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Voorwoord
Beste vrienden van BSS,

Traditioneel worden begin november de overledenen herdacht. Als we even terugkijken
naar het verleden van onze eigen club, zijn er al heel wat leden verdwenen. Als we daar de
familieleden en geliefden bijnemen, dan komen we aan een verbijsterend aantal …

We gaan ons hier niet aan een opsomming wagen, dan vergeet je toch mensen. Iedereen
kan bij zichzelf nagaan wie hij in gedachten neemt, als we even denken aan wie ons in de
dood is voorgegaan.

Alweer grasduinend in de oude Schaakschilden vond ik een merkwaardige passage die ik
jullie niet wil onthouden. In februari 1977 overleed mijn grootvader Hendrik Baelen,
stichter van onze club. Ik  vond een ”in memoriam” geschreven door  Pierre Van
Craenenbroeck, en een door Ignace Vandemeulebroecke, intussen ook allebei overleden…

Pierre werkte veel jaren intensief samen met Hendrik Baelen. Voor ons, kleinkinderen van
Hendrik, was Pierre eigenlijk een stuk van de familie, iedereen kende hem.

Ignace leerde Hendrik Baelen pas op het einde kennen.

De beide teksten vinden jullie, in originele druk,  terug op de volgende bladzijden.

De teksten zijn sprekend, zowel voor Hendrik Baelen als voor Pierre en Ignace. Echt het
rustig lezen waard!

Lucas

Vlnr:  Pierre Van Craenenbroeck, Paul Van Herck, oud-burgemeester De Bakker, Hendrik Baelen.
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Toen Boris Spassky in Schilde  was n.a.v. ons 50-jarig bestaan, liet hij weten dat hij graag
het graf van zijn “Dear Chess Grandfather” zou bezoeken. Hij wilde dit wel doen in alle rust
en zonder pers erbij.

We zijn met enkele mensen naar de begraafplaats van Schilde gegaan: Spassky met z’n
levensgezellin, Ignaas, Pierre Baelen (zoon van Hendrik) en ikzelf. Spassky is lange tijd  stil
blijven staan aan het graf zonder veel te zeggen. Er moeten hem toen heel wat beelden en
gevoelens uit zijn herinneringen zijn opgekomen.

Spassky heeft een rijk en boeiend, maar niet altijd gemakkelijk leven gehad . Ondanks z’n
bekendheid, is zijn enorme rust en sereniteit me tijdens dat bezoekje aan het graf van
Hendrik Baelen opgevallen. Wat ’n innemende pretentieloze persoonlijkheid,
indrukwekkend …

Spassky met Pierre Baelen, zoon van Hendrik.

Pierre overleed in 2013.
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Verslag Lichess Online Toernooi

Het tweede "online" - langere tijd - toernooi heb ik uiteindelijk ook mooi kunnen winnen.
Toen ik in Colombia online speelde, heb ik er wel meestal een bordje bij genomen en soms
wel langere varianten uitgewerkt. Dat was toegelaten, maar had wel wat risico's. Het
gebeurde soms wel dat ik de stelling - na een korte analyse - niet netjes terug zette en dan
loopt het (bijna) verkeerd af.
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Al bij al wel enkele mooie partijen gespeeld. Mijn leukste (en meest correct gespeelde
partij) was de eerste partij tegen Pierre. Deze eindigde ook leuk met de zet Txe5!

3 partijen heb ik Live gespeeld, bij Luc Jacobs en 2x met Paul Jacobs, 1x bij hem en 1 keer bij
mij thuis. Deze waren wel erg leuk. Mss moeten we eens een thuistoernooitje spelen. Zo
kon ik oa. de Bonsai-collectie van Luc bewonderen en genieten van Sri Lankaans eten bij
Paul.

Bovendien dacht ik eerst dat 1,5 uur wel erg lang was, want ik was gewoon geraakt aan het
Lichess online rapid tempo. Maar ik geraakte toch een paar maal in tijdnood. O.a. deze  -
laatste - partij hieronder.

Noot: Alle partijen, die online gespeeld zijn, kan je eenvoudig terugvinden op Lichess.
Vandaar dat ik een partij geef, die we LIVE gespeeld hebben.
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Lichess Partij - Jurgen Beckers - Paul Jacobs
(Oelegem, 08-09-2021) - analyse door Jurgen

1. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Qxd5 4. Nf3 Bg4 5. Qa4+ Bd7 6. Qb3 Qe4+
Paul wil niet van dameruil weten en wil de spanning in de partij houden.

7. Be2 c4? 8. Qxc4
Wel een dure verstrooidheid, want het verlies van die centrale pion betekent meer dan een
pion minder. Wit is beter ontwikkeld met een extra pion.

8. ... Qg6 9. 0-0 Bc6 10. d4 e6 11. Bf4 Be7 12. Bg3 Nh6 13. Ne5 Qg5
14. Nxc6 Nxc6 15. Bf3 Rc8 16. Nd2? Qxd2 (diagram)
Ik geef gewoon een paard af. (Sorry ik was er even niet bij). Maar dan nog stond ik - volgens
de computer - toch een beetje beter (door de pion en voorsprong in ontwikkeling).
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17. Rad1 Qg5 18. d5 exd5 19. Rxd5 Qf6 20.Be5 Qg5 21. Bd6 Qf6
22. Bxe7(***) Nxe7 23. Qb5+ Rc6 (diagram)
Deze zet is toch het beste. Verliest wel de kwaliteit, maar zwart kan eindelijk beginnen
denken om zijn koning in veiligheid te krijgen.
(*** nvdr.: met Qxe7 komt zwart in een stelling waar de computer -4.1 aangeeft!)

24. Rc5 0-0 25. Bxc6 bxc6 26. Qa6 Qd6 27. Rc4 Nhf5 28. Qxa7 Qd5 29.
Qc5
Ook nu vermoedde ik dat Paul de dames niet wou afruilen en dat hij Dd2 ging spelen. En ik
was mijn volgende zet al aan het onderzoeken.

29. ... Qd2 30. g4!
En ik wist dan dat ik met 30.g4 een stuk kon winnen. Maar mijn koning komt wel in de
tocht te staan. En in een bepaalde variant was er Dd3 mogelijk, die zowel Tc4 als Tf1
aanvalt. Bv. 30. Ph4 31.Dxe7 Pf3+ en nu kan ik niet 32.Dh1 spelen want 32. ...Dd3!
en ik verlies een toren. Dus. 32 Kg2 Ph4+ (eeuwig schaak of doorgaan en toren afgeven?)
33. Dxh4 Dd5+ 34.f3 Dxc4 etc... Paul speelde iets anders, dat ik ook uitgerekend had.
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30. ...Qg5 31. Kh1! (diagram)
Nu is het iets gemakkelijker voor mij.

31. ...Nd5 32. gxf5 Qxf5 33.Qd4 (enige zet) Re8 34. Qg4 Qd3 35. Rg1 g6
36. Rxc6!
Materiaal is binnen. Als ik het kan houden, is het gewonnen. Maar de tijd...

36. ...Qd2 37. Rc8 Rxc8 38. Qxc8+ Kg7 39. Qd7 Qd3 40. Qg4 Nf6
Het loopt een beetje zoals ik verwachtte, en ik kom - volgens de computer - gewonnen te
staan. Maar ik ben geen computer en mijn tijd geraakt op. Ik heb nog maar 8 minuten! 1
kleine misstap en door een schaakvorkje (met dame of paard) kon ik zo verliezen.

41. Qd1 Qe4+ 42. f3 Qa8 43. a4 Qb7 44. b4 Qc6 45. Qd3 Qxa4 46. Re1 Qa2
47. Re2 Qb3 48. Kg2 Nh5 49. Qd4+ Kh6 50. Qd2+ g5 51. Qd6+ Kg7 52. Qe5+
Kh6 53. Kf2 Nf4 54. Rd2 Qc4 55. Rd6+ Ng6 56. Qd4 Qa2+ 57. Kg3 Qe2 58.
Qd2 Qe5+ 59. Kg2 f6 60.Kh1 Qf5 61. Qe3 Qb1+ 62. Qg1 Qf5 63. Qe3 Qb1+
64. Kg2!
Ik had nu naar zetherhaling kunnen gaan met 64. Dg1, gezien de tijd toch wel wat
voorzichtiger. (5 minuten KO).
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64. ... Nf4+ 65. Kf2 Qf5 66. Qe4! (diagram)
Nu moet hij de dames ruilen en kan ik een beetje ontspannen. De kwaliteit en de 2
vrijpionnen op damevleugel maakte het nu gemakkelijk. Ook minder kans op blunders.

66. ...Kg6 67. Qxf5+ Kxf5 68. b5 Ke5 69. Rd8 Nd5 70. c4 Ne7 71. c5 Ng6
72. c6 Ne7 73. c7 Ke6 74. c8Q+ Nxc8 75. Rxc8  1-0
De positie was hopeloos, en met de resterende 2'30" zou ik het nog wel redden. Paul had
nog 12 minuten. Hij heeft dus 1u18' opgebruikt. Een nieuw record!

Jurgen

Nvdr: Een prachtige partij - en ditto analyse - door Jurgen. Slechts op 1 plek, zet 22 zoals
hierboven aangegeven, zien we een kleine dip in de balans. Gelukkig voor Jurgen miste Paul deze
kans om terug in de partij te komen. Grafiek hieronder toont het overgewicht voor wit:
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Arme Mijnheer Loveday (een vervolg)
In aflevering 1 van Schaak-Schild-Digitaal, eindigden we het verhaal van Ignace over de
“Arme Mijnheer Loveday” na het eerste deel.

Ignace vervolgde: “Deze opgave is eigenlijk niet de oorspronkelijke. Dit is een versie, die
onder meer voorkomt in het boekje van M. Codron (uitgave 1931) “Initiation au Jeu
d’Echecs”.

De eigenlijke stelling was de volgende:

Wit: Ka1, Td1, Lg2, Lh6, a2, b3, f2, g4 (8 stukken)

Zwart: Ke4, Pf3, b5, b6, e5 (5 stukken)

Opgave: mat in vier zetten!

Op een paar pionnen na, net dezelfde stelling. Zwart heeft nu 2 zetten, en na de 2de zet van
zwart moet wit het pat opheffen. Dit wil zeggen dat wit een tempo nodig heeft, en die heeft
wit genoeg. De oplossing is gedeeltelijk getelefoneerd, vermits ze evengoed  bestaat uit een
kritische zet, een interferentiezet en een matzet.
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Dus eerst het tempo: 1. Kb1-b4  2. Lc1 (de kritische zet) – b5 3. Td2
(interferentie) – Kf4  4. Td4 mat!

Dit is niet alles, want misschien besefte de arme mijnheer Loveday reeds dat 1. Kb2 even
goed is als sleutel. Een tweede mogelijkheid dus.

Adolivio Capece, de Italiaanse schrijver van het boek “Il problema de Scacchi” geeft
daarenboven een meersleutel: niets belet wit van eerst de kritische zet te spelen, en met
het tempo te wachten: 1. Lc1 – b4. En zelfs als 2de zet de zelf-interferentie: 2. Td2 –
b5 (want zo nu 2. …, Kf4, dan gaat zwart mat in drie: 3. Td4 mat). 3. Kb1 (of b2)
Kf4. 4. Td4 mat!

Dat zijn dus reeds drie sleutels. Maar Signor Adolivio zag er nog een over het hoofd: 1.
Lg2 – h1 is een even goed tempo! Op … b4 volgt de kritische zet 2. Lc1, enz…

Nou, persoonlijk dachten we dat vier sleutels op één slot al meer dan voldoende is. En bij
het nakijken van dit probleem kwamen er verdorie NOG drie opdagen!

Zowel Loveday, Codron als Capece zagen ze over het hoofd. De Nederlander Bouwmeester
zegt wel dat “de eerste zet er niet op aan komt”, maar gaat er niet dieper op in.
Daarenboven liggen die drie meer-sleutels zo voor de hand, en wellicht kijkt u ze liever zelf
eens na. Even wachten met lezen dus.

De zelf-interferentie van de witte loper kan echt niet gebeuren op de g-lijn. Van het
ogenblik dat de witte toren  via d8 naar g8 zou trekken zegt de zwarte koning gewoon “Dag
jongens, tot ziens weeral”, en hij gaat er via de d- en c-lijnen vandoor. Maar wel kan met

13



deze actie een begin gemaakt worden: 1. Td8 – b4. 2. Lc1 – b5 3. Td2 – Kf4.
4. Td4 mat.

En als 1. Td8 als sleutel goed is, is dat evengoed het geval voor 1. Td7 en voor 1. Td6.

Je bent natuurlijk erg trots op je prestatie: zeven sleutels voor een 130 jaren oud probleem
wil toch wat zeggen.

Eigenlijk kan dat niet, denk je. Er moet toch IEMAND geweest zijn, die het ook allemaal
ontdekte. En jawel, hoor. Het Nederlandse “Tema-boek” van Nannning en Koldijk had het
ook al door. Men spreekt daar van acht sleutels, zonder ze evenwel op te geven. Het was te
verwachten.

Maar het mooiste van alles is dat die acht nog niet alles bevat!

En dit keer twee totaal nieuwe. Kijk nog maar eens na. Als je weet dat tempo-zetten met de
toren mogelijk zijn, waarom dan niet met loper h6?

Een supplementje aan de acht sleutels van specialisten als Nanning en Koldijk: 1. Lg5 is
ook goed. Er volgt immers … b4. 2. Lc1 – b5 enz. Met dezelfde loper kan nog een
tweede tempo: 1. Le3! enz. Een doordenkertje van de vriend Pierre!

Arme meneer Loveday! Zou hij ooit geweten hebben dat zijn mooie Indische probleem
(vandaar de naam Indisch Tema) met liefst negen sleutels kon worden opgelost?”

Een mooi staaltje van het geduldige opzoekwerk van Ignace. Bovendien maakte hij er dan
ook altijd een boeiend detective-verhaal van. Nu weten jullie ook waarom Ignace al die
lange jaren nauwelijks een gewone partij speelde, maar constant met z’n klein
schaakbordje (en een Duvel) over schaakproblemen gebogen zat. Als je hem observeerde
kon je zijn gemoedstoestand perfect inschatten: soms zat hij te zuchten, of kon hij
ternauwernood een vloek onderdrukken, op andere momenten zat hij in zich zelf te
murmelen, en regelmatig straalde hij als hij weer eens iets prachtigs gevonden had …

Lucas
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BBQ

Op zondag 12 september kwamen we samen in het Dorpshuis in ’s Gravenwezel. We
konden eindelijk nog eens onze traditionele familie-BBQ houden!

Enkele sfeerbeelden.
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De BBQ-ploeg!

Er werd, natuurlijk …, ook geschaakt!

Lucas
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Verenigingendag
Op zondag 26 september vond de jaarlijkse verenigingendag van Schilde plaats, in en rond
de Werf 44. Naar jaarlijkse gewoonte mochten we hier niet ontbreken. Enkele dagen
voordien timmerden Walter en Luc een stelling met demonstratiebord, naamplaten en de
vlag!

Op de dag zelf hielpen Pieter en Paul mee om alles klaar te zetten en er een opvallende
stand van de maken. Uiteraard werd er ook geschaakt. Voor vele toeschouwers was dit een
leuk gezicht, een verenigingenstand waar ook iets gebeurde!
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Brenn Quirynen- Jurgen Beckers, HB-toernooi
Dat Brenn graag zijn partijen achteraf stevig analyseert weten we intussen. Het legt hem
ook geen windeieren. Brenn maakt enorm veel progressie, en dat zal nog wel een tijdje
doorgaan.

Voor het Hendrik Baelen toernooi speelde hij tegen Jurgen, en … won.

Een korte commentaar en de volledige partij volgen hieronder.

Lucas

“Walter zei me na de partij dat Lucas had gezegd dat ik met de F pion al vroeger had
kunnen opdrijven. Dat klopt dus, zie zet 46 hieronder. Ik had nog maar enkele minuten op
de klok dus nam ik vrij snel e5 zonder nog maar te denken aan f4. Ik dacht dat f4
gewonnen was en dat was blijkbaar ook het geval. Ik verwachtte dat hij dan 47.Kxc3 ging
doen, wat hij ook deed, en dat ik zo Ke4 en Kf4 kon doen en eerst promoveren. 

Op zet 29 gaf Jurgen me de kans om de 2 torens te vorken. Ik heb even getwijfeld om een
toren te nemen omdat mijn paard misschien wel evenveel waard was op dat moment al de
toren.

Op zet 55 blunderde Jurgen en stond hij helemaal verloren.

Mijn opening trok op niet veel (zoals zo vaak) en kwam al snel slechter te staan. Op zet 14
staat het al +4,6. Ik ben zeer tevreden dat ik de partij nog heb kunnen doen kantelen.”
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12 oktober:  Algemene Vergadering en
Bliz-toernooi
Er waren vele aanwezigen op de Algemene Vergadering in de Baron Gaston. Er ontspon
zich een vinnige discussie over de indeling in 2 reeksen van het clubkampioenschap.
Uiteraard kan men niet iedereen tevreden maken. Aan elk systeem zijn voor- en nadelen
verbonden. Maar een bestuur moet een beslissing nemen, en daar zal niet iedereen het
eens mee zijn, dat is volledig normaal. Maar om te kunnen schaken moet er nu eenmaal
één systeem worden uitgekozen, anders kan er niet geschaakt worden …

Na de AV volgde er een bijzonder spannend blitz-toernooi, op zijn eigen onnavolgbare
manier geleid door Guy Baete, waarvoor nogmaals dank!
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Blitz BSS 2021 / 2022  
         

Eindstand
  Naam Voornaam PtnTot. Perf B cut1 Buch
1 Gys, Wilfried 8.5 2128 43.00 45.50
2 Demarre, Jan 7.0 1864 45.00 48.00
3 Beckers, Jurgen 6.5 1880 46.50 51.00
4 Rigaux, Jan 5.5 1732 44.50 47.50
5 Jacobs, Paul 5.5 1640 42.00 44.00
6 Baete, Guy 5.5 1747 40.00 40.00
7 Helms, Pierre 5.0 1704 43.00 45.50
8 Dockx, Michel 5.0 1585 41.00 41.00
9 Snyers, Pieter 5.0 1515 34.50 34.50
1
0

Plompen, Wim 4.5 1645 44.00 47.00

1
1

Hermy, Theo 4.5 1597 41.00 43.50

1
2

Stoops, Leo 4.0 1498 37.00 37.00

1
3

Quirynen, Brenn 4.0 1066 36.00 36.00

1
4

Baete, Julien 3.0 1376 34.50 34.50

1
5

Wong chong, Allin 3.0 929 31.50 31.50

1
6

Van Eyken, Robert 2.5 1209 36.50 36.50

1
7

Pollet, Noah 2.0 810 32.00 32.00

1
8

Dierckx, Stijn 0.0 246 32.00 34.00

Proficiat aan Wilfried met zijn overtuigende eerste plaats!
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Hoe zit dat ook weer met die digitale klokken?

En, dat er stevig geschaakt werd …!
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WScc Kreta 2021 (Paul)
Van 01 oktober tot 10 oktober 2021 vond het World Senior Chess Championship plaats in
Kreta. De Senior duidt aan dat alle deelnemers minstens 55 jaar oud dienden te zijn.

Dit toernooi wordt georganiseerd door AcO wat staat voor Amateur Chess Organization. Dit
heeft niets te maken met de FIDE zodat de gespeelde partijen niet in aanmerking komen
voor enige FIDE rating.

2 spelers van onze club namen deel aan dit toernooi nl Michel Dockx en ikzelf, hoewel wij
niet de enige Belgen waren die aan dit internationaal toernooi deelnamen.  Dat het
internationaal was, kan ik gemakkelijk aantonen met enkele van mijn tegenstrevers, nl 1
Zwitser, 1 Amerikaan, 1 Nederlander,1 Italiaan en 1 speler uit Noorwegen. De overige
waren Duitsers. In totaal waren een 35 à 40 diverse nationaliteiten aanwezig!

Michel Dockx ontving nog een speciale prijs voor zijn reeds 5 de deelname.

Een ander voordeel van dit toernooi betreft m.i. de combinatie van een schaaktoernooi met
een periode van verlof.

Een groot aantal spelers hadden dan ook een aantal dagen vroeger geboekt en bleven nog
enkele dagen na het toernooi aanwezig om uiteraard de drukte aan de balie van het hotel
te mijden. Aangenaam aan dit toernooi is voor mij vooral dat je wordt ingedeeld in een
groep volgens je speelsterkte. Ik zat dus in de groep 1799 – 1600. Dit was een groep van 44
spelers, waarvan ik volgens ELO nr 36 was. Voor mij was dit toernooi goed geslaagd met
een resultaat van 5.5 op 9.

Voor eventuele geïnteresseerden hierbij mijn eerste partij tegen de Zwitserse Kandidaat.

Hieronder enkele sfeerfoto’s.

Diegenen die graag meer foto’s van dit event willen bekijken nodig ik graag uit een kijkje te
nemen op de website https://amateurchess.com/

Paul
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Jacobs P - Lachausse B (ACO WSCC 2021 - rd 1)
1. d4 - Pf6 19. d5 - Pe7
2. c4 - c5 20. dxe6 - Dxé6
3. e3 - g6 21. Txd8 - Txd8
4. Pf3 - Lg7 22. Pg5 - Dd6
5. Pc3 - 0-0 23. Lf4 - Dd4
6. Lé2 - cxd4 24. Pf3 - Dxa4
7. exd4 - d5 25. Pè5 - Pd5
8. cxd5 - Pxd5 26. Lg3 - h5
9. 0-0 - Pc6 27. h3 - Pé7
10. Pxd5 - Dxd5 28. Tc7 - Tc8
11. Le3 - a6 29. Txc8 - Pxc8
12. b3 - b5 30. Dc7 - Dé4 (diagram)
13. Tac1 - e6 31. Dxf7 - Kh7
14. a4 - bxa4 32. Lf3 - Dé1
15. bxa4 - Tfd8 33. Kh2 - Lxf3
16. Tc5 - Dd6 34. Dxg6 - Kh8
17. Dc1 - Lb7 35. Pxf3 - Dé7
18. Tfd1 - Tac8 36. Dxa6 - Df7

37. Dxc8 - opgave

Nvdr.: het bolletje op de balansgrafiek hieronder toont het moment van
bovenstaand diagram na de 30e zet. 31. Lf3 was nog dwingender!
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Paul Kersten
Eindelijk …

Uit dankbaarheid voor al het werk als voorzitter, en in naam van gans de club, werd een
toepasselijk geschenk overhandigd aan Paul!

Paul werd niet in de “bloemekes” gezet, maar in de “Leffekes”…

Gezondheid, Paul, nogmaals merci, en we hopen je nog regelmatig in de club te zien voor
een spelletje schaak en … een blonde Leffe achteraf.
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Jan Franckaert
Jan Franckaert is in de jaren zeventig opgedoken in de annalen van
BSS. Hij was vele, vele jaren een vaste rots in de branding van onze
club, hij verkoos dan ook altijd op hetzelfde vaste plaatsje te zitten
in het clublokaal. Jan was een taaie klant op het schaakbord, je was
er nooit mee klaar, en je  kwam altijd voor verrassingen te staan. Vooral “De Leeuw”  was
zijn openingsspecialiteit.

Naast schaken, was, en is, Jan een Koi-liefhebber, ik mocht zijn Koi-vijver enkele keren
bewonderen, er zwommen daar indrukwekkende vissen in rond. Jan is ook graag in zijn
tuin bezig, en hij won meerdere keren de prijs voor de mooiste voortuin van de gemeente
Halle-Zoersel. Intussen is Jan een pronte negentiger. Het komen schaken in de club heeft
hij al enkele jaren geleden opgegeven, maar op de schaaksite “Helena Online Schaken” is hij
nog altijd actief, onder de spelersnaam “schare”. “Ne schare” in ons oud-Antwerps dialect, is
“ne speciale”, en dat is Jan altijd geweest! Naast Algemeen Beschaafd Aantwaarps, spreekt
hij ook perfect Liembuurgs, en hij is erg bedreven in taalgrapjes.

Hij volgt het schaken nog steeds, en heeft ons nieuw clubblaadje gelezen. Als reactie
daarop kreeg ik het volgende mailtje:

“Beste Lucas, ik las in het clubblad je vraag om partijen met een kortsluiting op te sturen,
welnu in mijn hersenpan zit nog het volgende miniatuurtje :  1. d4-f5   2. e4-g6  3. exf5-gXf5
4. Dh5  Mat!  Destijds gespeeld te Brasschaat, Het slachtoffer? Dat weet  ik niet meer.
Groetjes, Jan”
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De tijd gaat snel, en ook een club en zijn leden evolueren voortdurend op de stromen van
de tijd. Maar voor oudere leden is en blijft Jan een onvergetelijke figuur. Voor wie hem nog
eens graag contacteert, Jan is nog altijd actief op internet, zijn emailadres:
j.franckaert@outlook.com

P.S. Bovenstaande foto vond ik op de schaaksite van Helena, Jan had geen andere foto ter
beschikking. Hij vroeg me ook zijn typische commentaar bij de foto er aan toe te voegen.
Helena Online Schaken is een Nederlandse site, en er waren blijkbaar nogal wat
“Hollanders” (dixit Jan) van de schaaksite die niet begrepen wat hij ermee bedoelde …:

“Schare is Zuid-Nederlands voor rare kwast. Foto genomen na de overwinning tegen mijn
zwart beestje. De viering gebeurt met champagne in de linker-  en 'n stuk dood kieken in de
rechterhand!”

Lucas
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“We hebben hem!”

De jongste Belgische grootmeester ooit, Daniel Dardha!
Verleden vrijdag (22/10) is Daniel Dardha in de bloemetjes gezet omdat hij
zijn grootmeesternorm heeft behaald. Ik heb die avond gepresenteerd,
omdat ik al tien jaar , zijdelings, betrokken ben bij “Go for Grandmaster”
(G4GM), een organisatie van bedrijfsleiders die heeft bijgedragen tot het
succes van Daniel. Daarover zo dadelijk meer.

Eerst een woordje over Daniel. Daniel is nu 16. Hij is in Antwerpen
geboren en hij loopt nu school in het Xaveriuscollege, waar hij wetenschappen volgt. Zijn
familie is van Albanese afkomst. Zijn grootvader en vader zijn ook sterke schakers ( zijn
vader was al jong fide-meester)

Ik heb hem tijdens die avond wat leren kennen en ik heb hem ook kort geïnterviewd. Mijn
conclusie: een fijne jongen, die zijn nieuwe status goed kan relativeren. Hij hecht veel
belang aan zijn studies, die hij niet zo snel zal opgeven. Wat me tijdens het interview
positief opviel was dat hij vooral schaakt omdat hij het leuk vindt. Dat is klaarblijkelijk een
sleutel tot succes. Het leuk vinden is één ding, ambitie hebben is zeker ook belangrijk.  Net
voor het interview toonden we een filmpje van Daniel toen hij acht jaar was.  Daarin zei hij
dat hij wereldkampioen wil worden en dat hij Carlsen wil verslaan, hij wist alleen nog niet
wanneer.  Toen ik hem vroeg of hij nog altijd die ambities had zei hij dat wereldkampioen
worden te veel inspanning vraagt, maar dat Carlsen kloppen nog altijd op zijn lijstje staat.
Hij heeft er nog veel tijd voor.

Daniel is grootmeester geworden door zijn talent, door de intensieve begeleiding van zijn
vader en grootvader, maar de steun van de mensen van G4GM heeft zeker ook geholpen.
G4GM is in 2010 opgericht door enkele bedrijfsleiders , Marcel Roofthoofd, Walter Tonoli
en Joël Schols, allemaal sterke schakers. Zij vonden dat de Belgische schaakbond te veel in
de breedte werkte, waardoor er veel talent verloren ging. Zij gingen ervan uit dat ze
moesten investeren in de meest talentvolle jongeren. De hoop was dat daar een
grootmeester uit zou voortkomen die op zijn beurt de massa kon meetrekken.  Ze
verzamelden geld in verschillende fundraising acties, die enthousiast werden gesponsord
door het bedrijfsleven. Daarmee organiseerden ze talentenstages die werden begeleid
door sterke grootmeesters.  Daniel volgde het volledige parcours vanaf zijn 8 jaar.
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Twee medestichters van G4GM , Walter Tonoli ( The Belgian) en Joël Schols ( Chess Capital)
loofden bovendien een premie uit van 25.000 euro voor de eerste Belgische jeugdspeler
die de grootmeestertitel behaalde voor 1 juli 2025.

Daniel kon die prijs, meer dan verdiend, op zak steken. Hij gaat het geld beleggen in
onroerend goed, zei hij achteraf.  Een jongen met twee voeten op de grond.

Leo Stoops

Aan de simultaanvoorstelling door Daniel Dardha nam ook ons nieuwe lid Noah Pollet deel.

Hij stuurde ons volgende mail:

“Wegens geen plaats aan de tafel heb ik de zetten van de partij niet opgeschreven.
De zetten die ik me nog herinner heb ik in de lichess analysis gegooid. Hierna heb
ik nog een toren geblunderd en ben uiteindelijk mat gezet door een pion (maar
weet niet meer welke zetten zijn gemaakt om tot die eindpositie te geraken).
Vanonder de mail de PGN. Foto's van de individuele borden zijn niet genomen, ik
sta spijtig genoeg ook niet op de algemene foto die voor HLN genomen werd. 

PGN: 1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. e3 cxd4 4. exd4 d5 5. Nf3 e6 6. cxd5 Nxd5
7. Nc3 Nxc3 8. bxc3 Nc6 9. Bb5 Bd7 10. Bxc6 Bxc6 11. O-O Bd6 12. Re1
O-O 13. Bg5 Bxf3 14. Bxd8 Bxd1 15. Rexd1 Rfxd8 16. h3 Rac8
(pijnlijke blunder van mij op zet 13)”

Ook Kristof Baelen deed mee. Kristof is achterkleinzoon van Hendrik en kleinzoon van
Pierre.

Zijn verslag:

“Het begon mis te lopen na mijn 15... Pe4x maar ik had zijn dame offer niet zien aankomen.
Totaal niet over die mogelijkheid nagedacht maar inderdaad: een toren, loper en paard is
voldoende compensatie, zeker als de persoon in kwestie zo een 700 elopunten sterker is....
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PGN: 1.e4 e5 2.Nc3 Bc5 3.Bc4 d6 4.d3 Nf6 5.h3 h6 6.Nge2 Be6 7.O-O
O-O 8.Ng3 c6 9.Kh1 Nbd7 10.f4 Bxc4 11.dxc4 exf4 12.Bxf4 Ne5 13.Nf5
Re8 14.Qe1 Ng6 15.Bh2 Nxe4 16.Nxe4 d5 17.Nxc5 Rxe1 18.Raxe1 b6
19.Nb7 Qd7 20.Nbd6 dxc4 21.Nxc4 Re8 22.Rxe8+ Qxe8 23.Bg3 Qe2
24.Nfe3 b5 25.Re1 Qh5 26.Nd6 Qg5 27.Kh2 h5 28.Ne4 Qd8 29.Nf5
h4 30.Bd6 Qd7 31.Ng5 Qd8 32.Be7 Qc7+ 33.Kh1 Nxe7 34.Nxe7+ Kf8
35.Ng6+ 1-0”

Kristof speelde ook mee tijdens de simultaan van Boris Spassky in 2006, en … haalde
remise!

Door allerlei omstandigheden heeft Kristof vele jaren niet in competitie gespeeld. Aan het
internettoernooi PS-BSS nam hij deel en eindigde samen met Brenn op de eerste plaats.
Kristof voelt het terug kriebelen. Mogelijk duikt hij een van de volgende weken wel eens op
in de Baron Gaston…

Kristof Baelen en Sander Jacobs met Boris Spassky

PS.: Voor de geïnteresseerden: op de laatste foto, achter Kristof, staat zijn vader Rob
Baelen, zoon van Pierre, en dus ook kleinzoon van Hendrik. Rob maakt deel uit van het
“Pensioenschaken”, en speelde ook mee met het online toernooi PS-BSS.  In dit tijdschrift
dus vier generaties Baelen.

Lucas
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Clubnieuws
Aan het einde van deze aflevering nog enkele clubnieuwtjes.

De evolutie met de resultaten van het Clubkampioenschap en het Hendrik Baelentoernooi
zullen te vinden zijn op de website en in het clublokaal. Daarom besteden we er hier
minder aandacht aan.

Toch nog even vermelden dat we zes nieuwe leden hebben! In reeks A zullen dit jaar drie
“kleppers” van de schaakclub van Brasschaat deelnemen: Wilfried Gys, Jan Demarré en Wim
Plompen.

Aline Wong Chung, Noah Pollet en Stijn Dierckx zijn drie jonge spelers, die nog nooit in een
club speelden. Ze gooien zich direct in het Clubkampioenschap in reeks B, wat op zich al
heel bewonderenswaardig is. Zo zullen ze ook het meeste bijleren en de nodige ervaringen
in het schaakspel opdoen.

Aan alle zes nogmaals van harte welkom bij BSS, en veel succes in het CK!

Op 21 en 28 december plannen we, als afwisseling en om het jaar 2021 af te sluiten, een
rapid-toernooi. Hierover zal nog een mail naar de leden gestuurd worden, en alle info zal
ook op de website te vinden zijn.

Vanaf januari 2022 zullen we ook weer starten met onze jeugdwerking. Info daarover komt
nog via mail en website!

Ik wil er hier ten slotte nog aan toevoegen dat alle inbreng voor dit digitale tijdschriftje
absoluut welkom is. Stuur je inzending (als het kan met foto of illustratie) door naar Pieter
en Luc.

Lucas
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