LIDGELDEN VOOR HET JAAR 2017-2018
Beste leden,
Aangezien de KBSB vorig jaar de bijdrage verhoogde stelde het bestuur op de algemene vergadering van 2016
voor om het lidgeld voor het seizoen 2017-2018 met 5 € te verhogen. De algemene vergadering ging hiermee
akkoord.
Ondertussen hebben we vastgesteld dat de inkomsten uit ons Open Toernooi van 2016 lager waren dan
oorspronkelijk begroot. Ook het aantal leerlingen van de SEC en de daaraan verbonden betalingen bleven
onder de verwachtingen terwijl de leskosten hetzelfde bleven. Daardoor zullen wij het boekjaar 2016-2017
met verlies afsluiten.
Hierdoor heeft het bestuur beslist om het lidgeld van de senioren met 10 € te verhogen ipv met 5. Voor de
jeugdspelers blijft de verhoging 5 € zoals voorzien. Het spreekt vanzelf dat dit besluit nog altijd onderworpen
blijft aan de goedkeuring van de algemene vergadering. Mocht deze niet akkoord zijn dan zullen de leden die
reeds het gevraagde bedrag hebben overgeschreven de teveel betaalde 5 € terugkrijgen.
Voor degenen die het lidgeld van KGSRL te hoog vinden in vergelijking met de andere clubs wil ik hierbij de
opmerking maken dat onze schakers door deel te nemen aan het klubkampioenschap, het Edgar Colletoernooi,
het Stroppentoernooi, het blitzcriterium en de interclubs kans maken op geldprijzen die het lidgeld dikwijls
geheel of gedeeltelijk compenseren.
CATEGORIE
Senior
Jeugd
60+

AANSLUITING HOOFDCLUBSPELER
90 euro
50 euro
75 euro
STEUNEND LID MET CLUBBLAD
65 euro

TWEEDE AANSLUITING
70 euro
45 euro
60 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 01/01/1997
60+ : geboren vóór 01/01/1958
Steunend lid : krijgt het clubblad per mail maar komt niet in aanmerking voor prijzen van interne toernooien
KGSRL
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 toegegestuurd of het kwamen ophalen in het
clublokaal.
Gelieve uw lidgeld te betalen ten laatste op 15/08/2017 op rekeningnummer BE48 7374 2629 4027.

CLUB SLUIT OP VRIJDAG 11 AUGUSTUS!!
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CAISSA
VEERTIENDAAGSE van K.G.S.R.L.
Abrahamstraat 46
9000
Gent
Tel. 09/225.42.57
KGSRL@skynet.be

Afgiftekantoor 9000 Gent 1
Verschijnt veertien dagelijks
04/08/17

P 308075
België-Belgique

Verantwoordelijke uitgever: EMILIEN PETIT, Bonifantenstraat 13, 9000 Gent
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CAÏSSA – JAARGANG 52 – Nr. 12 – 04– 08 – 2017
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
De Vrienden van Caïssa : 613-6546290-79
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

UITGESTELDE PARTIJEN
R3: Hannes DE GEEST
R6: Quinten COBERT

-

Christian-Jack VAN DEN HEEDE *
Hannes DE GEEST *
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KOMENDE ACTIVITEITEN
VRIJDAG 4 AUGUSTUS
STROPPENTOERNOOI 4
AANMELDEN TOT 20U30
VRIJDAG 18 AUGUSTUS
STROPPENTOERNOOI 5
AANMELDEN TOT 20U30

VRIJDAG 25 AUGUSTUS
STROPPENTOERNOOI 6
AANMELDEN TOT 20U30

VRIJDAG 1 SEPTEMBER
STROPPENTOERNOOI 7
AANMELDEN TOT 20U30

NIEUWS VAN DE TOERNOOICOMMISIE

Reglement Clubkampioenschap 2017-2018
01. Algemeen
Er wordt gespeeld volgens de recentste FIDE-reglementen, (juli 2017), met uitzondering van de regel in
verband met het 45 minuten te laat komen aan het bord, dus dienen de spelers om 15 uur aanwezig te
zijn.
Op iedere vaste speeldag zal een gediplomeerd wedstrijdleider aanwezig zijn om het goede verloop van de
partijen te verzekeren.
02. GSM Policy
Er wordt aanbevolen geen gsm’s en/of andere elektronische toestellen mee te brengen naar de
speelruimte of de hele toernooi-infrastructuur (alle ruimtes in ons schaaklokaal). U mag uw gsm wel bij
u hebben (uiteraard uitgeschakeld) tijdens de partij (bv. in de zak van uw jas) maar u mag hem NIET
meenemen of bij u dragen als u uw bord verlaat. Sancties:
1ste vergrijp: 1 maal, enkel verwittiging
2de vergrijp: 10 minuten straftijd op de klok (vermindering van de eigen tijd)
3de vergrijp (en andere): verlies van de partij (cumulatief over het hele toernooi, dus niet noodzakelijk
tijdens dezelfde partij).
Bij gsm-gerinkel: 1ste inbreuk: 15 minuten straftijd / 2de inbreuk: verlies van de partij
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03.Toernooisysteem:
Algemene regel: de spelers worden zoveel mogelijk in reeksen van 12 (11 ronden volledig toernooi)
onderverdeeld:
Belangrijk: Indien de wedstrijdleiding van mening is dat het toernooi (in de praktijk zal dit vooral in de
hoogste reeks(en) het geval zijn) interessanter en kwalitatief hoogstaander gemaakt kan worden door te
opteren voor een reeks van 6 spelers met dubbele ronde (10 partijen), wordt dit bij afsluiting van de
inschrijvingen aan de betrokkenen bekendgemaakt. Ons hoofddoel is een voor iedereen zo aantrekkelijk
mogelijk kampioenschap te promoten.
A-reeks: De spelers met de tien hoogste Elo’s (inbegrepen, indien deze dat wenst, de kampioen van vorig jaar
in de B-reeks) vormen de A-reeks. Zij spelen een gesloten reeks. Scheidingssysteem: 1) Onderling resultaat en
2) Sonnenborn-Berger
B-reeks: De spelers met de twaalf volgende Elo’s (incl. de eventuele gerechtigden) vormen de B-reeks. Zij
spelen een gesloten reeks. Scheidingssysteem is idem als in de A-Reeks.
Volgende reeksen: De overige deelnemers worden eveneens zoveel mogelijk in 11 of 12 spelers (gesloten
toernooi) onderverdeeld.
Alleen in uitzonderlijke gevallen kan voor een Zwitsers systeem gekozen worden, met 11 ronden Zwitsers. In
dit geval telt het scheidingssysteem bij het Zwitsers systeem: 1. Onderling resultaat en 2) Median Bucholz.
De reeksindeling gebeurt volgens het nationaal Eloklassement van juli 2017. De kampioen van de B-, C-, D,
E-reeks van het clubkampioenschap 2016-2017 heeft het recht in een hogere reeks te spelen dan die waarin hij
het jaar voordien speelde.

04. Speciale regels reeksindeling
Senioren zonder Elorating worden ingedeeld in de laagste reeks tenzij anders beslist door de toernooileider.
Voor de niet-geklasseerde jeugdspelers beslist de jeugdleider over de virtuele Elorating van de jeugdspeler.
Een jeugdspeler geboren na 31 december 1996 kan opteren om in een hogere reeks te spelen dan deze waarop
hij op grond van zijn Elopunten recht heeft. Dit dient uitdrukkelijk vermeld te worden op het
inschrijvingsformulier en zal door de KGSRL-Jeugdleider en de Toernooicommissie bekrachtigd worden. Om
het daaropvolgende clubkampioenschap van deze maatregel te kunnen genieten, dient hij/zij in het huidige
clubkampioenschap de helft van de punten te halen.
05. Start Clubkampioenschap
Het clubkampioenschap start op zaterdag 14 oktober 2017. Alle paringen zullen worden gepubliceerd in het
clubblad Caïssa en uiteraard ook op onze website.
De 11 vaste speeldata zijn als volgt vastgelegd: 14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 9 december, 13 januari,
10 februari, 3 en 17 maart, 7 april, en laatste ronde op 5 mei. Alles zal hoe dan ook in het werk gesteld worden
om het clubkampioenschap vóór eind juni 2018 te beëindigen.
06. Speeldag:
De vaste speeldag is zaterdag. Uiteraard kan men na onderlinge overeenkomst de partij op een andere dag
spelen. Het is steeds mogelijk een partij vooraf te spelen en de toernooileiding beveelt dit ten zeerste aan!
07. Speeltempo en Eloverwerking:
In alle reeksen wordt gekozen voor hetzelfde tempo als in de Nationale Interclubs: 1u30’ voor 40 zetten,
daarna 30’KO met 30” bonus vanaf de eerste zet! Men is dus verplicht te noteren gedurende de
volledige partij.
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Merk op: het Clubkampioenschap zal voortaan altijd het tempo van de aansluitende
Interclubcompetitie volgen.
De partijen worden doorgestuurd voor Eloverwerking. Inhaalpartijen die gespeeld worden na 30/06/2018
komen niet meer in aanmerking voor het volgende Eloklassement. Niet-gespeelde partijen eindigen na
01/08/2018 op 0-0 FF (of andere beslissing van de Toernooicommissie). Op dit vlak wordt aan de speler die
“voldoende” moeite gedaan heeft om aan zijn tegenstrever, en altijd met kopie aan de wedstrijdleider,
een datum voor het spelen van de partij voor te stellen, het gunstigst mogelijke resultaat voorbehouden
(een half punt of zelfs een vol punt, beslissing die de TC in eer en geweten zal nemen). Tegen deze
beslissing is uiteraard altijd beroep mogelijk.
* Onder voldoende moeite verstaat men het voorstellen van zeker 3 mogelijke data, waaronder één op
een ander moment dan de normale speeldag van het CK, binnen de 2 maanden na het eerste uitstel.
08. Uitstellen van partijen:
Ingeval men, en dit alleen om een heel gegronde reden, niet op de voorziene datum kan spelen dient men zijn
tegenstrever te verwittigen uiterlijk op vrijdag om 21.00 uur en een vervangdatum in gemeenschappelijk
overleg vast te stellen. De persoon die het uitstel aanvraagt dient eveneens de toernooileider van het uitstel op
de hoogte te brengen. Na vrijdagavond 21.00 uur kan men niet meer uitstellen en verliest men automatisch de
partij met forfait.
In elke reeks worden voldoende inhaalrondes voorzien. Een inhaalpartij kan uiteraard ook op een andere
datum (een woensdagnamiddag of een vrijdag) gespeeld worden.
Elke speler die op een bepaald ogenblik meer dan twee door hemzelf uitgestelde partijen heeft wordt uit het
kampioenschap genomen.
In het uitzonderlijke geval dat er in een bepaalde reeks toch het Zwitsers systeem van toepassing is, krijgt de
speler die uitstelt een vol punt - dit enkel voor de paringen van de volgende ronde - zijn tegenstander een half
punt (dit opdat het uitstellen geen voordeel zou zijn).
Na iedere speeldag maakt de toernooileiding de paringen voor de volgende ronde bekend in het clubblad en op
de website.
09. Inschrijvingen:
Alleen schriftelijke inschrijvingen via het officiële inschrijvingsformulier worden aanvaard. Gelieve de
briefjes met inschrijvingen af te geven aan een lid van de Toernooicommissie of een e-mail te sturen naar
Marc VanSon. Het uiterste tijdstip voor inschrijven is zaterdag 30 september 2017 vóór 24.00 uur.
10. Verplicht lidmaatschap voor deelname
Deelnemingsrecht voor alle reeksen is gratis. Er wordt evenmin enige waarborg gevraagd. Wel dient men lid
te zijn van de KGSRL. Spelers die niet in orde zijn met hun lidmaatschap bij inschrijving zullen in geen
geval kunnen deelnemen aan het Clubkampioenschap. De Toernooileider zal dit vooraf checken bij de
KGSRL penningmeester.
* Algemeen forfait, zonder ernstige reden, heeft uitsluiting van deelname aan het clubkampioenschap van het
volgend jaar tot gevolg.
11. Prijzengeld
Het prijzengeld in de diverse reeksen wordt uiterlijk bekendgemaakt in de maand februari. Uitbetaling van de
prijzen gebeurt op de Clubdag met kampioenenviering in de maand september, na de Algemene Vergadering.
12. Start van de ronde
De toernooileider zal de klokken in gang zetten op zaterdag om 14.15 uur.
Op vrijdag starten de eventuele partijen om 20.15 uur.
13. Forfaits
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De Toernooileider kan de beslissing nemen een partij forfait te verklaren indien een speler, zonder te
verwittigen, niet opdaagt om een geplande partij te spelen. Na 2 forfaits wordt de speler uit competitie
genomen (zie punt 8).
14. Beroepsmogelijkheid
Beslissingen van de toernooileider kunnen betwist worden door brief aan het volgende adres: KGSRL
Toernooicommissie, Abrahamstraat 46 te 9000 Gent of via e-mail aan de Voorzitter van de KGSRL
Toernooicommissie, Alain Mauquoy dit binnen de 48 uur na de feiten. Op de eerstvolgende
toernooicommissie wordt ter zake een besluit getroffen, dat onherroepelijk is.
15. Affichage reglement
Dit reglement zal in het lokaal geafficheerd worden.
16. Telefonische bereikbaarheid
Indien de toernooileider niet te bereiken blijkt, kan men op vrijdagavond de schaakclub verwittigen op het
nummer 09 225 42 57.

Alain Mauquoy voor de Toernooicommissie

REGLEMENT LIGAKAMPIOENSCHAPPEN 2017-2018
1. Het toernooi wordt gespeeld in het clublokaal van de Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez,
Schaakhuis Caïssa, Abrahamstraat 46 te 9000 Gent / T 09 225 42 57
2. De Toernooileider start de partijen om 20.00u stipt.
3. De bedenktijd bedraagt 30 zetten in 1u30 + 30’’ per zet vanaf zet 1.
4. Notatie is verplicht tijdens de hele partij.
5. Er wordt gespeeld volgens de laatste FIDE-reglementen, met uitzondering van spelers die te laat
binnenkomen in de toernooizaal. Spelers die meer dan 1 uur te laat komen verliezen wel de partij met forfait.
6. Gsm’s moeten afstaan in alle speelzalen en in het hele lokaal.
7. In het gebouw geldt een algemeen rookverbod.
8. Om deel te nemen, dient men aangesloten te zijn bij de Liga Oost-Vlaanderen.
9. Er wordt gespeeld in twee reeksen:
- Gesloten reeks: (8 spelers): de eerste drie uit de gesloten reeks van de vorige editie,
de eerste twee uit de Open reeks, aangevuld met de spelers met de hoogste ELO.
- Open reeks: alle andere spelers.
10. In de Gesloten reeks wordt een volledig toernooi (enkele ronde) gespeeld, in de Open reeks worden 7
ronden Zwitsers gespeeld (paringen volgens PairTwo).
11. De rangschikking wordt bepaald door de som van de gescoorde punten:
1 punt bij winst of bye, ½ bij remise, 0 bij verlies.
12. Bij gelijk eindigen wordt de rangvolgorde bepaald volgens:
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- Gesloten Reeks: 1.Onderling resultaat, 2.Sonneborn-Berger en 3.Aantal overwinningen.
- Open Reeks: 1. Onderling resultaat, 2. Voortschrijding en 3. Bucholz.
- Is de stand daarna nog gelijk dan volgt, alleen voor het toekennen van de titel, een tiebreak.
Tiebreak: Twee partijen van 15 minuten (steeds na loting voor de kleur).
Indien nog geen beslissing, volgen twee partijen van 5 minuten.
Indien nog steeds geen beslissing, volgt één sudden death-partij:
wit (met 6 minuten bedenktijd) moet winnen, zwart (met 5 minuten bedenktijd) heeft voldoende aan remise.
13. Het inschrijvingsrecht bedraagt € 25, waarvan € 10 waarborg.
14. De verdeling van de prijzen wordt bekendgemaakt vóór de start van de tweede ronde. Er worden
prijzen voorzien voor de eerste drie van elke reeks, daarnaast ook ratingprijzen, een prijs voor de
eerste dame, een prijs voor de eerste jeugdspeler (°na 31/12/1996) en de eerste senior (°voor 01/01/1956) uit
de Open reeks.
Naast de algemene prijzen worden er geldprijzen gegeven per gescoord vol punt (= prijspunt): € 10 in de
gesloten reeks en € 5 in de open reeks. (Dus niet bij 2 remises of bye). Winst door forfait wordt beschouwd als
een gescoord punt.
15. De waarborg bedraagt € 10
=> eerste afwezigheid: - € 5 van de waarborg (en -1 prijspunt).
=> tweede afwezigheid: - € 10 van de waarborg + uitsluiting (geen prijspunten).
Indien een speler op voorhand, ten laatste de ronde voordien, te kennen geeft een bepaalde ronde
niet te kunnen spelen wordt hij niet mee gepaard en verliest hij geen deel van zijn waarborg.
16. Vooraf spelen wordt toegestaan na akkoord van de tegenstander EN de wedstrijdleider.
17. In alle niet-vermelde gevallen is het oordeel van de wedstrijdleider bepalend. Tegen een beslissing van de
wedstrijdleider kan in beroep gegaan worden bij de beroepscommissie, die tijdens de eerste ronde
samengesteld zal worden.
18. Officiële speeldata: 20 oktober, 17 november en 1 december 2017 / 2 en 23 februari, 9 maart en slotronde
op 20 april 2018.
19. Algemene Wedstrijdleiding: Marc VanSon
20. Informatie: Marc VanSon
Hans Kochlaan 41 te 9060 Zelzate / T 09 227 73 70 / M 0477 69 19 15 (tijdens de werkuren)
E-mail: marc.vanson@pandora.be
Inschrijvingen via de inschrijvingssite van de KGSRL, zie www.kgsrl.be.
Info ook te verkrijgen via: www.schaakligaoostvlaanderen.be.
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INSCHRIJFSTROOK CLUBKAMPIOENSCHAP
Naam :…………………………………………………………………………………
Adres :………………………………………………………………………………….
Telefoon :………………………
GSM :………………………
E-mail :…………………………
ELO :………………..
Bankrekening :…………………………………….
Eventuele gewenste reeks voor een jeugdspeler of een Kampioen van vorig jaar :
U kunt dit strookje aan een lid van de toernooicommissie overhandigen of aan de Heer Marc VanSon
opsturen
Hans Kochlaan 41, 9060 Zelzate. Tel. 09/227.73.70

marc.vanson@telenet.be
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AFGELOPEN ACTIVITEITEN
NIEUWS VAN ONS GESLAAGD OPEN TOERNOOI IN
VOLGEND CLUBBLAD

VRIJDAG 30 JUNI
STROPPENTOERNOOI SPEELDAG 1
Voornaam NAAM
1 Andreï TARASSIOUK
2 Sander AUGHUSTAINE
3 Johan GOORMACHTIGH
Alain MAUQUOY
Gwijde VINCENT
6 Wim VERSPORTEN
Hans WAGNER
Koen DELOOF
9 Frederik ROELS
Ayla VINCENT
Gaëtan MEIGNEN
Marc CORNELIS
Marc PANNECOUCKE
14 Yves BAETEN
Emilien PETIT

ELO V/M Resultaat Tijd Stroppunten
1848 M
4.5
72’
10
1873 M
4.0
72’
7
2197 M
3.5
61’
4
2021 M
3.5
69’
4
1880 M
3.5
67’
4
1990 M
3.0
63’
1
1743 M
3.0
70’
1
1716 M
3.0
73’
1
1950 M
2.0
69’
1726 V
2.0
73’
1665 M
2.0
74’
1524 M
2.0
75’
1271 M
2.0
75’
1715 M
1.0
73’
1477 M
1.0
73’

Alain Mauquoy

VRIJDAG 07 JULI
STROPPENTOERNOOI SPEELDAG 2
1
2

5
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Voornaam NAAM
Johan GOORMACHTIGH
Alex DENYS
Gertjan VERHAEREN
Andreï TARASSIOUK
Alain MAUQUOY
Gwijde VINCENT

ELO V/M Resultaat Tijd Stroppunten
2197 M
4.0
67’
10
2224 M
3.5
55’
5,33
2107 M
3.5
61’
5,33
1848 M
3.5
69’
5,33
2021 M
3.0
65’
2
1880 M
3.0
69’
2

Sander AUGHUSTAINE
8 Frederik ROELS
Hans WAGNER
Chris VERMEERSCH
11 Yves BAETEN
Gaëtan MEIGNEN
Koen DELOOF
14 Marc CORNELIS
Emilien PETIT
Marc PANNECOUCKE

1873
1950
1743
1592
1715
1665
1716
1524
1477
1271

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

3.0
2.5
2.5
2.5
2.0
2.0
2.0
1.0
1.0
1.0

72’
69’
72’
74’
73’
74’
70’
73’
73’
75”

2

Alain Mauquoy

VRIJDAG 28 JULI
STROPPENTOERNOOI SPEELDAG 3
Voornaam NAAM
1 Johan GOORMACHTIGH
2 Frederik ROELS
Andreï TARASSIOUK
4 Gaëtan MEIGNEN
5 Gertjan VERHAEREN
Koen DELOOF
Els BAEKELANDT
8 Gwijde VINCENT
Yves BAETEN
Wouter NINCLAUS
11 Peter ADRIAENS
Emilien PETIT
Karen DELEU
Marc PANNECOUCKE
Ellen DELEU
16 Leen DELEU
Gérard DE CALUWÉ

ELO V/M Resultaat Tijd Stroppunten
2197 M
5.0
60’
10
1950 M
4.0
62’
6
1848 M
4.0
67’
6
1665 M
3.5
65’
4
2107 M
3.0
63’
2
1716 M
3.0
73’
2
1658 V
3.0
68’
2
1880 M
2.5
64’
1715 M
2.5
61’
1595 M
2.5
68’
1996 M
2.0
59’
1477 M
2.0
70’
1279 V
2.0
75’
1271 M
2.0
75’
1206 V
2.0
75’
1379 V
1.0
74’
1150 M
1.0
75’

Emilien Petit
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PAUL MAUQUOY GEEFT SCHAAKLES !
Ondergetekende, meermaals kampioen van onze schaakclub en
kampioen van België Correspondentieschaak wenst schaaklessen
aan volwassenen te geven ten bate van de vzw CAÏSSA.
De sessie van minstens 2 uur heeft plaats op de Gustaaf Callierlaan
216 te Gent (2de verdieping) en beloopt 50 € per sessie.
Dit honorarium wordt door mij integraal geschonken aan de vzw
Caïssa om deze te helpen haar schuld bij de KBC af te betalen.
Een afspraak voor dag en uur kan gemaakt worden op het n° 09/
224 42 39 of per mail op het adres Mauquoy.Paul32@gmail.com.
Gelieve een tiental van uw schaakpartijen mede te brengen.
Met mijn beste groet
Paul Mauquoy Erevoorzitter
Verslag over de 1ste zomerschaaktraining van onze jeugd in ons
clubhuis
Zaterdag 29 juli 2017
Zeventien jongeren kwamen op zaterdagnamiddag 29 juli opdagen in ons clubhuis en na indeling in 3 groepen
volgens speelsterkte werd rapidschaak gespeeld.In sommige groepen speelden ook ouders mee!
Eindstand in Groep “stappen 4 tot 6”
1.Hannes DE FRÉ 5,5/7

5.Ellen DELEU 3/7

2.Els BAEKELANDT 5/7

6.Karen DELEU 2,5/7

3.Maxim SLEYPEN en Frederik VAN PARIJS ( papa 7.Leen DELEU 2/7
van Dago) 4,5/7
8.Daan PHLIPS 1/7
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Eindstand in Groep “stappen 1 tot 3”
In deze groep werd een materiaalhandicap opgelegd aan wie tegen een lagere stap aantrad!
1.Dago VAN PARIJS 7/7

5.Jonas BEKAERT 3/7

2.Victor VANDERMEERSCH 6/7

6.Lukas LATEIRE 2/7

3.Floris POULEYN 5/7

7.Lucas VANDERMEERSCH en Igor VAN PARIJS
0,5/7

4.Bluey BUSEYNE 4/7
Eindstand in Groep “Telaatkomers”

1.Seppe PYNKET, Jos PYNKET(papa van Seppe) en Eric SPEYBROECK 4/5 (Eric speelde wel elke partij
met 1 toren minder!)
4.Mathias STEVENS 2/5

5.Arthur ZEEGERS 0/5

De volgende zomerschaaktrainingen gaan door op zaterdagen 19 en 26 augustus van 1430 tot 1730 uur! Met
bede om tijdig aanwezig te zijn!!

Verslaggever Eric Speybroeck

SVBT-toernooi te Oostende op zaterdag 29 juli 2017
(Schaken – Voetbal – Badminton – Tafeltennis)
Knap brons bij eerste KGSRL-deelname
In het laatste weekend van juli organiseert Oostende traditioneel het sportiefste schaaktoernooi van het land. De
8 ploegen van 8 (of 9) spelers bekampen elkaar immers niet alleen achter het schaakbord, maar tevens op het
sportveld. Zo worden in totaal 14 matchen gespeeld (2 sporten tegen elke ploeg).
Door een late afzegging van Mechelen mocht de KGSRL dit jaar voor het eerst aantreden. Kapitein Hendrik
PONNET schakelde snel broer Geerard in en vond ook Bart MICHIELS, Pieter-Jan BONTE, Christophe
GREGOIR, Gilles REGNIERS, Peter ADRIAENS, Dieter DE WITTE en Rob LAETHEM bereid.
Na een overtuigende start met 5 uit 6 volgde een lastige tweede toernooihelft met o.a. duels tegen de
voornaamste concurrenten Brugge en Lommel. Net in die belangrijke matchen kwamen we helaas nog tekort.
Tegen Brugge gingen we 2,5-5,5 onderuit in de schaaktopper (beide ploegen speelden op de eerste vier borden
met een gemiddelde rating boven 2300) en strandden we in het tafeltennis slechts op een gelijkspel. (Alle andere
tegenstanders moesten aan ons pingponggeweld geloven!) Tegen Lommel liepen de spanningen hoog op in het
voetbal, maar werden we uiteindelijk, ondanks een vroege voorsprong, genadeloos afgestraft met 1-4.
Het team bleef er steeds vol voor gaan en na een vermoeiende namiddag eindigde de KGSRL, met 9 uit 14
punten, toch maar mooi op de derde plaats in het klassement! Zeker geen slecht resultaat als nieuwkomer. Tegen
dat we volgend jaar van onze spierpijn verlost zijn, keren we terug en doen we het minstens even goed!

Ha.Pé.
Caïssa 2017/12/14

GEBOORTEDATA
Ellen DELEU 8 augustus, Frederik ROELS 9 augustus, Etienne VAN LEEUWEN 11 augustus, Edwin
VAN HAASTERT 12 augustus, Guus ROBBE 18 augustus, Dirk GREGOIR 25 augustus, Frank
VLAEMINCK 25 augustus, Johnny SCHALKX 26 augustus, Hans SECELLE 26 augustus, Arthur
HUGAERT 28 augustus, Joost VAN DAMME 29 augustus, Linda JAP TJOEN SAN 1 september,
Seppe DE VREESSE PIETERS 2 september, Steven LUDERER 4 september, Rudy VAN DE
WYNKELE 4 SEPTEMBER, Oscar LEMMERS 9 september, Stefaan PHLIPS 12 september,
Véronique INGHELBRECHT 14 september, Yves VAN DE KELDER 17 september, Yves BAETEN
18 september, Leon LIPPENS 19 september, Marc DE GRAEF 20 september, Eric SPEYBROECK
21 september, Robert ROELS 25 september, Laurens GOORMACHTIGH 27 september en tenslotte
Andreas VAN GELDEREN 30 september.

Allen een gelukkige verjaardag toegewenst.

INHOUDSOPGAVE
Bladzijde 1 LIDGELD
Bladzijde 2 Uitgestelde partijen en komende activiteiten
Bladzijde 3 - 7 NIEUWS VAN DE TOERNOOICOMMISSIE
Bladzijde 8 - 9 Afgelopen activiteiten
Bladzijde 10 - 14 LESSEN PAUL MAUQUOY, kalender, geboortedata, jeugdnieuws,
varia
Bladzijde 15 - 23 Schaak in de rest van de wereld
Bladzijde 24 - Publiciteit Stadscafé
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SCHAAK IN DE REST VAN DE WERELD
Hoe eindigt een schaakpartij?
“Maar Ha.Cé., ben je dement aan het worden?” hoor ik
daar zeggen, “Dat weet toch iedereen!”. En toch gaat
mijn inleiding er over!
De meest klassieke vormen zijn natuurlijk opgave, mat
en aanvaard remise voorstel, of minder voorkomend
remise door de 50 zetten regel. Andere remise gevallen
zijn de onmogelijkheid om mat te zetten door gebrek
aan gepaste (plus)stukken.
Eerder zeldzaam is het einde van de partij door pat. Op
zeer hoog niveau overkwam het Korchnoi in een
dramatische partij om het wereldkampioenschap in mei
1978 Baguio City. In die tijden werd nog afgebroken,
en na 42 zetten gebeurde het een eerste keer. Korchnoi
had een duidelijk gewonnen stelling en Karpov moest
een zet afgeven. Deze zet was zo verrassend (slecht!)
dat Victor de goede voortzetting, mat in enkele zetten,
op de 55ste zet in grote tijdnood miste, en het kwam
opnieuw tot een afgebroken stelling met pion a3, Lf6,
Ke5 voor de witte dissident tegenover pion a4-b5 en
Kh5 voor de zwarte “communist”. Een stuk voor, maar
ervaren schakers zien direct het gevaar van de
verkeerde loper en randpion. Korchnoi de doorzetter
speelde hardnekkig verder en zette Karpov op de 124ste
zet pat. Niet zoals iedereen zou verwachten met de
zwarte koning in de hoek op a8, maar in volgende
stelling:

Een psychologische dreun? Iedereen weet dat Victor de
verschrikkelijke veel beter tegen zo een stootje kon dan
de frêle Karpov, maar het moet toch aangekomen zijn.
Het was de vijfde partij na 4 remises, en Korchnoi
verloor de match nipt met 6-5, en 21 remises.
En hoe extreem eindigde tijdens het laatste super
Altibox toernooi de partij Magnus Carlsen – Maxime
V.L. uit de 6de ronde in remise? (Zie diagram)

Zwart aan zet…
Maxime V.L. maakte er een specialiteit van, want in de
3de ronde al kwam er een bijna gelijke stelling op het
bord tegen Fabian Caruana.
Dat vind ik persoonlijk zeer vreemd op zulk hoog
niveau. Slechts begrijpelijk voor beginnende kinderen.
Tenzij men niet “on speeking terms” is zoals tussen
Kortchnoi en Karpov was. Ik denk dat het in deze
partijen niet het geval is. Een grapje? Of niet willen
onderdoen door remise aan te bieden?
Het computerprogramma dat tijdens de partij op
internet onderaan het bord analyses gaf, analyseerde
maar door en door en door. Men heeft de stekker
moeten uittrekken…..
Serieuze stof nu.
Er werden al twee Grand Prix toernooien gespeeld,
Sharjah en Moscou, met als doel een plaats in het WK
uitdagerstoernooi. Geneve is het derde in de reeks.
Terug 18 deelnemers, en 6 spelers in de wachtzaal.

Zwart aan zet…
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GRAND PRIX GENEVE:

36...¦f1 37.¢f1 £h3 38.¢f2 £h2 39.¢f1 £h1
40.¢f2 ¦e1! [en mat volgt.] 0–1

Radjabov nam een flinke start met een mooi afgewerkte
partij:
Giri,A(2775)-Radjabov,Teimour(2724) [D37]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.¤c3 ¥e7 5.¥f4 0–0
6.e3 ¤bd7 7.c5 ¤h5 [7...c6 8.¥d3 b6 9.b4 a5
10.a3 ¥a6 11.0–0 £c8 12.h3 £b7]
8.¥d3 ¤f4 9.ef4 c6 [9...b6 10.b4 a5 11.a3 c6
12.0–0 ¥a6 (12...£c7 13.g3 ¥a6 14.¥a6 ¦a6
15.£d3 ¦fa8 16.b5) 13.¦e1 ¥f6 (13...¥d3 14.£d3
£c7 15.£e3 ¥f6 16.¤e5 ¦fb8 17.¤d7 £d7
18.¤a4 ¥d8 19.f5 ab4 20.fe6 fe6 21.ab4 b5
22.¤b6 ¥b6 23.¦a8 ¦a8 24.cb6 ¦b8 25.¦a1 ¦b6
26.¦a8 ¢f7 27.£f4 ¢g6 28.£g4 ¢h6 29.¦a3 g6
30.£f4 ¢g7 31.£e5 ¢f7 32.£h8 1–0 (32)
Jansson,B-Werle,A Falkoeping 1965) 14.¤e5
¥e5 15.fe5 ¥d3 16.£d3]
10.£c2 h6 11.0–0 £c7 [11...b6 12.b4 bc5 13.bc5
£a5 14.¦ab1 ¥a6 15.¥a6 £a6]
12.¤e5 ¤e5 13.fe5 ¥d7 14.a3 b6 15.b4 bc5
16.bc5 f6 17.f4 ¦ab8 18.g3 £a5 19.¤e2 ¥e8
20.¥g6? ¥g6 21.£g6 £d2! 22.¦f2 £e3 23.£g4
¢h7(Zie diagram)

Hou Yifan slaagde deze keer niet in een stunt in de
eerste ronde:
Eljanov,Pavel (2739) - Hou,Yifan (2666) [C54]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.0–0 ¤f6 5.d3 0–0
6.h3 [6.c3 d6 (6...d5 7.ed5 ¤d5 8.¦e1 ¥g4 9.h3
¥h5 10.¤bd2 ¤b6 11.¥b5 ¥d6) 7.¥b3 a6 8.¤bd2
¥a7 9.h3 h6]
6...d6 7.c3 [7.¥g5 h6 8.¥h4 ¥e6 9.¥b3 £e7
10.¤c3 ¥b3 11.ab3 £e6]
7...¤e7 8.¤bd2 ¤g6 9.¦e1 ¥b6 10.¥b3 c6
11.¥c2 ¦e8 12.d4 ¥c7 13.de5 de5 [13...¤e5
14.¤d4 c5 15.¤b5 ¥b8 gelijk.]
14.¤c4 ¥e6 15.£e2 h6 16.£f1 [16.¦d1 £e7]
16...¤h7 17.¤e3 ¤f4 18.¤f5 ¥f5 [18...¤g5
19.¤g5 £g5 20.¥f4 (20.¢h2 g6) 20...ef4 iets
beter voor zwart.]
19.ef5 ¤f6 20.¥f4 ef4 21.¦ad1 £c8 22.£c4 ¦e1
23.¦e1 £f8 24.¥b3 ¦e8 25.¦e8 £e8 26.£b4 b5
27.£d4 ¥b8 28.a4 £e7 29.£d3 a6 30.¢f1 £d7
31.£d7 ¤d7 [Gelijk.]
32.¤d4 ¤e5 33.ab5 ab5 [33...cb5 34.¢e2 ¥a7]
34.¥c2 ¥a7 35.b4 f3?(Zie diagram)

Na 23... ¢h7
(Gemiste kans)
[Sterk is: 23...¦b2! 24.£e6 (24.¦e1 ¢h8 25.£e6
¥d8 26.£g4 fe5 27.de5 ¥e7) 24...¦f7 25.£c8 ¥f8
26.¦e1 fe5 en wit zal dit niet overleven.]
24.£e6 ¦be8 25.a4? [25.£c6 fe5 26.£d5 ed4
27.¦d1 ¦d8 28.£e5 gelijk.; 25.£f5 g6 26.£e6 fe5
27.£e5 ¥f6 28.£e3 ¦e3 en gelijk.]
25...fe5 26.£e5 [26.¦d1]
26...£d3! 27.£h5 ¥f6 28.¦af1 g6 29.£g4 h5!
30.£d7 ¦e7 31.£d6 ¢g7 32.¤c1 £f5 33.¦d1?
[33.£c6 ¥d4 34.£b5 zwart duidelijk beter.;
33.¤b3? ¦e3 34.¦f3 ¦f3 35.¦f3 ¦e8 en zwart
wint.]
33...¦fe8 34.£c6 ¦e1 35.¦f1 ¥d4! 36.¦d4
[36.¢g2 ¦8e2 37.¤e2 ¦e2 38.¦f2 (38.¢h1 £e4)
38...¦f2 39.¢g1 ¦d2 40.¢f1 £d3 41.¢e1 ¦d1#]
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Na 35... f3?(
[35...¥d4 36.cd4 ¤d7 37.¥e4 ¤b8 38.¢e2 ¢f8
geeft gelijk spel. Paard bestrijkt 2 kleuren, de loper
meer afstand. Interessant als eindspel.; 35...g5
36.fg6 fg6 37.¢e2 g5 en wit beter.]
36.g4 [36.g3]
36...¥d4 37.cd4 ¤c4 [(Hou gaat nu toch naar
paard tegen loper, maar staat nu slechter dan
indien ze het vroeger zou gedaan hebben.)]
38.¢e1 ¤b6 39.¥e4 ¤d5 [39...¢f8 40.¥c6 ¢e7]
40.¥d5! cd5 41.¢d2 [(En de witte koning staat
veel gunstiger. Dit had zwart als GM toch bij
voorbaat moeten zien! De dubbel f-pion is ook
een sterk wapen. Wit wint.)]41...¢f8 42.¢e3 ¢e7
43.¢f3 ¢d7 44.¢g3 ¢e7 45.¢h4 g6 46.g5 h5
47.f4 ¢f8 48.fg6 fg6 49.f5 1–0

Adams had het niet te moeilijk om zijn Elo overwicht
te bewijzen:
Adams,Mic(2736)-Saleh,Salem (2638) [B90]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 5.¤c3 a6
6.¥e3 [6.¥g5 e6 7.f4 ¥e7 8.£f3 £c7 9.0–0–0 ¤bd7
10.g4 b5 11.¥f6 ¤f6 12.g5 ¤d7 13.f5 ¤c5]
6...¤g4 7.¥g5 h6 8.¥c1 [(Wit verlaat een
hoofdvariant van de Najdorf Siciliaan.)]
[8.¥h4 g5 9.¥g3 ¥g7 10.h3 ¤e5 11.¤f5 ¥f5
12.ef5 ¤bc6 13.¤d5 e6 14.fe6 fe6 15.¤e3 0–0
16.¥e2 d5 17.0–0]
8...¤c6 9.¤c6 [9.¥e2 ¤f6 10.¥e3 e5 11.¤b3 ¥e7
12.0–0 0–0]
9...bc6 10.¥c4 e5 11.b3 [11.£f3 ¤f6 geeft wit
meer initiatief.]
11...¥e7 12.¥b2 0–0 13.£e2 £b6 14.0–0 ¤f6
15.¢h1 a5 16.¤a4 £c7 17.¦ae1 [17.¦ad1]
17...¤d7 18.£d3 ¥b7 19.£g3 ¥g5 20.¦d1 ¤f6
21.f3 ¦fe8 22.¦fe1 ¦ad8 23.¥f1 ¤h5 24.£f2
¦e6? [(Geen geweldig idee, vooral niet als men
direct terugkeert.)]
[24...¤f4]
25.g3 ¦ee8 26.£b6 £b8 [26...£b6 27.¤b6 en wit
veel beter.]
27.¥c3 ¦c8 28.¥h3 d5?(Zie diagram)

28... d5?
[Iets beter is: 28...¥d8 29.£f2 (29.£e3) 29...¥c7
(29...¦c7 30.¦d6 ¥c8 31.¥c8 ¦c8 32.¦d3 en zwart
komt er niet meer uit.) 30.¥d7! (30.¥c8 ¥c8
31.¥b2 ¤f6 32.c4 £b7 33.¢g2 en wit staat heel
wat beter.) 30...¤f6 31.¥c8 ¥c8 en wit beter.]
29.¤c5! [29.¥c8 £c8 30.¢g1 (30.¥a5 ¤g3!!
31.¢g1 (31.hg3 £h3 32.¢g1 d4! 33.£b7 £g3
34.¢f1 £f3 35.¢g1 ¦e6 en wit staat op verliezen!)
31...¤e4! 32.fe4 ¥d8 33.£f2 (33.£b4 £g4 34.¢f2
¥h4 35.¢e3 ¥g5 36.¢f2 ¦e6 en zwart wint.;
33.£e3 ¥a5 34.¦f1 ¥a6 35.c4 dc4 36.¢h1 cb3
37.¦g1 ¦e6 38.ab3) 33...¥a5 en voordeel zwart.)
30...d4 31.¤c5 (31.¥d2 ¥d8 32.£a7) 31...¥a8
32.¥a5 wit beter.]

29...¥a8 30.£b8 [30.¥a5 £b6 31.¥b6 ¦b8
32.¥a5 ¦b5 33.b4 ¥e7]
30...¦b8 31.ed5 cd5 32.¥e5 d4 [32...¦b5 33.¥d6
¦e3 34.f4 d4 35.¢g1 Wit nog duidelijk beter.]
33.¥b8 ¦b8 34.¦d4 ¥f3 35.¥g2 ¥g2 36.¢g2 ¦c8
37.¦c4 ¦d8 38.¤d3 [en het witte voordeel is te
groot.] 1–0
Harikrishna, geduldig:
Riazantsev,A(2654)-Harikrishna,P(2737)[E34]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.£c2 d5 5.cd5 £d5
6.e3 c5 7.¥d2 ¥c3 8.bc3 [8.¥c3 cd4 9.¥d4 ¤c6
10.¥c3 0–0 11.¤f3 ¦d8 12.¥e2 £e4 13.£b3 ¤d5
14.¥d2 £g6 15.0–0]
8...0–0 9.¤f3 ¤c6 10.c4 £d6 11.¥c3 cd4 12.ed4
b6 13.¥e2 ¥b7 14.0–0 ¦ac8 15.¦fd1 ¤e7 16.£b3
¦fd8 17.¤e5 ¤g6 18.¥b2 [18.¥b4 £c7 19.¤g6
hg6 wit weinig beter.]
18...¤d7 [18...¤e5 19.de5 £c6 20.¦d8 ¦d8
21.¥f3]
19.¤g6 hg6 20.a4 ¤f6 [20...£c6 21.¥f1 (21.¥f3
£c7 22.d5 ed5 23.cd5 ¤e5 24.¥e5 £e5 en de
stelling is afgevlakt.) ]
21.a5 £c7 22.ab6 ab6 23.¦ab1 ¤e4 24.¦bc1
£f4 25.f3 ¤f6 [25...¤d6= 26.d5 ¦e8 27.g3 £f5
28.¥f1 (28.£c3 f6 29.¥d3) 28...ed5 29.cd5 ¦c5
30.¦c5 bc5 31.£c3 f6 klein voordeel wit.]
26.¦c2 £c7 27.¥c1 b5?!
28.c5 [28.¦b2! ¦b8 29.cb5 £b6 30.¥e3 ¤d5
31.¥f2 voordeel wit.]
28...¥d5 29.£b4 ¥c6 30.¥g5 ¤d5 31.£b2 ¦e8
[31...f6!? 32.¥d2 (32.¥c1 ¦a8 33.¥d3 ¤e7)
32...¦a8 33.¦a1 ¦a4 34.¦cc1 ¤e7 en tamelijk
gelijk.]
32.¦a1 ¦a8 33.¦cc1 £b7 34.¥d2 ¦a1 35.¦a1
¦a8 36.¦a5 ¦a5 37.¥a5 b4 38.¥c4 ¤e3 39.¥e2
b3! 40.¥d2 ¤f5 41.¥c3 ¥d5 42.£c1 ¤e7 [42...f6
43.¥d3 ¢f7 44.¥b2 g5 gelijk.]
43.¥b2 ¤c6 44.£c3 ¢f8 45.¢f2 ¢e7 46.£d2
£b8 47.h3 ¢f8 48.¥d3 ¢g8 49.£e1 £f4 50.£e3
£h4 51.¢g1 £d8 52.¢f2 £a5 53.£e1 ¤b4
[53...£a2 54.£a1 ¤a5 (54...¤b4 55.¥b1 £a1
56.¥a1) 55.£c1 ook gelijk.]
54.¥b1 £b5 55.£c3 £a4 56.¢g1 ¢f8 57.¢f2
¤c6 58.¢g1 ¢e8 59.¢f2 ¢d7 60.£d2 ¢c8
61.£c3 ¤a5 62.¥d3 ¥c4 63.¥b1 [Fataal is:
63.¥c4 ¤c4 64.¥c1 £b5 65.¢g3 b2 66.¥b2 ¤b2]
63...¤c6 64.d5?(Zie diagram)
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27.a4 £e6 28.¦g4 ¢h8 29.¦f4 ¢g8 30.h4 ¦c2
31.¢g2! h6 32.h5! ¦cc8 33.¦dd4!– ¥c5 34.¦de4
£d7 [34...£d6 35.¦e8 ¦e8 36.¦f7]
35.¦g4 ¢f8 [35...¦e4 36.¤f6]
36.¦ef4 ¥d6 37.¦d4! £b7(Zie diagram)

Na 64.d5?
(Geduld verloren? Wit gooit zich op het mes!)]
[64.£e3; 64.¥e4 en wit houdt rustig stand.]
64...¥d5 65.£g7 £h4! 66.g3 £h3 67.£f8 ¤d8
68.£h8 £h8 69.¥h8 [(Met een loperpaar kan men
zich dikwijls een pionnetje minder veroorloven.
Hoe zit het hier? Het worden er twee!)]
69...¤b7 70.¢e3 [70.¥d4 ¢d7 71.¢e2 ¢c6 en de
pion moet ook vallen.]
70...¢d7 [Waarom niet. 70...¤c5 wel de pion loopt
toch niet weg!]
71.f4 [71.¥d4 ¢c6]
71...¤c5 72.g4? [72.¢d2 ¤a4]
72...f5! 73.gf5 ef5 74.¥d3 ¢c6! 75.¥e2 ¤a4
76.¥d1 ¢c5 77.¥d4 ¢b4 78.¥g7 ¥e4 79.¥f8
¢c4 [79...¢c3 80.¥g7]
80.¥e2 ¢d5 81.¥d1 b2 82.¥b3 ¢c6 83.¥a4
[83.¥a2 ¤c3 84.¥g7 ¤a2 85.¥b2 ¤b4 zal ook wel
lukken voor zwart.]
83...¢b7 84.¢d4 0–1
Na 4 besliste partijen in de eerste ronde volgden
er 5 in de tweede. We hebben dat wel anders
gezien. Radjabov voor 2/2!
Radjabov,T(2724) - Eljanov,Pavel(2739) [E16]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.g3 ¥b7 5.¥g2 ¥b4
6.¥d2 ¥e7 [6...¥d2 7.£d2 0–0 8.¤c3 d6 9.0–0
¤bd7 10.£c2 £e7 11.e4 e5 12.d5 a5 13.b3]
7.¤c3 c6 [7...0–0 8.0–0 d5 9.cd5 ed5 10.¦c1
¤bd7]
8.e4 d5! 9.ed5 [9.cd5 cd5 (9...ed5 10.ed5 cd5
(10...0–0!) ) 10.e5 ¤e4 11.0–0 0–0 12.¦e1 ¤d2
13.£d2 gelijk.]
9...cd5 10.¤e5 0–0 11.0–0 ¤c6 12.¥f4 ¤a5
13.¦c1 dc4 14.¥b7 ¤b7 15.¤c4 ¥b4 [15...¦c8
16.¤b5 ¤a5 17.¤a5 ¦c1 18.£c1 ba5 gelijk]
16.¥g5 ¤d6 17.¤d6 ¥d6 18.d5 ed5 19.¤d5 ¥e5
20.¥f6 ¥f6 21.b4 £d6 22.£f3 ¦ac8 23.¦cd1
¦fe8 24.b5 ¥e7 25.¦d4 ¥f8 26.¦fd1 ¦c5
[26...£e6! 27.¢g2 ¦c2 28.¦a4 Zou nog altijd gelijk
zijn.]
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Wit aan zet...
(Zwart
bemerkt
het
dreigend
gevaar
niet.)[37...¦c5 38.¦d3 £b7 39.¦e4 ¦cc8 40.g4]
38.¦g7!! ¥e5 [38...¢g7 39.¦g4 ¢f8 40.¦g8 ¢g8
41.¤f6 ¢f8 42.£b7 ¦c7 43.£f3 en wit duidelijk
beter.]
39.¦g8! ¢g8 40.¤f6! ¥f6 41.¦g4 [41.£b7? ¥d4
42.£d7 ¦cd8 Van de dame blijven! want zwart zou
wel winnen!] 1–0
Aronian nog eens geniaal!
Jakovenko,D(2703)-Aronian,L(2809)[C54]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.0–0 ¤f6 5.d3 0–0
6.c3 a6 [6...d6 7.¦e1 a6 8.¥b3 ¦e8 9.h3 h6
10.¤bd2 ¥e6 11.¤f1 ¥b3 12.£b3 d5 13.¥e3 ¥f8
14.¦ad1 ¤a5 15.£c2 0–1 (43) So,W (2812)Carlsen,M (2832) Paris 2017]
7.a4 [7.¥b3 d6 8.¤bd2 ¥a7 9.h3 h6 10.¦e1 ¤h5
11.¤f1 £f6 12.¥e3 ¤f4 13.¤g3 g6]
7...¥a7 8.¦e1 [8.¥g5 h6 9.¥h4 d6]
8...d6 9.h3 b5! 10.¥b3 [10.ab5 ab5 11.¥a2 ¥d7]
10...b4! 11.a5 ¦b8 12.¤bd2 ¥e6 13.¥e6 fe6
[(Een dubbelpion heeft potentieel)]
14.¤c4 £e8 15.¥e3 ¥e3 16.¦e3 [(Wit houdt het
bij mono pionnen)]
[16.fe3 ¤d7 17.£c2 £g6 18.¦f1 ¤c5 met klein
voordeel zwart.]
16...£g6 17.¤cd2 ¤h5 18.£f1 ¦b5 19.¢h2 £h6
20.¢g1 £g6 [20...¦a5?! 21.¦a5 ¤a5 22.d4 en wit
is beter.]
21.¢h2 £h6 22.¢g1 ¢h8 23.d4 ¤f4 24.h4 g5!
(Zie diagram)

24... g5!
(Het begin van een zware aanval. Zwart wil gaten
in de koningstelling.)]
25.hg5 £h5 26.£c4 [26.c4 ¦bb8 27.d5 ¤d4
gelijk.]
26...ed4 27.cd4 ¤a5 28.£f1 [28.£c7 ¦g5 29.¤g5
(29.g3 £h3!!) 29...£g5 30.¦g3 ¤e2 31.¢h2 ¤g3
32.fg3 £h6 33.¢g1 £d2 34.¦a5 gelijk]
28...h6 29.e5 [29.g3 hg5; 29.g6 ¦g8 30.g3 ¦g6]
29...d5 30.¦c1 c6 31.¤e1 [31.g6! £g6 32.g3 ¦g8
33.¢h1 £h5 34.¤h2 ¤g6 gelijke kansen.]
31...hg5 32.¤d3 g4 33.¤f4 ¦f4 34.¦d3? [34.g3
¦d4 35.¦d3 £e5 (35...¦d3 36.£d3 c5) 36.¦e1 en
zwart veel beter.]
34...g3? [34...¦b7 35.g3 ¦h7! 36.£g2 £f5 37.gf4
(37.¤f1 £d3 38.gf4 ¤c4) 37...£d3 38.¤f1 ¤c4 en
zwart wint.]
35.¦g3 ¦h4! 36.f4 ¦h1 37.¢f2 ¦f1 38.¦f1 [(Wie
goed kijkt merkt dat zwart eveneens de dame
moet geven.)]
38...¤c4! 39.¤b3? [39.¤c4 dc4 40.¦h3 £h3
41.gh3 en wit kan nog vechten.]
39...£h4 40.¢f3 a5! 41.¦a1 £h5 42.¢f2 ¤b2
43.¦h3 £h3! 44.gh3 a4! 45.¤c5 b3 [45...a3
46.¢f3 ¤c4 47.¤b3 ¢g7 48.f5 ef5 49.¢f4 ¤a5 en
zwart op winst.]
46.f5 ef5 47.e6 ¤c4 48.e7 ¤d6 49.¤a4 [49.¦e1
b2]
49...¢g7 50.¤c3 ¦b8 51.¦a6 ¢f7 0–1
Rapport zal moeten leren zich te beheersen:
Grischuk,Alex(2761)-Rapport,R (2694)[C97]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0–0 ¥e7
6.¦e1 b5 7.¥b3 d6 8.c3 0–0 9.h3 ¤a5 10.¥c2 c5
11.d4 £c7 12.d5 [12.¤bd2 cd4 (12...¦e8 13.b3
g6 14.¥b2 ¥f8 15.a3 c4 16.b4 ed4 17.¤d4 ¤c6
18.¤2f3 ¤d4 19.¤d4 d5 20.ed5 ¥b7 21.a4 ¤d5
22.ab5 ¤f4 23.ba6 ¥g2 24.f3 ¤d3 0–1 (24)
Ganguly,S (2672)-Rapport,R (2752) Monzon
2016) 13.cd4 ¤c6 14.¤b3 a5 15.¥e3 a4 16.¤bd2
¥d7 17.¦c1 £b7]
12...¤c4 13.b3 ¤b6 14.a4 ¥d7 15.a5 ¤c8 16.c4
[16.¤bd2 g6 17.¤f1 ¤h5 18.¥h6 ¦e8]

16...b4 17.¤bd2 ¥d8 [17...g6 18.¤f1 ¤h5 19.¥h6
¦e8]
18.¤f1 ¢h8 19.¦a2 £b8 20.¥e3 ¤e7 21.¤g3
[21.¤h4 ¤g6 22.¤f5 ¤e7 23.¤1g3]
21...£c8 22.¤h4 ¤eg8 23.¦f1 ¤e8 24.¤f3 ¥f6
25.¤h2 ¤e7 26.¤h5 ¤g6 27.¥b1 £d8 28.£c1
¢g8 29.¢h1 ¥h4 30.f4! ef4 31.¤f4 ¤e5 32.¤d3
¤d3 33.¥d3 ¤f6 34.¥f4 ¤h5!? 35.¥d6 ¤g3
36.¥g3 ¥g3 37.¤f3 £c7 38.¦e2 f6 39.e5!! ¥e5
[39...fe5 40.£g5 (40.¦d1 £d6 gelijk.) 40...e4
41.¥e4 wit iets beter. Toch wel aanvalskansen.]
40.£c2 h6 [40...g6? 41.¥g6 ¢h8 (41...hg6??
42.£g6 ¢h8 43.¦e4!) 42.¥h7]
41.¥h7 ¢h8 42.¥f5! ¥e8 [(wil g6 controleren
tegen het witte paard, maar is een wel de slechtste
voortzetting. De partij is in feite al gespeeld.)]
[42...¦ae8 43.¤h4 ¥f5 44.£f5 ¢g8 45.¦fe1 ¦f7
en wit beter.; 42...¥f5? 43.£f5 £a5 44.¤h4 ¦fe8
45.¦e5 fe5 46.d6! ¦ed8 47.£e5 £a2 48.¦f7 £b1
49.¢h2 £h7 50.¦e7 en wit duidelijk naar winst.;
42...¥d6 43.¤h4 ¥e8 44.¥e6 en wit met mooie
plus.]
43.¤e5 fe5 44.¦fe1 £a5 [die pion zal geen
redding brengen.]
[44...¦f6 45.¦e5 ¥f7 46.¦e7 £f4 47.¥d3 en wit
duidelijk beter.]
45.¦e5 £c7 46.£d2 £d6? [46...¦d8 47.d6 £c6
ook geen redding.]
47.¦e6 £g3 48.¦h6! ¢g8 [48...gh6 49.£h6 en
mat natuurlijk.]
49.¥h7 [49.¦f1 ¥d7 (49...gh6 50.£h6 ¥g6 51.¥e6
¥f7 52.¦f4 £f4 53.£f4 ¥e6 54.£g3 ¢f7 55.£c7
¢f6 56.£d6 ¦fe8 57.£f4 ¢g6 58.de6) 50.¦f3 £e5
51.¥h7 ¢h8 52.¥e4 ¢g8 53.£e1 wit wint.]
49...¢h8 50.¥f5? [(Zie diagram)

Na 50.¥f5?
(helaas mis, en zwart dreigt te ontsnappen!.)
[50.¥e4 ¢g8 51.d6 gh6 52.¥a8 £g5 53.¥d5 ¢h8
54.£g5 hg5 55.¦e7 a5 56.d7 ¥d7 (56...¥g6
57.¥e4!!) 57.¦d7]
50...¢g8 51.¥h7 [51.¥e6 ¥f7 52.¦h5 is duidelijk.]
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51...¢h8 52.¥e4 ¢g8 53.d6 ¦a7 [53...gh6 54.¥a8
£g5 (54...¥f7 55.¦e4 h5 56.¥d5 ¢g7 57.¥f7 ¦f7
58.¢g1 verplicht wegens mat op f1 58...£g6
59.d7 £e4 60.£g5 (60.d8£) 60...£g6 61.d8£)
55.¥d5 ¢h8 56.£g5 hg5 57.¦e7 a5 58.d7 ¥d7
a) 58...¥g6 59.¥e4!!;
b) 58...¥h5 59.¥f3 ¥g6 (59...g4 60.hg4 ¥g6
61.¥e4) 60.¥e4;
59.¦d7 is in alle varianten duidelijk.]
54.¦e6 ¦af7 55.¢g1 ¦f2 56.£d1 ¥f7 57.¥d5! g6
58.¦6e3 [58.d7 ¥e6 59.¦e6 ¢g7 60.¦e7]
58...£g5 59.¥f3 ¦a2 60.d7 ¦d8 61.¦e8 ¢g7
62.¦d8 [62.£d6 £f6 63.£f8 ¢h7 64.¦d8 £g7
65.£e7 £d4 66.¢h1 ¦a1 67.£f7 ¢h6 68.¦de8]
62...£d8 63.£d6 1–0

27...¤b3 28.£d1 ¤c5 29.0–0! ¦b3 30.£c2 ¦a3
31.¦b1 [31.d4 ¤a4 32.de5 £e5 33.c4 £c3
34.£d1 £d3 35.¤g4]
31...£a2 32.£a2 ¦a2 33.¤g4 ¦d2 34.¤e3 ¦d3
35.¤f5 ¢f6 36.f3 g4! [36...d5]
37.¢f2 gf3 38.gf3 d5 39.¦b6 de4 40.¤e3 ¦d2
41.¢e1 ¦d6 42.fe4 [42.¤c4 ¦e6 43.¢f2 h5
44.¦b1 ¢f5]
42...¤e4 43.g4 ¢g5 0–1
Ook grootmeesters kunnen zitten dromen:
Mamedyarov,S(2800)-Inarkiev,E(2707) [D30]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 d5 3.c4 e6 4.¥g5 ¥b4 [4...¥e7
5.¤c3 0–0 6.e3 h6 7.¥h4 b6 8.cd5 ¤d5 9.¥e7 £e7
10.¤d5 ed5 11.¦c1 ¥e6 12.£a4 c5 13.£a3 ¦c8]
5.¤bd2 dc4 6.e3 [6.£c2 b5 7.a4 c6 8.¥f6 gf6]
6...b5 7.a4 [7.¥e2 ¥b7 8.0–0 0–0]
7...c6 8.¥e2 ¤bd7 9.0–0 £b6 10.£c2 ¥b7 11.b3
c3 12.¤b1 c5 13.¤c3 cd4 14.¤b5 ¦c8 15.£b2
a6 16.a5 [16.¥f6!? gf6 (16...¤f6 17.£d4 ¥c5
18.a5) 17.£d4 ¥c5]
16...£c5 17.ed4 [17.¥f6!? gf6 (17...¤f6 18.ed4
£e7) 18.¦fc1 ¥c3 19.¤c3 dc3 20.£c2]
17...£f5 (Zie diagram)

Giri recupereert:
Salem,A.Saleh (2638)-Giri,Anish (2775) [C54]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥c5 4.c3 ¤f6 5.d3 [5.d4
ed4 6.cd4 ¥b4 7.¥d2 ¥d2 8.¤bd2 d5 9.ed5 ¤d5
10.£b3 ¤ce7 11.0–0 0–0]
5...d6 6.¥g5 h6 7.¥h4 a6 8.a4 ¥a7 9.¤bd2 £e7
[9...g5!? 10.¥g3 ¥e6 (10...0–0 11.0–0 ¤h7 12.h3
h5 13.d4 ed4 14.¤d4 g4 15.hg4 hg4 16.¤c6 bc6
17.e5 d5 18.¥e2 £g5 19.a5 f5 20.ef6 ¤f6 21.¦a4
¦f7 22.¦e1 ¤h5 23.¥g4 ¤g3 24.¦e8 ¢g7 25.¦c8
¥f2 26.¢h2 £e5 27.¢h3 ¤e2 0–1 (27) Topalov,V
(2760)-So,W (2794) London 2016) 11.¥e6 fe6
12.0–0]
10.b4 ¥d7 11.¦b1 [11.0–0 0–0]
11...g5! 12.¥g3 ¤h5 13.b5 ab5 14.ab5 ¤a5
15.¥d5 ¤g3 16.hg3 £f6! 17.£e2 0–0 18.¤h2 c6
19.bc6 bc6 20.¥a2 ¢g7 21.¤df1 ¦fb8! 22.¤e3
¥e3 23.£e3 ¥e6 24.£e2 [Beter was: 24.¦b8 ¦b8
17...£f5
25.£d2]
24...¥a2 [24...¦b1 25.¥b1 ¤b3 en zwart staat (De dame blijft zo een target!)]
duidelijk beter.]
[17...£e7 18.¤e5 h6 19.¦fc1 0–0 gelijk.]
25.¦b8 ¦b8 26.£a2 £e6! 27.£a1?(Zie diagram)] 18.¥d2! ¥e7 [18...¥d2?? 19.¤d6]
19.¤c3 0–0? [19...¤e4]
20.¤h4! [de dame gevangen! Inarkiev sliep?] 1–0
Eljanov,P (2739)-Nepomniachtchi(2742)[B92]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 5.¤c3 a6
6.¥e2 e5 7.¤b3 ¥e7 8.¥e3 ¥e6 9.¤d5 ¤bd7
10.£d3 0–0 11.a4 [11.0–0 ¥d5 (11...b5 12.¦ac1
¦c8 13.f4 ¥g4 14.h3 ¥e2 15.£e2 ¤e4 16.f5 ¤g3
17.£g4
WK
U10–29.10.1999
0–1
(17)
Goormachtigh,S-Gil
Rodriguez,I
Oropesa
del
Mar
Na 27.£a1?
1999) 12.ed5 ¤e8 (12...¤c5 13.¤c5 dc5 14.¥f3
[Dameruil was beter en gaf kans op behoud. £c7 15.c4) 13.a4 ¥g5]
27.£e6 fe6 28.¢e2 ¦b2 29.¢e3 gelijk.]
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11...¥d5 12.ed5 ¤c5 13.¤c5 dc5 14.c4 [(Plots
hebben we een heel andere structuur. De
planning moet gewijzigd.)]
14...£c7 [14...e4 15.£d2]
15.£c2 ¦ae8 16.g4! e4 17.0–0–0 [17.g5 ¤d7 18.0–
0–0 f5 19.gf6 ¥f6 wit weinig beter.]
17...¥d6 18.g5 ¤d7 19.¢b1 ¤e5 20.h4 ¤f3
21.¦h3 [21.h5 ¥f4 22.¥f3 ef3 23.h6 g6 24.£c3 f6
(24...¥e5 25.£d3 (25.¥f4!? ¥c3 (25...£b8 26.¥e5
£e5 27.£f3 £e4 28.¦d3 £c4 29.¦c1 £e4 30.£e4
¦e4 31.¦c5 en de vrijpion begint wel dreigend te
worden.) 26.¥c7 ¥d4 27.d6 en wit veel beter.) )
25.¦he1 ¥d6 wit beter.]
21...£d7 22.¦hh1 £e7 [22...£c7 23.h5 ¥f4 wit
beter.]
23.¥f3² ef3 24.h5 b5 25.cb5 ab5 26.ab5 £d7
27.£d3 [27.h6!? g6 28.¦h4 (28.¥c5 ¦c8 29.£c3
f6 en zwart met groot voordeel. 30.b4 £b5!) ]
27...¦b8 28.h6 g6 29.¥d2 ¦b5 30.¥c3 ¦b3
31.¦he1 £g4! 32.¦e4 £g5 33.£f3 ¥e5 [33...£h6
34.£f6 ¦c3 35.bc3 £h5 gelijk.]
34.¦e5 £e5 35.d6(Zie diagram)]

10.cd5 cd5 11.e3 ¥d7 12.¤e2 ¥b5 13.0–0 ¦e8
14.¦e1 ¤c6 15.f3 ¤f6 [15...¤d6 16.¤c3 £a5
17.¤b5 (17.¥d2 ¤c4) 17...£b5 18.a4 £b6]
16.g4!? ¥e2 17.¦e2 ¦c8 18.£d3 h6 19.¥d2 a6
20.¢h1 ¤a5 21.¦g1 ¤c4 22.¥c1 ¦c6 23.h3 b5
24.e4 de4 25.fe4 ¦d6 26.¦d1 ¦d7 27.g5?! [(Een
riskante aanval. Typisch voor Rapport.)]
[27.¥f4 £e7 28.a4 ¤d5 29.¥g3 ¤b4 30.£b3 ¦ed8
gelijk.]
27...¤h5! [27...hg5 28.¥g5 volledig gelijk.]
28.£f3 [28.gh6? ¦d4! 29.£d4 ¤g3 30.¢h2 £d4
31.¦d4 ¤e2]
28...g6 29.gh6 ¦d4 30.¦f1 [30.¦d4 £d4 31.£f2
£c3 (31...£e5) 32.¦e1 zwart meer initiatief.]
30...¤e5 31.£f2 ¦d1! 32.¥b2 [32.¦ee1 ¦d7
33.¦e3 £c7 en zwart dreigt winst.]
32...¦f1 [32...f6 33.¦d1 £d1 34.¦e1 £d6 en zwart
staat beter.; 32...¦d7 33.¥e5 ¦e5 zwart duidelijk
plus.]
33.¥f1 £g5 34.h7 [34.h4 £g3 35.h7 ¢h7 36.¥e5
¦e5 37.£f7 ¤g7 38.£f6 ¦h5 39.¦h2 £a3 en zwart
duidelijk beter.]
34...¢h7 35.¥e5 £e5 36.£f7 ¢h6 37.¦g2 £e6
[37...£e4? 38.¥d3!! £d3 39.£e8 £f1 40.¢h2 £f4
41.¢g1 £c1 en herhaling.]
38.£e6 ¦e6 39.a4? ba4 40.¢h2 ¦e4 41.¦a2 a5
[41...¦b4! 42.¥a6 ¤f4 zwart beter.]
42.¥b5 ¤f4 43.¦a3! ¢g5 44.¥a4 ¢h4 45.¥b5 g5
46.¦a5 ¦e5 47.¢h1 ¦d5 48.¢h2! ¦d2 49.¢h1!
¢h3 50.¥f1 ¢h4 51.¦a4 ¢g3 52.¦a3 ¢f2 53.¥c4
¦d4 54.¦a2 ¢g3 55.¦a3 ¢h4 56.¥f1 g4 57.¢g1
Na.35.d6
g3 58.¦a1 ¢g4 59.¦e1 ¦d2 60.¦a1 [(Hier is grote
voorzichtigheid geboden. want, toren en paard
[Veel sterker: 35.¥e5 ¦f3 36.¥c7 ¦f2 37.d6 en het tegen toren kan remise betekenen.)]
nijpt voor zwart.]
60...¦b2 61.¢h1 ¤d5 62.¥g2 ¤f4 63.¥f1! ¢f3
35...f6 36.d7 ¦c3 37.£c3 [37.bc3 ¦d8 strijkt alle 64.¢g1 ¤d5 65.¥h3 ¤e3 66.¦e1 ¦c2 67.¦a1
plooien glad.]
¦e2 68.¥f1 ¦b2 69.¥h3 ¦c2 70.¦e1 g2 71.¥e6
37...£e7
¦c3 72.¥h3 ¢g3 73.¥e6! ¢f3 74.¥h3 ¦c2
[37...£c3 38.bc3 ¦d8 en gelijk.]
75.¥e6 ¦c6 76.¥h3 ¦c3 [76...¦h6? 77.¦e3 ¢e3
38.£b3 [38.£c4 ¢h8 39.¦d2 £e1 40.¢c2]
78.¢g2]
38...¢h8 39.£d5 ¦d8 40.¦d3 [(En zwart moet 77.¥d7 ¤d5 [77...¦c7!? 78.¥h3 ¦g7]
opgeven wegens de dreiging via de e-lijn.)] 1–0 78.¥h3 ¤f4
79.¥g2! ¤g2 80.¦f1? [(Zie diagram)
Rapport,R.(2694) - Jakovenko,D.(2703) [E20]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.g3 [4.e3 0–0 5.¥d3
d5 6.¤f3 c5 7.0–0 ¤c6 8.a3 ¥c3 9.bc3 dc4 10.¥c4
£c7 geeft een heel andere structuur. Wit heeft het
loperpaar.]
4...0–0 5.¥g2 d5 6.cd5 [6.¤f3 dc4 7.0–0 ¤c6 8.a3
¥e7 9.e4 ¤a5 10.¥e3 ¤b3 11.¦b1]
6...ed5 7.a3 [7.¤f3 c6 8.0–0 ¦e8 9.¥f4 ¤bd7
10.a3 ¥c3 11.bc3]
Na 80.¦f1?
7...¥c3 8.bc3 ¤e4 9.c4 c6 [9...dc4 10.¥e4]
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(Een grove fout op hoog niveau!)]
[80.¦e7 ¦d3 (80...¦c1 81.¢h2 ¤f4) 81.¦a7 ¦b3
82.¦e7 ¦b2 83.¦e8 en zwart geraakt moeilijk
verder.]
80...¢g3 81.¦f8 ¦c1 82.¦f1 ¦c6? [82...¤e1!
83.¢h1 ¦b1 (83...¦c5 84.¦e1 ¢f2 85.¦e2 ¢e2)
84.¦g1 ¢f2 85.¢h2 ¦b4 86.¦f1 (86.¦g3 ¦h4
87.¦h3 ¤f3) 86...¢f1 87.¢g3 ¢g1 88.¢h3 ¢f2
89.¢h2 ¦h4#]
83.¦a1? [83.¦f8 ¤f4 84.¦g8 ¢f3; 83.¦f7]
83...¤e3 84.¦b1 ¦c2 85.¦e1 ¤g2 86.¦d1 ¤h4
[86...¤h4 87.¦f1 (87.¦d3 ¤f3 88.¦f3) 87...¤f3
88.¦f3 ¢f3] 0–1

22.¤d7 [22.cb5 £f4 23.¢g1 £g3 24.¢f1 £h3
25.¢e1 ¦e8 26.¤e2 £g3 27.¢f1 £f3 28.¢e1 £h1
29.¢f2 £h2 30.¢f1 enz en remise.]
22...£h3 23.¢f2 £h2 [23...£h4 24.¢e2 £g4
25.¢f1 £f4 26.¢g2 £g5 27.¢f2 £h4 28.¢g2 £g5
29.¢h3 £e3 30.¢g2 £g5 31.¢f3 £f5 32.¢g3
£g5 33.£g4 £c1 34.¤f6 ¢f8 35.£d4 £g5 36.¢f2
£f5 het eeuwige probleem met dames. Die blijven
vervelend doen....]
24.¢e3! ¦e8 25.¢d3 ¦d8 26.¤d5 [26.£g4 h5!
27.£d4 bc4 28.¢c4 ¦c8 29.¢b3 en de witte
koning is veilig. 29...£c7? 30.¤e4!]
26...¦d7 27.¢c3 ¦d6? [27...£g3 28.¢c2 (28.£d3
£d3 29.¢d3 bc4 30.¢c4 ¢g7 31.b4) 28...£f2
29.¢b1 £f5 30.¢a1 ¢g7 31.£d4 f6 wit beter.]
28.b3 [28.£d4 ¦e6 29.c5 ¦e2 30.c6 a5 31.£f4
£f4 32.¤f4 ¦e8 en wit gaat voor winst.]
28...a5 29.¦c2 [29.cb5 £e5 30.£d4 ¦d5 31.£e5
¦e5 32.¢c4 ¦e8 33.b6! ¦b8 34.¢b5 f5 35.¦c7 g5
36.b7 ¦b7 37.¦b7 g4 38.¢c4 g3 39.¦e7 h5
40.¢d3 h4 41.¢e2 h3 42.¢f1 en de witte koning
kan de pionnen bedwingen.]
29...£g3 30.£d3 £e1 [30...b4 31.¢d2 £e5]
31.¢b2 bc4 32.bc4 ¦e6? [32...£e8 33.£d4 £d8]
33.£c3 £f1 34.£a5 ¦e1 35.¢a3 h5 36.£c3 ¦e6
37.¦b2 ¦a6 38.¢b4 h4 39.¢c5 £g1 40.£e3 ¦a5
[40...£e3 41.¤e3 ¢g7 (41...¦a5 42.¢c6 ¦h5)
42.¢b5 levert ook geen soelaas op.] 1–0

Salem,A. Saleh(2638)-Rapport,R(2694) [B28]
1.e4 c5 2.¤f3 a6 3.c4 ¤c6 4.d4 cd4 5.¤d4 e5
6.¤f5 [6.¤c2 ¥c5 7.¤c3 d6 8.¥e2 ¤ge7 9.0–0 0–
0]
6...d6 7.¤c3 g6 [7...¥f5 8.ef5 ¤ge7 9.¥g5 £b6
beter voor wit.]
8.¤e3 ¥h6 9.g3 ¤f6 10.¥g2 0–0 11.0–0 [11.h4!?]
11...b5 12.f4 ef4 13.gf4 ¥b7 14.e5! de5 15.fe5
¤d7
[15...£b6 16.ef6 ¥e3 17.¥e3 £e3 18.¦f2 ¦ab8
19.¤d5 £g5 En zwart kan nog behoorlijk
weerstand bieden.]
16.¤g4! ¥c1 [16...¥g7 17.¤h6 ¥h6 18.¥h6 £b6
19.¦f2 ¤ce5 20.¥b7 £b7 21.¥f8 ¦f8 22.cb5 ab5
wit weinig beter.]
17.¦c1 ¤ce5 18.¤e5 (Zie diagram)
Nepomniachtchi,I(2742)-Hou,Yifan(2666)[C65]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤f6 4.d3 ¥c5 5.¥c6
dc6 6.¤bd2 [Opgelet zeker niet: 6.¤e5 en zwart
komt opzetten 6...£d4 7.¥e3 £e5 8.d4 £e4 9.dc5
£g2 10.¦f1 met desastreuze gevolgen voor wit.]
6...0–0 7.£e2 [7.¤c4 ¤d7 8.0–0 ¦e8 9.¥d2 ¥d6]
7...¦e8 8.¤c4 ¤d7 9.¥d2 ¤b6 [9...¥d6 10.0–0–0
b5 11.¤e3 a5 12.¤f5 a4 13.¥g5 f6 14.¥e3 ¤c5
15.g4 ¥e6 16.¢b1 b4 17.g5 b3 18.¦hg1 ba2
19.¢a1 ¥f5 20.ef5 a3 21.b3 ¤a6 22.c3 ¥f8
23.¤d2 fg5 24.¦g5 ¤c5 25.¦g3 e4 26.¥c5 ¥c5
Na 18.¤e5
27.¤e4 ¥d6 28.¦h3 ¥e5 29.d4 ¥f6 30.¦g1 ¦b8
31.¢a2 ¥h4 32.¦g4 £d5 33.c4 1–0 (33)
(Een belangrijk moment in de partij. Vereist wel Caruana,F (2794)-Nakamura,H (2790) Moscow
enige berekening.)
2016]
[18.¥b7? £b6 19.¦f2 £b7 20.¤d5 (20.¤e5 ¤e5 10.¤a5 £e7 11.a3 ¥d6 12.h4 ¤a4 13.h5 £f8
21.¤d5) 20...¤g4 en zwart licht beter.]
[13...¤b2 14.a4 b6 15.¤b3 b5 16.ab5 cb5 17.h6
18...¥g2 19.¤d7 ¥f1 20.¢f1! £h4 21.¤f8 £h2 g6 en zwart iets beter.]
[21...¦f8 22.cb5 (22.¦c2 £c4 23.¦e2 £h4 24.£e1 14.¤c4 [14.b3 ¤c5 15.h6]
£h3 25.¢g1 f5 26.£d2) 22...£h2 en zwart heeft 14...b5 15.¤d6 cd6 16.b3 ¤c5 17.¤h4 ¤e6
iets compensatie voor het stuk.]
18.¤f5 c5 19.0–0 [19.h6 g6 20.¤e3 gelijk.]
19...¤f4 20.£f3 g6 21.g3!? [21.¤g3 £h6 22.¥f4
ef4 23.¤e2 g5]
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21...¥f5! [21...gf5 22.gf4 fe4 23.£e4 (23.de4)
23...¦b8 24.¢h2 ¥b7 25.£f5 f6]
22.gf4 ¥d7 23.¢h2 f6 24.¦g1 ¢f7 25.¦g3 £e7
26.¦ag1 ¦g8 27.¦1g2 ¦h8 28.¢g1 ¦ag8 29.b4
c4 [29...ef4 30.£f4 cb4 31.¥b4 £e5 32.£d2 g5 wit
iets beter]
30.¥e3 ¥c6 31.¦h2 a6 32.¢f1 £e8 [32...ef4
33.¥f4 cd3 (33...£e6) 34.cd3 £e6 gelijk.]
33.¦h4 £e7 [33...£e6 34.¦gh3 g5 35.fg5 ¢e7
36.£f6 £f6 37.gf6 ¢f6 38.d4 en wit heeft nog enig
voordeel.]
34.fe5 de5 35.d4! [35.¥g5 cd3 36.cd3 £d6
37.¢e2 ¦f8?!]
35...ed4 36.¥g5! ¦f8 37.¦f4 ¢e6(Zie diagram)

10.0–0–0 ¥e7 11.g4 dc4 12.¥c4 e5 13.g5! ef4
14.gf6 ¥f6 15.¤d5 ¤e7 16.¤f6 gf6 17.¦hg1]
7.£c2 c5 8.cd5 [8.dc5 ¤c5 9.¥e2 dc4 10.¥c4 a6
11.a4 £a5 12.0–0 b6]
8...¤d5 9.¤d5 ed5 10.¥d3 £a5 11.£c3 £b6
12.a3 cd4 [12...c4!? 13.¥b1 (13.¥c2 ¤f6)
13...¤f6]
13.£d4 ¤c5 14.¥c2 £b5 15.¥e5 f6 16.¥g3 £c4
17.¦c1 [17.£c4 dc4 geeft een gelijke stelling.]
17...£d4? 18.¤d4 a5 19.¤b5 [(Meteen wordt
duidelijk dat er iets hapert aan de zwarte stelling.)]
19...¦d8 20.¤c7 ¦a7 21.¦d1 ¢f7 22.¤d5 b5
23.0–0 ¥f8 [23...g6 24.¤e7 ¢e7 25.¦d8 ¢d8 en
wit blijft duidelijk beter.]
24.¥h7 g5 25.h4 ¥e6 26.e4 gh4 [26...¢g7 27.¥f5
¥f5 28.ef5 wit beter.]
27.¥h4 ¥d5 28.¦d5 ¦d5 29.ed5 ¤a4 30.¦c1 ¦d7
[30...¤b2 31.¦c6 ¥g7 (31...¥e7 32.d6 ¥d8
33.¥f5) 32.d6!! de pion en het loperpaar van wit
zijn te sterk.]
31.¦c6! ¦d5 32.¦f6 ¢g7 33.¥c2 ¤b2 34.¦g6
[34.¦b6– ¥d6 35.¦b7 ¢f8 36.g3]
34...¢f7± 35.¦f6 ¢g7 36.¦b6 ¥c5? [36...¥d6
37.¦b7 ¢f8 38.¥f6 (38.¥b3 ¤c4) 38...¤d3 39.g3
Na 37... ¢e6
(39.¢f1) 39...a4 wit veel beter.]
(Zal de vlucht van de koning het beloofde land 37.¦b7 ¢f8 38.¥g6 ¥d4?? (Zie diagram)
opleveren?)]
[37...¢e8 38.¥f6 £d6 39.hg6 hg6 40.¦g6 ¦h1
41.¢g2 ¦h7 42.£g3 ¦hf7 en wit naar winst.;
37...¢g8 38.¥f6 ¦f6 39.¦f6 ¥e8 40.£f5 is een
totale ramp.]
38.£g4! ¢d6
[38...¢e5 39.¦f5 gf5 40.£f5 ¢d6 41.¥f4 geen
commentaar.]
39.e5! ¢c7 [(Zal de vlucht van de koning het
Wit maakt het af!
beloofde land opleveren?)]
[39...£e5 40.¦d4 ¢e7 41.¦e3; 39...¢e5 40.£e2
(Er volgt een mooi einde.)
(40.¦d4 fg5 41.¦e3) ]
39.¥e7 ¢g8 40.¥f6!! [40.¥f6 ¥f6 41.¥f7] 1–0
40.¥f6 ¦f6 [40...£d7 41.hg6 h5 42.£d7 ¢d7
43.¦d4 ¢c8 als dat niet duidelijk is...]
41.ef6 £f7 [41...£d6 42.f7]
42.¦d4 £f6 43.£f4 £f4 44.¦f4 gh5 [(Zwart heeft
het er nog redelijk vanaf gebracht, maar mag toch
opgeven.)]
45.¦g7 ¢b6 46.¦f6 h4 47.¦h6 ¦d8 48.¦f7 h3
49.¦ff6 1–0
Svidler,Peter (2749)Adams,Mic(2736) [D37]
1.c4 e6 2.¤c3 d5 3.d4 ¤f6 4.¤f3 ¥e7 5.¥f4 0–0
6.e3 ¤bd7 [6...c5 7.dc5 ¥c5 8.£c2 ¤c6 9.a3 £a5

Dit zijn de eerste 4 ronden. Er volgen nog 5 in een
volgende aflevering.
Ondertussen meld ik met groot genoegen dat Yifan
Hou het GM toernooi van Biel gewonnen heeft met
een TPR van 2810, 5 winst tegen 1 verlies en 6.5/9,
een halfje voor op Bacrot die ze verslagen heeft, en
een vol punt op Harikrishna, haar enig verlies.

SCHITTEREND
Ha.Cé
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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
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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
Xavier De Cocklaan 9 (Kortrijkse Steenweg) – 9831 Deurle
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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