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Summiere toernooi-kalender 2015

21 Mar Vlaams schoolkampioenschap (BO) Zwijnaarde
22 Mar Vlaams schoolkampioenschap (MO) Zwijnaarde
04 April Rokade Rapid Chess Westerlo
04 April Jeugdschaakcriterium Blankenberge
04 en 06 April 15e C&D toernooi KGSRL Gent
06 April Paasrapid Leopoldsburg

http://users.telenet.be/paasrapid-leopoldsburg/
Leopoldsburg
(Heffen)

12-18 April Belgisch Jeugdkampioenschap Blankenberge
02 Mei Belgisch Snelschaakkampioenschap Saint-Ghislain
14-17 Mei VSF Kampioenschap

zie:  www.schaakliga-antwerpen.info
Berchem

Uw toernooi/activiteit in de toernooi-kalender ? 
Stuur het naar  vlaanderen.schaakt.digitaal@gmail.com

Elo is de afkorting van ...
Neen, Elo is niet de afkorting van Electric Light Orchestra (een rockgroep uit de jaren '70 en '80) 
maar wel de familienaam van de ontwerper van het welbekende rating-systeem. 
Arpad Elo (1903 Hongarije - 1992 Milwaukee) verhuist met zijn ouders in 1913 naar de USA en 
zal daar later hoogleraar fysica worden, maar hij is ook een begenadigd schaakmeester.
Tot in de jaren '70 heeft elk schaakland zijn eigen rating systeem. Zo was er bijvoorbeeld in USA 
het Harkness-rating systeem, de Engelsen hadden hun BCF-rating en in Duitsland de Ingo-zahl. 
Het is in 1960 dat de USCF het nieuwe rating systeem van Arpad Elo aanvaardt.
In 1970 besluit ook FIDE om het Elo-rating systeem te gebruiken, en 
enkele jaren later worden ook in België de eerste (Nationale) Elo-cijfers 
ingevoerd.
Vandaag publiceert de FIDE maandelijks FIDE-Elo en de KBSB 3-
maandelijks onze nationale Elo. In 1979 had enkel Karpov meer dan 
2700 Elo, vandaag zijn er bijna 50 spelers boven de 2700 Elo.

Om je Elo-wijziging te berekenen gaat men je behaalde resultaten 
vergelijken met het "statistische winst model" en dit vermenigvuldigen 
met een "versnellingsfactor" (de K-factor). 
Vandaag is de K-factor   bij FIDE:    - "10" (>2400 Elo) 

- of "20" (<2400) 
- of "40" (<18 jaar of <30 partijen). 

Het statistische winst model       

Elo-verschil 0 25 50 75 100 125 150 175 200 300 400 500 600
Winst-kans 0,50 0,53 0,57 0,60 0,64 0,67 0,70 0,73 0,76 0,85 0,92 0,96 0,98

Elo-verschil 0 -25 -50 -75 -100 -125 -150 -175 -200 -300 -400 -500 -600
Winst-kans 0,50 0,47 0,43 0,40 0,36 0,33 0,30 0,27 0,24 0,15 0,08 0,04 0,02
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Waarom is het fout ?
Elke voorgestelde zet is FOUT, maar zie je ook waarom ?

XABCDEFGHY
8-+-wqk+-+(
7+p+-+p+Q'
6rvl-+l+-+&
5+-+psNp+-%
4p+-+-+rzp$
3+-vL-+-+-#
2-zPP+-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
Fout 1 : Wat volgt er op 1...Tg5 ?

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7+p+k+p+-'
6p+-+psn-zP&
5+-+p+-+-%
4P+-+-+-+$
3+-+r+-+-#
2-+-+-zPQzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
Fout 2 : Wat volgt er op 1...Tg8 ?

XABCDEFGHY
8-+-tr-+-tr(
7+-+-snpzpp'
6-mk-+-+-+&
5tRpzpP+-+-%
4-zp-+-+-+$
3+P+-vLL+-#
2-zP-+-zPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Fout 3 : Wat volgt er op 1...KxTa5?

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zp-+-vlpzpp'
6qzp-+p+l+&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+NzP-wQ-vL-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

Fout 4 : Wat volgt er op 1.a3 ?

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+p+-+-zp-'
6psn-+-wq-zp&
5+-+rsNp+-%
4-+pzP-+-+$
3+-+-zPQ+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Fout 5 : Wat volgt er op 1...g5 ?

XABCDEFGHY
8r+r+-+-+(
7zp-+-+k+-'
6qsnn+-zp-wQ&
5+-+p+-+-%
4-+pzP-+-+$
3vl-zP-+LvLP#
2P+-+-zPPsN"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy
Fout 6 : Wat volgt er op 1...Tg8?
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Fout
1 Uiteraard mag wit geen 2.Dxh4?? spelen wegens 2...Txg2+ en 3...DxDh4.

Wit heeft echter veel beter, met name 2.Dh8+   Ke7   (enige zet om direct 
materiaalverlies te vermijden)  3.Lb4+! en zwart mag materiaal afgeven om mat 
te verhinderen.

2 Dan wint wit met 2.DxTg8   PxDg8  3.h7!   en zwart promoveert op hetzij g8 of h8.

3 Er komt 2.Lxc5 (dreigt Ta1#) Ka6 (vlucht)  3.d6! (zodat Lf3 nu de velden c6 en 
b7 controleert) en onvermijdelijk 4.Ta1#

4 Na 1.a3 staat Pb3 Niet Verdedigd en dus is het oppassen geblazen. Zwart wint 
dan materiaal met 1...Lc2!

5 Bij zwart staan Td5 en pion c4 Nul Verdedigd en wit profiteert hiervan met 
2.Txc4! en 2...TxTc4  3.PxTc4 g4 (PxPc4?  4.DxTd5+) 4.De2 pionwinst

6 Dan komt er 2.Lh5+   Tg6   (het enige) 3.DxTg6+ Kf8  4.Df7#
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Catastrofe in het eindspel
Het gebeurt regelmatig dat een beslissing pas in het diepe eindspel kan geforceerd worden. Meestal 
omdat één van beide spelers hetzij in grote tijdnood verkeerd, hetzij mentaal uitgeput geraakt.

Een remedie ? Sneller spelen en krachten sparen !!
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7tR-+-+-+-'
6-+-+-zppmk&
5+-+-zp-+p%
4-+-snN+-zP$
3+-+-+-zP-#
2-+r+-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Eind 1: Kies uit 1...f5 of 1...Tc6.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+-+-zpp'
6-+-+-zp-+&
5zp-+-+-zPP%
4-+-+kzP-+$
3+K+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Eind 2: Kies uit 1...f5 of 1...Kxf4.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7tR-+lmk-zp-'
6-+L+-zp-zp&
5+-zP-+-+-%
4Ptr-tr-zPP+$
3+-+-+-+-#
2-+R+-+-mK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Eind 3: Kies uit 1...Kd8 of 1...Td3

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

Eind 4: Is 1...Tg1 goed genoeg of is er beter ?

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

Eind 5:  Kies uit 1.DxDd6 of 1.Txh6 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-mk-+-vl-'
6-sNpzp-sn-+&
5+-+-+-+-%
4-+P+-+-+$
3+-+-+-tr-#
2-+K+R+-+"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 6: Kies uit 1....Pd7  of 1...Pg8  of 1...d5
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Eind
1 Fout is 1...f5? want er komt 2.Pg5! en Th7# is onafwendbaar !

Vandaar dus dat enkel 1...Tc6 zwart in de partij kan houden.

2 Zwart speelde hier ongelukkig 1...Kxf4? en kon na 2.h6!! de boeken dicht doen. 
Miserie miserie !

3 Na 1...Td3? 2.Lb5! en 3.c6! kon zwart opgeven.
Met 1...Kd8! had hij veel langer weerstand kunnen bieden.

4 Zwart speelde hier effectief 1...Tg1 en wit gaf spontaan op, maar hij had met 
2.Td1!! nog heel veel weerwerk kunnen bieden (2...TxTd1???  3.g7#). Dit is 
catastrofe 1.
Anderzijds had zwart veel sterker dan 1...Tg1, namelijk 1...Pf4!! wat 
onafwendbaar ...Txg6# dreigt !. Catastrofe 2.

5 Ik stond verloren maar probeerde nog een valletje en heb net Dd6 gespeeld. 
Na 1.Txh6? zou er 1...Th4+!! 2.TxTh4 DxDe6 volgen wat zwart terug in de 
partij brengt. Spijtig genoeg trapte mijn tegenstander er niet in.
Mijn tegenstander speelde echter attent 1.DxDd6! en ik kon inpakken.

6 Na 1...Pd7?  2.Te7! verliest zwart een stuk.
In de partij koos ik voor 1...Pg8? doch na 2.Pa8+! Kc8  3.Te8+ of 2...Kd7 
3.Tb7+ Kc8  4.Tf7 en kraakt de zwarte stelling.
Het beste is 1...d5! wat een sterke voorpost voor Pf6 op e4 schept, en tevens ook 
ruimte (veld d6) voor Kc7 maakt. De stelling is nu in evenwicht.

Rokade Rapid Chess op zaterdag 04 april

Lokaal: 't Centrum, Boerenkrijglaan 24, Westerlo

Reeksen van 8 spelers volgens Elo  - 15' QPF - 7 ronden

Aanmelden tot 13Hr30 - Start 14Hr00

Prijzen: Groep 1:  €250/€125
             Groep 2:  €100/ € 50
             Overige:  €  50/ € 25

Inschrijving:  €10 ter plaatse of   8€ voorinschrijving 
op  BE54973121052697  (Naam + Elo vermelden)

 GM/IM gratis

www.rokadewesterlo.be/rapid-chess
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Partij-analyse: jonge tijgers

Hierbij een partij-analyse uit het Vlaams Jeugdkampioenschap 2015 (reeks -16 jaar) met een 
beperkte bedenktijd van 1 hr KO.

Bratuszweski,Jorden (1756) - Ismail,Tamer (2024) [E69]

1.Pf3 d6 2.d4 Pd7 3.c4 e5 4.Pc3 g6 5.g3 Lg7 
6.Lg2 Pgf6 7.0–0 0–0 8.e4 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzpn+pvlp'
6-+-zp-snp+&
5+-+-zp-+-%
4-+PzPP+-+$
3+-sN-+NzP-#
2PzP-+-zPLzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

 na zetverwisseling zijn we in een gekende 
variant van het Konings-Indisch geraakt. 

8...c6 Een "multi-purpose" zet. Hij controleert 
veld d5, opent opties voor Dd8 en kan ook 
dienen als voorbereiding op b7-b5.  
9.h3!? Wit speelt de hoofdvariant die 
makkelijk spel voor wit belooft. Met de zet h3 
wil wit Pg4 verhinderen zodat hij nadien 
probleemloos Le3 kan spelen. 
9...Te8 10.Te1 Dc7 11.Le3 a5 dit verhindert 
een eventueel b2-b4. 
12.Dc2 exd4 13.Pxd4 Pc5 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7+pwq-+pvlp'
6-+pzp-snp+&
5zp-sn-+-+-%
4-+PsNP+-+$
3+-sN-vL-zPP#
2PzPQ+-zPL+"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Stelling na 13...Pc5

De schimmel op c5 staat daar nu betrekkelijk 
ongehinderd omdat zwart voordien b2-b4 
verhinderde met zijn (thematische) zet 11...a5. 
14.Tad1 torens behoren nu eenmaal op open 
of half-open lijnen omdat hun ACTIVITEIT 
wordt verhoogd. 
14...Pe6?! een iets mindere zet. Niet omdat 
zwart zomaar zijn "sterk Pc5" afruilt voor het 
witte "sterke Pd4", maar veeleer omdat wit nu 
na afruil de druk op pion d6 kan opvoeren, wat 
niet mogelijk was zolang Pd4 daar stond. 
Persoonlijk lijken me zetten zoals 14...a4!? of 
direct 14...Le6 meer aangewezen. 
15.Pxe6 door deze ruil krijgt wit nu druk op 
pion d6. Er dreigt nu 16.Lf4 en 17.c5  Diagram 
XABCDEFGHY
8r+l+r+k+(
7+pwq-+pvlp'
6-+pzpNsnp+&
5zp-+-+-+-%
4-+P+P+-+$
3+-sN-vL-zPP#
2PzPQ+-zPL+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet

15...fxe6 zwart opteert voor deze "ongewone" 
zet  omdat  hij  een  eventueel  16.Lf4  wil 
ontkrachten 
16.Dd2  Goed.  Wit  verhoogt  de  druk  op  de 
zwakke punten (pion d6). 
16...Lf8  een  goede  keuze  van  zwart  want 
16...Td8?! is verdacht vanwege 17.e5!? en wit 
heeft het initiatief 
17.Lg5 Diagram 
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XABCDEFGHY
8r+l+rvlk+(
7+pwq-+-+p'
6-+pzppsnp+&
5zp-+-+-vL-%
4-+P+P+-+$
3+-sN-+-zPP#
2PzP-wQ-zPL+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 
Kies uit 17...Kg7 of 17...Pd7

17...Pd7  Goed.  Natuurlijk  geen  17...Kg7? 
wegens  18.Lh6+ Kf7 19.Lxf8  Txf8  20.Dxd6 
en pionverlies. 
18.b3! wit speelt erg ervaren. Hij forceert niets 
en wil  gewoon een gezonde stelling houden. 
18...e5  een sterke zet. Deze zet controleert de 
velden d4 en f4 en blokkeert de e4-pion en dus 
ook  de  invloed  van  Lg2.  Zwart  opent  ook 
opties om eventueel ooit Le6 te spelen. 
19.Le3 Wit denkt aan f2-f4 maar vreest h7-h6, 
en dus moet Lg5 eerst weg. 
19...Pf6 20.f4  wit neemt enig risico met deze 
zet  omdat  hij  zijn  K-stelling  verzwakt.  Zijn 
inschatting  is  dat  deze  zet  echter  meer 
voordelen dan nadelen zal opleveren. 
20...Ph5!?  Zwart  bestookt  direct  de  nieuwe 
zwakte bij wit (pion g3) om zo enig initiatief 
te verkrijgen.  21.Pe2 Le6  eindelijk kan zwart 
zijn ontwikkeling beëindigen.  Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+rvlk+(
7+pwq-+-+p'
6-+pzpl+p+&
5zp-+-zp-+n%
4-+P+PzP-+$
3+P+-vL-zPP#
2P+-wQN+L+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

 Wit aan zet 

FRITZ geeft hier het verrassende  22.f5! want 
22...gxf5   23.exf5  en geen 23...Lxf5  wegens 
24.g4!. 

22.g4  Pg7?!  nu  geraakt  zwart  ingesnoerd. 
Vandaar  dat  22...Pxf4!?  hier  de  voorkeur 
verdient 
23.f5  Lf7  24.Tf1!  torens  op  open-lijnen  of 
"toekomstige" open lijnen.  Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+rvlk+(
7+pwq-+lsnp'
6-+pzp-+p+&
5zp-+-zpP+-%
4-+P+P+P+$
3+P+-vL-+P#
2P+-wQN+L+"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 
Hoe enig tegenspel organiseren ?

24...a4! zwart probeert een beetje tegenspel te 
krijgen op de D-vleugel 
25.Pg3?! het is niet duidelijk wat dit paard op 
de  K-vleugel  komt  doen.  Mogelijk  was  het 
beter om enkele troepen naar de D-vleugel te 
sturen.  In  casu  zou  ik  dus  zeker  25.Pc3 
overwegen. 
FRITZ pakt  uit  met  het  bijzondere   25.b4!? 
Lxc4?  26.f6  Pe6  27.f7+!  en  groot  voordeel 
voor wit 
25...axb3  zwart  wil  zwaktes  bij  wit 
veroorzaken en deze dan bestoken. 
26.axb3  Ta3  "Oef",  moet  de  zwartspeler  nu 
gedacht hebben, "ik heb eindelijk tegenspel dat 
op termijn misschien een compensatie voor het 
witte  overwicht  op  de  K-vleugel  kan 
betekenen". 
27.Tb1 Tea8 28.Tb2 Da5 zwart activeert zijn 
dame  en  heeft  geen  schrik  van  Dameruil 
omdat  hij  minder  ruimte  heeft  en  dan  elke 
stukkenruil een goede zaak is. Bovendien zal 
Dame-ruil  ook  de  veiligheid  van  Kg8  ten 
goede komen. 
29.Dxa5 T8xa5 30.Kf2 Na de Dame-ruil is de 
aanvalsdruk  op  Kg8  weg  gesmolten  en 
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betekent het witte overwicht op de K-vleugel 
veel  minder.  Wit  denkt  nu  reeds  aan  het 
eindspel waar de Koning een actieve rol moet 
invullen.  Een  niet  onbelangrijk  detail  is  dat 
Kf2  nu ook de  Le3  verdedigt  zodat  er  geen 
grapjes  met  Lf7xc4  -  bxLc4  en  TxLe3 
mogelijk worden.  
30...b5  zwart zoekt de confrontatie op de D-
vleugel omdat hij daar voorlopig meer stukken 
(beide torens en beide lopers) dan wit (Tb2 en 
Le3)  kan  inzetten  en  zo  dus  meer  kans  op 
succes heeft. 
31.b4 Ta2 32.Tfb1 T5a4 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-vlk+(
7+-+-+lsnp'
6-+pzp-+p+&
5+p+-zpP+-%
4rzPP+P+P+$
3+-+-vL-sNP#
2rtR-+-mKL+"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy

 Wit aan zet. 

Het  wordt  duidelijk  dat  zwart  gevaarlijk 
tegenspel  op  de  D-vleugel  heeft  en  dat  het 
witte voordeel is verdwenen.
33.cxb5 cxb5 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-vlk+(
7+-+-+lsnp'
6-+-zp-+p+&
5+p+-zpP+-%
4rzP-+P+P+$
3+-+-vL-sNP#
2rtR-+-mKL+"
1+R+-+-+-!
xabcdefghy

 Wit aan zet 

34.Pe2  Goed  .  Wit  orienteert  bijkomende 
troepen  naar  de  D-vleugel  en  "ontpent"  Tb2 
waardoor  pion  b4  terug  verdedigd  staat. 
34...Lc4 activeert het stuk 
35.Lf1  er  staat  nog  weinig  tijd  op  de  klok. 
Mogelijk  was  35.Pc3!?  iets  sterker,  maar  de 
stelling is nog steeds in evenwicht. Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-vlk+(
7+-+-+-snp'
6-+-zp-+p+&
5+p+-zpP+-%
4rzPl+P+P+$
3+-+-vL-+P#
2rtR-+NmK-+"
1+R+-+L+-!
xabcdefghy

Wit heeft net 35.Lf1 gespeeld. 
Wat is er verandert vraagt zwart zich af ?

Na  35.Lf1  staat  pion  e4  plotseling  Niet 
Verdedigd. Dus speelt zwart :
35...Ld3!?  een  erg  vervelende  zet  voor  wit 
omdat  hij  niet  enkel  Tb1,  maar  ook pion e4 
aanvalt.  Diagram
XABCDEFGHY
8-+-+-vlk+(
7+-+-+-snp'
6-+-zp-+p+&
5+p+-zpP+-%
4rzP-+P+P+$
3+-+lvL-+P#
2rtR-+NmK-+"
1+R+-+L+-!
xabcdefghy

Wit aan zet

36.Txa2?!
 FRITZ  rekent  dat  enkel  36.Pc3 nog  net 
voldoende is voor gelijk spel, maar deze zet is 
vreselijk ingewikkeld, zeker als je nog weinig 
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bedenktijd  hebt  (36...Lxb1  37.Pxa4!  bxa4? 
38.Lc4+!) 
36...Txa2 37.Tb3 Lxe4 de doodsteek voor wit. 
Zwart  heeft  het  initiatief  en  ook  materiaal 
voordeel. Enkel nog een (zwarte) fout kan wit 
redden. 
38.Kg1 Ta1  mogelijk ging zwart hier niet  in 
op 38...gxf5 omdat hij zetten zoals  39.Pc3 of 
39.Pg3 niet vertrouwde 
39.fxg6 Lxg6 40.Kf2 d5 het zwarte centrum is 
nu niet meer af te stoppen. 
41.Lc5  d4  42.Lg2  Lf7  43.Td3  Ta2  44.Ke1 
Pe6 45.Lxf8 Kxf8 46.Ld5 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7+-+-+l+p'
6-+-+n+-+&
5+p+Lzp-+-%
4-zP-zp-+P+$
3+-+R+-+P#
2r+-+N+-+"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

46...Txe2+!  zwart  is  zeer  alert  en  ziet  een 
mooie combi  47.Kxe2 Pf4+ 48.Kd2 Lxd5 en 
opgave  0-1 

Een schitterende partij van beide spelers. 
Dat  de  zwartspeler  een  sterke  schaker  zal 
worden  is  algemeen  geweten,  maar  ook  de 
witspeler heeft klasse !!

Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie

Positionele stellingen
XABCDEFGHY
8-trr+-+k+(
7+-+nzppvl-'
6q+-zp-snp+&
5zp-+P+-+-%
4-zp-+P+-zp$
3+-+NvLP+-#
2-zPP+-wQPzP"
1tR-tR-+-mKN!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 
Wat doe je met pion h4 ?

Deze pion is een vogel voor de kat, maar dit is 
geen drama. Zwart speelt nu gewoon 1...h3!? 
en na 2.gxh3 is de witte K-stelling lichtjes 
verzwakt maar die dubbelpion op de h-lijn 
bezorgt wit nauwelijks voordeel.

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7zppzp-zppvlp'
6-+n+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+LsN-+-+-#
2PzPPvLQzPPzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet
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Zwart staat een pion voor, maar in 
ontwikkeling heeft wit het iets beter gedaan.
Na een zet zoals 1...Lf5 ?! volgt 2.Lg5 wat 
zwart in een moeilijk parket komt vanwege de 
aanval van Td1 en Dd8.
Zwart kan het best anticiperen en 1...Pd4! 
spelen wat een sterke voorpost met tempo-
winst betekent. Het paard lijkt daar gevaarlijk 
te staan, maar na 2...e5 heeft zwart duidelijk 
controle over de partij.
XABCDEFGHY
8r+-+-+ntr(
7zpp+-mkp+p'
6-+-zp-+p+&
5+-zpP+-+-%
4-+P+P+-+$
3+-zPp+-+-#
2P+-+-zPLzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

Kies uit 1...Tb8 of 1...b6 ?

Na 1...b6 heeft wit een aanknopingspunt op b6 
en kan hij eventueel via a4-a5 de stelling daar 
open breken.
Na 1...Tb8 blijft alles mooi intact en kan wit 
niets verzinnen op de D-vleugel.
Ik geef dan ook principieel de voorkeur aan 
1...Tb8 zodat zwart in deze stelling elders 
tegenspel kan organiseren, en dus liever niet in 
de verdediging wordt geduwd na 1...b6.
XABCDEFGHY
8-tr-+-+k+(
7+-+q+-vl-'
6-+pzpl+pzp&
5+r+-zPp+-%
4-zP-+-+-+$
3+-+PzP-+P#
2-+-wQN+PvL"
1+RtR-+-mK-!
xabcdefghy

Verkies je 1...dxe5 of 
1...Lxe5 2.LxLe5 dxLe5 ?

Het enige verschil tussen beide varianten is dat 
Lg7 tegen Lh2 geruild wordt of niet.
Even de rol van beide stukken beschrijven:

 - Lh2 staat er een beetje verloren met 
weinig opdrachten. Het enige positieve is dat 
hij Tb8 in het vizier heeft. Indien hij geruild 
wordt, staat Kg1 iets zwakker, maar aangezien 
zwart vooral op de D-vleugel actief is, is de 
loperruil geen wezenlijk probleem voor wit.

- Lg7 is een belangrijke verdedigings-
figuur voor Kg8 (wordt dus beter niet geruild), 
en hij kan ook druk uitoefenen op de velden 
c3/b2/a1 indien zwart dit wil (mits het 
opspelen van de e5 pion).
Conclusie: ik verkies principieel 1...dxe5 . 
XABCDEFGHY
8-tr-+-trk+(
7+lwqnzppvlp'
6p+-zp-+pvL&
5+-zp-+-+-%
4N+-+P+-+$
3+PzP-+-zPP#
2P+-wQ-zPL+"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 
Moet je nu 1...LxLh6 of 1...Tfe8 spelen. 

Wat is de logica ?

Indien wit meerdere stukken klaar heeft staan 
om de zwarte K-vleugel te bestormen, en daar 
de actie zal plaats vinden, is het allicht beter 
om niet te slaan en (bijvoorbeeld) 1...Tfe8 te 
spelen zodat na 2.LxLg7 KxLg7 de zwarte 
monarch de mogelijkheid heeft om de zwakte 
op h6 te verdedigen.

Indien wit echter geen of weinig stukken 
beschikbaar heeft om de aanval op de K-
vleugel te starten en de actiezone meer op de 
D-vleugel ligt, kan je best 1...LxLh6! spelen 
omdat wit dan na 2.DxLh6 zijn sterkste stuk in 
een verloren zone heeft staan. Dit kost wit dan 
weer een zet (tempo) om zijn Dame terug in de 
actiezone (D-vleugel) te krijgen. 

Conclusie: in deze concrete stelling is 
1...LxLh6!? beter dan 1...Tfe8.
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XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+pzp-+pvlp'
6-+-zp-+p+&
5zp-snP+-+-%
4-+P+PvLn+$
3+-sNL+-+-#
2PzP-+N+PzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy
Zwart heeft zonet 1...Pg4 gespeeld.

Verkies je positioneel nu 2.h3 of 2.Lc2 ? 

Als zwart Pg4 speelde had hij de intentie om 
Pe5 te spelen waarna hij 2 sterke paarden aan 
de evenaar heeft. Ze zetten daar bijvoorbeeld 
druk op Ld3.
Indien wit dus nu 2.h3 speelt, verliest hij 
gewoon een zet want zwart zou toch 2...Pe5 
spelen waarna de loper op d3 2 keer staat 
aangevallen.
Indien wit echter 2.Lc2! speelt kan wit na 
2...Pe5 een andere zet spelen omdat er geen 
materiaalverlies dreigt op d3.

Conclusie: De zet 2.h3?! doet wit dus een 
tempo verliezen en bovendien verzwakt het de 
witte K-stelling. 2.Lc2 is de betere zet. 
XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+-+-trpzpp'
6p+-+lsn-+&
5+-+p+-+-%
4N+-+-+-+$
3+-+L+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

De grote Bobby Fischer speelde hier 18.b4, 
wat een erg interessante positionele zet is. 

Waarom ?

Met deze zet verhindert wit een eventueel 
18...a5 omdat hij dan met 19.b5! een sterke 
vrijpion heeft. Hij fixeert ook in zekere mate 
pion a6, die onder onder druk staat van Ld3.
Verder schept b4 een sterk veld voor Pc5.
Tot slot speelt wit met b4 zijn pionmeerderheid 
op met de mogelijke intentie van een vrijpion 
op de D-vleugel te forceren.
Conclusie: 18.b4 heeft alleen maar voordelen.
XABCDEFGHY
8-+r+rvlk+(
7zpp+q+pzp-'
6-+-+-sn-zp&
5+P+p+-+-%
4P+nzP-zP-+$
3+-sNQ+-sNP#
2R+-+-+P+"
1+-vL-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. Maak eerst een 
stellingsbeoordeling en stel dan een zet voor.

Stellingsbeoordeling: 
Bij zwart staat pion d5 op wit en dus zijn de 
zwarte velden c5 en e5 relatief zwak. Ik schrijf 
relatief want het is niet duidelijk hoe wit daar 
een stuk (paard of loper) kan krijgen en zwart 
kan dan nog steeds b6 of f6 spelen om het 
witte stuk op c5 of e5 te verjagen. 
Wit is "sterk" op de zwarte velden door zijn 
centrumpionnen (d4 en f4) doch erg zwak op 
de witte velden omdat hij geen pionnen meer 
heeft die een stuk op e4 of c4 zouden kunnen 
verdrijven. Er is reeds een eerste SUPERpaard 
op c4 genesteld, en gelukkig heeft wit nog 2 
verdedigers (Pg3 en Pc3) om een bijkomende 
inval op e4 te verhinderen.

Hoe kan zwart nu vordering maken ?
Door te dreigen een belangrijke verdediger af 
te ruilen. Hij doet dit met 1...Lb4! waarmee hij 
dreigt zijn "goede loper" af te ruilen tegen een 
verdediger van veld e4. Het feit dat zwart zijn 
goede loper zou ruilen voor Pc3 is niet 
belangrijk. Wat telt is wat er dan overblijft op 
het bord, en dit zou dan een slechte Lc1 en 
Pg3 tegenover 2 sterke paarden zijn.
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Zoek naar NV-punten !
Wanneer ik een stelling bekijk zoek ik altijd naar NV-punten. Dit helpt tactische wendingen te zien.
NV-punten staat voor : NIET VERDEDIGD of NUL VERDEDIGD of NEGATIEF VERDEDIGD.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zp-+-zpp+-'
6-sn-zp-+p+&
5+-+P+-+p%
4-+-+P+-zP$
3zPr+-+-sN-#
2-+q+-zPP+"
1wQ-+R+-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet 1

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zppwqn+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-vlpzP-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+-+NwQ-#
2P+P+LzPPzP"
1tRN+-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet 2

1 Bij wit staan o.a. pion a3 en Td1 op NV. 
Zwart profiteert met 1...Txa3 en wint een 
pion (2.DxTa3 DxTd1+)

2 Bij wit staan pionnen e5/c2 en stukken 
Ta1/Le2 op NV... 
Zwart wint materiaal met 1...Pxe5! want: 
- 2.DxPe5 DxDe5  3.PxDe5 Ld4! 
(dubbelaanval) 
- of 2.PxPe5 Ld4 (dubbelaanval)

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+l+-zp-'
6-+-+psn-zp&
5+-vlpsN-+-%
4-+P+-+-+$
3+P+-+-zP-#
2P+-sNLzPP+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet 3

XABCDEFGHY
8-+rwq-trk+(
7zp-+n+pzpp'
6-zp-+-+-+&
5+-+l+-+-%
4-+pzP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-sN-zPPzP"
1+LtRQ+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet 4

3 Met stukkenruil op d7 kan wit het aantal 
NV-punten bij zwart sterk verhogen. 
Na 1.PxLd7   PxPd7   staan zowel Pd7 en 
pionnen d5/e6 op NV. Er volgt  2.Lg4! 
(aanval op een NV) en zwart verliest 
materiaal. In de (blitz)-partij volgde 2...Kf7 
3.cxd5! en pion winst (3...exd5??  4.LxPd7)

4 Bij zwart staan Ld5 Niet Verdedigd en pion 
c4 en h7 Nul Verdedigd. Wit speelt dus:
 1.Lxh7+   KxLh7  2.Dh5+ Kg8 en 3.DxLd5   
pionwinst.
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Melding KBSB 
(recente mail Luc Cornet)

Het Belgisch Kampioenschap 2015 wordt ter gelegenheid van haar 50-jarig 
jubileum georganiseerd door Oude God (Mortsel) en vindt plaats te Schelle van 
zaterdag  4 tot 12 juli 2015. Meer info op de website www.belchess2015.be.

Het Belgisch Snelschaakkampioenschap 2015 vindt plaats te Saint-Ghislain op 
zaterdag 2 mei. Meer info op http://www.echecsfontainois.be/chptbelgique/.

Voor het Belgisch Rapidkampioenschap 2015 is nog geen kandidatuur 
binnengekomen.

Het Belgisch Seniorenkampioenschap 2015 wat oorspronkelijk door de club van 
Geel zou georganiseerd worden in een rapidformaat op za. 25 april, gaat niet door.

------------------------------------------
European Individual Championship Tournament 2015
Dit Europees kampioenschap ging door in .... Israël (Jeruzalem) van 23 februari tot 8 maart en er 
namen zowat 110 GM aan deel, geen Belgische maar wel 3 Nederlandse Grootmeesters. Het waren 
van Kampen Robin, Bok Benjamin en Klein David. In dit grote gezelschap scoorden ze rond de 
50%.  Hierbij 2 fragmenten waaruit blijkt dat je een grootmeester geen kansjes moet geven.

XABCDEFGHY
8-tr-wq-trk+(
7zpp+l+pvlp'
6-+n+-+p+&
5+-zPP+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-sN-+N+P#
2PwQ-+L+P+"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy

Iliaguev (1813) - Klein (2505)
Wit is net onvoorzichtig geweest met 22.d5? 

en GM Klein is er als de kippen bij.
Zwart aan zet.

Klein speelde 22...Da5! en na 23.Db5 DxPc3 
24.dxPc6 bxc6  25.Dd3 Dxc5+ won hij 
makkelijk de partij.

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7zpp+-+r+k'
6-+-+-+q+&
5+-+N+-+p%
4-+-zPp+-zP$
3+-tR-+-vl-#
2PzPR+-+P+"
1+-+Q+-mK-!
xabcdefghy

Zalkind (2222) - van Kampen (2626)
Zwart aan zet staat een pion achter maar laat 

zien waarom hij grootmeester is.

34...Dg4! deze zet zou ik nauwelijks bekijken 
omdat  zwart  met  een  pion  minder  dameruil 
aanbiedt, doch nu blijkt dat 35.DxDg4??? Tf1# 
geeft. Wit probeerde nog 35.Tc1 Dxh4! en kon 
enkele zetten later gaan wandelen.


