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VOORWOORD 
Beste leden en sympathisanten 

De tweede editie van ons clubblad in 2019 is 

een indicatie dat het schaakjaar al een flink 

eind gevorderd is. Het voorbije kwartaal is 

onze jeugd weer heel actief geweest en onze 

jeugdleden hebben, naar goede gewoonte, 

weer verschillende malen getoond wat ze in 

hun mars hebben door stevige prestaties neer 

te zetten in de jeugdtoernooien. In de natio-

nale interclubs draaien onze 4 ploegen ook op 

een degelijke manier mee en ze staan min of 

meer op vergelijkbare hoogte in het klasse-

ment. 

Deze verwezenlijkingen staan een beetje in 

contrast met de interne clubwerking voor de 

volwassenen, die we niet echt bruisend kun-

nen noemen, maar die eerder wat met een 

kabbelend beekje kan vergeleken worden. Het 

bestuur heeft hierover wat gereflecteerd en 

wil proberen om de vrijdagavonden wat leven 

in te blazen via enkele nieuwe initiatieven. 

Uiteraard moeten deze gedragen worden door 

onze leden en het allerleukste zou zijn als we 

ook van jullie kant op enkele voorstellen zou-

den kunnen rekenen. En eigenlijk hopen we 

zelfs op iets meer dan voorstellen, een uit-

breiding van het bestuur en/of de ploeg van 

medewerkers zou zeer welkom zijn. Daarom 

hebben we achteraan in dit clubblad een op-

roep geplaatst met een beschrijving van de 

vacatures. Een vereniging kan immers alleen 

maar (blijven) draaien als er voldoende vrijwil-

ligers bereid zijn om zich in te zetten en als er 

af en toe ook wat nieuw bloed beschikbaar is. 

We kunnen nu al rekenen op een aantal geën-

gageerde medewerk(st)ers, die we heel erg 

dankbaar zijn, en als we die kern nog wat kun-

nen uitbreiden gaat dit nog een extra boost 

geven aan onze dankbaarheid en tevreden-

heid. We hopen alvast op enige reacties. 

Voor de rest wens ik jullie een fijne paasva-

kantie en nog veel schaakplezier! 

Yves  
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DE KERS OP DE TAART … 
Het laatste deel van de trilogie schoolschaak-

kampioenschappen voor dit seizoen …. Het 

Belgisch schoolschaakkampioenschap 16 

maart 2019 georganiseerd door het Sint-

Pietersinstituut te Turnhout. 

Na de topprestaties op het Provinciaal en 

Vlaams kampioenschap hopen de deelnemen-

de Mercatellers opnieuw te mogen eindigen 

met mooie resultaten wanneer we richting 

Turnhout rijden, doch is het afwachten gebla-

zen wat Wallonië op onze jeugd zal afsturen. 

4 ploegen lager onderwijs (3+1 mini) gespijsd 

door Mercatelleden mogen deelnemen we-

gens hun selectie bij het Vlaamse kampioen-

schap. 

 

Voor Sint-Barbaracollege uit Gent: Maya bord 

1 en Kieran bord 4 

Sint-Vincentiusschool uit Zwijnaarde: Diana 

bord 1 en Maxim bord 2 

Sint-Janscollege Oude Bareel uit Sint-

Amandsberg: Arthur, Mateo, Jack en Manu in 

die bordvolgorde. 

Sint-Jans levert ook de mini-ploeg bestaande 

uit Luka, Oskar, Victor en Juliet is ook van de 

partij. In deze reeks geldt opnieuw de ver-

plichte deelname van minstens 1 vrouwelijke 

speler. 

Een fijne schaakdag waar in partijen wordt 

gezwoegd, maar waar tussen de rondes heen 

naar hartenlust wordt gespeeld, gestept en 

gevoetbald op het ruime terrein in Turnhout. 

Het frietjeskraam dat voor schaaktornooien te 

gast is op de Turnhoutse speelplaats is intus-

sen een traditie geworden waar de hongerige 

jeugd graag even voor in de rij staat.  

Het is al snel duidelijk dat de Vlaamse top 

geen schrik hoeft te hebben van de Waalse 

collega’s, want in de top 5 van beide reeksen 

regeert Vlaanderen. 

 



Onze mini-ploeg is in de wolken met hun 3
de

 

plaats en staat fier te blinken op het podium. 

Bij de ploegen van de lagere school doen al 

onze Mercatellers het super goed. Maya en 

Kieran behalen met hun team de 5
de

 plaats. 

Diana en Maxim verdienen zilver. Maar de 

titel van Belgisch kampioen is weggelegd voor 

Sint-Jan welke met hun score met kop en 

schouder uitsteken door het behalen van alle 

matchpoints. 

Ook 4 van de 8 bordprijzen zijn weggelegd 

voor Mercatel-spelers. 

Bij de mini’s is Luka de ultieme winnaar van 

deze reeks want hij pakt maar liefst alle 9 pun-

ten op het eerste bord. 

In de lagere school reeks is Diana ongetwijfeld 

de beste op bord 1. Mateo mag de bordprijs 

voor het beste 2
de

 bord in ontvangst nemen 

en Jack idem voor het 3
de

 bord. 

Een zoetere kers op de taart konden we in dit 

verhaal niet wensen! 

Superprestatie van allen! En een dikke profici-

at aan de kampioenen, geniet van jullie titel! 

Hij is megadik verdiend door de verbluffende 

individuele prestaties maar vooral door een 

fantastisch teamwerk! 

We vallen in herhaling maar toch … Mercatel 

KEEPS ruling! 

 

 

 

 

 

Heidi 



DE VRIJPION 

2 PIONNENEINDSPELEN  

In de volgende diagramstelling heeft wit een 

vrije a-pion, waar de zwarte koning achteraan 

moet.  

In de tussentijd wil wit de zwarte pionnen op 

de koningsvleugel gaan ophalen en vervolgens 

met zijn g-pion de partij winnen. De zwarte 

pogingen om met een doorbraak tegenspel te 

krijgen lopen op niets uit.  

 

Het spelverloop is als, volgt:  

1.a5 Kc5  

[1...Kd5 2.Kb2 f5 3.gxf5 g4 4.a6 Kc6 5.f6 g3 

6.a7 Kb7 7.f7 g2 8.f8D]  

2.Kb2 f5 De enige kans op tegenspel.  

[Wit wint gemakkelijk na 2...Kb5 3.Kc3 Kxa5 

4.Kd4 Kb6 5.Ke4 (5.Kd5? f5 6.gxf5 Kc7 7.f6 Kd7 

8.Ke5 g4) 5...Kc6 6.Kf5 Kd7 7.Kxf6 Ke8 8.Kxg5 

Kf7 9.Kh6 Kg8 10.g5 Kh8 11.g6 Kg8 12.g7]  

3.gxf5 g4 4.f6 Kd6 5.a6 g3 6.f7 Ke7 7.a7 g2 

8.f8D+ 

Let op de afleidende rol, die afwisselend door 

de witte a- en f-pion gespeeld wordt.  

 

Manula - Averbakh,Yuri L Jakarta, 1956 

Zwart heeft reële kansen om op de damevleu-

gel een vrijpion te creëren. Die vrijpion zal dan 

de witte koning afleiden, waardoor zwart de 

gelegenheid krijgt de witte formatie in het 

centrum en op de koningsvleugel aan te val-

len. Als wit probeert in het centrum zelf ook 

een vrijpion te krijgen helpt hem dat niet veel, 

want de verst verwijderde zwarte vrijpion is 

gevaarlijker. 

1.Kc3 Ke6 2.Kb4 a6 3.a4? Nu is het snel uit:  

3...Kd6 4.a5 Kc6 5.g4 fxg4 6.fxg4 g5! 7.h3 

bxa5+ 8.Kxa5 Kb7 9.Ka4 Kb6 10.Kb4 a5+ 

11.Ka4 Ka6 12.Ka3 Kb5 13.Kb3 a4+ 14.Ka3 

Ka5 15.Ka2 Kb4 16.Kb2 Kc4 en de witte stand 

is hopeloos. De zwarte a-pion heeft zijn werk 

gedaan.  

0-1 

Zoals Averbakh zelf heeft aangetoond zou 

zwart het veel moeilijker hebben gehad na 

3.h3! h5 4.h4 

 

Maar ook dan wint zwart op studie-achtige 

wijze, waarbij de zwarte vrijpion schittert in de 

rol van afleider:  

4...Kd6 5.Ka4 Kc6 6.Kb4 b5 7.Ka5 Kb7 8.Kb4 

Kb6 9.Kc3 a5 10.Kb3 Kc6 11.Kc3 Kd6 12.Kc2 

Ke6 13.Kc3 Kf6 14.Kd3 g5 15.hxg5+ Kxg5 16.e4 

dxe4+ 17.fxe4 f4 en de beide zwarte vrijpion-

nen (b en f) beslissen na de opmars h4-h3. Als 

wit 14.f4 speelt om g7-g5 te voorkomen dan 

gaat zwart met zijn koning terug naar de da-

mevleugel en speelt daar, als zijn koning op a6 

staat, a5-a4! en antwoordt op Kb4 met Kb6, 

gevolgd door Ka5 en b4+. Slaat wit dan op b4 

dan volgt Kb5, vervolgens wordt de b-pion 

teruggewonnen en dan gaat de winst verder 

zoals in het partijverloop. In dit voorbeeld 

hebben we kunnen constateren, dat de aflei-



dende rol van de vrijpion effectiever is naar-

mate de pion zelf verder verwijderd: staat van 

het centrum. 

Deze regel wordt nog eens geïllustreerd door 

het slot van de partij Lombardy,William James 

- Fischer,Robert James (New York 1960)  

 

Zwart offert de kwaliteit om in een gunstig 

pionneneindspel met de verste vrijpion te-

recht te komen.  

30…Txc3+ 31.bxc3 Txe5+ 32.Kd2 Txe1 

33.Kxe1 Kd5 34.Kd2 Kc4 35.h5 b6 36.Kc2 g5 

37.h6 f4 

Zwart speelt zijn f-pion zo ver mogelijk op, om 

na de komende ruil op de damevleugel en de 

geplande koningsmars naar f3 deze pion zo 

dicht mogelijk bij het promotieveld te hebben. 

Een belangrijk technisch detail dat de lezer 

zich dient te herinneren.  

 38.g4 a5 39.bxa5 bxa5 40.Kb2 a4 41.Ka3 Kxc3 

42.Kxa4 Kd4 43.Kb4 Ke3  

0-1 

Nu enkele karakteristieke posities, waarin de 

beslissende rol van de vrijpion goed naar vo-

ren komt.  

 

In deze stelling, uit de partij Sjlelotsjilin – Ma-

gerut (Saratov, 1954), won zwart met: 

1...d2! 2.Kxd2 Ke4 3.a4 

[3.Ke2 a4]  

3...f6 4.Ke2 f5 

Nu is wit in zetdwang, en moet hij de zwarte 

koning doorlaten. 

5.Kd2 Kf3 6.Kd3 f4 7.c4 Kg2 8.c5 f3 9.c6 f2 

10.c7 f1D+ 0-1 

De vrijpion was hier beslissend omdat de witte 

koning hem niet meer de pas kon afsnijden.  

Vaak spelen vrijpionnen een beslissende rol 

dankzij een doorbraak: 

 

Svacina – Mueller Wenen, 1931 

Het lijkt wel, alsof zwart in zetdwang is ge-

raakt en materiaal moet verliezen. Er volgde 

echter onverwachts: 

1...f4! 2.exf4 

Indien 2.gxf4 dan 2…h4 en 3…h3 

2…h4! 3.gxh4 g3 4.fxg3 e3 

En promotie is onafwendbaar. Wit geeft op. 

De andere variant is al even mooi: 2.Kb4 (in 

plaats van 2.exf4) 2…h4! 3 gh4 g3 4 fg3 f3 en 

de zwarte f-pion loopt door. 

 

 

Wade,Robert Graham - Kortschnoj,Viktor Lvo-

vich 

Buenos Aires International Buenos Aires (10), 

05.07.1960 

Zwart speelde hier onvoorzichtig: 

36...Kg5  



Noodzakelijk was 36...b5 37.axb5 b6! en de 

partij wordt remise, omdat er geen doorbraak 

in zit. Nu forceert wit een vrijpion. 

37.b5! Kh5 

Of 37...Kf6 38.Kg4 g5 39.Kh5 met winst van 

pion g5 en h4. 

38.a5! bxa5 39.b6 En zwart gaf op. 

 

 

Op het eerste gezicht lijkt de c-pion zwart de 

winst te garanderen. Deze zal immers de witte 

koning aan zich binden, waardoor zwart de 

tijd krijgt om op de koningsvleugel alle witte 

pionnen op te eten. Het blijkt echter, dat alles 

nog niet verloren is.  

1.f6 gxf6 2.f4 Kd4 3.g5! fxg5 4.fxg5 Ke5 

5.gxh6 Kf6 6.Kc2 c3 7.Kxc3 

En wit wint. 

Aandacht voor de originele zetdwangpositie 

die door de dubbele witte h-pion wordt be-

werkstelligd. De zwarte pion op f7 staat de 

eigen koning in de weg, want zonder die pion 

zou zwart gemakkelijk remise maken.  

In veel gevallen garandeert de vrijpion, die 

door een andere pion gedekt is, de winst. Een 

typerend voorbeeld: 

 

De witte pionnen zijn niet te benaderen, ter-

wijl de zwarte pionnen geïsoleerd en zwak 

zijn. Ondanks zijn materiële voordeel staat 

zwart hopeloos, omdat wit eerst de beide a-

pionnen gaat ophalen en vervolgens pion e5 

aanvalt. In dit voorbeeld staat de witte vrijpi-

on direct verdedigd. Er zijn ook gevallen be-

kend, waarin de vrijpionnen elkaar indirect 

verdedigen.  

 

Wit speelt: 

1.a4 h5 2.Kd2 

En gaat met zijn koning naar de zwarte h-

pionnen. De witte pionnen zijn immers onaan-

tastbaar. Een poging om de a-pion te winnen 

faalt:  

2…Kc5 3.Ke3 Kb6 4.c4! Ka5 5.c5! 

En weer dekken de twee vrijpionnen elkaar 

indirect. Verbonden vrijpionnen zijn vaak een 

beslissende factor in de schaakpartij. Spre-

kend over de typische kenmerken van derge-

lijke pionnen moet in de eerste plaats worden 

opgemerkt, dat zij altijd in staat zijn elkaar te 

dekken, en, in de tweede plaats, dat hun op-

mars 'in gesloten gelid' zeer moeilijk te stop-

pen is. Verbonden vrijpionnen die door de 

koning ondersteund worden scheppen niet 

zelden matdreigingen.  

 

 

De witte koning staat buiten het kwadraat van 

de zwarte pionnen, maar de verbonden vrijpi-

onnen in het centrum zijn sterker:  

1.d6 Kf7 2.Kf5 a4 3.e6+ Ke8 4.Kf6 b3 5.axb3 

axb3 6.e7 b2 



6...Kd7 7.Kf7 

7.Ke6 b1D 8.d7# Mat.  

 

Zeer effectief kunnen de verbonden vrijpion-

nen soms zijn in de strijd tegen stukken. Daar-

om enkele voorbeelden daarvan in dit hoofd-

stuk.  

 

Geller,Efim P - Averbakh,Yuri L 

URS-ch21 Final Kiev (Ukraine) (7), 17.01.1954 

Met een serie fraaie offers forceert zwart de 

doorbraak van zijn pionnen: 

41...Txe5 42.dxe5 Dxe5 43.Dxe5 Lxe5 

44.Txg5+ Kh7 45.Tgxe5 bxc3 46.Tb5 

Indien 46.T5e2, dan 46…Ta8 en Tal. Nu kon 

zwart naar een gewonnen eindspel afwikkelen 

met 46...c2 47.Txb2 Td1 48.Txc2 Txe1+, maar 

hij verkiest een briljantere voortzetting:  

46…Td1!! En wit gaf op. 

Na 47.Txd1 c2 is de positie van de witte torens 

tragikomisch.  

Een dergelijk idee kwam voor in de partij Gu-

feld,Eduard - Kavalek,Lubomir 

(Marianski Lazne, 1962) 

 

27...Txc5! 28.bxc5 Lxc5 29.Tab1 f3 30.Tb4 

Deze wanhopige verdedigingspoging mag niet 

baten. 

30…Kf5 31.Td4 Lxd4 32.cxd4 Kf4 33.Txf2 e3+ 

34.Ke1 exf2+ 35.Kxf2 0-1 

Ook in de partij O'Kelly de Galway,Alberic - 

Raisa,Unto (Varna) demonstreerde wit de 

grote kracht die van verbonden vrijpionnen 

kan uitgaan. 

 

Met een kwaliteitsoffer forceert wit de winst: 

36.Txa7 Txa7 37.Ke3 Ta1 38.b5 Tc1 39.b6 Tc5 

40.b7 Txd5 41.Kd2!  

En zwart gaf op. 

 

Herman 

 

 

 

 

 



HET LEVEN IS… 

 

 

Het leven is een passage 

Passage door het heelal 

Vol beweging 

Vol verrassingen 

Een passage in het heden 

Wanneer we het willen vastgrijpen 

Ontglipt het 

Wanneer we het niet vastgrijpen 

Komt het tot je toe 

In je hand 

Laat het leven leven 

Grijp het niet 

Leef elke dag van het mooie 

Wees dankbaar voor vandaag 
 

 
Herman 

Gent 30-10-2018 

SCHWINDELEN 
Schwindelen, een schaakterm die veel gebruikt wordt en komt van het Duitse Schwindel, dat bete-

kent: bedrog, bedriegerij, oplichterij, zwendel, humbug, leugen. (Schwindler: fantast, jokkebrok, leu-

genaar, oplichter, zwendelaar, bedrieger, afzetter.) met andere woorden op een slinkse manier een 

partij behandelen door onorthodoxe zetten, alles of niets en of psychologische beïnvloeding. Met 

nog andere woorden, pokeren op het schaakbord. 

Herman Van de Wynkele 

IM Gerard Welling schreef anno 1986 een artikel daarover, wat ik nagenoeg integraal ga overnemen. 

 

DE GEHEIMEN VAN HET “SCHWINDELEN” 

Wat is “Schwindelen” eigenlijk? 

Een letterlijk vertaling van het Duitse woord 

"schwindln" levert “zwendelen” op: een 

werkwoord met een negatieve klank.  

Voor schakers die streven naar correctheid is 

de ”schwindelaar” de bedrieger of de oplich-

ter van het schaakbord. Dat sommige spelers 

vinden dat het niet past blijkt bijvoorbeeld uit 



de woorden van de VAS-speler ROSMULLER 

nadat hij in de hoofdklassecompetitie een 

gewonnen stelling tegen mij nog had verloren: 

“Ik dacht dat je na die krachtzet wel op zou 

geven, zoiets speel je toch niet door?!” 

Kennelijk heeft het toch zin om "zoiets " nog 

door te spelen ...  

Ik heb ondertussen al zoveel schaakpartijen 

gespeeld en nagespeeld dat me één ding is 

duidelijk geworden: streven naar 100 % cor-

rectheid is zinloos, want niemand speelt per-

fect.  

Zei één van de grootste wereldkampioenen - 

LASKER - al niet dat schaken strijd is?  

Voor mij staat het bestaansrecht van de 

schwindel dan ook boven elke twijfel verhe-

ven.  

Men is de tegenstander met geoorloofde mid-

delen (d.w.z. de regels van het schaakspel) te 

slim af en als men een "zwendel" op het 

schaakbord niet af kan straffen, tekent dat de 

onmacht en verdient het slachtoffer niet be-

ter.  

Eén van mijn eerste kennismakingen met de 

“schwindel” is de partij  

 

 
Gerard WELLING - NOORDHOORN (zie dia-

gram)  

uit de wedstrijd WOENSEL - TIVOLI, 12.01.74 

Bij de stand 5 - 4 voor TIVOLI werd een winst-

punt van mij zéér op prijs gesteld en gezien de 

stelling zou dat ook wel komen. Er volgde ech-

ter 50.e6 (50. Df7 won op slag) .. Dg7+ 51. Kh5 

g4!? 52. Dg4 .. De5+ 53. Kh6? De6+! En pat. ½-

½ en WOENSEL had verloren. Toch vond ik het 

bijzonder knap van mijn tegenstander dat hij 

er überhaupt nog een valletje had in weten te 

brengen ; iets waar de "correctheidsprofeten” 

maar al te vaak overheen kijken, het is ook 

een creatieve prestatie.  

Zoals enigen onder U wellicht weten heb ik in 

de openingen zo ongeveer alle reglementaire 

zetten uitgeprobeerd. Dat gaat natuurlijk re-

gelmatig fout, maar heeft ook bijgedragen tot 

een ongewoon hoge "oogst" aan schwindels.  

Diagram 2 toont de verschrikkelijke gevolgen 

van de opening 1.d4 h6.  

 
Na 15.Pe5 stond zwart in de partij Fons VAN 

AMSTEL - Gerard WELLING, WLC 20.01.80 

reddeloos verloren. Er volgde 15…Tc8 16.Lf7 + 

Kf8 17.Ld5 Pxe5 18.Lxe5 Pf6 19. Lb7 Tc4 (de 

bedoeling van Pxe5, de wending Lxa6 Te4+ 

zaait paniek) 20. 0-0-0 ... en hier zag ik een 

valletje wat zwart goed spel oplevert als wit 

erin tuint. En zwart heeft eigenlijk weinig 

keus: 20…Lc8, waarop FONS direct 21.Td8+ 

Kg7 22.Txh8 speelde, maar na 22 ... Lxb7!! 

23.Td8 Lxg2 24.Tg1 h3 25.Td3 Kf7 had zwart 

goede kansen voor een kleine materiële inves-

tering. Ongetwijfeld geschokt door dit voorval 

verloor Fons de partij na 64 zetten.  

De Engelse meester SIMON WEBB - erkend 

“schwindle expert” - heeft onlangs een aardig 

boekje geschreven: “CHESS FOR TIGERS” - 

hetgeen een praktische instelling aan wil le-

ren. In hoofdstuk 7 gaat hij nader in op 

schwindelen (BASMAN over WEBB: he pulled 

of more schwindles than you eat hot meals!) 

en geeft een paar praktische tips:  

1 * Objectief zijn: 

Om te schwindelen moet je op tijd in de gaten 

hebben dat je verloren staat en dat kunnen 



accepteren. Begin te schwindelen als de stel-

ling nog genoeg “hulpmiddelen” bevat.  

2* Geen angst voor verlies: 

De druk rust op degene die gewonnen staat, 

zelf heb je niets te verliezen.  

3* Actief spelen  

Afwachten helpt de tegenstander, zet hem 

onder druk.  

4* Gebruik de methode van de eliminatie:  

Schakel de zetten uit die in elk geval niet gaan 

en doe de overgeblevene: op hoof van zegen 

en zo kun je de tegenstander tamelijk snel 

relatief gecompliceerde zetten voorschotelen.  

5* Toneelspelen:  

Je in je rol inleven. Volgens WEBB gaat de 

tegenstander vaak zorgeloos spelen als je in 

een slechte stelling je gedrag aan de stelling 

aanpast (terneergeslagen enz.)  

Het is natuurlijk de vraag of dit laatste punt 

(toegepaste psychologie) wel 100 % fair is, 

maar de andere vier tips zijn zéér waardevol.  

 

 
 

Het is de vraag of het fragment uit de partij 

Pierre  BUIJS - Gerard WELLING WLC 23.01.80 

een 100 % schwindel is : het is n.l. 100 % cor-

rect, maar wits zet ontging me even: 28.Dh7!? 

Nu lijkt het uit maar door eliminatie had ik de 

redding - die zéér fraai is - snel te pakken.  

28…Dc4+!! 29.Txc4 (29.Kg2 Dg4) Txh7 30.Txh7 

Kg8 31.Th6 Kg7! en de toren zat klem, na 

32.Txd6 exd6 won zwart nog (0-1, 42)  

 
Ondanks zijn kwaliteit meer, lijkt wit niet meer 

in staat de zwart aanval te keren in diagram 4 

(Gerard WELLING - H. SAFT, HUTTONTOER-

NOOI, 28.10.78) Wit zag dat het verloren was 

(WEBB: regel 1 besloot tot' actief spel (regel 3) 

ondanks het feit dat het niet helemaal correct 

is (geen angst voor verlies, WEBB: regel 2).  

Door eliminatie (regel 4) kwam er:  

36.Txf6!? Pgf4 37.Kf1 Pxd3 38.Tg6+ Kf7 

39.Lxd3 Df4+ 40.Ke2 Dxg4+ 41.Kf2 Pf4? op het 

bord: met Pf4 gaf zwart wit de gelegenheid 

d.m.v. 42.Th7+ Kf8 43.Th8+ remise te force-

ren: ½-½   

In de partij Bela VIGH - Gerard WELLING, 

Oberwart op 1983, had ik tegen de sterke 

Hongaarse nationale meester geen vuist kun-

nen maken  

 

 
In de stelling van diagram 5 besloot ik dat het 

tijd was om te gaan schwindelen: 25…Ld3!? 

26.Dc6 Lxe4!? 27.Lf6! g5 28.Lxg5? (Na 28.La1! 

is het verloren, al had ik met 28 …c4 29.Df6 c3 



30.fxe4 Txe4 nog wat willen rommelen 

28…Dxg5 29.Pxe4 Txe4!! 30.Dxa8+ Kg7 31.fxe4 

(31.Td3 Tc4) Df4+ 32.Ke2 Dxe4+ 33.Kf2 Df4+ 

½-½   

 
Aan het spelen tégen een schwindel zijn grote 

psychologische nadelen verbonden, zoals 

blijkt uit de volgende twee fragmenten. 

 
Diagram 6 toont de partij Gerard WELLING - 

Tim BREYER (tweekamp op WLC) 01.06.82, 

TIM na 27 …d4 28.exd4 cxd4 29.Dxd4 Lc5 

30.Dc3 Le3+! 31.Pd2 Tdf8 32.Td1 Txd2! 

33.Txd2 Lxg1 gewoon een stuk voor stond. Er 

volgde 34.Pg3 en nu begon TIM te twijfelen: 

Met Le3 kan hij een kwaliteit voor blijven, 

maar dat is technisch nog een lange klus - en 

waarom zou je met een stuk meer? - En je 

loper zet je toch ook niet graag op g6 (h5 - f5), 

terwijl 34…La8 35.Pf5 er "vervelend" uit ziet. 

Op zo'n moment moet je je eigenlijk realiseren 

dat schaken nu éénmaal een moeilijk spel is 

en nog een goed in de stelling duiken, voor de 

laatste keer waarschijnlijk! TIM deed dat niet 

en na het "simpele"  34…Dc6? 35.Te2! Te8 

36.De1! (een niet alledaagse vork!) was hij het 

zoveelste slachtoffer van een schwindel. Na 

36…Lh2 37.Txe4 Txe4 38.Pxe4 Lxf4+ 39.Kb1 

nam ik zijn remiseaanbod aan - om de twee-

kamp te winnen - TIM zat echter "helemaal 

stuk ".  

In Gerard WELLING – Arnaud FOURNET, 

BETHUNE 29.12.83, heb ik zojuist geblunderd. 

 
Na 22.Pe3 Tb8 23.Dxb8 Txb8 24.a3 Pa6 25.0-0-

0 had wit slechts toren en drie pionnen voor 

de dame. Ook hier bleek weer dat het niet 

makkelijk is je psychologisch nadeel van je af 

te zetten, want de Fransman liet mij - in zijn 

streven alles “heel” te houden nog een ge-

vaarlijk initiatief ontwikkelen. Het verloop 

was: 25…Pc5 26.h4 Pe4 27.Th3! Kg6 28.Tf1 Pf6 

29 f4 exf4 30.Txf4 De7 (dreigt Pxd5!) 31.Kb1! 

De5 32.Tg3+ Kh7 33.T3f3 Pxd5 34.Tf5 Dxe3 

35.Txe3 Pxe3 36.Tf7+ Kh6 37. Txc7 Pxg2 

38.Td7 Ph4: 39.Txd6+ en ½-½ in 52 zetten.  

Zelfs sterke spelers zien als de tegenstander 

gaat schwindelen, dreigingen die er eigenlijk 

niet zijn, zoals in Gerard WELLING – Arie 

WERKSMA KNSB - beker, 28.03.83: 

 

 
Na 16.d4?? Pc3 17.Dc2 Pxb1 18.Txb1 f6 19.Lg3 

Lxg3 20. hxg3 stond zwart gewonnen. Na 

20…Td6 is het tijd om te gaan rommelen, met 

wat meer stukken erop is de kans op succes 

groter: 21.Ld3 g6 22.e4 Ted8 23.Lc4+ Kg7 



24.e5 (actief) Tb6 25.Te1 Lf5 26.exf6+ Dxf6 27. 

De2 en nu zag zwart De7+ -met tegenspel- 

aankomen en raakt in paniek 27…Tb1 28.Txb1 

Lxb1 29.g4 (nu ziet hij het "lastige” g5, pa-

niek!) g5 30.De3 h6 31. Lb3 (dreigt Dc1!) Lh7 

32.d5 (a7 hangt, paniek! Op zo'n moment 

hecht je vaak te veel waarde aan een secun-

daire dreiging.) a6 33.Pd4 Lg8 34.Dg3 Kh8 

35.Oxc7 Lxd5 36.Lc2 Lg8 37.Pf3 b5? (tja, b7 

hangt) 38.Pe5! Td6 39.Pg6+ Dxg6 40.Lxg6 Txg6 

41.a3 en wit won 1 - 0, 58.  

Het is wel duidelijk gebleken dat in een 

schaakpartij de schaaktechnische factoren niet 

absoluut de overhand hebben. Er speelt veel 

meer mee: spanning, emoties, karakter, tijd-

nood, enz. 

Ik hoop dat U na het lezen van dit stukje nog 

vele slechte stellingen uit het vuur zult slepen 

en omgekeerd, in gewonnen stellingen kor-

daat genoeg zult optreden om daadwerkelijk 

te winnen.  

 
Ter afsluiting: de aardigste schwindel die ik op 

het bord heb gehad. In één van de vele ont-

moetingen met Paul KOK, had ik in diagram 9, 

met het nuchtere 1.P4g5 de overgave af kun-

nen dwingen: zwart verliest have en goed.  

Na het spectaculaire 1.P7g5 ? wist PAUL met 

1…Pe5 !! de bordjes te verhangen.  

In wederzijdse tijdnood volgde: 2.Dxh8 Dxh8 

3.dxe5 Dh1+ 4.Ke2 Dxa1 5.Pf6 (dreigt mat!) 

Ld7. Wit staat nu echt het halve bord achter 

en ik zou ongetwijfeld hebben opgegeven als 

er niet nog één schwindel in de stelling had 

gezeten:  

6.Lxf5!! exf5? (te gulzig in tijdnood, Dxb2 

won)7.e6! (dreigt Pf7+, exd7+ en d8D) Le8 

8.Pf7+ Kc8 (na Lxf7 9.exf7 is het ondekbaar 

mat hoewel zwart dame en kwaliteit meer 

heeft) 9.Pxe8 Kb8 10.d7 Ka7 11.e7 Dxa2 

(Dxb2 !?) 12.d8 en zwart verloor op tijd. Na 

12…Dxf7 13.Dxa8 Kxa8 14.Pc7+ Ka7 15.e8D 

Dxc7 is de schwindel voorbij en staat wit een 

fractie beter! 1-0  

Dat dit voorbeeld U tot nog fraaiere schwin-

dels mag inspireren  

Nog een recente toegift: 

 
In de partij Gerard WELLING – Hans BOS-

SCHER, 04.06.84, ontstaan uit een grandioos 

mislukte 1.g4- opening verloor wit na 27.Kb1 

Ta8 28.Db7 Tgb8 de dame omdat Dxc6 we-

gens la2+ onmogelijk is. Dus: 29.Dc7 Ld8 Na-

tuurlijk kun je opgeven, maar na 30.Pxe6 Lxe7 

31.Pxc7 is het wel materieel verloren. maar 

door de actieve witte stukkenmoet zwart in 

tijdnood nog wat grapjes omzeilen: 31…Ta5 

32.Txf5+ Ke7? (32…Kg6 lijkt te moeten. Mis-

schien had zwart op zet 31 de kwaliteit moe-

ten teruggeven. Hij staat toch zoveel voor!) 

33.Le3! (een grapje met zijn vlag op tuimelen) 

Dg6? ( .. Dxe3 is verplicht hij stort in) 34.Lg5+ 

Pf6 35.Lxf6+ Dxf6 36.P7d5+! cxd5 37.Pxd5+ en 

vervuld van walging gaf hij op ...  

 

Gerard WELLING 

 

 



SCHAAKGESCHIEDENIS IN VOGELVLUCHT: PAUL MORPHY 
 

Tot de echte schaaklegendes hoort de Amerikaan Paul Morphy 

(1837-1884). Geboren in New Orleans, bleek hij een uitzonderlijk 

talent voor het schaakspel te hebben, gezien de resultaten die hij 

reeds als jonge speler wist te boeken. 

Toen in 1857 te New York het eerste officiële schaaktoernooi werd 

gespeeld, wist Morphy zijn naaste concurrenten Stanley en Paulsen 

voor te blijven. De jonge Amerikaan had net als zijn generatiegeno-

ten een grote voorliefde voor de combinatiekunst, maar koppelde 

die aan een groot strategisch inzicht. Als een van de eersten had hij 

ingezien dat het er in de openingsfase op aan kwam om consequent 

met iedere zet een stuk te ontwikkelen, alvorens tot de aanval over 

te gaan. Had hij eenmaal een aantal stukken in het spel gebracht, 

aarzelde hij niet om materiële offers te brengen in ruil voor vlijm-

scherpe koningsaanvallen. De heldere stijl van Morphy ontlokte de 

latere wereldkampioen (en landgenoot) Bobby Fischer de uitspraak 

dat Morphy de grootste speler aller tijden was. Dat lijkt teveel eer, 

maar zijn prestaties waren in die tijd onovertroffen. Toen Morphy in 

1858 naar Europa kwam, speelde hij veel tweekampen die hij allemaal won. De belangrijkste vond 

plaats in Parijs toen hij Anderssen met maar liefst 7-2 wist te verslaan. Fenomenaal waren de presta-

ties die Morphy in blindsimultaans leverde. Een van de mooiste partijen van de legendarische Ameri-

kaan, die het schaakspel echter spoedig de rug toekeerde is de volgende: 

 

 Morphy, Paul – Isouard, en Karl Friedrich 

(consultatiepartij) 

1. e4 e5 2. Pf3 d6 

De Philidor-verdediging, die als enigszins pas-

sief te boek staat. 

3. d4 

 

3…Lg4? 

In de moderne praktijk kiest men voor 3… Pd7 

of voor 3… exd4. 

4. dxe5! 

Een sterk antwoord. Wil zwart nu geen pion 

verliezen moet hij zonder slag of stoot het 

loperpaar inleveren. Het is duidelijk dat de 

witte ontwikkelingsvoorsprong significant is. 

Zwart raakt al direct de kluts kwijt. 

4…Lxf3 5. Dxf3 dxe5 6. Lc4 

 

6…Pf6? Noodzakelijk was 6…Dd7 Met zijn 

volgende zet kan wit een pion winnen. 

7. Db3 De7 

Zo denkt zwart de schade beperkt te houden. 

Na 7. Dxb7 Dxb4+ heeft wit een gezonde pion 

meer. Morphy is echter uit op groter wild. 

8. Pc3 c6 9. Lg5 



 

Wit ontwikkelt snel verder, terwijl zwart het 

moet stellen met een volledig ongecoördi-

neerde positie. 

9…b5? 

Slechts twee stukken ontwikkeld en dan nog 

een pionzet doen, dat is vragen om moeilijk-

heden. Morphy aarzelt geen moment om een 

stukoffer te brengen. 

10. Pxb5! cxb5 11. Lxb5+ Pbd7 12. O-O-O 

De koning wordt in veiligheid gebracht en 

tegelijkertijd activeert wit de beide torens. 

Tevens heeft wit een dreiging in de stelling 

gevlochten: 13. Lxd7+ met stukwinst. 

12…Td8 

 

13. Txd7! 

Weer een knappe zet. Wit handhaaft de pen-

ning en slaagt er met een kwaliteitsoffer in om 

de andere toren met tempowinst in het spel 

te betrekken. 

13…Txd7 14. Td1 De6 

Gedwongen want opnieuw dreigde wit het 

materiaal met rente terug te winnen. Het mag 

echter niet meer baten voor de zwartspeler. 

15. Lxd7+ Pxd7 

 

16. Db8+! 

Met een elegante slotcombinatie vindt deze 

partij zijn weg in de boeken. 

16…Pxb8 17. Td8# 1-0 

Elke jeugdspeler zou het efficiënte spel van 

Morphy in deze partij moeten onderzoeken… 

Hier is er nog een. 

Morphy, Paul – Anderssen, Adolf 

1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 e6 5. 
Pb5 

De zet wordt tegenwoordig nog altijd ge-

speeld. 

5…d6 6. Lf4 

Fischers favoriete zet. 6. c4 is populairder te-

genwoordig. 

6…e5 7. Le3 

 

7…f5? Het heeft ongeveer 100 jaar geduurd 

dat men erachter kwam dat zwart na 7…Pf6 8. 

Lg5 a6 zich geen zorgen hoeft te maken. Ster-

ker nog: wit zit in de zogenaamde Svesnikov-

variant met een tempo minder. Destijds dacht 

men dat het permanente bezit van veld d5 

zo’n groot voordeel voor wit was, dat daar 

best drie tempi met de loper aan besteed 



mochten worden. Tegenwoordig weten we 

dat het allemaal wel meevalt voor zwart. 

8. P1c3! 

Morphy gaat voor een directe weerleggings-

poging. 

8…f4 

Als de zwartspeler gedacht heeft dat wit terug 

zou gaan met deze loper, had hij mis. Het is 

duidelijk dat 8…a6 nu beantwoord wordt met 

9. Pd5! axb5 10. Lb6 Dh4 11. Pc7+ Kd7 12. 

Pxa8 Dxe4+ 13. De2 met winst. 

9. Pd5! fxe3 

Er is geen weg terug mogelijk voor zwart. 

10. Pbc7+ Kf7 

 

11. Df3+?! Morphy was niet zo materialistisch 

ingesteld, maar 11. Pxa8 was sterker. 

11…Pf6 12. Lc4 Pd4! 13. Pxf6+ 

 

13…d5! 

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Anderssen alle 

varianten berekend heeft. 

13…Kg6 zou misgaan na 14. Dh5+ Kxf6 15. 

Pe8+ Dxe8 16. Dxe8 Pxc2+ [16…d5 17. O-O-O!] 

17. Kf1 e2+! [17…Pxa1 18. g4!] 18. Lxe2 Pxa1 

19. g4! en zwart zal een nieuwe aanvalsgolf 

niet overleven. 

14. Lxd5+ Kg6? 

Zwart kon in de partij blijven met 14…Dxd5 15. 

Pfxd5+ Pxf3+ 16. gxf3 exf2+ 17. Kxf2 maar hier 

staat wit gewoon beter. 

Een groter probleem voor wit was 14…Ke7! 

hoewel de verwikkelingen na 15. Dh5 gxf6 16. 

Df7+ Kd6 17. Pxa8 ook nog in wits voordeel 

uitvallen. 

15. Dh5+ Kxf6 

 

16. fxe3! 

Na deze scherp gepointeerde zet, waarmee 

wit de f-lijn opent, zijn alle illusies voor zwart 

voorbij. Vooral niet 16. Pe8+? wegens 

16…Dxe8 17. Dxe8 Lb4+ 

16…Pxc2+ 

Dit verliest meteen maar er was geen bruik-

baar alternatief. Na 16…Dxc7 had de partij 

slechts iets langer geduurd: 17. Tf1+ Pf5 18. 

Txf5+! Lxf5 19. Dxf5+ Ke7 20. De6+ Kd8 21. O-

O-O! Ld6 22. Lxb7 enzovoort. 

17. Ke2 

En zwart gaf zich gewonnen. 

1-0 

(Schaakhistorie 15 maart 2015 14:55 Herman 

Grooten) 

(Geraadpleegde bron o.a. “Geschiedenis van het 

schaakspel” door Silbermann/Unzicker). Deze 

serie is lange tijd geleden verschenen in het 

Eindhovens Dagblad. Inmiddels zijn deze artike-

len aangepast en verder uitgebreid. 

(Afbeeldingen bron onbekend) 

 



MOORD IN DE LANGE VIOLETTESTRAAT 

De tragische avond 

Commissaris en 3 agenten in burger en ongewapend naar Hartensteins kamer

Hartenstein woonde nu veilig en wel op het 

kamertje van apotheker Van Houtte in de Lan-

ge Violettestraat. Hij had het geld van de hold-

up te Brussel geheel of gedeeltelijk in handen 

en hij betaalde de huur een maand vooruit. 

Maar hij zou z'n werk voortzetten, hij had een 

taak te vervullen. En hij zal een nieuwe bom 

fabriceren. Mijn Gentse kameraden hebben 

erom gevraagd zei hij later en  dat hij hele-

maal niet wist voor wie of wat die bom dienen 

moest Hartenstein is een methodisch man. Hij 

legde een lijstje aan van de dingen die hij no-

dig had. voor de bom. Het was trouwens niet 

de eerste. 

Zo liep hij de eerste maandag van zijn verblijf 

te Gent binnen bij Clemence Van Roxstaele 

(36), vrouw van Ernest Hoefman, Lange Violet-

testraat 110 en hij vroeg haar of haar man een 

ijzeren kistje kon smeden. De vrouw wimpelde 

de vreemde man die alleen maar Frans sprak 

om een of andere reden af. 

Hij trok dan verderop, naar zekere Van Cae-

neghem, blikslager en smid in de St.- Lievens-

straat. De Rus gaf de smid een ruw geschetst 

plan van het kistje dat hij nodig had. Het 

moest een reservoir zijn, zei Hartenstein. En 

het zou dienen als omhulsel van de bom, maar 

dat kon Van Caeneghem niet weten. 

Prof. Louis Gesche van de Gentse Universiteit 

die later het plan voor de bom moest onder-

zoeken, verklaarde voor de rechtbank dat de 

bom wel 40 kg. zou gewogen hebben. Wat 

nauwelijks aan te nemen is met het oog op 

het transport van de bom. 

Daarna bracht Hartenstein een bezoek aan het 

magazijn van ijverwaren rechtover de apo-

theek waar hij woonde, namelijk bij mevr. 

Valentine Duyck (42), echtgenote van Alfred 

Van Houtte, Lange Violettestraat nr. 5. 

Mevr. Van Houtte-Duyck verklaarde tijdens 

het onderzoek dat de Rus er alleen een thee-

pot gekocht had. 

Maar agent Tytgat schreef in zijn rapport ‘vol-

gens mij durven die mensen daar niet praten. 

Ik ben ervan overtuigd dat Seiliger (Harten-

stein) er wel een nijptang en ijzerdraad moet 

gekocht hebben’. En hij had voor een deel 

gelijk want mevr. Van Houtte zei nadien dat 

de vreemde man er twee keer geweest was en 

dat hij ook nagels gekocht had. Maar daarmee 

eindigden de inkopen voor de bom. Het doek 

kon opgaan voor het drama. 

Op zondag 14 februari 1909 vond iemand uit 

het gezin Van Houtte of Boelaert bij toeval  

het nummer van La Dernière Heure waar-

in het portret van Hartenstein in verband met 

de hold-up te Brussel afgedrukt stond. Har-

tenstein was volgens het bijgevoegd signale-

ment: 1 m. 68 groot, hij had bruin gekruld 

haar, een symmetrisch gezicht, hoog voor-

hoofd, bruine wenkbrauwen, bruine ogen, 

een afgeplatte neus, een smalle mond, een 

lange hals en korte oortjes. 

De krant was een paar dagen oud en Harten-

stein had een grote fout gemaakt met ze te 

bewaren. Hoe dan ook, de vondst verwekte 

een enorme schok in bet gezin Boelaert. Tij-

dens zijn tochten doorheen de stad gingen de 

Boelaerts nu op verkenning in het kamertje 



van de Rus. En, nieuwe schok. Ze ontdekten 

een pak nota's over het fabriceren van een 

bom volgens de ‘
 
doe het zelf’ methode. 

Na drukke beraadslaging werd besloten er de 

politie bij te halen. Maar wonderlijk genoeg 

wachtten ze daar nog 24 uur mee. 

Op maandag 15 februari om 8 u. trok Victor 

Boelaert naar het politiebureau 4
de

 wijk en 

vond er commissaris Florent De Smet aan wie 

hij het verbijsterende verhaal deed. De com-

missaris liet er geen haar over groeien. Hij 

belde het Parket op en kreeg de toelating om 

de Rus op te halen. 

De Smet begaf zich onmiddellijk met drie  

agenten, Jozef Gijssels; Arthur Priem en Gus-

taaf Tytgat, allen in burger en ongewapend, 

naar de Lange Violettestraat. Victor Boelaert 

verliet onderweg het groepje om een pint te 

drinken in café Univers en vermoedelijk om op 

eeuwig zwijgen zijn schokkend verhaal te 

doen. 

De vier politiemannen stapten de kruide-

nierswinkel van de Boelaerts binnen en lieten 

zich stante pede door de 16-jarige zoon, die 

toevallig Ivan heette, naar het kamertje op de 

2
de

 verdieping brengen. Ze slopen, zoals ze 

het later vertelden, zo zacht mogelijk de trap 

op en stonden dan samen voor de deur van 

het kamertje. De commissaris klopte aan en 

stak onmiddellijk de deur open. . 

Chucharoff zoals hij zich te Gent noemde, zat 

aan de tafel te schrijven. Een petroleumlamp 

stond links op de tafel en aan zijn voeten 

stond een petroleumvuurtje. De vier agenten 

schoven binnen en ze zeiden samen bonsoir. 

Hartenstein scheen niet te schrikken Nadien 

zei een van de agenten dat hij het gestommel 

op de trap wel zal gehoord hebben. Maar de 

man bleef rustig zitten en keerde zich alleen 

een beetje naar de agenten en stak zijn rech-

terhand in de binnenzak. 

Commissaris De Smet zei in 't Frans dat ze van 

de politie waren. Het petroleumvuurtje stond 

tussen hem en de Rus. Gijssels en Tytgat gin-

gen links van de tafel staan en Priem stond 

rechts van de commissaris. 

De Smet vroeg dan de naam van de Rus. 

“Chucharoff” zei die. 

“Het schijnt dat dit niet klopt”, zei De Smet “ 

je naam is Vladimir Seiliger.” 

“Dat is gelogen”, zei de Rus. 

“Wat doe je?” zei de commissaris. 

”Ik ben student”, zei de andere. 

“Zijt ge ingeschreven aan de Universiteit?” 

“Nog niet, omdat ik te laat aangekomen ben.” 

“Wat ben je aan 't schrijven?” vroeg De Smet 

nog, en hij boog zich over de schouder van de 

Rus om de papieren op de tafel te bekijken. 

“lk schrijf mijn reizen uit, om de onkosten te 

berekenen.” Dan scheen er niets meer te zeg-

gen. 

“ Kom”, zei de commissaris nog, “kom maar 

even mee naar het politiebureau”. 

Terwijl hij nog sprak viel plotseling de lamp 

om en het was pikdonker in het kamertje.' 

Gedurende enkele seconden was het doodstil 

in het kamertje van de Rus. De vier agenten 

stonden er opeengedrongen rondom Chucha-

roff die nog op z'n stoel neerzat. 

Er klonken zes of zeven schoten. Het gaf een 

verschrikkelijk lawaai en het kamertje stond 

enkele seconden in een fel licht van de los-

brandingen. Een verwoed gevecht begon in de 

duisternis. Meubels werden omgegooid en 

stukgetrapt. Ruiten vielen aan diggelen. 

En plots : Och here . schreeuwde Gijssels in 

het vreselijk tumult, « Och here, ik ben dood-

geschoten.  In het verslag van het onderzoek 

staat ook in het Frans dat Gijssels riep “qu'il 

etait tué” 

Agent Gijssels strompelde  door de deur de 

gang in en viel er neer. Hij was door meerdere 

kogels getroffen, vermoedelijk  door al de pas 

afgeschoten kogels. 

Agent Priem tastte wild naar de rechterhand 

van Chucharol om de revolver te grijpen. Maar 

er ging weer een schot af. 

Priem had in het schijnsel van de losbranding 

de browning gezien en hij beukte uit volle 

macht op de arm van de Rus. De revolver 

bonkte op de plankenvloer en Priem dook 

erachter tussen de vechtende mannen. 

Op dat ogenblik schreeuwde de commissaris 

“M'hên hem! Haal licht !” 

Priem vloog de kamer uit en vond in een an-

dere kamer een petroleumlamp. Hij stak die 



bevend aan. Bij zijn terugkeer in de kamer 

lagen allen op de grond. De commissaris en 

Tytgat bovenop de Rus. Priem stak een handje 

toe en de Rus kreeg de boeien om de polsen. 

Pas dan zei commissaris De Smet : “ik ben 

geschoten in mijn buik”. 

Priem en Tytgat trokken de Rus overeind en 

sleurden hem naar de trap waar Gijssels 

steeds lag te kreunen en fel te bloeden. 

Priem zei later dat hij liep te denken: “hoe 

krijgen we die van de trap!”. 

Maar Chucharoff deed op dat moment een 

geweldige sprong zodat de agenten hem 

moesten lossen ; de man dook, geboeid en 

met het hoofd omlaag langs de trap en tui-

melde in de gang van de 1
e
  verdieping. 

Hij scharrelde even rond en rende dan de trap 

of naar de apotheek. Daar aarzelde hij even en 

verkoos de binnendeur die uitkeek op de krui-

denierswinkel van Boelaert. Daar stonden 

echter Victor Boelaert en zekere H. Vander 

Veken die in de Belgradostraat 63 woonde. Zij 

hadden  trillend op de benen het gevecht en 

de schoten gehoord en opeens stond Chucha-

roff daar verwilderd rond te kijken. Beide 

mannen doken op hem en konden hem in 

bedwang houden tot hulp opdaagde. 

De agenten kwamen met de zwaar gewonde 

Gijssels moeizaam van de trap. Commissaris 

De Smet kwam helemaal alleen van de twee 

verdiepingen en hij ging zich kreunend in een 

zetel zetten. De kogel had hem enkele centi-

meters onder de maag getroffen. Hij bloedde 

geweldig. Agent Gijssels had zeven kogels in 

het lichaam waarvan twee boven het hart en 

ook twee in de rug. Ze werden zo vlug moge-

lijk maar bijna leeggebloed naar de kliniek 

overgebracht. 

Jozef Gijssels die met Rosalie De Cock gehuwd 

was en in 't Stukske nabij het Arteveldeplein 

woonde, overleed de volgende dag te 13 u. 

Commissaris De Smet overleed drie kwartier 

later. 

Er waren al wat mensen rondom samenge-

stroomd. De agenten Priem en Tytgat kregen 

aan de deur onmiddellijk hulp om de Rus naar 

het commissariaat te brengen. Dat waren Jan 

Reys (44) handelsreiziger en wonende Veld-

straat 53 te Gentbrugge. In een ander stuk van 

het dossier staat echter dat hij in Ledeberg g 

woonde. Verder was er Jozef Tavernier (46) 

ook handelsreiziger, wonende Toekomststraat 

18 Gent. Guillaume Wilrckx (22) en Jan Van 

Thielen waren soldaten van de artilleriekazer-

ne Brusselse Poortstraat, die daar toevallig 

voorbij stapten. 

In het commissariaat werd de Rus onder-

vraagd. Hij zei dat hij geschoten had alleen 

maar om verwarring te stichten en te kunnen 

vluchten. Hij had op niemand gemikt. De lamp 

zei hij nog, viel toevallig om. Tenslotte vroeg 

hij de Franse procedure omdat hij geen  

Vlaams verstond. 

Hartenstein werd overgebracht naar de ge-

vangenis aan de Nieuwe Wandeling en voor 

de duur van het proces opgesloten in cel 187. 

De Assisenzaak zou voorkomen op 13 mei 

maar op vraag van de verdediging werd ze 

verschoven naar 8 juni. 

De zaak werd voorgezeten Henri Dumortier,  

raadsman bij het  Hof van beroep te Gent. 

Oscar Janssens en Edmond le Perre waren 

eerste en tweede rechters en Oscar Van Mal-

leghem, substituut van de Procureur Generaal 

was Openbaar Ministerie.  

Er waren 24 getuigen waarvan 9 voor de hold-

up te Brussel. Jean Wannyn fungeerde als tolk 

maar er werd nog beroep gedaan op Michel 

Poutiatine (35) een Russisch zanger die in de 

opera optrad en in de Schouwburgstraat lo-

geerde. 

Hartenstein schreef een vrij groot aantal brie-

ven aan zijn Gentse vrienden en vroeg alleen 

maar de Petit Larousse illustré om zich bezig 

te houden. 

Aanvankelijk weigerde hij elke verdediging. 

Gentse vrienden zoals Maurits Heyman (25) 

trokken dan naar het Volkshuis te Brussel om 

de kwestie te bespreken. “Les camarades 

anarchistes sont divisés sur cette question” 

schreef hij aan Hartenstein en die antwoordde 

dat hij voor de zaak van Gent wel verdediging 

wenste maar niet voor die van Brussel. “Ik 

beschouw die als een zuiver anarchistische 

aangelegenheid en ik weiger absoluut elke 

verdediging” Maar tenslotte werd hij verde-

digd door Jofé en Hirsch, advocaten bij het 

Hof van Beroep te Brussel. 



Op 19 juni 1909 werd hij veroordeeld tot 

eeuwigdurende dwangarbeid plus de onkos-

ten van het proces. 

Het inderdaad verbijsterend uitgebreid onder-

zoek bij dit proces verliep niet zonder ver-

rassingen. Het gerecht en de politie ontdekten 

namelijk dat Hartenstein al eerder in Gent 

geweest was en dat hij er vrienden had. Dat 

wist de politie al de dag na de moord. Henri 

Lecot (22), Gentenaar die te Vurste kippen 

kweekte in het kasteel, stak op die dag de 

deur van de apotheek Van Houtte open om 

Hartenstein te spreken. Hij wist niets van de 

vreselijke gebeurtenis en men bracht hem 

onmiddellijk over naar het politiebureau. In 

z'n zak stak een krant ‘Revolte’. 

 

Berten DE KEYZER 

(dit relaas verscheen in 5 afleveringen in ‘De Gentenaar’, eerste 

deel op vrijdag 2 januari 1976) 

Wordt vervolgd 

 

 

BELGISCH KAMPIOENSCHAP SCHOOLSCHAKEN MIDDELBAAR ONDERWIJS. 

Na enkele jaren afwezigheid werd er ook 

in de humaniora van Sint-Barbaracollege 

een schoolschaakploeg samengesteld en 

Jorian kreeg de kans om (als enige Merca-

teller) in te vallen in een ploeg van erge 

sterke KGSRL schakers: Elias De Reese 

(1702), Maxim Sleypen (1454) en Julian 

Victor (1444). Hun team had een gemid-

delde rating van 1447 en stond daarmee 

slechts 5de op de startranglijst. De ver-

wachtingen om na de titel "kampioen van 

Vlaanderen" ook de titel "kampioen van 

België" te worden,  werden daarom eer-

der laag ingeschat.  

Na een puike start echter met 8/8 na de 

twee rondes bleven ze in de top 5 hangen 

tot ze in ronde 7 tegen de leider in de tus-

senstand en elo-favoriet uitkwamen. Door 

winst van Maxim tegen een speler met 

600(!) elopunten meer (Sterre Dauw) 

haalde Sint-Barbara de ploegwinst binnen 

en kwam zo gedeeld aan de leiding. De 

laatste 2 ronden werden ook vlotjes ge-

wonnen, want in tegenstelling tot de an-

dere ploegen had Sint-Barbara de zwaar-

ste tegenstanders al achter de kiezen. 

Elk van de 4 spelers haalden een TPR (tor-

nooiprestatierating) van ruim 100 punten 

boven hun actuele elo-rating (in mensen-

taal: ze overtroffen zichzelf). 

Rekening houdend met het feit dat dit 

veruit het jongste team is (2 leerlingen uit 

het 1ste jaar en 2 uit het 3de), staan hun 

nog mooie tijden te wachten ... 

 

Guy  

 



 

 

vlnr. Maxim Sleypen, Julian Victor, Elias De Reese  en Jorian Burssens 

 

QUIZ EENS MEE 

 

Het tijdschrift van de club, gemeenzaam ons boekske genaamd, heeft wel een veel te eenvoudige 

titel. 

‘Schaakclub De Mercatel’ is zo droog als titel voor een clubtijdschrift. 

Daarom lanceren we volgende oproep: Welke naam geven we aan ons tijdschrift? 

Stuur uw idee, of ideeën, naar  info@demercatel.be.  

De winnaar gaat alvast niet met lege handen naar huis. 

Nu is het aan jullie! 

 

Dirk 



SCHAKEN DENKSPORT? 
Uit de middeleeuwse literatuur blijkt, dat het 

schaakspel ook voor heel andere zaken dienst 

dient te doen dan alleen maar als middel tot 

de allegorische verbeelding. In de Parzival van 

Wolfram von Eschenbach, die omstreeks 1200 

zal zijn ontstaan, komt een passage voor 

waarbij ridder Walewein (Gawan in het Duits!) 

op een kasteel de jonge en mooie koningin 

Antikonië ontmoet. Wanneer zij de ridder in 

bedekte termen tot het liefdesspel uitnodigt, 

aarzelt deze niet lang. Maar al gauw worden 

zij door een woedende schare omsingeld en 

zoeken ze naar wapens om zich te verdedigen. 

Er is niets te vinden dan een schaakbord en 

stukken, maar daarmee weten ze zich ook 

goed te redden. Walewein gebruikt het bord 

als schild en met hulp van de koningin gooit hij 

de stukken naar de aanvallers, die bij een rake 

worp dood neervallen. Van welk gewicht deze 

schaakstukken geweest zijn, laat zich moeilijk 

raden maar gemakkelijk hanteerbaar op het 

bord waren ze zeker niet! 

Het is trouwens niet de enige plaats in de 

middeleeuwse literatuur waar met schaak-

stukken wordt gevochten, want in het ver-

haal Renaut van Montelbaen wreekt Renaut 

zich met het schaakbord op Berthelot, neef 

des keizers, voor een belediging hem aange-

daan. 

Wanneer blijkt dat Berthelot door middel van 

het schaakbord is doodgeslagen, is dat het 

begin van het drama der Vier Heemskinderen. 

De schaakvoorstellingen in de middeleeuwen 

zijn vaak niet anders dan in beeld gebrachte 

romanscènes; zo bijvoorbeeld de tekening uit 

het handschrift door Loyset Liédet waar we de 

‘klap’ van Renaut kunnen bekijken. 

 

Vecht (schaak)partij, handschriftverluchting door Loyset Liédet uit de roman ‘Renaut van Mantelbaen’ 

Gevonden op schaaksite.nl 

 

 



 

 

 



DE ONDRAAGLIJKE INTELLECTUELE LUIHEID VAN ONS BESTAAN 
 

GM Jan Gustafsson:  

‘Chess is a constant struggle between my desire not to lose and my desire not to think.’  

We geven allemaal niet graag toe dat we lui zijn, 

maar bovenstaande quote (van een grootmeester, 

dus ‘t zal wel juist zijn) is niet enkel bij het schaken 

van toepassing. Ook in de politiek komt dat wel 

eens voor (van horen zeggen). Openingen studeren 

is natuurlijk onverzoenbaar met intellectuele lui-

heid (ik probeer mezelf en mijn psychiater wijs te 

maken dat het temporele procrastinatie is, maar 

laatstgenoemde is het daar niet mee eens). Aldus 

moet er in de opening wel “iets” gevonden worden 

om de iets minder intellectuele luie tegenstander 

het voordeel van zijn openingskennis te ontnemen. 

Een voorbeeld uit een willekeurige interclubpartij 

van dit seizoen. 

Noot: Lezers boven de 1200 elo zouden hier best 

stoppen want zouden zich mateloos aan dit ama-

teurisme kunnen ergeren. 

 

na 1. e4 e5 2. Lc4 Pf6 3. d3 h6 4. Pf3 Pc6 5. a3 d6 6. 

Pc3 Lg4?! 7. h3 

“zie” ik dat ik bij het slaan op f3, in de problemen 

dreig te komen. Anderzijds kan ik ook niet terug en 

dus ben ik al vastberaden om de penning kost wat 

kost te behouden en na 8. g4 gewoon te slaan op 

g4 met het paard. Dat kost wat hout, maar de 

verdediging blijkt toch moeilijker (meerdere zet-

ten). Ik redeneerde: als ik de verdediging niet vind, 

vindt hij ze mogelijks ook niet). Ik sta nu 1 stuk 

voor 2 pionnen achter en ca 3 punten achter vol-

gens Stockfish 10. 

na 7. h3 Lh5 8. g4 Pxg4? 9. hxg4 Lxg4 10. Le3? 

Nd4? ontstaat onderstaande stelling en zie ik (rijke-

lijk laat uiteraard) dat ik na 11. Pxe5 de dame niet 

kan nemen of ik ga mat “à la Legall” (ook wel zee-

kadettenmat genoemd) 

 

Toch doet de tegenstander wat ik “berekend” had 

(omwille van bovenvermelde luiheid eerder ge-

hoopt): 

 11. Lxd4? exd4 12. Pd5? 

Het paard lijkt daar op het eerste gezicht mooi 

centraal te staan, maar na 12... c6 heeft het paard 

eigenlijk geen goede velden meer.  

 

 

Topspelers kiezen dan voor een tegenaanval maar 

op dit niveau is men nog zeer materialistisch inge-

steld en er volgt 13 Pf4 en dan zie ik mijn kans met 

Qf6 

Ik sta nog steeds 1 stuk voor 2 pionnen achter 

maar nu ca 3 punten in het voordeel van zwart 

volgens Stockfish 10. 

 



 

Wegens acute intellectuele luiheid van de schrijver 

is dit het einde van deze analyse. De partij werd 

wel gewonnen, al liep het niet van een leien dakje. 

Guy 

 

DRINGEND GEZOCHT… 
 

 

 

     Het bestuur van schaakclub de Mercatel zoekt dringend mensen die kunnen  
  zorgen    voor een versterking daarvan. 

         Nieuwe bestuursleden = nieuwe ideeën! 

         Wij vragen: positief gemotiveerde Mercatelleden, dus ook mama’s en/of  
        papa’s (koppels zijn ook welkom), die hun ideeën op de bestuursvergaderingen  
        (om de zes weken) naar voor kunnen brengen. 

             Wij bieden: steun en respect van de overige bestuursleden. 

              Wil u eens – vrijblijvend – zo een vergadering meemaken, geef een seintje  
          aan de voorzitter of aan een van de bestuursleden. 

          Onze verlanglijst breidt zich uit tot lesgevers. Leden die onze stappers,  
         1 tot 5, willen bijstaan/lesgeven/coachen zijn (dringend!) welkom.  
          We bieden een riante, te bespreken, vergoeding. 
           Een seintje naar info@demercatel.be  volstaat. 

         Om af te sluiten hebben we ook nood aan losse medewerkers waar we kunnen  
          op rekenen indien nodig zoals daar is ons jeugdtoernooi.  

                

          Alle reacties zijn welkom. 

Het bestuur 


