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Nationale Interclub is halfweg
Onze Nationale Interclub is halfweg, en misschien kan een kort overzichtje in de hoogste reeksen 
wel nuttig zijn. Na 5 ronden noteren we volgende tussenstand:

1e afdeling   Bord      Match
 punten  punten 

1 Wirtzfeld 1   30 9
2 KGSRL 1     24.5 9
3 KSK47-Eynatten 1 21.5 7
4 Fontaine 1 21 7
5 Amay 1  25 6
6 Borgerhout 1 19.5 5
7 KBSK 1 19.5 5
8 KSK Rochade 1 21.5 4
9 CRELEL 1  18.5 4
10 Jean Jaurès 1 15 3
11 The Belgian CC 1  14 1
12 Namur 1  10 0

In de hoogste afdeling heeft KGSRL (Gentse) 
tot nu toe dus een sterke beurt gemaakt en zijn 
ze co-leider met Wirtzfeld. Het wordt nu 
afwachten wat hun onderlinge ontmoeting zal 
worden, want dit is mogelijk beslissend voor 
de Belgische titel. 
Mogen we misschien nog eens dromen van 
een Vlaamse club die kampioen wordt ?

In de 2e afdeling serie A en B lijkt de 
kampioenstitels al beslecht.
In de serie A kon Wachtebeke het belangrijke 
duel tegen Deurne winnen en staat het nu bijna 
ongenaakbaar aan de leiding.
Een gelijkaardig scenario in de serie B waar 
CREC (Charleroi) ook het belangrijke duel 
tegen KSK47-Eynatten  won.
Zowel Wachtebeke als CREC hebben een 
perfecte score van 10 op 10, en het is raden 
wie deze sneltrein kan stoppen.

Dat er ook in 1e afdeling "ongelukjes" kunnen gebeuren bewijst volgend miniatuurtje uit de 5e 
ronde. Het betreft de partij Vandevoorde (2397) - Koch (2467)

XABCDEFGHY
8r+-wqr+k+(
7zpl+-vlpzpp'
6-+n+-sn-+&
5+-zp-sN-+-%
4-+Pzp-+-+$
3+-+P+-zP-#
2PvL-sN-zPLzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

Stelling na het onfortuinlijke 14.Pe5.

Wit heeft zonet geblunderd met 14.Pe5?.
Zie je wat er volgt op 14...PxPe5  15.TxPe5 
LxLg2  16.KxLg2 ?

Er volgde 16....Db8! met dubbelaanval op Lb2 
en Te5. 
Wit gaf dus maar op.

      Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie
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Tempo-winst
Als je een tempo wint, heb je als het ware een zet meer. Een goede zaak dus. 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+q+pzpp'
6-+-+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-+PvlR+-+$
3+P+-wQ-+-#
2P+-+-zPPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

Speel je 1.TxLd4 of 1.DxLd4 ? en waarom ?

Wit wint natuurlijk graag een tempo en speelt 
1.TxLd4 zodat hij nu Dd7 aanvalt. Zwart moet 
dus even tijd verliezen om hare majesteit te 
redden waardoor wit bijvoorbeeld met 2.Tfd1 
en 3. Dd2 de d-lijn onder controle kan houden. 

XABCDEFGHY
8r+l+-+k+(
7zp-zp-+pzpp'
6-+pvL-sn-+&
5+-+P+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zP-+-+-#
2P+P+-zPPzP"
1tR-+r+RmK-!
xabcdefghy
Speel je 1.TfxTd1 of 1.TaxTd1 ?

Na 1.TaxTd1?! kan zwart na 1...cxLd6 
2.dxc6 La6 spelen met aanval op Tf1 en dus 
een tempo-zet. Hierdoor is de zetkeuze voor 
wit erg beperkt en kan hij enkel 3.Tfe1 spelen.

Na 1.TfxTd1! heeft zwart na 1...cxLd6 
2.dxc6 La6 geen tempowinst en heeft wit dus 
een grote zetkeuze. Hij kan nu bijvoorbeeld 
onderzoeken of hij 3.Tab1 of 3.d5 of een 
andere zet zou verkiezen.
Het feit dat wit na 1.TfxTd1 een vrije zetkeuze 
heeft is geen garantie op winst, maar het geeft 
betere kansen.

XABCDEFGHY
8-trlwqrsnkvl(
7+-+-zpp+p'
6-+p+-snpvL&
5zp-+P+-+-%
4-+LzP-+-+$
3+P+-+N+P#
2N+PwQ-zPP+"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

Als zwart kiest voor 1...Pxd5?! kan wit 
ongehindert verder bouwen aan zijn "aanval" 
met hetzij 2.Pe5 of 2.Pc3. 
Na 1...cxd5!? valt zwart echter Lc4 aan, die 
daar weg moet. Tempo-winst.  

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-tr-+-+p'
6p+P+-+-+&
5+p+-mkp+-%
4-+-tR-+-+$
3+P+-+-zP-#
2P+-+p+KzP"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet heeft een toren meer, maar zwart 
dreigt die terug te winnen...

Wit kan de partij winnen met TEMPO-zetten.
Hij speelt 1.Td5+ en nu:

- 1...Ke4 2.T1d4+ (tempo-zet) Ke3 (er 
dreigt nu 3...e1D)  3.Td3+!! (tempo-zet) Ke4 
4.Kf2 en wit heeft pion e2 afgestopt en wint 
dus de partij.

- 1...Ke6  2.Td6+ Ke5  3.T1d5+ Ke4 
4.Kf2 en e-pion is afgestopt.

- 1...Kf6  2.Td6+ Ke7  3.Td7+ Ke8 
4.Te1 en e-pion is afgestopt.
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Tempo-verlies
Als je een zet verliest, doet je tegenstander een goede zaak. Alle reden om dit dus te vermijden.

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-zpn+-+$
3+-sN-+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy

Waarom is 1.PxPe4 beter dan 1.TxPe4+ ?

Na 1.TxPe4+?!   Le7   staat Pc3 aangevallen en 
moet wit dus een tempo verliezen om dit paard 
te redden.
Na 1.PxPe4   Le7 (Le6)   loopt er geen wit stuk 
gevaar en heeft wit nu een grote keuze aan 
zetten en heeft hij dus geen tempo verloren. 

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7zppzpp+-zpp'
6-+nvl-sn-+&
5+-+Nzp-vL-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

Wit overweegt 1.LxPf6 of 1.PxPf6+. 
Wat is je aanbeveling als je enkel naar het 

aspect "tempo" kijkt.

Na 1.PxPf6+?!   gxPf6   staat Lg5 
aangevallen en moet wit dus een tempo 
verliezen om stukverlies te vermijden.

Na 1.LxPf6   gxLf6   staat er geen stuk 
aangevallen van wit en kan wit dus kiezen 
welke zet hij speelt. Vandaar dat deze versie 
(1.LxPf6) beter is als we enkel het aspect 
"tempo" vergelijken.

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzplvlpzpp'
6-+n+-+-+&
5+L+p+-+-%
4-+-sNn+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQtR-mK-!
xabcdefghy
Wat is beter 1.PxPc6 of 1.LxPc6 ?

Na 1.PxPc6   bxPc6   moet wit een zet verliezen 
om Lb5 in veiligheid te brengen. Zwart kan 
die zetwinst gebruiken om zijn stelling te 
verbeteren.
Na 1.LxPc6   bxLc6   kan wit kiezen wat hij 
speelt en zijn stelling verbeteren en heeft hij 
nog steeds een goed opgesteld Pd4.
Conclusie: 1.LxPc6!? is beter dan 1.PxPc6?!.

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7zp-wqnvlpzpp'
6-zpp+psn-+&
5+-+p+-+-%
4-+PzP-+-+$
3+-sN-zPN+-#
2PzPQ+LzPPzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

Zwart overweegt 1...Ld6. Goed of slecht ?

Na 1...Ld6 heeft zwart zonder reden met een 
reeds ontwikkeld stuk gespeeld en dus tijd 
(tempo) verspeeld. 
Conclusie: 1...Ld6?! is zuiver tempo-verlies en 
te vermijden. Hij zou beter eerst zijn 
ontwikkeling afmaken met hetzij 1...0-0 of 
1...Lb7 (of La6). 
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Zetvolgorde aanpassen
Zetvolgorde aanpassen of omdraaien is een gekende tip in het oplossen van combinaties.
Je ziet een bepaalde volgorde maar er is een verdediging mogelijk. 
Soms lukt de combinatie dan wel als je de zetvolgorde aanpast of omdraait.

XABCDEFGHY
8-+-tr-tr-+(
7zppsn-zp-+k'
6-wq-+p+pvl&
5+-zppsnP+-%
4-+-+-+Q+$
3+-zPP+-sNP#
2PzP-+-+LmK"
1tR-vL-+R+-!
xabcdefghy

Wit rekent 1.fxg6+ Pxg6  2.LxLh6 KxLh6 
3.Dh5+ Kg7 en zwart ontsnapt. 
Zie je een betere zettenreeks ?

Ja met 2.Dh5! (ipv 2.LxLh6, ttz zetten 
omdraaien) en zwart verliest Lh6.

XABCDEFGHY
8-+r+-+-tr(
7+-wq-vlpmkp'
6p+-+p+p+&
5+p+-zP-+-%
4-sn-zP-+l+$
3+-+L+N+-#
2PwQ-sN-zPPzP"
1+RtR-+-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.
 Zwart ziet 1...PxLd3  2.TxDc7 PxDb2 
3.TxLe7 en zwart heeft geen vordering 

gemaakt. Is er niets beters als we ergens de 
(aanvangs)zetten omdraaien ?

Inderdaad, met 1...DxTc1+  en nu:
- 2.TxDc1 PxLd3!  3.TxTc8 PxDb2 

met stukwinst
- of 2.DxDc1 TxDc1+ 3.TxTc1 PxLd3 

stukwinst 

XABCDEFGHY
8-mk-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-zP-sN-+-+&
5+-zP-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+K+-+p+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+l+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.
Zwart ziet dat wit 2.c6 en 3.c7+ dreigt en 
rekent daarom op 1...La6, doch dan volgt 

2.Pe4 en de f3-pion is geblokkeerd. Remise 
waarschijnlijk. Zetten omdraaien misschien ?

Inderdaad, met 1...f2!! en nu volgt op  2.c6 
La6 en op  2.Pe4  de tempo-zet 2...Lc4+!! en 
de f-pion promoveert.  Wauh !! 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-zp-'
6-trp+k+-zp&
5zp-+p+-+-%
4-+-vlPzP-+$
3+P+-sN-+-#
2P+-+K+PzP"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 
In een blitz speelde ik 1.exd5+ cxd5  2.Tc7?! 
en na 2...Kd6 was al het voordeel verdwenen. 

Hoe kon het beter ?

Met 1.Txc6+! (altijd eerst de schaakzetten 
onderzoeken)  TxTc6  2.exd5+ en 3.dxTc6 met 
pionwinst voor wit.
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Partij-analyse
Het afgelopen jaar is gekenmerkt door de grote vluchtelingenstroom die Europa overspoelde.
Het zorgde voor heel wat sociale miserie en grote politieke spanningen, maar ....het vluchteling-
fenomeen is niet nieuw. 
Zo immigreerde enkele jaren geleden de familie Sadikhov van Azerbaijan naar Belgie in de hoop 
hier te kunnen blijven. Hun zoon Ulvi (°1998 en ondertussen bijna 2400 Elo) was immers een 
sterke jeugdschaker en de familie hoopte stiekem dat zijn veelbelovende schaakprestaties een 
verblijfsvergunning zouden opleveren. Op het Belgisch jeugdkampioenschap  (BJK) 2014 bleek 
Ulvi inderdaad kop en schouder sterker te zijn dan de Belgische spelers en hij haalde er 9 op 9 !!, 
maar ............. doch werd de familie in 2014 definitief uitgewezen.
Als klein eerbetoon aan deze menselijke tragedie volgende partij-bespreking uit het BJK 2014. 

Ramacker,Quinten (1912) - Sadikhov,Ulvi (2289) [B33]
BJK–16jaar 16.04.2014
1.e4  c5  2.Pf3  Pc6  3.d4  cxd4  4.Pxd4  Db6 
zwart kiest voor een ongewone voortzetting 

XABCDEFGHY
8r+l+kvlntr(
7zpp+pzppzpp'
6-wqn+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-sNP+-+$
3+-+-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvLQmKL+R!
xabcdefghy

Wit aan zet

5.Pb3  een goede zet,  maar ook 5.Pb5 is een 
optie. 
5...Pf6 6.Pc3 e6 na 6...g6?  7.Pd5 komt zwart 
in moeilijkheden. 
7.Le3 ontwikkeling met tempo 
7...Dc7 8.a3 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7zppwqp+pzpp'
6-+n+psn-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+P+-+$
3zPNsN-vL-+-#
2-zPP+-zPPzP"
1tR-+QmKL+R!
xabcdefghy

Met  het  gespeelde  8.a3  belemmert  wit  de 
ontwikkeling van Lf8. Die kan nu immers niet 
naar b4 of c5 en ook d6 is taboe wegens Pb5. 
Dit laat dus enkel het passieve Le7 toe. 
8...a6  zwart  wil  toch  graag  Ld6  spelen  en 
zekert dus eerst veld b5 af. 
9.f4!  Weer  gespeeld  met  het  idee  een 
eventueel  Ld6 te  weerleggen,  deze  keer  met 
10.e5.
9...d6 10.Le2 Le7 11.Lf3  geeft mobiliteit aan 
Pc3 en controleert veld d5 
11...0–0 12.0–0 b5 Zwart zoekt naar activiteit 
want als hij passief toekijkt volgt er een witte 
stormloop op Kg8 
13.g4?!  Wit laat zijn jeugdig temperament de 
vrije baan en "laat er geen gras over groeien". 
Voorzichtiger waren zetten zoals De2 gevolgd 
door Tad1 geweest. 
13...Te8 14.g5 Pd7 15.Lg2 opent de weg voor 
De1 en Tf1 
15...Lf8  de  actievere  zet  Lb7  lijkt  iets 
logischer, maar zwart moet natuurlijk opletten 
voor de witte aanvalsmogelijkheden. 
16.f5 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+l+rvlk+(
7+-wqn+pzpp'
6p+nzpp+-+&
5+p+-+PzP-%
4-+-+P+-+$
3zPNsN-vL-+-#
2-zPP+-+LzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

 Zwart aan zet 
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16...Pde5 elke zet verandert iets in de stelling, 
en zo is na 16.f5 het veld e5 vrij gekomen. Dit 
paard op e5 is nu een superpaard dat zowel in 
verdediging als in aanval gebruikt kan worden. 
17.f6 wit wil verzwakkingen uitlokken. 
17...Pc4 Oeps, zwart wil beide paarden aan de 
evenaar,  eentje  op  c4  en  eentje  op  e5. 
Aangezien Pc4 met tempo is (aanval op Le3 en 
pion b2), wint zwart dus een zet. 
18.Lc1 P6e5 19.Pd4 Lb7 20.Kh1 Tad8 Zwart 
activeert  zijn  2e  toren.  Enkel  Lf8  is  weinig 
aktief maar hij bewaakt de K-stelling. 
21.Tf4 wit wil blijkbaar op de h-lijn aanvallen 
met Th4 en Dh5, vandaar .... 
21...Pg6 geen Th4 gewenst. 
22.Tf3  Ok,  dan  kom  ik  langs  h3  denkt  wit 
22...Pge5 Zwart wordt ongemakkelijk want hij 
ziet Th3 en Dh5 wat voor problemen zorgt.
 [FRITZ rekent echter dat  22...d5 23.Th3 dxe4 

24.Dh5 h6 25.gxh6 analyse-diagram 
XABCDEFGHY
8-+-trrvlk+(
7+lwq-+pzp-'
6p+-+pzPnzP&
5+p+-+-+Q%
4-+nsNp+-+$
3zP-sN-+-+R#
2-zPP+-+LzP"
1tR-vL-+-+K!
xabcdefghy

 Wat speel je nu met zwart ? 

25...gxf6! de enige zet die zwart kan redden.  
Terug naar de partij.] 

23.Th3 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-trrvlk+(
7+lwq-+pzpp'
6p+-zppzP-+&
5+p+-sn-zP-%
4-+nsNP+-+$
3zP-sN-+-+R#
2-zPP+-+LzP"
1tR-vLQ+-+K!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 
Welke verdediging zie je nog tegen 24.Dh5?  

Het is verrassend vast te stellen dat er eigenlijk 
maar één adequate verdediging is tegen deze 
eenvoudige dreiging.

23...g6  Dit  verhindert  alvast  Dh5,  maar  het 
verzwakt  wel  de  K-stelling  en  dat  kan  voor 
verdere problemen zorgen indien wit het goed 
aanpakt. 

XABCDEFGHY
8-+-trrvlk+(
7+lwq-+p+p'
6p+-zppzPp+&
5+p+-sn-zP-%
4-+nsNP+-+$
3zP-sN-+-+R#
2-zPP+-+LzP"
1tR-vLQ+-+K!
xabcdefghy

Wit aan zet.

Wit  opteerde  voor  24.Tg3?!  wat  een 
onnauwkeurigheid is. Het beste was 24.b3 met 
verjagen van het te sterk opgestelde Pc4.  

Merk op dat het "logische" 24.De1 
Db6 25.Dh4 gevaarlijk lijkt, maar ....

zie analyse- diagram 
XABCDEFGHY
8-+-trrvlk+(
7+l+-+p+p'
6pwq-zppzPp+&
5+p+-sn-zP-%
4-+nsNP+-wQ$
3zP-sN-+-+R#
2-zPP+-+LzP"
1tR-vL-+-+K!
xabcdefghy

 Zwart aan zet. 

25...h5! dit stopt alle onheil en doet wit in de  
verdediging kruipen. Wit heeft het dus niet zo 

makkelijk om een gepast aanvalsplan te  
spelen.

Terug naar de partij.
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XABCDEFGHY
8-+-trrvlk+(
7+lwq-+p+p'
6p+-zppzPp+&
5+p+-sn-zP-%
4-+nsNP+-+$
3zP-sN-+-tR-#
2-zPP+-+LzP"
1tR-vLQ+-+K!
xabcdefghy
 Stelling na 24.Tg3. Zwart aan zet. 

Wat is nu een typische zet ?  

24...d5!?  Zwart  wil  hiermee  het  centrum 
openen om zo makkelijker toegang te krijgen 
tot Kh1, en tevens de aanvalsdruk op Kg8 te 
doen afnemen. 25.exd5 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-trrvlk+(
7+lwq-+p+p'
6p+-+pzPp+&
5+p+Psn-zP-%
4-+nsN-+-+$
3zP-sN-+-tR-#
2-zPP+-+LzP"
1tR-vLQ+-+K!
xabcdefghy

 Hoe sla je met zwart op d5 en waarom ? 

25...exd5!  Veruit  de  beste  keuze  omdat 
25...Lxd5?! toelaat dat er 26.PxLd5 kan volgen 
waarna Lg2 geen tegenstander meer heeft  en 
Kh1 relatief veilig blijft. 
26.b3 Pd6!!  zwart heeft mooi gezien dat wit 
niet mag slaan op d5 wegens 27.Pxd5? LxPd5 
28.LxLd5 Dc5! en stukverlies voor wit.  Ook 
27.Lxd5?  LxLd5   28.PxLd5  Dc5  (of  Db7) 
29.Pe7+  LxPe7  geeft  zwart  groot  voordeel 
omdat Pd4 immobiel is wegens Td8 die anders 
Dd1 slaat. 
Het  zijn  dergelijke  berekeningen  die  het 
onderscheid maken tussen een gewone en een 
getalenteerde speler.

27.Lb2 Pe4  dit  neemt  niet  enkel  een  mooie 
voorpost in, maar verdedigt ook pion d5 met 
Td8 
28.Pxe4   weg met de voorpost 
28...dxe4  29.De2  met  aanval  op  pion  e4 
Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-trrvlk+(
7+lwq-+p+p'
6p+-+-zPp+&
5+p+-sn-zP-%
4-+-sNp+-+$
3zPP+-+-tR-#
2-vLP+Q+LzP"
1tR-+-+-+K!
xabcdefghy

 Zwart aan zet 

29...Pf3!  Op  f3  staat  het  paard  4  keer 
aangevallen, en maar 2 keer verdedigd, maar 
wit mag natuurlijk niet slaan 30.LxPf3? exLf3 
en De2 staat door Te8 aangevallen. 
30.Td1 verdedigt Pd5  Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-trrvlk+(
7+lwq-+p+p'
6p+-+-zPp+&
5+p+-+-zP-%
4-+-sNp+-+$
3zPP+-+ntR-#
2-vLP+Q+LzP"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy

 Zwart aan zet 

30...Ld6  en eindelijk komt de "passieve Lf8" 
in het spel en wit geeft meteen op omdat hij nu 
materiaal verliest. 0–1
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Verzwakking
Iedereen weet het : - om een aanval te laten slagen moet je verzwakkingen uitlokken.

- omgekeerd,  een goede verdediging is er één met weinig zwaktes.
XABCDEFGHY
8r+-+ntrk+(
7zppzpq+pzpp'
6-vlnzp-+-+&
5+-+-+NvL-%
4-+-zPP+-+$
3+P+-+N+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

V1: Speel je 1...f6 of 1...g6 en waarom ?

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+pwq-+pzpp'
6p+-+psn-+&
5+-vlpsn-+-%
4-+-sNP+-+$
3+PzPLvL-+P#
2P+-+-zPP+"
1tRN+Q+RmK-!
xabcdefghy

V2: Wit aan zet speelt 1.f3. Goed of slecht ?

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+pwq-+pzpp'
6p+-+psnn+&
5+-vlp+-+-%
4-+-sNP+-+$
3+PzP-vLP+P#
2P+LsN-+P+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

V3: Zwart aan zet speelt nu een mooie zet. 

Zie je hem ?
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+l+-+pzpp'
6-+-+-sn-+&
5zp-+-zp-+-%
4Pzp-+P+-+$
3+L+-+-+P#
2-zP-+-zPP+"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

V4: Wit speelt nu 1.f3. 
Is dit geen verzwakking van de K-stelling ?
XABCDEFGHY
8-mk-+r+-tr(
7zppwq-+-zpp'
6-+pvl-+-+&
5+-+-+L+n%
4PzPQzp-+-+$
3+-+-+P+P#
2-+P+ptRP+"
1tR-+-vL-mK-!
xabcdefghy

V5: Zwart aan zet. Kan je het afmaken ?

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+-wqp+pzpp'
6p+lvlp+-+&
5+p+-+-+n%
4-+-+P+-+$
3zP-sN-vLP+P#
2-zPPwQL+P+"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

V6: Zwart aan zet. 
Een variante op het vorige thema.
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V1: De keuze berust op verdedigingsstrategie. De beste verdediging bestaat er 
meestal in van zoweinig mogelijk zwaktes toe te staan op de plekken waar je 
onder grote druk staat. 
Vandaar dat hier principieel 1....f6 de voorkeur moet krijgen. Zo blijft de K-
stelling nog een beetje intact wat de aanvalskansen van wit niet ten goede komt.

V2: Na 1.f3?! staat plotseling Le3 Niet Verdedigd (NV) en is veld g3 verzwakt.
Positioneel niet zo'n goede zet dus, want wit heeft zijn stelling dus onnodig 
verzwakt en na 1...0-0  2.Lc2 Pg6  3.Pd2 bereiken we het volgende diagram.

V3: Met 3....e5!! wint zwart een stuk omdat Le3 op NV staat. Even narekenen: 4.Pf5 
LxPf5 (uitschakelen verdediger Le3) en nu leveren zowel 5.LxLc5 DxLc5+ en 
6...Le6 als 5.exLf5 LxLe3+ en 6...Pe7 stukwinst op voor zwart. 

V4: We zijn in een soort eindspel zonder dames.
Zodra de dames geruild zijn, voelt de Koning zich minder snel onveilig omdat hij 
nu minder snel kan belaagd worden.
Conclusie: de zet 1.f3, in een stelling zonder dames en zonder een zwarte loper 
die de verzwakte diagonaal (a7-g1) kan bestrijken, loopt Kg1 nauwelijks gevaar. 
De mogelijke verzwakking is verwaarloosbaar.

V5: Het loopt mat met 1....Lh2+    2.Kh1 - Pg3+  3.KxLh2 - Pf1++  4.Kg1(h1) Dh2#   
Deze mooie Combi is mogelijk omdat wit een grote verzwakking had op g3.

V6: Zwart wint met 1...Lh2+    2.Kh1 (2.Kf2? Dg3#) Pg3+  3.KxLh2 PxTf1++  4.Kg1   
PxDd2 de witte dame.

De 100 jarige Eindhovense Schaakvereniging organiseert het 

17e Han Mulder Kerstjeugdtoernooi
Datum: zondag 20 december 2015 

Plaats: Het Augustinianum , Van Wassenhovestraat 26, 5613 LL Eindhoven. 
Aanvang: Alle groepen 10.00 uur; aanmelden van 9.15 uur tot  9.45 uur; 
Inschrijfgeld: € 5,- (Betalen bij binnenkomst) 
                                      € 3,- voor KNSB-leden 
Leeftijd: A/B geboren in 1996 of later 

C geboren in 2002 of later 
D geboren in 2004 of later 
E geboren in 2006 of later 

Speelwijze:  A/B en C 7 ronden 20 min. p.p.p.p. 
D en E 9 ronden 15 min. p.p.p.p. 

Inschrijving: Tot zaterdag 19 december 13.00 uur via het 
inschrijfformulier op www.eindhovenseschaakvereniging.nl. Er is plaats 
voor maximaal 200 deelnemers. 

Hoog bezoek: De Kerstman en Kerstvrouw delen mandarijnen uit en spelen simultaan. 

Prijsuitreiking: rond 17.15 uur, prijzen voor iedereen 
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Opgelet voor NV-punten
Ter herinnering de afkorting NV staat voor Niet Verdedigd of Nul Verdedigd of Negatief Verdedigd.

XABCDEFGHY
8r+-+ntrk+(
7zpp+-+-vl-'
6-+-zpq+pzp&
5+Pzp-+-+-%
4P+P+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-wQ-+PzP"
1+-mKR+LsNR!
xabcdefghy

NV1: Zwart aan zet
XABCDEFGHY
8-+-wq-trk+(
7zpl+-vlpzp-'
6-zp-+psn-zp&
5+-tr-+-+-%
4-+-+-+-+$
3zP-+-zP-+Q#
2-zP-sNLzPPzP"
1tR-vL-tR-mK-!
xabcdefghy

NV2: Zwart aan zet
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+r+-+-+-'
6-+-mk-+pzp&
5zp-+p+-+-%
4-+-vlrzP-+$
3+P+KsNRzP-#
2P+R+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

NV3: Wit aan zet

XABCDEFGHY
8rsnq+-vl-tr(
7zppzp-mk-zpp'
6-+-zppsn-+&
5+-+-+-+-%
4-+L+P+-+$
3+QsN-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

NV4: Wit aan zet
XABCDEFGHY
8-+-wq-+k+(
7zp-+-+p+p'
6l+-trp+p+&
5+-+-+-+-%
4Q+-vl-+-+$
3+L+-+-+-#
2P+-+-zPPzP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

NV5: Wit aan zet
XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+l+nvlp+-'
6p+-+-+p+&
5+-+p+-vL-%
4-zppzP-+-+$
3+-sN-zP-+Q#
2PzPL+-+PzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

NV6: Wit aan zet
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NV1: Zwart ziet dat Lf1 en pion c4 Nul Verdedigd staan.
Zwart slaat toe met 1...TxLf1!    2.TxTf1 Dxc4+   en 3....DxTf1 

NV2: Zwart ziet dat Pd2 Nul Verdedigd staat.
Zwart slaat toe met 1...TxLc1 (uitschakelen verdediger!) 2.TaxLc1 DxPd2 met 
materiaalwinst

NV3: Bij zwart staat .... ALLES op NV !! 
Wit maakt hier mooi gebruik van met 1.Pc4+!! Kd7 (of andere K-zet)  2.Pd2! 
met kwaliteitswinst of Te4 moet de verdediging van Ld4 opgeven.

NV4: Bij zwart staan pion b7 en pion e6 op NV.
Met 1.Lxe6!   DxLe6  2.Dxb7 Pxe4  3.0-0!   (sterker dan DxPe4) wint wit materiaal 
(Ta8).

NV5: Bij zwart staan beide lopers Nul Verdedigd.
Wit profiteert met 1.TxLd4!   TxTd4 2.DxLa6   en materiaalwinst

NV6: Bij zwart staan er enkele punten op NV: pion g6 en d5, Le7 en Pd7.
Wit kan voordeel doen met 1.Lxg6!!   fxLg6  2.De6+ Kg7  3.LxLe7   .

Wachtebeke Winter Round Robin

Het Wachtebeke Winter Round Robin is een nieuw zesdaags internationaal tornooi op de 
schaakkalender tijdens de krokusvakantie. Het tornooi bestaat uit een Meestertienkamp en open 
tienkampen, een uniek concept in België.

Datum: 06/02/2016-11/02/2016
Locatie: Lyceum, Dorp 21, 9185 Wachtebeke
Concept: groepen van tien spelers waarbij iedereen elkaar 1x treft.

ingedeeld volgens fide-rating,  prijzen voor de eerste 3 in elke groep
Speeltempo: 90 min/40 zetten, daarna 15 min KO +30 sec per zet vanaf de 1e zet

Inschrijfgeld:  60 euro volwassenen, 35 euro -18 jaar (na 27/01/2016 10 euro extra)

Naast de tienkampen staan er ook een rapid- en een blitztornooi op de agenda ter ere 
van het 40-jarige bestaan van Schaakclub De Pluspion Wachtebeke  

(zie www.everyoneweb.com/scwachtebeke)
Voor alle info en inschrijvingen:   www.wwrr.be  

http://www.wwrr.be/
http://www.everyoneweb.com/scwachtebeke
http://www.everyoneweb.com/scwachtebeke
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Eindspel

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-tR-zp-+&
5+-+-zpk+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-mKP+r#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 1: Is 1.c4 een goede zet ?
XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7+-+lmkp+-'
6r+-+-+-tR&
5+p+p+-+-%
4-zP-sN-+P+$
3+-zPK+P+-#
2p+-+-+-+"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 2: Is 1.TxTa6 goed of niet ?
XABCDEFGHY
8-+-tr-+-+(
7+-+-+-+p'
6-sN-+k+-+&
5zP-+-+-zp-%
4-zPK+-zp-+$
3+-+-+P+-#
2-+-+-+PzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 3: Speel je 1...Kd6 of 1...Td6  .   Waarom ?

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+p'
6-sN-tr-+-+&
5zPP+-mk-zp-%
4-+K+-zp-+$
3+-+-+P+-#
2-+-+-+PzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Eind 4: Wit aan zet
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-mk-'
6-zp-+-+-zp&
5+P+-tR-zp-%
4P+Ptr-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy

Eind 5: Zwart aan zet
XABCDEFGHY
8-+R+-+-+(
7+-+-zp-mk-'
6-+p+P+-+&
5zp-+-+L+-%
4Pvl-+-zpKzp$
3+-+-+P+-#
2-+-+-+r+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Eind 6: Kies tussen 1.Kxf4 en 1.Kxh4.
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Eind 1: na 1.c4 moet wit vooral met 1...e4 rekening houden wat een aanval is op de 
gepende f3-pion. Na 2.Td5+! Ke6  3.Kxe4 Th4+ 4.f4! heeft wit echter een pion 
gewonnen.
Conclusie: na 1.c4 is 1...e4 niet gevaarlijk en dus is 1.c4 een goede zet.

Eind 2: Met deze torenruil ruilt wit zijn enige actieve toren en dus is er enige 
voorzichtigheid aan de orde.
Na de torenruil staat pion a2 echter plotseling Nul Verdedigd en dit opent 
perspectieven voor wit want hij kan dan met Kd3 via c2 en b2 deze pion 
veroveren. De vraag is of zwart daar dan iets tegenover heeft. Ik kijk dan vooral 
naar de zwakke punten bij wit. Die zijn pion c3 en pion f3. Pion c3 kan na de 
torenruil makkelijk verdedigd worden door de witte Koning en pion f3 staat 
veilig dank zij het superpaard op d4.
Conclusie: ja, na 1.TxTa6! doet wit een goede zaak omdat pion a2 zal verloren 
gaan en zwart daar nauwelijks iets voor in de plaats krijgt.

Eind 3: Wit heeft 2 sterke vrijpionnen voor de kwaliteit, en zwart zal alle krachten nodig 
hebben om deze tijdig af te stoppen.
Goed is daarom 1...Kd6 omdat zwart een bijkomende verdediger naar de 
gevarenzone brengt. Het is dan ook onduidelijk of de witte vrijpionnen zullen 
doorgaan.
 Na 1...Td6? laat zwart het enkel en alleen aan de toren over om alles af te 
stoppen... en het hoeft niet te verwonderen dat dit slecht afliep voor zwart. Na 
1...Td6?  2.b5 Ke5 kregen we diagram Eind 4:

Eind 4: Wit won nu makkelijk met 3.a6! want na 3...Td4+  4.Kc3 kon zwart niets meer 
verzinnen tegen de sterke vrijpionnen.

Eind 5:  Na 1...Txc4? komt er 2.Te7+ en 3.Txa7 waarna zwart nog steeds beter staat 
doch wit heeft een actieve toren die misschien nog voor remise kan zorgen.

Zwart kan daarom beter 1...Kf6! spelen zodat wit na 2.Te8 Txc4 nu geen pion 
kan slaan op a7 en dus hopeloos verloren staat.
Het concept is dat zwart de c4-pion GRATIS wil winnen, en hem niet wil 
inruilen voor een zwarte pion.

Eind 6: Het is meestal beter om steeds de gevaarlijkste pion te slaan.
Hier is pion h4 een vrijpion die dreigt door te lopen, dus is dit een eerste 
indicatie.
Verder blijkt dat na 1.Kxf4 Ld6+ de witte Koning wordt weggeduwd van de K-
vleugel waarna de h4-pion een echte dreiging wordt.
Het enige nadeel van 1.Kxh4 is dat de Kh4 daar voorlopig gevangen zit door Tg2 
maar wit kan dit mogelijk oplossen met 2.Lg4 te spelen.
Conclusie: als er geen tactische argument is, is 1.Kxh4 de betere zet.



Vlaanderen Schaakt Digitaal                        15-12-2015                                                    pagina  15

Internationaal:
London Chess Classic 2015

Van 4 tot 13 december vochten 10 supergrootmeesters tussen 2737 en 2834 Elo (!) een robbertje uit 
in London. De spelers waren erg aan elkaar gewaagd want van de 45 partijen eindigden er 35 op 
remise in de 9 ronden.
Uiteindelijk waren er 3 spelers die bovenaan eindigden met 5,5 op 9.  Anish Giri (NED) - Vachier-
Lagrave (FRA) en Carlsen (NOR). Een onderlinge tiebreak moest dan een beslissing brengen en 
het werd Carlsen die het pleit kon winnen.
Hieronder het eindfragment van de 2 winstpartijen van de Nederlander Anish Giri (2784 Elo !) 

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7wQ-+-+p+-'
6p+-+-+-zp&
5zP-+-+-zpL%
4-+-+-+-+$
3+P+-+-zP-#
2-+K+-snq+"
1+RtR-+-+-!
xabcdefghy

Topalov -Giri
Zwart geeft mat in 4....

Giri speelde 40...Pe4+ en wit gaf op omdat mat onvermijdelijk is.
Inderdaad, 41.Kd2 Dd2# of 41.Kd3 Dd2+  42.Kc4 Tc8 en mat volgt.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+Qzpk'
6P+-vl-+-zp&
5+-+-+-trP%
4-+-+-+-+$
3+-zp-+-zP-#
2-+-+-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Giri - Nakamura
Wit aan zet

Wit won bijkomend materiaal met 43.f4! en zwart gaf meteen op.


