
                             De hobby-schaker Nr4                15 nov 2022

Een maandelijkse publicatie voor elke hobby-schaker met oefeningen van elk niveau.

1. Voor de licht gevorderde schaker:   wit aan zet
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Oefenpartij op Chesssbase

Speel op de volgende link
een oefenpartij met enkele 
van deze oefeningen. 
Succes !

https://share.chessbase.com/SharedGames/game/?
p=WkbCpnlNycu0Kx532yWP5Rsi2FBUmxjOfLpgLx+

BQrBPW5uj90ASrV4Am+cWJf8w

 

Oplossingen:

1.Lxf7+!  Ke7 (KxLf7??  2.DxDd8) pionwinst

1.g4! Lg6  2.h5 en Lg6 gaat verloren.

1.TxPh7!  want 1...LxDe3?  2.Th8 mat.

Zwak is 1.hxLg6? bxLc4! 
Beter is daarom 1.Ld3! en wit wint Lg6.

1.Db1+ en 1...Ka8  2.Pxc7 mat of 1...Kc8  
2.La6 mat. En 1...Pb4 2.DxPb4 verliest ook.

https://share.chessbase.com/SharedGames/game/?p=WkbCpnlNycu0Kx532yWP5Rsi2FBUmxjOfLpgLx+BQrBPW5uj90ASrV4Am+cWJf8w
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2. Voor de gevorderde schaker (clubniveau)

Waarom niet ? Wat is er fout aan de voorgestelde zet ?
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Waarom niet 1.Dg4 ? (makkelijk)
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Waarom niet 1.Pxb6 ? (makkelijk ?)
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Waarom niet 1...Lxb3 ? (mooi)
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Waarom niet 22...Db6 ? (moeilijk)

Oplossingen:

Wegens 1...TxPc3  2.TxTc3 PxLe2 

Wegens 1...Dc7! en dubbelaanval op Pb6 en 
Lc1. Zwart wint zo een stuk.

Wegens het “éénvoudige”  1.Txb4!! en wit 
wint want 1...TxTb4??  2.Ta8+.

Een stelling uit het BK 2021.
Wit won met 23.PxLb7! DxPb7  24.LxPf6 
LxLf6  25.e5! en opgave want dubbelaanval 
op Db7 en Lf6.



3. Combinaties van een Wereldkampioen: José Raul Capablanca 
De 3e officiële wereldkampioen is José Raul Capablanca (1888 -1942). 
Capablanca (1888 - 1942) was een Cubaan met Spaanse roots en zijn naam zou  in het Spaans 
zoveel als "Witte mantel" of "Witte jas" betekenen (google-vertaling). 
Hij was een wonderkind dat reeds op 12-jarige leeftijd de Cubaanse kampioen (Corzo) versloeg. 
Vanaf 1911 vinden we hem op alle belangrijke schaaktornooien terug en in 1921 speelde hij tegen 
Lasker om de wereldtitel in Havanna (Cuba). Lasker was te oud (bijna 53) voor dit titanengevecht 
en Capablanca won overtuigend en was daarmee dus de 3e officiële wereldkampioen.
Nadien stelde Capa  hoge financiële eisen i.v.m. een nieuw wereldkampioenschap en het is pas in 
1927 dat hij zijn titel voor het eerst moet verdedigen tegen Aljechin.
Enkele maanden voordien had Capa nog echt geschitterd in het groot internationaal toernooi te 
New-York, maar op het 13e wereldkampioenschap dat doorging in Buenos Aires (1927) werd hij
nipt verslagen door Aljechin. Er is nadien geen revanchematch gekomen tussen beide schaakreuzen.
Capablanca overleed in 1942 op 53-jarige leeftijd zoals een echte schaker het zou wensen want hij 
kreeg tijdens het analyseren van een partij in zijn schaakclub een fatale hartaanval.

Hierbij een eindspel van de 13-jarige Capablanca tegen Corzo (jaar 1901). Telkens wit aan zet.
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42.Pg8+!!  SCHITTEREND.  Zwart  moet  nu
slaan want anders volgt 43.Pf6 en 47.Lc7.
42...Txg8 43.Lf6 Kg6 44.d8D Txd8  45.Lxd8.
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53.Lb6!  Capa  negeert  53.bxa5?? omdat  wit
dan  nog  enkel  2  randpionnen  heeft  met  de
verkeerde  Loper,  ttz  een  Loper  die  het
promotieveld a8 niet  kan bestrijken en zwart
zo nog een theoretische remise zou halen.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
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Hoe de zwarte Koning terug dringen ? 

56.Lh2! Kc6 57.Kd4 a4 58.Ke5 Kb6 59.Kd5 
XABCDEFGHY
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Na 59...Ka6. Speel je nu 60.Kc5 of 60.Kc6 ? 

60.Kc5!  een blunder is echter  60  .Kc6?? g1D
61.Lxg1 en zwart staat pat !

Speel dit schitterend eindspel na 
op deze link van chessbase.

https://share.chessbase.com/SharedGames/game/?p=k3r8Dze4EfBAhPgLEyBqjUSnaPYQc/N8tcCMdKW5IiKanLIhIwf2ozHE8S/WVdS0


4.Actualiteit
Op het World Junior Championship (of WK U20) van 12 tot 22 oktober in Italië namen de 
Belgische “beloften” Sterre Dauw en Daria Vanduyfhuys deel. Vooral Daria kan terugblikken op 
een mooie prestatie en ze wist met 6,5/11 een 18e plaats te bemachtigen en zit nu aan de 2100 Elo-
grens. De titel van WIM (Woman International Master) geraakt zo in haar bereik.

Van 15 tot 20 Okt speelde de Belgische grootmeester Daniel Dardha (17 jaar !) een match over 6 
partijen tegen de Nederlander Max Warmerdam tijdens het toernooi Hoogeveen 2022. Het werd 3-3 
en Daniel won daarna in de tie-break. Deze prestatie bevestigt eens te meer zijn uitzonderlijke 
kwaliteiten en hij kan langzaamaan bij de supergrootmeesters (+2600 Elo) gecatalogeerd worden.

Op het Europese Jeugd kampioenschap te Ankara (Turkije) van 06 tot 14 november zagen we 23 
jonge Belgische schakers aan de aftrap (12 jongens en 11 meisjes). België had “op Elo” 2 spelers 
met podiumkansen, namelijk Khoi Nguyen (Leuven) in de U10 en Elias Ruzhansky (Gent) in de 
U12. Beiden bleven wel een beetje onder de verwachting en eindigden met 5/9 rond een 30e plaats.
Het beste resultaat was weggelegd voor Diana Musabayeva die met 5,5/9 mooi 22e eindigde.
In de hoogste reeks (U18) verloor Parcival Rogge jammer genoeg in de laatste ronde waardoor hij 
werd terug geslagen in de eindrangschikking. Hierbij enkele fragmenten uit een mooie winstpartij 
van hem uit de 6e ronde alsook de link tot deze volledig gecommentarieerde partij.
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Wit aan zet (makkie).

25.Lg7 een dubbelaanval en dus pionwinst
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Wit aan zet.

14.Dg3!  met druk op e5 en g7 wat de directe
ontwikkeling van Lf8 belemmert.
14...P8d7 15.Pb5 c4 
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Wit aan zet speelt nu een verrassende zet. 

16.d6!?  dit belemmert een mogelijk ...Le7 en
dreigt 17.Pc7+ en Dame-winst.

De  link  op  chessbase
voor deze partij is 

https://share.chessbase.com/SharedGames/game/?
p=4+9bAHI1fV/vMB82wYEUmym8FQ3Mjvec+Y+qJ
dmwzoPnz1o6pmjj9eU06vIuiGpZ

Op zoek naar een schaakclub ? Op deze link heb je een overzicht van schaakclubs:
https://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/GestionFICHES/FRBE_Club.php

Redactie : Jan Gooris
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