WE GAAN WEER!
Er is de afgelopen tijd overleg geweest met het
2B-home en de gemeente. Het resultaat, we
mogen weer gaan schaken! Vanaf vandaag
donderdag 4 juni zijn we weer welkom op onze
speellocatie. Uiteraard met de nodige
maatregelen en regels. Voor het bestuur is het
een spannende start, maar we hebben er zin in.
De aanmeldingen lopen al langzaam binnen. We
zullen per week bekijken hoeveel schakers
komen spelen. We gaan weer schaken!

Vorige week
donderdag weer
wat meer
deelnemers dan
de week
daarvoor. Sven
ging als winnaar
er vandoor met de volle 100%. Daarachter drie spelers
op de gedeeld 2e plek. Guido, Ruben en Sinan eindigde
allemaal op 2 uit 3. Hopelijk was dit het laatste chesskid
toernooi. De jeugd gaat vanaf nu weer in het 2B-home
over het echte bord met elkaar de strijd aan. Veel
succes allemaal!

Opgave (Zwart mat in 4)

KNSB Beker 2020-2021
Vorige week vertelde we al iets over de mogelijkheden voor
de KNSB competitie van volgend seizoen. Deze week iets
over de KNSB beker. In het beste scenario kan alles
gespeeld worden als elk seizoen, maar in een 1.5 meter
samenleving zal de KNSB beker competitie digitaal
afgewerkt worden. Teams spelen in poules 2
wedstrijddagen per maand. Het format is gelijk aan het
Magnus Carlsen Invitational. Tijdens de partijen mogen
spelers niet opstaan. Op tijd plassen dus!
Bekijk alle informatie van de KNSB over schaken en Corona
op de vernieuwde KNSB website via de volgende link:
https://www.schaakbond.nl/nieuws/schaken-en-decoronacrisis

Week 22

Scenario’s KNSB Beker
1: Spelen als vanouds
Indien mogelijk
2: Digitaal
In een 1.5 meter samenleving zal de KNSB
beker digitaal gespeeld worden. Teams
spelen in een poule.
Magnus Carlsen Invitational:
Vier partijen van 15 min + 10 sec
Antwoord vorige week:
1. Dg6 xg6 2. Pe7+ Kh8 3. Pg6# of
1. Dg6 xg5 2. xg5 xg6 3. Pe7#

Wit komt er helaas niet meer bovenop. Hij
blijft een stuk achter staan en moet helaas het
hoofd buigen. Hij geeft op in de volgende
stelling. Zwart is aan zet, ziet u de dame winst
in 3 zetten?

Online Botwinnik
Er werd maar 1 lange partij gespeeld vorige
week donderdag. Dat werd ook nog een rapid
partij. De eer van de overwinning is er
uiteraard niet minder om.
Piet H.

-

Marc

1-0

Dit keer was er een snelschaak arena. Waarbij
de spelers 2 uur lang het tegen elkaar konden
opnemen. Het podium was gelukkig eens
anders dan de afgelopen weken.
1.
2.
3.

Arno L.
Rogier
Yde

36 punten
36 punten
28 punten

Vanavond geen online botwinnik avond meer.
We gaan weer terug naar het offline schaken.
Hopelijk blijft dit ook mogelijk voor de laatste
weken in het seizoen.

Analyse Marc versus Piet H.
Zoals hierboven beschreven was er naast het snelschaak maar
een andere wedstrijd. Er was dit keer niet veel animo van de
lange partijen. De twee heren speelde uiteindelijk ook een langer
rapid potje. De lange tijden achter de computer blijkt na alle
weken misschien toch wat zwaarder te worden. We slaan een
aantal zetten in de opening over en komen de partij binnen nadat
zwart net het sterke d5 heeft gespeeld. Wanneer wit met zijn
witte pion zou slaan, is de pionnenstructuur verpest. Daarom
kiest wit voor een andere voortzetting.

7. Lb3 xe4 8. Pg5
Wit kiest voor een interessant vervolg. Via het
paardzet komt er een dreiging op f7 in combinatie met
de witte loper.

8. … Lb4+ 9. Ld2 (c3 was beter geweest) Lxd2+
10. Pxd2 De7 (? Hier was Lxf5 toch wel logisch)
11. Lxf7 Kf8 12. xe4 h6
Wit heeft een blunder gemaakt. De loper had
weer terug gemoeten. Dit verliest een stuk.
13. Pe6+
Wit probeert er nog
iets van te maken,
maar was dit wel de
beste voortzetting.
Ld5 was bijvoorbeeld
beter geweest. Na 13.
Ld5 xg5 14. Lxc6 xc6
heeft zwart meerdere
dubbel pionnen.
Probeer ook nog in een mindere stelling altijd de
beste kansen te creëren.

Antwoord:
1. Dxh3+ Kf2 2. e3+ Kxe3 3. Dxf1

