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Voorwoord
Beste schaakvrienden,

Naast klimaatopwarming, oorlog, hongersnoden, epidemies, almaar stijgende energieprijzen
enz… verbleken de problemen van een schaakclubje natuurlijk. Toch moeten we proberen
onze club zo goed mogelijk op de rails te houden, en dat was de voorbije jaren niet zo
eenvoudig.

Ons nieuwe lokaal, de cafetaria van Vennebos, voldoet tot nu toe. We hebben de oude
ijskast van het lokaal aan de Oudebaan gekregen van de gemeente, en op 29 augustus werd
onze kast geleverd, waardoor er eindelijk een einde komt aan het wekelijks gesleur met
materiaal. We hopen dat we ook in de volgende periode rustig zullen kunnen schaken. Het
zal drukker worden door allerlei activiteiten in de aangrenzende sporthal,  we wachten af
wat dat gaat geven.

Begin juli heb ik, met de hulp van Brenn, het resterende materiaal opgehaald  in "De
Oudebaan". Toen ik het uitgeleefde, nochtans netjes opgekuiste, lokaaltje betrad, bekroop
me een beetje een gevoel van weemoed. Het is toch 2x onze vluchtheuvel geweest (na onze
avonturen in Nova en Baron Gaston), en ... Hendrik Baelen speelde er, ergens in de jaren
55-65, met z'n jeugdschakers. Alles gaat voorbij en binnenkort wordt het platgegooid. Toen
ik het de laatste keer “dichtbadgede” was er anderzijds toch ook een gevoel van opluchting…
Intussen, in afwachting van de levering van onze kast, stond het materiaal bij mij thuis veilig
gestockeerd.

In juli en augustus werd er geschaakt voor het verrassingstoernooi, ook gekend als het
“zaktoernooi”. Telkens was er een eerder kleine groep schakers aanwezig, maar toch werden
er bijzonder spannende wedstrijden gespeeld. Dat jullie dienaar dit toernooi kon winnen
heeft minder te maken met zijn speelsterkte dan met het feit dat hij altijd aanwezig moest
zijn. Alhoewel ik “vlak achter de hoek” woon, moest ik telkens wel met de auto komen om het
materiaal te vervoeren…

Het schaakkamp, in het kader van de jeugdwerking van de gemeente Schilde tijdens de grote
vakantie, vond plaats op maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 augustus. In een volgende
aflevering van Schaakschild Digitaal vinden jullie een uitgebreid verslag.

De clubkampioenschappen verliepen, door allerlei omstandigheden, niet rimpelloos. Er
waren nogal wat forfaits te noteren. Wij hebben alle begrip voor de redenen daarvoor! De
resultaten vinden jullie uiteraard op de website.
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We vermelden ook nog eens het ontslag als penningmeester van Gène Wouters, om
gezondheidsredenen. Zoals we jullie reeds meldden in een mail, neemt Michel deze taak
over, en treedt dan ook toe tot het bestuur van BSS. Gène was 20 jaar lang penningmeester
en bestuurslid, hiervoor zijn we hem enorm dankbaar! We danken ook Michel voor het
overnemen van deze belangrijke taak.

Van 20 tot 28 augustus vond het 2de “Brasschil-toernooi” plaats, de grote bezieler hiervan is
Guy Baete. Ook hiervan vinden jullie een verslag in deze aflevering van Schaakschild.

Nog even ter herinnering: op 6 september is er de Algemene Vergadering en het
Blitz-toernooi.

Even een algemene bedenking. Tijden veranderen en een schaakclub is daar ook onderhevig
aan. Neventoernooien zoals het Hendrik Baelen- en het Verrassingstoernooi kennen minder
succes. Vroeger werd daar heel enthousiast voor geschaakt. Wie geen CK-partij had, kwam
naar de club voor een “HBtje”. En tijdens de zomervakantie kwam men naar de club om te
schaken voor het “Zaktoernooi”.  Die laatste 2 toernooien waren misschien wel minder
belangrijk dan het CK, maar het voornaamste was toch een partijtje schaak te kunnen
spelen. Zonder een oordeel te vellen, stellen we vast dat de meeste leden enkel komen
schaken voor het CK, en dat is hun volle recht natuurlijk! Vandaar dat we de focus ook vooral
gaan leggen op het clubkampioenschap met een dubbele ronde in de beide reeksen.
Uiteraard blijven het HB- en het Verrassingstoernooi bestaan en stiekem hopen we op een
herlevende belangstelling voor deze beide kampioenschappen.

Wat ons digitaal tijdschriftje betreft… Er is al VSD, Schaakinitiatief Magazine, en nu ook de
Hobbyschaker. Bovendien is er een eindeloze hoeveelheid schaakmateriaal te vinden op
internet. Misschien te veel van het goede? Toch denken we dat er nog plaats is voor ons
Schaakschild Digitaal, maar dan in een wat afgeslankte vorm en vooral toegespitst op het
reilen en zeilen van onze geliefde club. Inbreng van de leden is altijd meer dan welkom!

Ten slotte, samen met jullie hopen we een vruchtbaar, covid-loos nieuw schaakjaar te
kunnen aanvatten. We wensen iedereen een stabiele gezondheid en veel succes in schaak-
en andere bezigheden!

Lucas
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Onze kijk op de praktijk
We bekijken in deze editie 2 partijen uit ons zomerse Zak-toernooi.

Partij: Jurgen Beckers - Pierre Helms, 05/07/2022

Toch een leuke partij met weinig fouten van beide kanten (voor ons niveau). Ik heb de zetten
onderlijnd, welke in de top 5 van Deep Fritz 13 zitten of zeer weinig slechter zijn dan de
allerbeste zet.

Tussen haakjes en in 't blauw staat de computerevaluatie.

1. Pf3 c5 2. c4 Pf6 3. g3 d5 4. cxd5 Dxd5 5. Pc3 Dd8 6. Lg2 Pc6 7. O-O
e5 8. d3 Le7 9. Ld2= (diagram)

Pierre begint heel goed. Met de zet 7... e5 geeft hij al aan dat hij komt om een
interessante partij te spelen. De stelling is nu al gelijk.

Mijn plan met Ld2 is niet het beste. Beter was 9. Pd2 O-O 10. Pc4. Ik heb het
overwogen. Uiteindelijk dacht ik dat het paard niet beter stond op c4 dan op f3. Maar ja, dan
is de lange witte diagonaal wel open!
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9...O-O 10. Tc1 Ld7 11. Pe4? (-0.4)

Ook nu nog kon ik voor een ander plan gaan: iets beter was: 11. Pg5 Tc8 12. Pge4 met
gelijk spel. Maar ja, wie A zegt, ....

11... Pxe4 12. dxe4 Le6 13. a3?! (-0.9) (beter b3) Db6 14. Lc3 Tfd8
(diagram)

Plan met 14... Pa5! is wellicht beter en zwart valt binnen op b3 met het paard. (De reden
waarom ik beter b3 had gespeeld.) Maar de gespeelde zet is ook niet slecht.

Op dit moment besefte ik al wel dat de zaken niet zo zijn uitgedraaid zoals ik het wilde en dat
ik iets slechter stond. Nog niets om te panikeren, maar toch. Waar moet de dame naartoe?
Dc2 is uiteindelijk het minst slechte. Want bv. 15. De1? f6 16. e3?? Lc4 leidt tot
kwaliteitsverlies.

15. Dc2 f6?!

Deze zet is niet slecht, maar toch leek het mij logischer om 15... Pd4! 16. Lxd4 exd4
17. Pd2 (-1.2) te spelen.

16. e3 (-0.8)

Was voor mij toch een kleine opluchting! Nu kan het zwarte paard niet meer binnen en mijn
zwarte loper is voorlopig gered.
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16. ...Td7 17. De2 Tad8 18. Tfd1 Lb3 19. Txd7 Txd7 20. Ph4!? (-0.5)
(diagram)

Het is duidelijk dat wit zijn kansen moet grijpen op de koningsvleugel, terwijl zwart gaat
aanvallen op damevleugel. Heb eraan gedacht om eerst 20. h4 a6 21. h5 Dc7 22.Ph4
b5 23. Pf5 (=) te spelen. Was wellicht iets beter.

20... Dd8 (+0.3)

De gespeelde zet is niet slecht, maar ik had eerder 20... g6 verwacht. Dan 21. Dg4 Dd8
22. Lf3. (-0.6)

21. Pf5

21. Lh3! was uiteraard beter, want de zwarte toren moet de d-lijn verlaten (+0.23).

21... Lf8 22. Dg4 Kh8! (-0.6)

Ik verwachtte mij hieraan. Deze zet bereidt Le6 voor. Nu is dit nog niet mogelijk omwille van
22... Le6 23. Ph6+

23.Lf3 (diagram)
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23... b6?! Te tam. Waarom niet direct 23... b5 met een damevleugelaanval. Of nog
beter 23... Le6! 24. Dh4 g6 25. Ph6 Lg7 (-1.5) en wit staat erg gedrongen.

24. Dh3 Ld1 (=) 25. g4

Blijkbaar is 25. Ph4! beter. Met 25... g5 26. Pg6+ Kg7 27. Pxf8 Kxf8 28. Lg4
Lxg4 29. Dxg4 (=) en gelijke kansen.

25... Lxf3 26. Dxf3 b5 27. h4 Deze zet speelde ik vrij snel. En de computer geeft
ook aan dat het het beste plan is. Maar ik had direct toch spijt dat ik niet eerst 27.b3
speelde, want dan kon ik mijn loper op de lange diagonaal houden. Maar ik had iets
overzien.

27... g6 28. Pg3 b4 (diagram) Zie jij wat ik niet zag? Wat had ik nu moeten spelen?
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Inderdaad 29. Lxb4! cxb4 30. Txc6 bxa3 31. bxa3 Lxa3 32. Txf6 (+0.4) was
(iets) beter geweest.
29. axb4 cxb4 30. Le1 (-0.2) (komt die loper ooit nog vrij? Fritz ziet het nog
optimistisch.)
30... Td6 31. h5 a5 (=)

32. hxg6 hxg6 33. b3 Pa7 (=)

34. Pf1 Pb5 (diagram)
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35. g5! (=)

Een pionoffertje en de beste zet!

Een andere zet, die ik sterk overwoog en me heel sterk leek, was 35. Pd2 Kg7 (Zwart kan
best niet slaan, want na 35... Txd2? 36. Lxd2 Dxd2? 37. Dxf6+ verliest hij.) 36.
Pc4 Tc6 37. g5 f5 38. Dg3 (=). Het is de 2de beste optie voor Fritz en leidt ook naar
een gelijk spel.

35... Kg7 (35... fxg5 36. Tc5! recupereert het pionnetje met voordeel of 36. Dh3+
Kg7 37. Dg3)

36. Tc5! (diagram)

Het is niet voor de hand liggend om een toren van de veilige achterste lijn te halen en in een
vijandige batterij te zetten. Maar ik had het uitgerekend. En ... beste zet volgens Fritz!

Ik had verwacht dat Pierre nu 36... Db6! ging spelen. Dan 37. Td5 Txd5 38. gxf6+
Dxf6 39. Dxf6 Kxf6 40. exd5 (-0.4). De zet die hij speelde, geeft me weer gelijk spel.

36... Dd7 37. De2 (=)

Geen slechte zet (optie B voor Fritz). Maar er was nog een andere zet (optie A) mogelijk, die
tot (licht) voordeel voor wit leidt: 37.Ph2!! (+0.5). Maar niet erg logisch, want er komt
37... f5 en 38... Td1! en zwart dreigt te nemen - met schaak.
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Iets anders dat ik - heel even - heb overwogen is 37. gxf6+ Txf6 38. Td5. Maar dit leidt
tot zeer zware complicaties. Dus weer snel uit mijn gedachten gebannen.

37... Td2?? (+2.6) (diagram)

Met slechts 8 min op de klok, speelde Pierre deze zet heel snel. Begrijpelijk dat je de batterij
met de toren wilt benutten. Ziet er schitterend uit, maar ... er is het schaakje met de pion. En
er is ook geen tijd om eerst f5 te spelen, want Pb5 hangt.

Na de partij kwam Pierre nog met een andere optie: 37... Td1. Maar deze is niet veel
beter, na 38. gxf6+ Kf7 (38... Kxf6? 39. Txb5 Txe1 40. Tb6+ en Dxe1) 39.
Txe5 Pc3 40. Lxc3 bxc3 41. Txa5 is er ook voordeel voor wit (+1.5).

De beste zet volgens Fritz was 37... Td3! (=). Dit knipt de diagonaal De2 - Pb5 door.
Maar is ook verre van logisch.

38. gxf6+ Kxf6

Zwart moet eigenlijk wel nemen, want 38... Kf7 39. Dc4+ Kxf6 40. Txb5 helpt ook
niet veel. En 38... Kh7 39. Dxb5 Lxc5 40. Dxc5 Td6 41. Dxe5 is ook winnend voor
wit.
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39. Df3+ Kg7 40. Txb5 Txf2 41. Dxf2 Dxb5  (diagram)

42. Dd2 a4 43. bxa4 Dxa4 44. Dd5 b3 45. Dxe5+ Kh7 46. Lc3 (diagram) en
opgave; mat is niet ver meer. 1-0

Jurgen
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Brenn stuurde ons zijn kijk op zijn partij tegen Michel door.
De link naar de volledige lichess-analyse, met commentaren van enkele leden, vinden jullie
onderaan dit artikeltje.

Partij: Brenn Quirynen - Michel Dockx, 09/08/2022

Mich had een 'valletje' opgezet met de zet 31.h6 (diagram). Ik trapte er in en had het
vervolg van 33.Th7 niet zien aankomen. Al geluk was het met de nodige 35.Kg1 maar -0.4
en zat er niet meer in de aanval van Mich.

Hieronder had ik gewoon 56.b7 moeten doen zodat ik zijn toren had kunnen winnen, zie
onder.
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In deze stelling had ik 59.Lb5 gezien, maar niet goed gerekend en ging voor de iets mindere
zet 59.Tc8, wat uiteindelijk ook een winnende stelling geeft met een loper en 3 pionnen
tegen 4 pionnen.

https://lichess.org/BqrXbQet#0

Brenn
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Probleemrubriek
Eerst geven we de oplossingen van de juli-opgaven.

1. 2# Ignaas
Vandemeuleboucke

2. 2# Ignaas
Vandemeuleboucke

3. 2# Ignaas
Vandemeuleboucke

(5+2) (4+3) (4+3)

Nr 1:
1.La2 Zugzwang (er is geen dreiging en door de sleutelzet is de ZK verplicht een
verzwakkende zet te doen)
1...Kd6 2.Lxa3 mat.
1...Kd8 2.Lg5 mat.
1...Kf6 2.Dg5 mat.
1...Kf8 2.Lxa3 mat.
Een door Ignaas meermaals bewerkt favoriet thema: Stervlucht van de ZK en dateert van
22.5.1976.
Een zwakte is dat de matzet 2.Lxa3 tweemaal voorkomt.
In miniatuurproblemen is het natuurlijk niet eenvoudig om zoiets te vermijden.

Nr 2:
1.Dc5 dreigt 2.Dc1 mat. “Een verrassende sleutel” (Jurgen)
1...Ke1 2.Dc1 mat. Aangezien de dreiging toch doorgaat, wordt deze variant normaal
niet aangegeven.
1...Pb5 2.Dg1 mat. Ontpent Te2, maar geeft de WD doorgang naar g1.
1...Pf3 2.Df2 mat. Met de bedoeling tussen te zetten op e1, maar deze maal mat op f2.
Een mooi probleem. (24e POPS 18.05.1996)

Nr 3:
1.Kd5 dreigt 2.Df8 mat. De sleutel geeft twee vluchtvelden aan de ZK (die had er geen).
1...Kf3 2.Kxe5 mat.
1...Kf5 2.Df8 mat.
Het werd gecomponeerd n.a.v. de 16e POPS op 22.4.1988.
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Jurgen Beckers schreef: “Reuze dat je nog eens problemen van Ignaas hebt bovengehaald.
Het doet me terugdenken aan die leuke momenten met hem. Iedere week kwam hij met iets
nieuws!. Je mag er meer van hem plaatsen, want Ignaas mag toch nooit vergeten worden.”

Het hoeft geen betoog dat Jurgen alles tot in de puntjes juist had, inclusief wat commentaar.

Ik ga graag op zijn suggestie in en presenteer hierbij opnieuw drie composities van Ignaas
Vandemeulebroucke.

1. 2# Ignaas
Vandemeuleboucke

2. 2# Ignaas
Vandemeuleboucke

3. 2# Ignaas
Vandemeuleboucke

(5+1) (5+2) (6+4)

Twee miniaturen en iets speciaal: een zgn. letterprobleem. Zonder moeite herken je een
letter P. Logisch, want het is opgedragen aan onze onvergetelijke en betreurde vroegere
voorzitter Pierre Van Craenenbroeck, de man die Ignaas niet alleen in onze schaakclub
bracht (Ignaas was een aantal jaren niet meer actief geweest in de schaakbeweging), maar
hem ook niet alleen aanzette om te componeren, maar tot alles wat summier in de derde
aflevering “Ignaas” opgesomd staat.
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IGNAAS     (3)

Ignaas zijn grootste prestatie was ongetwijfeld de jarenlange samenstelling van ons clubblad.
Het was grotendeels hijzelf die de artikels bijeenschreef.
Naast ons clubblad publiceerde Ignaas nog meer dan 100 nummers van “Horizon”, eerst met
Kurt Smulders, later met Fernand Joseph en Luc Palmans. Soms waren dat 4 pagina’s, soms
12. Hij bracht in dat driemaandelijkse tijdschrift internationaal nieuws i.v.m.
probleemschaak, met ook originele ingezonden problemen.

Voor onze schaakkring maakte hij de brochures: ”Problemen en hoe ze op te lossen”,
“Schaakproblemen met menselijke trekjes” en “Combinaties”.
Zijn gedrukte brochure “August d’Orville de man met de vele gezichten” kreeg internationaal
veel waardering.

Over 20 jaar POPS (ProbleemOploswedstrijden Schilde) maakte hij de brochure:
“Pops-hi-story” waarvan de twintigste editie van de POPS tegelijk het 1e officiële Open
Belgisch Oploskampioenschap was. Er zouden er nog vele OBOK’s volgen. Ignaas was dol op
dergelijke afkortingen, die overigens in het buitenland navolging kregen: ONOK (Open
Nederlands Oploskampioenschap) en ODOK voor Duitsland.
Niet alleen de POPS maar ook de talrijke FOPS (FoefjesOploswedstrijd Schilde) alsook de
Belgische Oploskampioenschappen werden door Ignaas georganiseerd. We vergaten bijna
nog zijn organisatie van bekerwedstrijden waarbij ook schaakclubs, die niet bij de liga
aangesloten waren, betrokken werden. Aangezien die doorgingen in het clublokaal van de
Petrochim-schaakclub werd dat het Petrochim-toernooi. We hebben daar veel memorabele
avonden doorgebracht.

Het boekwerk “Bekroonde Problemen in L’Échiquier Belge-Belgisch Schaakbord 1976-2000”
bevat alle bekroonde problemen die tijdens die periode dat hij rubriekleider was zijn
verschenen. Dat 262 pagina dikke boek publiceerde hij in samenwerking met Fernand
Joseph en Luc Palmans.
Zijn begeesterende contacten tijdens de clubavonden waren onvergetelijk. En tenslotte niet
te vergeten: hij bracht het sluimerende Belgische probleemleven terug tot bloei.
Verschillende schakers stimuleerde hij tot het componeren van problemen. In onze club o.a.
Pierre Van Craenenbroeck, Jurgen Beckers en ook Erik Van Alsenoy. Maar zijn meest
invloedrijke prestatie was om Professor Segers na zijn emeritaat terug tot de compositie te
bewegen. Voor zijn academische loopbaan was deze een internationaal vermaarde
tweezetcomponist. En dat werd hij weer tot het einde van zijn leven. De Brusselaar Vincent
Reynnaerts wijdde twee boekwerken aan zijn composities.

Ward Stoffelen
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Eindspelrubriek
Vandaag presenteren we een eindspelstudie waarvan we bij het naspelen zeker kunnen
genieten. Wit is aan zet en slaagt erin om met één toren remise te houden tegen vier lichte
stukken van zwart. De unieke weg is moeilijk te ontdekken maar de moeite waard.

Aleksandr Zjoekow Olympisch schaaktoernooi Bakoe 2016   Speciale prijs.

(4+6) Remise

1.Te2! Lb6 2.a7 Pb4 3.Txe3! Pc6+ 4.Kc8 Pxa7+ 5.Kd7 La4+ 6.Ke6! Pc6!
7.Ta3! Lb5 8.Ta8! Pg6 9.Tg8! Lc4+ 10.Kd6! LxTg8 11.b8=D! PxDb8 remise.

En nu de volledige oplossing met varianten en wat commentaar.

1.Te2!
1.Ka8? Pb4! 2.Th5 (2.b8=D, Ld5+ enz.) 2…Lc7 3.a7 Pa6 en zwart
wint. Bvb: 4.TxPh8 e2 5.Te8 Pc5! 6.Txe2 Pd7(a4) 7.b8=D Ld5+
8.Db7 Pb6 mat.
of 1.TxPh8? Pb4! 2.a7 Pa6+ 3.Kc8 (3.Ka8 e2 4.Te8 Pc7+
enz.)3.Le6 ±
of nog 1.a7? Pe5! (1…Pb4? 2.Th6 e2 3.a8=D e1=D 4.Da7+ Kg2
5.Dd4) 2.Th6 e2 3.a8=D e1=D 4.Da7+ Kg2.
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1...Lb6 2.a7
2.Txe3? LxTe3 3.a7 Lxa7+ KxLa7 Pe5 (4.Pb4? 5.Kb6) 5.b8=D Pc6+
en de WD gaat verloren.

2...Pb4(e5)

3.Txe3 enkel zo!, want na 3.a8=D? Pc6+ 4.Kc8 is 4…Le6 mat!
Na 3.Tb2? zou volgen: 3…Pc6+ 4.Ka8 Lxa7 5.TxLb3 e2 enz.

3...Pc6+
Na 3...LxTe3 volgt 4.a8=D Lf4+ 5.Ka7 Le3+ 6.Kb8 Lf4+ met remise
door herhaling van zetten.

4.Kc8

Nu zou na 4.Ka8? LxTe3 5.b8=D PxDb8 6.axPb8=D Ld5+ volgen met winst voor zwart.
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4...Pxa7+ 5.Kd7 La4+

En niet 5...LxTe3? 6.b8=D La4+! 7.Ke6! Kg2 en zwart heeft het verknoeid.

6.Ke6! Pc6!

6...LxTe3? 7.b8=D Kg2

7.Ta3! Lb5 8.Ta8!

8.Ta1+? Lf1 9.Ta8 Ld4 10.Tg8+ Lg2 en zwart wint.

8...Pg6
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9.Tg8!

9.b8=D?PxDb8 10.TxPb8 Lc4+ 11.Kf6 Pf4 12.TxLb6 Pd5+ en
13...PxTb6 en zwart wint.

9...Lc4+ 10.Kd6! LxTg8

Wat nu? Onvoldoende is 11.KxPb6 wegens 12...La7 13 Kc7 Ld5 en zwart houdt L en P
over met winst. Maar;

11.b8=D! PxDb8 Pat!

De slotstelling is een plaatje waard.

Ja dat is pat. Ook esthetisch is de stelling zeer bevredigend. Wit is zijn toren kwijt en de vier
zwarte stukken staan allemaal op een andere plaats dan in de beginstelling.
Een meesterwerk.

Ward Stoffelen
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Braschil 2022
Op 20 augustus startte het toernooi in Brasschaat met vier groepen van tien deelnemers.
Drie groepen volwassenen en een jeugdgroep speelden elke dag een ronde onder toeziend
oog van organisator Guy Baete.

De partijen startten telkens om 14h en partijen duurden soms zelfs tot 19h30!

Er was een sterk deelnemersveld met spelers zoals D. Sadkowski (2229 elo), E. Terryn (2144
elo) en R. Schuermans (oud Belgisch kampioen met 2108 elo)

Er was een mooie prijzenpot voorzien voor de de eerste 3 van elke groep en de drank was
gedurende het ganse toernooi gratis, wat door iedereen gesmaakt werd.

Op zondag 28 augustus werd de laatste ronde gespeeld en beëindigd met de prijsuitreiking
en een korte receptie. De uiteindelijke winnaars waren D. Sadkowski, P. Broekmans, L.
Geylen en L. Deleu.

We bedanken allen Guy Baete voor zijn uitstekende organisatie, en natuurlijk mogen we ons
geliefde Molleke niet vergeten voor haar aanwezigheid achter de bar gedurende het ganse
toernooi. De  volledige uitslagen vindt u hier terug:
https://guybaete.wixsite.com/braschil2022

Michel
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