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Summiere toernooi-kalender 2017
16 sep

Blitz BK 2017

Huizingen

http://www.skdworp.be/

17 sep

Rapid Colletoernooi voor ploegen van 4

Wachtebeke

schaakclub.wachtebeke@gmail.com

23 sep

6e Jeugdcriterium

Mortsel

7 okt

7e Jeugdcriterium (Jeugd en volwassenen)

Neerpelt

http://www.jeugdschaakcriterium.be/Limburg

7 okt

Jubileumviering 75 jaar

Aalst

http://pionaalst.be/jubileum/simultaan

Kandidaturen VSF-bestuurder
Kandidaturen voor VSF-bestuurders indienen tot 30 sep bij
Bart van tichelen@telenet.be en mathiashenderick@gmail.com

Worldcup 2017
Dit bekertoernooi met rechtstreekse uitschakeling gaat door in
Tbilisi in Georgië. Er worden per ronde 2 partijen gespeeld en de
winnaar gaat door. Bij gelijkspel volgt de dag erop een rapid en
eventueel blitz tot er een winnaar is.
De worldcup is gestart met 128 deelnemers waaronder Carlsen en
Karjakin en de Nederlander Giri. Deze zijn al uitgeschakeld en
vandaag zijn er nog volgende 8 spelers in de 1/4 finales (15-17 sep).
De 1/2 finales worden gespeeld van 19 tot 21 sep en de finale gaat
door op 23 - 24 sep.

XABCDEFGHY
8-+r+n+k+(
7+r+-vlpzpp'
6-+lzpp+-+&
5+N+-+-+-%
4PvL-+P+-+$
3+P+R+-zP-#
2-+-+-zPLzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Bu Xiangzhi (2710) - Diego Flores (2580)
Wit aan zet

23.e5! en opgave want 23...d5 24.Lxe7 Txe7
25.Tdc3 en stukverlies 1–0

Verzekering
Al de VSF-schakers zijn
verzekerd bij ARENA.
Details: VSF-website deel administratie
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Waarom niet ?
XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+p+-+pzpp'
6p+pvlpsn-+&
5+-zp-+-+-%
4P+-+P+-+$
3+-sNP+Q+P#
2-zPP+-zPP+"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7zpp+-+-vlp'
6-+-+Q+p+&
5+-+-+-+-%
4-+L+-+-+$
3+Pwq-+-zP-#
2P+-+-+-zP"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy

Waarom niet 1...b5 ? 1

Waarom niet 1.Te1 ? 4

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7+-zp-wq-zpp'
6p+-zplsn-+&
5+p+Nzp-vL-%
4-+-+P+-+$
3+Q+-+N+P#
2PzPP+-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+p+-'
6-+k+-zp-+&
5zpl+p+Pzp-%
4-+-zP-vlPzp$
3mKP+-+N+P#
2-+-sN-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Waarom niet 1...Df7? 2

Waarom niet 1.b4 ? 5

XABCDEFGHY
8-tr-wq-trk+(
7zp-+-zppvlp'
6-+pzp-snp+&
5+-+-+l+-%
4-+P+-+-+$
3+-+-zPL+-#
2PzPQvLNzPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zplzp-zppvlp'
6-zp-sn-+p+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-zP-+$
3+-zPLzPQ+-#
2PzP-sN-+PzP"
1tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Waarom niet 1.e4 ?3

Waarom niet 1.e4 ? (moeilijk) 6

1 Wegens 2.e5! Lxe5 3.Dxc6+ en 4.axb5.

4 Wegens 1...Df3+ 2.Kg1 Ld4+ en zwart wint.

2 Wegens 2.Pxc7+! en pionwinst.

5 Wegens 1...Ld6! en pion b4 gaat verloren.

3 Wegens 1...Pxe4! 2.Lxe4 Txb2! pionverlies.

6Wegens 1...dxe4 2.Lxe4 Lxd4+!! 3.cxLd4
PxLe4 4.PxPe4 Dxd4+ en 5...DxPe4.
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Baden Baden 1925
Baden Baden 1925 is zowat het eerste grote Duitse schaaktoernooi sinds Mannheim 1914 dat werd
stop gezet door het uitbreken van WOI. Het is de oude schaakreus Dr Tarrasch die het voor elkaar
kreeg dat er na het groots toernooi van Baden Baden 1870 7 opnieuw iets van deze omvang zou
plaats vinden in dezelfde stad in de lente van 1925. De stad Baden Baden had zich reeds een tijdje
ontwikkeld tot een gekende verblijfplaats voor rijke vakantiegangers en een beetje extra
internationale publiciteit was dan ook geen misplaatste investering. Het moest dan ook een groot
Internationaal toernooi worden en dus werden er tal van nationaliteiten uitgenodigd. Capablanca en
Lasker kwamen jammer genoeg niet omdat ze te hoge financiële eisen stelden maar uiteindelijk
werden er 22 "grote meesters" gevonden uit 12 verschillende landen die zouden deel nemen,
waaronder Edgar Colle voor België en Jan Willem Té Kolsté voor Nederland. Het toernooi zou
meer dan 1 maand in beslag nemen (toen hadden de mensen nog tijd hoor ik je denken) en alle
onkosten waren ten laste van de stad. Op het laatste ogenblik moest de Franse kampioen Georges
Renaud echter wegens professionele redenen afzeggen waardoor er uiteindelijk maar 21 deelnemers
waren en er dus elke ronde 1 speler bye was.
Daags voor de start van het toernooi waren de vertegenwoordigers van de pers uitgenodigd op een
etentje en toen kwam er van de toernooileiding en de gekende schaakauteur Kagan (die een
schaakboek "Baden Baden 1925" wil uitgeven) een voorstel dat er slechts maximaal 2 partijen per
ronde zouden worden openbaar gemaakt zodat het geplande schaakboek niet aan interesse zou
verliezen. Alle journalisten bleken tegen dit voorstel te zijn en het was de Engelse veteraan
Gunsberg die aangaf dat men hierdoor de publiciteit in de kranten zou tegenwerken en dat
dergelijke initiatieven de laatste 30 jaar toch steeds mislukten.
De volgende dag (16 april) startte het toernooi in de Kaiserssaal, de grote balzaal, van het Kurhaus.
De schakers zitten er aan 10 aparte tafels, dicht bij de 3 grote vensters en vullen nauwelijks de helft
van deze schitterende zaal. De inrichting en versiering van deze zaal, alsook het volledige Kurhaus,
was ten tijde van Napoleon III door flamboyante Franse croupiers uitgewerkt.

Staand van links naar rechts: Mieses - Rubinstein - Carls - Rabinowitsch - Alekhine - Rosselli Té Kolsté - Bogoljubow - Réti - Treybal - Torre - Nimzowitch - Marshall - Tartakower - Spielmann.
Zittend : Yates - Thomas - Tarrasch - Metger (organisatie) - Grünfeld - Colle - Sämisch.
7 Het is op dit toernooi dat er voor het eerst schaakklokken werden gebruikt alsook het halve punt
voor een remise werd ingevoerd. Zie het nummer van 15 feb 2016.

Vlaanderen Schaakt Digitaal

15-09-2017

pagina 5

In de 2e ronde wordt de partij Alekhine - Colle gespeeld.
Colle komt onder grote druk te staan en gaat hieraan ten onder. Bijzonder is wel dat Alekhine hier
met " 28.Dg4+ Kh8 29.Dh4 Kg7 30.Dg4+ Kh8 31.Dh4 Kg7 32.Dg4+ Kh8" vrijwillig een lange
zetherhaling doet in een betere stelling waarbij hij bijna remise forceert. Na 33.Dh4?! had Colle
immers remise kunnen claimen.
Deze eigenaardige gang van zaken zien we opnieuw in de wereldberoemde partij Réti - Alekhine uit
de 8e ronde en daar zorgt het zelfs voor ophef.
Richard Réti was overigens de vader van de Hyper Moderne school. Zijn visie was dat je het
centrum niet moest bezetten met pionnen, maar wel controleren met stukken. Hij lokte graag
pionnen van de tegenstander in het centrum om ze dan met stukken te belagen. Vrijwel altijd deed
hij dit door de Koningsloper te fianchetteren, en zo geschiedde ook in deze (beroemde) partij.

Reti, Richard - Alekhine, Alexander [A00]
Baden-Baden, 1925 (R8)
1.g3 e5 2.Pf3 Wit speelt een Aljechin
verdediging in de nahand en hoop veel zwarte
pionnen naar voor te lokken. 2...e4 3.Pd4 d5
4.d3 exd3 5.Dxd3 Pf6 6.Lg2 Lb4+ 7.Ld2
Lxd2+ 8.Pxd2 0–0 9.c4 Pa6 10.cxd5 Pb4
11.Dc4 Pbxd5 12.P2b3 c6 13.0–0 Te8
14.Tfd1 Lg4 15.Td2 Dc8 16.Pc5 Lh3 17.Lf3
Lg4 18.Lg2 Lh3 19.Lf3 Lg4 Diagram

XABCDEFGHY
8r+q+r+k+(
7zpp+-+pzpp'
6-+p+-sn-+&
5+-sNn+-+-%
4-+QsN-+l+$
3+-+-+LzP-#
2PzP-tRPzP-zP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
en het moet hier ongeveer zijn dat er ophef
bestond in de zaal.
Volgens bepaalde bronnen claimde Alekhine
hier remise, maar de arbitrage wees dit af op
basis van de toen geldende reglementering.8
Mogelijk wist Alekhine dit wel, maar wou hij
Réti overdreven zelfzeker maken.
In het schaaktijdschrift L'Echiquier 1925
(p.100) geeft Alekhine volgende opmerkelijke
gedachtenkronkel :
8 Zie Chess History Winter
www.chesshistory.com/winter/extra/retialekhine.html

"Zwart wil van zijn tegenstander hetzij een
onmiddellijke remise afdwingen waardoor die
zou toegeven dat zijn openingsaanpak niet
goed was, ofwel een loperruil bekomen die de
Koningsstelling verzwakt ofwel de loper naar
een minder goed veld (h1) dwingen."
Réti wijst de remise optie af en speelt ...
20.Lh1 h5 met de bedoeling pion g3 te
verzwakken.
21.b4 Réti valt aan waar hij sterker is, ttz. daar
waar zijn stukken op drukken en dit is de
Dame-vleugel.
21...a6 22.Tc1 h4 23.a4 hxg3 24.hxg3 Dc7
25.b5 axb5 26.axb5 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+pwq-+pzp-'
6-+p+-sn-+&
5+PsNn+-+-%
4-+QsN-+l+$
3+-+-+-zP-#
2-+-tRPzP-+"
1+-tR-+-mKL!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
26...Te3!! Het is deze bijzondere Torenzet, en
het feit dat die daar meerdere zetten wegens
"tactische immuniteit" zal blijven staan die de
partij zo uitzonderlijk maakt.
Zwart dreigt nu vernietigend 27...Txg3+ enz.
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27.Pf3 Natuurlijk mag wit die Toren niet slaan
want 27.fxTe3 Dxg3+ 28.Lg2 Pxe3 loopt mat.
27...cxb5 28.Dxb5 Pc3 29.Dxb7 Dxb7
30.Pxb7 Pxe2+ 31.Kh2 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+N+-+pzp-'
6-+-+-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+l+$
3+-+-trNzP-#
2-+-tRnzP-mK"
1+-tR-+-+L!
xabcdefghy
Zwart aan zet maakt er een
vreselijk tactisch kluwen van met ....
31...Pe4!! Zwart laat Te3 nog steeds "en prise"
staan want met het "rustige" 31...PxTc1 of
31...TxPf3 doet zwart nauwelijks voordeel.
32.Tc4! fout is 32.fxTe3? PxTd2 en verliest.
32...Pxf2 er dreigt nu 33...PxLh1 en
34...LxPf3 stukverlies. 33.Lg2 Le6 34.Tcc2

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+N+-+pzp-'
6-+-+l+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-trNzP-#
2-+RtRnsnLmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
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34...Pg4+! 35.Kh3 aangezien 35.Kh1 mat
loopt via Ta1+ enz. moet wit wel in een
aftrekschaakje gaan staan.
35...Pe5+ 36.Kh2 Txf3 beter dan 36...PxPf3+
37.LxPf3 TxLf3 TxPe2 en wit kan in dit
eindspel met een pion minder nog behoorlijk
spartelen.
37.Txe2 Pg4+ 38.Kh3 Pe3+ 39.Kh2 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+N+-+pzp-'
6-+-+l+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-snrzP-#
2-+R+R+LmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
39...Pxc2 40.Lxf3 Pd4 de pointe ! 41.Tf2

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+N+-+pzp-'
6-+-+l+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-sn-+-+$
3+-+-+LzP-#
2-+-+-tR-mK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Een makkie (eindelijk)

Zwart aan zet.
Is stukverlies nog te vermijden ?
41...Pxf3+ 42.Txf3 Ld5 en wit heeft de pech
dat Ld5 niet enkel een dubbelaanval doet op
Tf3 en Pb7 maar ook veld b3 controleert. 0–1
------------------------------Uiteindelijk zal Alekhine het toernooi ongeslagen winnen met 16 op 21. De Pool (Belg) Akiba
Rubinstein wordt 2e met 14,5 op 21, gevolgd door Sämisch met 13,5.
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Op 14 mei wordt het Internationale toernooi dan afgesloten met een intiem banquet van 40 couverts.
Het hele festijn werd voorgezeten door de directie van het "Verkehrsambt" , die na de hoofdmenu
het woord nam en aangaf dat de stad zeer tevreden was over de gang van zaken en plannen had om
hiervan een jaarlijks toernooi te maken 9. Aansluitend was het Dr Tarrasch die de prijzen mocht
verdelen. Naast de vijf geplande prijzen had het Kurhaus zich verplicht gezien om ook een
aanmoedigingsprijs toe te kennen aan iedereen die 50% scoorde. Indien we in rekening brengen dat
de stad ook al de onkosten van de deelnemers voor haar rekening had genomen, bedroeg het
geïnvesteerde bedrag al snel ongeveer 50.000 Mark (toen gelijk aan ongeveer 200.000 Bfr).
Als afsluiter enkele tactische partijfragmenten uit dit toernooi.

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7zppzpq+-zpp'
6-+nvl-sn-+&
5+-+-+-vL-%
4-+LzP-+l+$
3+-sN-+N+-#
2PzP-wQ-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+ktr(
7+p+-zpp+-'
6-+p+q+p+&
5+-+-+-+-%
4P+-wQ-+-+$
3+-zPP+-zP-#
2-+-mKP+-sn"
1tR-+-+-tR-!
xabcdefghy

Té Kolsté, Jan Willem - Spielmann, Rudolf
Zwart aan zet.

Reti, Richard - Colle, Edgar
De witspeler heeft net een fout gemaakt in
betere stelling. Hoe pakt Colle het volle punt ?

14...Lxf3! Zwart ruimt een verdediger van
pion d4 op. Waarom ? => zie volgende zet.
15.Txf3 Pxd4! En pionwinst want wit mag
Pd4 natuurlijk niet slaan omdat 16.DxPd4 met
16...Lxh2+ wordt bestraft. 16.Th3 Diagram

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7zppzpq+-zpp'
6-+-vl-sn-+&
5+-+-+-vL-%
4-+Lsn-+-+$
3+-sN-+-+R#
2PzP-wQ-+PzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
Té Kolsté, Jan Willem - Spielmann, Rudolf
Zwart aan zet.
16...Dxh3! mooi 17.Dxd4 Dxh2+ 0–1

28...Pf3+ en opgave want 29.exPf3 Th2+
30.Kc1 De2 loopt mat. 0–1

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zpp+-+-zpp'
6-+pvlpwq-+&
5+-+pzPp+-%
4-+P+n+-+$
3+P+-+PzP-#
2PvLQ+P+LzP"
1tRN+-+RmK-!
xabcdefghy
Gruenfeld, Ernst - Torre Repetto, Carlos
Zwart aan zet.
12...Lc5+ 13.Kh1 Pxg3+ en opgave want mat
volgt. 0–1

9 Uiteindelijk is er echter geen echt vervolg gekomen op dit uniek toernooi. Wel werden hier in
april 1934 de eerste drie partijen van het wereldkampioenschap tussen Alekhine en Bogoljubow
gespeeld en in 1981 werd er nog een groot toernooi gehouden met Miles - Ribli - Kortschnoj enz.
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Jubileumviering 75 jaar
Pion Aalst viert zijn 75-jarig bestaan op 7 oktober
in de Sint-Paulus zaal in Aalst.
De feestviering omvat :
- een simultaan demonstratie door Hans Böhm.
Internationaal meester Hans Böhm is bekend schrijver/journalist en presentator.
Hij staat ook vermeld in het Guinnes World Book of Records voor het wereldrecord
simultaanschaken te Wijk aan Zee (560 tegenstanders in 26 uur met 94% winst).
-

een lezing gegeven door Hans Böhm.

- alsook een "blitzchallenge".
Wie kan winnen van leden van onze club krijgt een consumptie.
- De

denksportkampioen voorziet ons van alle nieuwigheden in de schaakwereld.

Er is een ruime parking voorzien en deelname

is volledig gratis!

Snel inschrijven doe je via deze link: http://pionaalst.be/jubileum/simultaan

Boekbespreking door Hugo Roman
Understanding Chess Middlegames
John Nunn 2011
ISBN- 13: 978-1-906454-27-2
ISBN- 10: 1-906454-27-2
237 pagina’s met recent materiaal.

Voor het eindspel hebben de goden
gelukkig het middenspel geplaatst!
Super grootmeester John Nunn, (nomen est omen)10
bekijkt dit partijgedeelte, altijd al stiefmoederlijk
behandeld wegens te moeilijk, vanuit 100 diverse
oogpunten.
Twee partijen of fragmenten per item.
Aan te bevelen!
Mijn tegenstanders wezen hierbij gewaarschuwd!
10 De naam is een voorteken
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Red Pawns
Traditioneel zijn er in augustus tal van Internationale jeugdtoernooien. Een kort overzicht.
Vooreerst was er begin augustus het European Union Youth Championship in Oostenrijk.
Dit toernooi was niet te sterk bezet wat maakte dat er 2 Belgische jeugdspelers waren die een reële
kans op een medaille hadden. Bij de "-14 jaar" was dit Laurent Huynh (Elo 1990) en bij de "-12
jaar" Joppe Raats (Elo 1782). Joppe kon in de laatste ronde spijtig genoeg niet winnen en behaalde
dus geen ere-metaal terwijl Laurent Huynh dit wel kon en mooi Zilver behaalde.
Laten we enkele partijfragmenten bekijken van beide spelers.

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+pzp-+pzpp'
6p+nzplsN-+&
5+-vl-zp-+-%
4-+-+PzP-+$
3+L+P+N+-#
2PzPP+-+PzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzpp+pzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-vl-+-+-%
4-+-sNP+-+$
3+-sN-vL-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

Matasaru, Stephanie (1549) - Raats, Joppe
Zwart aan zet.

Cwiek, Ryszard (1682) - Raats, Joppe
Kies uit 6...d5 of 6...0–0 of 6...Lb6

Onze Joppe verslikte zich hier met 9...Dxf6?
(beter is 9...gxf6) want na 10.f5 Lxb3 11.Lg5!
verloor hij materiaal en de partij.

Hopelijk zag je hier wel dat Lc5 in gevaar is,
want na zowel 6...0-0? als 6...d5? volgt
7.PxPc6! en na 7...bxPc6 LxLc5 heeft zwart
een stuk verloren.
Joppe speelde dan ook correct 6...Lb6.

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+-+-+-tR-'
6r+-+-+-zp&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+R+$
3+r+-+-+P#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
Raats, Joppe - Nemegeer, Arne (1470)
2 Belgen tegen elkaar !!
Wit aan zet.
41.Tg8+! Kf7 42.T4g7+ Kf6 43.Tg6+ Kf7
44.Txa6 Kxg8 45.Txh6 en wit heeft een pion
gewonnen en een gewonnen eindspel bereikt.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+l+-vlpzpp'
6psN-+p+-+&
5+-+qsn-+-%
4-zp-+-+-+$
3+N+-vLP+-#
2PzPQ+-+PzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
Raats, Joppe - Petkov, Momchil (1944)
Zwart aan zet toont dat hij meer Elo heeft.
27...Pxf3+!! 28.gxf3 Dxf3 29.Dd2 Dh1+
30.Kf2 Lh4+ 31.Ke2 Lf3+ 32.Kd3 Df1+
33.Kc2 Le4+ 0–1
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XABCDEFGHY
8-+k+-trr+(
7+pzplsn-wqp'
6-zp-zp-+-+&
5+-+-snp+L%
4-+-sNP+-zP$
3+-sN-+-zP-#
2PzPP+Q+-+"
1+K+R+-tR-!
xabcdefghy
Brilej, Jaka (2048) - Huynh, Laurent
Zwart aan zet.
Pion g3 staat Negatief Verdedigd, maar zwart
kan hem voorlopig natuurlijk niet slaan. Zwart
opent bijkomende aanvalssluizen met ....
21...f4! 22.gxf4 Dxg1 23.fxe5 dxe5 en
aangezien zwart na 24.TxDg1 TxTg1+ 25.Pd1
exd4 beter staat omdat 2 torens in dergelijke
stellingen beter zijn dan een Dame. probeerde
wit daarom dan maar 24.Pdb5 maar kwam na
24...Dc5! 25.Pa7+ Kb8 26.Txd7 Tg1+ 27.Pd1
Kxa7 eveneens in een moeilijke stelling.

XABCDEFGHY
8-+-wq-+-+(
7tr-zpl+n+k'
6-zp-zp-+p+&
5+-+P+p+p%
4-+-+PzP-+$
3+-+PvL-+-#
2-+R+-+QzP"
1tr-tR-+LmK-!
xabcdefghy
Huynh, Laurent - Slaba, Andrea (1972)
Wit aan zet.
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heeft Laurent deze wending niet gespeeld
omdat hij de 2e optie vreesde, met name:
- 38...DxTc7!? 39.TxDc7 TxTc7 wat nu erg
gevaarlijk kan zijn indien beide zwarte torens
nu nog verbonden geraken op de 1e rij.
Vandaar dat 40.Lxb6?? Tcc1 zeker moet
vermeden worden. Winnend had dan echter
40.Db2! (dubbelaanval op Ta1 en b6) 40...Ta6
41.Df6! (binnendringen) en 42.Ld4 geweest.

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-+lvlpzpp'
6-+nzppsn-+&
5wq-zp-+-+-%
4-+-+P+-+$
3+-zPPvLN+P#
2P+LsN-zPP+"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy
Huynh, Laurent - Schernthaner, Dave (1848)
Wit aan zet. Hoe pion c3 verdedigen ?
Wit deed dit sluw met 13.Pc4! en toen zag
zwart dat hij geen 13...Dxc3 mocht spelen
wegens 14.Ld2! en Dameverlies.

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zppzp-+rzp-'
6-+nzp-+-zp&
5+-+-+l+-%
4-+P+-zP-wq$
3+-vL-tR-tRP#
2PzPQ+-+P+"
1+L+-+-mK-!
xabcdefghy
Malicka, Maria (2118) - Huynh, Laurent
Wit aan zet.

Wit speelde hier jammer genoeg 38.Ld4?! en
de partij eindigde later in remise. Mogelijk had
hij nadien een slechte nachtrust want wit miste
hier pionwinst met het verrassende ....
38.Txc7 ! en nu heeft zwart 2 mogelijkheden:
- ofwel 38...TxTc7 39.TxTa1 en wit staat
inderdaad een gezonde pion voor. Mogelijk

Maria heeft de hoogste Elo van de leeftijdsgroep en ze slaat toe met 26.Dxf5!! Txf5
27.Txg7+ Kh8 28.Lxf5! nog sterker dan het
aftrekschaak 28.Tg4+ enz. Er volgde nog
28...Pe5 29.Teg3 en zwart gaf op.
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Verder was er ook een landentoernooi in (Romanov) Polen van 16 tot 24 augustus. Voor België
speelden De Waele Warre (2168) - Boudry William (1965) - De Bock Thijs (1951) - Van Malder
Dries (1916). Na een goede start liep het verder echter niet zo vlot.
De partijen en uitslagen kan je vinden op:
http://www.eytcc2017.pl/en/komitet-honorowy/live-games-open-2
http://chess-results.com/tnr290624.aspx?lan=1&art=20&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=20
Twee Belgische fragmentjes uit dit toernooi:

XABCDEFGHY
8-+r+-+-+(
7+-+-+p+p'
6-zp-+-+-+&
5zp-+-+-zp-%
4-vl-sNk+P+$
3+-+-zP-+-#
2PzP-+-zPKzP"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-mk-'
6-+R+-zpp+&
5+-+-+n+-%
4r+-+LmK-+$
3+-+-+-+P#
2-+p+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

De Waele, Warre - Czopor, Maciej (Pol)
Wit aan zet.

Kozusek, Daniel (Tsjechië) - De Bock, Thijs
Zwart aan zet.

Er volgde 1.Pf3! (dreigt Td4#) Lc5 2.Pxg5+
Ke5 3.Pxf7+ waardoor wit 2 bijkomende
pionnen won en dit eindspel makkelijk won.

Zwart speelde 1...Pd6! en wit verliest een stuk
en later ook de partij.

Het beste resultaat werd gehaald op het European Union Youth Chess Championship U12 in
Tsjechië waar Daniel Dardha mooi kampioen werd ! Deze kampioenstitel levert hem meteen ook
de titel van Fide Master op. Hij is zo de jongste Belg (11 jaar) ooit die deze tital haalt. Details zie:
http://chess-results.com/tnr296159.aspx?lan=5&art=1&rd=9&fed=BEL&turdet=YES&wi=984
http://www.chess.cz/www/mladez/reprezentace/me-unie.html
Een fragment uit zijn 3e ronde:

XABCDEFGHY
8-+-trk+-+(
7zpp+-+p+-'
6-sn-+rzp-+&
5+-wqP+-+-%
4-+-+-vL-+$
3+-+-+Q+-#
2P+-+-+LzP"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy
Dardha, Daniel (2218) - Pasti, Aron (1881)
Zwart aan zet.
Daniel (met wit) heeft erg moedig een
kwaliteit en pion geofferd voor aanvalskansen,
maar zwart kan nu de bovenhand halen.
Hoe ?

31...Txd5! wit staat nu zeer slecht maar hij
geeft zich niet gewonnen 32.Tc1 Dd4 33.Dg3
Tc5 34.Tb1 Tc3 35.Dg8+ Ke7 36.Lh6 Tc8
37.Dg3 Tc3 38.Db8 Dd8 39.Dxb7+ Dc7
40.Da6 Tc2 41.Da3+ Dd6 De zwartspeler
staat nog steeds beter maar biedt ten einde raad
remise aan wat wit gretig aanvaardt. Wit heeft
in een verloren stelling gedurende meer dan 20
zetten kranig weerwerk geboden en dit
resulteert nu in remise. ½–½
Een groot kampioen
moet dus niet enkel
kunnen winnen, maar
moet ook verloren
partijen op remise
kunnen houden !
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Maak geen fouten
XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7tr-+p+p+-'
6l+pvLq+pzp&
5+-+-zP-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+QzP-#
2P+-+-zP-zP"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7zppzp-wqpzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-+-zp-vL-%
4-+L+P+-+$
3+QsN-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Fout 1: Kies uit 1.Tc2 of 1.a3 of 1.De3

Fout 4: Kies uit 1...g6 of 1...b6 of 1...c6

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zppzp-vl-zpp'
6-+p+p+q+&
5+-+-zP-+-%
4-+PsN-+-sn$
3+P+-+-+-#
2P+-+QzPPzP"
1+-vLR+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+l+qtr-mk(
7+-vl-zp-+p'
6-+-zP-sn-+&
5zp-zP-+p+-%
4N+L+pzP-+$
3+-wQ-+-+-#
2PvL-+-+PzP"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy

Fout 2: Kies uit 1.f3 of 1.f4 of 1.g3

Fout 5: Kies 1...DxPa4 of 1...exd6 of 1...Ld8

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+r+-wqpmk-'
6-+-+p+p+&
5+-+pzP-sNp%
4p+pzP-+-zP$
3zPnwQ-+RzP-#
2-zP-+-zP-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-+-vl-+(
7zppzpk+Pzp-'
6-+n+-+q+&
5+-+-zp-sNr%
4-+pzp-+Q+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zP-zP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

Fout 3: Kies uit 1...Df8 of 1...De8 of 1...Dd8

Fout 6: Kies uit 1...Kd6 of 1...Kd8 of 1...Ke7
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Fout 1:

Na de blunder 1.Tc2? kan er 1...DxLd6!! volgen want 2.exDd6? TxTe1+ 3.Kg2
Lf1+ 4.Kg1 Lh3#.
Na 1.a3 Tb7 staat de stelling ongeveer gelijk. Aanvaardbaar.
Na 1.De3 (dubbelaanval) Tb7 2.Dxh6 heeft wit een iets beter spel. GOED.

Fout 2:

Wit staat moeilijk en dan moet je opletten.
Na zowel 1.f3 als 1.f4 komt wit mogelijk verder onder druk via 1...Lc5 maar is
het nog niet onmiddellijk uit.
Op 1.g3? volgt echter 1...TxPd4 2.TxTd4 Pf3+ en 3...PxTd4 en stukwinst.

Fout 3:

Na 1...Df8?? komt er 2.Pxe6+ en wit wint materiaal.
Na 1...De8! heeft wit voorlopig geen winstvariant.
Na 1...Dd8?? komt er 2.Txf7+ en wint wegens 3.Pxe6+ .

Fout 4:

Na 1...g6?? komt er 2.Pd5! en Pf6 gaat verloren.
Na 1...b6? komt er eveneens winnend 2.Pd5 Dd8 3.PxPf6+ gxPf6 4.Lxf7+ enz.
Vandaar dat 1...c6 noodzakelijk is om het vernietigende Pd5 af te remmen.

Fout 5:

Na 1...DxPa4! is wit verloren omdat 2.dxe7 DxTd1+ beslissend is.
Na 1...exd6?? komt er mooi 2.DxPf6+ TxDf6 3.LxTf6#. Blunder dus.
Na 1...Ld8? kan wit met 2.Pb6 het dynamisch evenwicht herstellen. Deze zet is
dus niet verliezend, maar wel een fout omdat je een makkelijke winst laat liggen.

Fout 6:

Op de blunder 1...Kd6?? volgt 2.Pe4+ en zwart verliest zijn Dame.
Ook 1...Kd8?? wordt bestraft met Dame-verlies via 2.Pe6+.
Vandaar dat enkel 1...Ke7 goed genoeg is, ook al blijft de zwarte Koning in de
vuurlinie staan.

www.openterresrouges.lu
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Positionele stellingen
XABCDEFGHY
XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
8r+-wq-tr-mk(
7vlpzp-wqpzp-'
7zppsn-vl-zpp'
6p+-zp-+-zp&
6-+p+l+-+&
5+-+Pzp-+-%
5+-+-+p+-%
4-zP-+P+-+$
4-+-zPpzP-+$
3zP-+-+N+P#
3zP-vL-zP-zP-#
2-+P+QzPP+"
2-zP-sN-+LzP"
1tR-vLR+-mK-!
1+-tRQ+RmK-!
xabcdefghy
xabcdefghy
Zwart aan zet.
Zwart heeft het loperpaar, maar als de stelling
gesloten blijft, is dit niet direct een voordeel.
Zwart moet bovendien Lc8 nog ontwikkelen,
maar er is geen interessant veld. Dan moet je
er eentje maken is het motto.
Zwart speelt dan ook 1...f5! wat na 2...fxe4 de
f-lijn opent en veld f5 vrij maakt voor Lc8.
Zwart krijgt door de open f-lijn nu ook sterke
druk op pion f2 (in combinatie met La7).

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zppzp-+pzpp'
6-+-vllsnn+&
5+-+p+-vL-%
4-+-zP-+-+$
3+-zPL+P+-#
2PzP-sNN+PzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet.

Wit heeft zopas 1.f2-f4 gespeeld.
Kies je voor 1...Pd5 of voor 1...exf3 e.p. ?
Na 1...exf3?! krijgt wit een zwakke pion op e3
maar een actieve Lg2.
Na het betere 1...Pd5!? (met druk op e3) blijft
Lg2 passief, pion d4 geblokkeerd, en speelt
wit als het ware met een stuk minder op de
Damevleugel. Het zwarte plan na 1...Pd5 is
dan ook druk op de Damevleugel te zetten
omdat zwart daar dan beduidend sterker is.
FRTIZ beoordeelt het verschil in beide opties
dan ook op 0,6 punten.

XABCDEFGHY
8r+-wq-tr-mk(
7zp-+-vl-zpp'
6-+p+l+-+&
5+p+n+p+-%
4-zP-zPpzP-+$
3zP-vL-zP-zP-#
2-+-sNQ+LzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy
Twee zetten later. Zwart aan zet.

Met 1.f4! (dreigt pionvork op f5) Ld7 2.f5
Pe7 3.LxPf6 doet wit positioneel voordeel
omdat hij zo de zwarte Koningsstelling
verzwakt en aanvalskansen krijgt.

Met 1...a5! opent zwart de vijandelijkheden op
de Dame-vleugel waar hij sterker is. Zwart zal
door die druk zijn voordeel kunnen uitbouwen.
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VSF-beleidsconcept onder de loep
In het laatste nummer van 2016 stonden de doelstellingen van het VSF-beleidsconcept.
Tijd om even kijken wat daarvan geworden is, en hoe het verder moet in het nieuwe seizoen.
Bekijken we daarom de vijf doelstellingen die in het beleidsconcept beschreven zijn.
1. De instroom van nieuwe (jeugd)spelers bevorderen:
a. het voorbije seizoen werd een poging gedaan om schaakinitiatie op school te bevorderen
en dit aan te laten sluiten met een lessenpakket in de schaakclub. Resultaat : niet zo
succesvol. Hier moet een nieuw aanpak gezocht worden.
b. in 2017 zullen we deze inspanningen verder doortrekken en zoeken we naar nieuwe
ideetjes of projecten om schoolwerving te bevorderen. We zullen ook de opleiding van
schaakleraars ondersteunen.
2. Het verlies aan spelers indijken:
een moeilijke doelstelling waarbij we voorlopig voor de licht gevorderde schakers een gratis
oefenblaadje "Het Schakertje" uitgeven en er gratis toegang is via de VSF-website tot het
"trainingsplatvorm op schaakschool.be" met aangepaste oefeningen zodat je thuis
zelfstandig kan oefenen.
3. Clubleven en clubspelers:
a. in het voorbije seizoen zijn er hier enkele acties geweest. Naast het bevorderen van de
communicatie met de leden via "Vlaanderen Schaakt Digitaal" is er ook een ondersteuning
geweest in het domein kadervorming (lesgevers, scheidsrechters), een project Herziening
Statuten en Huishoudelijk Regl, en een test-case "VSF-Rapid 50+" dat zeker een vervolg
krijgt.
b. in 2017/2018 willen we verder gaan op deze weg en wordt er ook een "VSF-Rapid
BEKER-toernooi" uitgeprobeerd waarbij we op zaterdag spelen.
4. Spelniveau van onze topspelers:
a. Reeds meerdere jaren ondersteunen we vanuit VSF het project Go for Grandmaster waar
de betere jeugdspelers een aangepaste schaakstage kunnen volgen.
b. in 2017/2018 wordt er bijkomend gestart met de JeugdInterliga competitie over 5
speeldagen waarbij elke provincie haar beste jeugdspelers kan opstellen. De data zijn:
30 Sep (Antw) - 21 Okt (W-Vl) - 18 Nov (Vl-Br) - 23 Dec (Limburg) - 5 mei (O-Vl).
5. Het uitwerken van een structureel communciatiekader:
Dit is een zeer moeilijke doelstelling omdat ze de juiste persoon met de juiste contacten
vereist.
Iedereen die effectief iets kan bijdragen tot gestructureerde contacten met de
onderwijskoepels of VSF aan structurele financiële partners kan helpen is welkom.

Heb je zelf ideetjes die passen in dit beleid ?
Maak het over aan vlaanderen.schaakt.digitaal@gmail.com

