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VOORWOORD 
Beste leden en sympathisanten 

 

We zijn ondertussen reeds enkele 
maanden ver in het seizoen 2018-2019 
en enkele zaken vallen nu al op. 

Onze jeugd speelt steeds beter. De les-
senmethode werpt zijn vruchten af, en 
de extra lessen bij Marck Bonne zijn 
hierop een goede aanvulling. Het harde 
werken van de jeugd met de vele toer-
nooideelnames zijn natuurlijk een es-
sentiële pijler om deze resultaten te be-
reiken en te behouden. Verder in dit 
boekje zal je hun exploten met meer 
nauwkeurigheid kunnen bekijken. Dus 
proficiat aan onze jeugdspelers en allen 
die hiertoe bijdragen. 

In de Nationale Interclub staan zowel 
onze eerste ploeg, als de jeugdploegen 
hun mannetje (of vrouwtje). Ploeg 2 
heeft het niet onder de merkt, maar er 
zijn nog zes speeldagen om zich veilig te 
stellen. Dit zie ik dan ook met vertrou-
wen tegemoet. 

In de Oost-Vlaamse Interclub kunnen 
we rekenen op een vaste ploeg. En naar 
jaarlijkse gewoonte houden ze goed 
stand in de 1ste afdeling.  

Er vallen natuurlijk ook enkele negatie-
vere zaken op, aan ons allen om daar 
verbetering in te brengen zou ik zeggen. 

Het lokaal leent zich er blijkbaar niet 
echt goed voor om de geluidshinder te 
beperken. Maar in stilte kunnen scha-
ken en leren is té belangrijk om hiervoor 
géén extra inspanningen te doen. Het 
zal dus wekelijks op de agenda komen, 

om zodoende de geluidshinder uitein-
delijk tot een minimum te beperken. 
Ook bij officiële matchen is deze eis tot 
stilte een vereiste. 

De overgangen tussen lesmomenten, 
oefeningen en competities zijn nog niet 
voldoende vlot, en verloopt bij momen-
ten erg rumoerig. Dit is natuurlijk een 
gevolg van de veranderingen die dit sei-
zoen doorgevoerd werden. Maar ik 
denk dat we dit wel kunnen realiseren 
in de nabije toekomst. 

De volwassenenwerking op vrijdag zit in 
het slop. Een ieder die suggesties heeft, 
hoe we dit kunnen verbeteren, één 
adres:  

joannesraepsaet@hotmail.com.  

Ook voor leden of sympathisanten die 
andere suggesties hebben of willen 
meehelpen op welke manier dan ook, 
voor jullie is datzelfde e-mailadres van 
kracht. 

Het is natuurlijk niet allemaal kommer 
en kwel, en daarom sluit ik af met een 
positieve noot. 

Alle leden en sympathisanten zijn we-
derom uitgenodigd op onze nieuwjaars-
receptie, deze gaat volgende maand 
door op vrijdag 4 januari 2019. Allen 
welkom vanaf 19u30.  

Hou deze datum vrij! 

De voorzitter 

Joannes 



HOE HET OOST-VLAAMSE JEUGDKAMPIOENSCHAP MEER IS 
DAN ALLEEN MAAR SCHAKEN 

Het Oost-Vlaams Jeugdkampi-
oenschap vond dit jaar plaats 
in het weekend van 20 en 21 
oktober. Ditmaal op een nieu-
we locatie nl. het Provinciaal 
Technisch Instituut in de Sabi-
na Van Beierenlaan te Zotte-
gem. 

Op zaterdag gaven de reeksen 
+12 en hoger reeds het beste 
van zichzelf waarna zondag de 
jongste telgen -10 en -8 hen 
mochten vervoegen.   

Dat een schaaktoernooi voor 
onze Mercatel-kids meer is dan 

alleen maar schaken dat wisten we al.  

In de loop van de laatste jaren zijn intussen 
hechte vriendschappen ontstaan waardoor 
een dag samen doorbrengen garantie is voor 
dikke fun en vele speelmomenten. Het gebeu-
ren tussen de partijen door is minstens even 
spannend en amusementsvol als de schaak-
partijen zelf. 

Je zou dus vermoeden dat onze 13 deelne-
mers met volle focus naar een kampioenschap 
vertrekken met enkel oog op het behalen van 
“de” titel en beker maar niets blijkt minder 
waar. 

Want wat springt in het oog bij het bereiken 
van de toernooiplaats… een nieuwe locatie 
welke grondig onderzocht dient te worden.  

De school is omringd door een mooi groene 
zone, we zitten niet voor niets in de Vlaamse 
Ardennen. Achteraan het domein van de 
school ligt een mooi stukje groen. Vele bomen 
en struiken met zelfs een idyllisch beekje. Alle 
ingrediënten om de scouts-kriebels bij onze 
jongste telgen naar boven te halen. Het duurt 
dan ook niet lang voor een groot deel van de 
jongens dit knappe stukje natuur ontdekken. 

Na de eerste ronde is de prospectie reeds 
gebeurd. Met een bang hart wordt gestart aan 
de tweede partij, niet uit schrik voor de tegen-
stander, maar wel dat “hun kamp” intussen 
zou kunnen ingenomen worden door indrin-

gers. Van zodra er schaakmat gezet wordt, 
lopen ze terug de bosjes in.  

De nietsvermoedende ouders die braafjes in 
de cafetaria zitten te wachten, hebben geen 
idee wat er zich intussen buiten afspeelt. 

De derde ronde gaat bijna van start en de 
deelnemers komen met mondjesmaat de 
toernooizaal binnen… en hoe… 

We zien drie 9-jarigen verschijnen met natte 
broek en schoenen. Arthur en Mateo al hin-
kend met elk 1 nat been en doorweekte 
schoen. En Jack drijfnat tot aan het middel op 
de sokken met 1 natte schoen in de hand. 

Onze architecten hadden een brugje gebouwd 
over het beekje. De lichtgewichten testten het 
brugje met succes uit. Daarna volgen Arthur 
en Mateo waarna Jack als laatste de brug op-
stapt.  

Mochten de stabiliteitsstudies van de brug iets 
nauwkeuriger gebeurd zijn, dan hadden onze 
knapen waarschijnlijk kunnen concluderen dat 
voor een robuuster gebouwd persoon hun 
constructie toch wat finesse ontbrak. 

De ramp in Genua krijgt een vervolg en onze 3 
musketiers nemen een duikje, de ene al wat 
dieper dan de andere. De waterratten om-
schrijven de bodem van de beek als drijfzand. 
Dat verklaart waarom Jack nog slechts 1 
schoen over heeft. Bij het uittrekken van zijn 
been uit de bodem van de beek, blijft zijn 
schoen namelijk lekker in de bodem zitten. 

Maar prioriteiten moeten gesteld worden, de 
derde ronde gaat van start. À la guerre com-
me à la guerre, er moet en zal geschaakt wor-
den. Na afloop van de ronde worden nog te-
vergeefs pogingen ondernomen om de verlo-
ren schoen terug te vinden maar die heeft zich 
intussen bekeerd tot een onderwaterleven. 

De dag is nog lang en om longontstekingen te 
vermijden worden de thuisblijvende papa’s 
gemobiliseerd om droge kleren (en schoenen) 
te verzamelen. Gelukkig zit er een ouderwissel 
aan te komen waardoor de droge kleren tot in 
Zottegem geraken. Een dik uur later verwel-
komen we dan ook, met open armen, de papa 



van Lander die gepakt en gezakt de speel-
plaats komt opgestapt. 

Nadat iedereen opnieuw gefatsoeneerd is, 
wordt er beslist om het boomklimmen en 
brugbouwen te laten voor wat het is en wordt 
er ingezet op voetbal en beyblade-
competities. 

Je zou dus bijna vergeten dat er ondertussen 
en Oost-Vlaams schaakkampioenschap aan de 
gang is. 

Maar natte broeken en blote billen in oktober 
beletten de Mercatellers niet te blijven strij-
den voor de overwinning of ereplaatsen. 
Maxim, Mateo, Jack en Arthur hebben dezelf-
de speelsterkte en spelen tot in de laatste 
rondes voor de beker. 

De laatste ronde bij de -10 bracht een mooi 
tafereel met zich mee: op de eerste 5 borden 
zaten 5 LSV-Chesspiranters oog in ook met 5 
Mercatellers.  

Er wordt een keimooie prestaties neergezet 
want we winnen dit duel met 4-1! 

In deze reeks van de waterkiekens 😊 schiet 
men dan ook de hoofdvogel af: de 1ste, 2de en 
3de plaats komen integraal op naam van De 
Mercatel. Of het frisse Zottegemse water hier 
voor iets tussenzit …. ? 

Moe maar voldaan keren we na een lange dag 
huiswaarts met 2 kampioenen. Proficiat aan 
Maxim met zijn overwinning bij de -10 en pro-
ficiat aan Diana met de titel Oost-Vlaams 
kampioene bij de meisjes in de -12. 

Zo zie je maar hoe het Oost-Vlaamse Jeugd-
kampioenschap meer kan zijn dan alleen maar 
schaken. 

Heidi 

(op http://www.caballos.be vind je alle uitslagen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.caballos.be/


Oost-Vlaamse Interclubs (12.10.2018) 
Thomas Moerman <-> Koen Achtergaele [D34] 

[Het bijzondere aan de twee onderstaande, kort na elkaar gespeelde partijen is dat ik 

ze beide met hetzelfde welgekende motief gewonnen heb en dat beide tegenstan-

ders me achteraf zeiden dat ze "het" enkele zetten tevoren wel "gezien" hadden, 

maar nadien vergeten waren.] 

1.d4 [Twee partijen tevoren speelde ik 

met wit in de laatste ronde van het ge-

zellige toernooi van Geraardsbergen. 

1.e4 Pf6 2.Pc3 e5 3.Pf3 Pc6 4.Lb5 Lb4 

5.0–0 0–0 6.d3 Na een omweg via de 

Aljechin-verdediging zijn we in de ou-

de varianten van het Vierpaardenspel 

beland. 6...Lxc3 (De hoofdvariant is: 

6...d6 7.Lg5 Lxc3 8.bxc3 De7) 7.bxc3 

d6 (Na 6...Lxc3 vervolgt zwart normaal 

gezien met 7...d5) 8.Te1 Wit probeert 

voordeel te halen uit de ongebruikelijke 

zetvolgorde van zwart. De databanken 

en computerevaluaties geven me daar 

gelijk in. (Niet dat er al een betekenis-

vol voordeeltje is.) (Zwart wou eigenlijk 

in de hoofdvariant blijven en verwacht-

te daarom 8.Lg5 De7) 8...Pe7 9.d4 c6 

10.Lc4 Pg6 11.La3 (Een andere uit-

voering van hetzelfde idee is: 11.dxe5 

dxe5 12.La3 Dxd1 13.Taxd1 Te8 

14.Pg5 Ph8²) 11...Lg4 12.h3 Lxf3 

13.Dxf3 Dc7 14.Lc1?! Een interessant 

idee, maar te gedurfd, want de witte 

torens zijn nu even niet meer verbon-

den. (Een veiligere uitvoering van het-

zelfde idee is: 14.Tad1 Tfd8 15.Lc1=) 

14...c5 (¹14...d5 15.exd5 cxd5 16.Lb3 

Tfe8³ en omdat het tactisch niet volle-

dig klopt met wat ik uitgerekend had, 

staat zwart wat beter in deze variant.) 

15.dxc5 dxc5? (¹15...Dxc5 16.Lb3²) 

16.Lg5ƒ Zwart onderschat de witte 

dreigingen. 16...De7 17.Df5 om h7–h6 

te ontraden. Na de partij zei mijn te-

genstander me: "Ik wist dat ik de rest 

van de partij op de penning van pion f7 

moest letten." 17...Tad8 18.Tad1 En 

één zet later... 18...h6??  

 

 

X  
19.Lxh6! (19.Dxg6 hxg5 20.Dxg5± 

geeft minder voordeel.) 19...Kh8 

(19...gxh6 20.Dxg6++–) 20.Lg5± a6 

21.h4 Txd1 22.Txd1 Pf4 23.Lxf6 Dxf6 

24.Dxf6 gxf6+– en wit won hierna snel 

in Achtergaele - Lemmens (Geraards-

bergen, 2018) dankzij de pluspion, de 

vrije h-pion en de actieve toren. 25.g3 

b5 26.gxf4 bxc4 27.fxe5 Te8 28.Td5 

Txe5 29.Txe5 fxe5 30.Kg2 Kg7 31.Kg3 

Kg6 32.Kg4 a5 33.a4 1–0] 

 

1...e6 2.c4  

[...en ik wou zo graag eens de Franse 

verdediging met zwart spelen. :-/ Maar 

geen witspeler die op mijn aanbod wil 

ingaan.] 

2...d5 3.Pf3 c5  

[Dit is de Tarrasch-verdediging, waarin 

zwart meestal vlotte ontwikkeling ver-

krijgt ten koste van een mogelijks 

zwakke d-pion.] 

4.cxd5 exd5 5.g3 Pc6 6.Lg2 Pf6 7.0–0 

Le7 8.Pc3 0–0  

[Hoewel we reeds 8 zetten ver zijn, 

wordt dit tegenwoordig als de nor-

maalstelling van de Tarrasch-



verdediging beschouwd. Mijn tegen-

stander dacht hier enkele minuten na 

over zijn volgende zet. Ik nam aan dat 

de stelling nieuw was voor hem; een 

gevaarlijke gedachte, want evengoed 

probeert je tegenstander de exacte 

volgorde van een ultra-scherpe variant 

uit zijn geheugen te puren. Tijdens de 

post-mortem verklaarde mijn tegen-

stander dat dit ook het geval was: hij 

probeerde zich te herinneren hoe het 

na 9.h3 precies verder ging in de partij 

die hij bestudeerd had.] 

9.h3 [De gebruikelijkste zetten zijn 

9.Lg5; en 9.dxc5 maar ook de volgen-

de vaak gespeelde varianten heb ik al 

dikwijls op het bord gehad:; 9.Le3; 

9.Lf4; 9.b3 De gespeelde zet 9.h3 had 

ik nog nooit gezien en ik begon al te 

zoeken hoe dit het beste afgestraft kon 

worden. Een totaal verkeerde inge-

steldheid, want ongekende zetten hoor 

je als nieuwtjes uit een grootmeester-

partij te bekijken! Een terecht advies, 

dat deze partij goed illustreert, want 

9.h3 komt uit een recente elite-partij.] 

9...Lf5  

[Thuisgekomen bleek er niet alleen 

met mijn ingesteldheid, maar ook met 

mijn geheugen iets aan de hand te zijn. 

Omdat ik vaak de Tarrasch-

verdediging speel, had de partij Naka-

mura-Mamedyarov (Sinquefield Cup 

2018) op een schaakwebsite mijn aan-

dacht getrokken en had ik ze gedown-

load en opgeslagen onder de hoofding 

"interessant". Mijn tegenstander had 

hetzelfde idee gehad en hij had er wel 

iets van onthouden. Tja, ik kan er nu 

tenminste deze 'interessante' anekdote 

over vertellen. Deze elite-partij ging 

als volgt verder: 9...Pe4 10.dxc5 Lxc5 

11.Lf4 In een evenwichtige partij werd 

het remise na 52 zetten.] 

10.Lg5 Dd7?! 11.Pe5!  

[Gewoonweg niet aan deze mogelijk-

heid gedacht totdat de zet effectief op 

het bord stond. Dat komt ervan als je in 

"afstraffingsmodus" zit i.p.v. de stelling 

objectief te bekijken.] 

11...De6!  

[Het is nipt, maar ik vond toch nog een 

manier om de stelling dynamisch in 

evenwicht te houden.] 

[11...Pxe5? 12.dxe5 Pe4 13.Pxe4 Lxe4 

14.Lxe4 Lxg5 15.Dxd5 Dxh3 

16.Dxc5±] 

12.Lxf6 Lxf6 13.Lxd5 Dd6?! [ 

 

[Met 13...De8 kan zwart vermijden dat 

wit een briljante combinatie speelt 

14.Pxc6 bxc6 15.Lg2 cxd4 16.Pa4 en 

de stelling is zowaar in evenwicht.] 

[Zoek je zelf wat een betere 14de zet 

voor wit geweest was? Het is een bril-

jante combinatie met beperkte (maar 

wel beslissende) materiaalwinst: wit zal 

één kwaliteit meer hebben in een goe-

de positie (en dus gewonnen staan). 

De combinatie tijdens de partij zien, 

was ver boven het petje van mij en 

mijn tegenstander, maar als je weet 

dat er iets in zit, kun je het misschien 

wel vinden. Je moet enkele motieven 

combineren.] 

14.Pc4 Dd7 [Het ziet er een beetje een 

knullig manoeuvre uit, maar het dame-

driehoekje Dd7–e6–d6–d7 had ik ten-

minste wel voorzien en correct geëva-

lueerd.] 

15.dxc5 Lxh3 16.Lg2 Ld4!  



[Zwart heeft enige compensatie voor 

de pion, maar waarschijnlijk niet ge-

noeg.] 

17.Lxh3 [Riskant! En grappig. Ook de-

ze tegenstander zei me na de partij: 

"Toen ik deze zet speelde, wist ik dat ik 

de rest van de partij er goed zou moe-

ten op letten dat pion f2 gepend is."] 

[Een betere, normale zet was: 17.e3; 

Wit ruilde op h3 om Pe4 voor te berei-

den. Onmiddellijk 17.Pe4?! is proble-

matisch omwille van: 17...Lxg2 

18.Kxg2 Dd5 19.Pcd6 f5ƒ] 

17...Dxh3 18.Pe4? [ 

 
En ook deze tegenstander is de pen-

ning van pion f2 één zet later al verge-

ten!] 

[Beter is bv. 18.e3 Lxc5 19.Df3=] 

18...f5! 19.Ped6 [De witspeler is zich 

van nog geen kwaad bewust.] 

[19.e3 fxe4 20.exd4 Tf6–+ 21.Pe5 

(21.Db3 Pxd4) 21...Pxe5 22.dxe5 Th6 

en mat volgt.] 

19...Dxg3+ [Het is leerrijk om te ont-

dekken dat de uitvoerder deze kleine 

combinatie gemakkelijker ziet dan het 

slachtoffer. Of correcter uitgedrukt: 

beide spelers "zien" het motief even 

snel, maar de verdediger verzuimt al 

snel om er continu rekening mee te 

houden.] 

20.Kh1 Dh3+ 21.Kg1 Tf6 [en opgave. 

En er is nog een leuke bijkomstigheid, 

want dit is een officieel zwart minia-

tuurtje. Wit kan mat voor de 25ste zet 

niet vermijden, ongeacht welke stuk-

ken hij offert om het einde uit te stel-

len.] 

 

 

 

 

 

 

Koen 

 



SCHAAKGESCHIEDENIS IN VOGELVLUCHT:  
HOWARD STAUNTON 

Dit artikel handelt over Howard Staunton (1810 – 1874). 
Na de legendarische tweekamp tussen La Bourdonnais en Macdonnell die door de Engelsman werd 
verloren, nam de Brit Staunton revanche. Hij versloeg in het hol van de leeuw, het Café de la Régence 
de Franse meester Saint-Amant. Nadat hij in Londen was gaan wonen, werd hij uitgever van het 
blad ‘The Chessplayer’s Cronicle’. In 1848 zorgde hij voor een baanbrekende verandering binnen het 
schaken waarin hij een nieuwe uitvoering van de schaakstukken introduceerde, die tot op de dag van 
vandaag bekend staat als stukken van het ‘Stauntonformaat’. Het werd een nieuwe standaard die 
gebruikt wordt voor het wedstrijdschaak. 

Ook stond Staunton aan de wieg van het eerste officiële schaaktoernooi dat in 1851 in Londen werd 
gehouden; Staunton was de belangrijkste initiatiefnemer en organisator hiervan. 

Aan het schaakbord werd de Brit een bekendheid die publiceerde over de opening die begint met 1. 
c2-c4 en mede door zijn bijdragen bekend is geworden als de Engelse opening. Het gambiet om het 
Hollands te bestrijden, heeft zijn naam meegekregen. 

Een voorbeeld hiervan: 

Staunton, Howard – Horwitz, Bernhard 

1. d4 f5 2. e4 fxe4 3. Pc3 Pf6 4. Lg5 c6  
5. Lxf6?! 

Zo wordt het geen gambiet. 

5…exf6 6. Pxe4 d5 7. Pg3 Ld6 8. Ld3 O-O  
9. P1e2 f5 10. f4 

 
Er is een wat vreemde stelling ontstaan waarin 
het zwarte loperpaar voorlopig aan banden is 
gelegd. 

10…c5 11. c3 cxd4 12. cxd4 Lb4+ 13. Kf2 Pc6 
14. Tf1 La5 15. Kg1 Lb6 16. Lb5 Df6 17. Lxc6 
bxc6 18. Tf3 c5 

Zwart heeft tot dusver sterk gespeeld: zijn 
lopers gaan zowaar wat doen. 

19. dxc5 Lxc5+ 20. Kh1 Lb7 21. Tb3 Lb6  
22. a4!? a5?! 

 
22…Tab8 had het voordeel behouden. 

23. Pxf5! Dxf5 

Nu komt wit zelfs in het voordeel. 23…d4 was 
beter. 

24. Txb6 La6 25. Pg3 Dxf4 26. Dxd5+ Kh8  
27. Dxa5 Tac8 28. De1 

Twee pionnen meer, maar nog wel wat tech-
nische problemen op te lossen. 

28…Tfe8 29. Dg1 

 
29…Ld3? 



Nu is de partij definitief verkeken voor zwart. 
Staunton speelt het verder bekwaam naar 
winst. Zwart kon met 29…Lc4 30. b4 Ld5 nog 
wat vissen in troebel water. 

30. a5 Lc4 31. a6 Ld5 32. Td1 De5 33. Pf1 Tc2 
34. Txd5 Dxd5 35. Pe3 Dd2 36. Pxc2 Dxc2  
37. a7 Dc7 38. Te6 Ta8 39. De3 h6 40. Te8+ 
Txe8 41. Dxe8+ Kh7 42. De4+ g6 43. De3 Db7 
44. h3 h5 45. b4 h4 46. b5 Dd5 47. De7+ Kh6 
48. Dxh4+ Kg7 49. De7+ Kh6 50. De3+ g5  
51. b6 Dd1+ 52. Kh2 Dd6+ 53. Dg3 Dxb6  
54. a8=D Df6 55. Dab8 Kg6 56. Dgd6 

The Chess Players Chronicle 1846, p. 1201-0 

Om met het Stauntongambiet wat te stoeien 
heb ik enkele kortsluitingen in de opening van 
zwart voor u geselecteerd. Slechts een partij 
was geen Stauntongambiet, een partij met het 
Hollands van Staunton zelf. 

Zakordonets, Alexandr – Dorosh, Volo-
dymyr 

1.d4 f5 2. e4 fxe4 3. Pc3 Pf6 4. Lg5 h6 5. Lxf6 
exf6 6. Dh5+ Ke7 7. O-O-O De8 

 
OPGAVE 1: Hoe maakt wit er snel een einde 
aan? 

Martin Capitan, Feliciano – Mas Recorda, 
Pere 

1.d4 f5 2. e4 fxe4 3. Pc3 g6 4. Pxe4 Lg7 5. h4 
d5 6. Pg3 Pf6 7. Lg5 Pc6 8. h5 Lg4 9. Le2 Dd7 

  

 
OPGAVE 2: Hoe profiteert wit van zwarts laat-
ste zet? 

Cerina, Antonio – Picco, Pietro 

1. d4 f5 2. e4 fxe4 3. Pc3 Pf6 4. Lg5 e6 5. f3 h6 
6. Lh4 b6 7. fxe4 Lb7 8. e5 g5 

 
OPGAVE 3: Hoe straft wit zwarts laatste zet 
hardhandig af? 

Heinel, Marcus – Kuehn, Bodo 

1. d4 f5 2. e4 fxe4 3. Pc3 Pf6 4. f3 e3 5. Lxe3 
g6 6. Dd2 Lg7 7. Lh6 O-O 8. h4 Ph5 9. Lc4+ 
Kh8 

 
OPGAVE 4: Hoe laat wit de aanval lopen als 
een trein? 

Staunton – Horwitz 

1. d4 f5 2. c4 Pf6 3. Pc3 e6 4. Lg5 Le7 5. e3 c5 
6. Pf3 Pc6 7. d5 exd5 8. cxd5 



 
8…Pxd5? 
OPGAVE 5: Een combinatie die simpel weer-
legd wordt. Hoe? 

Zuechner – Angermann 

1. d4 f5 2. e4 fxe4 3. Pc3 Pf6 4. f3 exf3 5. Pxf3 
g6 6. Ld3 Lg7 7. Pg5 O-O 8. O-O d6 9. Pce4 
Pxe4 10. Lxe4 Pc6 11. c3 Ld7 12. Txf8+ Dxf8 

 
OPGAVE 6: Hoe breekt wit door? 

Oplossingen hieronder 

Herman Grooten 

(Geraadpleegde bron o.a.“Geschiedenis van 
het schaakspel” door Silbermann/Unzicker). 

 



DE VRIJPION (1)  

EIGEN PARTIJEN  

In het eindspel kan de vrijpion een afleidende of beslissende rol spelen. In het eerste geval lokt zijn 
opmars de stukken van de tegenstander weg van het voornaamste gevechtsterrein en kan hij de 
oorzaak zijn van een zetdwangpositie. In het tweede geval is het al niet meer mogelijk de vrijpion te 
blokkeren of te liquideren. De verdedigende partij slaagt er vaak zelfs niet in er een stuk voor te ge-
ven. Laten we de karakteristieke bijzonderheden die zich in dit verband in de verschillende soorten 
eindspelen kunnen voordoen eens gaan bekijken.  
 

EINDSPELEN MET LICHTE STUKKEN 

 

 
 

Sihvonen, Tero (1988) - Van de Wynkele, 
Herman (2048)  
EU-chT 50+ Walbrzych (9.4), 22.04.2018  

 
49.Kd2?  
[49.Ld8 Pf6 50.Kc4 Pd7 51.Kd5 e4 52.fxe4+ 
Kg4 53.Kd6 f3 54.Kxd7 f2 55.e5 f1D 56.e6 Dc4 
57.Lb6 Dc6+ 58.Kd8 Dxe6]  
49...Pxb6 50.axb6 e4 51.fxe4+ Kxe4 52.Ke2 a5 
53.Kf2 Kd3 0-1  
 
 
 
 
 
 
 

 

DAME-EINDSPELEN MET  
ZWAARDERE STUKKEN 

 

 
 

Van de Wynkele, Herman (2134) - Van Hulle, 
Yves (1943)  
Ledeganck Aalter (4.1), 23.01.2004  

 
43.Df8+ Kh7 44.Df5+ Kg8 45.Td1 Dc7 46.Tf1 
De7  
[46...Db7 47.Dg6 Dd5 48.Tc1 Tf2 49.Tc5 Dd8 
50.Txe5]  
47.Tc1 Td2 48.Tc8+ Td8 49.Txd8+  
[49.b5]  
49...Dxd8 50.Dxe5 Db6 51.b5 Da5 52.Db8+ 
Kh7 53.b6  
[53.b6 Da6 54.Dc7 Da1+ 55.Kh2 Da5 56.Dc2+ 
(56.Dd6 Da6 57.Dc6 Da5 58.b7 De5+ 59.g3 g5 
60.Dc2+ Kg7 61.Df2 h5 62.Db6 De2+ 63.Kg1 
De1+ 64.Kg2 Dd2+ 65.Kf3 Dd3+ 66.Kf2=) 
56...Kh8 57.Db2 Da6 58.b7 Dd6+ 59.g3 Db8 
60.Db5]  

1-0 
Herman 

Wordt vervolgd  



MOORD IN DE LANGE VIOLETTESTRAAT (1) 

Russische anarchist schiet twee politiemannen neer 
Gent, 15 februari 1909 

 

 

Portret van Hartenstein 

 



GENT. - Commissaris Florent De Smet en agent Jozef Gijssels van de 4e wijk, werden in de avond van 
15 februari 1909 in een kamertje beven de apotheek Van Houtte — Boelaert, Lange Violettestraat 6, 
in een verwoed gevecht door de Russische anarchist Abraham Hartenstein, neergeschoten. Zij stier-
ven beiden de volgende dag, na de middag, met amper een uur tussenruimte. 

Hartenstein werd door het Assisenhof van Gent op 19 juni van hetzelfde jaar tot eeuwigdurende 
dwangarbeid veroordeeld en tot de kosten van het proces, zijnde 2820 fr. en 33 centiemen. Gent 
stond in rep en roer en het gerecht en politie gingen in hoeken en kanten zoeken naar de identiteit 
van Hartenstein en naar mogelijke medeplichtigen. In het dossier dat ons door Procureur-generaal 
Matthys zeer bereidwillig ter inzage geven werd – waarvoor oprechte dank – konden wij het onder-
zoek stapvoets volgen en we ontdekten daarbij nog dat de anarchistische beweging hier ook te Gent 
en omgeving, zelfs in landelijke gemeenten, volgelingen had.  

 

WIE IS HARTENSTEIN? 
Abraham Hartenstein werd in 1887 te Odessa 
geboren. In hetzelfde jaar dus van de terecht-
stelling van de order van Lenin, Alexander, 
die als expert voor springstoffen te St.-
Petersburg gearresteerd werd vanwege zijn 
deelname aan een mislukte aanslag op Tsaar 
Alexander III. 

De anarchistische beweging had in die jaren, 
tot een stuk in de 20e eeuw talrijke aanhan-
gers in Rusland vooral, maar ook in de meeste 
Europese landen, en tot in Amerika toe. Zo-
wat overal werd de goegemeente, opgeschrikt 
door bomaanslagen tegen staatshoofden en 
hun familie, en tegen prominenten uit de poli-
tieke wereld. 

Hartenstein behoorde tot de beweging ver-
moedelijk al van in z 'n zeventiende jaar. Zijn 
ouders waren Isaak en Therese Grunberg, in 

sommige documenten ook Grimber genaamd. 
Hij had twee broers, David, die in een elek-
trisch bedrijf in Parijs werkte en Jozef die er-
gens in Amerika in dienst was bij een juwelier. 

Hartenstein vertelde aan Gentse vrienden dat 
hij uit Rusland gebannen werd nadat men ‘zijn 
lief opgehangen had’, maar achteraf bleek dat 
hij gewoon het land verlaten had zogezegd om 
zijn studies te voltooien in het buitenland. Er 
waren trouwens enorm veel Russen die uit 
hun land uitweken. Hij leefde doorlopend 
onder valse namen. 

Volgens inlichtingen ingewonnen bij het Bel-
gisch Consulaat te Odessa was hij dus 17 jaar 
toen hij het land verliet, maar niemand zal 
vermoedelijk ooit met zekerheid kunnen ver-
tellen wie Abraham Hartenstein werkelijk was 
en welke naam de ware was. 

Hij leefde een fantastisch leven. In 1908, am-
per twee jaar na zijn vlucht uit Rusland, werd 
hij te Buenos Aires gearresteerd als kopman 
van een anarchistische groep ‘Bandera Roja’ 
en op een schip naar Europa gezet 

Op 8 augustus 1907 werd hij in Madrid aange-
houden en nabij Perpignan over de grens ge-
zet. Op 28 oktober van hetzelfde jaar werd hij 
te Parijs tot drie maanden veroordeeld omdat 
hij, aldus Hartenstein, op de trein zonder 
spoorkaartje betrapt werd en ook zonder 
identiteitspapieren. Hij had die verloren, zei 
hij. 

Daar, in Frankrijk leefde hij onder de schuil-
naam van Michel Schernov, maar dat bleek 
toen de naam te zijn van een Rus die in New 
York woonde. 

Hij werd weer over de grens gezet en hij be-
landde in Brussel onder de naam Wladimir Sei-
liger of Seliger. Men ontdekte later dat hij de 
meeste schuilnamen ontleende aan levende 
Russen die hij in het buitenland ontmoet had. 
Wladimir Selliger was niet de echte naam van 
Hartenstein; maar die van een Russisch stu-
dent die te Parijs geneeskunde studeerde. 

In Gent, later, meldde hij zich bij de politie van 
de 4e wijk als Chucharoff. Elders was hij nog 
Alexander Socolowski en een keer te Brussel, 
bij gelegenheid van een hold-up, noemde hij 
zich Jozef Dubois. 

Het is mogelijk dat hij werkelijk en wezenlijk 
Abraham Hartenstein heette, maar toch bleek 
de geboortedatum die door de Belgische Con-
sul van Odessa opgegeven werd, namelijk 
1887, vals te zijn, want tijdens het proces te 
Gent beweerde hij dat hij 24 jaar oud was. 



Dan was zijn geboortedatum 1885. Maar dat 
bleek dan de geboortedatum te zijn van Sei-
liger, de student te Parijs. 

Men raakt er gewoon niet uit wijs en de Gent-
se rechtbank heeft hem dan maar veroordeeld 
onder de naam Hartenstein na een proces 
waarin hij voortdurend Seiliger genoemd 
werd. Hij tekende in de gevangenis trouwens 
steeds of vooral met die naam. 

We kunnen ons daar verder niet mee bezig 
houden. Zeker is het dat het onderzoek door 
het Gentse gerecht enorme afmetingen aan-
nam. We staan verbijsterd over de fantasti-

sche inzet van dit onderzoek, rekening hou-
dend met het minder vlotte verkeer van die 
tijd. Er werden telegrammen gewisseld tussen 
Gent en Russische steden, maar ook met Ar-
gentinië en New-York. In deze laatste stad, 
aan de Green Street, woonde een Rus die 
Hartenstein, naar hij schreef, niet zo best ge-
kend had, maar die wel scheen te weten dat 
hij gehuwd was met zekere Rosa Loss. Moge-
lijk was dat een verhouding uit de Amerikaan-
se of Zuid-Amerikaanse periode, maar daar-
over is verder in het dossier geen woord meer 
te vernemen. 

 

HARTENSTEIN PLEEGT HOLD-UP TE BRUSSEL 

Rus muist ervandoor en neemt z’n intrek te Gent 

Hartenstein maakte in het Volkshuis — Mai-
son du Peuple - te Brussel onmiddellijk kennis 
met Russische en andere anarchisten. Hij ken-
de er trouwens al enkele waaronder een aan-
tal Gentenaars. Later bleek dat hij ongeveer 
een jaar in België woonde waarvan, a l l e s  
samen, een maand te Gent. Over zijn eerste 
verblijf in Gent worden we pas tijdens het 
onderzoek na de dubbele moord in de Lange 
Violettestraat ingelicht. Zijn tweede verblijf te 
Gent was het rechtstreeks gevolg van een 
hold-up te Brussel die hij, samen met zekere 
Michel X (naam onbekend) pleegde om, naar 
hij beweerde, de kas van de anarchistische 
organisatie te spijzen. 

Hartenstein woonde toen in het Museum-
straatje te Brussel. In de ochtend van 3 febru-
ari 1909 trok hij met Michel X naar het bu-
reau en de magazijnen van een handelaar 
Bernard De Mayer op het Brouckèreplein. 
Maar De Mayer was er niet. Tussen 20 en 21 
u. van dezelfde dag belden ze dan aan bij De 
Mayer thuis, op de Square Marie-Louise. 

Hartenstein stelde zich voor als Jozef Dubois 
en eiste stante pede de som van 3.000 fr. of hij 
zou het huis in de lucht laten vliegen. 

Een Iuchtige bedreiging was dat niet, want 
Michel X zette het pak dat hij, in kranten ge-
wikkeld onder de arm hield, netjes op de tafel. 
Daarin stak een authentieke, overigens zelf 
gemaakte bom die later door de experts als 
uiterst gevaarlijk getaxeerd werd. De bom, 

zeiden ze, kon nog op 200 meter een mens 
doden. 

De Mayer zei dat hij geen geld in huis had en 
dat ze de volgende dag op zijn bureau een 
check mochten komen afhalen. Intussen stond 
mevr. De Mayer het gesprek achter een gor-
dijn af te luisteren en om de gangsters de 
schrik op het lijf te jagen, liep ze langs de ach-
terdeur het huis rond en beide aan de eigen 
voordeur. Maar Michel X sloot daarna de keu-
kendeur af en het gesprek werd voortgezet. 

Mevrouw rende dan naar het nabijgelegen 
politiebureau maar ze vond daar geen mens. 
Toen was het gesprek in het bureau van De 
Mayer afgelopen en de anarchisten vertrok-
ken. Ze hadden De Mayer nog op het hart 
gedrukt dat hij door de anarchistische' groep 
zou vermoord worden mocht er politie bij te 
pas komen. En De Mayer zweeg. 

In de voormiddag van de volgende dag wan-
delden Hartenstein en Michel X, steeds met de 
bom onder de arm, naar het Brouckèreplein 
en De Mayer tekende een check van 3.000 fr. 
die Hartenstein onmiddellijk ging innen. 

Hij' liep dan verder naar de wapenwinkel van 
Louis Christophe en kocht er een Browning FN 
9 mm nr. 9526 voor de som van 45 fr. En 50 

kogels voor 5 fr. Hij zou het wapen steeds op 
zak dragen en er enkele dagen later de Gentse 
politiemannen mee neerknallen. 

De Mayer had dan toch de Brusselse politie te 
hulp geroepen en een grootscheeps onder-



zoek werd ingezet. Het werd Hartenstein te 
warm onder de voeten, de bom werd ergens 
weggestopt en op 4 februari door bouwarbei-
ders in de tuin van een in aanbouw zijnde huis 
aan de Kruisboogschutterslaan nr. 22 te Sint-
Joost-ten-Node ontdekt. Michel X was spoor-
loos en men spreekt in het dossier niet meer 
over de bomdrager. 

Later beweerde Hartenstein dat de bom ei-
genlijk bestemd was voor minister Renkin. 

In deze periode, vermoedelijk op 7 of 8 fe-
bruari verscheen de foto en het signalement 
van Hartenstein in La Dernière Heure. 

De anarchist nam de benen naar Gent waar hij 
vrienden had. Hij verliet Brussel op zaterdag 6 

februari met de trein van 7 u. 30. 

In het station te Gent kocht hij een krant, 
Journal de Gand en vond er in de aankondi-
gingen ‘une belle chambre garnie a louer’ op 
het adres van de Lange Violettestraat nr. 6. 

Maar eerst probeerde hij onderdak te vinden 
bij vrienden. 

Eerst bij de ouders van zekere Henri Lecot die 
in de Sint-Margrietstraat nr. 13 woonden. En 
ook bij Marie Modde, Veerdamstraat. Maar er 
was in beide woningen geen plaatsje meer vrij 
Toen ging hij naar de Lange Violettestraat nr. 
6. Hij stelde zich voor als de Russische student 
Chucharoff die aan de Gentse Universiteit 
kwam studeren. Hartenstein werd aanvaard. 
Hij kreeg een erg klein kamertje voor 15 fr. 
maandhuur, vooraf te betalen. Hij kon boven-
dien op de zondagen het middagmaal gebrui-
ken aan de tafel van de bewoners van het 
huis. Het kamertje lag op de tweede ver-
dieping en er was een venster dat op de bin-
nenkoer uitgaf. 

Het was een tweewoonst. Aan de ene kant 
was de apotheek van Hector Van Houtte-
Boelaert (boven de deur stond Boulard) en 
daarnaast, met een paar gemeenschappelijke 
binnendeuren, de kruidenierswinkel van Vic-
tor Boelaert (42), schoonbroer van de apothe-
ker en gehuwd met Marie Van Houtte (35). 

Hartenstein was nu Chucharoff. Later ontdek-
te men weer dat een oude vriend van hem 
Sougaroff, te New York woonde en, dat hij er 
nog contact mee had. Chucharoff zei geboren 

te zijn in Sarakoe-Selo en hij maakte een goe-
de indruk op de bewoners.  

Nadat hij op deze eerste dag in het kamertje 
wat rondgescharreld had, vroeg hij Belina De 
Potter (27), meid bij de Boelaerts, of zij in de 
buurt een pak Brusselse kranten wilde kopen. 
Belina deed het en zij zette daardoor onbe-
wust de eerste stap naar het drama in de Lan-
ge Violettestraat. 

Naast Chucharoff woonde op dezelfde verdie-
ping AIbert Janssens (20) die aan de Universi-
teit studeerde. Zijn ouders woonden Gistelse 
steenweg te' Sint-Andries-Brugge. En aan de 
andere kant woonde Edward De Lauwe (30) 
mecanicien bij de firma Prayon in de buurt. 

Hartenstein stapte op zondagvoormiddag 7 
februari in het politiebureau van de 4e wijk 
binnen om zich te laten inschrijven. Daarna 
dineerde hij samen met de Boelaerts. 

 
Berten DE KEYZER 

(dit relaas verscheen in 5 afleveringen in ‘De Gentenaar’, eerste 
deel op vrijdag 2 januari 1976) 

Wordt vervolgd 

  



 

Herman Van de Wynkele 

Gent, 18-02-2017 
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MAYA OP HET WK IN SANTIAGO DE COMPOSTELLA. 
 

Na een lange en helse tocht kwamen we op 
zaterdag 3 november ruim na middernacht 
aangekomen in ons hotel in Padron, op ca. 20 
km van de hoofdstad van Galicië, waar voor 
de 6 reeksen tot 12 jaar het WK plaatsvond: 3 
open reeksen en 3 reeksen voor de meisjes. 
De Belgische delegatie was 4 man sterk en 5 
vrouw sterk, verdeeld over 2 coaches. Maya 
verdedigde als enige de Mercatel-kleuren. Dat 
lukte niet helemaal als ze zou willen. Met 1,5 
na 5 partijen doet ze weliswaar beter dan op 
het EK, maar de ervaring aan lange partijen (of 
de overvloed aan blitzpartijen?) speelde haar 
duidelijk parten. In vergelijking met het gros 
van de deelnemers hier (binnen en buiten 
onze Belgische delegatie) is Maya ook een 
“laatbloeier” en heeft ook maar een fractie 
van de (internationale) toernooiervaring van 
haar tegenstanders. Waar bij de min 8 nog kan 
gescoord worden door de blunder van een 
stuk (of meer) van de tegenstander is dat bij 
de min 10 eerder uitzondering dan regel. 

De remise die ze haalde was trouwens door 
een eindspel (dame tegen pion op de 7de rij) 
dat ze op woensdagnamiddag bij Marck leer-
de. Gelukkig, want het eindspel wordt slechts 
in het laatste hoofdstuk van stap 4 behandeld 

en dat had ze nog niet afgewerkt. Dank u 
Marck!!! 

De organisatie van het toernooi was nog hel-
ser dan het weer en verschillende spelers en 
begeleiders (waaronder ondergetekenden) 
hadden geen transport van het hotel naar de 
luchthaven (of omgekeerd). Ook de delegatie-
leider zat na de technische meeting vast in 
Santiago en raakte ook de laatste dag niet met 
zijn gezin naar de luchthaven. Vóór mijn reis 
naar Galicië vroeg ik me af waarom dit volk, 
met eigen taal, cultuur en roemrijke geschie-
denis, bijna 50 jaar na Franco, nog steeds niet 
onafhankelijk is. Na 24 uur wist ik het zeker: 
met zo’n organisatietalent gaat het nooit luk-
ken. 

Naast de dagelijkse voorbereiding vooraf en 
de analyse achteraf was er ook wat tijd voor 
ontspanning, weliswaar binnenskamers, want 
het water viel hier (nog meer dan klimatolo-
gisch te verwachten valt) met bakken uit de 
hemel. Door een uitgevaardigde “code oranje” 
kon de 3de ronde zelfs niet doorgaan en sneu-
velde de geplande rustdag op zaterdag. Naast 
binnen zitten gingen we ook wel eens zwem-
men, speelden tafelvoetbal, gezelschapsspel-
letjes of -- u verwacht het niet – een schaak-
toernooitje in het salon. 

Op vrijdag 9/11 (what’s in the date ?) reisden 
Katrien en Nicole naar Santiago voor een 
blitzbezoek. De heenreis viel door het nood-
weer niet echt mee, maar na een (t)rillende 
vlucht en onzachte landing bereikten ze de 
luchthaven van Porto. Daarna volgde een reis 
naar Spanje met de huurauto, maar na ruim 5 
uur verdwalen in (of door) het onweer kwa-
men ze alsnog aan in het appartement vlakbij 
de speelzaal, gelegen in het complex “Cidada 
da Cultura” (City of Culture) op de berg Gaiás. 
Een megaproject in hypermoderne bouwstijl, 
volgens Maya getekend door een dronken 
architect. Ik heb het niet voor moderne archi-
tectuur, maar dit had wel iets speciaals. 

Het weerzien was hartelijk, maar de extra 
supporters brachten helaas geen verbetering 
in het spel, maar wel afwisseling in de maaltij-
den. Aangezien de rustdag gebruikt werd om 



de afgelaste ronde in te halen konden we he-
laas geen uitstap maken samen. Het dag-
schema liet ook weinig aaneengesloten vrije 
tijd tussen de verschillende maaltijden, de 
voorbereiding, de partijen zelf, de analyse 
achteraf en het transport tussen het hotel en 
de speelzaal. Daarenboven leende het weer 

zich er niet echt toe ook ☹ 

Na het weekend begon het weer uit te klaren 
en ook het spelniveau was voor het eerst écht 
goed. Na ruim 3 uur wist Maya met een (wel-
iswaar op suboptimale manier uitgevoerde) 
aanval op een gepend stuk een tweede over-
winning binnen te halen. 

R8 Maya tegen de Chileense Sofia Antonia 
Poblete Valdes (1028 elo) 

Maya speelde Pb4, voldoende voor winst, 
maar Pc1 had de partij wat sneller kunnen 
beëindigen.  

De weersverbetering werd benut om in de 
beschikbare tijd korte uitstapjes te maken 
(klimpark en  Galicische kust). Een welkome 
afwisseling na 8 rondes. 

In ronde 9 gebeurde het onverwachte: Maya 
verloor op tijd (Maya gebruikt zelden veel 
eigen tijd). Maar het was de schuld van de 
coach, die had namelijk de dag ervoor gezegd 
dat Maya moest zoeken tot ze een plan vond, 
maar een eindspel met D+P+6pionnen is wel-
licht nog iets te hoog gegrepen om een goed 
plan te bedenken. Omdat ze dringend naar 

het WC moest zette ze wat willekeurig schaak 
in de hoop om na de 40ste zet de 30 minuten 
bij te krijgen. Haar tegenstander had de stra-
tegie vermoedelijk door en wachtte tot Maya 
het niet meer kon “houden” en van zodra 
Maya naar het WC spurtte, deed ze een zet. 
Als Maya terugkwam, was ze “gevlagd”. Dura 
lex, sed lex. Maar de volgende keer is ze vast-
besloten het anders aan te pakken (maar dit is 
weliswaar niet vatbaar voor publicatie). 

R9: Maya tegen de Litouwse Agne Mickunaite 
(1033 elo) 

 

Tijdens de 10de en 11de ronde baadde de Cida-
da da Cultura in de zon. De eens zo overvolle 
tent waar men kwam schuilen tegen regen en 
wind, liep leeg omdat het er zowaar te warm 
werd, de pleinen tussen de gegolfde bouw-
werken liepen daarentegen vol met wachten-
de ouders en spelende kinderen. Schaaktech-
nisch werd zwaar geblunderd: in ronde 10 
door Maya, in ronde 11 door haar tegenstand-
ster. Met een eindscore van 3,5/11 keert 
Maya niet ontevreden terug naar huis, al ligt 
het (al dan niet terechte) gevoel dat er meer 
in zat op de loer. Het plezier, de ervaring en de 
schaaklessen zijn -- gelukkig nog -- doorslag-
gevend. Voorlopig toch, en wat mij betreft 
mag het nog lang zo blijven. 



Cidada da Cultura, met op de voorgrond de “walvisspeeltuin” en rechts de speelzaal. 

 

 Guy & Maya  

Een uitgebreid schaak- en reisverslag kan men terugvinden  
op de facebook pagina van de “The Red Pawns”  

(https://www.facebook.com/TheRedPawns/ ) 

MERCATELLERS OP HET OOST-VLAAMS SCHOOLSCHAAKKAMPIOENSCHAP 

LAGERE SCHOOL 2018-2019 
Zaterdag 1 december 2018 : Editie 2018-2019 
van het Oost-Vlaams schoolschaakkampioen-
schap gaat door in het dichtbije Lochristi. 

Maar liefst 14 Mercatel-jeugdspelers nemen 
deel. 

De clubgenoten worden lijnrecht tegenover 
elkaar gezet in hun schoolploegen. 

Het belooft dus een spannende dag te wor-
den. 

Het Sint-Barbaracollege uit Gent wordt verte-
genwoordigd door Maya op het eerste bord 
en Kieran op bord 4. 

De Sint-Vincentiusschool uit Zwijnaarde kan 
rekenen op Diana (bord 1) en broer Maxim op 
bord 2. Het Sint-Janscollege Oude Bareel uit 
Sint-Amandsberg levert de grootste bende 
met in team 1: Jack, Mateo, Arthur en Manu 
(gewezen Mercateller) en in team 2 op bord 1 
Lander, Kobe op 2 en kersverse Daan op bord 
4. 

Er is ook een exclusief mini-Mercatel-St.-Jans-
team bestaande uit Luka, Oskar, Victor en 
Seth. 

10u15 : let the games begin ! 

Bij onze mini’s is het al snel duidelijk dat de 
Mercatellers niet te verslaan zijn. Onze jong-
ste telgen kapen met gemak de 1ste plaats 
weg. Luka en Oskar winnen al hun partijen en 
veroveren ook nog de bordprijzen. 

Bij het toernooi van het algemene lagere on-
derwijs prijken de bovengenoemde 3 scholen 
in de top van de rangschikkingslijst. Hier en 
daar snoepen de clubleden wat punten van 
elkaar af. De onderlinge clash bepaalt de top 3 
van dit provinciale toernooi. 

Sint-Barbara met Maya en Kieran verdienen 
brons op de 3de plaats.  

De 2de plaats is voor familie Musabayev(a) in 
de Sint-Vincentiusschool. Maar Sint-
Janscollege mag zich 1 jaar Oost-Vlaams kam-
pioen in schoolschaak noemen dankzij team 
Jack / Mateo / Arthur / Manu. 

Ook de bordprijzen gingen naar enkel Merca-
tellers = Bord 1 is voor Diana met 8,5/9, Bor-
den 2, 3 en 4 haalden monsterscores van 9/9. 
Bravo aan Maxim, Arthur en Manu. 

https://www.facebook.com/TheRedPawns/


Lander, Kobe en Daan vechten mee in team 2 
van Sint-Janscollege en eindigen met mooie 
scores. Elk punt is meer dan verdiend ! 

Overduidelijk dat Mercatel de winnaar is op 
het Oost-Vlaamse-schoolschaak-gebeuren. 
Onze jeugd brengt maar liefst 10 bekers mee 
naar huis !  

Dikke proficiat aan alle deelnemers !  

Mercatel rules !! 

 

Heidi 

 

 

 

 



 


