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Summiere toernooi-kalender 2021
08 - 12 aug 36e Open van Geraardsbergen 2021

Open Geraardsbergen 2021
Geraardsbergen

14 - 20 aug Brugse Meesters 2021 (Open BK 2021)
Brugse meesters 2021

Brugge

14 - 22 aug BK Experten 2021 Brugge
29 aug Memorial Tonoli  - BK Rapid Chess Anderlecht
05 sep Interclub R10 seizoen 2019-2020
12 sep Interclub R11 seizoen 2019-2020

   Gezocht : Kandidaten om het VJK 2022 te organiseren.
Aanmelden bij Ben Dardha. ( ben.dardha@telenet.be ) 

Belgisch kampioenschap 2021

In de experten-reeks van het BK2021 kan er deze keer een GM-norm gescoord worden omdat er 
drie GM's deelnemen en het Elo-gemiddelde van de 10 deelnemers hoog genoeg is.

Hieronder de samenstelling van deze experten-reeks waarbij Daniel Dardha op basis van Elo de 
topfavoriet is en hij mits het behalen van een 7 op 9 een bijkomende GM-norm scoort en zo 

voldoende GM-normen gehaald heeft om de titel van Internationaal GrootMeester aan te vragen.
Jasper Beukema kan dan weer met een 5 op 9 een IM-norm scoren.

Spanning genoeg dus om dit event dagelijks op te volgen vanaf 14 aug.

De partijen en uitslagen kan je volgen op https://sites.google.com/view/brugsemeestersbe

Het VSD-nummer van 01 september zal aan het BK 2021 gewijd zijn.

https://sites.google.com/view/brugsemeestersbe
https://vanpiontotdame.wixsite.com/vptd/kopie-van-35-open-2019-1
https://sites.google.com/view/brugsemeestersbe
mailto:ben.dardha@telenet.be
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Johan Goormachtigh wint het KGSRL 55+
De Gentse schaakclub KGSRL had de moed om een (groot) zomertoernooi te plannen, doch ze 
moest dit op het laatste ogenblik aflassen wegens strenge corona-maatregelen. Het toernooi werd 
dan maar afgeslankt naar een 55+-toernooi van 17 tot 21 juli waaraan 51 spelers deelnamen.
 

Johan Goormachtigh wist dit 5-rondig toernooi autoritair te winnen met een prachtprestatie van 5 
op 5 en een TPR van ... 2782  ! De eerste achtervolgers Knors - Krygelmans en Luminet scoorden 
maar 4 op 5.  Bij de <2000 elo was Luc Saligo de beste met 3,5 en Pauwel Deblauwe was met 2,5 
de beste bij de <1700 elo.  Alle verdere info kan je lezen op de website KGSRL.

Hierbij een interessante partij van Johan Goormachtigh uit ronde 2 met zijn commentaar in italic.

Gezien er slechts 5 ronden waren werd 
er op alle borden flink doorgespeeld, en  
voor mij was het zowat  16 maanden 
geleden dat ik nog een normale partij  
speelde.
Toen wits 2e zet op het bord kwam 
vreesde ik voor een lastige partij. 
Ik besloot daarom voor een interessant  
(dubieus) pionoffer dat me gemakkelijk  
spel zou geven.
Na de herovering van de geofferde pion 
kwam wit niet meer uit de omknelling 
los en werd het een vlotte zege.                                   Frans Vreugdenhil  - Johan Goormachtigh 
(R2)

Wit is aan zet en zal 9.Df3 spelen            
Foto = website KGSRL

Frans Vreugdenhil (1978) - Johan Goormachtigh (2158)
1.e4 c5 2.c4 Pc6 3.g3 e6 4.Lg2 Pf6 5.Pc3
XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+p+pzpp'
6-+n+psn-+&
5+-zp-+-+-%
4-+P+P+-+$
3+-sN-+-zP-#
2PzP-zP-zPLzP"
1tR-vLQmK-sNR!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

5...d5 een gedurfd pionoffer ! 
6.exd5  exd5  7.Pxd5  Pxd5  8.Lxd5  Pb4  een 
leuke maar niet geforceerde variant is 8...Pd4  
9.Pe2? DxLd5 10.cxDd5 Pf3+ 11.Kf1 Lh3 mat

9.Df3 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+lwqkvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+-zpL+-+-%
4-snP+-+-+$
3+-+-+QzP-#
2PzP-zP-zP-zP"
1tR-vL-mK-sNR!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

Aangezien  9...Pc2+?  10.Kd1  PxTa1? faalt 
wegens 11.Dxf7 mat moet zwart dit matgevaar 
eerst ontkrachten, en dus ... 
9...De7+  10.Kf1  zo  hoopt  wit  met  een  later 



 Vlaanderen Schaakt Digitaal                        01-08-2021                                                  pagina  4

Kg2 zijn ontwikkeling verder af te werken. 
10...Pxd5 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+l+kvl-tr(
7zpp+-wqpzpp'
6-+-+-+-+&
5+-zpn+-+-%
4-+P+-+-+$
3+-+-+QzP-#
2PzP-zP-zP-zP"
1tR-vL-+KsNR!
xabcdefghy

Kies uit 11.cxPd5 of 11.DxPd5. 

11.cxd5!  na  11.DxPd5? Le6!  krijgt  zwart 
immers heel veel ontwikkelingsvoorsprong. 
11...Ld7  12.Kg2  h5  13.De3  0–0–0  14.Dxe7 
Lxe7  15.Pe2  Lf5  16.Pc3  Lf6  17.b3  hierna 
krijgt zwart groot voordeel maar wits stelling  
is al lastig. Diagram 
XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zpp+-+pzp-'
6-+-+-vl-+&
5+-zpP+l+p%
4-+-+-+-+$
3+PsN-+-zP-#
2P+-zP-zPKzP"
1tR-vL-+-+R!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

17...Le4+  mogelijk  gemaakt  dankzij  de 
vrijwillige penning van Pc3 door 17.b3. 
18.f3  Lxd5  19.Tb1  The8  zwart  brengt  zijn 
laatste stuk in stelling en dreigt nu met LxPc3 
gevolgd door Te2+ en Lxf3. 

20.Pxd5 Txd5 21.Tf1 Td3 22.Kh3 Te2 23.b4 
XABCDEFGHY
8-+k+-+-+(
7zpp+-+pzp-'
6-+-+-vl-+&
5+-zp-+-+p%
4-zP-+-+-+$
3+-+r+PzPK#
2P+-zPr+-zP"
1+RvL-+R+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

23...c4 onder tijdsdruk besloot ik tot het "luie"  
c4  maar nog sterker  was direct  23....g5.  De 
witte koning zit immers in een matnet. 
24.b5 g5 25.Tb4 Td4  met de kleine dreiging  
van  26...g4+ 27.fxg4 hxg4 mat. 
26.g4 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+k+-+-+(
7zpp+-+p+-'
6-+-+-vl-+&
5+P+-+-zpp%
4-tRptr-+P+$
3+-+-+P+K#
2P+-zPr+-zP"
1+-vL-+R+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

26...hxg4+  eenvoudiger was 26....Le5 27.Th1 
hxg4+ 28.fxg4 Td3 mat 
27.Kg3  Le5+  28.f4  Lxf4+  29.Kxg4  Ld6+ 
30.Kf3 Txh2 31.Ta4 Tf4+ en opgave
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De Belgische Nederlander Frits Van Seters
Frits is inderdaad een Belgische Nederlander want geboren in het 
Nederlandse Nijmegen (1913), maar vanaf  1924 verhuist de familie 
naar Brussel en Frits zal altijd in Brussel blijven maar .... steeds de 
Nederlandse nationaliteit behouden. Op 17 jarige leeftijd (1930) wordt 
hij lid van de club "Le Cygne" met haar clublokaal op de Grote Markt 
van Brussel en reeds op zijn 20e neemt hij al deel aan het Belgisch 
kampioenschap dat hij in de loop der jaren in totaal 8 keer zal winnen. 
Hij wordt voor het eerst Belgisch kampioen in 1940 met 6,5/7 en het 
laatst in Gent (1970).

Hij neemt sporadisch ook deel aan Internationale toernooien en in 
1950 wint hij tijdens het Hoogoventoernooi van Max Euwe (ex-
wereldkampioen '35-'37) en in 1951 kan hij er Jan Hein Donner 
verslaan. In Hastings 1962 speelt hij remise tegen de Rus Smyslov 
(ex-wereldkampioen '57-'58) en de Brit CHOD Alexander.

Vanaf 1972 mogen ook buitenlanders deelnemen aan de Olympiade-
ploegen en we zien hem dan ook op de olympiade 1972 (Skopje), 
1974 (Nice) en Haifa (1976). 

In Skopje '72 speelt hij tegen de topgrootmeester Korchnoi (België - USSR) maar moet er de 
duimen leggen in een verloren eindspel. (Zie artikel "Afruilen naar het betere eindspel !").

Van Seters is schaakjournalist en schrijft o.a. voor de Franstalige krant "Le Soir" en 
het Vlaamse weekblad Knack want hij is als goede Brusselaar tweetalig.

Voor beginners publiceert hij in 1944 samen met Defosse het boek 
"Het schaakspel" en in 1972 een verbeterde versie "Le guide 
Marabout des échecs".

Eind december 1976 sterft hij plots tijdens het ontbijt in een Brussels restaurant. 1

Anecdote: tijdens mijn studententijd in midden jaren '70 ging ik soms op vrijdagavond naar een 
schaaklokaal aan de Beurs in Brussel om er enkele oefenpartijtjes te spelen. Ik zie daar aan een 
tafeltje een mooi geklede, slanke man zitten en ik vraag hem om een partijtje te spelen. Hij is niet 
echt enthousiast maar hij geeft me toch een kans. Hij overspeelt me een keertje met wit en een 
keertje met zwart en dan heeft hij er genoeg van. Ik zit nu zonder tegenstander en een beetje 
beteuterd trek ik dan maar de stad in.... de week daarop verneem ik van andere schakers dat ik tegen 
de grote Frits van Seters had gespeeld.

De jonge Frits in actie (BK 1933)
Het Belgische kampioenschap 1933 ging door te Brussel van 9 tot 21 oktober. In de hoofdgroep 
waren er 8 deelnemers (dus 4 partijen per ronde) en na de laatste ronde op 21 oktober moesten er 
echter (en dit niet tot ieders vreugde) nog 11 (inhaalpartijen en afgebroken partijen) van de in totaal 
28 partijen gespeeld worden op 22-23 en 24 oktober. Dyner won uiteindelijk het kampioenschap 
met 5,5 op 7 en Devos werd als eerste Belg Belgisch kampioen met 5 op 7. Van Seters eindigde in 
zijn 1e deelname met 2 op 7 op de 7-8e plaats. En nu enkele snapshots van onze Frits op dit BK '33.

1 "L'histoire des maïtres belges" Jadoul
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XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zp-+-vlpzpp'
6-+-+-sn-+&
5+L+qsnQ+-%
4-+-zp-+-+$
3+-+-+P+-#
2PzP-vLNzP-zP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy
Wit aan zet (uit Van Seters - Censor).

Uiteraard is 1.LxTe8?? uit den boze wegens 
1...Pxf3+ en 2...DxDf5.
Frits koos voor 1.Pxd4 want 1...DxPd4 2.Lc3 
en 3.DxPe5, doch zwart zette verder met 
1...g6!  2.Df4 DxPd4!  3.DxDd4 Pxf3+ 
4.Kg2 PxDd4 5.LxTe8 TxLe8 en zwart heeft 
nu 2 stukken voor 1 toren. Zwart won in het 
eindspel.
Iets beter had daarom 1.Lc6  PxLc6  2.DxDd5 
en 3.TxPc6 geweest zonder onmiddellijk 
materiaalverlies.
XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7+K+-zp-+p'
6-+-+-+p+&
5+-zP-+p+-%
4-+-+N+-+$
3+-+-+-zP-#
2-vl-+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
  Wit aan zet (uit Klein - Van Seters).

Dit eindspel eindigde in remise doch wit miste 
hier een mooie winstwending met 1.Pd6+! 
omdat wit na 1...exPd6  2.c6! promoveert 
aangezien Lb2 nu niet meer kan tussen komen.

XABCDEFGHY
8-tr-vlk+-tr(
7+q+-+pzp-'
6pzp-+p+p+&
5+l+pzP-+-%
4-+-sN-zP-+$
3+-zP-+Q+-#
2PzP-+-vLPzP"
1tR-tR-+-mK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet (uit Dunkelblum - Van Seters).

Er volgde 21... 0-0 , geen slechte zet, doch nu 
kon wit makkelijk ten aanval trekken tegen 
Kg8 omdat (bijna) al de zwarte stukken op de 
Dame-vleugel staan en de zwarte Konings-
stelling verzwakt is door de dubbelpion. Wit 
zette verder met 22.h4 en wist de zwarte 
burcht in de aanval te kraken.
Een betere strategische keuze was mogelijk 
een meer afwachtende zet zoals 21...Lc6 of 
21...Le7 wat wit geen aanvalsdoel geeft.
XABCDEFGHY
8r+-+-+-mk(
7zpp+l+n+p'
6-+p+p+-tr&
5+PzPp+p+n%
4PsN-zP-zPpwq$
3+-sNLzP-+-#
2-tRQ+-+PzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
Wit aan zet (uit Van Seters - Dyner).

Een heel tactische stelling waarin zwart dreigt 
met 1...Pxf4 2.exPf4  2.Dxh2+ enz.
Frits koos daarom voor 1.g3? doch kwam na 
1...Pxg3! van de drop in de regen want 
2.hxPg3?? Dh1+ en 3...Th2 mat. Na 2.Dg2 
Pe4 had zwart de betere stelling en won zwart.
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Partijen Frits Van Seters
Frits wordt blijkbaar sterker met de jaren en vooral in de jaren '50 en '60 laat hij van zich horen.
Ik heb gekozen voor 2 partijen uit een BK waar hij van de beste Belgische schakers wist te winnen.
In het BK 1951 eindigt hij 2e achter O'Kelly, maar hij kan hem wel verslaan in een onderling duel.

Albéric O'Kelly de Galway - Frits Van Seters [E04]
Kampioenschap Belgische Schaakbond 1951

1.d4 Pf6 2.c4  e6 3.g3 d5 4.Lg2 dxc4 5.Pf3 
Lb4+  6.Ld2  Le7  7.Pa3  Pc6  8.Da4  0–0 
9.Dxc4 e5 10.dxe5 Le6 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7zppzp-vlpzpp'
6-+n+lsn-+&
5+-+-zP-+-%
4-+Q+-+-+$
3sN-+-+NzP-#
2PzP-vLPzPLzP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

11.exf6?!  wit  heeft  een  klein  materieel 
voordeel  en  met  het  rustige  11.Dc2  had  wit 
zijn  voordeel  behouden,  maar  met  11.exPf6 
doet hij in zekere zin een minusruil "Dame + 
pion" tegen 3 lichte stukken. 
11...Lxc4 12.fxe7 Dxe7 13.Pxc4 Tad8 14.Pe3 
f5 15.0–0 Pe5 16.Lc3 Pg6?! beter is ...PxPf3+ 
XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zppzp-wq-zpp'
6-+-+-+n+&
5+-+-+p+-%
4-+-+-+-+$
3+-vL-sNNzP-#
2PzP-+PzPLzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Wit aan zet. Er dreigt ...f4. 

17.Pd4!  wit activeert Lg2 en dreigt nu zowel 
18.Pxf5 als 18.Ld5+ en 19.Pe6 kwaliteitswinst
17...f4!? en zwart offert hiermee de kwaliteit.
18.Ld5+  Txd5  19.Pxd5  Dd7  20.Pxf4  niet 
slecht maar een goed alternatief was hier 20.e4 
geweest. Diagram  
XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zppzpq+-zpp'
6-+-+-+n+&
5+-+-+-+-%
4-+-sN-sN-+$
3+-vL-+-zP-#
2PzP-+PzP-zP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

20...Txf4  objectief is ...PxPf4 beter doch met 
dit  tweede  (psychologisch)  kwaliteitsoffer 
maakt zwart het de witte koning moeilijk. 
21.gxf4 Pxf4 22.Kh1 c5 23.Pb3 Pxe2 24.f3?! 
XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zpp+q+-zpp'
6-+-+-+-+&
5+-zp-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+NvL-+P+-#
2PzP-+n+-zP"
1tR-+-+R+K!
xabcdefghy

Zwart aan zet.
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24...Pg3+!  25.Kg2  want  25.hxPg3  Dh3+  is 
remise. 
25...Pxf1 26.Txf1 b6 27.Te1 Kf7 28.Pd2 Dd3 
29.Pe4  h6  30.a3  Dc2+  31.Kg3  Dd3  32.h4 
Dd5 33.Te2 Dd1 34.Td2 Dg1+ 35.Kf4 Dc1 
36.Kf5 g6+ 37.Ke5 Ke7 38.h5! Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-mk-+-'
6-zp-+-+pzp&
5+-zp-mK-+P%
4-+-+N+-+$
3zP-vL-+P+-#
2-zP-tR-+-+"
1+-wq-+-+-!
xabcdefghy

Hoe loopt zwart mat na 
38...gxh5  39.Kf5 Df1 ?

Dan  volgt  er  40.Lf6+  Kf7  41.Td7+  Kg8 
42.Td8+ Kf7  43.Pd6 mat.  
Zwart slaat daarom pion h5 (nog) niet.
38...Dg1  39.Kf4  gxh5  40.Kf5  Db1  41.Lf6+ 
Kf7  42.Ke5?  h4  43.f4  De1  44.Th2  De3! 
Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+k+-'
6-zp-+-vL-zp&
5+-zp-mK-+-%
4-+-+NzP-zp$
3zP-+-wq-+-#
2-zP-+-+-tR"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Wit aan zet. Waarom nu niet 45.Txh4 ?

Dan volgt er mat in 3 met  45...Dd4+  46.Kf5 
Dd7+  47.Ke5 De6 mat. 

45.Td2  h3!  deze  vrijpion  wordt  nu  wel  erg 
gevaarlijk.
46.Td7+ Kg6 47.Td6 Kh5 48.Lg7 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-vL-'
6-zp-tR-+-zp&
5+-zp-mK-+k%
4-+-+NzP-+$
3zP-+-wq-+p#
2-zP-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

48...h2!  49.Txh6+  Kg4  50.Tg6+  want 
50.Txh2? Dxf4+  51.Ke6 DxTh2 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-vL-'
6-zp-+-+R+&
5+-zp-mK-+-%
4-+-+NzPk+$
3zP-+-wq-+-#
2-zP-+-+-zp"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

50...Kh3 51.f5 h1D 52.Th6+ Kg4 0–1

Conclusie: Van Seters stond slechter en heeft 
deze  partij  met  een  gelukje gewonnen,  maar 
hij  heeft  wel  de  verdienste  dat  hij  de  partij 
moeilijk wist te houden en alzo toch wit in de 
fout wist te lokken. 
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Opmerkelijk is dat Frits ook nog op latere leeftijd erg sterk bleef presteren. Zijn laatste BK won hij 
zelfs in 1970 op 57-jarige leeftijd. Hierbij een mooie partij tegen de "jonge" Jef Boey uit 1969.

Jef Boey - Frits Van Seters   [B07]  
Belgisch Kampioenschap te Spa 1969

1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Pf3 d6 4.c3 Pf6 5.Pbd2 
0–0 6.Le2 c6 7.0–0 Diagram 
XABCDEFGHY
8rsnlwq-trk+(
7zpp+-zppvlp'
6-+pzp-snp+&
5+-+-+-+-%
4-+-zPP+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-sNLzPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

7...d5?!  een  uiterst  ongewone  zet  waarmee 
zwart  toch  wel  ruimte  afgeeft.  Hij  hoopt 
hiermee het witte centrum naar voor te lokken 
om het dan beter te kunnen aanvallen.
8.e5 Pe8 9.Ph4 Diagram 
XABCDEFGHY
8rsnlwqntrk+(
7zpp+-zppvlp'
6-+p+-+p+&
5+-+pzP-+-%
4-+-zP-+-sN$
3+-zP-+-+-#
2PzP-sNLzPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

9...c5  hiermee  maakt  zwart  niet  enkel  plaats 
voor Pc6 maar kan hij ook het witte centrum 
verzwakken. 
10.f4 cxd4 11.cxd4 Pc6 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+lwqntrk+(
7zpp+-zppvlp'
6-+n+-+p+&
5+-+pzP-+-%
4-+-zP-zP-sN$
3+-+-+-+-#
2PzP-sNL+PzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

Kies uit 12.Pdf3 of 12.Pb3. 

12.Pdf3?!  wit verzamelt  de witte stukken op 
de Koningsvleugel, klaar voor de aanval doch 
zwart  heeft  nu  een  sterke  tegenzet  die  na 
12.Pb3 veel minder effectief had geweest. 
12...Db6 en het witte centrum komt onder druk 
te  staan.  Mocht  wit  12.Pb3 gespeeld  hebben 
kon er nu makkelijk Le3 volgen, maar nu kan 
zwart na 13.Le3 Dxb2 spelen. 
13.Kh1 Pc7  14.f5  wit  offert  een  pion  in  de 
hoop met  zijn aanvallend opgestelde stukken 
compensatie te krijgen.  
14...gxf5 15.Ld3 f6  het  eens  zo sterke  witte 
centrum wordt nu volop bestookt. Diagram 
XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zppsn-zp-vlp'
6-wqn+-zp-+&
5+-+pzPp+-%
4-+-zP-+-sN$
3+-+L+N+-#
2PzP-+-+PzP"
1tR-vLQ+R+K!
xabcdefghy
Kies uit 16.Lxf5 of 16.Pxf5. Motiveer. 
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16.Pxf5?!  Iets minder accuraat want nu blijft 
Lg7 in leven en oefent hij zware druk uit op de 
(bijna  geopende)  lange  diagonaal.  Na  het 
betere  16.Lxf5  LxLf5  17.PxLf5 had wit  de 
gelegenheid om de invloedrijke Lg7 te ruilen. 
16...Lxf5  17.Lxf5  e6  18.Ld3  fxe5  19.dxe5 
Pxe5 20.Pxe5 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zppsn-+-vlp'
6-wq-+p+-+&
5+-+psN-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+L+-+-#
2PzP-+-+PzP"
1tR-vLQ+R+K!
xabcdefghy

Zwart aan zet.

20...Txf1+! de juiste keuze want het alternatief 
20...LxPe5?! 21.Dg4+ Kh8 22.TxTf8+ TxTf8 
23.Dh5  (of  23.Dh4)  geeft  wit  zeer  mooie 
aanvalskansen. 
21.Dxf1  Lxe5  22.De2  Dd4  23.Ld2  Ld6 
24.Lc3 Dh4 25.g3 Dh3 Diagram 
XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zppsn-+-+p'
6-+-vlp+-+&
5+-+p+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-vLL+-zPq#
2PzP-+Q+-zP"
1tR-+-+-+K!
xabcdefghy

Wit aan zet. 

26.De3 dreigt 27.Dg5+ 
26...Dh5 27.Te1 Tf8 28.Kg2 Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zppsn-+-+p'
6-+-vlp+-+&
5+-+p+-+q%
4-+-+-+-+$
3+-vLLwQ-zP-#
2PzP-+-+KzP"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet. 

28...e5 een scherp pionoffer waarna zwart veel 
initiatief krijgt. 
29.Lxe5  Lxe5  30.Dxe5  Df3+  31.Kh3  Dxd3 
32.Dxc7 Df5+ 33.g4?? wit maakt hiermee een 
beslissende fout. Diagram 
XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7zppwQ-+-+p'
6-+-+-+-+&
5+-+p+q+-%
4-+-+-+P+$
3+-+-+-+K#
2PzP-+-+-zP"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

Zwart aan zet speelt nu een mokerzet ... 

33...Df2!! eenvoudig maar moeilijk om te zien. 
Zwart  heeft  nu  een  dubbelaanval  op  Te1  en 
een matdreiging met ...Tf3. Wit gaf op. 0–1
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Afruilen naar het betere eindspel !
Wanneer je naar een beter eindspel kan afruilen moet je meestal niet aarzelen. De kunst is van 
vooraf goed in te schatten dat het toekomstige eindspel wel degelijk (makkelijk) te winnen is. 
Laten we starten met 2 makkelijke voorbeelden en daarna bekijken we Van Seters - Korchnoi .
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-+-'
6-+-trk+-+&
5+-zp-+p+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2P+P+-+-zP"
1+-+-+KtR-!
xabcdefghy

Vb1: Wit aan zet.

Wit kan hier makkelijk afruilen naar het betere 
pionneneindspel met 1.Tg6+ omdat wit na 
1...Ke5  2.TxTd6 KxTd6 met h2 de "verste 
vrijpion" heeft. Wit zal deze pion offeren en zo 
de zwarte Koning naar de h-lijn lokken waarna 
wit makkelijk de zwarte f- en c-pion kan 
veroveren en dus een gewonnen eindspel 
heeft.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-+-+-+p'
6p+-zp-+-+&
5+p+-zp-+-%
4-+-zpQ+-+$
3zP-+P+-+P#
2-zPP+-trRmK"
1+-+-+q+-!
xabcdefghy

Vb2: Zwart aan zet.

Na algemene ruil op g2 ontstaat een 
pionneneindspel waarbij zwart een pion meer 
heeft en zwart dus zeer goede winstkansen 
geeft. Het enige wat zwart vooraf moet 
controleren is dat wit geen snelle doorbraak op 
de Dame-vleugel kan forceren omdat de 
zwarte Koning heel ver weg staat op h8 of dat 
wit de zwakke d6-pion niet kan veroveren via 
Kg2-f3-e4-d5. Blijkt dat geen van beide 
mogelijk zijn en dus is de algemene ruil met 
1...DxTg2+ enz. een goede zaak voor zwart.

------------------------------------------------------
XABCDEFGHY
8-+l+-trk+(
7zp-+-+-+-'
6-zp-+p+-zp&
5wq-+pzP-zpL%
4P+p+-+-+$
3+-zP-wQ-zP-#
2-+P+-trPzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

Van Seters - Korchnoi (1972)
Zwart aan zet.

En hier dan een voorbeeld uit de partij  
Frits Van Seters - Victor Korchnoi 
(Olympiade 1972 België - USSR) 

Zwart mag natuurlijk niet 26...Txc2? spelen 
wegens 27.TxTf8+ KxTf8 28.Df3+ enz. en dus 
zocht zwart naar iets beters. 

Korchnoi zag een gedwongen afruil naar een 
beter eindspel met ...
26...TxTf1+  27.TxTf1 Dc5!! 28.DxDc5 
gedwongen want 28.Dd4? DxDd4+  29.cxDd4 
TxTf1+ 30.KxTf1 Ld7 en pion a4 is verloren. 
28...TxTf1+!  29.KxTf1 bxDc5 
Diagram.
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XABCDEFGHY
8-+l+-+k+(
7zp-+-+-+-'
6-+-+p+-zp&
5+-zppzP-zpL%
4P+p+-+-+$
3+-zP-+-zP-#
2-+P+-+PzP"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

Van Seters - Korchnoi (1972)
Wit aan zet.

Materiaal staat voorlopig alles nog gelijk en 
zwart heeft zelfs een "slechte loper" maar wit 
heeft nu niet enkel een groot probleem met de 
a4 pion die nu na enkele zetten zal verloren 
gaan, maar als de lopers zouden geruild 
worden moet de witte Koning steeds opletten 
voor de opstoot ...d4 en d3. 
Er volgde 30.a5 Ld7 31.Ke2 Kf8 32.h4     wit 
probeert zwart hiermee een zwakke pion op g5 
te bezorgen zodat Kg8 niet vrij kan bewegen. 
Diagram
XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7zp-+l+-+-'
6-+-+p+-zp&
5zP-zppzP-zpL%
4-+p+-+-zP$
3+-zP-+-zP-#
2-+P+K+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Van Seters - Korchnoi (1972)
Zwart aan zet.

32...Le8! zwart wil graag de Lopers ruilen 
zodat hij de beperkte mobiliteit van Ke2 (denk 
aan de opstoot d4 en d3) kan uitbuiten. 
Wit heeft nu 3 strategische mogelijkheden:
 a. met 33.LxLe8 de Lopers ruilen maar het 
resulterende pionneneindspel geeft zwart 
veruit de betere kansen omwille van de 
potentiële dreiging "d4 en d3".
 b. de Loper verdedigen met 33.g4 doch na 
33...LxLh5 34.gxLh5 heeft ook nu weer zwart 
het betere pionneneindspel vanwege de 
potentiële dreiging "d4 en d3".
 c. tot slot is er de Loper op het bord houden 
met 33.Lg4 of 33.Lf3 doch dit blokkeert dan 
weer de toegang voor Ke2 naar de g5-pion. 

Van Seters koos voor ...
33.Lg4 Ke7 34.hxg5 hxg5 35.Kd2 Diagram
XABCDEFGHY
8-+-+l+-+(
7zp-+-mk-+-'
6-+-+p+-+&
5zP-zppzP-zp-%
4-+p+-+L+$
3+-zP-+-zP-#
2-+PmK-+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Van Seters - Korchnoi (1972)
Zwart aan zet.

Zwart ziet dat de zwakke g5-pion behoorlijk 
veilig staat want Kd2 kan er moeilijk naar toe 
en hij ziet dat de witte a5-pion een lekker 
hapje is. De vraag is of hij er tijdig kan 
geraken. Even tellen hoeveel zetten zwart 
nodig heeft : "Kd7 - Lf7 - Kc6 - Kb5",
en tellen hoeveel zetten wit nodig heeft om 
hem te verdedigen : "Kc1-Kb2-Ka3" doch Ka4 
is niet mogelijk omdat zwart net Kb5 speelde.
Conclusie: zwart kan de a5-pion makkelijk 
winnen. Er volgde dan ook:
35...Kd7 36.Kc1 Lf7 37.Kb2 Kc6 38.Ka3 
Kb5 39.Kb2 Kxa5 40.Ka3 Kb5 41.Kb2 a5 en 
wit gaf op.
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Dubbelaanval

XABCDEFGHY
8r+lwqk+-tr(
7+-zp-+-zp-'
6p+-zp-+-zp&
5+p+-zp-+-%
4-+-+-+-+$
3vLLzP-+-+P#
2P+-+-+P+"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

D1: Wit aan zet.
XABCDEFGHY
8-trr+n+k+(
7zp-+n+pvlp'
6-+-+q+p+&
5zPP+pzp-vL-%
4-+-+-+-+$
3+-sNP+N+P#
2-tR-wQ-zPP+"
1+R+-+-mK-!
xabcdefghy

D2: Zwart aan zet.
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zppsn-+pvl-'
6-+pwq-+k+&
5+-+-zp-+p%
4-zP-+P+L+$
3+-zP-+-+P#
2P+Q+N+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

D3: Wit aan zet.

XABCDEFGHY
8-+l+-trk+(
7+-tR-+pvlp'
6pzp-+-+p+&
5+P+pzP-+-%
4Psn-+-vL-+$
3+-+-zP-+P#
2-+-sNLzPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

D4: Wit aan zet.
XABCDEFGHY
8-trlwqk+-tr(
7+-zp-vlpzpp'
6-+n+-+-+&
5+p+-zp-+-%
4-+-+-+-+$
3zPLsNn+N+-#
2-zP-+-zPPzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

D5: Wit aan zet.
XABCDEFGHY
8r+l+qtrk+(
7zpp+-+pvlp'
6-+-zp-+p+&
5zP-zp-+-vL-%
4-+-+p+-+$
3zP-+-+-+P#
2-+PsNLzPP+"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

D6: Zwart aan zet.
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XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+pvl-'
6p+-+-snp+&
5+p+-+lsN-%
4-+Pwq-+-+$
3+-sN-+P+-#
2P+-+L+-+"
1+-tR-mK-+R!
xabcdefghy

D7: Zwart aan zet.

XABCDEFGHY
8r+-+-+-+(
7zpp+-+kzp-'
6-wq-+lzpp+&
5+-+-+-+r%
4-+-+-+N+$
3wQ-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+RtR-mK-!
xabcdefghy

D8: Wit aan zet.

D1 Wit wint met 1.Dd5! want dit dreigt 2.Df7# en 2.DxTa8.

D2 Met 1...e4! valt zwart Pf3 en bijkomend Pc3 aan, resultaat is stukwinst.

D3 Wit wint met 1.Pf4+!! Kh7 (exPf4??  2.e5+ damewinst)  2.Pxh5 een pion.

D4 Wit speelt 1.e6!! met het idee van 2.Ld6 en dubbelaanval op Pb4 en Tf8. Zwart 
kan die dreiging pareren door (bijvb) Paard of Toren te verzetten doch dan volgt 
2.exf7+ en wit doet voordeel.

D5 Bij zwart staan beide paarden op NV, het ene is Niet Verdedigd, het andere Nul 
Verdedigd. Dus 1.Ld5!! met dubbelaanval op beide zwarte paarden.

D6 1...De5! met aanval op Ta1 en Lg5 en zwart wint een stuk (terug).

D7 1...De3! met aanval op 
Tc1 en Pg5.

D8 1.Td6! en 2.T6xLe6.

instagram @chess_cartoons
 of   evelinevanparys.com, 

Dubbelaanval

http://evelinevanparys.com/
file:///C:/Users/JG/Documents/Schaken/Vlaanderen%20schaakt%20digitaal/VSD%202021%20nieuw/instagram%20@chess_cartoons
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	Belgisch kampioenschap 2021
	In de experten-reeks van het BK2021 kan er deze keer een GM-norm gescoord worden omdat er   drie GM's deelnemen en het Elo-gemiddelde van de 10 deelnemers hoog genoeg is.
	Hieronder de samenstelling van deze experten-reeks waarbij Daniel Dardha op basis van Elo de topfavoriet is en hij mits het behalen van een 7 op 9 een bijkomende GM-norm scoort en zo voldoende GM-normen gehaald heeft om de titel van Internationaal GrootMeester aan te vragen.
	Jasper Beukema kan dan weer met een 5 op 9 een IM-norm scoren.
	Spanning genoeg dus om dit event dagelijks op te volgen vanaf 14 aug.
	De partijen en uitslagen kan je volgen op https://sites.google.com/view/brugsemeestersbe
	Het VSD-nummer van 01 september zal aan het BK 2021 gewijd zijn.
	Johan Goormachtigh wint het KGSRL 55+
	De Belgische Nederlander Frits Van Seters
	Frits is inderdaad een Belgische Nederlander want geboren in het Nederlandse Nijmegen (1913), maar vanaf  1924 verhuist de familie naar Brussel en Frits zal altijd in Brussel blijven maar .... steeds de Nederlandse nationaliteit behouden. Op 17 jarige leeftijd (1930) wordt hij lid van de club "Le Cygne" met haar clublokaal op de Grote Markt van Brussel en reeds op zijn 20e neemt hij al deel aan het Belgisch kampioenschap dat hij in de loop der jaren in totaal 8 keer zal winnen. Hij wordt voor het eerst Belgisch kampioen in 1940 met 6,5/7 en het laatst in Gent (1970).
	Hij neemt sporadisch ook deel aan Internationale toernooien en in 1950 wint hij tijdens het Hoogoventoernooi van Max Euwe (ex-wereldkampioen '35-'37) en in 1951 kan hij er Jan Hein Donner verslaan. In Hastings 1962 speelt hij remise tegen de Rus Smyslov (ex-wereldkampioen '57-'58) en de Brit CHOD Alexander.
	Vanaf 1972 mogen ook buitenlanders deelnemen aan de Olympiade-ploegen en we zien hem dan ook op de olympiade 1972 (Skopje), 1974 (Nice) en Haifa (1976). 
	In Skopje '72 speelt hij tegen de topgrootmeester Korchnoi (België - USSR) maar moet er de duimen leggen in een verloren eindspel. (Zie artikel "Afruilen naar het betere eindspel !").
	Van Seters is schaakjournalist en schrijft o.a. voor de Franstalige krant "Le Soir" en het Vlaamse weekblad Knack want hij is als goede Brusselaar tweetalig.
	Voor beginners publiceert hij in 1944 samen met Defosse het boek "Het schaakspel" en in 1972 een verbeterde versie "Le guide Marabout des échecs".
	Eind december 1976 sterft hij plots tijdens het ontbijt in een Brussels restaurant. 1
	Anecdote: tijdens mijn studententijd in midden jaren '70 ging ik soms op vrijdagavond naar een schaaklokaal aan de Beurs in Brussel om er enkele oefenpartijtjes te spelen. Ik zie daar aan een tafeltje een mooi geklede, slanke man zitten en ik vraag hem om een partijtje te spelen. Hij is niet echt enthousiast maar hij geeft me toch een kans. Hij overspeelt me een keertje met wit en een keertje met zwart en dan heeft hij er genoeg van. Ik zit nu zonder tegenstander en een beetje beteuterd trek ik dan maar de stad in.... de week daarop verneem ik van andere schakers dat ik tegen de grote Frits van Seters had gespeeld.
	De jonge Frits in actie (BK 1933)
	Het Belgische kampioenschap 1933 ging door te Brussel van 9 tot 21 oktober. In de hoofdgroep waren er 8 deelnemers (dus 4 partijen per ronde) en na de laatste ronde op 21 oktober moesten er echter (en dit niet tot ieders vreugde) nog 11 (inhaalpartijen en afgebroken partijen) van de in totaal 28 partijen gespeeld worden op 22-23 en 24 oktober. Dyner won uiteindelijk het kampioenschap met 5,5 op 7 en Devos werd als eerste Belg Belgisch kampioen met 5 op 7. Van Seters eindigde in zijn 1e deelname met 2 op 7 op de 7-8e plaats. En nu enkele snapshots van onze Frits op dit BK '33.
	XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zp-+-vlpzpp'
6-+-+-sn-+&
5+L+qsnQ+-%
4-+-zp-+-+$
3+-+-+P+-#
2PzP-vLNzP-zP"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy
	Wit aan zet (uit Van Seters - Censor).
	Uiteraard is 1.LxTe8?? uit den boze wegens 1...Pxf3+ en 2...DxDf5.
	Frits koos voor 1.Pxd4 want 1...DxPd4 2.Lc3 en 3.DxPe5, doch zwart zette verder met 1...g6!  2.Df4 DxPd4!  3.DxDd4 Pxf3+  4.Kg2 PxDd4 5.LxTe8 TxLe8 en zwart heeft nu 2 stukken voor 1 toren. Zwart won in het eindspel.
	Iets beter had daarom 1.Lc6  PxLc6  2.DxDd5 en 3.TxPc6 geweest zonder onmiddellijk materiaalverlies.
	XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7+K+-zp-+p'
6-+-+-+p+&
5+-zP-+p+-%
4-+-+N+-+$
3+-+-+-zP-#
2-vl-+-+-zP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
	  Wit aan zet (uit Klein - Van Seters).
	Dit eindspel eindigde in remise doch wit miste hier een mooie winstwending met 1.Pd6+! omdat wit na 1...exPd6  2.c6! promoveert aangezien Lb2 nu niet meer kan tussen komen.
	XABCDEFGHY
8-tr-vlk+-tr(
7+q+-+pzp-'
6pzp-+p+p+&
5+l+pzP-+-%
4-+-sN-zP-+$
3+-zP-+Q+-#
2PzP-+-vLPzP"
1tR-tR-+-mK-!
xabcdefghy
	Zwart aan zet (uit Dunkelblum - Van Seters).
	Er volgde 21... 0-0 , geen slechte zet, doch nu kon wit makkelijk ten aanval trekken tegen Kg8 omdat (bijna) al de zwarte stukken op de Dame-vleugel staan en de zwarte Konings-stelling verzwakt is door de dubbelpion. Wit zette verder met 22.h4 en wist de zwarte burcht in de aanval te kraken.
	Een betere strategische keuze was mogelijk een meer afwachtende zet zoals 21...Lc6 of 21...Le7 wat wit geen aanvalsdoel geeft.
	XABCDEFGHY
8r+-+-+-mk(
7zpp+l+n+p'
6-+p+p+-tr&
5+PzPp+p+n%
4PsN-zP-zPpwq$
3+-sNLzP-+-#
2-tRQ+-+PzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
	Wit aan zet (uit Van Seters - Dyner).
	Een heel tactische stelling waarin zwart dreigt met 1...Pxf4 2.exPf4  2.Dxh2+ enz.
	Frits koos daarom voor 1.g3? doch kwam na 1...Pxg3! van de drop in de regen want 2.hxPg3?? Dh1+ en 3...Th2 mat. Na 2.Dg2 Pe4 had zwart de betere stelling en won zwart.
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	Afruilen naar het betere eindspel !
	Dubbelaanval

