-zp-+-+pzp&
5+-zpn+p+-%
4P+-+-+-+$
3+PzPP+-zPN#
2-+-+-tR-zP"
1+-+-tRK+-!
xabcdefghy

V3 : Wit aan zet heeft een probleem op c3. 
Zoek een oplossing maar het is niet 1.c4.

XABCDEFGHY
8-+ltr-+k+(
7zp-+-zpp+p'
6-+-+-+p+&
5+-+L+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PvL-+-zPPzP"
1+-+-+K+R!
xabcdefghy
V4 : Kies uit 1.Lf3 of 1.Lc4 of 1.Lb3

XABCDEFGHY
8-+rwq-tr-mk(
7+p+-sn-+p'
6p+-+-sn-+&
5+N+p+lzp-%
4-+-zP-sNP+$
3zPL+-+-+P#
2-+-+-zP-+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

V5 :  Wit aan zet.
XABCDEFGHY
8r+l+Qvlk+(
7zpp+p+-+-'
6-+-+p+p+&
5+-+-zP-wq-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+-tR-#
2P+-+-zPP+"
1+-+NmK-+-!
xabcdefghy

V6 : Zwart aan zet. 
Hoe de aanval afremmen ? 
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V1 : Vooreerst is er 1...Tc8 maar er is ook (het verrassende) 1...Lg5.
Maar niet 1...Pa4? wegens 2.Txc6 Pxb2  3.Tc7+ en zwart wint minstens pion a7.

V2 : Met het "gewone" 1...DxLb7    2.TxPe5   blijft de partij in evenwicht, maar met 
1...Tad8!? verkrijgt zwart het initiatief (dreigt Pd3) en moet wit nu gaan 
verdedigen.

V3 : Wit (Smyslov) deed dit op een actieve wijze met 1.Pf4! (dreigt 2.Pe6+). 
Na 1...PxPf4  2.TxPf4 werd het snel remise. 

V4 : Na 1.Lf3?! kan zwart met 1....Td2! de pion op a2 winnen. Bovendien is 2.La3 
Txa2  3.Lxe7?? een fout wegens 3...Ta1+ en torenwinst. 
De zet 1.Lc4 ?? is een blunder vanwege 1...Td1+ en torenverlies.
Vandaar 1.Lb3! die zowel veld d1 als pion a3 verdedigt zodat er na 1...Td2 
2.La3 kan volgen zonder nare gevolgen. 

V5 : Wit mag hier niet kiezen voor 1.gxLf5?   gxPf4   omdat dan Pb5 verloren zou gaan. 
Wit moet dus iets anders zoeken en met 1.Pe2! kan wit de schade beperken. 
Indien zwart zijn loper redt, kan wit immers veilig 2.Pbc3 spelen.

V6 : In dergelijke stellingen moet je vooral koelbloedig blijven. 
Met 1...Dxe5+    2.Kf1 g5!   kon zwart de gevaarlijke aanval afremmen.
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Schaakgeschiedenis
Tassilo, Baron von Heydebrand und der Lasa 

Niettegenstaande zijn imposante naam is deze (belangrijke) 
Duitse schaker (°1818 - 1899) uit de 19e eeuw minder gekend 
dan zijn tijdgenoten zoals Staunton of Anderssen die hij 
overigens beiden in een match over een 15-tal partijen kon 
verslaan.
Onze Baron von der Lasa, want zo korte hij zijn naam zelf af, 
studeerde rechten en was van 1845 tot 1864 diplomaat voor het 
Duitse Pruisen waardoor hij in meerdere grote (hoofd)steden 
gewerkt heeft. 
Zo zie ik in mijn database o.a. dat hij in 1853 een match tegen 
Staunton afwerkte in ... Brussel.
von der Lasa behoorde tot de top van de schaakwereld en 
volgens www.chessmetrics zou hij zelfs de hoogst (fictieve) 
Elo-rating gehad hebben in 1851-1852 !
Deze man verdient echter vooral onze aandacht omdat hij 
enkele jaren voordien, in 1843, het "Handbuch des 
Schachspiels" afwerkte en publiceerde, dat zijn vriend Bilguer 
(gestorven in 1840) opgestart had. Het boek is ook gekend onder de naam "Der Bilguer" en dit 
omdat von der Lasa uit respect voor zijn gestorven vriend, in de eerste editie enkel Bilguer als 
auteur vermeldt. In latere edities staat evenwel von der Lasa als co-auteur geciteerd. 
Op latere leeftijd speelde von der Lasa minder in toernooien maar publiceerde hij regelmatig 
schaakartikels. Op 80-jarige leeftijd, (1 jaar voor zijn overlijden), werd hij het eerste erelid van de 
grote Duitse schaakbond voor zijn bewezen diensten aan de schaakwereld.

Hierbij een partijtje van onze Baron waarin hij zeer mooi aantoont dat de factor A (=Activiteit der 
stukken) belangrijker kan zijn dan de factor M (= Materiaal) in KAMP.

Otto - Baron Tassilo von Heydebrand und der Lasa  Berlin GER, 1839

1.e4 e5 2.Lc4 f5 Diagram 
XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlntr(
7zppzpp+-zpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-zpp+-%
4-+L+P+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvLQmK-sNR!
xabcdefghy

 Zwart heeft zopas met 2...f5 een uitermate 
brutaal uitdagende zet gespeeld.  

3.Lxg8?!  verrassend  genoeg  niet  de  sterkste 
zet.  De  beste  zet  is  hier  een  gewone 
ontwikkelingszet zoals Pc3 of Pf3. 
3...Txg8 4.exf5 

[of  4.Dh5+ g6 5.Dxh7 Tg7 6.Dh8 fxe4 
analyse-diagram 

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-wQ(
7zppzpp+-tr-'
6-+-+-+p+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+p+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvL-mK-sNR!
xabcdefghy

 met gelijk spel volgens FRITZ] 
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4...d5 5.Dh5+ g6 6.fxg6 Diagram 
XABCDEFGHY
8rsnlwqkvlr+(
7zppzp-+-+p'
6-+-+-+P+&
5+-+pzp-+Q%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzP-zPPzP"
1tRNvL-mK-sNR!
xabcdefghy

 Zwart aan zet 

6...Txg6!  mooi,  de enige zet die zwart in de 
partij kan houden want hij verhindert 7.Dxe5? 
wegens 7...Te6 en Dameverlies. 
7.Pe2 Diagram 
XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-+(
7zppzp-+-+p'
6-+-+-+r+&
5+-+pzp-+Q%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPzPNzPPzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 
Hoe ga je pion e5 nu verdedigen ? 

7...Lg4!? een erg verrassende zet waar ik nooit 
zou  opkomen.  Na  8.Dxe5+?  volgt  er  nu 
natuurlijk weer  8...Te6 en Pe2 gaat  verloren. 
8.Dxh7 Df6 9.Dxc7 Pc6!? Het lijkt er wel op 
dat  zwart  uitverkoop  doet  van  zijn  pionnen. 
Zwart  wil  natuurlijk  zo  snel  mogelijk 
ontwikkelen om Ke1 te kunnen belagen. 
10.Dxb7 Tb8 11.Da6 Tb6 12.Dd3 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+kvl-+(
7zp-+-+-+-'
6-trn+-wqr+&
5+-+pzp-+-%
4-+-+-+l+$
3+-+Q+-+-#
2PzPPzPNzPPzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 
Hoe brengt hij zijn stukken beter in stelling en 

hoe verhoogt hij de druk ? 

12...Pb4  Zwart kiest  niet  voor het "normale" 
12...Lc5  omdat  wit  dan  met  13.f3 
materiaalverlies  kan  vermijden.  Met 12...Pb4 
verjaagt  zwart  Dd3  die  Pe2  verdedigt. 
Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+kvl-+(
7zp-+-+-+-'
6-tr-+-wqr+&
5+-+pzp-+-%
4-sn-+-+l+$
3+-+Q+-+-#
2PzPPzPNzPPzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy

 Kies uit 13.Db3 of 13.Dc3. 

13.Db3  de  beste  zet  want  na  13.Dc3?  volgt 
13...Tc6 en zwart valt binnen op c2. 

13...Lc5  Het  laatste  zwarte  stuk  komt  in 
stelling met onaangename druk op f2. Diagram 
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XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7zp-+-+-+-'
6-tr-+-wqr+&
5+-vlpzp-+-%
4-sn-+-+l+$
3+Q+-+-+-#
2PzPPzPNzPPzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy

Een grappige ongewone stelling. Zwart heeft 
zomaar eventjes 4 pionnen geofferd maar al 

zijn stukken zijn gevaarlijk geactiveerd en wit 
staat nog nergens. 

Een mooie illustratie van het belang van de 
factor A (Activiteit van de stukken). 

14.d4 exd4 15.Da4+ Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7zp-+-+-+-'
6-tr-+-wqr+&
5+-vlp+-+-%
4Qsn-zp-+l+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+NzPPzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy

 Hoe ga je dit schaak opheffen en waarom ? 

15...Ld7! veruit de beste keuze omdat TIJD of 
TEMPO een belangrijke factor in deze situatie 
zijn. Doordat zwart Ld7 speelt valt hij Da4 aan 
wat wit weinig keuze geeft in zijn zetkeuzes. 
Na  bijvoorbeeld  15...Kf8?!  had  wit  aan  een 
ontwikkelingszet kunnen denken, maar nu dus 
niet.
 16.Db3 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7zp-+l+-+-'
6-tr-+-wqr+&
5+-vlp+-+-%
4-sn-zp-+-+$
3+Q+-+-+-#
2PzPP+NzPPzP"
1tRNvL-mK-+R!
xabcdefghy

 Geef 2 interessante voortzettingen voor zwart. 

16...d3! goed want het activeert Lc5, maar ook 
16...Txg2 zag er veelbelovend uit. 
17.cxd3 Dxf2+ 18.Kd2 Txg2 19.Te1 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7zp-+l+-+-'
6-tr-+-+-+&
5+-vlp+-+-%
4-sn-+-+-+$
3+Q+P+-+-#
2PzP-mKNwqrzP"
1tRNvL-tR-+-!
xabcdefghy

 Zwart geeft mat in 4. Hoe ? 

19...Lg4  
Zwart mist hier een weliswaar moeilijk mat in 
4 met  19...Le3+ 20.Kd1  (20.Kc3 Df6+ 21.d4 
Dc6+  22.Dc4  Dxc4#)  20...Dxe2+  21.Txe2 
Tg1+ 22.Te1 Lg4# 

20.Pbc3 Pxd3 21.Dxd5 Diagram 
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XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7zp-+-+-+-'
6-tr-+-+-+&
5+-vlQ+-+-%
4-+-+-+l+$
3+-sNn+-+-#
2PzP-mKNwqrzP"
1tR-vL-tR-+-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 

Het lijkt wel een probleemopgave. 
21...Dxe1+ 22.Kxd3 Lxe2+ 23.Pxe2 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7zp-+-+-+-'
6-tr-+-+-+&
5+-vlQ+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+K+-+-#
2PzP-+N+rzP"
1tR-vL-wq-+-!
xabcdefghy

 Zwart geeft mat in 2. 

23...Dxe2+ 24.Kc3 Dc2# 0–1
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Mat is the game

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

M 1 : Zwart aan zet
XABCDEFGHY
8r+l+ktr-+(
7zppzpp+Nzpp'
6-+-+-+-+&
5+-+-zp-+-%
4-+Lsn-+-wq$
3+-+-+-zP-#
2PzPPzP-+-+"
1tRNvL-+QmKR!
xabcdefghy

M 2 : Zwart aan zet
XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-+-+p+p'
6-zp-+-wQp+&
5zP-+-+-+-%
4-zPq+-vl-+$
3tR-zPr+-+-#
2-+-+-zPP+"
1+N+-+-tRK!
xabcdefghy

M 3 : Zwart aan zet

XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7+-zp-+-zpp'
6p+-+-sn-+&
5+-+q+p+-%
4L+pzPpzP-+$
3zP-zP-vL-mKP#
2-tr-+-+-zP"
1tR-wQ-+-+-!
xabcdefghy

M 4 : Zwart aan zet
XABCDEFGHY
8-+-tr-+r+(
7zpk+-+p+p'
6-zp-+p+-+&
5+-+-snp+-%
4-+-+-+-+$
3+P+-mK-zPP#
2P+-+NzP-+"
1tR-+-+-+R!
xabcdefghy

M 5 : Zwart aan zet
XABCDEFGHY
8rsnlwq-vlntr(
7zpp+-+pzpp'
6-+pmk-+-+&
5+-+N+Q+-%
4-+-+p+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vL-mKLsNR!
xabcdefghy

M 6 : Wit aan zet
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M 1 : Zwart geeft mat met : 1...Dd6+    2.Ka8 Da3+  3.Kb8 Da7#   (wit kan eventueel met 
3.Da6+ het mat een zet uitstellen)

M 2 : Mat in 3 met 1...Dxg3+    2.Dg2 Pf3+  3.Kf1 De1#  

M 3 : Er volgt mat in 4 met 1...Th3+    2.gxTh3   (enige) Dd5+  (De4+? Tg2!)  3.f3 
Dxf3+  4.Tg2 Te1#

M 4 : Zwart geeft mat in 4 met 1....Ph5+    2.Kh4 Dd8+  3.KxPh5 g6+  4.Kh6 Dh4#.  

Het lijkt een diepe berekening maar het is in principe eenvoudig omdat wit 
telkens bij elke zet maar één antwoord heeft.

M 5 : Geeft mat in 3 met 1...Td3+    2.Kf4   (enige zet) f6!! en 3...Pg6# is onvermijdelijk.

M 6 : De zwarte Koning staat erg kwetsbaar en zal het geweten hebben na 
1.Lf4+   Kc5   (enige)  2.b4+ Kd4 (enige) en nu heeft wit meerdere zetten om mat 
te geven. In de partij koos wit voor  3.c3# .

Schaakkring ‘Het Wit Paard’ Kapelle-op-den Bos, 
vroeger Humbeekse schaakclub, 

organiseert haar 2de  50+ en 65+  tornooi.

Waar ? : Café De Plekpot – Mechelseweg 366,  Kapelle-op-den Bos. 

Wat ? 9 ronden gespeeld in 1 groep met 2 klassementen (50+ en 65+)
      Speeltempo van nationale IC (1Hr30+30' +30'' per zet), GEEN Elo-verwerking !
      Op dinsdag 14 uur op 22 nov, 6 + 20 dec, 17 + 31 jan, 13 + 28 feb, 14 + 28 maart. 
      Tot en met ronde 7 kan iedereen een Bye nemen (= 0,5 punt)

Inschrijvingsgeld is 20 euro. 

Prijzenpot = 80% van het inschrijvingsgeld 
Iedereen ontvangt een fles bier BRASSERKE van 75cl  !! 

Inschrijven: Voor 8 november  op hugoboss@telenet.be
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NV-punten

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

NV 1 : Wit aan zet
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-+-vlpzpp'
6-+-wqlsn-+&
5+-zp-+-+-%
4N+Pzp-+-vL$
3+P+L+-+-#
2P+-+-zPPzP"
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy

NV 2 : Wit aan zet
XABCDEFGHY
8-+l+r+-+(
7+-zp-wq-tr-'
6p+-+Psnpmk&
5zP-+-+psNp%
4-+R+pzP-zP$
3+LwQ-zP-zP-#
2-+-+-+-+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

NV 3 : Wit aan zet

XABCDEFGHY
8r+-wq-+k+(
7zp-+-+pzp-'
6-+-+lsn-zp&
5+-sNp+-+-%
4-+-+-vl-vL$
3+-+L+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+Q+RmK-!
xabcdefghy

NV 4 : Zwart aan zet
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zpp+-+p+p'
6-+pvl-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+L+-+-+$
3+-sN-+Q+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

NV 5 : Zwart aan zet
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+r+-+-'
6-tR-zp-+-+&
5+-trP+pmkp%
4PmK-+-+-+$
3+P+-+PzP-#
2-+-tR-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

NV 6 :  Wit aan zet
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NV 1 : Voorlopig zijn er slechts 2 pionnen die NV staan bij zwart, met name pion a6 is 
Niet Verdedigd en pion h5 is Nul Verdedigd. 
Met 1.Tf7+!   DxTf7    heeft wit gezorgd dat nu ook Td8 Niet Verdedigd staat. Er 
volgt nu 2.Dxh4+ en 3.DxTd8 en wit heeft een belangrijke pion gewonnen.

NV 2 : Zwart heeft hier GEEN NV-punten, maar met één simpele zet veroorzaakt wit uit 
het niets 2 NV-punten waar hij voordeel kan uit halen. 
Met 1.LxPf6!   LxLf6    (nu staan plots pion h7 en c5 Nul Verdedigd) 2.Dh5! 
(dubbelaanval) g6  3.Dxc5 met pionwinst.

NV 3 : Pion c7 staat Nul Verdedigd. Hoe hiervan gebruik maken ?
Met 1.Pf7+ onderbreekt wit de verdediging van pion c7 zodat hij na 1...Kh7 
gewoon 2.Txc7 kan spelen. De zoekmethode is dus echt eenvoudig. Zoek eerst 
wat er zwak is (het Nul Verdedigde-punt) en ga dan na hoe de verdediging ervan 
uit te schakelen. (door afruilen - of weglokken - of onderbreken)

NV 4 : Een korte stellingsanalyse. Bij wit staan Pc5 en Lh4 en pionnen a2 en b2 Niet 
Verdedigd en pion h2 is Nul Verdedigd.
Er volgt 1...Lxh2+    2.KxLh2 Dd6+   en 3...DxPc5 met pionwinst voor zwart.
Merk op dat 1...Lxh2+  2.KxLh2   Pg4+??   (idee 3...DxLh4) faalt wegens 
3.DxPg4! en wit wint veel materiaal.

NV 5 : Zwart ziet dat Lc4 en pion h2 op NV staan en doet met 1...Dh4! een 
dubbelaanval die materiaal wint.

NV 6 : Ook in het eindspel telt de techniek van de NV-punten. 
Hier staat Tc5 Nul Verdedigd en wit wint hier met 1.Txd6!   TxTd6  2.KxTc5  

Eindspel
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-zp-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-+-mKPmk$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 1 : Wit aan zet. 
Wat geeft hem de beste kansen op remise, 

1.Kf5 of 1.Kf3 en waarom ?

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+k+-'
6-zpp+-+p+&
5+-zPpzP-zp-%
4-+-+-+P+$
3+-+KzP-+P#
2PzP-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 2 : Wit aan zet.
Hoe kan wit zich van de beste winstkansen 

verzekeren?
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5zp-+-+-+-%
4pmk-+-+-+$
3+-+-mK-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 3 : Wit aan zet. Is er nog hoop ?

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

Eind 4 : Hoeveel "vrije" zetten heeft zwart 
nodig om te promoveren? En hoeveel wit ?

 Met "vrije" zetten bedoel ik zetten die beide 
spelers vrijheid van handelen geven.

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

Eind 5 : Wit aan zet. Is dit nog te redden ?

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

Eind 6 : Kies je voor 1.cxPd7 of voor 1.Pf5+ ?

Eind 1 De witte stelling is slecht maar niet hopeloos en dit omdat zwart enkel een 
randpion meer heeft.
Na 1.Kf5?   Kg3!    2.Kxf6 Kxg4  3.Kg6 h5! heeft zwart nog wel enkel een 
randpion, maar de witte koning staat veel te ver weg van het promotieveld.
Als je een vrijpion wil afstoppen moet je best voor de pion blijven. 
Vandaar dat 1.Kf3 (de witte koning blijft voor de zwarte vrijpionnen) een goede 
kans op remise geeft. Enkele voorbeelden:

1...Kg5  2.Kg3 h5  3.gxh5  Kxh5  4.Kh3! of 4.Kf4 zodat zwart niet op een 
sleutelveld van pion f5 kan komen (g4-f4-e4). 

1...h5  2.gxh5 Kxh5  3.Kf4 of Kh3 zoals hierboven.
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Eind 2 Wit heeft een pion meer en een vrijpion op d5, maar vanwege pion c6, g6 en g5 
kan de witte Koning moeilijk binnen geraken.
De beste winstkansen krijgt wit dan ook als hij ergens een 2e front kan openen. 
Dit kan hij  met 1.cxb6   axb6  2.b4!   met het idee van nadien 3.a4! te spelen zodat 
hij op de a-lijn een 2e vrijpion kan verkrijgen waarna de zwarte monarch zal 
overbevraagd geraken.
Indien zwart na 2.b4! antwoordt met :

- 2...c5? volgt er 3.bxc5 bxc5  4.a4 en wit heeft 2 vrijpionnen die Kf7 
onmogelijk alle twee kan stoppen terwijl Kd3 geen probleem heeft om de c5 
pion te stoppen.

- 2...b5 kan wit via 3.Kd4 en ten gepaste tijde Kc5 vernietigend binnen 
dringen en dit omdat wit een tempo-zet in reserve heeft met zijn a2-pion.  

Eind 3 Wit vecht eigenlijk tegen een randpion, en een randpion is eigenlijk maar een 
halve pion.
Als wit op het hoekveld a1 geraakt is dit dus remise.
Met 1.Kd2!   Kb3   (a3 2.Kc2 en wit geraakt op het hoekveld a1 wat remise 
verzekert) 2.Kc1 Ka2 zwart is erin geslaagd de vlucht naar hoekveld a1 te 
verhinderen, maar nu gaat wit de zwarte Koning "gevangen" houden op de a-lijn 
en speelt hij daarom 3.Kc2! en de zwarte Koning geraakt nooit meer weg van de 
a-lijn en dus kan er geen pion promoveren. Remise.

Eind 4 Eerst even rekenen hoeveel zwart er nodig heeft:
 1...Kxc3  en nu:

-  ofwel 2...Kb3   3....Kxa3   4...b4   5...b3   6....b2   7...b1D  (7 zetten)
-  ofwel 2....b4!! (axb4 axb4) 3....b3   4...b2   5...b1D  (dus 2 minder !!)

Zwart heeft er dus 5 nodig als hij het verstandig speelt met 2...b4!!

En hoeveel heeft wit er nodig ?  Wit heeft als 1e zet Kxh6 en dan:
-  ofwel 2.Kg6   3.Kxf6   4.g5   5.g6   6.g7   7.g8D   (dus 7 zetten)

            -  ofwel 2.h4!   3.g5! (fxg5 hxg5)  4.g6   5.g7   6.g8D (dus 1 zet minder !)

TE ONTHOUDEN !!
In beide gevallen is de snelste promotie te bereiken met het "trucje" 2...b4! voor 
zwart of  3.g5! voor wit waardoor dus 1 of 2 zetten kan gewonnen worden. 

Eind 5 Na 1.f4? Kf3  2.Kd4 Kxf4 wint zwart want hij bezit een sleutelveld van pion g6.
Vandaar dat wit het probeert met 1.Kd4! (of Kd5 of Kd6)  Kxf2  2.Ke5 Kg3 
3.Kf5 en de zwarte pion gaat ook verloren. Remise.

Eind 6 Na 1.Pf5+   Kxc6  2.Pxg7 Pf8!   verliest wit zijn g6 pion en blijven er enkel nog de 
2 pionnen op de a-lijn over. Dit is dood remise.
Na 1.cxPd7   KxPe7 2.Kc5!   kan wit de a6 pion veroveren en dreigt zijn a3-pion te 
promoveren.
Zwart kan echter na 2....Kxd7  3.Kb6 Kd6  4.Kxa6 Kc6 de witte Koning 
opsluiten of met Kc6 de toegang tot veld a8 forceren. Dit had remise geweest 
indien er geen andere pionnen meer waren, maar nu loopt de witte Koning naar 
de g7-pion en dwingt zo promotie af. Bijv. 5.a4 Kc7 6.Kb5 Kb8  7.Kc5 enz.

Facebook omzeilen ?
Als je geen facebook account hebt, krijg je geen toegang tot facebook pagina's. 
Soms vervelend, maar met www.belgbook.be kan je dit probleem omzeilen !
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Het Schakertje
Teneinde voor minder ervaren schakers een aangepaste schaaktraining beschikbaar te 
stellen wordt sinds begin september 2016 "Het Schakertje" digitaal uitgegeven.
Het kan gebruikt worden door jong en oud en door zowel club- als schoolschakers.

Het Schakertje verschijnt op dezelfde dagen als de VSD en bestaat voorlopig uit 3 
bladzijden.
De eerste bladzijde bevat oefeningen voor "500- 800 Elo" speelsterkte, en 
de tweede bladzijde oefeningen voor "800-1100 Elo" speelsterkte.
Op de derde bladzijde kan je de oplossingen vinden.

Bij elke oefening is het wit aan zet, maar er staat niet bij wat je moet doen, wat voor 
beginnende schakers vaak een bijkomende moeilijkheid is.
Vandaar kan je, indien gewenst, onderaan op elke bladzijde een TIP lezen die 
beschrijft naar wat je moet zoeken.

Een club die interesse heeft om Het Schakertje te ontvangen kan zich inschrijven via 
de VSF-website en het verdelen onder haar (jeugd)spelers.

Het tijdschriftje kan aangevraagd worden via: 
https://goo.gl/forms/YXR1Ft6aPmgXxTQS2

https://goo.gl/forms/YXR1Ft6aPmgXxTQS2

