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CAÏSSA – JAARGANG 53 – Nr. 12 – 30 – 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 :
-woensdag namiddag van 14.00 tot ??
- vrijdagavond (clubavond) van 19.30 tot 03.00 uur
- zaterdagnamiddag (clubnamiddag) van 13.30 tot 21.00 uur
-zondagmorgen (SEC-lessen) van 09.00 tot 13.00 uur
-zondag (interclub) van 13.00 uur tot 24.00 uur

SOC&CUL ORGANISEERT
ZAT 08/09 : CLUBDAG
ZAT 22/09 : LAMGODS DOOR GUNTER
WO 31/10 : HALLOWEEN SPELLETJESAVOND
ZAT 01/12 : KAAS- EN BIERAVOND
VOORJAAR 2019: KAARTAVOND EN KWIS
NIEUWS VAN DE TOERNOOICOMMISSIE

Reglement Clubkampioenschap 2018-2019
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
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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
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 twaalf 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 2018. De kampioen van de B-, C-, D,
E-reeks van het clubkampioenschap 2017-2018 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 1997 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 13 oktober 2018. Alle paringen zullen worden gepubliceerd in het
clubblad Caïssa en uiteraard ook op onze website.
De 11 vaste speeldata zijn als volgt vastgelegd: 13 oktober, 3 en 24 november, 8 december, 12 en 26 januari,
16 februari, 2 en 23 maart, 13 april, en laatste ronde op 4 mei. Alles zal hoe dan ook in het werk gesteld
worden om het clubkampioenschap vóór eind juni 2019 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!
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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.
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 30/06/2019
komen niet meer in aanmerking voor het volgende Eloklassement. Niet-gespeelde partijen eindigen na
01/08/2019 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 (marc.vanson@proximus.be). Het uiterste tijdstip voor inschrijven is zaterdag 29 september
2018 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
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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
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 van de toernooileiding
Marc VanSon: 0477/691915
Indien de toernooileider niet te bereiken blijkt, kan men op vrijdagavond de schaakclub verwittigen via het
nummer 0495/185377.

Alain Mauquoy voor de Toernooicommissie

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
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marc.vanson@proximus.be

REGLEMENT LIGAKAMPIOENSCHAPPEN 2018-2019
1.Het toernooi wordt gespeeld in het clublokaal van de Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez, Schaakhuis Caïssa,
Abrahamstraat 46 te 9000 Gent.
Speeldagen: Vrijdag 26 okt, 16 nov, 14 dec, 1 feb, 22 feb, 15 mrt en 29 mrt.
2. De Toernooileider start de partijen om 20.00u stipt.
3. De totale bedenktijd bedraagt 1u30 + 30 seconden per zet vanaf zet 1.
4. Notatie is verplicht tijdens de hele partij.
5. Er wordt gespeeld volgens de recentste FIDE-reglementen, (juli 2017), met uitzondering van de regel in verband met
het te laat komen aan het bord. 1 uur te laat komen = verlies partij.
6. 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
2-de vergrijp: 10 minuten straftijd op de klok (vermindering van de eigen tijd)
3-de vergrijp (en andere): verlies van de partij (cumulatief over het hele toernooi, dus niet noodzakelijk tijdens
dezelfde partij).
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 enkelrondig volledig toernooi gespeeld, in de Open reeks worden 7 ronden
Zwitsers gespeeld.
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. Het is mogelijk om tweemaal een bye te bekomen (= ½ punt) bij een op voorhand aangekondigde afwezigheid en
dit tot en met ronde 4. Dit is enkel geldig in het Open Toernooi.
13. Bij gelijk eindigen wordt de rangvolgorde bepaald volgens:
- Gesloten Reeks: 1.Onderling resultaat, 2.Sonneborn-Berger en 3.Aantal overwinningen.
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- 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.
14. Het inschrijvingsrecht bedraagt € 25, waarvan € 10 waarborg.
15. 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 31/12/1998) en de eerste senior (°voor 01/01/1958) 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.
16. 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
17. Vooraf spelen wordt toegestaan na akkoord van de tegenstander EN de wedstrijdleider.
18. 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.
19. Inschrijvingen: via mail naar Marc VanSon marc.vanson@proximus.be of via onze website www.kgsrl.be. De 1-ste
ronde kan men inschrijven in het lokaal tussen 19u30 en 20u00.
Contactgegevens Marc VanSon: GSM 0477 69 19 15.
Gelieve ook dit nummer te gebruiken als men de KGSRL wenst te contacteren (bv. bij afwezigheid).
Indien de toernooileider niet te bereiken blijkt, kan men op vrijdagavond de schaakclub verwittigen via het nummer
0495/185377.
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KOMENDE ACTIVITEITEN
VRIJDAG 31 AUGUSTUS
STROPPENTOERNOOI SPEELDAG 6
AANMELDEN TOT 20 uur 30
ZATERDAG 1 SEPTEMBER
DE ZATERDAGEN VAN DE KGRL
AANMELDEN TOT 14 uur 15
VRIJDAG 7 SEPTEMBER
STROPPENTOERNOOI SPEELDAG 7
AANMELDEN TOT 20 uur 30

9

VRIJDAG 14 SEPTEMBER
BLITZCRITERIUM SPEELDAG 1
AANMELDEN TOT 20 uur 30
ZATERDAG 15 SEPTEMBER
DE ZATERDAGEN VAN DE KGRL
AANMELDEN TOT 14 uur 15
VRIJDAG 21 SEPTEMBER
THEMA-RAPID SPEELDAG 1
AANMELDEN TOT 20 uur 30

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. Els Baekelandt
bond de eerste en de tweede ronde een 2100’er aan haar zegekar om er vervolgens in ronde 3 een remise tegen
te halen!!

STROPPENTOERNOOI SPEELDAG 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10

Voornaam NAAM
Andreï TARASSIOUK
Johnny SCHALKX
Alain MAUQUOY
Frederik ROELS

ELO Punten Partijen Tijd Stroppunten
1874
4.0
5
74
10
2181
3.5
5
65
5,33
2039
3.5
5
67
5,33
1863
3.5
5
72
5,33

Ruben DE VLEESCHAUWER
Gaëtan MEIGNEN
Thomas DESMYTER
Cedric COMHAIRE
Yves BAETEN
Wouter NINCLAUS
Emilien PETIT
Marc CORNELIS

1809
1680
1918
1847
1705
1643
1461
1519

3.0
3.0
2.5
2.5
2.5
2.0
2.0
1.5

5
5
5
5
5
5
5
5

70
74
68
68
73
72
73
73

2,5
2,5
0,33
0,33
0,33

13 Koen DELOOF
14 Marc PANNECOUCKE

1716
1255

1.0
0.5

5
5

69
75

STROPPENTOERNOOI SPEELDAG 4
1
2
3
4
5

Voornaam NAAM
Johnny SCHALKX
Valère DE BUCK
Andreï TARASSIOUK
Dennis VAN VLIET
Johan GOORMACHTIGH

ELO Punten Partijen Tijd Stroppunten
2181
4.5
5
61
10
1946
4.0
5
72
6
1874
4.0
5
71
6
2086
3.5
5
62
4
2185
3.0
5
66
1,5

6 Thomas DESMYTER

1918

3.0

5

69

1,5

7 Kristof KEGELS

1865

3.0

5

69

1,5

8 Hannes DE GEEST

1719

3.0

5

71

1,5

1863
1716
1643
1461
1680
1519
1317
1255

2.0
1.0
2.0
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0

5
5
5
5
5
5
5
5

68
72
72
72
71
71
75
75

9
10
11
12
13
14
15
16

Frederik ROELS
Koen DELOOF
Wouter NINCLAUS
Emilien PETIT
Gaëtan MEIGNEN
Marc CORNELIS
Anton BURGDORFFER
Marc PANNECOUCKE

STROPPENTOERNOOI SPEELDAG 5
1
2
3
4
5

ELO Punten Partijen Tijd Stroppunten
2185
4.5
5
62
10
1863
4.0
5
69
7
1705
3.5
5
69
5
1643
3.0
5
69
2
1716
3.0
5
68
2

6 Gaëtan MEIGNEN

1680

3.0

5

72

7 Johnny SCHALKX
8 Alain MAUQUOY

2181
2039

3.0

5

3.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.0
1.0

5
5
5
5
5
4
5
4

51
71

9
10
11
12
13
14
15
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Voornaam NAAM
Johan GOORMACHTIGH
Frederik ROELS
Yves BAETEN
Wouter NINCLAUS
Koen DELOOF

Emilien PETIT
Marc CORNELIS
Jonathan CREMERS
Marc PANNECOUCKE
Maxime CARAMIN
Arent LISON
Benoît ANGELET

1461
1519
1460
1255
1500
1500
1500

75
75
75
75
73
75
75

2
2
2

ZOMERRAPID SPEELDAG 2
Ronde 4
Voornaam NAAM
Etienne VAN LEEUWEN
Kobe VANHOUCKE
Hannes DE GEEST
Sergey DUTCHUK
Koen DELOOF
Diana MUSABAYEVA
Pieter DEVOLDER
Jonathan CREMERS
Philip TRAEST
Daan PHLIPS
Leen DELEU
Luc VAN HOECKE
Kristof KEGELS
Els BAEKELANDT
Seppe PYNKET
Karen DELEU
Merlijn VAN VOLSEM

ELO
2019
1427
1710
1944
1716
1358
1731
1460
1439
1331
1290
2000
1865
1615
NG
1423
NG

-

Voornaam NAAM
Peter ADRIAENS
Herman VAN DE WYNKELE
Valère DE BUCK
Floris POULEYN
Rudy VAN DE WYNKELE
Gaëtan MEIGNEN
Maxim MUSABAYEV
Jan REMUE
Filip VAN DORPE
Alain MAUQUOY
Wim VERSPORTEN
Marc PANNECOUCKE
Ellen DELEU
Alexander TRAEST
Hannes DE FRÉ
Julian VICTOR
Maxim SLEYPEN

ELO
1991
2017
1971
1360
1937
1680
NG
NG
1563
2039
2018
1255
1262
1199
1611
NG
1371

0,5
0
1
1
0
0,5
0,5
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0,5

-

0,5
1
0
0
1
0,5
0,5
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0,5

Ronde 5
Voornaam NAAM
Peter ADRIAENS
Herman VAN DE WYNKELE
Rudy VAN DE WYNKELE
Valère DE BUCK
Gaëtan MEIGNEN
Floris POULEYN
Maxim MUSABAYEV
Pieter DEVOLDER
Alain MAUQUOY
Wim VERSPORTEN
Hannes DE FRÉ
Julian VICTOR
Filip VAN DORPE
Maxim SLEYPEN
Marc PANNECOUCKE
Alexander TRAEST
Ellen DELEU
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ELO
1991
2017
1937
1971
1680
1360
NG
1731
2039
2018
1611
NG
1563
1371
1255
1199
1262

-

Voornaam NAAM
Sergey DUTCHUK
Etienne VAN LEEUWEN
Hannes DE GEEST
Diana MUSABAYEVA
Philip TRAEST
Kobe VANHOUCKE
Jan REMUE
Koen DELOOF
Els BAEKELANDT
Jonathan CREMERS
Luc VAN HOECKE
Kristof KEGELS
Merlijn VAN VOLSEM
Daan PHLIPS
Karen DELEU
Leen DELEU
Seppe PYNKET

ELO
1944
2019
1710
1358
1439
1427
NG
1716
1615
1460
2000
1865
NG
1331
1423
1290
NG

1
0
0,5
1
1
0
0
1
0,5
1
0
0
0
0
0
0
1

-

0
1
0,5
0
0
1
1
0
0,5
0
1
1
1
1
1
1
0

Ronde 6
Voornaam NAAM
Hannes DE GEEST
Etienne VAN LEEUWEN
Sergey DUTCHUK
Jan REMUE
Kobe VANHOUCKE
Luc VAN HOECKE
Philip TRAEST
Kristof KEGELS
Diana MUSABAYEVA
Daan PHLIPS
Els BAEKELANDT
Merlijn VAN VOLSEM
Karen DELEU
Jonathan CREMERS
Leen DELEU
Alexander TRAEST
Seppe PYNKET

ELO
1710
2019
1944
NG
1427
2000
1439
1865
1358
1331
1615
NG
1423
1460
1290
1199
NG

-

Voornaam NAAM
Peter ADRIAENS
Rudy VAN DE WYNKELE
Herman VAN DE WYNKELE
Valère DE BUCK
Gaëtan MEIGNEN
Pieter DEVOLDER
Wim VERSPORTEN
Floris POULEYN
Alain MAUQUOY
Koen DELOOF
Maxim MUSABAYEV
Hannes DE FRÉ
Ellen DELEU
Julian VICTOR
Maxim SLEYPEN
Filip VAN DORPE
Marc PANNECOUCKE

ELO
1991
1937
2017
1971
1680
1731
2018
1360
2039
1716
NG
1611
1262
NG
1371
1563
1255

0,5
1
0
0
0
1
1
1
0,5
1
0,5
0,5
0
0,5
1
1
1

-

0,5
0
1
1
1
0
0
0
0,5
0
0,5
0,5
1
0,5
0
0
0

ZOMERRAPID SPEELDAG 3
Ronde 7
Voornaam NAAM
Valère DE BUCK
Gaëtan MEIGNEN
Herman VAN DE WYNKELE
Kobe VANHOUCKE
Jan REMUE
Andreï TARASSIOUK
Pieter DEVOLDER
Wim VERSPORTEN
Floris POULEYN
Koen DELOOF
Loic RAEMDONCK
Maxim SLEYPEN
Marc PANNECOUCKE

ELO
1971
1680
2017
1427
NG
1874
1731
2018
1360
1716
NG
1371
1255

-

Voornaam NAAM
Etienne VAN LEEUWEN
Hannes DE GEEST
Rudy VAN DE WYNKELE
Luc VAN HOECKE
Sergey DUTCHUK
Philip TRAEST
Daan PHLIPS
Milan VAN DE VYVER
Julian VICTOR
Jonathan CREMERS
Alexander TRAEST
Filip VAN DORPE

ELO
2019
1710
1937
2000
1944
1439
1331
NG
NG
1460
1199
1563

0,5 - 0,5
0,5 - 0,5
0 - 1
0,5 - 0,5
0 - 1
1 - 0
1 - 0
1 - 0
1 - 0
1 - 0
0 - 1
1 - 0
BYE

Ronde 8
Voornaam NAAM
Etienne VAN LEEUWEN
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ELO
Voornaam NAAM
2019 - Hannes DE GEEST

ELO
1710

0 - 1

Rudy VAN DE WYNKELE
Herman VAN DE WYNKELE
Sergei DUTCHUK
Pieter DEVOLDER
Luc VAN HOECKE
Philip TRAEST
Daan PHLIPS
Alexander TRAEST
Milan VAN DE VYVER
Julian VICTOR
Marc PANNECOUCKE
Filip VAN DORPE

1937
2017
1944
1731
2000
1439
1331
1199
NG
NG
1255
1563

-

Valère DE BUCK
Gaëtan MEIGNEN
Andreï TARASSIOUK
Kobe VANHOUCKE
Wim VERSPORTEN
Floris POULEYN
Jan REMUE
Koen DELOOF
Jonathan CREMERS
Maxim SLEYPEN
Loic RAEMDONCK

1971
1680
1874
1427
2018
1360
NG
1716
1460
1371
NG

1 - 0
1 - 0
0 - 1
1 - 0
0 - 1
0 - 1
0 - 1
1 - 0
0,5 - 0,5
1 - 0
1 - 0
BYE

Ronde 9
Voornaam NAAM
Andreï TARASSIOUK
Gaëtan MEIGNEN
Hannes DE GEEST
Valère DE BUCK
Wim VERSPORTEN
Floris POULEYN
Philip TRAEST
Kobe VANHOUCKE
Koen DELOOF
Julian VICTOR
Jonathan CREMERS
Filip VAN DORPE
Loic RAEMDONCK

ELO
1874
1680
1710
1971
2018
1360
1439
1427
1716
NG
1460
1563
NG

-

Voornaam NAAM
Etienne VAN LEEUWEN
Rudy VAN DE WYNKELE
Pieter DEVOLDER
Herman VAN DE WYNKELE
Sergei DUTCHUK
Jan REMUE
Luc VAN HOECKE
Alexander TRAEST
Milan VAN DE VYVER
Daan PHLIPS
Maxim SLEYPEN
Marc PANNECOUCKE

ELO
2019
1937
1731
2017
1944
NG
2000
1199
NG
1331
1371
1255

1 - 0
0 - 1
0 - 1
0,5 - 0,5
0 - 1
0,5 - 0,5
0 - 1
1 - 0
1 - 0
1 - 0
1 - 0
0 - 1FF
BYE

Eindklassement na ronde 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14

Voornaam NAAM
Rudy VAN DE WYNKELE
Andreï TARASSIOUK
Etienne VAN LEEUWEN
Hannes DE GEEST
Herman VAN DE WYNKELE
Pieter DEVOLDER
Peter ADRIAENS
Valère DE BUCK
Sergei DUTCHUK
Gaëtan MEIGNEN
Kobe VANHOUCKE

ELO
1929
1874
2022
1719
2043
1739
2027
1971
1944
1707
1427

Punten
6.5
6.0
5.5
5.5
5.5
5.5
5.0
5.0
5.0
4.5
4.5

Partijen
9
6
9
9
9
9
6
9
9
9
9

Toernooiprestatie
1917
2538
1934
1866
1908
1656
2060
1832
1851
1684
1650

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Jan REMUE
Floris POULEYN
Luc VAN HOECKE
Wim VERSPORTEN
Koen DELOOF
Julian VICTOR
Philip TRAEST
Kristof KEGELS
Jonathan CREMERS
Alexander TRAEST
Marc PANNECOUCKE
Milan VAN DE VYVER
Diana MUSABAYEVA
Daan PHLIPS
Frederik VAN PARYS
Maxim MUSABAYEV
Els BAEKELANDT
Alain MAUQUOY
Merlijn VAN VOLSEM
Ellen DELEU
Leen DELEU
Dago VAN PARYS
Hannes DE FRÉ
Maxim SLEYPEN
Filip VAN DORPE
Loic RAEMDONCK
Karen DELEU
Seppe PYNKET

NG
1360
2000
2018
1718
1377
1387
1865
1391
1199
1206
NG
1384
1331
1801
NG
1615
2039
NG
1262
1290
NG
1611
1371
1563
NG
1423
NG

4.5
4.5
4.5
4.0
3.5
3.5
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.5
2.5
2.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.0
1.0

9
9
6
6
9
6
9
3
9
6
9
6
6
9
3
6
3
3
3
3
3
3
3
6
8
6
3
3

1481
1429
1887
1861
1453
1507
1491
2265
1274
1379
1024
1675
1569
1287
1749
1059
1614
1772
1648
1448
1553
1023
1481
1127
983
767
1171
1249

VARIA
NIEUWS VAN DE BAR 15 augustus 2018
Sinds een jaar hebben wij een nieuw kassa systeem in de club, deze wordt geleverd door Le Credit Sportif.
Het is een simpel en gebruiksvriendelijk systeem. De ervaring met het nieuwe systeem is positief. Het heeft
zeker een aantal van de problemen met de vroegere barkaarten opgelost.
We willen graag ook de volgende stap nemen. De clubkaart. Dit is een kaart waarmee de consummaties
kunnen betaald worden via een pre-pay kaart. Zonder dat er telkens geld moet boven gehaald worden.
Enkele testpersonen gebruiken deze kaart al enige tijd met succes. We zouden met dit systeem vanaf 1
september willen starten voor alle leden.
Hieronder kan je de werking hiervan vinden en tevens de nieuwe richtlijnen voor de andere manieren van
betalen.
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Betalingen aan de bar
Een transactie kan op de volgend manieren betaald worden.
-

-

-

Cash : iedereen kan blijven betalen met cash. Elek bestelling moet men dan direct afrekenen. Deze
methode van betaling is voor iedereen het meest omslachtige.
Op BON zetten. Dit is hetzelfde als de oude barkaarten. Er zal een BON geopend worden op uw
naam en alle bestelde transacties zullen op die bon gezet worden. Deze BON moet afgerekend
worden (Cash of via PIN) op het einde van de avond. Ten laatste bij het eerstvolgende bezoek aan de
club.
OPM:
o Er kan aan een lid met een openstaande bon geweigerd worden om nog verder transacties op
de BON te zetten tot het openstaande saldo is vereffend.
o Een BON kan ook betaald worden via de clubkaart. Echter is dit niet de bedoeling.
o Er kan steeds een ticket gevraagd worden van de transacties die op de bon staan. Dit kan op
gelijk welk moment gevraagd worden aan de bar.
o Klachten of opmerkingen over de translaties op de BON moeten 24 uur na het maken van de
transacties gemeld worden. Per mail aan XXXXXX@YYYY.ZZ. Alle transacties op de bon
worden nadien als definitief beschouwd worden en moeten betaald worden door de eigenaar
van de BON. De beste manier om discussies te vermijden is elke openstaande BON te
vereffenen op het einde van de avond.
Betalen met PIN. Elke betaling kan gebeuren via een backcontact kaart terminal. Dit kan zowel via de
chip als contactloos. Een betaling met PIN kan zowel een bestelling zijn, het afrekenen van een bon
of het opladen van de clubkaart (zie verder).
OPM :
o Er is een vast kost verbonden per transactie. Het is dus nadelig voor de club indien elke
transactie afzonderlijk per PIN betaald zou worden. Initieel is er geen minimaal bedrag. Mocht
dit later blijken niet haalbaar te zijn, door teveel kleine betalingen via PIN, kan deze regel
gewijzigd worden.
Betalen via de clubkaart :

Clubkaart :
-

-

Dit is een kaart met RFID tag die gekoppeld is aan een digitale portefeuille. Het geld staat dus NIET
op de kaart.
Een kaart kan aangevraagd worden door alle leden van de KGSRL. De eerste kaart is gratis. Voor
een vervangende kaart zal een vergoeding gevraagd worden.
Vooraleer er een betaling kan gebeuren moet er geld op de bijhorende rekening staan. Opladen van
de kaart kan enkel in de club gebeuren. Dit kan via Cash of PIN.
Bij een Clubcard betaling heb je geen pincode nodig. Om af te rekenen wordt de Clubcard op de
kaartlezer gelegd, dat is alles. Als er onvoldoende saldo op de kaart staat kan de betaling omgezet
worden in een PIN betaling, een contant geld betaling of een betaling met een andere Clubcard.
Alle transacties kunnen via een APP gevolgd worden op smartphone.
Op alle transacties die betaald worden met de clubkaart is een bonus.

Aanvraag van de kaart :
-
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Dit kan gebeuren per mail : XXXXXX@YYYY.ZZ
De eerste kaart is gratis. Vervangkaarten kosten 5 EUR/stuk.
Na het aanmaken van de kaart krijgt de kaarteigenaar een mail met de gegevens om in te loggen op
het systeem. Via dit systeem kunnen alle transacties gevolgd worden.
Het clubkaart zal kort daarop beschikbaar zijn in de club aan de bar.

Hoe kan ik saldo laden op mijn Clubcard?
Dat kan aan de bar in de kantine Je betaal je met je PIN-pas of Cash en wordt het bedrag direct op je
Clubcard gezet.
Kan er saldo worden teruggestort of uitgekeerd?
Saldo wat op de Clubcard staat kan worden teruggestort op een bankrekening Stuur een e-mail naar
XXXXXX@YYYY.ZZ met al je gegevens, pasnummer en banknummer.
Een tegoed op de clubkaart kan ook terugbetaald worden aan de bar. Dit is echter een gunstmaatregel geen
verplichting van vzw Caissa om dit te doen. De beslissing zal o.a. afhangen van de cash geldtoestand aan de
bar op dat moment.
Hoe weet ik wat mijn actuele saldo is?
Je kan bij elke transactie een bonnetje vragen. Op de bon staan de consumpties en het actuele saldo. Je
kunt degene achter de bar ook vragen om op “Saldo” te drukken en de pas op de paslezer leggen. Het saldo
wordt dan getoond.
Een andere mogelijkheid is inloggen op www.mijnkniponline.nl Deze site is te bereiken via elke mobiele
telefoon, tablet of computer. Op deze site kan je je saldo en gebruikte consumpties inzien of gegevens
wijzigen. Bovendien is het mogelijk om:



Rekeningen te koppelen, d.w.z. dat b.v. alle gezinsleden vanuit dezelfde rekening betalen;
Log-ins koppelen, de rekeningen blijven apart maar de bestedingen kunnen wel worden ingezien
vanuit 1 log-in (misschien handig als je wilt weten wat je kinderen zoal aan de bar kopen).

Wat moet ik doen bij diefstal of vermissing en ben ik dan mijn saldo kwijt?
Blokkeer je Clubcard zo snel mogelijk. Na inloggen op www.mijnkniponline. kan je onder de menuoptie
‘Blokkeren’ meteen de desbetreffende clubcard blokkeren. Het saldo blijft gewoon op de server staan maar
snel blokkeren is wel van belang omdat de vinder misbruik zou kunnen maken van je Clubcard.
Wat moet ik doen indien mijn Clubcard niet werkt?
In dat geval stuur je een email naar XXXXXX@YYYY.ZZ
Hoe kom ik aan een nieuwe Clubcard?
Een nieuw pas kan aangevraagd worden bij XXXXXX@YYYY.ZZ Een nieuwe pas kost 5 euro. De nieuwe
pas zal automatisch worden geactiveerd.
Kunnen niet-leden (bijvoorbeeld ouders) ook een Clubcard aanvragen?
Ja dat kan d.m.v. een verzoek per email naar clubcard@.....nl.De aanvraag zal vervolgens door NAAM CLUB
worden beoordeeld.
Hoe zit het met de Clubcard voor minderjarige leden?
Voor ouders van minderjarige leden bestaat de mogelijkheid om het saldobeheer over de Clubcard voor hun
kind te voeren. Hiermee kun je de uitgaven limiteren.
Bonus bij gebruik van clubkaart.
Er is geen directe korting met de clubkaart. Op alle gemaakte transacties binnen één jaar zal er een % van
het totaal bedrag bijgezet worden op de kaart.
Het totaal bedrag is exclusief :
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De bedragen die afgehaald zijn van de clubkaart. Cash of via overschrijving.
Alle betalingen van bonnen.
Alle bedragen die op de kaart gezet zijn als “drankbonnetjes” voor medewerkers tijdens activiteiten in
de club (bv toernooien)

Het juiste % van de bonus zal elke jaar worden geëvalueerd voor het komende jaar. En gepubliceerd worden
in het clubblad.
Voor de periode 1/9/2018-31/12/2018 is dit vastgelegd op 2,5%

HET HOEKJE VAN DE ARBITER
In een toernooi kan men een afwezigheid melden aan de verantwoordelijke. Een eenmalige bye
krijgt men als het aantal deelnemers oneven is. In een toernooi kan men slechts een bye krijgen
tenzij er manueel gepaard wordt en de verantwoordelijke zeer verstrooid is.
INHOUDSOPGAVE
Bladzijde
Bladzijde
Bladzijde
Bladzijde
Bladzijde
Bladzijde

1 - 9 Bestuursnieuws
9 – 10 Komende activiteiten
11 - 13 Afgelopen activiteiten
14 - 21 Kalender, geboortedata, Gunter’s hoekje, varia
22 - 23 Schaak in de rest van de wereld
24 Publiciteit Stadscafé

Kalender Augustus 2018
Vr 31 20u30

Stroppentoernooi Speeldag 6

Schaakhuis Caïssa

Kalender September 2018
Za

01

14u15 De Zaterdagen van de KGSRL
ste

Zo 02 13u15 26
Wo
Vr

05 14u00
07 20u30

Za 08
Wo
Vr
Za
Wo
Vr
Za
Wo
Vr
Za

12
14
15
19
21
22

14u00
20u30
14u15
14u00
20u30
14u15

26 14u00
28 20u30
29 14u15

Edgard Colle Toernooi

Schaakhuis Caïssa

Wachtebeke

Gunter geeft les
Stroppentoernooi Speeldag 7

Schaakhuis Caïssa
Schaakhuis Caïssa

CLUBDAG

Schaakhuis Caïssa

Gunter geeft les
Blitzcriterium Speeldag 1
De Zaterdagen van de KGSRL
Gunter geeft les
Thema Rapid 1
De Zaterdagen van de KGSRL

Schaakhuis Caïssa
Schaakhuis Caïssa
Schaakhuis Caïssa
Schaakhuis Caïssa
Schaakhuis Caïssa
Schaakhuis Caïssa

Lam Gods presentatie

Schaakhuis Caïssa

Gunter geeft les
Blitzcriterium Speeldag 2
De Zaterdagen van de KGSRL

Schaakhuis Caïssa
Schaakhuis Caïssa
Schaakhuis Caïssa

Het uiterste tijdstip voor inschrijven is zaterdag 29 september 2018 vóór 24.00 uur!!!!
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Einschreibegebühr / Droits d’inscription / Deelnamekost
Erwachsene / Adulte / Volwassene: 20€
Jugendliche -20, Senioren +65 & IM: 15€
Jeunes, Senior & IM: 15€
Jeugd, Senior & IM: 15€
GM & WGM: gratis / gratuit
Bei Bezahlung vor dem 8. September wird ein Nachlass von 2€
gewährt.
Une remise de 2€ est accordée pour le payement avant le 08
septembre.
Bij betaling voor 8 september wordt een korting van 2€
toegekend.
Die Einschreibegebühr kann auf das Konto des SVDB
überwiesen werden oder am Spieltag vor Ort bezahlt werden
Les inscriptions se font par virement sur le compte du SVDB avec
mention du nom et du matricule ou sur place.
De deelnamekost kan op de bankrekening van de SVDB of de
dag zelf betaald worden.
KONTO / COMPTE / REKENINGNR. SVDB:
BE92 3480 3346 0923 BIC: BBRUBEBB
Preisgeld / Prix / Prijs: 1.825,00 €

1. 400,00 €
2. 250,00 €
3. 150,00 €
4. 100,00 €
5. 75,00 €
6. 50,00 €
U 2200, U 2000, U 1800, U 1600, U 1400
Beste Dame / Meilleure Femme / Senior +65/ Jund -20
1. 60,00 € - 2. 40,00 €
sowie ein Plakette für den Turniersieger und den 1. Platz von
jeder Kategorie.
ainsi qu’une coupe pour le vainqueur du tournoi et le 1er de
chaque catégorie.
en een beker voor de winnaar van het toernooi en voor de eerste
van iedere categorie.

20

9 Runden 10 Min. / Spieler+ 5“ pro Zug
9 Rondes 10 Min. / Joueurs+ 5“ par coup
9 Ronden 10 Min. / Speler + 5“ per zet
FIDE REGEL
Start / Début / Start
10h45
Preisverteilung / Remise des prix / Prijsuitdeling
18h00
Anmeldung / Inscriptions / Inschrijving
bis / jusqu’à 10h30
INFO SVDB
Yannick Dorr
yannick.dorr@skynet.be
Tel:087/65.24.87/GSM 0479/44.43.69
Nur 10 Minuten zu Fuß vom Bahnhof
Que 10 minutes à pied de la gare
Maar 10 minuten te voet van het station

Spielort / Local de jeu / Speelzaal
SVDB
(K.S.K. Rochade Eupen-Kelmis)
Kehrweg 11 – 4700 Eupen (B)

Mit der freundlichen Unterstützung von
Avec le soutien généreux de
Met vriendelijke steun van

IN MEMORIAM
Ronny Weemaes (31.8.1955 – 2.8.2018)

De eerste kennismaking
Ronny en ik leerden mekaar kennen in het najaar van 1980. We waren weliswaar allebei lid van “de KGS” maar veel
direct contact was er nog niet geweest. Tot hij me aanklampte op een zaterdagnamiddag, ergens in oktober of
november: hij zocht iemand om hem te vergezellen naar het internationaal toernooi van Bar-le-Duc. Enkele weken
later stonden we op de deelnemerslijst van een klein, maar gezellig toernooi in het noorden van Frankrijk.
We deelden een tweepersoonskamer in een klein hotelletje en het klikte meteen; vóór het ontbijt zongen we luidkeels
hits van The Beatles (tot groot jolijt – of ongenoegen – van de andere hotelgasten), we analyseerden samen onze
schaakpartijen en gingen elke avond de Franse flipperkasten aan de zwaarst mogelijke tests onderwerpen.
Houdini
De derde avond was veruit de meest memorabele: slechts met de grootste moeite wist Ronny het nukkige slot van
de voordeur van ons hotel open te krijgen. Na enkele stappen in het halfduister zag ik door een kier in de grote
dubbele deur aan mijn linkerkant een ietwat oudere man in zijn fauteuil rustig naar TV kijken. Drie seconden later
kwamen we tot de conclusie dat we in de privéwoning van de buren waren aanbeland… Nooit zijn we zo snel – en zo
stilletjes – weer naar buiten geslopen. Dit verhaal krijgt nog een staartje …
December 1981: tussen Kerst en Nieuw zitten we in Béthune. De tweede ochtend komen we aan bij de toernooizaal,
ingericht in de gymzaal van de lokale middelbare school. Alle deelnemers staan ongeduldig te wachten in de vrieskou terwijl
Sojka, de sympathieke Poolse scheidsrechter, wanhopig het slot van de toernooizaal probeert open te krijgen. Ronny,
inmiddels ervaringsdeskundige, neemt de sleutel over …. en na 15 seconden zat iedereen achter het bord.

Een vriend voor het leven
Bar-le-Duc was het begin van een jarenlange vriendschap en een tijdlang – tot mijn huwelijk in 1985 – hebben Ronny
en ik, vaak in het gezelschap van andere Gentse en Antwerpse schakers, West-Europa afgereisd om de internationale
schaakscene onveilig te maken. En ook schakers zijn gewoontedieren: iedere zaterdag zakte Ronny af naar de
Kwaadham, waar we onze traditionele tien snelschaakpartijtjes speelden; voor mij een harde leerschool, maar mijn
Elorating steeg in de kortst mogelijke tijd van 1783 naar 2145… met dank aan mijn privéleraar. Daarna volgde steevast
het onvermijdelijke frietkot, ons partijtje driebanden bij ‘Vervest’ en het spijzen van onze portefeuille op een
bingotoestel dat Ronny met zijn Kruibeeks accent “de Kas” noemde: een ‘Continental’ met zes ‘kaarten’: van elk van
deze zes kaarten kon Ronny feilloos alle 25 cijfers uit het hoofd afratelen, tot groot ongenoegen van Jos Vervest, onze
sympathieke gastheer.
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Zonder dames
In een ploegentweekamp tussen Antwerpen en Gent staat een partij tussen Marcel Van Herck en Ronny op de agenda.
Wie denkt dat een middenspel zonder dames een saaie boel is, moet dringend onderstaand juweeltje naspelen…
M. Van Herck – R. Weemaes
1. e4 c5 2. Pc3 Pc6 3. g3 Tb8 De snelste torenzet uit de geschiedenis ? 4. Lg2 g6 5. d3 Lg7
6. Le3 b5 7. Dd2 Da5 Typisch Ronny; rokeren doe je maar wanneer er geen betere zet voorhanden is. 8. Lc5: ?? b4 !
is meteen 0-1 8. Pd1 (?!) Marcel stuurt, getrouw aan zijn stijl, aan op vereenvoudiging, maar zo eenvoudig blijken de
zaken niet te zijn. 8. … Dd2:+ 9. Kd2: d6 10. F4 Lb7 11. c3 Pf6 12. Pf2 (er dreigde Pg4, met winst van het loperpaar) Pd7
13. Pe2 0-0 14. Tad1 Tfc8 (diagram)
Komodo evalueert deze stelling op -0,06.
Maar dan moet er wel foutloos worden gespeeld …
… van beide zijden.

15. Lh3 Tc7 16. Thf1 Pb6 17. b3 b4 18. c4 a5 19. Kc2 a4 20. d4 ? (diagram)
Volgens Komodo de verliezende zet. 20. g4 is ook al -1.10, maar wit had dan nog kunnen vechten. Vanaf nu gaat het
erg hard.
Stelling na 20. d4 ?

20. … ab3: 21. ab3: Ta8 ! 22. dc5: Ta2+ 23. Kd3 Pd7 !! je bent IM, of je bent het niet.
Ook Komodo vindt de gespeelde zet veruit het beste. Sommige van de onderstaande varianten zijn echt
zinsbegoochelend. Toen Ronny me deze partij toonde, bleken de varianten die hij had ‘gezien’ nog indrukwekkender
dan de zetten die effectief op het bord kwamen.
Enkele voorbeelden (Komodo - speel ze a.u.b. even na op uw schaakinterface):
1. -+ (-2.61): 24.Pf2-g4 f7-f5 25.e4xf5 g6xf5 26.c5xd6 e7xd6 27.Lh3-g2 f5xg4 28.Lg2-d5+ Kg8-f8 29.Td1-d2 Ta2-a3 30.Pe2c1 Pd7-c5+ 31.Kd3-c2 Lg7-c3 32.Td2-e2 Kf8-g7 33.f4-f5 Lc3-f6 34.Te2-d2 Tc7-e7 35.Le3-f4 Pc5-e4 36.Ld5xe4 Pc6-d4+
37.Kc2-d1 Te7xe4 38.Lf4xd6 Pd4xb3 39.Pc1xb3 Ta3xb3
2. -+ (-2.67): 24.Lh3xd7 Tc7xd7 25.Le3-c1 Pc6-a5 26.c5xd6 Pa5xb3 27.Kd3-e3 e7xd6 28.Lc1-d2 Pb3-a5 29.Td1-c1 Lb7-a6
30.Ld2xb4 Pa5xc4+ 31.Ke3-f3 Pc4-e5+ 32.Kf3-g2 Pe5-d3 33.Pf2xd3 La6xd3 34.Tf1-f2 Ta2xe2 35.Tf2xe2 Ld3xe2
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3. -+ (-3.74): 24.c5xd6 Pc6-e5+ 25.f4xe5 Pd7xe5+ 26.Kd3-d4 Pe5xc4+ 27.e4-e5 Lg7xe5+ 28.Kd4-d3 Pc4-b2+ 29.Kd3-d2
Lb7-a6 30.Pe2-c1 Pb2-c4+ 31.Kd2-e1 Le5-c3+ 32.Td1-d2 Ta2xd2 33.b3xc4 Td2xd6+ 34.Ke1-e2 La6xc4+ 35.Pc1-d3 b4-b3
36.Le3-d2 f7-f5 37.Ld2xc3 Lc4xd3+ 38.Pf2xd3 Tc7xc3 39.Tf1-d1 b3-b2
4. -+ (-4.19): 24.Le3-d4 Lg7xd4 25.Pe2xd4 Pd7xc5+ 26.Kd3-e3 Pc6xd4 27.Td1xd4 Pc5xb3 28.Td4-d3 Pb3-a5 29.Ke3-f3
Pa5xc4 30.Tf1-b1 Pc4-d2+ 31.Td3xd2 Ta2xd2 32.Tb1xb4 Lb7-a6 33.Tb4-b6 Tc7-c3+ 34.Kf3-g2 Tc3-c2 35.Tb6xa6 Td2xf2+
36.Kg2-g1 Tf2xh2

24. Ld4 Marcel kiest voor ‘Komodovariant nr.4’. 24. … Pd4: Ronny ‘volgt’ min of meer …
25. Pd4: Pc5: 26. Ke3 Ld4: 27. Td4: Pb3: 28. Td3 Pc5 29. Lg4 ? een blunder in een verloren stelling. Wit gaf enkele
zetten later op.
Naast de vele eendagstoernooien op vaderlandse bodem speelden we in Frankrijk, Nederland, Oostenrijk en Spanje,
waar we deelnamen aan schaakevenementen waaraan ik alleen maar goede herinneringen heb overgehouden. 1982
was ‘ons’ orgelpunt: na een zware verjaardagsfuif (onze verjaardagen liggen slechts 5 dagen uit mekaar) reisden we
op zondagochtend af naar Visé, een onbeduidend stadje in de Oostkantons, om deel te nemen aan het Belgisch
Kampioenschap snelschaken. Ronny won na harde strijd bij de Elite, ik in de A-reeks; de cirkel was compleet.
Diep, dieper, diepst
In 1982 haalt Ronny de wereldpers (lees : ‘Schachmatny Bulletin’) met zijn dubbeltorenoffer, het offer waar iedere
schaker van droomt. In een mogelijk niet volledig correcte partij roept hij spanningen op die nauwelijks uit te rekenen
zijn. Maar zoals Bronstein me in 1997 tijdens het Aegontoernooi toevertrouwde: “When I make a sacrifice, I’m only 50
pct. sure of it’s correctness, but if it is too difficult for me, it must be equally difficult for my opponent”. Of dat ook
Ronny’s redenering was, weet ik niet, en of het ook voor de zwartspeler (te) moeilijk was, laat ik over aan het oordeel
van de geïnteresseerde lezer.
R. Weemaes – N. Bernard (Belgisch Kampioenschap - Zwijnaarde, 1982)
Pirc – Oostenrijkse Aanval met 6. Le3
1. e4 g6 2. Pc3 Lg7 3. f4 d6 4. Pf3 Pf6 5. d4 0-0 6. Le3 Bobby Fischer speelde hier altijd Ld3, de ‘echte’ Austrian Attack,
maar ook Ronny’s zet – die tegen een direct c5 is gericht, wordt gespeeld. 6. … b6 en 6. … Pbd7, zetten die meestal
niet zo goed zijn tegen agressieve witte Pirc-behandelingen, worden hier het meest gespeeld, maar de zwartspeler
laat hem achterwege
6. … c5 7. dc5: het beste 7. … Da5 8. Ld4 ?! hier zijn Ld3 of Dd2 absoluut noodzakelijk 8. … Pc6 ! Jadoul en Wasnair
(HISTOIRE DES MAITRES BELGES – Rossel – 1988) geven deze zet een “?!”, maar Komodo denkt daar anders over (+0.42
voor zwart). Ronny vindt nu wel de beste voortzetting. 9. cd6: Pd4: 10. Dd4: gaat in de batterij staan, maar het is de
enige speelbare zet; na 10. Pd4: ? Pe4: is het meteen uit 10. … Pe4: ? 10. … cd6: is nog steeds erg goed voor zwart,
maar de zwartspeler had andere mogelijkheden gezien 11. De4: Lc3:+ 12. bc3: Dc3:+ 13. Kf2 Da1: tot hier had Bernard
gerekend, maar Ronny had iets verder gekeken… 14. de7: Te8 15. Lb5 !! de zet die Ronny moet gezien hebben toen
hij 9. cd6: speelde (diagram)
Stelling na 15. Lb5

Zwart blijft weliswaar een kwaliteit voor, maar alle zwarte stukken staan voorlopig
buiten spel.
15. … Dh1: 16. Le8: Lf5 ? 17. Da4 ? 17. Lf7:+ was meteen uit (17. … Kf7: 18.Dd5+
Ke7: 19. Db7:+ Ld7 20. Da8: Dc1 21.De4+ en wint); de gespeelde zet wint ook nog – volgens Komodo – maar wits taak
wordt nu wel wat moeilijker 17. … Db1 18. Lb5 Lc2 19. Da5 b6 20. Da6 Db2 21. Kg3 g5 22. Db7 hier was fg5: veel
eenvoudiger geweest; na 22. … Le4 volgt niet 23. e7D – zoals Jadoul/Wasnair aangeven, maar 23. Da4 met vernietiging

23

gf4:+ 23. Kf4: Df6+ 24. Ke3 Dc3+ 25. Ke2 Te8 de enige zet, ook volgens Komodo; zwart hoopt nog op eeuwig schaak
als de witte loper op e8 staat 26. Le8: Ld3+ 27. Kf2 Dc5+ 28. Kg3 Dd6+ 29. Kh3 De6+ 30. g4 Le4 31. Lf7:+!!
Het slotakkoord. Zwart geeft op.
Slotstelling. Zwart geeft op
31...Kf7: 32.Pg5+ Ke8 33.Db8+ Ke7: 34.Pe6: is ruim voldoende voor de winst
31...Df7: 32.De4: De8 33.Pg5 Kg7 34.De5+ Kg8 35.Df6 h5 36.Pe6 hg4:+ 37.Kh4
Df7 38. e8D+ De8: 39.Dg7 mat

Na mijn huwelijk groeiden we een beetje uit elkaar, maar zo nu en dan werd er toch nog eens een afspraak gemaakt
voor een paar snookerpartijtjes. Daarna werd er koffie gedronken, werd er een sigaretje gerookt en werden er
herinneringen opgehaald aan de zorgeloze ‘good old days’.
Na Ronny’s vervroegde pensionering bij General Motors begon het schaakspel meer en meer een bijkomstige rol te
spelen; zijn vader, ‘Jules’ voor de vrienden, was te zeer op zijn gezelschap gesteld en zijn eigen schaakambities werden
ook stilaan opgeborgen. Ergens was dat ook wel te begrijpen: alles wat hij als Belgisch schaker – en vooral als rasechte
natuurschaker die vrijwel nooit een schaakboek ter hand nam – redelijkerwijze had kunnen bereiken, had hij ook
daadwerkelijk bereikt: van zijn resultaten als jeugdspeler ben ik niet zo goed op de hoogte, maar bij de seniores werd
hij maar liefst elf keer kampioen van België, twee keer in het klassieke spel (1977 en 1981) en negen keer in het
snelschaken. Hij won een zwaar bevochten tweekamp van Jef Boey, waarin hij de eerste partij verloor om vervolgens
uit de vier resterende partijen maar liefst drie punten te scoren. Hij zat zeven keer in het Belgisch Olympiadeteam en
werd met de eerste ploeg van de KGS zes keer interclubkampioen van België. Op grond van zijn uitstekende resultaten
werd hem in 1988 de zeer begeerde titel van Internationaal Meester verleend.
Zes jaar geleden werd Ronny getroffen door een hersenbloeding. Na zes lange weken – te lang om goed te zijn –
ontwaakte hij eindelijk uit een diepe coma, maar de schade was er en ze was voor het overgrote deel onherstelbaar.
Sindsdien ging het langzaam bergaf, een spijtige evolutie die nog werd versneld met het overlijden van Julien, Ronny’s
vader.
De laatste maanden was Ronny aan zijn bed gekluisterd door de vele epileptische aanvallen die een rechtstreeks
gevolg waren van de hersenbloeding. Sommige van deze aanvallen waren in het begin nauwelijks merkbaar, maar ze
hadden een nefaste invloed op zijn mobiliteit en zijn spraakvermogen en ze werden hem tenslotte fataal.
In de ochtend van 2 augustus 2018 kreeg ik vanuit Wissekerke, het verzorgingstehuis te Basel waar hij verbleef, het
vreselijke nieuws van zijn overlijden.
Iedereen die Ronny gekend heeft, zal hem erg missen.
Beste Ronny,
Als schaker was je een meester, maar als mens en als vriend was je een grootmeester.
Een hele grote.
Je vriend en schaakkompaan, Hans

Door Hans Secelle
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In Memoriam Ronny Weemaes

Op 2 augustus kreeg ik, zoals velen, een mail van clubgenoot Hans Secelle met het droevige bericht van het overlijden
van ons ex-lid, IM Ronald (Ronny) Weemaes, amper 62 jaar jong. Toegegeven, Ronny was al jaren geen lid meer van
onze schaakclub, wel officieel nog van SK Deurne, maar ik vond het zeker mijn plicht om een In Memoriam aan één van
onze vroegere schaakiconen te wijden, die mede enkele van onze meest glorierijke prestaties wist te realiseren. Ronny,
een leeftijdsgenoot van onder meer Johan Goormachtigh, Gunter Deleyn, Valère DeBuck, Bruno en Peter De Jonghe,
werd in 1978 lid van de KGSRL. Als Kampioen van België in 1977 vond hij als vanzelfsprekend de weg naar onze toen
heel ambitieuze club, die in de komende jaren 6x Interclubkampioen van België zou worden, de laatste maal in 1986
(vóór onze 7de titel in 2016). De verplaatsing van Kruibeke, op de grens van Oost-Vlaanderen en Antwerpen, vormde
zeker geen probleem, want Ronny was pijlsnel in hartje Gent met zijn sportwagen, een zwart-gele Opel GTE. In zijn
jonge jaren zag Ronny er misschien wat “ruig” uit met zijn langere haren, zware snor en voormelde racecar, maar
eigenlijk was het een rustige, altijd vriendelijke kerel, vol Antwerps-Britse humor en flegma, steeds bereid tot een
babbel of een blitzke, lees “heel veel blitzpartijen”, ook tegen beloftevolle jeugdspelers.
Ronny werd al in 1979 Clubkampioen en won iets later ook de 2de editie van ons Open Internationaal Toernooi, met 6,5
uit 7. In 1981 werd hij, met Richard Meulders, gedeeld Kampioen van België. Hij was al die tijd trouw lid van ons 1ste
team, deed mee aan ontelbare toernooien, was lid van de Belgische ploeg in niet minder dan 7 schaakolympiades, vaak
met BDB als teamcaptain, speelde ontelbare snelschaaktoernooien, internationale ontmoetingen enz. Ronny viel niet
meteen op door zijn superscherpe stijl of tactiek, ook al kon hij als geen ander de winstweg vinden eens hij zich in een
stelling verdiept had. Als blitzer en rapidspeler was hij in de jaren 1980-90 zonder twijfel een van de allerbesten in
België. Hij verwierf verder vooral naam door zijn unieke eindspelkennis, waarbij paardeneindspelen echt zijn
handelsmerk waren. Dat bewees hij onder meer in 1980 door zijn onverhoopte winst in de finalematch tegen DD om
de Beker van Nederland, waar hij Jacob Kort nog wist te verrassen en ons de beker (het “bekertje”) bezorgde. Toen de
KBSB in 1988 een Belgische tegenstander zocht voor een match tegen Kasparov, kwam Eric Danneels heel natuurlijk bij
Ronny terecht om de wereldkampioen partij te geven. Die speelde zijn partij vanuit Cannes, Ronny was één van zijn 10
tegenstanders via een directe “modemverbinding” met ons lokaal in de Kwaadham. Helaas liet een goed voorbereide
Kasparov Ronny niet in zijn rustige spel komen en was de partij al na 24 zetten beslecht.
Na jaren succesvolle resultaten in de Interclubs, de Europacup, de Olympiades en toernooien in het buitenland, vaak in
Frankrijk of Spanje, waar hij in het gezelschap vertoefde van vrienden als Hans Secelle, Marc Lacrosse, Robert
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Schuermans, Marcel Roofthoofd, Rudi Pauwels enz. werd hij in 1988 een der eerste Belgische Internationale Meesters
sinds vele jaren. Als niet-profspeler, want Ronny werkte aan de band als arbeider bij General Motors Antwerpen, was
dat een fantastische prestatie, het resultaat van hard werken, uiterst precies rekenen, bepaalde openingsvarianten,
zoals de ruilvarianten van het Spaans en het Frans, de versnelde Draak en de Wolga echt doorgronden, en van de al
vermelde eindspelkennis zonder weerga. Met die titel had Ronny wel het hoogste niveau bereikt dat hij kon halen in
het schaakwereldje, zodat hij zich later iets minder intens met het spel zou bezighouden en vaker tevreden was met
iets snellere “grootmeester” remises. Hij was inderdaad nooit een “killer”, maar hield zielsveel van het spel, van
blitzen, probleemschaak, doorgeefschaak, analyseren… Ook andere sporten, zoals biljarten en kaarten, beoefende hij
graag. Dat hij het schaken ook in zijn minder actieve jaren nog lang niet verleerd was, mocht ikzelf jaren later
ondervinden, toen Ronny al naar SK Deurne overgegaan was. In onze partij in de IC ruilde hij meteen de dames, zette
de lichte stukken op ideale velden, zodat ik al na een zet of 25 netjes ingepakt werd. Mogelijk is het jarenlang harde
werken aan de band, naast minder gezonde gewoontes zoals bakken koffie verslinden en verwoed roken niet echt
bevorderlijk geweest voor zijn zwakker gestel. Hij werd op veel te jonge leeftijd getroffen door een zwaar
herseninfarct, wat hem sterk zorgbehoevend maakte, en toen er nog meer problemen op dit vlak bijkwamen – zoals
steeds weerkerende epilepsieaanvallen, bleef er helaas van onze sympathieke, goedlachse en hartelijke schaakvriend
niet veel over. Gelukkig bleven, na het overlijden van zijn ouders - want Ronny had verder amper of geen familie, denk
ik - enkele oude schaakvrienden zoals Hans Secelle, Marc Lacrosse en clubgenoten uit het Antwerpse hem bezoeken en
zich om hem bekommeren. Zijn overlijden kwam allicht, voor Ronny zelf, als een verlossing. Het is ironisch dat deze
specialist van het “eindspel” net in de laatste fase van zijn leven alleen maar ellende en zwaktes kende.
Ronny, veel mensen binnen onze schaakclub en in de Belgische schaakwereld zullen je blijven gedenken en niet
vergeten!
Alain Mauquoy
Bronnen: mijn eigen (beperkte) geheugen
De onvolprezen “Kroniek van een Gentse schaakclub: van 1900 tot 2000” van mijn vader Paul Mauquoy
De eigen schaakbiografie van Ronny, verschenen op de website van SK Deurne
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GEBOORTEDATA
Linda JAP TJOEN SAN 1 september, Seppe DE VREESSE PIETERS 2 september, Rudy VAN DE WYNKELE
4 september, Willem ERAUW 8 september, Oscar LEMMERS 9 september, Stefaan PHLIPS 12 september,
Véronique INGHELBRECHT 14 september, Daan HUGAERT 15 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 Daniël XING 29 september.

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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Op 3/08/2018 om 17:35 schreef Johan Lambert: Geachte,
ik ben een 40-tiger en langdurig ziek , omwille van mijn ziekzijn kan ik mijn woning niet verlaten
Is er iemand die af en toe eens bij mij thuis wil komen schaken ? (1 keer per maand)
Ik kan een beetje schaken
Ik woon in de Wijngaardstraat 12 te Gent (tussen de Nederkouter en de Coupure)
Uitziend naar uw reactie, vriendelijke groet,
Johan Lambert

“Onze” Daria op het podium als eerste dame na een sterke prestatie in een Pools toernooi!!!

54. Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina OPEN A
Polanica-Zdrój 2018-08-18/2018-08-26
R Kl,

score

Nr Pkt.

1

w

1

16

2

b

1

14

3

b

0

11

4

w

=

21

5

b

1

26

6

w

=

18

7

w

=

15

8

b

0

9

w

=

Tegenstander

6.0 ŁAPAJ, Mateusz
5.5 KUMALA, Aleksander

2198

6.5 PSYK, Radosław
4.5 ZALESKI, Łukasz

2304

4.5 WALKUSZ, Witosław
5.5 SANZ Wawer, Daniel

2121
2233

12

5.5 BUKOJEMSKI, Adam
5.5 REZA, Wojciech
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5.0 DOMAŃSKI, Łukasz

2094

2238
2164
2180
2303

Ha.Cé.
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R. FIDE

Een lokaal dat blinkt.
Afgelopen weekeinde is er gewerkt om het lokaal speelklaar te krijgen. Op zaterdag hebben Albert, Stefaan en
Yves het rookanaal afgewerkt. Deel van de brandveiligheid installatie. Dirk heeft aan de projectoren gewerkt
en Philipe en Wim hebben het laatste materiaal van het open toernooi opgeborgen. Thomas Vanhoucke en
Johan Goormachtig zouden in de namiddag komen helpen maar door de vlotte vordering van de werken was
dat overbodig geworden. Op zondag hebben Hilde, Veerle, Sofie, Yves en Eric gekuist.
Het lokaal is klaar voor een nieuw schaatsseizoen. Allen bedankt voor deze hulp!
Vzw Caissa

Mijn ‘grande sortie’ van 2018 (deel 6)
Nu ben ik in Zaragoza. In een cervezeria die de Levante heet.

Omdat ik gisteren besloten heb om van stad tot stad te reizen was het eerste vóór Madrid dat ik tegenkwam Zaragoza.
Het is een zwaar industriële stad die niet zo bekend is om historisch erfgoed. Ten onrechte. Dus ik ga hier wel enkele
dagen blijven. Logeren doe ik in de camping municipale. Dus de gemeentelijke camping. Een rijke stad kan goed voor
zijn instellingen zorgen en ik merk dat aan het personeel hier. Ze maken deel uit van het ‘ayuntamente’ en dus moet er
niet gekeken worden op een Euro als het op personeel aankomt. Tenminste niet op het eerste zicht, administratief
personeel, barpersoneel, onderhoudspersoneel... Bij de camping hoort een zwembad dat druk bezocht wordt door niet
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kampeerders, dat is één. En er is ook een administratief gedeelte van de ‘ayuntamente’ dat hier zijn stek heeft. Dat is
twee. Feitelijk is die camping een nevenproduct van die twee en dus profiteert die van de gemeentelijke inbreng en
wordt alles min of meer goed onderhouden omdat de gemeente nu eenmaal personeel heeft om daarvoor te zorgen.
Het internet is uitstekend en ik kan zonder problemen het stopcontact in de bar gebruiken. Ideaal voor mij.
Maar de eerste nacht slaap ik meestal slecht op een nieuwe plaats en ik ben nu doodmoe. Gisteren aangekomen en
buiten de was doen en daarna eigenlijk niets gedaan dan op internet gaan en mijn voorbereiding doen voor de
volgende dagen. Eerst zal ik Madrid aan doen en daarna Valdepeinas, denk ik als er niets anders door mijn kop gaat.
Algemene richting zuid west en daarna denk ik eraan via de grens met Portugal weer noordwaarts te gaan, maar zover
zijn we nog niet.
Na een slechte nacht ben ik met de bus de stad ingegaan naar het centrum en heb mijn eerste kerk/kathedraal bezocht
samen met een wandtapijtenmuseum. Daarna heeft het slaapgebrek toegeslagen en nu om 1500 ben ik al terug
richting camping met de bedoeling morgen nog een paar bezienswaardigheden te doen. Vandaag was dat in ieder
geval al de moeite. Ik heb drie uur door de kathedraal en het museum gedwaald en ik ben helemaal op. Maar als ik
deze nacht goed slaap dan haal ik dat morgen weer in.
Wat de kathedraal betreft, deze was een van de indrukwekkendste die ik ooit gezien heb. Niet zozeer wat betreft
omvang maar wel de decoratie. Propvol met sculpturen, bas-reliëfs, monumentale schilderijen en het deed me plezier
dat ik veel kan herkennen aan de hand van attributen. Een minpuntje is dat een, weliswaar vriendelijke, veiligheidsman
mij zei dat ik hier niet mocht fotograferen. Ik heb toch enkele foto’s en voor de rest zal ik me behelpen met wat ik op
google/afbeeldingen vind om toer door dit monument bij te lichten.
Eerst de kathedraal zelf op de indrukwekkende plaza del pilar. Dat kerkplein is meer dan een kilometer lang.
Na de ingang was het eerste dat mij opviel een geweldig groot schilderij dat eigenlijk de toegang is tot de kapel van San

Plaza de Pilar met la Seo of de kathedraal
van Zaragoza

En hier de andere kant van dat plein met
de 'baseliek'

Miguel. De patroonheilige van de stad. U ziet in het midden dat het een deur is. Het schilderij zelf is een bekend thema.
De Ten Hemelopneming van Maria.

32

Ten Hemelopneming

Ik ga niet alle kapellen opnoemen. Het zijn er zeventien, benevens nog gewelven met toegangspoorten, de sacristie en
het koor. Dat laatste is iets typisch voor Spanje. Er is een duidelijke afscheiding tussen het koor en de rest van de kerk.
Het is volledig afgesloten, terwijl dat bij ons gedeeltelijk open is. Het is ongelofelijk rijk versierd. Ter info, de foto’s zijn

het koor

niet allemaal van mij wegens die veiligheidsman. Anders had ik graag nog wat extra foto’s genomen om de
uitzonderlijke decoratie van het koor te laten zien. Niet alleen op ooghoogte maar ook op de bovenste gedeelten. Je
kan er blijven naar kijken.
Wat herkennen van de attributen betreft hierbij twee voorbeelden. Je ziet het niet helemaal goed, maar de figuur
hieronder is aan een boom vastgebonden en met enkele pijlen door het lichaam. Dat is dan uiteraard Sint Sebastjaan.
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Sint Sebastiaan

Er is ook een reusachtig retabel

Daarvan laat ik in het bijzonder het onderste gedeelte zien om een bekend figuur te tonen.
Kijkt U hieronder eens naar het linkse tafereel. Een man gebonden op een grill. Sint Laurentius dus. Die grill is zijn
attribuut. Je kan hem dikwijls afgebeeld zien met een kleinere grill. Zoals boven kapel op het Veerleplein in Gent.
Wegens die grill is hij de patroonheilige van de koks. En wat actueel is, momenteel is het de periode van de
Perseïden. De kometenregen die rond de feestdag van Sint Laurentius (10 augustus) de hemel verlicht met lichtflitsen.
Dat wordt hier in Spanje ‘las lacrimas de Lorenzo’ geheten. De tranen van Sint Laurens. Ik laat U raden waarom.
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links ziet U Sint Laurentius op de gril

Als toemaatje was er een aanbouw met een museum van wandtapijten. De moeite waard. Enorm grote stukken vanuit
Vlaanderen. Doornik, Arras (vroeger Atrecht geheten) en Brussel (vroeger Broeckzeele geheten). Vlaanderen had daar
zo een beetje een monopolie over. Toentertijd was Vlaanderen aan Spanje gelieerd en alzo kwam er veel kunst uit
Vlaanderen naar Spanje over. Veel werd gekocht, en er werd ook het een en ander gestolen.
Na de kathedraal ging ik ergens een menu del dia nemen. Voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht, brood, water (dat ik
weigerde), wijn (dat ik graag aanvaardde) voor een totaal van 12,50€. Dat is naar onze normen geen geld. Ik bestel
graag onbekende dingen, maar ik moet toegeven dat dit meestal tegenvalt. Het hoofdgerecht waren ‘salmonitas ….’ En
ik dacht dat dit zalm zou zijn, maar het bleken gefrituurde visjes. Met graten en al. De camarero was behulpvaardig
maar ook de grootste zenuwkont die ik ooit gehad heb. Constant van voor naar achter in de zaal en in de keuken
lopend alhoewel ik de enige klant was. Nu eens stak hij alle menu’s samen in een map, dan haalde hij die er weer uit
om ze opnieuw te klasseren, daarna vouwde hij ze opnieuw samen en stak ze terug in de map en dan haalde hij er een
paar uit om klaar te leggen voor de volgende cliënten, om ze prompt daarna weer in de map te steken, … enzo verder.
Het beterde er niet op toen er nog een stuk of tien klanten bij kwamen. Toen was ik aan het nagerecht toe en voor
mijn appel met kaneel had ik enkel een mes en hij verontschuldigde zich en ging voor mij een ‘tenedor’ halen. Even
later kwam hij terug met een stapel ‘tenedores’, legde die in een mandje en ging dan prompt naar nieuwe klanten en
was mij op slag vergeten. Hij kwam vragen of ik een café wou hebben alhoewel ik het dessert nog niet had aangeraakt,
maar ik repliceerde door om een ‘tenedor’ te vragen. ‘Me disculpa’ en hij bracht met die lang verbeide ‘tenedor’.
Omdat hij het al met al goed meende heb ik toch maar een ‘propina’ nagelaten.
De alom geprezen basiliek op hetzelfde plein vond ik maar niks. Veel te pompeus en slecht verlicht. Het leek meer op
een koekendoos en ik bleef er niet lang. Het is veel later gebouwd dan La Seo (de kathedraal) en esthetisch valt het
erbij in het niet. Tenminste wat de decoratie betreft.
Een basiliek is een eretitel voor een kerk, en heeft niet dezelfde theologische betekenis als een kathedraal. Een
kathedraal is verbonden aan een bisdom terwijl een basiliek een titel is die wordt toegekend door het Vaticaan. In feite
zijn er maar 4 (VIER) echte basilieken, waaronder de Sint-Pietersbasiliek in Rome, en al de rest is bijzaak. In België
alleen al hebben we er 24. Dikwijls wordt die titel gegeven als steuntje in de rug voor een bedevaartsoord. Dat staat
sjiek.
Dan is er ook nog het Aljeferia. Een Moorse vesting die tijdens de reconquista veroverd werd en de hoofdzetel werd
voor de Reyes Catolicos alvorens ze de rest van Spanje veroverden en de Moren eruit wipten. Het zien waard, maar ik
heb hier al genoeg over gebouwen geschreven en ik wil dit verslagje niet overladen.
Volgende keer hoort U iets van mij vanuit Madrid.
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SCHAAK IN DE REST VAN DE WERELD
ACCENTUS BIEL 2018:
Mamedyarov kreeg de eer om naar de werkelijke
sterkte van de laagst gequoteerde, de Zwitser Nico
Georgiadis, te peilen en dat werd geen moeilijke klus:
Mamedyarov(2801)-Georgiadis,N(2526)[A17]
1.c4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.¤c3 d5 4.e3 [4.d4 ¥e7 5.¥g5
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
14.¥e2 a5 15.0–0 een variant die nogal wat
remises oplevert.]
4...a6 5.b3 c5 6.¥b2 ¤c6 7.cd5 ed5 8.¦c1 ¥g4
9.h3 ¥h5 10.¤a4 ¤d7 11.¥e2 b5 12.¤c3 ¤f6
13.0–0 ¥e7 14.a4 [14.d4 c4 15.bc4 bc4 16.g4 ¥g6
en wit staat al plus.]
14...¥f3 [14...b4 15.¤b1 0–0 16.¥f6 ¥f6 17.¦c5 en
wit beter.]
15.¥f3 ¦b8 16.ab5 ab5 17.¤e2 £d6 18.¤f4 ¤b4
19.¥a3 ¤a6 [19...£d7 20.¥b4 cb4 21.£c2 0–0
22.¦fe1 ¦fd8 wit plus.]
20.d4 b4 21.¥b2 0–0 (Zie diagram)]

23.dc5 ¤c5 24.¤d5 ¦fd8 [24...¦fc8 25.£g4 ¥f8
26.¤f6 (26.¤b4 h5²) 26...¢h8 27.¤e4 £g6
28.£g6 hg6 29.¤c5 ¦c5 30.¦c5 ¥c5 31.¦c1 en
wit beter.; 24...¦bc8 25.£g4 f6 (25...g6 26.¦fd1)
26.¦fd1 ¢h8 wit naar winst!]
25.£g4! ¥f8 [25...¤e6 26.¦fd1 ¢h8 27.¤f4 wit
wint.]
26.¤f6! ¢h8 27.£f5 g6 [27...gf6 28.¥f6 ¥g7
29.¥d8 ¦d8 30.¦c5]
28.¤e4 [28.¤e4 ¢g8 29.£c5 (29.£f6 £f6 30.¤f6
¢g7 31.¤e4) 29...£c5 30.¤c5] 1–0

De wereldkampioen kreeg een zwaardere brok te
verorberen en het werd een vreemde felbevochten
partij:
Carlsen,M(2842)-Navara,David(2741) [D38]
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
14.¥e2 a5 15.0–0]
5.¤c3 h6 6.¥f6 £f6 7.e3 0–0 8.¦c1 [8.¥e2 dc4
9.0–0 c5 10.¤e4 £e7 11.a3 cd4 12.ed4 ¥a5
13.¥c4 ¤c6 14.£e2 ¦d8 15.¦fd1 ¥b6 16.¤g3
¥d4 17.¤d4 ¦d4 18.¦d4 ¤d4 19.£e4 ¤c6 20.¦d1
¥d7 21.¤f5 £d8 22.¤d6 ¥e8 23.b4 a6 24.h4 £e7
25.¦d3 ¦d8 26.£f4 b5 27.¥a2 e5 28.¤f5 £f6
29.¦d8 ef4 30.¦e8 ¢h7 31.¥d5 g6 32.¦f8 ¤d8
33.¤d4 £e7 34.¦d8 £d8 35.¥f7 £d4 0–1 (35)
Mamedyarov,S (2799)-Yu,Y (2751) Huaian 2017]
8...dc4 9.¥c4 c5 10.dc5 [10.0–0 cd4 11.¤d4 ¥d7]
10...¤d7 11.0–0 ¤c5 12.¤b5 a6 [12...¦d8 13.£c2
a6]
Wit aan zet...
[21...¦c8 22.dc5 (22.¤d5 ¤d5 23.dc5 ¦c5 24.¦c5 13.¤bd4 b5 [13...b6; 13...e5 14.¤c2 ¦d8 15.£e2
¤c5 25.¥d5) 22...¤c5 23.¥f6 ¥f6 24.¤d5 0–0 en ¥a5 16.e4 (16.b4 b5 17.¥f7 ¢f7 18.bc5 ¢g8
gelijk) 16...¤e6]
wit naar winst.]
22.¥d5! ¤d5 [22...g5!? 23.dc5 ¤c5 24.¥f6 £f6
14.¥e2 e5 15.¤c2!? (Zie diagram)
25.¤h5 met mooi wit voordeel.]
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de weg van het minste kwaad. (57.¤g4 £d1 58.e5
¢e6) ]
56.e5 £h7 57.¢g1 £g6
58.¤d6! £e6? [58...£b1 59.¢h2 £h7 (59...£c1)
60.¢g2 en wit duidelijk beter.]
59.¦f5 £f5 60.¤f5 ¢f5 61.f4 gf3 62.¢f2 ¢e5
63.¢f3 ¢f5 64.¢e3 [Zozie, pion cadeau!. Het is
wel een randpion, maar de zwarte koning komt te
laat voor pat blokkade.] 1–0
Na 15.¤c2!?
(Raar, het kan niet dat Carlsen het niet gezien
heeft dat zijn dame niet weg kan! Met enig opzet
dus???)]
[15.¤e5 £e5 16.a3 (16.¤c6? £b2 17.¦b1 £f6
18.¤b4) 16...¥a3 17.ba3 gelijk.; 15.a3 ed4 16.ab4
¤e6 17.¤d4 ¦d8 18.¥f3 ¦b8 19.¦e1 ¤d4 20.ed4]
15...¦d8 16.¤b4! ¦d1 17.¦fd1 [(En de computer
evalueert gelijk. Nu volgt ingewikkeld breiwerk.)]
17...a5 18.¤d5 £d6 19.¤e5! [19.¤b4 £f8
20.¤c6 ¥g4 21.¤ce5 ¥e6 22.¤d4 ¥a2 23.¤b5
met licht wit voordeel.]
19...¥b7 [19...£e5 20.¦c5 ¥b7 21.¥f3 gelijk.]
20.¥f3 [20.f4 ¦c8 21.¤c3 £e6 22.¥g4 f5 23.¥h5
£a6 wit iets beter.]
20...¦c8 [20...£e5 21.¦c5]
21.¤g4 £f8 [21...¢f8]
22.h4 ¤d7 23.¦c8 ¥c8 24.a3 h5 [24...f5 is iets
sterker met voordeel.]
25.¤h2 g6 26.¥e2 ¤e5 [26...£c5 27.¤f3 b4
28.ab4 ab4 29.¦d4 ¥b7 30.¤b4 £c1 31.¥f1 ¥f3
32.¤d3 £c6 33.gf3 £f3 34.b4 £f5 Zwart slaagt er
niet in enig overwicht te halen. Gelijk.]
27.¥b5 ¥b7 28.¤c3 £e7 29.¦d4 £e6 30.¤f1
£b3 31.¦d2 ¤c4 32.¦d7 ¤b2 33.¦b7 £c3
34.¥e8 ¢f8 35.¥f7 £c6 36.¦b2 ¢f7 37.¦d2! £a4
38.¦d3 £h4 39.¦d7 ¢g8 40.¦d4! £e7 41.a4 £a3
[41...h4!? 42.¦d5 £b4 43.¦d4 £e7 kan tot remise
leiden.]
42.g3 £a1 [42...g5 43.e4 h4 44.¦d5 hg3 45.¤g3
£a4 46.¦g5 ¢f7 47.¢g2 en zwart heeft mooi
voordeel voor winst!]
43.¢g2 g5 44.¤d2 g4 [44...£c3]
45.¤e4 £c1 [45...¢f7 46.¤c5 £c3 gelijk.]
46.¤f6 ¢f7 47.¤h5 £c6 48.¢g1 £c1 49.¢h2
¢g6 50.¤f4 ¢f6 51.¤g2 ¢g5 52.¦f4 £d1
53.¤h4 £c2 [53...¢h6 54.¤f5 (54.¢g2 £d5)
54...¢h7 55.¦d4 £f3 56.¦d7 ¢h8 57.¦d8 ¢h7
58.¦d7 ¢g8 59.¤h6 ¢h8 60.¤f7 ¢g8 wordt nog
remise.]
54.¤f5 £d3 55.e4 £d7? [55...£d1 56.e5 £d7
57.¤d6 £h7 58.¢g2 £c7 en wit duidelijk plus.;
55...¢f6 56.¤e3 ¢e7 57.¢g2 en wit beter, maar
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Georgiadis houdt de moed er in, maar te vrezen valt dat
zijn lot al bekend is:
Svidler,P (2753)-Georgiadis,Nico(2526)[B51]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.¥b5 ¤d7 4.0–0 a6 5.¥d3 ¤gf6
6.¦e1 [6.c3 b5 7.a4 c4 8.¥e2 ¥b7 9.ab5 ab5
10.¦a8 ¥a8 11.¤a3 ¥e4 12.¤b5 d5 13.b3 cb3
14.£b3 e6 15.¥a3 ¤c5 16.£b4 ¥f3 17.gf3 ¥e7
18.¦b1 ¤cd7 19.¤d6 ¢f8 20.£a4 g5 21.¦b7 ¢g7
22.¥b5 ¥d6 23.¥d6 ¤f8 24.¥e7 £c8 25.£d4 e5
26.£e5 £e6 27.¥f8 ¢f8 28.¦b8 1–0 (28) Svidler,P
(2753)-Nepomniachtchi,I (2757) Jerusalem 2018]
6...e6 [6...b5 7.c4 g5 8.¤g5 ¤e5 9.¥e2 bc4
10.¤c3 ¦b8 11.¦f1 h6 12.¤f3 ¤d3 13.¤e1 ¤b2
14.¥b2 ¦b2 15.¥c4 ¦b4 16.£e2 ¥g7 17.¤c2 ¦b6
18.¦ab1 0–0 19.¦b6 £b6 20.¤e3 e6 21.f4 ¢h8
22.f5 a5 23.a4 £d8 24.h3 £e7 25.¥a6 ¥a6
26.£a6 ¤h5 27.¦f3 ¦g8 28.¤b5 ¥e5 29.¤g4 £h4
30.fe6 fe6 31.¤e5 de5 32.£e6 £e1 33.¢h2 ¦g2
34.¢g2 £d2 35.¢g1 £e1 36.¦f1 £e3 37.¦f2 £e1
38.¢g2 1–0 (38) Carlsen,M (2834)-Grischuk,A
(2747) London 2015. Zie clubblad.]
7.a4 b6 8.c3 ¥b7 9.£e2 £c7 10.¤a3 ¥e7 11.¥c2
¦c8 [11...0–0 12.d3 (12.h3) 12...¤e5 13.¤e5 de5
14.¦a2! gelijk.]
12.d3 0–0 13.¥d2 ¦fe8 14.¦ac1 e5 15.¥b3 d5
16.ed5 ¤d5 17.£e4!? ¤c3 [17...¤5f6 18.£f5
¥f8]
18.¥f7! ¢f7 19.£f5 ¢g8 20.¥c3 ¥f6 21.¤c4 £c6
[21...g6 gelijk.]
22.¤ce5 ¤e5 23.¥e5 £d5 24.¦e3 ¥e5 25.¦e5
¦e5 26.£e5 £d3 27.£e6 ¢h8 28.¦e1 h6 29.h3
b5 30.¤e5 [30.£g4 £d6 31.¤e5 ¢g8 32.¤g6
¦d8 33.ab5 ab5 34.¤e7 ¢h8 35.¤f5 £f8 licht
voordeel wit.]
30...£d5 31.£g4 [31.£g6 ¦f8 32.ab5 ab5 33.£g3
(33.f3 c4 34.¢h2) 33...¢h7 en gelijk.]
31...¢h7 32.£g6 ¢g8! 33.f3 £d2 34.£f7 [34.£e6
¢h7 35.¢f1 £d5 36.£g6 (36.£f5 ¢g8 37.ab5 ab5
38.¤g6 (38.£g6 c4) 38...£f5 39.¤e7 ¢f8 40.¤f5
en er komt gelijkheid.) 36...¢g8 37.¤g4 £g5
38.£e6 ¢h7 39.£d7 ¦b8 40.ab5 ab5 41.¦e6 ¢h8
(Er dreigt Pf6) 42.£c7 £d8 43.£c5 £d1 (43...¥d5

44.¦d6 ¥c4 45.¢g1 £g5 46.£d4 (46.£g5 hg5
47.¤f2 ¦a8 48.¤e4 wit duidelijk plus.) ) 44.¢f2
¦d8 45.£e5! £d4 (45...£d5? 46.¦h6 ¢g8 47.¦b6
wit naar winst.) 46.£d4 ¦d4 47.¦b6 ¥c8 (47...¥d5
48.¦b5) 48.¦b8 ¦d8 49.b4 en wit naar winst.]
34...¢h7 35.¢f1 £d5 36.£g6 ¢g8 37.¤g4! £g5
38.£b6 £d5 (Zie diagram)

Zwart aan zet...
[38...¥d5 39.£a6 ¥c4 40.¢g1 ¦f8 41.£a5
(41.ab5 £d2 42.£a1) 41...b4 42.£c7 £d2 43.¦e4
¥d3 44.¦e7 £b2 45.£c5 £c3 46.£d5 ¢h8
47.£e5 ¥f5 48.¤f2 ¥g6 en de witte voorsprong is
geslonken.]
39.¤h6! ¢h7 [39...gh6 40.£g6 ¢f8 41.£h6 ¢f7
42.£h7 ¢f8 43.£e7 ¢g8 44.¦e5 en wit wint!]
40.¤g4! ¦f8 41.¢g1 [41.ab5?! ¦f3 42.gf3 £f3
43.¤f2 £g2 44.¢e2 £f3 45.¢f1 £g2 46.¢e2 £f3
47.¢d2 £f2 48.¦e2 £d4 49.¢e1 (49.¢c2? £c4
50.¢b1 £d3 51.¢c1 (51.¦c2? ¥e4) 51...£e2)
49...£h4 50.¦f2 £e4 51.¦e2 £h4 52.¦f2 £e4
53.¦e2 £h4 en remise.]
41...£d4 42.¢h1 [42.¤f2! ¥f3 43.gf3 ¦f3 44.¦e2
¦f2?! (44...¦f6 45.£c7 ¦g6 46.¢f1 ¦f6 47.¢e1
ba4 en ernstige zwarte dreiging.) 45.¦f2 £d1
46.¢g2 £d5 47.¦f3 £d2 48.¢g1 £e1 49.¢h2
£e2 50.¢g3 £e5 remise.]
42...¥f3 43.gf3 ¦f3 44.£e6 £d3 [44...¦h3 45.¢g2
¦h4? 46.£f5! g6 47.¦e7 £g7 (47...¢g8 48.£f7)
48.¦g7 ¢g7]
45.¤e3! ba4 46.¢g2 ¦f6 [46...¦f4; 46...£d2
47.¢f3 £e1 48.£f5 ¢h8 49.£c5 £h1 50.¢g4
£g1 51.¢f5 £f2 52.¢e4 wit beter, maar winnen is
moeilijk.]
47.£d5 £g6 48.¢h1 ¦f2 49.¦g1 £h6 50.¦g3 £f6
51.£d3 ¢h8 [51...g6 52.£d7 £f7 53.£f7 ¦f7
54.¤c4 wit duidelijk plus.]
52.¤g4 £c6 [52...c4! 53.£d5 (53.¤f6 cd3 54.¤g4
(54.¤e4 ¦e2 55.¤c3 ¦b2 56.¤a4 ¦a2 57.¤c3 d2
58.¦d3 ¦a1 59.¢g2 ¦c1 en gelijk!) 54...¦b2 en
gelijk) 53...£h4]
53.¢g1 ¦b2 54.£d8 ¢h7 55.£h4 ¢g8 56.¤h6
[56.¤h6 ¢h8 (56...¢f8 57.£d8 £e8 58.¦f3#;
56...£h6 57.£h6 ¦b1 58.¢f2 ¦b2 59.¢e1 ¦b1
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60.¢d2 enz.) 57.£d8 ¢h7 58.£g8 ¢h6 59.£h8#]
1–0
Carlsen kende een vliegende start, zodat iedereen al
overtuigd was dat de eindwinnaar al vast stond. De
kruimels voor de andere deelnemers? Een dubbeltoren
eindspel dat remise had “moeten” worden? Maar
Magnus is een doorzetter:
Vachier-Lagrave(2779)-Carlsen,M(2842)[B08]
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¥f4 [4.f4 ¥g7 5.¤f3
0–0 6.¥d3 ¤c6 7.0–0]
4...c6 5.¤f3 [5.£d2 b5 6.¥d3 ¥g7 7.h3 0–0 8.¤f3
¤bd7 9.0–0]
5...¥g7 6.£d2 0–0 [6...b5 7.¥d3 ¥g4 8.¥h6 ¥h6
9.£h6 ¥f3 10.gf3 ¤bd7 11.0–0–0 £b6 12.f4 £d4]
7.h3 [(Pirc! een opening die op dit niveau niet
meer zo veel voorkomt. Maar Carlsen zoekt
variatie om de tegenstander te misleiden in zijn
voorbereiding.)]
[7.0–0–0 b5 8.¥d3 £a5 9.¢b1 b4 10.¤e2 ¥e6
11.¤c1 ¤bd7]
7...£a5 8.e5 [8.¥d3 ¤bd7 9.0–0 e5 10.de5 de5
11.¥e3]
8...de5 9.de5 [9.¤e5 ¤bd7 10.¥d3 ¤d5 11.¤c4
£d8 12.¤d5 cd5 13.¤e5 en gelijk.]
9...¤d5 10.¤d5 £d2 11.¥d2 [11.¢d2 cd5
(11...¦d8 12.¥d3 cd5) 12.¦e1]
11...cd5 12.0–0–0 ¤c6 13.¥c3 e6 14.h4 h6
15.¥d3 ¥d7 16.¦he1 ¦fc8 17.¦d2 [17.¥d2 ¥f8
18.c3]
17...¦ab8 18.¦de2 b5 19.¤d4 b4 20.¤c6 ¥c6
21.¥d4 ¥b5 22.¢d2 h5 23.f4 ¥f8 [23...¥d3
24.¢d3 ¥f8 25.¦c1 (25.¥a7? ¦a8 26.¥d4 ¦a2
27.¦c1 Buiten de activiteit van de lopers niet veel
verschil.) ]
24.g4! hg4 25.¦g1 ¥c5! 26.¥c5 ¦c5 27.¦g4 ¢f8
28.¦h2 ¥d3 29.¢d3 ¦c4 30.h5 gh5 31.¦h5 ¢e7
32.¦gh4 [32.¦h6! is beter. 32...¦bc8 33.¦f6 ¦8c7
34.¦g2 ¦e4]
32...¦g8! 33.f5 [33.¦h8!³ ¦g3 34.¢d2]
33...¦g3 34.¢d2 ¦g2 35.¢d1 [35.¢d3 ef5 36.¦c4
dc4 37.¢c4; 35.¢e3 ef5 36.¦c4 dc4 37.¦f5 ¢e6
38.¦f6 ¢e5 39.¦f7 en zwart duidelijk op plus.]
35...¦cc2 [35...¦gc2 36.f6 ¢d7 37.¦c4 ¦c4
38.¦h6 ¦c8 en zwart iets beter.]
36.f6 ¢d7 37.¦b4 a5 [37...¦b2 38.¦b2 ¦b2
39.¦h7 ¢e8 40.¦h8 ¢d7 41.¦f8 ¦a2 42.¦f7 ¢e8
(42...¢c6?? 43.¦e7 en wit naar winst.) 43.¦e7
¢f8 44.¦e6 en ook hier mag zwart opgeven.]
38.¦b8 [38.¦b7? ¢c6 39.¦f7 ¦b2 40.¢c1 ¦a2
41.¢b1 ¦ab2 42.¢a1 ¦bc2 43.¢b1 ¦cd2 44.¦h1
a4!! zwart wint.]

38...¦cf2! [38...¦b2 39.¦b2 ¦b2 40.¦h7 ¦a2
41.¦f7 ¢e8 42.¦e7 ¢f8]
39.¢e1 ¢c6 [39...¦b2 40.¦b2 ¦b2 41.¦h7 gelijke
kansen.; 39...d4 40.¦g5!! ¦e2 41.¢d1 ¦gf2
42.¦gg8 ¢c6 43.¦gd8 ¦e5 met ook gelijke
kansen, maar zwart iets beter.]
40.¦c8 ¢b5 41.¦h7 d4 [en dreigt d3]
[41...¦b2?! 42.¦b8 ¢c4 43.¦b2 ¦b2 44.¦f7 en
terug een gelijk gevecht]
42.¦g8? [42.¦f7? d3 en zwart wint.; 42.a4 ¢a4
43.¦c4 (43.¦g7 ¦e2 44.¢f1 ¦gf2 45.¢g1 d3 zwart
wint.) 43...¢b3 44.¦d4 ¦b2 45.¢f1 ¦gf2 46.¢g1
¦fc2 en wit heeft het moeilijk.]
42...¦e2 43.¢f1 ¦gf2 44.¢g1 ¦f4! [44...¦b2
45.¦f7 ¦a2 46.¦c7 neigt naar remise. 46...¢b6
47.¦c1 d3 48.¦b8 ¢a7 49.¦cb1]
45.¦f7 ¦e5 46.¦c7? [46.¢g2 ¦ef5 47.¦c8 ¦g4
48.¢h3 ¦g6 49.¦h7 ¦gf6 (49...¦f3 50.¢h2) ]
46...¦f6 [46...d3 47.a4 ¢a4 48.¦d7 ¦f6 49.¦d3
¦e1 50.¢g2 ¦e2 51.¢g1 ¦b2 en zwart wint.]
47.¦b8 ¢a6 48.¦c6 ¢a7 49.¦g8 ¦f7 50.¦g6 ¦e1
51.¢g2 d3 [51...¦e2 52.¢g3 ¦b2 53.¦ge6 ¦d7
zwart blijft beter. 54.¦a6 ¢b7 55.¦a5 d3 56.¦e1
d2 57.¦d1 ¢b6 58.¦a8]
52.¦d6 ¦e2 53.¢h3! d2 [53...¦b2 54.¦d3 ¦a2
55.¦e6 met randpion.]
54.¦g8 ¢b7 [54...¦b7 55.b3 e5 56.¦gd8 d1£
57.¦d1 ¦a2 58.¢g4 ¦b3 zwart beter.]
55.¦gd8 (Zie diagram)

Zwart aan zet...
55...d1£! 56.¦d1 ¦b2 57.¦e1 [57.¦8d6]
57...¦f6 [57...¦a2? 58.¦e6 ¦a3 59.¢g2]
58.¦d6 ¦a2 59.¢g3 [59.¦de6 ¦e6 60.¦e6 ¦b2
61.¦e4 (61.¢g3 a4 62.¢f3 a3 63.¦e3 a2 64.¦a3
¢b6 65.¢e4 ¢b5 66.¢d4 ¢b4 67.¦a8 ¦d2
68.¢e3 ¦h2 69.¦b8 ¢c3 70.¦c8 ¢b3 71.¦b8 ¢c2
72.¦c8 ¢b1 73.¦b8 ¢a1 74.¢d3) 61...¢c6
62.¢g3 ¢b5]
59...¦b2 60.¦e5 ¦b3 61.¢g2 a4! 62.¦a5 [62.¦g5
¦b2 63.¢g3 a3 64.¦g7 ¢c8 65.¦a6 ¦b3 66.¢h4
¢b8]
62...a3 63.¦da6 ¦ff3 64.¦a7 ¢c6 65.¦7a6 ¢d7
66.¦a7 ¢d6 67.¦7a6 ¢e7 68.¦e5 ¦fc3 69.¦ee6
¢d7 70.¢f2 ¦b2 71.¦e2 ¦h3 72.¢g2 ¦e2
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73.¢h3 a2 74.¢g3 ¢c7 75.¢f3 ¢b7 76.¦a4 ¦h2
77.¢e3 ¢b6 78.¢d3 ¢b5 79.¦a8 ¢b4 80.¢d4
[80.¦b8 ¢a3 81.¦a8 ¢b2 82.¦b8 ¢c1 83.¦c8
¢b1 84.¦b8 ¦b2] 0–1
Nog een nulletje:
Georgiadis,N(2526)-Navara,David(2741)[E62]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.g3 [3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¤f3
0–0 6.¥e2 e5 7.0–0]
3...¥g7 4.¥g2 0–0 5.¤c3 d6 6.¤f3 ¤c6 [6...¤bd7
7.0–0 e5 8.e4 c6 9.h3 £b6 10.¦e1 ed4 11.¤d4
¤e8 12.¤b3 a5 13.¥e3 £b4 14.a3 £c4 15.¤d4]
7.0–0 e5 [7...¦b8 8.¦e1 a6 9.¦b1 ¦e8 10.h3 ¥d7
11.e4 e5 12.¥e3 ed4 13.¤d4 £c8 14.¢h2 ¤e5
15.b3 b5 16.cb5 ab5 17.¤d5 c5 18.¤f6 ¥f6
19.¤e2 £c7 20.£d2 c4 21.¥d4 ¥c6 22.¦bd1 ¥g7
23.¤f4 ¦a8 24.¥c3 ¦ed8 25.¦e2 ¦a6 26.¤d5 ¥d5
27.£d5 ¦b8 28.bc4 bc4 29.f4 ¤d3 30.¥g7 ¢g7
31.¦c2 £c5 32.¦d3 cd3 33.¦c5 dc5 34.£e5 1–0
(34) Van Wely,L (2654)-Svidler,P (2753) Dubai
2014]
8.de5 de5 9.¥g5 ¥e6 10.£a4 £c8 [10...h6
11.¦fd1 £e7 12.¤d5 ¥d5 13.cd5 ¤d4 14.¥f6 ¥f6]
11.¦fd1 ¤d7 12.¤d5 e4 13.¤e1 ¤b6
[Slaan op b2 is niet aan te raden. 13...¥b2?
14.¦ab1; 13...f5 14.¦d2 ¤b6 15.£c2 h6 (15...¢h8
16.¦ad1 ¤e5 17.b3 c6 18.¤f4 ¥g8 19.¥e7 ¦e8
20.¥c5 £c7 21.£c1 £f7 22.h4 ¤bd7 23.¥d4 ¤f6
24.¤c2 ¤eg4 25.¥h3 b6 26.¥g4 ¤g4 27.¥g7 £g7
28.¤e3 ¤e3 29.fe3 ¦e7 30.¢f2 £e5 31.¦d6 ¦c8
32.¦g6 ¥f7 33.¦gd6 a5 34.h5 ¢g7 35.h6 ¢f8
36.¦d8 ¦e8 37.¦c8 ¦c8 38.¦d7 1–0 (38)
Akopian,V (2615)-Nijboer,F (2505) Wijk aan Zee
1993) 16.¥e3 ¥d5 17.cd5 ¤e5 gelijk]
14.£b3 ¥d5 15.cd5 ¤d4 16.£e3 ¤c4 [16...h6!³
17.¦d4 ¥d4 18.£d4 hg5]
17.£e4 ¦e8 18.¦d4?? [(Dapper, maar helaas.)]
[18.£h4! ¤e2 19.¢f1 ¤d6 20.¥e3 ¤f5 21.¥h3 en
ongeveer gelijk. (21.£g4??; 21.£h3 ¤e3 22.fe3
£h3 23.¥h3 ¦e3) ]
18...¦e4 19.¦e4 ¤d6 20.¦e3 ¥b2 21.¦d1 a5
22.¦b3 ¥g7 23.¥f4 b5 24.¦c1 £d7 25.¤d3 b4
26.e4 ¤b5 27.e5 ¦d8 [27...¤c3 28.¦cc3!? bc3
29.e6 fe6 en zwart plus.]
28.¤c5 [Wit had nog kunnen vechten na: 28.d6!
¤d4 maar aan het bord menselijk niet uit te
rekenen. 29.e6! (29.dc7 ¦c8 30.e6 fe6 (30...¤e2
31.¢f1 £e6 32.¦e1) 31.¤c5 £f7 32.¦d3 £e7
(32...e5 33.¦d4!) 33.¦d4 ¥d4 34.¤a6) 29...fe6
30.dc7 ¤b3 31.ab3 £d3 32.¥f1 £d7 33.¥b5 £d4
34.¥c4 ¢f7 35.cd8£ £d8 36.¦e1 £b6]
28...£e8 [28...£f5 29.¥e4 £c8]

29.¤b7! ¦b8 [29...¤c3! 30.¦bc3 bc3 31.¤d8 £d8 14.£e2 £e7 [14...d4 15.¤e4 0–0 16.¤f6 £f6 17.0–
32.¦c3 g5 33.d6 cd6 34.¥h3 gf4 35.¦c8 met gelijk 0–0 met voordeel wit.]
spel.]
15.cd5 0–0 16.0–0 ¦e8 17.¦fe1 ¥d7 (Zie diagram)
30.d6 cd6 31.¥c6 (Zie diagram)

Na 31.¥c6
[31.¤d6 met interessante mogelijkheden: £e6
32.¤b5 ¦b5 33.¥f1 (33.¦c6 £f5 (33...£d7
34.¦d3!! £e8 35.¦a6 en wit beter.) 34.¥e4!! £g4
(34...£e4 35.¦c8 ¥f8 36.¥h6 en mat.) 35.¥f3 £f5
remise!) 33...¦e5 (33...¦b8 34.¥c4 £f5 35.e6 ¥e5
36.¦f3 g5 37.¥e5 £e5 38.¦f7 en wit heeft de
overhand!) 34.¦d3 (34.¥e5 ¥e5 35.¦e3 £f6
36.¥g2 zwart iets beter.) ]
31...£e6 32.ed6 ¤c3 33.¦b2 g5 [33...¤a2 34.¦a2
£a2 35.d7 ¦f8 (35...¦a8 36.¤d6! gelijk.) 36.d8£
¦d8 37.¤d8 ¥d4 38.¦f1 ¥b6 zwart wint.]
34.¥e3 ¤a2 35.¦a2 £a2 36.d7 ¥f6 37.¥a7
[37.¥f3 £e6 38.¤c5 £f5 39.¢g2 zwart wint.;
37.¦c5 b3 38.¥e4 ¦f8 39.¦a5 £e2 40.¢g2 zwart
wint.]
37...¦f8 38.¦e1 £d2 39.¢f1 [39.¦e8? £c1]
39...b3 [39...b3 en er kan volgen: 40.¥e3 £d3
41.¢g2 b2 42.¤c5 £c3 43.¦b1 (43.¦d1 £c2
44.¦f1 b1£) 43...¥e7 (43...£c2 44.¥e4 £c4
45.¥d3 £c3) 44.¥e4 (44.¥b7 ¥c5 45.¥c5 ¦d8
46.¥c8 a4 47.¥e7 £c6 48.¢h3 (48.¢f1 £c1)
48...£e6) 44...¥c5 45.¥c5 £c5 en duidelijk winst.]
0–1
Mamedyarov,S(2801) - V-L,M(2779) [A34]
1.¤f3 c5 2.c4 ¤c6 3.¤c3 e5 [3...g6 4.e3 ¥g7 5.d4
d6 6.¥e2 ¤f6 7.d5 ¤a5 8.e4 0–0 9.0–0]
4.e3 ¤f6 5.d4 e4 [5...cd4 6.ed4 e4 7.¤e5 ¥b4
8.¥e2 £a5 9.¤c6 dc6 10.¥d2 0–0 11.0–0]
6.¤e5 g6 7.g4 [7.¥e2 ¥g7 8.0–0 0–0]
7...h6 8.¥g2 ¥g7 9.h3 £e7 [9...0–0 10.¤e4 ¤e5
11.de5 ¤e4 12.¥e4 ¥e5 en gelijk.]
10.b3 cd4 11.ed4 ¤e5 12.de5 £e5 13.¥b2 d5
[(Overhaasting!)]
[Toch beter: 13...0–0 14.£d2 (14.£e2 ¦e8 15.0–0–
0 £g5 16.£d2 £d2 17.¦d2 d5 18.cd5 ¥d7 19.¦e1
¦ac8 20.¢b1 gelijk.) 14...¤h7 15.0–0–0 d5 16.£d5
£d5 17.¤d5 ¥b2 18.¢b2 f5 klein voordeel wit.]
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Na 17... ¥d7
(Zwart heeft het al een tijdje moeilijk en kan niet
los komen uit wits greep.)
[17...£b4 18.£b5 (18.¤e4 ¤e4 19.¥g7 ¤f6!
20.¥f6 ¦e2 21.¦e2 ¥d7 ongeveer gelijk maar niet
te berekenen.) 18...a5 19.a3 £b5 20.¤b5 ¤d5
21.¥g7 ¢g7 22.¥e4 ¤f4 23.¤c7 met wit
voordeel.]
18.¤e4 ¤e4 19.¥g7 ¢g7 20.£e4 £e4 21.¥e4
[(En wit heeft voorsprong genomen)]
21...h5 [21...b6 22.¦ad1 ¦ac8 23.d6 ¦e6 24.¥b7
¦c2 25.¦e6 fe6 26.a4 ¦c3]
22.gh5 gh5 23.h4 ¦ac8 24.¥f3 ¦e1 25.¦e1 ¢f6
26.d6 b6 27.¦e7 ¦d8 [27...¥c6 28.¥e2 ¦g8
29.¢f1 a5 (29...¦d8 30.¥h5 ¦h8 31.¥f7 ¦h4 en wit
duidelijk plus.) 30.¦c7 ¥d5 31.d7 ¦d8 32.¥b5 ¢e7
33.¢e2 en wit heeft groot voordeel.]
28.¥h5 ¥e6 29.¦a7 ¦d6 30.¢g2 ¦d8 31.¥f3 ¢e5
32.¦a4 1–0
Hij blijft op het kapblok liggen:
Vachier-Lagrave(2779)-Georgiadis(2526[A18]
1.c4 ¤f6 2.¤c3 e6 3.e4 d5 4.e5 d4 5.ef6 dc3
6.bc3 £f6 7.¤f3 [7.d4 e5 8.¤f3 ed4 9.¥g5 £e6
10.¥e2 ¥e7 11.cd4 ¥g5 12.¤g5 £e7 13.£d2 0–0
14.0–0 h6 15.¤f3 c5 16.d5 £d6 17.¦fe1 ¤d7
18.¦ab1 ¦e8 19.¥d3 ¦e1 20.£e1 ¤f6 21.¤d2 g6
22.h3 b6 23.£e3 ¢g7 24.f4 ¥a6 25.£e5 ¦d8
26.¦b3 b5 27.cb5 ¥b7 28.¥c4 £e5 29.fe5 ¤d5
30.¦d3 ¦d7 31.¤b3 ¦c7 32.¥d5 c4 33.¥c4 ¦c4
34.¦d7 ¥c8 35.¦a7 ¦b4 36.¦c7 ¥e6 37.¤c5 ¥a2
38.e6 ¦b5 39.e7 ¦b8 40.¤e4 ¥b3 41.¦b7 ¦b7
42.e8£ ¥e6 43.£d8 h5 44.£d4 ¢f8 45.£h8 ¢e7
46.£f6 ¢f8 47.¤c5 ¦b1 48.¢h2 ¦e1 49.¤d3 ¦e4
50.¤e5 ¢e8 51.¤c6 ¢d7 52.£d8 ¢c6 53.£a8 1–
0 (53) Timman,J (2623)-Naiditsch,A (2581)
Dortmund 2002]
7...¤c6 8.d4 e5 9.¥e2 ed4 10.¥g5 £g6 11.0–0
¥e7 [11...dc3 12.¥d3 £d6 13.¦e1 ¥e7 14.c5 £c5
15.¥e7 ¤e7 16.¦e5 £d6 17.¥b5 ¢f8 18.£e2 f6
19.¦d1 fe5 20.¤e5 ¥f5 21.¦d6 cd6 22.¤d7 ¢f7

23.£c4 ¥e6 24.£f4 ¤f5 25.g4 ¦ad8 26.gf5 ¥d7
27.¥c4 d5 28.¥d5 ¢f6 29.£d6 ¢f5 30.¥c4 ¦he8
31.¥d3 ¢g5 32.h4 ¢h5 33.£g3 ¥g4 34.f3 ¦d4
35.¢f2 c2 36.¥c2 ¦f8 1–0 (36) Dubov,D (2701)Nakamura,H (2787) Moscow 2018]
12.¥d3 £d6 13.¥e7 ¤e7 14.cd4 0–0 [(En wit
beter)]
15.¦e1 b6 16.c5! £f6 [16...bc5 17.dc5 £c5
18.¦c1 £d6 19.£c2 (19.¥e4 ¦b8 20.£c2 f5;
19.¥h7 ¢h7 20.£d6 cd6 21.¦e7 ¢g6 gelijk.;
19.¤g5 ¥f5) 19...g6 (19...h6) 20.£c7 £c7 21.¦c7
¤d5 22.¦c5 gelijk.]
17.¥e4 c6 [17...¦b8 18.£d3 ¥f5 19.¦ac1 ¦bc8
klein voordeel wit.]
18.cb6 ab6 19.£b1 ¥f5 20.£b6 ¥e4 21.¦e4 £d6
[21...¤d5 22.£c5 h6 23.¤e5 en wit plus.]
22.£c5 £c5 23.dc5 ¤d5 24.a4 g6 25.g3 ¦fb8
26.¦c4 ¦a6 27.¤d4 [27.¦d1 ¢g7 28.¤e5 ¦d8
29.h3 wit beter.]
27...¦b2 28.¦a3 ¢g7 29.¦d3 ¤e7 30.¤f3 ¤d5
[30...¦b1 31.¢g2 ¦b7 32.¤e5 f6 33.¦d7 ¦d7
34.¤d7 ¢f7 wit duidelijk plus.]
31.¤e5 ¦b4 32.¦b4 ¤b4 33.¦d7 ¢g8 34.¤f7
¦a5 35.¤g5 ¦c5?? (Zie diagram)

20.£h6 0–0–0 21.h5 ¢c7 22.¥f7 gf5 23.£d6 ¢d6
24.ef5 ¤f5 25.¤e4 ¢e7 26.¥b3 ¤e3 27.¢e2 ¥c6
28.¦ac1 ¦hf8 29.¦h3 ¤g2 30.¦c6 bc6 31.¦g3 ¤f4
32.¢e1 ¦b8 33.¦g7 ¢d8 34.¥f7 ¦b7 0–1 (34)
Svidler,P (2751)-Vachier Lagrave,M (2804) Tbilisi
2017]
9...¤c6 10.h4 [10.¥e3 ¤ed4 11.¤b5 a6 12.¤bd4
cd4 13.¥f4]
10...g6 11.h5! [(een nieuwtje à la Svidler.)]
11...¥g7 12.¥e3 ¤ed4 13.h6! [(Heb ik ook al
gespeeld, maar dat blijkt niet altijd goed te lopen.)]
13...¥f6 14.¤d5 ¥g4 15.¤f6 ef6 16.¥d4 [16.£a4
¥f3 17.gf3 0–0 18.¢g2 £d6 en alle plooien
gladgestreken, maar er valt nog te spelen.]
16...¤d4 17.£a4! £d7 18.£d7 ¥d7 19.¤d4 cd4
20.e5? [(Spontane uitschieter? En zwart heeft
licht voordeel. Toch kansrijk spel van wit!))]
[20.¢e2 ¢e7 21.¦hc1 ¦hc8 gelijk.]
20...fe5 21.¦e1! f6 22.f4! ¦f8 23.¢g1 ¢e7 24.fe5
f5! 25.¦h4 f4 [25...b5 26.¥b3 f4 27.e6 ¥c6 28.¦f1
g5 29.¦h5 ¢f6 30.¦e1 dreigt stukwinst!]
26.¦e4 g5 27.¦h5 ¦f5 28.g4 [28.¢f2 ¦d8 29.g4
fg3 30.¢g3 ¥e8 31.¦h2 ¥c6 32.¦ee2 en wit in het
defensief.; 28.¦d4 ¦e5 29.¦d5 ¦d5 30.¥d5 ¢f6
31.¥b7!? ¦b8 32.¥e4 ¥f5 33.¥f5 (33.b3 ¦c8
34.¢f2 ¦c2 35.¢f3) 33...¢f5 34.b3 ¦c8 en zwart
plus.]
28...fg3 29.¦g4? [(Zie diagram)

Na 35... ¦c5??
(Een zwaar blundertje. U ziet het toch ook? Zo
voelen we ons weer en beetje GM!
[35...¤a6 36.¦d6 ¤c5 37.¦c6 ¤d3 38.f4 ¦a4
Na 29.¦g4?
39.¦c8 ¢g7 40.¦c7 ¢g8 41.¦h7 ¦a1 42.¢g2 ¦a2 (Duidelijk het einde.)
43.¢f3 wit moet winnen.]
[29.¦d4 ¦e5 30.¦e4 ¦e4 31.de4 ¢f6 32.¥d5 en
36.¦d8 1–0
wit verliest ook.]
29...¦af8!! 30.¦hg5 [30.¦g3 ¦f1 31.¢h2
Svidler,Peter (2753)-Vachier-L,M (2779) [A34] (31.¢g2??) 31...¥c6!! 32.¢h3 ¥f3! 33.¦f3 ¦8f3
1.c4 c5 2.¤f3 ¤f6 3.¤c3 d5 [3...¤c6 4.g3 g6 34.¢g4 ¦3f2 en rampzalig.]
5.¥g2 ¥g7 6.0–0 0–0]
30...¦f1 31.¢g2 ¥c6 0–1
4.cd5 ¤d5 5.e4 [5.g3 ¤c6 6.¥g2 ¤c7 7.0–0 e5 Wat moet ik zeggen? Ik hoop dat Georgiadis veel leert
8.d3 ¥e7 9.¤d2 ¥d7 10.¤c4 f6 11.f4 b5 12.¤e3 en opsteekt en gelouterd uit het vuur oprijst:
ef4 13.gf4 ¦b8 14.¤ed5 0–0]
Georgiadis(2526)-Mamedyarov,S(2801)[B92]
5...¤b4 6.¥c4 ¤d3 7.¢e2 ¤f4 8.¢f1 ¤e6 9.d3 1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 5.¤c3 a6
[De spelers kenden elkaar, en buiten nog een 6.¥e2 [6.¥g5 e6 7.f4 £b6 8.£d2 £b2 9.¦b1 £a3
remise was er dit: 9.h4 ¤d4 10.d3 e6 11.¥f4 a6 10.e5 de5 11.fe5 ¤fd7 12.¤e4 h6 13.¥h4 £a2
12.¤d4 cd4 13.¤e2 ¤c6 14.a3 ¥d6 15.¥d6 £d6 14.¦d1 £d5 15.£e3 £e5 16.¥e2 ¥c5 17.¥g3 ¥d4
16.£d2 ¥d7 17.f4 e5 18.f5 g6 19.¤g3 ¤e7 18.¦d4 £a5 19.¦d2 0–0 20.¥d6 ¦d8 21.£g3 £f5
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22.¥e5 £g6 23.£h4 ¤c6 24.¥h5 £f5 25.¥g7 ¤c5
(25...¢g7? 26.¦f1 £b5 (26...¦f8 27.¦f5 ef5 en wit
wint.) 27.¦f7 en loopt mat.) 26.¦d8 ¤d8 27.¤d6
£g5 28.£g5 hg5 29.¥f6 gelijk.]
6...e5 7.¤b3 ¥e7 8.¥e3 ¥e6 9.¤d5 ¤bd7
10.£d3 ¥d5 11.ed5 ¦c8 12.c4 0–0 13.0–0 ¤e8
14.£d2 b6 [14...f5! 15.£b4 £c7 16.f4 klein
voordeel wit.]
15.¦ac1 a5 16.¤a1 f5 17.f3 [17.g3 ¤ef6 18.¥d3
¤g4 19.¤c2 g6 20.¦ce1 (20.h3? ¤e3 21.fe3 ¤c5
en zwart staat beter.) 20...¤e3 21.fe3 en zwart
heeft maar klein voordeel.]
17...f4 18.¥f2 ¥h4 19.¥d3 ¥f2 20.£f2 [20.¦f2
£g5]
20...¤c5 21.¥c2 g6 22.¦fe1 ¤g7 23.¥e4
[23.¤b3 ¤b3 24.ab3 is gelijk.]
23...£d7 24.¤c2 ¤f5 25.b3 ¢h8 [25...b5!]
26.¦b1 ¤g7 27.¤a3 ¤f5 28.¤b5 ¦f6 29.a3
[29.¥c2 ¤e3 30.¦e3!? fe3 31.£e3 ¦cf8 gelijk.;
29.¥f5 £f5 blijft gelijke kansen.]
29...g5 30.¤c3 ¤d4! 31.b4 ab4 32.¦b4 [32.ab4
¤e4 33.¤e4 ¦g6 34.¦bc1 g4 en zwart drukt.]
32...g4! 33.£h4(Zie diagram)

Na 33.£h4
(Wit zit in een benarde situatie. Er is geen echt
goede verdediging meer.)
[33.fg4?? £g4 34.h3 £h5 35.¤b5 en duidelijk plus
voor zwart. (35.¦b6? ¦g8 36.¢h2 ¦h6 zwart wint.)
; 33.¦b6 gf3 34.gf3 (34.¥f3? ¤d3) 34...£a7
35.¦b2 £a5! 36.¦c1 ¤cb3]
33...¤e4 34.¤e4 ¦g6 35.fg4 ¤c2! 36.¦b6?
[36.¦c1 is niet zoveel beter! 36...¤b4 37.ab4 b5!]
36...¤e1 37.¤f6?? [37.£e1 £g4 38.¦b2 f3 39.g3
¦c4 40.¤f2 £c8! en wit zal ten onder gaan.]
37...£g7 38.¦d6 ¦h6 39.£e1 ¦f6 [39...¦f6 40.¦f6
(40.¦e6 ¦e6 41.de6 £f6 42.g5 £e6) 40...£f6 en
de witte pluspionnen bieden te weinig
tegenkansen.] 0–1

10.e5 de5 11.fe5 ¤fd7 12.¤e4 h6 13.¥h4 £a2
14.¦d1 £d5 15.£e3 £e5 16.¥e2 ¥c5 17.¥g3 ¥d4
18.¦d4 £a5 19.¦d2 0–0 20.¥d6 ¦d8 21.£g3 £f5
22.¥e5 £g6 23.£h4 ¤c6 24.¥h5 £f5]
6...e6 7.g4 [7.f3 b5 8.£d2 ¤bd7 9.g4 h6 10.0–0–0
¥b7 11.h4 b4 12.¤a4 £a5 13.b3 ¤c5 14.a3! ¤a4
15.ab4 £c7 16.ba4 d5 17.e5 ¤d7 18.f4 ¤b6
19.¦h3 ¤a4 20.¥f2 ¥e7 21.f5 ¦c8 22.¥e1 ef5
23.gf5 £e5 24.¦a3 ¤b6 25.¥g3 £f6 26.¦e1 0–0
werd veel gespeeld.]
7...h6 8.h4 e5 9.¤f5 g6 10.¤h6! ¥h6 11.¥h6
[Waarom niet: 11.g5! ¤g4 12.gh6 ¤e3 13.fe3 ¦h6
14.¥c4 ¥e6 15.¥e6 fe6 16.£d2 (16.£g4 £e7
17.0–0–0 ¤d7 18.£g5) ]
11...¥g4= 12.f3 ¥f3! 13.£f3 ¦h6 14.0–0–0 ¤c6
15.¥a6 [De weg naar gelijk spel: 15.£f2 ¤d4
16.¥h3 ¤h5 17.¤d5 ¤g3 18.¦hf1 ¤f1 19.¦f1 f5
20.ef5 g5 21.f6 ¦h4 22.£g2 ¢f7 23.¤e7 ¦f4
24.¦f4 ef4 25.£d5 ¢f6 26.£d4 ¢e7 ½–½ (26)
Boemelburg,H-Kosmol,H Germany 1996]
15...¦a6 16.¦hf1 ¤d4 17.¦d4 [17.£f6 £f6 18.¦f6
¤e6 19.¦df1 ¤f4 20.¤d5 ¤d5 21.ed5 ¦h7
(21...¦a2 22.¢b1 ¦a4 23.¦f7 ¦h8 24.¦1f6 ¦f4
25.¦f4 ef4 26.¦f4 een pion kan voldoende zijn,
bovendien kan wit de h-pion opgeven en de
zwakke zwarte pionnen snoepen.) 22.a3]
17...ed4 18.¤d5 ¦a2 19.¤f6 ¢f8 20.¢b1 ¦a5
21.£f4 [21.¤d5 ¦h7 22.£f4 ¦a6 23.¤f6 ¦h8
24.¤d5 f5 25.ef5 ¦h4 26.£f3 g5 en zwart duidelijk
plus.]
21...¢g7 22.b4!? ¦b5 23.¤d5? (Zie diagram)

Zwart aan zet...
[23.¢c1 ¦h8 (23...¦b4 24.¤d5 ¦a4 25.£f7 ¢h8
26.¦f4 g5! en zwart drukt sterk.) 24.h5 g5 25.£d2]
23...f5! (Gedaan met de dreiging op f7.)
24.ef5? [24.£g3 ¦d5 25.ed5 ¦h4 zwart naar
winst.; 24.¦h1 ¦h5 25.£f2 fe4 26.£d4 ¢h6
27.¤e3 en voordeel zwart.]
24...¦d5 25.f6 ¢h7 26.£e4 ¦hh5! 27.£e6 £f8
28.£d7 ¢h6 0–1

Het word teen echte ramp. Zelfs remises worden
Georgiadis niet gegund:
Georgiadis,Nico(2526)-Svidler,P (2753)[B81] Mamedyarov neemt rustig voorsprong! Carlsen op
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6 5.¤c3 a6 achtervolging aangewezen:
6.¥e3 [6.¥g5 e6 7.f4 £b6 8.£d2 £b2 9.¦b1 £a3
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Mamedyarov(2801)-Navara,David(2741)[D32]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.e3 [4.¤c3 ¥e7 5.¥g5
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
14.¥e2 a5 15.0–0]
4...c5 5.¤c3 a6 [5...¤c6 6.a3 a6 7.dc5 ¥c5 8.b4
¥a7 9.¥b2 (9.¦a2 0–0 10.¦d2 £c7 11.cd5 ¤b4
12.ab4 £c3 13.¥b2 £b4 14.¥f6 gf6 15.¥e2 ed5
16.0–0 ¥e6 17.£a1 £e7 18.¥d3 ¦ac8 19.£b1 h6
20.¤h4 b5 21.¤f5 ¥f5 22.¥f5 ¦c5 23.¦d4 ¦c4
24.¦d5 ¦d8 25.¦d8 £d8 26.¦d1 £e7 27.g3 ¢g7
28.¦d7 £c5 29.£d3 ¥b8 30.¢g2 ¥e5 31.¥g6 £c6
32.¢h3 £e6 33.¥f5 £c6 34.£d1 ¢f8 35.£h5 1–0
(35) Korobov,A (2692)-Mamedyarov,S (2768)
Doha 2016) 9...0–0 10.£c2 £e7 11.¦d1 ¦d8
12.¥e2 dc4 13.¦d8 ¤d8 14.¤e4 ¤e4 15.£e4 ¥d7
16.¥c4 ¦c8 17.¤e5 ¥e8 18.0–0]
6.cd5 ed5 7.¥e2 ¤c6 8.0–0 cd4 9.¤d4 ¥d6 10.b3
[10.¤f3 0–0 11.b3 ¥e6 12.¥b2 £e7 13.£d3 ¦fd8
14.¦ac1 ¤e5 15.£d4 ¤fg4 16.g3 ¤c6 17.£d1
¤f6 18.¦e1 ¦ac8 19.£d3 h6 20.¥f1 ¤b4 21.£b1
¤c6 22.¥g2 £d7 23.¤e2 ¤e4 24.¤f4 ¥f4 25.ef4
¥h3 26.¥h1 ¥f5 27.£a1 f6 28.¤d4 ¥g6 29.¦ed1
¤b4 30.a3 ¦c1 31.£c1 ¦c8 32.£e3 ¤c6 33.¤c6
£c6 34.£d4 ¥f7 35.¥f3 £b5 36.b4 ¦c2 37.¥e4
de4 38.£d8 ¢h7 39.¥d4 £f5 40.¥e3 ¥h5 41.¦e1
¥f3 0–1 (41) Grigoriants,S (2563)-Matlakov,M
(2694) Tallinn 2016]
10...¥e5 11.¤c6 bc6 12.¥b2 h5 [Offer op h2
dreigt!]
13.f4 ¥b8 14.¤a4 ¥a7 15.¥d4 ¥g4 16.¥g4
[16.¦c1 0–0 17.¦c6 (17.¥g4 ¤g4 18.£d2 gelijk.)
17...¥d4 18.ed4 £e8 19.¦c2 en wit iets beter.]
16...hg4 17.¦c1 £d6 18.£c2 ¥d4 19.ed4 0–0
20.£c6 £a3! 21.£c2 ¦ac8 22.£b2 £b2 23.¤b2
¦c1 24.¦c1 [(Het eindspel is gunstiger voor wit.
Vergelijk de pionnen structuur.)]
24...¦e8 25.¢f1 ¦e4 26.g3 ¦d4 27.¢e2 g5?!
[27...¦e4 28.¢d2 (28.¢d3) 28...¦e6 29.¦c8 ¢h7
30.¤d1 en wit iets beter.]
28.fg5 ¤e4 29.¤d3 ¤g5 30.¤f2 ¦b4 31.¦c5
[31.¦c6 en wit bereikt duidelijk voordeel. 31...¢f8
32.¦a6 ¢e7 33.¦a4!]
31...¤e4 32.¦a5 ¤f2 33.¢f2 ¦b6 34.¦d5 ¦h6
35.¢e3 [35.¦a5 ¦h2 36.¢e3 ¦h6 37.¦g5 ¢f8
38.¦g4 wit plus.]
35...¦h2 36.¦a5 f5? [36...¦h6 was beter: 37.¢f4
¦d6 38.¢g4 ¢g7]
37.¦a6 ¦g2 38.¢f4 ¦f2 39.¢g5 ¦f3 40.¢h4 ¢f7
41.b4? (Zie diagram)
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Na 41.b4?
[Volgens mij was 41.¦b6! de kortste zet naar winst
zonder risico! 41...¢e7 42.a4 ¦f1 43.a5 ¦a1 44.a6
¦a2 (44...¢d7 45.b4) 45.b4 ¦a4 46.b5]
41...¢e7 42.b5 ¢d7 43.¦a7 ¢d6 44.¦f7 [44.a4
¦b3 45.¦a8 ¢c7 46.¦f8 ¦a3 47.¦f5 ¦a4 48.¦f4
¦a5 49.¦b4 en met een pion op elke vleugel mag
zwart het vergeten.]
44...¦f2 45.b6! ¦a2 46.¦f5 ¦b2 47.¦h5 [47.¢g4
wint natuurlijk ook, en duidelijker, want pion b6 is
taboe. 47...¦b6?? 48.¦f6 ¢c7 49.¦b6 ¢b6]
47...¦b4 48.¦h8 ¢e5 49.¦b8 ¢f6 50.¢h5! ¢g7
51.¢g5 ¢f7 52.¦b7! ¢e8 53.¢h4 ¢f8 54.¢h5
¢e8 55.¦b8 ¢f7
[55...¢d7 56.¢g5 ¢c6 57.b7 ¢c7 58.¦f8 ¢b7
59.¦f4 ¦b5 60.¢g4 moet wel winnen maar kan
nog even duren.]
56.¢g5! ¢g7 57.¦b7! ¢f8 58.¢f6 ¢e8 59.¦b8
¢d7 60.¢g5 ¢c6 61.¢h5 ¦e4 62.¦g8 ¢b6
63.¦g4 ¦e3 64.¦g7 ¢c6 65.g4 ¢d6 66.g5 ¢e6
67.¢g6 ¦g3 68.¦a7 [68.¦a7 ¦g4 69.¦a5 ¦g1
70.¢g7 ¦g2 71.¦a6 ¢e7 72.g6 ¦g3 73.¢g8 ¦g1
74.¦a7 ¢e8 75.g7 ¦h1 76.¦a4 ¢e7 77.¦e4 ¢d7
78.¢f7 ¦f1 79.¢g6 ¦g1 80.¢f6 ¢d6 81.¦e6 ¢d7
82.¦e5 ¦f1 83.¦f5 ¦g1 84.¦g5 ¦f1 85.¢g6 ¦d1
86.g8£] 1–0
Carlsen moest winnen om de achterstand tegenover
Mamedyarov op te halen, wat hem in een vervelende
situatie bracht. Remise was onvoldoende. Zijn stelling
was duidelijk minder in het middenspel. Hij wist de
toestand een beetje te rechten, maar zeker onvoldoende
voor winst. En de partij eindigt op een dubbelblunder!
Mamedyarov,S(2801)-Carlsen,M(2842) [E65]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2 0–0 5.¤c3 d6
6.¤f3 c5 [6...¤bd7 7.0–0 e5 8.e4 c6 9.h3 £b6
10.¦e1]
7.0–0 ¤c6 8.e3 [8.d5 ¤a5 9.¤d2 a6 10.£c2 ¦b8
11.b3 b5 12.¥b2]
8...d5 9.cd5 ¤d5 10.¤d5 £d5 11.¤e5! £d6
12.¤c4 £c7 13.d5 ¦d8 14.¥d2 ¤b4 15.¥b4
[15.e4 b5 16.¥f4 £b7 17.¤e5 g5 18.¤f7 ¢f7
19.¥g5 gelijk.]
15...cb4 16.¦c1 a5 17.a3 ba3 18.ba3 a4 19.£d3
¥f5 20.e4 ¥d7 21.£e3 ¦a6! 22.e5 b5 23.d6 £b8

24.de7 ¦e8 25.¦fd1 ¦e7 26.£c5 £f8 [26...¥f8!
27.¤d6 ¦e5 (27...¦e8) 28.£e5 ¦d6 29.¥d5
(29.¦d5 b4! 30.ab4 £b4 31.¦cd1 ¦e6 32.£a1 ¥e8
(32...¥g7 33.£b1 £b1 34.¦b1 ¦e7 met gelijke
kansen.) ) 29...¥e6 30.¦d2 £d8 31.¦cd1 en wit
behoudt enig (labiel) voordeel.]
27.¤e3 ¥e6 28.£b5 ¦aa7 [(Ondanks het zwarte
loperpaar staat wit duidelijk plus!)]
29.¤d5 ¥d5 30.¦d5 [(Zo, dat loperpaar is
geweest...)]
30...¦eb7 31.£d3 ¦b8 32.h4 £e8 33.£d4 £e7
[33...¦ab7 34.¦dc5 £d7 (34...¦d8 35.£c4 ¦b6
36.¥d5) 35.£c4 ¥f8 (35...¦a7 36.¦c3 £e7
37.¥d5!? ¥e5?? 38.¦e3 (38.¥f7? £f7 39.£f7 ¦f7
40.¦e5 ¦b2 en er komt evenwicht. 41.f4 ¦d7
42.¦e1 ¦dd2 en dat wordt remise.) 38...¢g7
39.¥c6 f6 40.f4) 36.¥b7 ¥c5 37.¥d5 en wit voor
winst!]
34.f4 [34.¦c4! ¦e8 met duidelijk wit voordeel.
(34...¦ba8 35.¥e4; 34...¦a6 35.¢h2 h5 36.¦cc5) ]
34...¥f8 35.¢h2 ¦ab7 [35...¦c7 36.¦c7 £c7
37.£a4 (37.¦d7 £c2 38.£d5 £f5) 37...£c3 en de
druk wordt iets kleiner.]
36.£a4 [36.¦d6! ¦b3 37.£a4 (37.¥d5 ¦a3 38.¦f6
¦d8 39.¥f7 ¢g7 40.¥d5 ¢h6 41.f5! £b4 42.¦c4
¦a2 43.¢h3 ¦d2 44.£g4 £e7 45.¦g6!) 37...¦e3
38.¥d5 ¦b2 39.¦c2 ¦a3 40.£e4 ¦c2 41.£c2 ¦a7
en wit behoudt voorsprong.]
36...£a3 37.£a3 ¥a3 38.¦cd1 [38.¦c2 ¥e7
39.¦d4 ¦a7 40.¦e2 ¦d8 41.¥d5! (41.¦c4)
41...¢g7 wit beter, maar geen vooruitgang.]
38...¥e7 39.¢h3 ¦c7 40.h5! gh5 41.f5! f6 42.e6
¦b3 43.¦d7 ¦bc3 44.¦a1! ¢g7 45.¦a8 ¢h6
46.¦e8 ¥b4 47.¦b8 ¥e7 48.¥e4 ¦3c4 49.¥d5
[49.¦c7 ¦c7 50.¢g2 vlakt volledig af.]
49...¦4c5 50.¥e4 [50.¦b7]
50...¦c4 51.¥d5 ¦4c5 [(Met zetherhaling zou
Magnus wel tevreden zijn.)]
52.¦b7! ¦d7 53.¦d7 ¦a5 54.¥c6 ¥a3 55.¦f7 ¦e5
56.¢h4 [56.¦f6? ¢g5 57.¦f7 ¥d6 en de
verschillende kleur lopers speelt een duidelijke rol
tot gelijkheid!]
56...¥c1? [56...¥b4 57.¥f3 ¦e1 58.¦f6 ¢g7
59.¦f7 ¢h6 60.g4 hg4 61.¢g4 ¥d6 62.¦d7 en wit
wint.]
57.¢h3?? (Zie diagram)
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Na 57.¢h3??
(Een blunder die beantwoord wordt met een
blunder! Tijdnood? Vermoeidheid?)
[57.e7! ¦e2 58.¢h3 ¦e7 59.¦e7 en wit wint.]
57...¦f5?? [57...¥a3 58.¢h4 (58.¦f6 ¢g5 59.¦f7
¥d6 en wit heeft geen enkele kans.) 58...¥c5
59.¦f6 ¢g7 60.¦f7 ¢h6 61.¥d7 ¥d6 en gelijk!;
Onbegrijpelijk. Na 57...¦f5 volgt natuurlijk 58.e7
¦e5 59.e8£] 1–0
Vachier-Lagrave(2779)-Navara,D(2741) [C54]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 [MVL is goed bekend
met allerlei varianten van deze opening. 3.¥b5 a6
4.¥a4 b5 5.¥b3 g6 6.a4 b4 7.h4 d6 8.¤g5 ¤h6
9.¥d5 ¥d7 10.d4 ¤d4 11.c3 bc3 12.bc3 c6 13.¥f7
¤f7 14.cd4 ¥g7 15.¤f7 ¢f7 16.de5 ¥e5 17.¦a3
¦b8 18.¤d2 ¥e6 19.¤f3 ¦e8 20.¤e5 de5 21.¦d3
£e7 22.¥a3 c5 23.h5 g5 24.0–0 ¦ed8 25.¦f3 ¢g8
26.£c1 ¦bc8 27.¥b2 ¦d4 28.¥d4 ed4 29.¦g3 g4
30.f4 £h4 31.f5 ¥f7 32.£f4 ¥h5 33.¦h3 1–0 (33)
Vachier Lagrave,M (2789)-Mamedyarov,S (2808)
Paris 2018]
3...¥c5 4.0–0 [4.c3 ¤f6 5.d4 ed4 6.cd4 ¥b4 7.¥d2
¥d2 8.¤bd2 d5 9.ed5 ¤d5 10.£b3 ¤ce7 11.0–0
0–0]
4...¤f6 5.d3 0–0 [5...d6 6.c3 0–0 7.¥b3 a6 8.¤bd2
¥a7 9.h3 h6]
6.¦e1 d6 7.c3 h6 [7...a6 8.¥b3 ¥a7 9.h3 h6]
8.¤bd2 a5 9.¤f1 ¤e7 [9...¥b6 10.¥e3 ¥e3
11.¤e3 ¥e6 12.¥b5 ¤e7 13.¥a4 ¤g6 14.¥c2 ¦e8
15.d4 1–0 (54) Vachier Lagrave,M (2789)Caruana,F (2816) Paris 2018; 9...¥e6 10.¥b5
¤e7 11.d4 ed4 12.cd4 ¥b6 13.¤g3]
10.¥b3 ¤g6 11.d4 [Nieuw? Slechts één
voortzetting bekend. 11.¤g3 a4 12.¥a4 ¥g4
13.d4 ed4 14.cd4 ¥b4 15.¦e3 c5 16.d5 ¤e5 17.a3
¥a5 18.£f1 ¥f3 19.gf3 c4 20.¥c2 ¥b6 21.£g2
¥e3 22.¥e3 ¢h7 23.¤f5 ¤h5 24.£h3 g6 25.¢h1
£f6 26.¥h6 ¦h8 27.¦g1 ¤f3 28.£f3 £b2 29.¤d6
¢h6 30.£f7 ¦hg8 31.¥d1 ¤f6 32.f4 ¦a6 33.¦g6

1–0 (33) Sethuraman,S (2631)-Naiditsch,A (2701)
Sharjah 2018]
11...¥a7 12.h3 ¥d7 [12...ed4 13.cd4 ¦e8]
13.¤g3 a4 14.¥c2 ¤h7 [14...b5 15.¥e3 ¦e8]
15.¤f5 ¤g5? [15...¤f6 16.de5 de5 17.£e2 gelijk.]
16.¤g5 hg5 17.£h5! ¤f4 18.¥f4 ef4 19.h4 g6?
[19...gh4 20.¤h4 £f6 21.e5 en wit beter.]
20.£h6! [(Wit is niet bang van vorkjes.)]
20...gf5 21.ef5 f6 [(Verplicht wegens dreigend
f6.)]
22.£g6 ¢h8 23.hg5! ¥c6 [maakt c7 vrij, maar wit
had dat in het snot!]
24.¦ad1 £d7 25.¦d3! £g7 26.¦h3 ¢g8 (Zie
diagram)]

27.¦e7! £g6 28.fg6 f5?? [28...¦fe8 29.¦f7
(29.¦eh7 fg5 30.¦h8 ¢g7 31.¦8h7 ¢g8 en
remise) 29...fg5 30.¦hh7 ¥b6! en wit heeft enkel
remise.]
29.¦hh7 ¦fe8 30.¦eg7 ¢f8 31.¦c7 ¢g8 32.¥f5
¥b6 [32...¦e1 33.¢h2 ¦ae8 34.¦hg7 ¢h8 35.¦gf7
¢g8 36.g7 (36.¦h7 ¥b6 37.¦cg7 ¢f8 38.¦f7 ¢g8
39.¥d7 ¦b8 40.¦f4 en zwart ontsnapt ook niet.)
36...¦1e7 37.¦ce7 ¦e7 38.¦e7 is de enige
"redding"!]
33.¦cg7 ¢f8 34.¦f7 ¢g8 (Zie diagram)

De eer is nogmaals aan wit...
(Hoe moet het nu verder, en geen remise door
herhaling van zetten??)]
35.d5! ¥d5 36.¦fg7 ¢f8 37.¦d7! ¢g8 38.g7 ¥f7
39.g6 1–0

Wit aan zet...

EINDSTAND:
P
1
2
3
3
5
6

Name
Mamedyarov,Shakhriyar
Carlsen,Magnus
Svidler,Peter
Vachier-Lagrave,Maxim
Navara,David
Georgiadis,Nico

Rtg.
2801
2842
2753
2779
2741
2526

Pts.
7.5
6.0
5.5
5.5
4.0
1.5

R
10
10
10
10
10
10

1
X
½0
½½
0½
½0
00

2
½1
X
½½
0½
0½
½0

3
½½
½½
X
½1
½½
00

4
1½
1½
½0
X
½0
0½

5
½1
1½
½½
½1
X
0½

6
11
½1
11
1½
1½
X

TB
31.75
25.75
23.25
23.25
17.25
7.75

Perf.
2921
2792
2774
2769
2668
2487

Weer een toernooi dat aan de wereldkampioen voorbij
gaat. Waar zijn de tijden van de echte
wereldkampioenen zoals Karpov en Kasparov, die
ongeveer elk toernooi dat ze speelden op hun naam
gezet hebben! We denken nog dikwijls aan Linares
1995 met de 11/13 van Anatoly tegen de wereldtop.
Ongeëvenaard! (9+ 4= 0-)

minste resultaat komt van Nakamura die al twee keer
slachtoffer werd. Aan kop na 5 ronden: 5 leiders:
Mamedyarov, Aronian, Caruana, Grischuk en Carlsen
met 2.5/4.

Ondertussen is weer een groot toernooi aan de gang,
SINQUEFIELD namelijk, en krijgt Carlsen als
wildcard de kans om zich te bewijzen. De kamp om de
wereldtitel komt in zicht. Tijdens dit toernooi kan hij
uitdager Caruana nog eens testen. Het toernooi verloopt
rustig, met enkele spelers die om beurten scoren. Het

Ha.Cé.
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Partijen volgen.
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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 H O E C K E L U C

* 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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