
10de Krekel  
Schaaktornooi 

Vrijdagavond 29 april 2011, Tielt 
    

Schaakclub "De Pionniers” te  Tielt heeft het genoegen u uit te nodigen voor 
 een inmiddels 10de editie van dit schaaktornooi met uniek bedenktijd-systeem 

 
Wanneer ? Vrijdagavond 29 april 2011, aanmelden voor 19u30 
Waar ? Feestzaal ‘t Vijverhof, Kortrijkstraat 66-68, 8700 Tielt (centrum Tielt, winkelstraat) 
Formule ? 5 ronden Zwitsers, met ELO-afhankelijk bedenktijdverschil; het Krekels-systeem : 

 ELO-verschil :  Tijd voor de sterkste speler   -   Tijd voor de zwakste speler 
  < 100 punten : 15'   -   15' 
 100 - 199 punten : 13'   -   17' 
 200 - 299 punten : 11'   -   19' 
 300 - 399 punten :   9'   -   21' 
 400 - 499 punten :   7'   -   23' 
 500 - 599 punten :   5'   -   25' 
 ≥600 punten :         3'   -   27'  (*) 

(*) In dit laatste geval heeft de sterkste speler voor de hele partij slechts 3 minuten bedenktijd, de zwakste speler heeft daarvoor 27 minuten. 

Spelers zonder ELO-punten zullen door de organisatoren een geschatte ELO toegekend krijgen. 
 

 PRIJZEN 
 1° Plaats : € 150 
 2° Plaats : € 75 
 3° Plaats : € 50 
 4° Plaats : € 25 
 speciale prijzen (niet cumulatief) : 
 1° bij de <12 jarigen : € 25 
 1° bij de <15 jarigen : € 25 
 1° bij de <18 jarigen : € 25 
 1° vrouwelijke speelster : € 25 
 mediaan v/h eindklassement : € 25 
 natura-prijzen voor alle deelnemers, 5 bekers 

 
INSCHRIJVINGEN: 
Enkel vooraf inschrijven mogelijk: prijs: € 7. 
 Storten op rek.nr. 850-8333555-89 (tav Dirk De Vlieger met vermelding “Krekel-Tornooi”). 
Hoe? Telefonisch, per e-mail : 

- Peter Libbrecht (Tel : 056/21.25.22 na 19u of p.libbrecht@belgacom.net) 
- Freddy Callens (Tel : 051/63.50.39) 

 
 
Opgelet: beperkt aantal deelnemers. 

 
 
Reglement te verkrijgen op aanvraag.                        Gesponsord door : 



 
 

Nuttige tips van Belgische schaakmeesters 
 

Hoe maak je als schaakliefhebber optimaal gebruik van je groot tijdsvoordeel tegen een veel sterkere speler in 
het Krekel tornooi ?   
We haalden vroeger eens wat tips op van topschakers :  
 
Ekrem Cekro – meermaals Belgisch kampioen geweest - geeft de zwakste speler de raad om de stelling zo 
complex mogelijk te maken.  Beste aanpak volgens Ekrem : “Zorg dat er zeer veel tactische finesses inzitten die 
een zorgvuldige berekening vragen”. Hij raadt af de stelling te vereenvoudigen door onnodig afruilen van 
stukken ; dat verkort de partij.     Hij was wel erg bescheiden over zijn winstkansen mocht hij voor een weliswaar 
denkbeeldige partij tegen Kasparov, 27 minuten bedenktijd krijgen, terwijl Kasparov het met 3 minuten zou 
moeten stellen. 
 
Eddy Van Beers, een Belgische topschaker, heeft een aantal zeer nuttige wenken : 
1) “Heel ‘scherp’ spelen !”  2) “Tactisch de zaak complexeren.”  3) “… of gewoon niets doen (dus heel 
verdedigend spelen), want iemand laten komen met een plan vergt van die speler immers veel bedenktijd.”  
Van Beers zou zijn stijl wel aanpassen ten aanzien van zijn tegenstander : speelt hij bvb tegen Kasparov, een 
aanvalsspeler dus, zou hij zeer verdedigend en gesloten spelen.   Tegenover iemand waarvan hij weet dat die 
verdedigend speelt, zou hij juist zeer aanvallend spelen ! 
Als opening raadt Eddy aan om toch je eigen meest gekende openingstheorie te volgen.  Voor het middenspel 
moet je een keuze maken : ga je een vernuftig strategisch plan uitwerken of kies je meteen voor de directe 
actie.  “Hoe dan ook moet je trachten de tegenstander te doen nadenken en dus te profiteren van diens 
tijdnood”. 
 
Tom Piceu, wist me te vertellen dat “de snelheid” waarmee je je zetten speelt waardevol kan zijn.  Meteen vlug 
achter elkaar een zettenreeks spelen, raadt hij af ; “minstens 10 seconden laten tussen elke zet om het tempo 
te breken”.  “Iemand in tijdnood”, aldus Tom, “heeft het daar bijzonder lastig mee.”  In tegenstelling tot Cekro en 
Van Beers zou Picue net NIET kiezen voor een open stelling en zo’n tactische wendingen.  “Beter speel je met 
een gesloten centrum en vooral : heel traag en erg relaxed...”    
 
Jacob Filipek, eveneens topspeler en Fide-meester, raadt aan om normaal te spelen : niet te snel maar ook 
niet te traag.  Ook hij zou eerder opteren voor de complicaties doch is voorzichtig (moet dus per geval worden 
bekeken).  Tegen Kasparov in een 27’-3’ duel vermoedt Filipec toch wel dat Kasparov, met slechts 3 minuten, in 
de meeste gevallen tegen hem zou verliezen.   
 
Geert Van der Stricht, eveneens een Belgische topspeler, geeft toe dat de formule hem niet geheel ligt.  Voor 
hem is die 3 minuten te kort.  Als het aan hem lag, zou hij niet onder 5 minuten bedenktijd gaan voor een 
volledige partij.  Het verbaasde me sterk dat hij zijn winstkansen tegen Kasparov in een onderling duel met 27 
minuten tegen 3 voor Kasparov bijzonder hoog inschatte !  Hij is ervan overtuigd dat Kasparov zelfs nooit met 
dergelijk tijdshandicapsysteem zou instemmen.   
Het elo-verschil tussen beiden is zo’n 400 elopunten, wat op ons tornooi neerkomt op 7 minuten tegen 23.   
Geert denkt dat met 7’-23’ hij zijn winstkansen eerder 50% zouden zijn en voegt er lachend nog aan toe “Het 
zou zeker erg spannend kunnen zijn !”    
 
Tot slot zou ik nog een zeer waardevolle tip willen toevoegen afkomstig van mijn goede vriend  
 
Dirk Castelein en die zeker interessant is voor de zwakkere speler.  “Speel niet steeds die erg voor-de-hand-
liggende zetten.  Het zijn juist de speciale zetten - zelfs al zijn ze ietwat dubieus - die het anticiperen van de 
sterkste speler erg bemoeilijken”, aldus Dirk.    
 
Heb jij een veel betere tip ?  Bezorg hem ons ... of beter nog : 
Hou die voor jezelf en kom op vrijdagavond 29 april 2011 om 19u30 in Tielt het 10de Krekel tornooi winnen.  
Plaats : Feestzaal ‘t Vijverhof, Kortrijkstraat 66, 8700 Tielt. 
 
Breng gerust nog enkele schaakvrienden mee.   
Inschrijven kan je door te e-mailen naar : p.libbrecht@belgacom.net 
 
 
Schaakclub “De Pionniers” - Tielt 

 


