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Editorial - Voorwoord
Nous vivons dans un monde de plus en plus compliqué. Cela vaut également pour le jeu par correspondance.
En 1970, les Statuts, Règlements des tournois et Règles du jeu de l’ICCF comportaient en tout 14 pages. Au 1er
janvier 2016 les Statuts, Règlement des tournois, Règles de jeu et Code de conduite comportent quelque 85
pages. Chaque année de nouvelles dispositions sont adoptées.
Cette année, l’ICCF a introduit une heureuse innovation. Il est désormais possible pour les délégués des pays
membres d’introduire leurs propositions directement sur le site internet de l’ICCF. En outre les délégués
pourront directement sur le site faire part de leurs commentaires et, à partir de ce 5 juillet, ils pourront voter
pour ou contre les propositions. Particulièrement intéressant pour les pays, parmi lesquels depuis de
nombreuses années la Belgique, qui vu les coûts n’envoient pas de représentant au congrès.
Revers de la médaille : pas moins de 47 propositions de modifications ont été introduites. Beaucoup de ces
propositions concernent des détails, qui n’intéresseront guère la plupart des amateurs. Attendons donc la
suite.
Ziehier enkele voorbeelden van de gedane voorstellen :
 regels voor arbitrage van partijen van overleden spelers ;
 verduidelijking van sommige spelregels ;
 regeling bij vakantie of afwezigheid van een toernooileider ;
 voorstel om het volgende ICCF-congres te houden in Bulgarije of in India ;
 verlenging van de bedenktijd in posttoernooien (van 30 naar 40 dagen per 10 zetten) ;
 regels inzake de duur van de congressen ;
 onkostenvergoeding van ICCF-officials ;
 afschaffing van de olympiades per post ;
 enz.
Er is zelfs een voorstel om voortaan een wijziging van de reglementen slechts om de twee jaar toe te laten.
Persoonlijk hadden wij ook een voorstel (met goedkeuring van onze Raad van Bestuur) : de live opvolging van
de partijen uit de belangrijkste wedstrijden (o.m. wereldkampioenschap en finale van de olympiades) met een
vertraging van 5 zetten. Helaas om een ons onbekende reden werd ons voorstel door het systeem niet
opgenomen. Misschien kunnen we volgend jaar nogmaals proberen.
Belangstellende leden vinden alle voorstellen op de webstek van de ICCF : www.iccf.com/ICCF
congresses/2016 Bremen/Proposals.
Paul Clément
Voorzitter-Président

Lidgelden 2016/17

Cotisations 2016/17

Opnieuw tijd om onze lidgelden te vernieuwen ! Deze blijven nog steeds ongewijzigd.
Il est à nouveau temps de renouveler votre cotisation. Celle-ci demeure inchangée.
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post – poste e-mail – courriel
Gewoon lid - Membre ordinaire
32 EUR
20 EUR
Idem buitenland – Idem étranger
*
20 EUR
Steunend lid- membre protecteur
40 EUR
30 EUR
Junior (< 20 jaar-ans)
16 EUR
12 EUR
* Verplicht per e-email – obligatoirement par courriel
Bankrekeningnummer van het BS – compte bancaire de l’EB: BE94 0000 5625 1714
Betaling uit buitenland – paiements de l’étranger: IBAN BE94 0000 5625 1714 BIC BPOTBEB1
Avenue de la Sarriette 49, 1020 Bruxelles – Bonekruidlaan 49, 1020 Brussel
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Wij verwelkomen – nous souhaitons la bienvenue à
Jan De Backer (Brasschaat).
A ce jour – Thans 61 membres-leden

Correspondentieschaaknieuws – Nouvelles relatives au jeu par correspondance
Willy Vertongen
In het ICCF-meesternormtoernooi behaalt ons lid Willy Vertongen uit Bornem met 5,5 uit 12 de nieuwe ICCFmeesternorm. Proficiat. Voor de IM norm waren 8 punten vereist. Willy bezat reeds de nationale meestertitel.
Sponsoring des tournois open
L’ICCF a annoncé que la firme Hiarcs, connue pour ses logiciels d’échecs, avait accepté de sponsoriser les
tournois de promotion open. Ces tournois sont ouverts aux joueurs non gradés, donc les moins forts. Les
vainqueurs recevront un bon de reduction de 20% sur l’achat de logiciels d’échecs produits par Hiarcs. L’on
peut trouver davantage de détails sur les produits de Hiarcs sur le site www.hiarcs.com.
Demi-finales du 40e championnat du monde
Les demi-finales du 40e championnat du monde démarrent ces jours-ci. Il y a 102 participants (7 GM, 35 SIM
et 35 IM) de 36 pays, répartis en 6 groupes de 17 joueurs, tous de catégorie 8 (moyenne Elo 2430).
L’Echiquier Belge y est représenté par notre SIM Frédéric Mignon, champion de Belgique 2009, 2014 et 2015.
Frédéric joue dans le groupe n° 1. Le vainqueur et le deuxième de chaque groupe se qualifient pour le tournoi
des candidats.

Hoe spelen onze leden – Comment jouent nos membres ?
e

Le 71 championnat de Belgique, qui avait débuté en octobre 2015, demeure plus indécis que jamais. En tête notre SIM
Frédéric Mignon a 6,5 points sur 11 (2 victoires, 9 nulles et une partie encore en cours). Mais il est suivi SIM Francis
Cottegnie avec 6 points (3 victoires, 6 nulles et 3 parties encore en cours) et de Gertjan Verhaeren avec 6 points (2
victoires, 8 nulles et 2 parties encore en cours) et de Aimé Truyens avec 5 points (2 victoires, 6 nulles et 4 parties encore
en cours). Gertjan semble devoir remporter sa partie contre Lionel Peeters.
Ziehier twee stellingen die voor de titel doorslaggevend kunnen zijn.

Peeters,Lionel (2102) - Verhaeren,Gertjan
BEL/C71 (BEL)
Frans C18
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¥b4 4.e5 c5 5.a3 ¥xc3+ 6.bxc3 £a5 7.¥d2 £a4 8.h4 b6 9.h5 ¥a6 10.£g4 ¢f8 11.h6
¤xh6 12.¥xh6 gxh6 13.¥xa6 £xc2 14.¤e2 ¤xa6 15.¦xh6 ¦g8 16.£f3 ¤c7 17.¢f1 ¢e7 18.a4 c4 19.¦c1
£xa4 20.£f6+ ¢e8 21.¦xh7 £d7 22.g4 £e7 23.£f4 £f8 24.¢g2 ¦g7 25.¦ch1 ¢d7 26.¤g3 £g8 27.¦xg7
£xg7 28.¦h6 £g8 29.¦f6 a5 30.¦xf7+ ¢c6 31.g5 a4 32.¤e2 a3 33.¤c1 ¤e8 34.¦f8 £g6 35.£f7 £xf7
36.¦xf7 a2 37.¤xa2 ¦xa2 38.g6 b5 39.¦f8 ¢d7 40.¦f7+ ¢d8 41.g7 ¤xg7 42.¦xg7 ¦a3 43.¦g8+ ¢c7
44.¦g7+ ¢c6 Diagram

8-+-+-+-+(
7+-+-+-tR-'
6-+k+p+-+&
5+p+pzP-+-%
4-+pzP-+-+$
3tr-zP-+-+-#
2-+-+-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

-4Als Wit de zwarte pion op e6 verovert, neemt Zwart pion c3. Zwart lijkt dan wel de beste kansen te hebben voor
promotie van zijn c-pion.

Godart,François (2280) - Cottegnie,Francis (2380) [B94]
BEL/C71 (BEL)
Sicilienne (B94)
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6 6.¥g5 ¤bd7 7.£e2 Usuel est 7.¥c4. 7...h6 8.¥h4 b5 9.f4
g5 10.¥g3? 10.fxg5 hxg5, 11.¥xg5 semble préférable. 10...gxf4 11.¥h4 ¥b7 12.0–0–0 ¦c8 13.¤d5? 13.¥xf6!
¤xf6, 14.e5 etc. 13...¤xd5 14.exd5 ¤e5 15.g3 ¥xd5 16.gxf4 ¤g6 17.¤f5 17.¤xb5! 17...¤xf4 18.£f2 £c7
19.¦g1 ¥e4 20.¤d4 d5 20. .. ¤g6! 21.¥g3 e5 22.¥xf4 ¥c5 23.¥g2 23.¥xe5! £xe5, 24.c3. 23...¥xd4 24.¦xd4
£xc2+ 25.£xc2 ¦xc2+ 26.¢d1 ¦xg2 27.¦xg2 exf4 27. .. exd4!, 28.¦g3 ¢d7. 28.¦e2 f3 29.¦exe4+ dxe4
30.¦xe4+ ¢f8 31.¦d4 ¦g8 32.¦d8+ ¢g7 33.¦d3 ¢h7 34.¦xf3 ¦g1+ 35.¢d2 ¦g2+ 36.¢c1 ¢g6 37.¦a3 ¦xh2
38.¦xa6+ ¢g5 39.¦b6 f5 40.¦xb5 h5 Diagram

8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+R+-+pmkp%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-+-tr"
1+-mK-+-+-!
xabcdefghy
0–1

In de landenwedstrijd tegen onze Noorderburen is nog slechts één partij aan de gang. De overwinning kan ons evenwel
niet meer ontgaan.

Leroy,Jacques (2386) - Jansen,Joop (2408)
BEL-NED 2015/16
Ouest-indienne (E15)
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 b6 4.g3 ¥a6 5.b3 ¥b7 6.¥g2 ¥b4+ 7.¥d2 c5 8.¥xb4 cxb4 9.a3 bxa3 Le premier
coup hors des sentiers connus. 10.0–0 d5 11.¤xa3 0–0 12.¤e5 ¤c6 13.£d2 a5 14.¦fc1 ¦c8 15.¤b5 h6 16.c5
¥a8 17.¤xc6 ¦xc6 18.b4 £b8 19.bxa5 bxc5 20.¦cb1 £b7 21.dxc5 ¦xc5 22.a6 £d7 23.¤d4 e5 24.¤f3 £e6
25.¦b3 ¤d7 Progressivement les Blancs ont pris l'avantage. 26.a7 ¦fc8 27.£b2 g6 28.¦b8 ¢g7 29.h4 £d6?
30.¦xc8 ¦xc8 31.¥h3 d4 32.£b5 f5 33.¦a6 ¦c1+ 34.¢h2 ¦c6 35.¦xc6 £xc6 36.£xc6 ¥xc6 37.¥g2 e4
38.¤xd4 ¥b7 39.h5 ¤b6 40.hxg6 ¤c8 41.¤b5 ¢xg6 42.¥f1 ¢g5 43.e3 ¤b6 44.¤d4 ¥d5 45.¥a6 ¥a8
46.¢h3 Diagramme 1–0

Hoe speelt men elders – Comment joue-t-on ailleurs ?
Het uitblijven van een officiële eindstand omdat een of andere partij blijft aanslepen hebben wij reeds
herhaaldelijk aangeklaagd. Dat zulk aanslepen ook gebeurt in de belangrijkste toernooien versterkt alléén
maar onze wens om in dergelijke gevallen iets te ondernemen.
Ziehier wat er gebeurde in de nog niet volledig beeindigde finale van het 28e wereldkampioenschap in de
partij tussen GM Mark Noble (2505 elo- Nieuw-Zeeland) en GM Zdenek Straka (2547 elo – Tjechië). Na de 74e
zet van Zwart zag de stelling er als volgt uit.
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8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6N+-+-mk-zP&
5zP-+l+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-mK-zP-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Zwart staat uiteraard volledig verloren. De partij duurde nochtans nog 20 zetten. Op dat ogenblik waren er in
dit kampioenschap amper nog 3 partijen bezig. Van de uitslag van onderhavige partij hangen ook
verscheidene andere plaatsen af door toepassing van het Sonneborn-Berger scheidingssysteem.
75.¤c7 ¥c6 76.a6 ¢g6 77.a7 ¥g2 78.a8¦ ¥xa8 79.¤xa8 ¢xh6 80.¢f4 ¢g6 81.g4 ¢f6 82.g5+ ¢g6 83.¢g4
¢f7 84.¢f5 ¢e8 85.¢f6 ¢d7 86.g6 ¢c6 87.g7 ¢c5 88.g8£ ¢d4 89.£g5 ¢d3 90.£f4 ¢c3 91.£e4 ¢b3
92.£d4 ¢c2 93.£e3 ¢b2 94.£d3 ¢c1 95.£e2 ¢b1 96.¤b6 1–0

Op het komende ICCF congres ligt een voorstel om zodra een eindspel wordt bereikt dat in de databanken is
opgenomen de betrokken partij automatisch te stoppen, dus zonder tussenkomst van de TL, en de uitslag uit
de databank te nemen. Hopelijk is dit voorstel ook technisch haalbaar.
In dit 28e kampioenschap lopen momenteel nog 2 partijen. De stellingen zijn helaas niet bekend, ook niet met
een vertraging van 5 zetten. Acht spelers in dit kampioenschap behaalden de grootmeesternorm.
Dans la finale du 29e championnat du monde, après onze mois de lutte, 35 parties sur 136, soit environ un
quart, sont actuellement terminées. Toutes nulles !

Van een TGV en een Boemeltreintje
(L’histoire d’un Train de Grande Vitesse et d’un simple Omnibus…)
door Ignaas Vandemeulebroucke
Ter introductie een doodgewoon helpmatje, dat ongetwijfeld elders nooit een plaatsje zal krijgen in een
“Galerij van Schaakproblemen”, maar eerder bedoeld is als “entrée” voor wat komen zal. Wat een helpmat is,
mag velen onder de lezers nog een raadsel zijn en dus voor hen, die het in Keulen (of een andere plek op deze
aardbol) nog horen donderen, even dit: in een helpmat begint zwart en helpt bij zijn eigen mat door wit na de
voorgeschreven twee (drie, meer) zetten. Zonder die hulp van zwart is een mat onmogelijk en bijgevolg kan er
ook maar één unieke oplossing (of volgorde van zetten) zijn, tenzij anders gemeld.
Dans un “mat aidé” les N sont au trait et sont forcés de jouer, jouant en relais avec les Blancs, le seul coup (ou
la seule série de coups) qui amène (amènent) au mat des N. Seuls ces coups (noirs et blancs) conduisent au
mat des Noirs.

-6I.V. 1990 – “TGV”

H#3 – 5+6 – Helpmat in 3 zetten (1 opl.).
Zwart begint en moet wit helpen
bij de matvoering door wit.
H#3 – mat aidé en 3 coups (5+6; 1 seule sol.)
Les N sont au trait (!) et aident à leur propre
mat par les Bl., au 3me coup blanc.
De enige verdienste van bovenstaand helpmat-driezetje is dat het correct is en dat is in de compositie van
helpmatten al heel wat! Zwart begint dus, de eerste zet van zwart wordt uiteraard (!) gevolgd door een zet
van wit, enz. en op de derde zet van wit gaat zwart mat. Er is slechts één oploslijn, één verzameling van drie
zwarte en drie witte zetten.
Als een echte sneltrein moet de witte loper a6 over de sporen kunnen rijden, maar voorlopig wordt hij telkens
door een zwarte bareel de weg versperd. Dus zwart moet maken dat de oversteken vrijkomen, en de TGV
voorbij laten razen:
1.(zwart) b6, (wit) Lc8; 2.e5, Lg4; 3.e1L!! Ld1#
Het venijn zit natuurlijk in de staart! Na een andere promotie kan wit de TGV een halt toeroepen en gaat de
vlieger derhalve niet op. Veel heeft dit helpmatje niet te betekenen, maar het gaat hem dan enkel om het
begrip helpmat en de weg daartoe. Anderzijds is het een goede inleiding voor ons tweede probleem, het
boemeltreintje of de omnibus.
In het jaar 1954 creëerde de Hongaarse problemist Lorenc Bata een werkstuk met een vrij lange
oplosopdracht: een mat in negen zetten! Een loper als boemeltreintje (omnibus) moet een hele tocht
afleggen vooraleer de eindstreep bereikt wordt, daarbij opletten de voetgangers niet te hinderen in hun
loopnummer en vooral niet de vijandelijke koning te laten ontsnappen! Lorenc (Lorenz) Bata maakte er een
meesterwerkje van. Maar veel verder dan een publicatie in het Britse vakblad “British Chess Magazine” (1954)
kwam het probleem echter niet en spijtig genoeg kwam Bata’s meesterwerkje – voor zover ons bekend! –
nooit voor een prijs in aanmerking. Het merkwaardige is bovendien dat het hele verhaal reëel schijnt en dat
het probleem ontstaan is in een echter schaakpartij. Het ziet er uit als het einde van een partij, waarin zwart
nog wel eens iets als “pat” wil bereiken! Wit moet voortdurend uitkijken om niet in die valstrik te lopen.

-7Lorenc BATA (Hongarije)
British Chess Magazine 1954

Wit speelt en geeft mat op zijn 9de zet
Bij Bata is het snel duidelijk dat wit iets (en telkens opnieuw iets) moet gaan zoeken om een plots opdoemend
patgevaar te bestrijden. De stand is trouwens nu al pat, maar gelukkig is wit aan zet. Een gaatje voor de zK
mag uiteraard niet worden gemaakt door de toren, de koning of de pion c2. Anders zou de zwarte vorst wel
eens ver op de loop zou kunnen gaan en ontsnappen!
Een ander teer punt is welk stuk het mat moet toebrengen! De witte toren snijdt de verticale en horizontale
lijnen af, de witte koning moet een aantal velden “bewaken” en dus blijft de witte pion, nu op wit veld, maar
in één beweging op een zwart veld te krijgen en daar een zwart veld af te dekken. Als we de witte loper aan
de andere bordkant krijgen (veld e4) dan is de zet 1.c3 totaal onverwacht mat! Vraag 1 is dus dit: hoe krijgen
we de loper – die ongetwijfeld als bommeltreintje een lange marathon zal moeten rijden! – naar de overkant
van het bord. Dat wordt niet zo eenvoudig, omdat er al die tijd het patgevaar dreigt. Zo heel veel zetten heeft
wit niet om pat te vermijden en tegelijk de sleutel op de poort te houden.
Het moge duidelijk zijn dat zwart slechts één zet “opwaarts” heeft en slechts één zet “neerwaarts. Na 1.La4
heeft zwart slechts één zet: 1…Kd5. En nu moet wit ervoor zorgen dat Tc6 gedekt wordt! Wit is dus verplicht
de tocht naar de overkant van het bord voetje voor voetje af te schuifelen! Het boemeltreintje moet een flink
parcours afleggen eer de machinist via de oude stoomfluit zijn komst kan melden!
Na 1.La4 Kd5 – 2.Lb5! Kd4 – 3.La6 Kd5 – 4.Lb7 Kd4 – 5.Lc8 Kd5
Heb je hem?? Veld na veld loopt de loper zijn parcours af en moet zo doorgaan tot de 40 ste kilometer van
deze marathon. Op geen enkel ogenblik kunnen loper noch andere zwarte strijdkrachten aan iets anders dan
dit marathonparcours denken. En mag wit op geen enkel ogenblik dat kleine stapje van de loper vergeten….
6.Ld7 Kd4; 7.Lxf5 Kd5; 8.Le4+ Kd4; 9.c3 mat!! Het boemeltreintje heeft zijn tocht volbracht!
Tien jaar na de publicatie van deze negenzet had ondergetekende een eigen product klaar: een mat in tien
zetten – waarom langer is me niet meer bekend! Veel later bleek het dan een regelrechte spiegel van het
Bata-probleem te zijn. Het Bata-probleem was een voorganger (une anticipation), eentje, die je eigen
probleem voorafging! Dat heet dan in de compostiewereld een “anticipatie” en daarmee uit! Vaak vraag je
jezelf af hoe zo’n toeval tot stand kan komen, maar daar mag je niet bij stilstaan! Bata was eerst, elke andere
componist, die – al was het ongeveer! – met eenzelfde uitvoering en/of idee op de proppen komt stuit op het
begrip “anticipatie”. Punt, aan de lijn! Je zou er versteld van staan kijken als je eens wist hoeveel zogenaamde
problemisten zich voor “componist” durven uitgeven en zonder blikken of blozen sommige problemen de
hunne durven noemen. Zonder blikken of blozen, zonder de minste scrupules… Vaak straffeloos, want het
gaat uiteindelijk “slechts” over een schaakprobleem…
Er gebeuren in deze wereld veel meer rare dingen en toevalligheden, waarvan we niet eens oorzaken en
gevolgen kennen. Uiteindelijk gaat het hier gewoon om een “simpel” (ja, toch?) schaakprobleem, voorzien
van een fraai stukje puzzelwerk… Begeleid door een sonnerie-ke op de stoomfluit van het oude
boemeltreintje…
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Internationale toernooien — Tournois internationaux
Jean-Pierre Dondelinger
Koornbloemstraat 17, 8570 Vichte
056/90.43.28
jean-pierre.dondelinger@telenet.be
TOERNOOIEN PER PLOEG – TOURNOIS PAR ÉQUIPES
Belgique – Pays-Bas (23 b.)
(WS)
B02 E. Van Leeuwen (BEL) – F. Bleker (NED) ½-½
B09 J. Frijling (NED) – F. Pinchon (BEL) 1-0
Belgique – Pays-Bas = 26 – 19 (1)
België – U.S.A (26 b.)
(WS)
B01 E. Van Leeuwen (BEL) – K. Holroyd (USA) ½-½
B01 K. Holroyd (USA) – E. Van Leeuwen (BEL) ½-½
B03 W. Tseng (USA) – F. Mignon (BEL) ½-½
B09 C. Lewis (USA) – K. De Smet (BEL) ½-½
B12 G. Meillon (USA) – G. Van Habberney (BEL) ½-½
B19 D. Cofer (USA) – D. Cloës (BEL) ½-½
B21 M. De Ridder (BEL) – G.W. Cross (USA) ½-½
B21 G.W. Cross (USA) – M. De Ridder (BEL) ½-½
B22 M. De Ridder (BEL) – M. Carter (USA) 0-1
B26 A. Steenlandt (BEL) – J. Levin (USA) 1-0
België – U.S.A. = 17 – 19 (16)
Match Italy – Rest of Europe (127 b.)
(WS)
B43 P. Jonckheere (BEL – Rest of Europe) – A. Lupo (ITA) ½-½
Italy – Rest of Europe = 104,5 – 136,5 (13)
2 Coppa Latina World
(WS)
B01 W. Cornejo (ARG) – F. Mignon (BEL) ½-½
B02 J. Leroy (BEL) – O. Robleto (NIC) ½-½
B02 J. Leroy (BEL) – A. Solari (PER) ½-½
B03 H. Baufays (BEL) – A. Barbosa (CPV) 1-0
B03 R.L. Macayo (ARG) – H. Baufays (BEL) ½-½
B05 H.D. Garcia (NCA) – J-M. Depasse (BEL) 0-1
B06 F. Pinchon (BEL) – J.E. Deforel (ARG) ½-½
B06 R.M. Fuzishawa (BRA) – F. Pinchon (BEL) ½-½
Team = 38,5/76 (8)

INDIVIDUELE TOERNOOIEN – TOURNOIS INDIVIDUELS
Wereldkampioenschap 39 – Voorronde – Gr. 07
(WS)
V. Rezzuti (ITA) – H. Baufays (BEL) ½-½
H. Baufays = 6/11 (1)
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Championnat du Monde 40 – Préliminaires – Gr. 05
(WS)
F. Mignon (BEL) – S.P. Demchenko (RUS) ½-½
F. Mignon (BEL) – T. Reichert (GER) ½-½
F. Mignon (BEL) – R. Semmler (GER) ½-½
K. Kitson (ENG) – F. Mignon (BEL) ½-½
F.M. Mesquita Jr. (BRA) – F. Mignon (BEL) ½-½
H. Muri (SUI) – F. Mignon (BEL) ½-½
A. Saitou (JPN) – F. Mignon (BEL) 0-1
F. Mignon = 5/9 (3)
European Championship 2015 – Semifinal - Gr. 01
(WS)
V.E. Chernov (RUS) – H. Baufays (BEL) ½-½
H. Baufays = 4,5/7 (5)
Worldcup 21 – Préliminaires – Gr. 09
(WS)
F. Mignon (BEL) – H. Schilling (GER) 1-0
F. Mignon = 8,5/12 (0)
Worldcup 21 – Voorronde – Gr. 60
(WS)
P. Jonckheere (BEL) – C.J. Reyes Maldonado (VEN) ½-½
D. Gavrijski (BUL) – P. Jonckheere (BEL) ½-½
G. Oen (USA) – P. Jonckheere (BEL) ½-½
P. Jonckheere = 3,5/6 (6)
Veterans Worldcup 8 – Voorronde – Gr. 7
(WS)
L. Van Damme (BEL) – L. Simeonov (BUL) 1-0
A. Ugrinovsky (UKR) – L. Van Damme (BEL) ½-½
L. Van Damme = 6/10 (0)
Veterans Worldcup 8 – Préliminaires – Gr. 39
(WS)
C. Adam (BEL) – A.N. Efimov (RUS) 1-0
C. Adam (BEL) – I.M. Pheby (ENG) 1-0
A. Rauduvè (LTU) – C. Adam (BEL) ½-½
C. Adam = 6,5/10 (0)
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Memorial Van Geet – B
(WS)

1 FRA Merrheim, Xavier

1
0
■ ½ 1 0 ½ ½ 0 ½ 1 ½

1
1
1

1
2
½

1
3
1

1
6
1

1
7
1

2 CZE Buček, Jiří

½ ■ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1

½

1

½ ½ ½ ½

1

10

3 UKR Susedenko, Vladimir 0 ½ ■ 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1

1

½

1

½ ½ ½ ½

9.5

4

9.5

4

½ ½ ½ ½

9

2

1

2

Category 6 SIM=11½ IM=10

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

NE
Hof, Eric van 't
D

1 ½ 0 ■ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½
½ ½ ½ ½ ■ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½

5 POL Jasiński, Mirosław

1

6 SRB Stanojevic, Stanimir ½ ½ ½ ½ ½ ■ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½
7 TUR Esen, Nejdet
8 LTU
CA
9
N
1
BEL
0
1
ITA
1
1
ESP
2
1 NE
3 D
1 NE
4 D
1
SUI
5
1 NE
6 D
1
BRA
7

1
4
½

1
5
1

1

1

1

Scor W
e
.
10.5

½ ½

1

9

1 0 ½ ½ ½ ½ ■ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

1

8.5

Chocenka, Dmitrijus ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ■ 1 ½ ½ ½ ½

0

½ ½ ½

Morley, Paul

0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ 0 ■ ½ ½ ½

Ghysens, Dirk

½ 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ■ ½ ½ ½

Montella, Salvatore

0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

Màrquez Abrue,
Carlos

½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

Booij, Robert E.

0 ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½

■

1

Poell, Johan H. M.

½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ 1 ½ 0

0

Steiger, Walter

0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

Leemans, Robert

0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

Sànchez, Milton

0 0 ½ 0 ½ 0 0 ½ 0 ½

1

½ ½ ½

73.7
5
72.7
5
70.7
5
69

8

1

7.5

2

½ ½ ½

7.5

1

58

1

7.5

1

56.2
5

■ ½ ½ ½ ½ ½

7.5

0

1

7

2

■ ½ ½ ½

7

1

■ ½ ½

7

0

54.5

■ ½

7

0

54.5

■

4

1

■ ½ ½ ½ ½ ½

½ ½

0

SB

½

0

½ ½

½ ½ ½

D. Ghysens = 7,5/16 (0)
Thematoernooien/Tournois thématiques – ICCF
WEBSERVER THEMATIC TOURNAMENTS 2016
WS/2016/05 – SHARA-HENNING GAMBIT – D32
1. 4244 – 4745 2. 3234 – 5756 3. 2133 – 3735 4. 3445 – 3544
Inschrijving tot – Inscription pour le : 31.07.2016 ; Start – Début : 15.09.2016
POSTAL THEMATIC TOURNAMENTS 2016
PT/2016/03 – PHILIDOR DEFENCE – C41
1. 5254 – 5755 2. 7163 – 4746 3. 4244 – 7866
Inschrijving tot – Inscription pour le : 15.08.2016 ; Start – Début : 01.10.2016

PT/2016/04 – FRENCH DEFENCE – WINCKELMANN-REIMER VARIATION – C15
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1. 5254 – 5756 2. 4244 – 4745 3. 2133 – 6824 4. 1213 – 2433 5. 2233 – 4554
6. 6263
Inschrijving tot – Inscription pour le : 15.10.2016 ; Start – Début : 01.12.2016

Nationale Kampioenschappen – Championnats Nationaux
Nationaal Kampioenschap – Championnat National 71
(WS)
P. Boreux – F. Godart ½-½
P. Boreux – P. Groot ½-½
D. Cloës – K. De Smet ½-½
F. Cottegnie – K. De Smet 1-0
F. Cottegnie – H. Kutlu ½-½
F. Cottegnie – G. Verhaeren ½-½
J. De Meye – P. Groot ½-½
F. Godart – K. De Smet ½-½
H. Kutlu – F. Godart ½-½
L. Peeters – A. Truyens ½-½
A. Truyens – K. De Smet 1-0
G. Verhaeren – P. Boreux ½-½
K.O.–Toernooien – Tournois K.O.
(WS)
05 K.O. Toernooi per webserver – 1/2-Finale
05 Tournoi K.O. par serveur – 1/2-Finale
E. Carlier – R. Pijl ½-½
L. Despontin – P. Groot 1-0
P. Groot – E. Carlier ½-½
06 K.O. Toernooi per webserver – 1/4-Finale
06 Tournoi K.O. par serveur – 1/4-Finale
F. Pinchon – K. De Smet ½-½

N’oubliez pas de renouveler votre cotisation !!
Vergeet niet uw lidgeld te vernieuwen !!
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Rubrique

Prubriek

Ignaas VANDEMEULEBROUCKE Overhout 13, 2170 Merksem/Antwerpen

 03/645.46.77 - GSM 0495-734957 -  i.van@pandora.be EBS 722 - Rubr. 392
Uw oplossingen, commentaren, opmerkingen en beoordeling van de opgaven zijn bij de rubriekleider altijd welkom. Er is immers geen
afsluitdatum meer! In dit nummer krijgt de oplosser zijn of haar normale brede waaier: twee tweezetten, een driezet, twee vierzetjes
en als kers op de taart een minimaal vijfzetje. En nieuws, goed nieuws zelfs, van Roger Missiaen. De man heeft lange tijd – en nog altijd
trouwens – in het ziekenhuis verzorgd geworden en stelt het voor zijn bijna 100 jaar vrij goed! Eén van de opgaven in dit nummertje
EBS is mede van zijn hand.
Il n’y a plus de date ultime pour l’envoi de vos solutions. Ces solutions et vos commentaires sont toujours les bienvenus,que vous
résolviez le tout ou une partie des exercices. Pour le plaisir de la solution voici cet éventail de problèmes: enfin des nouvelles de notre
ami Roger Missiaen, Presque 100 ans et toujours en forme, et surtout composant encore des fins de partie de manière indestructible et
intrépide, et des études comme dans ses meilleurs jours!

Oplossingen – Solutions

EBS 721 (2545-2550)

2545 – Thomas Taverner
Un fameux problème, construit selon le thème des “tuyaux d’orgue” (Sam Loyd). Un “tempo complet” par les
tours et fous noirs, qui se gènent chaque fois, cherchant un moyen d’échapper à la menace de la clé 1.Th1!!
Qu’est-ce cette tour fera sur une case totalement inefficace? Chaque réponse des N permet un mat, dû à un
blocage sur les propres pièces. La clé est géniale, puisqu’elle ne menace rien, sauf sur chacune des réponses
des Noirs. Ce sont justement ces réponses qui bloquent chaque fois une des pièces noires et permettent ainsi
un coup de mat des Blancs, en bloquant une des lignes de jeu des N..
2546 – D.P. Bonner
Deze Bonner mag dan geen top-problemist zijn geweest, zijn tweezet is een lastige brok! Tientallen oplossers
hebben er in de loop der tijden hun tanden op stukgebeten en toch ziet er er eenvoudig uit!
1.Df6!! zo 1…exf6 2.Te8# - 1…gxf6 2.Pe6# pof 1…Txf6 2.hxg7 of 1…g6 2.Dh8# of 1…Kg8 Dxg7#
Verleidingen zijn: 1.Dxd6? Kg8! – 1.d8D+? Pe8! Of 1.h7? e5! Want 2.d8D gaat nu niet omdat de zK schaak
staat! Een prachtig probleem!
2547 – Otto Wurzburg
Les tentatives 1.Fxe5? ou 1.dxe5? sont inutiles, puisque les N sont pat! Le coup-clé est tout à fait “normal” et
c’est la suite de la solution qui a rendu ce problème “classique”!
Solution: 1.d7!! 1…Rd6 2.d8C et 3.Td7# - 1…Rg7 2.d8D+ Rg6 3.Dg5# - 1…exd4 2.d8T!! Rf6; 3.Td6# - 1…exd4
2.d8T! Rf6; 3.Td6# - 1…exf4 2.d8F!! Rd6 3.Ta6#.
2548 – Nic. Belli
Dit probleem veroverde rond 1920 een eerste prijs, die meteen weer werd ingetrokken, want – vond de jury! –
er was geen oplossing! Na 1.Th8 Lxc2 2.Dh1+ Ld1! Kan wit geen schaak geven, overwoog de jury. De jury had
ongelijk en was met hetschaamrood op het gelaat verplicht het probleem te te geven wat het verdiende. De
oplossing: 1.Th8 Lxc2; 2.Th1+ Dg2 enz. 4.Db8! Op 1…g5 2.Dh1, g4; 3.Ta8 g3 4.Dh8#
2549 – Otto von Krobshofer
Un début de solution avec une sous-promotion! 1.c8F!! Si 1…b3 2.Fg4 b2 3.Fd1 Rxb1 (il le faut!) et 4.b3# Un
fameux piège pour le “joueur traditionnel”: 1.c8D?, coup tout à fait “normal”, mais les N continuent avec 1…b3
2.Dh3 b2 3.Tfc1 parce que 3…bxc1D échoue sur 4.Db3, mais il y a 3…bxc1C, qui met un frein au mat en 4
coups! Parfois ce sont de drôles de type, ces compositeurs…
2549 – Roger Missiaen & i.van
Zeven keer kon de oplosser hier falen en wie het “dingetje” voor zich zag zou waarschijnlijk niet hebben kunnen
bedenken hoe lastig zo’n klein en pietluttig probleempje wel eens kan zijn… Er waren meer verleidingen dan
varianten en in de oploswedstrijd, waar deze schamel uitziende meerzet werd gepresenteerd, hoorde men lang
en te allen kante vertwijfeld zuchten!
1.Pe5? dreigt 2.Pc4(Pg4) 3.De3 Kd5 4.De5 mat, maar 1…Kxe5! 1.Pe7? b3!! 1.De2 (Zugzwang) b3? En toch mat
in 4 zetten, maar 1…Kc3! en geen mat in vier. Of 1.Db3? Ke4! Of 1.Dd3+? Kxd3! 1.De3+? Kxe3! 1.Db3? Ke4! Of
1..Dd3+? Kxd3! 1.De3+ Kxe3. En uiteindelijk 1.De3+? Ke4! Of 1.Dh3 (Zugzwang) Ke4 2.Kc4 en 3.Dd33, maar
1…b3!! Zeven verleidingen en – zoals het hoort! – één oplossing. De auteurs mogen best tevreden zijn met dit

- 13 miniatuurtje dat vele oplossers nachtmerries heeft bezorgd…
Oplossing: 1.Ph4!! Wat kan dat paard op veld h4 zoeken? Er dreigt 2.De2 en 3.Pf3+ Kd5/Kc3 4.De5/Dd2#. Na
1…b3 kan 2.De2 (dr. 3.Pf3+ Kd5/Kc3 4.De5/Dd2#. Zo hier 2…Kd5 dan 3.Pf3 Kxd6 4.De5#. Zo 2…Kc3 3.Pf3 (dr.
4.Dd2#) b2 4.Dc4# - Op 2…b2 3.Pf3+ Kd5/Kc3 4.Dc4#.
Uiteindelijk kan zwart nog proberen te ontkomen met 1…Ke5, maar er volgt 2.Kc5 (dr. 3.Df5#) Ke6 en 3.Df5
mat.Tijdens een oploswedstrijd zuchtte één van de deelnemers: “Da’s gene kattepis!” (Ceci n’est pas de la
petite bière…)

Een merkwaardig “probleem”

Un “problème” très curieux…

De befaamde Amerikaanse problemist Eugen Beauharnais Cook (1830-1915) pakte in 1868 – naar aanleiding
van een opgave van zijn landgenoot en componist (C. Tomlinson) – in 1845 uit met volgende enigszins
onthutsende opgave.
Gevraagd werden: de twee mogelijke stellingen – spiegeling naar andere zijde van het bord mag niet! – van
“witte koning + witte pion” die leiden tot mat in twee zetten. Daarbij moet de witte pion promoveren (zonder
hetwelk deze opgave onmogelijk is!) maar niet tot dame, omdat in dat geval de partij eindigt op pat! En het is
uiteraard bekend dat promotie tot paard of loper onvoldoende is om mat te bereiken. In die omstandigheden
zijn er slechts twee (2!!) mogelijke standen, spiegelingen niet meegerekend. Daarom moet de witte koning
geplaatst worden op de linkerkant van het bord (lijnen a,b,c of d), wat de spiegelingen uitsluit. Na het
opstellen van de witte stukken gebeurt het volgende: zet 1 van wit – promotie tot toren (dame = pat, loper of
paard zijn onvoldoende voor winst) - zet 1 van zwart: koningszet – Zet twee van wit: matzet.
Reconstruction et mise au point par Eugen B. Cook (compositeur américain très connu; (1830-1915): une
demande ou mieux une proposition de reconstruire une tâche d’un certain C. Tomlinson, qui avait lancé l’idée
suivante (vers 1830).
Concevoir deux positions (il n’y en a que deux, parce que les réflexions de miroir ne comptent pas!!) du roi noir
et roi blanc avec un pion blanc, qui conduisent au mat par les blancs à leur deuxième coup. Il va de soi que
dans ce cas le pion blanc doit promouvoir, mais pas en dame, puisque alors la partie finirait sur un “pat! (dans
les deux cas). Et d’autre part il est bien connu qu’une promotion en fou ou cavalier ne suffit pas pour atteindre
le mat de l’autre camp. Pour éviter les réflexions de miroir il faut mettre le roi Blanc (dans les deux cas!!) à la
gauche de l’échiquier (lignes a, b, c, ou d). Et voici ce qu’il se passe (après l’occupation des cases): Premier coup
des Bl.: promotion du pion – premier coup des N (le roi se déplace) – 2me coup des Bl.:mat!
Meer informatie nodig ?? Quelque chose d’imprécis? i.van@pandora.be – toujours à votre service!
Telefonisch ook bereikbaar – 03/645.46.77 – également joignable par téléphone.
2557 – Frederic Lazard (Fr)
Bulletin français env. 1949

9+8

Mat en 2 coups

2558 – M. Rowland
Thème du Palais Royal 1889

7+5

Mat in 2 zetten.

- 14 2559 – Hubert Gockel (D)
1° pr. Fr.Chlubna Memorial 2015

2561 – Piet Le Grand (NL) - Tweeling
Probleemblad 1959 – un jumeau!

4+3
12+11

Mat in 3 zetten.

2560 – Gabriël Leon-Martin (F)
Deutsche Schachblätter – 1.5.1936

2+3

Mat en 3 coups.

Mat in 4 zetten – a) diagram

b) minus Ph2, plus zwarte pion op c2.
2562 – O. Dehler (D)
Akad. Monatshefte für Schach 1908

Wit speelt en wint.
Les Blancs jouent et gagnent.

Uw oplossingen en opmerkingen voor de opgaven
Vos solutions, vos remarques, vos commentaries des exercices 2557-2562
À envoyer à/Aan I. Vandemeulebroucke, Overhout 13, 2170 Merksem
Ou mieux encore – Nog beter: e-mail: i.van@pandora.be.

.
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Lidgeld – Cotisation

Gewoon lid
Gewoon lid buitenland
Steunend lid
Junior (< 20 jaar)

Informatieblad – Bulletin
post – poste e-mail – courriel
32 EUR
20 EUR
Membre effectif
(*)
20 EUR
effectif étranger
40 EUR
30 EUR
Membre protecteur
16 EUR
12 EUR
Junior (< 20 ans)

(*) buitenland post: enkel steunende leden / étranger poste: seulement membres protecteurs.
L’exercice social débute le 1er juillet et se termine le 30 juin de l’année suivante.
Les nouveaux membres qui s’affilient en cours d’année paient prorata temporis.
Het maatschappelijke jaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.
Nieuwe leden die aansluiten in de loop van het jaar betalen prorata temporis.
Bankrekeningnummer van het BS – compte bancaire de l’EB: BE94 0000 5625 1714
betalingen buitenland – paiements de l’étranger: IBAN BE94 0000 5625 1714 BIC BPOTBEB1
Avenue de la Sarriette 49, 1020 Bruxelles – Bonekruidlaan 49, 1020 Brussel
Lid worden van het Belgisch Schaakbord gebeurt eenvoudig door overschrijving van het vereiste bedrag. Je
stuurt best ook een berichtje naar penningmeester Bernard Tellier (zie Bestuur). Bij hem kan je ook terecht voor
alle informatie.
Devenir membre de l’Echiquier Belge est très facile: il suffit de verser le montant nécessaire au CCP de l’EB,
et d’envoyer un petit message à notre trésorier Bernard Tellier (voir Administration). Vous pouvez aussi obtenir
toutes informations auprès de lui.

