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Summiere toernooi-kalender 2019
01 Mei 01 Mei toernooi Rapid 

http://www.schaakclub-schilde.be/
Schilde

17 Mei Ploegen rapid Heusden Heusden
18 Mei de Zwarte Dame Halle
19 Mei 6-kamp Wetteren Wetteren

17-18-19-21 
24-25-26 Mei

26e Rimpeltoernooi (Ex 60+)
http://scgentbrugge.weebly.com/info1.html

Gentbrugge

24 Mei Belgian Mil Chess Event
Kimball.Rosseel@mil.be

Peutie

30 Mei-02 Juni VSF-Kampioenschap 2019
www.KGSRL.be

Gent

   =    Participation Reward 2019 
bij deelname aan deze toernooien krijg je deelname-punten 

Er is 10 keer 100€ prijzengeld voorzien.

Belgisch Jeugdkampioenschap en IM-normtoernooi
In Blankenberge ging het zoveelste BJK door  van 14 tot 20 april, met meer dan 400 
deelnemers (zie pagina 10). 
Op het BYCCO IM-normtoernooi behaalden Rein Verstraeten en Daniel Dardha met 6 op 
9 een IM-norm (zie pagina 14) . Interview met Rein en Daniel in de volgende VSD.

Kampioenen reeksen Interclub
1A Fontaine
2A Europchess
2B Borgerhout
3A Chesspirant
3B testmatch 5 mei tssn
     Wetteren/Mechelen
3C Ans
3D Fontaine

4A Boitsfort
4B Wirtzfeld
4C Leuven
4D DT Leuven (22/ 22!)
4E The Belgian
4F St-Niklaas
4G MSV
4H KBSK

5A Knokke
5B KBSK
5C Deinze
5D KGSRL
5E Deunre
5F Lier
5G Chesslooks
5H Mid-Limburg

5I Witzfeld
5J CRELEL 
5K CRELEL
5L Pantin
5M DT Leuven
5N Philippeville

65+ World team Championship
Het Belgische team eindigt in de middenmoot bij het "65+ World team Championship 2019" 
in Rhodes (Griekenland). Op de heenries liep het echter mis. Staking (of stipheidsactie) door 
de verkeersleiders in Zaventem was de oorzaak dat Frank Schrickx en Marcel Van Herck 
hun aansluiting in Athene misten. Alle volgende vluchten waren er al overboekt. Ze hebben 
dan de boot genomen en zijn 1 dag te laat aangekomen waardoor België met een bye moest 
beginnen. Frank moest ook nog wegens ziekte forfait geven in ronde 6. Dat alles verklaart 
het middelmatig resultaat, alhoewel Jan Rooze en Marcel Van Herck scoorden met een 
stevige 6 op 8.  Hier heb je alle resultaten en partijen.

PR

PR

PR

PR

PR

http://www.schaakclub-schilde.be/
https://rodoschess2019.com/2019/04/16/65-world-senior-team-chess-championships-live-games/
http://chess-results.info/tnr426179.aspx?lan=17
http://www.KGSRL.be/
mailto:Kimball.Rosseel@mil.be
http://scgentbrugge.weebly.com/info1.html
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Zie je nog een redding ?
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+p+-+pzp-'
6p+q+pvl-+&
5+-+-+-+Q%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+R#
2-+P+-zP-zP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

R1 : Zwart aan zet.
XABCDEFGHY
8-+-tr-mk-+(
7zp-zp-tRptrp'
6-+n+-+-+&
5+p+-+l+-%
4Q+p+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRN+-+-mK-!
xabcdefghy

R2 : Wit aan zet.
XABCDEFGHY
8-+-tr-+-mk(
7+-+-+Rzp-'
6-+-+-+-vl&
5+-+-sN-+-%
4-+L+-+-+$
3zP-zP-+-+-#
2K+-+-+-+"
1+-+-wq-+-!
xabcdefghy

R3 : Wit aan zet. 

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+Qzpq+-+-%
4-+-vlp+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+RvLRmK-!
xabcdefghy

R4 : Zwart aan zet.
XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7zpR+-+-zpk'
6-+-+-+q+&
5+-+pwQ-+-%
4-+-+-+-zp$
3zP-+n+PsNl#
2-zP-+-zP-zP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

R5 : Wit aan zet.
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zpp+-+-+p'
6-+-wQ-+p+&
5+P+-+-+-%
4P+-+p+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+qzP-mK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

R6 : Wit aan zet.
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R1 Het is enkel met 1...Lh4!  2.DxLh4 f6! (of f5) dat zwart nog tijdig een gaatje 
kan maken voor Kg8.

R2 De enige reddende zet is 1.Da3! zodat er na 1...Td1+?  2.Te1+! kan volgen.
Na  het beste 1...PxTe7!? zou 2.f3 of 2.Pd2!? wit nog dynamische 
overlevingskansen kunnen geven. 

R3 Wit haalt nog verrassend remise door eeuwig schaak met 1.Tf8+!! en nu:
- 1...Txf8 2.Pg6+ Kh7 3.Pxf8+ Kh8 4.Pg6+ Kh7 5.Pf8+ 
- 1...Kh7 2.Lg8+ Kh8 3.Lc4+ Kh7  4.Lg8+

R4 Met 1...Dh5! (tegenaanval op Td1) kan zwart materiaal verlies vermijden.

R5 Ikzelf zag het tijdens de partij niet, maar met 1.Txg7+!     DxTg7  2.Dh5+ Kg8   
(Dh6? 3.Te7+ en wint) 3.Dxd5+ (de pointe) en 4.DxPd3 verliest wit nog steeds 
Pg3 maar heeft hij hiervoor 3 pionnen in ruil met een ongeveer gelijke stelling.

R6 Wit heeft een aantal problemen die zwart het betere spel lijken te geven. 
Vooreerst staat zwart 2 pionnen meer, en bovendien dreigt er ook nog Dxf2+. 
Wit kan echter terug gelijk komen met 1.Db8+! Kg7  2.Dxb7+ Kh6  3.Dxa7! en 
dit verdedigt ook meteen de pion f2 met gelijke kansen.

organiseert op zaterdag 18 mei 2019 haar

24e open schaaktornooi +  haar 9e open jeugdschaaktornooi
Open tornooi Jeugdtornooi 

(geboren na 1-1-1999 en -1500 ELO)
Spelschema: 5 ronden zwitsers.         9 ronden zwitsers.
Speeltempo: 30 min. k.o. per speler per partij.         20 min. k.o. per speler per partij.
Indeling: Maximaal 3 groepen volgens Elo.        1 of meer groepen.
Prijzen per groep 1e  €125,   2e  €75,   3e  €50.        1e  €50,    2e  €30,    3e  €20.
Speelzaal: 2e verdieping van het nieuwe stadhuis, Oudstrijdersplein 18, te Halle.

Zaal open:    9.00 uur    Opening tornooi: 10.45 uur   Ronde 1: 11.00 uur
Deelnamegeld:            € 8, te betalen bij binnenkomst.
Inschrijving:              Tot 16 mei bij Mieke Maeckelbergh,                 Tel. 02/360 00 61,
                                   of per e-mail naar info@schaakkringdezwartedame.be

De hele dag is er een bar open, waar je drank en broodjes kan kopen.
Schrijf je nu in en wij zorgen weer voor een gezellige schaakdag met veel vrienden en bekenden.
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Carlsen wint autoritair 6e Gashimov memorial
Dit toernooi in Azerbeidzjan is ter ere van Vugar Gashimov. 
Gashimov (°1986) was een getalenteerde grootmeesters  uit 
Azerbeidzjan die het schaken op jonge leeftijd leerde van zijn 
vader. Hij werd op zijn 12e reeds IM (1998) en net voor zijn 
16e GM (2002). Hij klom op tot Super grootmeester en zijn 
hoogste piekrating was 2761 !!
Zijn slechte gezondheid speelde hem echter parten en hij 
overleed in 2014 op 27 jarige leeftijd.  

Magnus Carlsen won dit jaar het toernooi (31 maart tot 09 
april) met 7 op 9 en met 2 punten voorsprong op zijn eerste 
achtervolgers ! Lees er meer over op http://shamkirchess.com/

Een leuke winstpartij van Carlsen is deze tegen Anish Giri.

Anish Giri (°1994 St-Petersburg) heeft een Nepalese vader en 
Russische moeder. Hij begon te schaken op zijn 7e en enkele jaren later verhuisden zijn ouders naar 
Nederland en sinds 2013 heeft hij de Nederlandse nationaliteit. In 2009 werd hij op 14 jaar en 7 
maand de jongste GM in de wereld, en dit zonder eerst IM te worden. Hij is moeilijk te verslaan en 
vandaag situeert zijn rating zich rond de 2800 Elo en behoort hij tot de top 10 van de wereld.

Magnus Carlsen (2845) - Anish Giri (2797) [A29]
Gashimov Memorial Shamkir AZE (7.3), 07.04.2019
1.c4 e5 2.Pc3 Pf6 3.Pf3 Pc6 4.g3 d5 5.cxd5 
Pxd5 6.Lg2 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zppzp-+pzpp'
6-+n+-+-+&
5+-+nzp-+-%
4-+-+-+-+$
3+-sN-+NzP-#
2PzP-zPPzPLzP"
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

6...Lc5?! een verrassing want 6...Pb6 is veruit 
de meest gespeelde voortzetting.  
7.0–0  mogelijk  oordeelde  wit  hier  dat  het 
alternatief  7.Pxe5  PxPc3   8.LxPc6+  bxLc6 
9.dxPc3 DxDd1+  10.KxDd1 Le6! te remise-
achtig was. 
7...0–0  8.d3  h6  zo  geraakt  Lc1  moeilijk 
ontwikkeld. 
9.Pxd5 Dxd5 10.a3 a5 zwart wil niet zomaar 

ruimte afgeven, en bovendien verijdelt hij zo 
11.b4 en 12.Lb2. 
11.Ld2 De6 12.Tc1 De7 zodat Lc8 in het spel 
kan betrokken worden.  
13.Lc3  Pd4  meer  logisch  lijkt  het  om  de 
ontwikkeling verder af te werken met Lg4 (of 
Lf5)  of  Td8 (of Te8) te spelen. 
14.e3  Pxf3+  15.Dxf3  Ld6  16.Dh5  c6  de 
noodzakelijke  voorbereiding  om  Lc8  te 
ontwikkelen. 
17.f4 minder risicovol zou 17.d4 geweest zijn. 
17...exf4 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+p+-wqpzp-'
6-+pvl-+-zp&
5zp-+-+-+Q%
4-+-+-zp-+$
3zP-vLPzP-zP-#
2-zP-+-+LzP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

http://shamkirchess.com/
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18.gxf4 bijzonder verrassend. Wit verkiest een 
half-open  g-lijn  en  offert  daarom  een 
centrumpion.  18...Dxe3+ 19.Kh1 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7+p+-+pzp-'
6-+pvl-+-zp&
5zp-+-+-+Q%
4-+-+-zP-+$
3zP-vLPwq-+-#
2-zP-+-+LzP"
1+-tR-+R+K!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

19...Td8  zodat zwart Lf8 kan spelen als pion 
g7 op die half-open g-lijn steun nodig heeft. 
Mocht Lc8 al ontwikkeld zijn, dan had zwart 
het betere Tfe8 kunnen spelen, maar nu kan dit 
dus niet.
20.Tce1 Dc5  zwart is uiteraard geïnteresseerd 
aan Dame-ruil omdat dit het initiatief van wit 
ondermijnt.  
21.f5  verhindert  Dame-ruil  en bemoeilijkt de 
ontwikkeling van Lc8 en dus ook van Ta8.

XABCDEFGHY
8r+ltr-+k+(
7+p+-+pzp-'
6-+pvl-+-zp&
5zp-wq-+P+Q%
4-+-+-+-+$
3zP-vLP+-+-#
2-zP-+-+LzP"
1+-+-tRR+K!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 
Kies uit 21...Lf8 of 21...b5 of 21...Ld7. 

21...Lf8! de enige zet die zwart in de partij kan 
houden. Fout zijn zowel:
- 21...b5? 22.Le4 Lf8 23.Tg1 Dd6 24.f6
-  als  21...Ld7? 22.Lxg7!  Kxg7  23.Tg1  Lxf5 
24.Le4+ 

22.Le4  de  onweerswolken  rond  het  zwarte 
Koninkrijk stapelen zich op. Diagram 

XABCDEFGHY
8r+ltr-vlk+(
7+p+-+pzp-'
6-+p+-+-zp&
5zp-wq-+P+Q%
4-+-+L+-+$
3zP-vLP+-+-#
2-zP-+-+-zP"
1+-+-tRR+K!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 
Hoe gaat het verder na 22...f6?  23.Lxf6 gxLf6 

24.Tg1+ Lg7 ?

Dan volgt 25.TxLg7+! KxTg7  26.Dg6+ enz.
Vandaar dat zwart het anders probeert met ...
22...Td5!?  erg sluw gespeeld. Zwart biedt de 
kwaliteit aan zodat de aanvalsstorm zou gaan 
liggen.  Als  wit  toehapt  bestaat  de  zwarte 
compensatie in een pion meer en druk op de 
zwakke  d3-pion.  
23.Tf3 wit  kiest  voor aanval  en wil  de druk 
verhogen met het idee via Tf3-g3 en Te1-g1 de 
druk op pion g7 nu ten top te drijven. Diagram 

XABCDEFGHY
8r+l+-vlk+(
7+p+-+pzp-'
6-+p+-+-zp&
5zp-wqr+P+Q%
4-+-+L+-+$
3zP-vLP+R+-#
2-zP-+-+-zP"
1+-+-tR-+K!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

23...b5  met  het  idee  om  via  b5-b4  die 
vervelende Lc3 te verdrijven en alsook via Ta7 
een bijkomende verdediging voor de Konings-
vleugel te voorzien. 
24.Tg1 Ta7 Diagram 
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XABCDEFGHY
8-+l+-vlk+(
7tr-+-+pzp-'
6-+p+-+-zp&
5zppwqr+P+Q%
4-+-+L+-+$
3zP-vLP+R+-#
2-zP-+-+-zP"
1+-+-+-tRK!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

25.Lf6  nu is deze Loper immuun voor b5-b4 
en bovendien kan wit nu desnoods d4 (gevolgd 
door Le5) spelen.
Een grote blunder had hier echter 25.Dxh6?? 
geweest  vanwege  25...DxTg1+   26.KxDg1 
gxDh6 en zwart wint. Diagram 

XABCDEFGHY
8-+l+-vlk+(
7tr-+-+pzp-'
6-+p+-vL-zp&
5zppwqr+P+Q%
4-+-+L+-+$
3zP-+P+R+-#
2-zP-+-+-zP"
1+-+-+-tRK!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 
Wat volgt er op 25...Td6 ? 

en wat op 25...Dd6 ? 

25...g6  zwart  heeft  nog  nauwelijks  deftige 
zetten en er dreigt nu sterk 26.Tfg3. 
Merk op dat  25...Td6? fout  is  want  26.Lxg7 
LxLg7  27.TxLg7+  KxTg7  28.f6+  Txf6 
29.DxDc5 en wit wint. 
Ook 25...Dd6? helpt niets aangezien 26.Dxh6! 
nu  wel  kan  want  er  is  geen  DxTg1+  meer 
mogelijk. 
26.Dh3  FRITZ rekent  hier  dat  het  complexe 
26.Txg6+ ook wint. 
26...Td6  27.Dh4 Diagram 

XABCDEFGHY
8-+l+-vlk+(
7tr-+-+p+-'
6-+ptr-vLpzp&
5zppwq-+P+-%
4-+-+L+-wQ$
3zP-+P+R+-#
2-zP-+-+-zP"
1+-+-+-tRK!
xabcdefghy

Hoe gaat het verder na 
27...Lg7  28.fxg6 fxg6 ? 

dan volgt er 29.Txg6! en wit  heeft  zijn pion 
terug maar Kg8 staat in een schiettent. 
Vandaar dat zwart het nu probeert met ... 
27...Txf6 28.Dxf6 Le7 29.Dxc6  zonder  deze 
(belangrijke) pionwinst had de stelling in een 
zeker  evenwicht  gebleven,  maar  nu  is  het 
dweilen met de kraan open. 
Zwart  spartelt  nu  nog  een  tijdje  maar  de 
wereldkampioen  laat  zijn  prooi  niet  meer 
ontsnappen.
29...Dxc6 30.Lxc6 Kg7 31.fxg6 fxg6 32.d4 a4 
33.d5 b4 34.Le8 Lg5 

XABCDEFGHY
8-+l+L+-+(
7tr-+-+-mk-'
6-+-+-+pzp&
5+-+P+-vl-%
4pzp-+-+-+$
3zP-+-+R+-#
2-zP-+-+-zP"
1+-+-+-tRK!
xabcdefghy

Wit aan zet.

35.h4  Lxh4  36.Txg6+  Kh7  37.Tc6  Lg4 
38.Tf4 Tg7 1–0
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Waarom ?

XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7zp-+-+pzpp'
6-+pzp-+-+&
5wq-zp-+-+-%
4-+-+n+-+$
3+P+LzP-+-#
2PvLP+-zPPzP"
1tRN+QmK-+R!
xabcdefghy

Waarom is 1.Pc3 hier geen fout ?

Omdat wit na 1...PxPc3 (stukverlies ?!) 
2.Dd2! (penning !) zijn verloren stuk kan terug 
winnen. 
XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7zp-wQ-vlpmkp'
6-zp-tr-+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-+n+-+$
3+-sNR+-zPq#
2PzP-+PzP-zP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

Waarom is 1.DxLe7 hier fout ?

Omdat er dan na  1...Th6!  mat of groot 
materiaalverlies niet meer te vermijden valt.
   - 2.e3 Dxh2+  3.Kf1 Dxf2 mat
   - 2.PxPe4 Dxh2+  3.Kf1 Dh1 mat
   - 2.De5+ f6! 3.Dc7+ Tf7  en nu : 

- 4.Db8 Dxh2+ 5.Kf1 Dxf2 mat
                  of  - 4.g4! TxDc7  4.TxDh3 TxTh3
                    en zwart heeft materiaal voordeel.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-tR-+-zP-'
6-+-+-+-+&
5+-+-sNK+-%
4p+-+-+-+$
3zPl+-+-+-#
2-mk-+-+-+"
1+-+-+-tr-!
xabcdefghy

Waarom is 1.Pg4 onvoldoende voor de winst ?

Wegens 1...Le6+!  2.KxLe6 TxPg4  3.Kf7 
Kxa3  4.g8D TxDg8  5.KxTg8 Kb2 en remise 
want wit kan pion a4 enkel stoppen door 
eeuwig schaak te geven of door zijn Toren 
ervoor te geven.

XABCDEFGHY
8-+-+Q+-+(
7zp-+r+pzpk'
6-+-tr-wq-zp&
5+-+P+-+-%
4-+-+-zP-+$
3zP-+-+-tR-#
2-+-+-zP-zP"
1+-+-+-tRK!
xabcdefghy

Wit (Euwe) speelde hier 1.f5. Waarom ?

Wit aan zet ziet dat pion g7 Nul Verdedigd 
staat en wil hem graag bijkomend met Df8 
bestoken. Op 1.Df8 volgt echter 1...g6 en de 
witte aanval stokt. Vandaar dat hij nu eerst 1.f5 
speelt wat 2.Df8! dreigt. 
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Voorstellingsvermogen

XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zpp+-vlpzpp'
6-+p+-sn-+&
5+-+p+-+-%
4-+LsNP+-+$
3+-sN-+-+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-vLQtR-mK-!
xabcdefghy
Wit rekent 1.exd5 cxd5  2.Pxd5 PxPd5 

3.LxPd5 DxLd5  4.TxLe7 met pionwinst.
Een blunder want er volgt dan  4..... ? 1

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zp-+-+-zpp'
6-zppvl-+-+&
5+-+l+-+P%
4-+nzPp+-+$
3zP-+-vLrzPN#
2-zP-+-zP-+"
1tR-+N+RmK-!
xabcdefghy

Zwart rekent 1...Lxg3  2.fxLg3  Txg3+  3.Kh2 
doch nu faalt 3... PxLe3 op 4.KxTg3 

of is er nog iets ? 2

1  De afstraffing met 4...Pc6!! , dubbelaanval 
op Pd4 en Te7, en wit verliest een stuk.

2  Op 4.KxTg3 volgt er 4...PxTf1+ en zwart 
heeft in de hele combi 2 pionnen gewonnen. 
Je moet dus soms nog een zetje dieper 
visualiseren en rekenen.

XABCDEFGHY
8-+r+-mk-tr(
7zpp+l+pzp-'
6-wqnvlpsn-zp&
5+-+psN-+-%
4P+-zP-zP-+$
3+-zPLvL-+P#
2-zP-sN-+P+"
1tRQ+-+RmK-!
xabcdefghy

Waarom is 1...PxPe5  2.fxPe5 Lxe5  slecht ? 3

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7zpp+-vlpzpk'
6-wqp+lsn-zp&
5+-+-zp-+-%
4-+-+PzP-vL$
3+L+P+-+-#
2PzPP+N+RmK"
1tR-+Q+-+-!
xabcdefghy
Zwart rekent 1...Pg4+  2.TxPg4 LxTg4 

3.LxLe7 en wat dan ? 4

3  Wit mag inderdaad niet direct 3.dxLe5? 
spelen wegens 3...DxLe3+, vandaar dat wit 
eerst verrassend 3.a5! speelt wat Db6 verjaagt 
en daarna kan wit rustig 4.dxLe5 spelen.

4  Dan volgt er een geforceerd mat met 
3...Df2+    4.Kh1   (de enige) Lf3#

      Verzekering
Al de VSF-schakers zijn 
verzekerd bij ARENA.

Details: VSF-website deel administratie
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Arno Sterck is te sterk op BJK
Het Belgisch jeugdkampioenschap (BJK) ging traditioneel door in Blankenberge van 14 tot 20 april 
en telde dit jaar 404 deelnemers, gespreid over 7 leeftijdscategoriëen.
Hierbij de kampioenen en het aantal deelnemers per reeks. Meer detail lees je op  www.bycco.be.

U8   (22) Cuyvers Jens

B10 (49) Plomp Mateo G10 (11)     Decraene Lotus
B12 (78) Cappon Pjotr             G12 (23)     Musabayeva Diane
B14 (77) Heldenberg Nils G14 (15)     De Rycke Tiani
B16 (41) Akulov Lev G16 (14)     Vanduyfhuys Daria
B18 (41) Beukema Jasper G18 (9)       Swennen Fleur

U20 (24) Sterck Arno

De Kampioen bij de reeks U20 werd Arno Sterck en dus contacteerde ik hem voor een interview.
-------------------------

Dag Arno, vertel ons eens iets over jezelf. 

1. Hoe heb je leren schaken en waar speel je ?
Ik schaak sinds mijn 4 jaar. Schaken heb ik geleerd van het computerspel Fritz & Chesster, 
dat mijn papa me heeft gegeven. Op dit moment is mijn hoofdclub schaakclub HWP 
Kapelle-op-den-Bos, maar ik speel interclub bij KBSK Brugge in 1e klasse.

2. Hoe ziet jouw schaaktraining er uit ?
Tegenwoordig werk ik niet zo veel meer voor het schaken, wel speel ik nog vaak online. Als 
ik train, lees ik een schaakboek (op dit moment ben ik bezig in Game Changer van Matthew 
Sadler en Under the Surface van Jan Markos) of werk ik aan mijn openingsrepertoire. 
Ik heb vroeger wat verschillende trainers gehad, maar nu werk ik toch al een jaar of vier 
alleen.

3. En hoe zit het met de studies ?
Ik studeer geschiedenis aan de UGent, met een minor in politieke wetenschappen. Ik zit nu 
in mijn laatste jaar Bachelor, en dan zal ik wellicht een Master gaan doen in EU-studies. 
Verder ben ik ook actief als voorzitter van de pan-Europese politieke partij Volt in België, en 
dat is ook de carrièrerichting die ik uitwil. Schaken en politiek zijn nauw verwant, vind ik.

4. Tevreden met de Kampioenstitel ? Wat waren de sleutelmomenten ?
a) Kampioen worden is natuurlijk altijd het beste resultaat. De manier waarop was mogelijks 
een beetje minder, vooral de witpartijen. Door in eerste klasse te spelen vind ik dat ik veel 
solider en rustiger speel, en ik vond dat deze aanpassing een beetje doorklonk in mijn 
witpartijen: ik ging voor steeds minder ambitieuze openingen, en haalde dan maar weinig uit 
de opening, om snel voor een remise te gaan. Dat is twee keer gebeurd, maar dit hadden in 
principe in dat deelnemersveld twee volle punten moeten zijn.

b) De twee sleutelmomenten waren mijn zwartpartijen tegen Deon Lee en Fabio De Block, 
ik vond dat die echt van heel hoge kwaliteit waren. Tegen beiden moest ik absoluut winnen 
om mijn positie aan kop veilig te stellen, en dat ging heel goed. Ik geef hierbij in het kort die 
twee partijen alsook een leuk eindspelletje tegen Anthony Mitran die mooi 2e werd.

http://www.bycco.be/
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                               Partij fragmenten uit     Deon, Lee - Arno, Sterck  
XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7+pzp-wqpmk-'
6-+n+-+p+&
5zp-+-zp-zp-%
4P+Q+P+-+$
3+-zP-zP-+P#
2-zP-+-+PmK"
1+-+R+-+N!
xabcdefghy

Zwart aan zet. Hoe gebruik 
maken van de witte zwaktes en 
de eigen stelling verbeteren ? 

26...g4! dit lost niet enkel de 
dubbelpion op, maar verzwakt 
ook de witte Koningsstelling.
27.Pf2 gxh3 28.Pxh3 Th8 
29.De2 Pd8 mogelijk 
verbeterde ik hier mijn Paard 
langs een verkeerde weg en is 
29...Pb8 beter.     30.Db5

XABCDEFGHY
8-+-sn-+-tr(
7+pzp-wqpmk-'
6-+-+-+p+&
5zpQ+-zp-+-%
4P+-+P+-+$
3+-zP-zP-+N#
2-zP-+-+PmK"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 
Een cruciaal moment. 

30...g5!  nu de witte Dame weg 
is  kan  er  met  g5-g4  gedreigd 
worden.
31.g4 Th4 32.Kg3 Pc6 33.Dd5 
Df6  34.Dd7  Pe7  35.Pf2  Pg6 
36.Df5  Db6  37.Td7  Dxe3+ 
38.Df3  Df4+  39.Dxf4  exf4+ 
40.Kg2  Pe5  41.Txc7  Pxg4 
42.Pxg4 Txg4+ 43.Kf2 Th4 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+ptR-+pmk-'
6-+-+-+-+&
5zp-+-+-zp-%
4P+-+Pzp-tr$
3+-zP-+-+-#
2-zP-+-mK-+"
1+-+-+-+-!
abcdefgh

Wit aan zet.

44.b4? te traag. 
Met  44.Txb7  g4  45.Tb5  Kg6 
46.Tf5  had  wit  het  misschien 
remise kunnen houden, maar hij 
was  in  grote  tijdnood,  en  dan 
moet je soms gokken.
44...g4  45.bxa5  g3+  46.Kf3 
Th2 47.Txb7 Tf2+ 48.Kg4 g2 
en opgave.

                  Uit Fabio, De Block - Arno, Sterck 
XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+p+nwqpzp-'
6-+p+-sn-zp&
5zp-+Pzp-+-%
4Pvlp+P+-+$
3+-sN-+NzP-#
2-zPQ+-zPLzP"
1tR-vLR+-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

12...Lc5!  De  computer  is  hier 
geen fan van, maar vanaf nu laat 
zwart het niet meer los.
13.Dd2? 0–0 14.d6? Wit zal de 
pion  verliezen,  en  krijgt  er 
onvoldoende  spel  voor. 
14...Dd8  15.Lh3  Te8  16.Ph4 
Pf8 "With a knight on f8, you 
never  go  mate"  17.Lxc8  Dxc8 
18.Pf5 De6! 

XABCDEFGHY
8r+-+rsnk+(
7+p+-+pzp-'
6-+pzPqsn-zp&
5zp-vl-zpN+-%
4P+p+P+-+$
3+-sN-+-zP-#
2-zP-wQ-zP-zP"
1tR-vLR+-mK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

19.Pxg7?  Een wanhoopspoging 
in tijdnood. Wit krijgt nu wel 2 
pionnen  voor  zijn  Paard  en 
steriele druk, maar pion d6 blijft 
een zorgenkindje. 
19...Kxg7  20.Dxh6+  Kg8 
21.Dg5+  Kh8  22.Dh4+  P8h7 
23.Lg5 Tg8 24.d7 Tad8 0–1

Tot slot nog een eindspel-
oefening uit mijn partij tegen 
Anthony Christian, Mitran 
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6N+-+-+-+&
5zPp+-mk-+-%
4-zP-+n+-zp$
3+-+-+-+-#
2-+-+K+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

 Wit stelde hier remise voor, wat 
ik (met zwart) aanvaardde met 

nog dertig seconden op de klok. 
Was dat terecht? 
Waarom wel/niet?

antwoord : zie volgende pagina
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Zwart had kunnen winnen met 1...Kd6!! wat Pa6 opsluit. Arno had met die luttele seconden op de 
klok enkel naar 1...Kf4 gekeken, wat inderdaad remise is na 2.Pc5! Pxc5 3.bxc5 de koning is nodig 
om de witte pionnen tegen te houden 3...h3 4.Kf2 b4 5.c6 h2 6.Kg2 b3 7.c7 b2 8.c8D h1D+ 9.Kxh1 
b1D+ 10.Kg2 Da2+ 11.Kf1 Dxa5=] 2.Kf3 [2.Ke1 h3 3.Kf1 Kc6 4.Pb8+ Kc7 5.Pa6+ Kb7–+] 2...h3! 
blokkeert  Kf3  3.Pb8 [3.Kxe4 h2–+]  3...Kc7 4.Pa6+ Kb7 5.Pc5+ Pxc5 6.bxc5 b4–+ en  zwart 
promoveert één van beide pionnen.

Eindspel: een partij-verloop
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+p+-zpp+p'
6-+-+-+p+&
5zp-+-+-zPP%
4P+-+-zP-+$
3+P+n+-+-#
2-+-+-vL-+"
1+-+K+-+-!
xabcdefghy

Wit aan zet.
Beoordeel dit eindspel.

Zwart heeft een pion meer en dreigt nog een 
pion te winnen op f4 of h5.
Wit kan evenwel pion a5 veroveren (via Lb6) 
Conclusie: Zwart heeft de betere kansen.

Er volgde 1.Lb6 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+p+-zpp+p'
6-vL-+-+p+&
5zp-+-+-zPP%
4P+-+-zP-+$
3+P+n+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+K+-+-!
xabcdefghy

Kies uit 1...Pxf4 of 1...gxh5. 
Motiveer.

Na het mindere 1...Pxf4  2.hxg6 fxg6  3.Lxa5 
staat zwart nog steeds een pion voor maar 
heeft zwart voorlopig geen gevaarlijke vrijpion 
en kan wit misschien zijn meerderheid op de 
Dame-vleugel uitspelen.
Met 1...gxh5! daarentegen verkrijgt zwart een 
gevaarlijke vrijpion die de bewegingsvrijheid 
van de witte Koning of Loper zal inperken. 
Bovendien dreigt zwart nu nog steeds Pxf4 en 
na 2.f5 (verzwakt pion g5) kan zwart dan 
kiezen tussen 2...h4 of  jacht op de g5-pion via 
2...Pe5 en 3...Pf3 waarna de witte g-pion 
verloren gaat.
Er volgde 2.f5 Pe5  3.Lxa5  Pf3  4.b4 Kf8 
zwart wil zijn Koning tijdig naar de Dame-
vleugel brengen om er te verdedigen want pion 
g5 kan toch niet ontsnappen omdat zwart na 
4.Ld2 PxLd2 een gewonnen eindspel heeft.
5.b5 wit wil ook een vrijpion forceren.
5...Ke8  6.Lb6  Diagram
XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7+p+-zpp+p'
6-vL-+-+-+&
5+P+-+PzPp%
4P+-+-+-+$
3+-+-+n+-#
2-+-+-+-+"
1+-+K+-+-!
xabcdefghy

Is 6...Pxg5 een goede zet ? 

Om dit te beoordelen moet je eerst rekenen of 
de witte a-pion nog tijdig kan afgestopt 
worden, en het antwoord is ...ja ! omdat de 
zwarte Koning tijdig in versterking is 
gekomen. 
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Dus volgde er 6...Pxg5  7.a5 Kd7  8.Ke2 
Wit wil hiermee zijn Koning beter opstellen en 
houdt de dreiging "a5-a6" intact zodat Kd7 
moeilijk kan bewegen. Diagram
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+kzpp+p'
6-vL-+-+-+&
5zPP+-+Psnp%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+K+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

8...h4!? zo wordt de vrijpion gevaarlijker en 
kan hij als lokaas gebruikt worden. Hij loopt 
geen gevaar want hij kan rustig tot op h3 
worden opgespeeld aangezien hij er door Pg5 
staat verdedigd.
9.Ke3 h3  10.Kf2 Diagram
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+kzpp+p'
6-vL-+-+-+&
5zPP+-+Psn-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+p#
2-+-+-mK-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

10...Pe4+ zwart besluit zijn h3-pion te offeren 
omdat hij nu pion f5 kan veroveren waarna wit 
quasi machteloos wordt.
11.Kg1 Pd6  12.a6 bxa6  13.bxa6 Kc6  14.a7 
Kb7  15.Kh2 Pxf5   16.Kxh3 h5!  blokkeert 
de toegang voor Kh3 en maakt de h-pion 

gevaarlijker.
17.Kg2 e5 zwart wil een steunpunt voor Pg5.
18.Kf3 Pd4+
19.Ke4 natuurlijk geen 19.LxPd4 exLd4  want 
dit pionneneindspel is glad verloren. Diagram
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zPk+-+p+-'
6-vL-+-+-+&
5+-+-zp-+p%
4-+-snK+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

19...h4! en zo is pion e5 immuun omdat de 
witte Koning pion h4 moet afstoppen. 
Aangezien 20.Ke3 f5 hopeloos is gaf wit op.

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

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+p+-zpp+p'
6-+-+-+p+&
5zp-+-+-zPP%
4Psn-+-zPq+$
3+PwQL+-+-#
2-+-+-vL-+"
1+-+RmK-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Wat heeft dit met het eindspel te maken ?
Wel, na de algemene afruil 1...DxTd1+! 
2.KxDd1 TxLd3+  3.DxTd3 PxDd3 bereiken 
we het eerste diagram van dit artikel en heeft 
zwart dus zeer goede winstkansen.
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BYCCO IM-toernooi Blankenberge
Tom Piceu

Met steun van de Belgische schaakbond, de Vlaamse Schaakfederatie en de Franstalige 
Schaakfederatie werd er tijdens de Belgische Jeugdkampioenschappen in Blankenberge ook een 
IM-toernooi ingericht. Voor sommige jeugdspelers een keuze met consequenties: meedoen aan het 
IM-toernooi betekende geen kans op een selectie voor een EK of WK.
Toch hebben we voldoende jeugdspelers die al mikken naar de IM-titel en was het niet zo’n 
probleem om deelnemers uit eigen land te vinden. Voor de organisatoren is het dan zaak om een 
haalbaar toernooi samen te stellen. De IM’s kunnen natuurlijk een stukje schaken, maar ze mogen 
ook niet te sterk zijn. De normenjagers moeten voldoende punten kunnen scoren. In dit toernooi 
volstond een eindscore van 6 op 9 om een IM-norm te halen.
In de eerste ronden was het nog wat aftasten en vielen er veel remises. Na 4 ronden begon duidelijk 
te worden waar de mannen in vorm zaten. Gabor Nagy had de hoogste rating en toonde die ook 
waard te zijn. Voor de toernooioverwinning leek hij de te kloppen man te zijn. Bij de normenjagers 
leken Rein Verstraeten en Daniel Dardha de beste kaarten te hebben. In ronde 6 mochten ze het 
tegen elkaar opnemen om te bepalen wie een goede kans ging krijgen om de kaap van 6 punten te 
halen. Ze hebben allebei een beetje dezelfde droge, technische stijl. Er ontstond pas een verschil in 
het verre eindspel en het was Rein die het laken naar zich toe kon trekken. Met nog een 
overwinning in ronde 7 en 2 remises om uit te bollen was de norm binnen.
De anderen die nog een norm wouden scoren zouden sterk uit de hoek moeten komen en 3 uit 3 
scoren in de laatste ronden. En Daniel slaagde daar zowaar in. In ronde 8 had hij wat geluk nodig 
toen hij een platte eindspelstelling alsnog kon winnen tegen Warre De Waele.
Voor zowel Rein als Daniel was dit de tweede norm. Binnenkort IM?

Plaats Naam Score Op Rating Club Prestatie

1 Nagy, Gabor 6.5 9 2480 607 2496

2 Verstraeten, Rein 6 9 2370 231 2459

3 Dardha, Daniel 6 9 2379 130 2458

4 Maerevoet, Sim 4.5 9 2319 130 2348

5 Petrisor, Adrian-Marian 4.5 9 2436 50013 2335

6 Gulbas, Cemil 4 9 2406 621 2295

7 Fontaine, Quentin 4 9 2360 514 2301

8 Baselmans, Luuk 4 9 2284 174 2308

9 De Waele, Warre 3.5 9 2240 475 2269

10 Van Malder, Dries 2 9 2179 436 2143


