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CAÏSSA – JAARGANG 53 – Nr. 10 – 01 – 08 – 2018
Tweewekelijks cluborgaan van de Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez.
Telefoon : 09/225.42.57 - Internet :
http://home.scarlet.be/~ping6819/index.htm
http://www.KGSRL.be
e-mail : KGSRL@skynet.be
Bankrekening: BE48 7374 2629 4027 KREDBEBB
Schaakhuis Caïssa is geopend op volgende dagen :
- vrijdagavond (clubavond) van 19.30 tot 03.00 uur
- zaterdagnamiddag (clubnamiddag) van 13.30 tot 21.00 uur

BESTUURSNIEUWS
Oproep bestuursleden 2018-2019
Op zaterdag 8 september 2018 vindt de traditionele algemene ledenvergadering en clubdag van onze schaakclub
plaats. Het bestuur wordt elk jaar volledig herkozen. Volgens artikel 15 van de statuten van de KGSRL dienen
kandidaat-bestuursleden hun kandidatuur SCHRIFTELIJK aan de voorzitter over te maken.
De kandidaat-bestuursleden moeten minstens één jaar lid zijn van de vereniging. Deze voorwaarde wordt niet vereist
om in een commissie te zetelen. Kandidaat-bestuursleden worden door het bestuur, dat hieromtrent adviseert, aan de
algemene vergadering voorgedragen.
Kandidaat-voorzitters dienen zowel hun kandidatuur als bestuurslid en als voorzitter over te maken. De algemene
vergadering beslist bij geheime stemming, bij eenvoudige meerderheid.
Enkel de voorzitter wordt in functie verkozen, de overige bestuursleden verdelen onderling de taken, op de
eerstvolgende bestuursvergadering na de algemene vergadering.
Deze algemene vergadering zal eveneens het beroepscomité dienen aan te duiden, dat bestaat uit vijf leden en twee
reserveleden. Kandidaat beroepscomitéleden moeten eveneens hun kandidatuur bij de voorzitter bekend maken.
Stefaan De Visser
Voorzitter KGSRL
Maaltebruggestraat 171, 9000 Gent.
GSM: 0475/37.75.17
E-mail: Stefaan.de.visser@skynet.be

Nieuwe bestuursleden
Het huidig bestuur is oud, maar nog niet versleten. Als ik het gemiddelde geboortejaar uitreken dan is dat 1954. Als
we de twee groentjes niet in rekening brengen 1950. Dat is een gemiddelde leeftijd van 67 jaar.
De meeste bestuursleden zijn reeds bestuurslid van voor de eeuwwisseling. Dit geeft weliswaar een pak ervaring maar
heeft ook een aantal nadelen.
Als ik de leden bekijk. Ik verwijder alle buitenlandse spelers en de jeugd onder de 18 jaar is dat een gemiddeld
geboortejaar van 1968. Een gemiddelde leeftijd van 49 jaar.
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Er is dringend vernieuwing, verjonging, aanvulling nodig voor dit bestuur. Iedereen die denkt hiervoor tijd te willen
vrijmaken, iedereen die reeds jaren twijfelt, iedereen die de club een goed hard toedraagt en denkt op die manier te
kunnen bijdrage: Stel uw kandidaat. Spreek er met iemand van het bestuur over.
Het is geen 5 voor twaalf, maar twaalf uur. Deze situatie (bestuur) is, in zijn huidige samenstelling, reeds lang voorbij
zijn houdbaarheidsdatum. Indien er geen verandering komt zal er binnen korte termijn een vacuüm ontstaan en zal de
goede werking van de club niet meer gegarandeerd kunnen worden.

Evaluatie Open Toernooi.
We hebben opnieuw een schitterend open toernooi achter de rug. Met vele felicitaties van deelnemers. Echter is er
een keerzijde aan de medaille.
Het aantal deelnemers is opnieuw licht gedaald. Je moet geen econoom zijn om te beseffen dat als de vaste kosten
dezelfde blijven en de inkomsten van inschrijving en bar dalen, het resultaat achteruitgaat. Het is net dit resultaat dat
onze jaarwerking betaali. Dit is op korte termijn nog op te vangen. Maar de komende jaren zullen het ofwel meer
opbrengsten zijn via andere kanalen (bv lidgeld) ofwel minder uitgaven (prijzengeld).
Een tweede belangrijk probleem zijn de medewerkers. De getrouwen waren op post aangevuld met enkele
“eerstejaars”. De getrouwen dunnen echter elk jaar uit. En worden ouder.
Voor het eerst hebben we externe mensen moeten betalen om het werk rond te krijgen. Iets dat in eerste instantie
uiteraard de winst verminderd maar ook een demotiverend signaal is naar de “oude getrouwen”.
Het open van Gent is dringend aan evaluatie toe. Misschien moet het toernooi opnieuw uitgevonden worden. Zo
liggen er reële plannen op tafel om een ander formule te kiezen. Met minder deelnemers. Minder uitstraling, maar
vooral minder werk…. En minder inkomsten.

Algemene ledenvergadering KGSRL
De algemene ledenvergadering zal plaats hebben op de club dag om 13:30. Ik kan elk lid dat begaan is met de club
aanraden aanwezig te zijn. Buiten de traditionele agenda punten zullen zeker de leden gevraagd worden naar hun
mening over de toekomst van de club en zijn toernooien.
-

Behouden we de huidige formule voor het open toernooi en hoe gaan we dit realiseren. Welke andere formule
is mogelijk?
- Indien er bespaart moet worden hoe gaan we dit realiseren? Verhoogd lidgeld, minder uitgaven (interclub,
clubkampioenschap, jeugdwerking…)
- Wat verwachten de leden van deze club. Wat willen ze gerealiseerd zien?
Ik hoop jullie allen massaal te zien op zaterdag 8 september om 13:30

Agenda Algemene ledenvergadering
8 september 13:30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4

Verwelkoming
Goedkeuring notulen AV
Verslag voorzitter
Verslag toernooileiding
Verslag jeugdleiding
Verslag penningmeester
Budget 2018-2019
Verslag commissarissen

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Décharge aan het bestuur
Vastlegging lidgelden seizoen 2015-2016 en uiterste datum van betaling
Aanduiding stemopnemers en nazicht volmachten
Benoeming bestuursleden
Benoeming voorzitter
Benoeming leden beroepscomité
Aanstelling van twee commissarissen
Varia en rondvraag

LIDGELDEN VOOR HET JAAR 2018-2019
CATEGORIE
Senior
Jeugd
60+

AANSLUITING HOOFDCLUBSPELER
90 euro
50 euro
75 euro

TWEEDE AANSLUITING
70 euro
45 euro
60 euro

STEUNEND LID MET CLUBBLAD
65 euro

STEUNEND LID ZONDER CLUBBLAD
35 euro

Tweede aansluiting kan zijn : - tweede lid van eenzelfde gezin met aansluiting bij VSF. Indien twee of meer leden lid
zijn van KGSRL wordt als éérste aansluiting diegene met de grootste bijdrage beschouwd. - tweede aansluiting bij
KGSRL waarbij dat lid reeds aangesloten is bij een andere club waar hij reeds VSF bijdrage betaalt.
Jeugd : geboren vanaf 01/01/1998
60+ : geboren vóór 01/01/1959
Steunend lid : krijgt het clubblad per mail maar komt niet in aanmerking voor prijzen van interne toernooien
Er worden geen papieren clubbladen meer verdeeld, behalve voor leden die over geen mailadres beschikken en in het
verleden een papieren clubblad per post kregen tegengestuurd of het kwamen ophalen in het clublokaal.
Gelieve uw lidgeld te betalen ten laatste op 15/08/2018 op rekeningnummer BE48 7374 2629 4027.

Voorbereiden lokaal Schaak seizoen 2018-2019
Er zal in Augustus op drie dagen gewerkt worden in het lokaal. Buiten de dagen dat het bestuur en de commissies
aanwezig zijn voor andere werkjes.
Xxxxx yy augustus en xxxxx yy augustus : klusjesdag
Op deze twee dagen gaan we allerlei klusjes uitvoeren in de club. Afwerking van de verbouwing maar ook nieuwe
zaken. Technische zaken voor de handige Harry’s maar ook zaken die door iedereen kunnen gedaan worden.
Zondag 26 augustus : Kuis en opruimdag. Het lokaal heeft twee maanden mindere activiteit gehad. Het heeft een
zwaar seizoen achter de rug. Alles zal eens grondig gekuist en opgeruimd worden. Buiten het kuisen zelf betekend dat
ook. Sorteren van stukken en borden, controle en herstellen van klokken. Uitkuisen kasten …
Graag doorgeven als je op één van deze dagen kan meehelpen.
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KOMENDE ACTIVITEITEN
VRIJDAG 3 AUGUSTUS
STROPPENTOERNOOI SPEELDAG 2
AANMELDEN TOT 20 uur 30

Na het onverhoopte succesrijke 1ste Open Rapid van KGSRL vorige winter en de
wonderlijke GO-initiatieavond nu een nieuw initiatief dat wij uiteraard heel warm
aanbevelen: het 1ste Open Zomer Rapid van de KGSRL.
Dit toernooi vindt plaats op zaterdagen 4, 18 en 25 augustus.
Inschrijven kan tot 14.30u aan de Wedstrijdleiderstafel
Tempo: 25 minuten + 10 seconden per zet.
Inleg per speeldag: 5 EUR per namiddag, of 10 EUR voor de 3 zaterdagen. Het
inschrijfgeld gaat integraal naar de prijzenpot.
Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen er ratingprijzen voorzien worden in
diverse categorieën. U kunt hier dus ook 1, 2 of 3 maal deelnemen. Dit toernooi
staat open voor alle schaakspelers!
Bent u geen blitzfanaat en duren partijen aan een gewoon tempo u te lang dan
blijft u in de KGSRL niet op uw schaakhonger zitten, want dit nieuwe toernooi is
dan zeker iets voor u!
PRIJSUITREIKING NA HET EINDIGEN VAN DE LAATSTE RONDE

ZATERDAG 4 AUGUSTUS
ZOMERRAPID RONDE 1
AANMELDEN TOT 14 uur 30
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VRIJDAG 10 AUGUSTUS
STROPPENTOERNOOI SPEELDAG 3
AANMELDEN TOT 20 uur 30

VRIJDAG 17 AUGUSTUS
STROPPENTOERNOOI SPEELDAG 4
AANMELDEN TOT 20 uur 30

ZATERDAG 18 AUGUSTUS
ZOMERRAPID RONDE 2
AANMELDEN TOT 14 uur 30

VRIJDAG 24 AUGUSTUS
STROPPENTOERNOOI SPEELDAG 5
AANMELDEN TOT 20 uur 30

ZATERDAG 25 AUGUSTUS
ZOMERRAPID RONDE 3
AANMELDEN TOT 14 uur 30

VRIJDAG 31 AUGUSTUS
STROPPENTOERNOOI SPEELDAG 6
AANMELDEN TOT 20 uur 30
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AFGELOPEN ACTIVITEITEN
Ons Open Toernooi was opnieuw een succes met onder andere “A star is Born!!”. Dat was mijn
verwelkoming bij het binnentreden van Sint-Barbara zondagochtend door Philip De Vroe. Meer hierover in
volgend clubblad.

STROPPENTOERNOOI SPEELDAG 1
Voornaam NAAM

ELO Punten Partijen Tijd Stroppunten
4.0
69
7,33
1863
5
4.0
66
7,33
Sander HAUGLUSTAINE 1881
5
4.0
64
7,33
Alain MAUQUOY
2039
5
4 Gaëtan MEIGNEN
69
4
1680
3.5
5
5 Yves BAETEN
75
3
1705
2.5
5
6 Valère DE BUCK
69
1
1946
2.0
5
71
1
Koen DELOOF
1716
2.0
5
73
1
Emilien PETIT
1461
2.0
5
9 Marc PANNECOUCKE
75
1255
1.0
5
1 Frederik ROELS

VARIA
HET HOEKJE VAN DE ARBITER
Bij een verkeerde beginstelling in een gewone partij dient de partij opnieuw begonnen te worden
met een juiste opstelling der stukken en van het bord. In een rapid partij daarentegen dient
verder gespeeld van zodra er drie zetten gespeeld zijn. Staat bij een onjuiste opstelling de koning
niet op zijn correcte plaats dan mag er geen rochade uitgevoerd worden met deze koning.
In bijlage nog een tweetal artikels van de hand van Gunter, zeer leerrijk voor velen.
SVBT-toernooi te Oostende op zondag 29 juli 2018
(Schaken – Voetbal – Badminton – Tafeltennis)
Afzien geblazen
In het laatste weekend van juli organiseert Oostende traditioneel het sportiefste schaaktoernooi van het land. De
7 deelnemende ploegen van 8 (of 9) spelers bekampen elkaar immers niet alleen achter het schaakbord, maar
tevens op het sportveld. Zo werden in totaal 12 matchen gespeeld (2 sporten tegen elke ploeg).
KGSRL trad dit jaar voor de tweede keer aan. Kapitein Hendrik PONNET kon naast 4 sterkhouders van vorig
jaar (Bart MICHIELS, Christophe GREGOIR, Dieter DE WITTE en broer Geerard) rekenen op 4 nieuwkomers
(Daniel VANHEIRZEELE, David DE PAUW, Tim KRUZE en Hannes DE FRE) om de hele namiddag sportief
het beste van zichzelf te laten zien.
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Na een harde nederlaag tegen titelfavoriet Lommel in ronde 1 bleek echter al meteen dat we dit jaar in de hoek
zaten waar de klappen vielen. De motor kwam pas helemaal op het einde van de dag in gang met o.a. twee mooie
overwinningen tegen Oostende (tafeltennis 5-3 en voetbal 3-0) en twee nipte, maar felbevochten nederlagen
tegen toernooiwinnaar Brugge (schaken en tafeltennis 3-5). Alle inspanningen ten spijt strandden we uiteindelijk
op de laatste plaats, maar geamuseerd hebben we ons zeker.
En als we tegen volgende zomer van onze spierpijn af raken, doen we opnieuw mee voor het podium!
Eindstand:
1. Brugge: 9,5/12
2. Lommel: 8,5/12
...
7. KGSRL: 3/12
Ha.Pé. (alias van Hendrik Ponnet)

INHOUDSOPGAVE
Bladzijde 2 - 3 Bestuursnieuws
Bladzijde 4 – 5 Komende activiteiten
Bladzijde 6 Afgelopen activiteiten
Bladzijde 7 - 20 Kalender, geboortedata, Gunter’s hoekje, varia
Bladzijde 21 - 27 Schaak in de rest van de wereld
Bladzijde 28 Publiciteit Stadscafé
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Mijn ‘grande sortie’ van 2018 (deel 3)
Laat mij het eerst eens hebben over de wereldbeker. Fransen zijn chauvinistisch als het over hun ‘bleus’ gaat. Dat
weten we. Maar deze kaasboer vond ik wel heel smakelijk (figuur 1)

Waar ben ik nu? Wel ik ben terug in mijn geliefde camping El Masnou op 10 km van Barcelona en het is een
ontgoocheling. Ander personeel, andere menukaart (of beter er is er geen), er is geen echte keuken meer, geen
bijzondere drankjes… Alles wat het mij hier vroeger zo leuk maakte. Het internet is slecht, en dat had ik hen al vorig
jaar gezegd. Af en toe moet je een router resetten, maar daar waren ze doof voor. Nu is hier weinig volk en ik kan mij
indenken waarom. Geen service, niets wat de mensen hier aantrok. Het is makkelijk om mensen weg te jagen, maar
veel moeilijker om nieuwe klanten bij te krijgen. De directie hier trekt zich duidelijk niet aan van dat primair gegeven.
Voor iemand die hier al tien jaar komt is het verschil overdonderend. Volgend jaar is dat niet meer de camping waar ik
in Spanje eerst heen ga. Zij hebben het verbrod.
Om het over dat slecht internet te hebben, dat is puur gelegen aan nonchalance. Een router voor wifi is eigenlijk een
kleine computer. Net als andere computers laadt die data op in zijn RAM-geheugen, maar een router heeft maar een
relatief klein RAM geheugen. Het zal dus vrij snel vol zitten en dan begint het gedonder. Alles loopt veel trager. Je moet
die router volledig uitschakelen en na enkele seconden weer inschakelen zodat de RAM leeg is en weer kan als nieuw
kan beginnen. Ze noemen dat ‘resetten’, een mooie naam voor de ‘prise uittrekken’. Maar hier is het personeel zo laks,
en de directie zo ongeïnteresseerd dat ze dat sinds vorig jaar nooit gedaan hebben. De voorgaande jaren heb ik erop
gewezen en een brave ziel deed dan die ‘reset’ tot vorig jaar. De heren en dames hadden geen tijd en goesting. En nu
vraag ik het niet meer. Het is wel zo dat met de nieuwe routers dat probleem niet echt meer bestaat, maar met deze
van de camping is dat wel een probleem.
Maar goed, toen ik hierheen kwam vertrok ik om 0730 vanuit één van de campings in Leucatte. Al met al viel het daar
wel mee. Alhoewel, dit jaar word ik achtervolgd door het kwade oog. Ik vertelde U al over een negatief voorval in
Troyes, (zonder erover uit te wijden) en nu had ik ook zoiets in Leucatte. (ook zonder er over uit te wijden) en nu vraag
ik me af wat het volgende zal zijn. Maar laat ons optimistisch blijven en de rest van de reis loopt op rolletjes.
Wat echter niet op rolletjes liep dat was de tocht van Leucatte naar El Masnou. Eens ik de Spaanse grens over stak
kwamen donkere wolken opzetten. Later zou het onweren, bliksemen en tempeesten dat het een plezier was. Nu
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moet ik vooreerst even zeggen dat ik houd van Spanje en van de Spanjaarden, Maar!!!! Ze kunnen niet rijden als het
regent. Onderweg stopte ik aan een benzinestation toen het pas begon te regenen. Maar omdat ik slechts veertig Km
verwijderd was van mijn aankomst besliste ik door te rijden. Ik kleedde mij om in waterdichte motorkledij en ik vertrok
van de parking. EEN minuut later had ik daar spijt van. De auto’s reden gewoon stapvoets. DIE SPANJAARDEN KUNNEN
NIET RIJDEN IN DE REGEN. Terug kon ik niet meer dus ik moest me erdoor murwen zoals je dat met een moto moet
doen als je ballen aan je lijf hebt. Dat was eigenlijk gevaarlijk maar ik wou ook niet verzuipen in die regen. Tot
overmaat van ramp heb ik geen degelijke zware waterdichte schoenen aan omdat ik mijn vorig paar kapotgelopen heb
op de Vierdaagse van de Ardennen. Dus het water stond letterlijk in mijn schoenen. Aan de pèage stond een lange rij
voor mij en tot ons genoegen begon het natuurlijk nog harder te regenen. Net dan zie je dat mensen niet met de kaart
maar cash betalen en natuurlijk was er dan toch een muntje gevallen en moest de chauffeur uitstappen om dat op te
pikken. Een ander kreeg zijn vochtige ticket er niet goed in en er moest assistentie bijkomen. Licht ergerlijk als het
goed weer is, afgrijselijk als het pijpenstelen op mijn helm regent. Ik trok alvast mijn handschoenen uit om te betalen,
en later kreeg ik die doornatte dingen niet meer aan. Toen ik afslag 13 (sic) richting richting El Masnou nam stopte het
gelukkig met regenen maar kreeg ik krampen in mijn handen op een moeilijk parcours met dozijnen haarspeldbochten.
Auto’s achter mij hadden natuurlijk niet door dat ik krampen had en de chauffeurs moeten mij een zondagsrijder
gevonden hebben, omdat ik die bochten zo traag nam en ze toeterden erop los. Maar goed, ik leef nog aangezien ik dit
nu aan het schrijven ben. Fuck them.
En nu ik dit vanuit de bar van de camping aan het schrijven ben zie ik de ‘escuela de la vela’ op de zee voor mij.

(figuur 2) Een kudde zeilers die steeds nauw gevolgd worden door een motorboot. Telkens er eentje in moeilijkheden
komt haast dat bootje met de instructeur erin zich naar het probleembootje om dat terug in het gareel te krijgen. Die
‘escuela de la vela’ hoort bij de marina van El Masnou die hier een kilometer vandaan ligt. (
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figuur 3) Natuurlijk ziet U niet veel op deze foto van de marina behalve wat masten van zeilers. Ik nam deze foto toen
ik gisteren aan het eten was in een restaurant op de marina. 16€ voor een maal met voorgerecht, hoofdgerecht,
dessert en alle dranken inbegrepen tussen haakjes, de fles wijn inbegrepen. Maar waar ik het in die foto over wil
hebben is de palmboom rechts in beeld. Van boven tot onder ziet dat er niet eender uit, vind U niet? Wel een
palmboom is eigenlijk niet echt een boom maar een soort mengvorm van boom en struik. Het wordt pas een boom als
de palmen afvallen of worden afgehakt. Elk jaar opnieuw vallen palmen af of worden afgehakt en de stengels van die
palmen verharden, of ‘verhouten’ om het zo te zeggen. Nieuwe palmen groeien daarboven. Jaar na jaar gaat dat zo
door tot je een volwaardige palmboom hebt. En hoe die boom er uit ziet heeft met de stijl van de man te maken die
het in vorm hakt, of de opdracht die hij gekregen heeft. Ofwel ruw zoals U hier

(figuur 4) kunt zien ofwel fijner, zoals U bovenin de boom (figuur 5)
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Met opmerkingen [GD1]: or

kan zien. Op sommige plaatsen zullen de bomen allemaal heel fijn zijn, andere een mengvorm naargelang de hoed
staat van de ‘hovenier’ of zijn opdrachtgever.
Het is hier zo warm dat ik deze nacht buiten mijn tentje slaap. Niet dat ik Tarzan ben, maar vorige nacht kon ik niet
slapen van de warmte. Over het algemeen zijn hier geen muggen. Dus dat zit wel snor. Maar verder zijn hier
mierennesten en je ziet constant karavanen over de grond van het ene hol naar het andere lopen. Je moet enkel je
tentje of je luchtmatras niet op zo een route plaatsen, dan ben je OK. (figuur 6)

Wat minder OK is lijkt mij de afwezigheid van de katten die elk jaar hier in groten getale hun opwachting doen om ’s
morgens van de camping staf hun melk en voedsel te krijgen. Ze zijn er gewoon niet meer. Twee jaar geleden waren er
zeker een stuk of twintig, vorig jaar zag ik er met moeite twee of drie en dit jaar geen enkele. NUL ‘gatos’. Er bestaat in
het Spaans een uitdrukking die gaat als ‘quatro gatos’, zoiets als er is geen kat. Wel geen ‘gatos’ meer op deze
camping. Ik vroeg het aan Ahmed, de nachtwaker. En volgens hem is er hierboven op de heuvel een Roma
nederzetting, die katten een lekkernij vinden. Of dit waar is weet ik niet, enkel weet ik dat er geen enkele kat meer is
op de camping waar er in mijn vorige jaren altijd minstens een stuk of tien waren. Niet dat ik er dol op was, ze krijsten
erop los soms, maar ik vond ze wel leuk.
Wat minder is beter is, dat zijn het aantal hanen op de camping. De eigenaar heeft spijtig genoeg de liefhebberij een
kot met kippen en hanen te houden. Vorige jarentwee hanen om juist te zijn. Een met een normale roep, en een
andere die een roep had tussen een stofzuiger en de starter van een grasmachine. Elke morgen om 0530 begonnen die
tegen mekaar op te kraaien. Voor heel de camping. Ik vermoed dat de eigenaar oorschelpen draagt, want dat was
absolute terreur. Twee hanen die mekaar geen krimp geven. Ondertussen heeft die ene (die als een stofzuiger) het
loodje gelegd, en is het lawaai gehalveerd. ONE TO GO. Als ik die Roma zie ga ik hen proberen te overtuigen dat hanen
lekkerder zijn dan katten. ‘Versuchen steht frei’.
Sinds vorig jaar is Carina hier op de camping als barmeisje. De enige die overschiet van vorig jaar trouwens. Het is een
heel aardig kind, en ik heb er niets verkeerds over te zeggen behalve dat haar ‘poitrine’ wat ogen doet afleiden. Ze flirt
schaamteloos met het andere personeel en alle klanten die haar bevallen. Mij laat ze links liggen. Ze is namelijk in voor
jong, knap, slank, blond en al de rest dat ik niet meer ben.
En zo, hier stop ik dan met mijn verslagje. Ik hoop dat U ervan genoten heeft en tot de volgende keer.
Gunter
De volgende keer wil ik het hebben over ‘los huevos de Manolo’. (Figuur 7)
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Mijn ‘grande sortie’ van 2018 (deel 4)

Ik ging vandaag beginnen met de ‘huevos de Manolo’. Nu, huevos in het Spaans betekent eieren. Wat die ‘huevos de
Manolo’ apart maakt is dat dit in het Spaans heel dikwijls iets anders betekent. Stel je ben de chef van Manolo en je
zegt hem, ‘jij zal eerst mijn auto wassen, dan mijn gazon sproeien, daarna haal je alle stof en haren van de hond van
mijn patio, en daarna mag je nog de schoorsteen kuisen. Daarna mag je ook nog het haar van de poedel van mijn
vrouw borstelen. Pronto! Is dat begrepen?’ De kans is groot dat Manolo zal zeggen ‘Si Senor’ en als U Uw rug draait zal
Manolo de middelvinger opsteken en zeggen ‘Mis huevos, hijo de puta’. Nu ‘huevos’ is Spaans voor eieren. Bij Uw
ontbijt kan U rustig om huevos vragen. ‘Huevos fritos’ zijn spiegeleieren om iets te zeggen. Gekookte eieren zijn
‘huevos cocido’, omelet is eigenlijk ‘tortilla’… Maar waarom zegt Manolo ‘mis huevos, …’? Wel om het wat duidelijker
te maken, hij had ook ‘Mis cojones, …’ kunnen zeggen maar voor de Spanjaarden is dat hetzelfde. Ik denk dat ‘cojones’
wel verstaanbaar is zonder vertaling. Daarom zijn die ‘huevos de Manolo’ zo leuk. Het impliceert dat de kok Manolo
zijn ‘huevos’ etaleert. Spaans heeft veel expliciete woorden. Veel meer dan Nederlands. In het Engels is het steeds iets
in de zin van ‘fuck’, of ‘screw them all’ of ‘asshole’ en daar houdt het zo een beetje mee op. Maar in het Spaans heb je
een rijkdom aan schelwoorden dat wij niet kunnen bevroeden. Het simpele ‘claro hombre!’ wat in onze taal betekent
dat je akkoord bent betekent in het Spaans dat je je aanstelt en je belachelijk bent. ‘mierda en mi leche’ is ‘ je sxxxxt in
mijn melk’ dat zeg je als iemand iets onaardigs gezegd heeft. Benevens dat komen er nog veel vormen van ‘joder’ en
‘cachar’ aan te pas. Manolo zou er dus waarschijnlijk nog een welgemeende ‘jodete, ….’ en ‘mierdo en tu perro’ aan
toevoegen. ‘Tu puta madre’ (je moeder is een hoer) is ook zoiets, maar het kan ook iets heel positiefs zijn. Bijvoorbeeld
‘esta un coche de puta madre’ wat betekent dat het een fantastische auto is. Verder eervolle vermeldingen voor
capullo, cabron, gilipolas, tonto, enz…
Mijn vaste stek heb ik hier bij Chinezen die een bar openhouden en goed internet leveren. Vorig jaar liep dat in het
begin een beetje stroef toen ik lange tijd met mijn laptop hun wifi gebruikte en tegelijk stroom afnam. Ze probeerden
me zelfs een beetje uit te sluiten door de stroom uit te schakelen op het stopcontact waar ik op aansloot. Ik trok me
daar niets van aan en deed verder op batterij. Maar na enkele dagen zagen ze dat ik tegelijk heel wat verbruikte en de
sfeer veranderde op slag. Ik ben welkom en de stroom werkt als tevoren. Dat is dus eigenlijk mijn hoofdkwartier hier in
El Masnou. Men laat mij met rust, ik verbruik navenant en ik doe niet moeilijk. Wat je in veel Spaanse kuststeden zal
zien is dat Chinezen en Pakistani een supermarkt, bar of restaurant houden. Dat zijn van die typische zaken waar het
aantal werkuren niet geteld worden. Die oosterlingen vinden het best om een onderneming open te houden, heel wat
uren te draaien en tegelijk geld te verdienen. Spanjaarden hebben liever ‘mooie’ jobs, waarvoor je niet veel moet
werken of verantwoordelijkheid nemen en toch een mooi loon hebt. Hoe zou je zelf zijn. Maar met de vastgoedcrisis
van een aantal jaren geleden is daar verandering in gekomen en veel van die ‘mooie’ jobs zijn verdwenen en vervangen
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door ‘minder mooie’ jobs zoals ‘camerero’ of opdiener. Ik herinner me dat op de camping iemand als camerero werkte
die van opleiding ingenieur was. En dan had hij nog het geluk dat hij van de familie was.
Het openbaar vervoer vind ik uitstekend. Als je ergens langere tijd verblijft, zoals ik doe, in de nabijheid van een grote
stad zoals Barcelona, dan raad ik een ‘bonotren’ aan. Dat is een 10 rittenkaart. Spotgoedkoop. Daarmee kan je in heel
de stad terecht, en de treinen rijden merkwaardig stipt en de stations zijn goed georganiseerd. Je moet even je weg
zoeken, maar dat loopt prima.
En nu ik dit typ is het net aan het regenen zeker!!! Mijn handdoek leg ik om te drogen bovenop mijn tentje en die zal
zeiknat zijn. Maar goed, volgens het weerbericht zal het opklaren en misschien zal de zon haar werk doen. Dat zal ook
nodig zijn voor wat andere kledij die ik deze morgen te drogen heb gehangen. Ik gebruik hier geen wasmachine omdat
ik gewoon te weinig was heb. Ik doe alles in een samenklapbare rubber kom van het leger, warm water met zeep erin,
sop dat en wring dat enkele keren uit en dan laat ik het nog een halve of hele dag verder in het zeepsop inweken. Enkel
als ik duidelijke vlekken zie zal ik er meer werk van maken. OK, ik zeg niet dat ik er perfect door uitzie maar ik zal zeker
niet stinken.
Verder ben ik op verzoek een artikel aan het schrijven over attributen van heiligen en aanverwanten. Ik zal er wat op
uitbreiden met wat theologische commentaar en kerkgeschiedenis, wel wetende dat dit de meeste mensen niet
interesseert. Dus ik zal er twee versies van maken. Eén uitgebreidere met achtergrond en een andere met veel foto’s
van kerkelijke personages met hun attributen minus die achtergrond. Dat zal het denkelijk leesbaarder maken. Ik moet
me er eens goed aan zetten en als ik doorwerk krijg ik die twee versies volgende week af (zie de bijlagen).
Deze nacht heeft het noch wat extra geregend en mijn tentje heeft geen druppel water doorgelaten. Goed zo. Mijn
handdoek en opgehangen was zijn natuurlijk doornat. Ik vermeld dit omdat ik mijn tentje voor 20€ gekocht heb in
Decathlon. Spotgoedkoop, maar ik ben er goed mee. En nu ik erop let zijn er nog een boel van mijn buren op de
camping die ook zo een goedkoop tentje gekocht heb.
Een volgende keer heb ik het over tapa’s die je hier in elke bar kunt bekomen. Dat is wel iets unieks aan Spanje, en het
is een van hun beste vondsten naast de siesta.

Gunter

Tot wederhoren,

INTERCLUBSEIZOEN 2018-19
Het nieuwe interclubseizoen start pas op zondag 30 september maar de voorbereidingen moeten stilaan starten.
De belangrijkste stappen die moeten gezet worden voor onze ploegen zijn:- tegen eind juli dienen de ploegen
ingeschreven te worden en moet er dus beslist worden over het aantal KGSRL ploegen die zullen deelnemen.tegen 1 september moeten alle spelers aangesloten zijn bij de KBSB en FIDE via betaling van het lidgeldvanaf 5 september worden de spelerslijsten opgesteld.
Op dit ogenblik hebben we de 15 ploegen van vorig seizoen en werd ook reeds een bijkomende ploeg
aangemeld met nieuwe leden.
Oproep aan de geïnteresseerde bestaande of nieuwe leden die vorig jaar niet vast ingedeeld waren in een
ploeg. Wie regelmatig interclub wil spelen kan zich aanmelden bij etienne.vanleeuwen@skynet.be GSM
0478-505608 . Bij voldoende belangstelling kunnen we nog een bijkomende ploeg inschrijven, hiervoor zijn 5
spelers nodig, waarbij een ploegkapitein.
De 11 speeldata zijn de zondagen 30 september, 7 en 28 oktober, 18 november, 2 december, 3, 10 en 24
februari, 17 en 31 maart, 28 april.

Etienne
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GEBOORTEDATA
Eric DANNEELS 1 augustus, Marie DGEBUADZE 2 augustus, Ellen DELEU 8 augustus, Frederik ROELS 9
augustus, Etienne VAN LEEUWEN 11 augustus, Edwin VAN HAASTERT 12 augustus, Frank VLAEMINCK
25 augustus, Dirk GREGOIR 25 augustus, Hans SECELLE 26 augustus, Johnny SCHALKX 26 augustus,
Arthur HUGAERT 28 augustus en tenslotte Joost VAN DAMME 29 augustus.

Allen een gelukkige verjaardag toegewenst.

Leen eens een boek uit onze bibliotheek, er zijn bijna 2000 schaakboeken
beschikbaar ingedeeld volgens alle facetten van het schaakspel: openingstheorie,
middenspel, eindspel, partijverzamelingen, toernooiboeken, biografieën en andere,
zoals curiosa, verhalen met een onderwerp verbonden aan het schaakspel. Sinds
kort zijn ook bijna alle recente boeken aanwezig van de uitgeverij Thinkers
Publishing (Daniël Vanheirzeele).
Alle geïnteresseerden kunnen terecht bij onze bibliothecaris Wim Versporten
(0472/677988) die jullie met plezier verder zal helpen.
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SCHAAK IN DE REST VAN DE WERELD
Sparkassen Chess Meeting Dortmund:
Een toernooi waar Kramnik zich thuis voelt en dat hij
al verschillende keren gewonnen heeft. Het is echter de
Pool Jan Krzystof Duda die het eerst uit de startblokken
schoot na een eerste remise ronde:
Nisipeanu,L(2672) - Duda,Jan(2737) [B52]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.¥b5 ¥d7 4.¥d7 £d7 5.0–0
¤f6 6.¦e1 ¤c6 7.c3 e6 8.d4 cd4 9.cd4 d5 10.e5
¤g8 [10...¤e4 11.¤bd2 ¤d2 12.¥d2 ¥e7 13.¦c1
0–0 14.¦c3 ¦fc8 15.h4 (15.a3 b5 16.¦d3 £d8
17.h4) 15...£d8 16.¥g5 h6 17.¥e7 ¤e7 18.£d2]
11.a3 ¤ge7 12.¤c3 h5 [12...¤f5 13.£d3 ¥e7
14.¥d2 0–0]
13.¥g5 ¤f5 14.¦c1 ¥e7 15.¥e7 £e7 16.£d3
[16.b4 a6 17.£d3]
16...0–0–0 [16...0–0? 17.¤d5! £d8 (17...ed5
18.£f5) ]
17.¤a4 ¢b8 18.¤c5 [Na 18.b4! moet wit niets
vrezen: 18...¦c8 (18...g5 19.b5 ¤a5 20.b6 en wit
iets beter.) ]
18...g5 19.¦c3? (Zie diagram)

Na 19.¦c3?
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[De belangrijke centrumpion van wit sneuvelt nu:
19.b4 moest nu zeker. 19...¢a8 (19...g4 20.b5
¤a5 (20...gf3 21.bc6 is vernietigend voor zwart.)
21.¤d2) 20.b5 ¤a5 21.¤d2 en wit houdt gelijke
tred.]
19...g4 20.¤d2 ¤cd4 21.¦ec1 ¦c8 22.¤f1 ¦c6
23.¤g3 [23.¤e3 ¢a8 24.¤f5 ¤f5 25.¤b3 ¦hc8
en zwart beter.]
23...¢a8! 24.¤f5 ¤f5 25.b4 ¦hc8 26.a4 b6
27.¤b3 ¦c3 28.¦c3 ¦c3 29.£c3 ¢b7 30.a5?
[30.b5 £c7 31.£c7 ¢c7 32.¢f1 ¢d7 en zwart
moet winnen.]
30...£d7! 31.¤d4 ¤d4 32.£d4 £c7 33.g3 £c1
34.¢g2 £c4 35.£b2 d4 0–1
Duits kampioen en bijna wereldkampioen Liviu-Dieter
Nisipeanu krijgt het zwaar te verduren.
Nepomniachtchi(2757)-Nisipeanu(2672)[D36]
1.c4 e6 2.¤c3 d5 3.d4 ¤f6 4.cd5 ed5 5.¥g5 c6
6.£c2 [6.e3 ¥e7 7.¥d3 ¤bd7]
6...¥e7 7.e3 ¤bd7 8.¥d3 h6 [8...0–0 9.¤ge2 ¦e8
10.0–0]
9.¥h4 ¤h5 [9...0–0 10.¤ge2 ¦e8 11.0–0 ¤e4
12.¥e7 £e7 13.¦ae1 ¤df6 14.f3 ¤c3 15.¤c3 ¥e6
16.£f2 ¦ad8]
10.¥e7 £e7 11.0–0–0 [11.¤ge2 ¤b6 12.0–0 0–0]
11...¤b6 12.¤f3 [12.h3 ¥e6 13.¤f3 0–0–0]
12...¤f6 13.¢b1 ¥e6 14.¢a1 0–0–0 15.¤a4 ¢b8
[15...¤a4 16.£a4 ¢b8 17.¤e5 ¤g4 18.¤g4 ¥g4
19.¦d2 £g5 20.£b4 ¥f5 gelijk 21.¥f5 £f5 22.¦c1
¢a8 23.a4 (23.f3) 23...£e4 24.g3 gelijk.]
16.¦c1 ¦he8 17.¤c5 ¥c8 [17...¦c8 18.h3 ¤bd7
19.¦hd1 ¤c5 20.dc5 ver gelijk, maar wit heeft
aanknopingspunten.]

18.b4 ¤e4 19.a4 ¤d6 20.¤d2 [20.¦he1]
20...£f6 21.¦hf1 ¥f5 [21...¤d7 22.¤db3 gelijk.]
22.¥f5 £f5 23.£f5 ¤f5 24.a5 ¤d7[24...¤a8!
25.a6 b6 26.¤d3 ¤e7 27.¤e5 f6 28.¤c6 ¤c6
29.¦c6 ¤c7 wit slechts weinig beter.]
25.a6 ¤c5 26.bc5 ¢c7 27.ab7 ¦b8 28.¢b2! ¦b7
29.¢c3 ¦b5 30.¦a1 ¢b7 31.¦a2 ¤e7 32.¦fa1
¦a8 33.¤b1 ¢b8 34.¦a6 ¢b7 35.¦6a4 ¢b8
36.¤a3 ¦b7 37.¦a6 ¢c7 38.¤c2 ¢d7 39.¤b4...
(Zie diagram)

8.¤c3 ¤d7 9.¤ge2 a6 10.a4 ¤e5 11.¥a2 0–0
12.0–0 ¦b8 13.¤g3 b5 14.ab5 [14.£c2 b4 15.¤d1
£d7 16.£c5 ¦d8 17.£c2 blijft gelijk.]
14...ab5 15.£c2 £d6 16.¤ce2 [16.¤f5 ¤f3!
17.gf3 £g6 18.¢h1 ¥f5 19.e4 ¥d7 (19...£h5!
20.ef5 £f3 21.¢g1 £g4 remise.) 20.¦g1 £h5
21.¦g3 en wit iets beter.]
16...b4 17.¦ac1 b3 18.¥b3 c4 19.¥c4 ¦b2!
20.£d1! [20.£b2? ¤f3]
20...£b4 (Zie diagram)

39.¤b4

Wit aan zet lost elegant de problemen op!

(En wit heeft de strijd om de dominantie
gewonnen. Nu nog afwerken.)
39...f6 40.f3 f5 41.¤d3 ¢e6 42.¤e5 ¦c7 43.g4
fg4 [43...g5?!]
44.fg4 h5 [44...g6 45.h3 ¢f6 46.¦f1 ¢g7 47.¦f7
¢g8 48.¦f6 ¢g7 49.¤c6 ¢f6 50.¤d8 ¤c6 51.¤c6
¢g7 52.¤e5 g5 53.¦g6 ¢h7 54.¦d6 a5 55.c6!
noodzakelijk om de toren c7 te beperken. 55...a4
56.¢b2 a3 57.¢a2 ¢g7 58.¦d5 ¦ca7 59.¤d7
(59.¦d7 ¢f6 60.¦d6 ¢g7) 59...¢f7 60.¦f5 ¢e7
61.¤b6 en wit wint.]
45.h3 hg4 46.hg4 ¢f6 47.¦f1 ¢e6 48.¦f7 ¦g8
49.g5 ¦b7 50.g6 [(En zwart staat compleet vast.)]
[50.g6 ¦c7 51.¢d3 ¦b8 52.¦g7 ¦b3 53.¢e2 ¦c8
54.¢f3 ¦b1 55.¦a7 ¦f8 56.¢e2 ¦b2 57.¢d3 ¤g8
58.¦gb7 ¦b7 59.¦b7 en zwart is uitgeteld.] 1–0

21.¤d4! ¤c4 22.¤c6! £c5 [22...£b5 23.¤e7
¢h8; 22...¤e3? 23.fe3 £a3 24.¢h1 ¢h8 25.¤h5
£e3 26.¤g7 ¢g7 27.¦f3 £d2 (27...£e2?? 28.¦g3
¢h8 29.£d4 f6 30.¤e7 £e7 31.£b2 en wit wint.)
28.£g1 f4 29.¦d1 £e2 wit staat beter.]
23.£a4 ¦d2? [23...¦b7 24.£c4 £c4 25.¦c4 en wit
duidelijk plus.; 23...¥f6 24.¤h5 ¢h8 25.¤f6 ef6
26.¦c4 £d5 27.¤e7 £e6 28.¤c8 ¦c8 29.¦c8 £c8
30.£d4 en wit staat beter.]
24.¦c4 £d6 25.£a7 ¥f6 26.¤h5 ¢h8 [26...¥d7
27.¤f6 ef6 28.£a5 ¦b2 (28...¦d5?? 29.£d5 £d5
30.¤e7) ]
27.¤f6 ef6 28.¦d4 ¦c2 29.¤b4 ¦c5 30.¦fd1 ¥d7
[30...¦b5 31.¦b1 en wit blijft duidelijk beter.]
31.£a6 £a6 32.¤a6 ¦b5 33.h4 ¦c8 34.¤b4 ¢g7
35.¢h2 ¢f8 36.¦1d2 ¦cb8 37.¤d3 ¢e7 38.¤f4
¦b2? [38...¦d8 39.d6 ¢f8 40.¤h5]
39.d6 ¢f8 40.¤h5 1–0

Onder landgenoten!
Duda,Jan(2737)-Wojtaszek,Rado(2733) [D00]
1.d4 ¤f6 2.¥g5 d5 [Andere hoofdlijn waar men
goed de volgorde van zetten moet kennen is:
2...¤e4 3.¥f4 c5 4.f3 £a5 5.c3 ¤f6 6.d5 £b6
7.¥c1 e6 8.e4 ed5 9.ed5 ¥d6 10.¤a3 0–0 11.¥d3
¦e8 12.¤e2 ¥f8 13.¤c4 £d8 14.¤e3 d6 15.0–0]
3.¥f6 gf6 [3...ef6 4.e3 ¥d6 5.c4 dc4 6.¥c4 0–0
7.¤c3 c6 8.¤f3 ¤d7 9.0–0 ¤b6 10.¥b3]
4.c4 dc4 5.e3 c5 6.d5 [6.¥c4 cd4 7.ed4 ¥g7
8.¤c3 0–0 9.¤ge2]
6...¥g7 7.¥c4 f5 [7...0–0 8.¤c3]
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Giri verknoeit een remise!!
Giri,Anish(2782)-Kovalev,Vlad(2655) [B29]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤f6 3.e5 [3.¤c3 ¤c6 4.d4 cd4
5.¤d4 e5 6.¤db5 d6 7.¥g5 a6 8.¤a3 b5 9.¤d5
¥e7 10.¥f6 ¥f6 11.c3 0–0 12.¤c2 ¥g5 13.a4 ba4
14.¦a4 a5 15.¥c4 ¦b8 16.b3 ¢h8 17.¤ce3 g6
18.0–0]
3...¤d5 4.¤c3 e6 5.¤d5 ed5 6.d4 ¤c6 7.c3 [Voor
wie het graag een beetje wild doet: 7.dc5 ¥c5
8.£d5 £b6 9.¥c4 ¥f2 10.¢e2 0–0 11.¦f1 ¥c5

12.¤g5 ¤d4 13.¢d1 ¤e6 14.¤e4 d6 15.ed6 ¦d8
16.¥d3 ¥d6 17.£h5 f5 18.¤d6 £d6 19.£f5 £h2
20.£f7 ¢h8 21.¥g5 ¦g8 22.¥e3 £g2 23.£h5 ¤f8
24.¦f4 £h3 25.£h3 ¥h3 26.¢d2 en wit duidelijk
plus.]
7...cd4 [7...d6 8.¥b5 ¥g4 9.£a4 £b6 10.dc5 dc5
11.¥c6 1–0 (11) Callier,C (2077)-Bongartz,P
(2173) Gallipoli 2014]
8.¤d4 [8.cd4 d6 9.¥e2 de5 10.de5 ¥b4 11.¥d2
£a5 12.0–0 ¥d2 13.¤d2 0–0 14.¤b3 £b6 15.£d5
¦e8 16.¥f3 gelijk.]
8...d6 9.¥b5 ¥d7 10.ed6 [10.¤f3 a6 11.¥a4 ¤e5
12.¥d7 £d7 13.£d5 £c6 14.£c6 bc6 15.¤e5 de5
16.¥e3 0–0–0 17.¢e2 ¥e7 En het ziet er gelijk uit,
maar een stelling met mogelijkheden. Momenteel
voor wit.]
10...¥d6 11.0–0 0–0 12.¤b3 [12.¥d3 ¤d4 13.cd4
¦e8 14.¥e3 ¥c6 en gelijke kansen.]
12...a6 13.¥e2 £c7 14.h3 ¦fe8 15.¦e1 ¦e5
16.¥e3 ¦ae8 17.¥d3 [17.£d2 ¤e7 18.¤d4 ¤f5!
19.¤f5 (19.¤f3? en zwart lanceert een zwaar
offensief 19...¦e3! 20.fe3 ¦e3 21.¥d3 ¦e1 22.¦e1
£b6 23.¤d4 (23.¢h1?? ¤g3) 23...¤d4 24.cd4
£d4 25.¢h1) ]
17...g6 18.£d2 £d8 19.¤d4 [19.¥c5 ¥c7]
19...¤d4 20.¥d4 ¦e1 21.¦e1 ¦e1 [21...¦e7
22.¦e7 £e7]
22.£e1 £e8 23.£d2 [23.£e8 ¥e8 24.¥f6 zou me
verwonderen moest bij normaal spel hier nog iets
van te maken vallen.]
23...¥e5 24.¥e3 £e6 25.f4 ¥f6 26.a3 h5 27.¥c2
[27.¥e2 £e4 28.¥f3 £b1 29.¢h2 ¥e6 gelijk.]
27...¥c6 28.¥f2 £e7 29.¥d1 £e6 30.¥c2 £e7
31.¥b6 £e6 32.£f2 £e8 33.£d2 £e6 34.¥c5
£e8 35.£d1? [35.¢f2 een frisse wandeling met
de koning kan gezond zijn.]
35...d4! 36.£d2! [36.¥d4 ¥d4 37.cd4 £e3
38.¢h2 £f4 39.¢h1 £g5 40.£f1 ¥d5 en wit heeft
problemen.]
36...dc3 37.bc3 £e6 38.¥d4 ¥d4 39.cd4 £a2!
40.£c3 £d5 41.£d2 £a2 42.£c3 h4! 43.¢h1
[43.¢h2]
43...a5 44.a4 £d5 [44...¥a4 45.¥a4 £a4 en zwart
is duidelijk beter, maar eenvoudig is het niet, want
dames zijn specialist in eeuwig tergen van de
koning... 46.£c8 ¢g7 47.£c5 £d1 48.¢h2 a4
49.£e5 ¢h7 50.£f6 ¢g8 51.f5! £f1 52.£e5 £f5
53.£e8 ¢g7 54.£a4 b5 55.£b4]
45.£d2 b6 [45...¢g7; 45...¢f8]
46.f5! [vervelend. Wit dreigt gelijk te komen.]
46...¢g7 47.fg6 fg6 48.¥d1 £f5 49.¢g1 ¥d5
50.¥c2 £f6 51.£e3 g5 [(Niets aan de hand?
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Zwart heeft wel in alle stilte zijn pionnen op zwart
gezet en wit heeft drie groepjes pionnen tegen
twee voor zwart. Zwart heeft dus wel potentie.)]
52.¥d3 ¢h6 53.¥c2 ¢g7 [53...£f4 54.£f2
(54.£d3 £c1 55.¢f2 £f4 56.¢g1 (56.¢e2? £f7)
) 54...£f2 55.¢f2 ¢g7 en zwart duidelijk plus.]
54.¥d3 ¢h6 55.¥c2 £f4 56.£d3 ¢g7 57.£g6
[57.£h7 ¢f8 58.£h8 ¢e7 59.£g7 ¢d6 60.£g6
¥e6 61.£d3 zwart blijft beter.]
57...¢f8 58.£d3 ¢g7 59.£g6 ¢f8 60.£d3 ¢e7
61.¥d1 £e4 62.£d2 ¢d6 63.¥c2 £f4 64.£d3
¢c7 65.£h7 ¢b8 66.£d3? (Zie diagram)

Zwart aan zet...
[66.£h8 ¢a7 67.£h7 ¥b7 68.£d3 £c1 69.¢f2
met minder schade.]
[En zwart slaat krachtig toe:]
66...g4! 67.hg4 £g4 68.£g6 [68.£d2 h3!]
68...£d4 69.¢h1 ¥b7 70.£e8 [70.¢h2 £e5
71.¢g1 h3! 72.£b6 hg2 is uit.]
70...¢a7 71.¥f5 £d1 72.¢h2 £d6 73.¢h1 £g3
[73...£g3 74.£g6 (74.£e2 h3 75.¥h3 £h3
76.¢g1 £g2 77.£g2 ¥g2) 74...£g6 75.¥g6 h3]
0–1
Zeg man dat is hier mijn toernooi!
Kramnik,Vladimir(2792)-Duda,Jan(2737)[A29]
1.c4 ¤f6 2.¤c3 e5 3.¤f3 ¤c6 4.g3 ¥b4 5.¥g2
d6 6.0–0 0–0 7.d3 ¥c3 [7...h6 8.¥d2 a5 9.a3 ¥c5
10.e3 ¥f5 11.£c2 ¦e8 12.¤h4 ¥h7 13.¦fd1 £c8
14.b3 £g4]
8.bc3 e4 [8...h6 9.¦b1 ¦b8 10.e4 ¥e6]
9.¤d4 ed3 10.ed3 ¤d4 11.cd4 d5 [11...c6 12.¦b1
h6 13.¦e1 ¦e8 En wit staat ook plus.]
12.¥g5 c6 13.cd5 cd5 14.£b3 b6 15.¦ae1 h6
16.¥f6 £f6 17.¦e5 [17.¥d5 ¥h3 18.¦e5 ¥f1
19.¥a8 ¥d3 20.¥d5]
17...¥e6 18.f4 ¦ac8 19.¦fe1 ¦c7 20.¥d5 ¥d5
21.£d5 ¦c2 22.¦e8 [(Met enige matdreiging)]
22...¦c8 [22...g5! 23.¦8e4 ¦d2 24.¦f1 g4 Wit is
iets beter.]

23.£d7!! ¦d8 24.¦d8! £d8 25.¦e7 £c8 [25...£d7
26.¦d7 en wit plus]
26.£c8 ¦c8 27.¢f2 [(Inderdaad, de koning moet
naar het centrum, waar vrijpionnen wachten op de
glorie!)]
27...¢f8 [27...a6 28.¦b7 b5 29.¦a7 ¦c2 30.¢e3
¢f8 (Slecht is 30...¦a2 31.¦a8 ¢h7 en de zwarte
koning op straf.) 31.¦a6 ¦h2]
28.¦a7 ¦c2 29.¢e3 ¦h2 30.d5 g5? [30...¢e8
31.d6 ¦g2 32.¢f3 ¦d2 33.¢e4 b5 34.¦e7 en uit.]
31.f5 f6 32.d6 ¢e8 33.¢d4 h5 34.¢d5 b5 [34...h4
35.gh4 gh4 36.¦h7 ook hopeloos]
35.¢e6 ¦e2 36.¢f6 h4 (Zie diagram)

17.0–0 ¢g7 18.¦fe1 ¦a7 19.£c3 £b6 20.£e3
£e3 21.¦e3 a5 22.a3 ¦b8 23.c3 [23.¤c1 ¦c7
24.¦e2 b4 25.a4 b3 26.cb3 ¦b4 27.f3 zwart iets
beter.]
23...b4 24.ab4 ab4 25.c4 ¦c7 26.¤d2 ¤e8
27.¦ee1 ¥g5 28.¤f3 ¥h6 29.b3 ¦a8 30.¦d5
[30.g3 ¦a3 (30...¦a2 31.¥g2) 31.¦b1 ¦a2 zwart
houdt druk.]
30...¦a3 31.¦b1 ¤f6 32.¦d6 ¤e4 33.¦d8 ¦ca7
34.¤e5 ¤d2! 35.¦d2 ¥d2 36.¢f1 ¦a1 37.¦a1
¦a1 [en wit mag het vergeten.]
38.¢e2 ¦e1 39.¢d2 ¦e5 40.¥d7 ¢f6 41.¥c6
¢e7 42.f4 ¦a5 43.¢d3 ¢d6 44.¥d5 [44.¥a4 ¢c5
45.¢e3 (45.g3) 45...¦a7 46.¢e2 ¦e7 47.¢d2 h5
48.¥b5 h4 en zwart wint.]
44...¢c5 45.¥f7 ¦a3 46.¥g8 [46.¢c2 ¦a2
47.¢d3 ¦g2 zwart naar winst.]
46...¦b3 47.¢c2 ¦e3 48.¥h7 ¦e2 49.¢b3 ¦g2
50.h4 ¦g3 51.¢b2 b3 52.¢a3 ¢c4 53.¥g8 ¢c3
54.¥b3 ¢d4 55.¢b4 (Zie diagram)

Wit aan zet...
(De zwarte koning wordt een nieuwe koningin
gegund.)
37.¦e7 [37.¦e7 ¦e7 38.de7 hg3 (38...¢d7
39.¢f7) 39.¢e6 g2 40.f6 g1£ 41.f7#
De trage weg wint natuurlijk ook voor wit: 37.gh4
Zwart aan zet...
gh4 38.¦h7 ¢d8 39.¦h4 ¢d7 40.a4 ba4 41.¦a4
¢d6 42.¦d4 ¢c5 43.¦e4 ¦d2 44.¢e7 ¦d3 45.f6
(Zwart maakt een einde aan alle tegenstand.)
¢d5 46.¦e2.] 1–0
55...¦b3! 56.¢b3 0–1
Dat wordt dus de kop van jut van dit toernooi!
Nisipeanu,Liviu(2672)-Giri,Anish(2782) [B92] Hola! Ik doe ook mee!
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 5.¤c3 a6 Nepomniachtchi(2757)-Kramnik,V(2792)[C78]
6.¥e2 [6.¥g5 e6 7.f4 £b6 8.£d2 £b2 9.¦b1 £a3 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0–0 ¥c5
10.e5 de5 11.fe5 ¤fd7 12.¤e4 h6 13.¥h4 £a2 6.c3 b5 7.¥b3 d6 [7...¤a5 wordt zelden gespeeld.
14.¦d1 £d5 15.£e3 £e5 16.¥e2 ¥c5 17.¥g3 ¥d4 Met reden. De score op internet is 7.5/9 voor wit!]
18.¦d4 £a5 19.¦d2 0–0 20.¥d6 ¦d8 21.£g3 £f5 8.a4 [8.d4 ¥b6 9.a4]
22.¥e5! £g6 23.£h4 ¤c6 24.¥h5 £f5 25.¥g7 8...b4 [8...¦b8 9.d4 ¥b6 10.a5 ¥a7 11.h3 0–0
12.¥e3 ¦a8 13.¦e1 h6 14.¤bd2 ¦e8 15.g4 £e7
¤c5 (25...¢g7?? 26.¦f1!) ]
6...e5 7.¤b3 ¥e7 8.¥g5 [8.0–0 0–0 9.¥e3 ¥e6 16.¤f1 ¤d8 17.¤g3 c5 18.£d2 c4 19.¥c2 ¤h7
20.b4 cb3 21.¥b3 ¥e6 22.¥c2 ¦c8 23.¥d3 ¤b7
10.£d2 ¤bd7 11.a4]
8...¥e6 9.¥f6 ¥f6 10.£d3 ¥e7 [10...¤c6 11.0–0–0 24.¦ec1 £d8 25.£b2 ¤a5 26.¤d2 d5 27.¦e1 ¥b8
¤d4 12.¤d4 ed4 13.¤d5 ¥d5 14.ed5 0–0 en de 28.ed5 ¥d5 29.¥f5 ¦c6 30.£a3 ¤b7 31.¦ad1 ed4
32.¥d4 ¤g5 33.c4 ¦e1 34.¦e1 ¥e6 35.£e3 ¥f4 0–
rush op de koningen kan beginnen.]
11.¦d1 ¤d7 12.¤d5 ¥d5 13.£d5 b5 [13...£c7 1 (35) Caruana,F (2799)-Carlsen,M (2827)
Douglas 2017]
14.0–0 0–0 15.c3 b5]
14.¥g4 ¤f6 15.£c6 ¢f8 16.¥h3 g6 [16...¦a7]
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9.d4 ¥a7 [9...ed4 10.cd4 ¥a7 11.¥g5 ¥g4 12.£c2
¤d4 13.¤d4 ¥d4 14.£c4 en gelijk. 14...¥e6
15.£d4 ¥b3 16.£b4 ¥e6]
10.¥g5 ¦b8 11.¥d5 [11.de5 ¤e5 12.¤e5 de5
13.£d8 ¢d8 14.¥f7 bc3 15.¤c3 (15.bc3 ¢e7)
15...¦b2 16.¦ad1 ¢e7 gelijk.]
11...¤e7 12.de5 ¤fd5 13.ed5 0–0 14.ed6 £d6
15.c4 ¤f5 16.¤bd2 [16.£c1 f6 17.¥f4 £d7
18.¤bd2 g5! 19.¥g3 g4 20.¤h4 is in het voordeel
van wit.]
16...f6 17.¥h4 £f4 18.¥g3 ¤g3 19.hg3 £g3
20.c5! (Zie diagram)

5...0–0 6.¤c3 dc4 7.¤e5 £d6 [7...c5 8.dc5 £d1
9.¤d1 ¥c5 10.0–0 ¤c6 11.¤c4]
8.0–0 £a6 9.a4 ¦d8 10.¤b5 ¤e8 11.£c2 ¤c6
12.£c4 ¤d4 13.¥e3 ¤f5 14.¥c5 ¥c5 15.£c5
£b6 16.£b6 ab6 17.¦fd1 ¤fd6! [17...¦d1?
18.¦d1 ¤fd6 19.¤c7 ¤c7 20.¦d6 ¢f8 21.¦b6 en
zwart direct in moeilijkheden.]
18.¦ac1 f6 19.¤c4! ¥d7
(Zie diagram)

19... ¥d7

Na 20.c5!
20...£g6 [Zwart is er aan voor zijn "elegante
damezet! Natuurlijk niet. 20...¥c5? 21.¤e4 en wit
wint.]
21.¦c1 £f7 22.¤e4 ¦e8 23.¦e1 ¥f5 24.¤g3 ¦e1
25.£e1 ¥g4 26.£e4 h5 27.¤f5 ¦e8 28.£d3 ¥b8
[28...£d7 29.¤3h4 ¦e5 30.¤e3 £e8 wit beter.]
29.¤3h4 ¥e2 [29...£d7 30.¤e3 a5 31.£c4 wit
duidelijk plus.]
30.£d2 ¥g4 31.¤e3 [Waarom niet: 31.£b4 ¢h7
(31...£d5? 32.£b8!) 32.£d2]
31...¥d7? [31...f5 32.g3]
32.£b4 a5! 33.£a5 c6 34.d6 £b3 35.£c3 £a4
36.¤hf5 £e4 37.¤e7 ¢h8 38.£b3 ¦f8 39.£c2
£c2 40.¤c2 ¢h7 41.¤d4 [en dat wordt teveel
voor zwart. Er gaat nog een pion verloren.] 1–0
Nu is het helemaal duidelijk voor de laatste:
Meier,Georg (2628) - Nisipeanu,L(2672) [E06]
1.c4 e6 2.g3 d5 3.¥g2 ¤f6 4.¤f3 ¥e7 5.d4 [5.0–
0 0–0 6.b3 c5 7.¥b2 ¤c6 8.cd5 ¤d5 9.d4 cd4
10.¤d4 ¥d7 11.¤c3 ¤c3 12.¥c3 ¦c8 13.¦c1 ¤d4
14.£d4 ¥f6 15.£d3 ¥c3 16.¦c3 ¦c3 17.£c3 £b6
18.¦c1 h6 19.£e5 ¥c6 20.¥c6 ¦c8 21.¦c4 bc6
22.¦g4 g5 23.£f6 £d8 24.£h6 f6 25.h4 1–0 (25)
Van Kampen,R (2615)-Wojtaszek,R (2741)
Germany 2016]
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[Beter was: 19...¦a4 20.b3 ¦b4 (20...¦c4 21.¦c4
¦d7 22.¤d6 ¤d6 23.¦a4 ¦e7) 21.¤c7 ¦c4!
22.¦c4 ¦d7 23.¤e8 ¤c4 24.¦c1 ¦d8 25.¤f6 gf6
26.bc4 ¦d2 wit iets beter, maar zwart kan nog
vechten. Niet gemakkelijk te rekenen vanuit de
ingewikkelde stelling.]
20.¤c7! ¥a4 [20...¤c7 21.¦d6 ¥a4 22.¦b6 ¤d5
23.¦b7 ¥c6 24.¦b3 en wit duidelijk plus.]
21.¦d6 ¤d6 22.¤d6 ¦a7 [22...¦ab8? 23.¤c4 ¢f7
24.¥h3 f5 (24...e5) ]
23.¤c4 ¦d1 [23...b5 24.¤e3 ¦c8 25.¥h3 f5
26.¤f5! ef5 27.¥f5 ¦d8]
24.¦d1 ¥d1 25.¤e6 ¦a1 26.¥d5! ¥e2 27.¢g2
¥c4 28.¥c4 ¢f7 29.¤d4 [29.¢f3 ¦d1 30.¤d4
¢e7 31.¤f5 ¢f8 wit plus.]
29...¢e7 30.¤f5 ¢f8 31.b3 ¦d1 32.¤e3 ¦d2
33.h4 [33.¢f1 ¦b2 34.¥d5 b5 35.¢e1 b4 36.¤d1
¦b1 Wit blijft beter.]
33...g6 34.g4 ¦b2 35.¤d1 ¦d2 36.¤c3 ¦d4
37.¢g3 ¦d8 38.f3 ¢g7 39.¢f4 ¦d2 40.¤e4
[40.¤e2 ¦d1 41.¢g3 ¦d2]
40...¦d1 41.h5 b5 42.¥e6 ¦h1 [42...¦d4 43.hg6
hg6 44.¢e3 ¦d1]
43.¥d5 b6 44.hg6– hg6 45.¤c3 b4 46.¤a2 g5
47.¢e3 ¢f8 48.¤b4 ¢e7 49.¥e4 1–0
Oei, Vladimir,het zal dus dit jaar niks zijn!
Kramnik,Vladimir(2792)-Giri,Anish(2782)[D05]
1.¤f3 d5 2.e3 ¤f6 3.d4 c5 4.¤bd2 e6 5.b3 cd4
[5...¤c6 6.¥b2 ¥d6 7.¥d3 0–0 8.0–0 £e7 9.¤e5

cd4 10.ed4 ¥a3 11.¥a3 £a3 12.c3 en wit lichtjes
beter.]
6.ed4 ¥b4 7.¥b2 ¤e4 8.¥d3 [8.a3 ¥c3 9.¥c3
¤c3 10.£c1 b6 11.¥d3 ¥a6 12.¥a6 ¤a6 13.¤b1
¤e4 14.0–0 ¦c8 15.c4 dc4 16.bc4 0–0]
8...¤c6 [8...¤d2 9.¤d2 £a5 10.a3 ¥c3 11.b4 £c7
12.£c1 e5 13.¥c3 £c3 14.de5 £e5 15.¢f1 en
zwart iets beter.]
9.0–0 ¥c3 10.¥c3 ¤c3 11.£e1 ¤b4 12.¤b1 ¤d3
13.£c3 ¤f4 14.£e3 [14.£b4 om de zwarte koning
te jennen! 14...b6 15.g3 (15.¦e1 a5 16.£a3
(16.£d2 ¤g6 17.¤c3 0–0) ) 15...¤g6 16.¦e1 £e7
17.£d2 0–0 met uiteindelijk weinig of geen
resultaat.]
14...¤g6 15.c4 dc4 16.bc4 0–0 17.¤c3 [17.a4 b6
18.¤bd2 ¥b7 19.a5 £c7 (19...ba5 20.¤b3 £f6
21.¤e5 ¤f4 22.f3 £g5 23.£d2) 20.ab6 ab6 gelijk.]
17...¥d7 18.¦fd1 ¦c8 19.¤d2 ¤h4 20.£d3
[20.d5 b6 21.¤de4 ¤f5 22.£e2]
20...¤f5 21.¦ac1 £c7 22.d5 ¦fd8 23.h3 b6
24.¤f3 £c4 25.£c4 ¦c4 26.de6 fe6 27.¦d3 (Zie
diagram)

Na 27.¦d3
(Het lijkt niet evident, maar er volgt een
verrassend en sterk offer.)
27...e5! 28.¤e5 [(En zwart lost alle problemen
op.)]
[28.¦cd1 ¤d4 29.¤e5 ¥f5 30.¤c4 ¥d3 31.¦d3
¤e2 32.¤e2 ¦d3 33.¤e3 gelijk, want de witte
cavalerie is niet bewegelijk genoeg over lange
afstand tegenover de toren. 33...a5 (33...¦a3
34.¤c1 ¦c3 35.¤b3 a5 36.¤d5 ¦c2 37.¤b6 ¦a2
38.¤c5) 34.¤c4 ¦d1 35.¢h2 b5 36.¤a5 ¦d2
37.¤c3 b4 38.¤e4 ¦e2 (38...¦a2 39.¤b3 ¦b2
40.¤ed2) 39.f3 ¦a2]
28...¦d4 29.¦f3 [29.¦d4 ¤d4 30.¦d1 ¥e8! 31.¦d2
¢f8 32.f4 en labiel evenwicht.; 29.¦cd1 ¥e6
gelijk.]
29...¤h4 30.¦e3 [30.¦f7 ¤g6 31.¦d7 ¦8d7
32.¤d7 ¦d7 ruikt sterk naar remise.]
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30...¤f5 31.¦ee1 [31.¦f3 ¤h4 32.¦e3 remise door
herhaling....]
31...¥e8 32.¤e4 ¦a4 33.¦c7 [33.¦c2 h6 34.f3 en
er komt niet veel beweging in de stelling.]
33...¦a2 [(Hier begint de ondergang. De zwarte
damepionnen vormen een bijna onstopbare
dreiging.]
34.¢h2? [Een laatste kans voor wit was: 34.¤f3
¦a3 35.¤eg5 h6 36.¤e6 ¦d7 37.¦c8 ¤d6
38.¤ed4 (38.¦c6) 38...¢f8 (38...¤c8 39.¦e8 ¢f7
(39...¢h7 40.¦c8 ¦a1 41.¢h2) 40.¦c8 wie kan dit
evalueren?) 39.¦a8 gelijk.]
34...h6 35.¤g4 [35.¤f3 maar het blijft moeilijk
voor wit.]
35...¢f8 36.¦ec1 ¦e2 37.f3 [37.¤g3 ¤g3 38.¢g3
a5 en dat wordt lastig.; 37.¤c3 ¦e7 38.¦e7 ¢e7
zwart duidelijk plus.]
37...¤h4 [37...a5 38.¤c3 (38.¦b7 b5 39.¦cc7 b4)
38...¦b2 en hopeloos.]
38.¤gf2 ¥g6! 39.¦c8 [39.¢g1 a5 40.¦a7 ¦b2
zwart iets beter.]
39...¦e8 40.¢g3 ¤f5 41.¢h2 ¤d4 42.¦1c3
[42.¦1c4 ¥e4 43.fe4 a5 zwart naar winst.]
42...a5 43.¦8c4 ¦d8 44.¦c7 ¤e6 45.¦7c6
[45.¦b7? ¥e4 46.¤e4 ¤f4 en definitieve
moeilijkheden!]
45...¤f4 46.¦c8 [46.¢g3 ¤h5 47.¢h2 ¥e4
48.¤e4 ¦b2]
46...¦e8 47.¦e8 ¢e8 48.¦c8 ¢d7 49.¦g8 ¤e6
50.¢g3 ¢c7 51.h4 ¦c2 52.¦a8? [52.¤h3 ¥f7
53.¦a8 ¢b7 54.¦h8 en wat voor leuke toren heeft
wit!]
52...¢b7 53.¦h8 [(Zelfde toren opmerking.)]
53...¦c6 54.h5 ¥e4 55.¤e4 a4 56.¦e8 a3 57.¦e7
¢a6 58.¦e8 ¢a7 59.¤d2 a2 60.¤b3 ¦c3 61.¤a1
¦c1 62.¦e6 ¦a1 63.¦e2 b5 64.¢f4 ¢b6 0–1
Nog eentje er bij en toernooi winst:
Nepomniachtchi,I(2757)-Meier,G(2628)[C10]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 de4 [Veel gespeeld:
3...¥b4 4.e5 c5 5.a3 ¥c3 6.bc3 ¤e7 7.£g4 £c7
(7...0–0 8.¥d3 ¤bc6 9.£h5) 8.£g7 ¦g8 9.£h7 cd4
10.¤e2 ¤bc6 11.f4 ¥d7 12.£d3 dc3 13.¤c3 a6
14.¦b1 ¤a5 15.h4 ¤f5 16.¦h3 0–0–0 17.h5 ¤c4
en klaar voor het gevecht met licht voordeel wit.]
4.¤e4 ¤d7 5.¤f3 ¤gf6 6.¤f6 ¤f6 7.¤e5 [7.¥d3
c5 8.dc5 ¥c5 9.0–0 0–0]
7...¥d6 8.¥g5 [Meyer heeft geen goede ervaring
met deze opening: 8.£f3 c5 9.¥b5 ¢e7 10.0–0
cd4 11.¥f4 g5 12.¥g3 h5 13.h3 g4 14.hg4 hg4
15.£f4 ¦h5 16.¦fe1 £h8 17.¤c6 ¢e8 18.¤e5
¢f8 19.¢f1 ¦f5 20.£d4 ¥e7 21.¥d3 ¦h5 22.¦ad1

¦h1 23.¢e2 ¦h5 24.¢d2 ¤d5 25.¢c1 ¥f6 26.¢b1
¤e7 27.¥c4 ¤c6 28.£d6 ¥e7 29.£c7 1–0 (29)
Dominguez Perez,L (2739)-Meier,G (2628)
chess.com INT 2018]
8...h6 9.¥h4 0–0 10.¥d3 c5 11.£e2 £a5 12.c3
cd4 13.¤c4 £c5? [13...£d5 14.¥f6 gf6 15.¥e4
£c5]
14.¥f6 gf6 15.£g4 ¢h8 16.cd4 £b4 17.¢f1 ¥c7
18.£e4 f5 19.£h4 ¢g7 [19...¢h7 20.g4! b5 21.g5
¥f4!? 22.£f4 bc4 23.£h4 £d2 24.£h6 ¢g8
25.¥e2 ¦b8 (25...£b2 26.¦d1 £c3 27.¦g1 en
zwart gaat ten onder.) 26.¦g1 c3 en terug gelijk.
27.¦d1 £f4 Zwart houdt de diagonaal als redding.
28.bc3 ¦b2! 29.¦e1 ¥a6 30.£h5 ¢g7 31.£h6
¢g8 32.£h5 en remise kan bedongen worden.]
20.g4 f4 [20...¥d8 21.£h5 (21.£g3 ¦g8 22.gf5
¢f8 23.£h3 (23.£e3 ¥g5 24.£e5 b5 25.¤d6)
23...¥g5 24.¦g1) 21...£e7]
21.¦g1 ¥d7? [21...¦g8? 22.g5 h5! (22...¢f8 23.g6
en wit zal doorbreken.) 23.g6 f5 24.¦c1 wit
duidelijk op plus.]
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8

Naam
Nepomniachtchi,I
Kovalev,V
Duda,J
Giri,A
Meier,G
Wojtaszek,R
Kramnik,V
Nisipeanu,L

GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM

22.£h5! ¦h8 [22...¦g8 23.g5 ¢f8 24.£h6 ¢e8
25.g6 £f8 26.g7 en wit voor winst.]
23.g5 hg5 24.£g5 ¢f8 25.£f6 ¦h2 26.¦g7 ¥e8
(Zie diagram)

Wit aan zet...
27.¥h7! (Een fijntje!) [27.¥h7!! ¦h1 (27...¦h7
28.¦h7 en mat.; 27...£c4 28.¢g1) 28.¢g2 ¥c6
29.f3 ¥f3 30.¢f3] 1–0

Elo Pts. 1
2757 5.0
2655 4.0 ½
2737 4.0 ½
2782 4.0 ½
2628 3.5 0
2733 3.0 ½
2792 3.0 0
2672 1.5 0

Ondertussen is in Biel ook het jaarlijkse festival
gestart met als topspeler Magnus Carlsen.
Magnus ging geweldig van start met 2/2. Vooral
zijn eerst partij bood spektakel, omdat hij het
zonder dame moest doen. De computer gaf hem
zelfs min. In een geweldige partij werd de orde
hersteld!
Naam

Rk.
1

Carlsen,M

2

Mamedyarov,S

3

Svidler,P

4

Navara,D

5

Vachier-Lagrave,M

6

Georgiadis,N

Elo

2
½
½
0
½
½
½
½

4
½
1
½

½
½
0
1
0

½
½
0
0

5
1
½
½
½
½
½
0

6
½
½
1
½
½
½
½

7
1
½
0
1
½
½
½

8
1
½
1
1
1
½
½

TB
15.50
14.00
12.75
12.25
10.50
10.50
10.00
5.00

TPR
2872
2779
2767
2761
2733
2668
2659
2496

Men heeft in Biel de eerste helft afgewerkt, want
het is een dubbelrondig toernooi. In de 5 de ronde
werd gestreden voor de eerste plaats, maar die
blijft gedeeld na remise. Carlsen was een beetje
stil gevallen, met zelfs een remise tegen de
laagste Elo.

P.

1

2842 3.5

2

3

4

5

6

½ ½

1

1

½ 8.00 2869
1 7.00 2877

2801 3.5 ½
½ ½ 1
2753 3.0 ½ ½
½ ½
2741 2.5 0 ½ ½
½
2779 2.0 0 0 ½ ½
2526 0.5 ½

Ha.Cé.

29

3
½
½

0

0

0

0

TB

TPR

1

6.25 2810

1

4.75 2740

1

3.25 2661
1.75 2417
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PRIJZEN PUBLICITEIT voor een jaar
200 EURO voor een volledige bladzijde
125 EURO voor een halve bladzijde
80 EURO voor een vierde blad

EENMALIGE PUBLICITEIT voor een volledige bladzijde :
10 EURO

2

SCHAKEN IN BOEDAPEST

31

GARAGE VAN HOECKE LUC
* Auto’s zonder rijbewijs!!

Hoofdverdeler AIXAM Groot Gent
Openingsuren: Maandag - Vrijdag: 7 u. - 12 u. en 13.30 u - 18.30 u
Zaterdag : 8 u. - 12 u.

Zaterdagnamiddag, Zondag & feestdagen gesloten
Broekestraat 61 – 9667 Horebeke
Tel. : 09/282 41 78 – Fax: 09/282 97 18 – GSM : 0475/ 90 58 82
URL : www.aixam-lucvanhoecke.be
e-mail : lucvanhoecke@skynet.be

*Personen geboren vóór 14 februari 1961
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