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Het huidige seizoen 2019-2020 is ondertussen al enkele maanden gevorderd. We 
kunnen dus een tussentijdse balans opmaken.  

Op het vlak van de Nationale Interclub zijn dit de voorlopige resultaten; Mercatel 
1 staat op plaats 1 met het maximum van de punten. De onderlinge confronta-
ties met Roeselare (2de) en de KGSRL 4 (7de) konden we dus onverwachts in ons 
voordeel beslechten. Mercatel  2 houdt zich in het midden op van de rangschik-
king. De jeugdploeg Mercatel 3 speelt nog iets te wisselvalig, doch daar verwach-
ten we naar analogie van de voorbije seizoenen beterschap in, het tempo en de 
tegenstand op zondag is dan ook heel anders. Mercatel 4 met de familie 
Burssens doet het boven verwachting goed, zij situeren zich dan ook in het mid-
denveld van de rangschikking. 

De ploegopstellingen van de Oost-Vlaamse Interclub zijn vanaf dit seizoen in 
handen van Bert Tollenaere. Net als de voorbije seizoenen kan ook Bert hier re-
kenen op de vaste waarden, namelijk Koen, Elias, Mardoek en Rudy Coupé, aan-
gevuld met de organisator Bert natuurlijk. Zij spelen zoals de voorbije seizoenen 
in Afdeling 1. Dit houdt dan ook in dat alle tegenstanders vaak erg hoog gequo-
teerd zijn. We wensen hen dan ook veel succes in deze moeilijke omstandighe-
den. 

Over de jeugd kunnen we erg lovend zijn, zowel op de allerhande goede en soms 
superieure resultaten in de jeugdtoernooien als op hun geestdrift en onuitdo-
vende wil om te duelleren en bij te leren. Sommigen moeten soms wel nog hun 
'luidruchtigheid' proberen in te tomen. Maar met de nieuwe wijze waarbij ou-
ders en sympathisanten gescheiden zitten van de leslokalen, zien we hier een erg 
positieve evolutie. 

Tot zover de tussentijdse balans. Het nieuwe jaar is nu nog enige tijd verwijderd 
maar ik wou jullie toch reeds attenderen op onze nieuwjaarsreceptie die zal 
doorgaan op 3 jan 2020. Gelieve deze datum dan ook vrij te willen houden. 

Joannes 

Voorzitter 

www.demercatel.be
https://www.facebook.com/De-Mercatel-schaakclub-420406962125359/
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BENS LES 

Stap 3  -  Het Eindspel - Pionneneindspelen 

 

Inleiding: 

Hoeveel zetten zijn theoretisch maximaal no-
dig om met  K+D de vijandelijke K mat te zet-
ten? 

Hoeveel zetten zijn theoretisch maximaal no-
dig om met  K+T de vijandelijke K mat te zet-
ten? 

Kunnen we mat zetten met volgende stukken 
tegen K alleen?  Zet Matstelling op het bord. 

1/ K + 2L <-> K  2/ K + 2P <-> K 3/ K+P+L <-
> K  4/ K + 1P <-> K  
5/ K + 1L <-> K  6/ K+ 2 pionnen <-> K 7/ K 
+ 1 pion ↔ K 

Wanneer alle lichte  en zware stukken van het 
bord zijn verdwenen en we enkel nog konin-
gen overhouden met één of meerdere pion-
nen  spreken we van het  'pionneneindspel'.  

Is dit de allerlaatste fase van de schaakpartij?  

Neen...  

het is trouwens nog de bedoeling om met 
minstens één pion te promoveren om tenslot-
te in de allerlaatste fase van de partij Mat te 
geven met het  gepromoveerde stuk met de 
Koning  als ondersteunend stuk. 

Ik ga ervan uit dat de kennis om mat te geven 
met 1 Dame of 1 Toren reeds tot de basisken-
nis behoort. (zie stap 1 & 2) 

 

Les 1: Eindspel met 1 Pion : K <-> K+1 pion 

Dit eindspel zal theoretisch resulteren in: 

ofwel 1.1. Winst door pionpromotie waarna 
het gepromoveerde stuk in samenwerking 
met de Koning als ondersteunend stuk mat 
gaat geven. 

ofwel 1.2. Remise doordat de K alleen promo-
tie van de vijandige pion kan verhinderen. 

1.1.a De pion kan ongehinderd promoveren 

De pion kan vrij doorlopen naar het promotie-
veld omdat de vijandige Koning de weg van de 
pion niet kan verhinderen. Gokken of de pion 
zonder ondersteuning kan doorlopen naar het 
promotieveld is geen optie. Met een eenvou-
dige basisregel van 'HET VIERKANT' kunnen we 
heel snel uitrekenen of de Koning de pion mee 
moet ondersteunen. 

+++ 

Om mat te geven met de Dame tegen KA zijn 
maximaal .... zetten nodig.  



Met K+T <-> K .... 

Mat zetten is mogelijk met K+ 1 D / K+1 T 
maar niet met K+ 1 P / 1 L of 1 pion <-> K 

Mat zetten met K+2 L <-> K is mogelijk maar 
niet met K+2P <-> K en zelfs niet met K + 2 
pionnen  <-> K (tenzij de K.A.  erg gaat mee-
werken)  

 

Stelling 1: 

Kijken we naar onderstaande stellingen dan is 
de vraag of de witte Koning zijn pion zal moe-
ten ondersteunen of de witte pion zonder 
steun het promotieveld kan bereiken. 

 
 

Wit aan Zet / Zwart aan Zet. Kan de witte Pion 
vrij doorlopen naar promotieveld? 

 
 

 

 

 
 

Om in 1 oogopslag te weten of de pion zo 
maar vrij kan overlopen naar het promotieveld 
is er een basisregel.  

De Regel van het vierkant: 

We tellen het aantal velden voor de pion tot 
het promotieveld en tellen daarna evenveel 
velden naast de pion. Op deze manier hebben 
we een vierkant. Hier 3 velden voor en 3 vel-
den naast de pion. 

Als de vijandige Koning binnen het vierkant 
staat OF de Koning aan zet is en hij kan IN het 
vierkant komen dan haalt de pion het niet. Hij 
zal hooguit promoveren maar het promotie-
stuk zal onmiddellijk worden geslagen. 

 
 

Is in dit geval wit aan zet dan kan hij vrij door-
lopen en promoveren. 

Indien echter Zwart aan zet is KOMT DE KO-
NING IN het vierkant en is de pion een vogel 
voor de kat.  



OPGELET!! In geval de pion nog op zijn begin-
positie staat moet je rekening houden met zijn 
eerste (dubbele) zet.  

ALS DE PION VRIJ SPEL HEEFT MAG ER DUS 
NIET GETREUZELD WORDEN DOOR KO-

NINGSZETTEN TE SPELEN 

 
1/ Als Wit aan zet is: kan de pion vrij doorlo-
pen en zonder problemen promoveren?  

2/ Als Zwart aan zet is geraakt de K. dan tijdig 
aan het promotieveld? 

indien 1/ JA: niet aarzelen en doorlo-
pen 

indien 1/ Neen: Remise of de Koning 
mee betrekken? 

indien 2/ JA: de witte Koning laten 
meewerken? JA / Neen? 

indien 2/ Neen: dan mag wit uiteraard 
niet aarzelen.   

Voorgaande regel kan nuttig zijn voor de be-
rekening van soortgelijke eindspelen.  ZWART 
hier aan zet: 1-0 of haalt zwart tijdig de 2 pi-
onnen op? 

 

 
Hulpmiddel om het vierkant te bepalen. De 
diagonale lijn van de pion om in een oogop-
slag het vierkant te bepalen.  

Trek een diagonale lijn vanaf de pion tot aan 
de overkant en ga daarna naar beneden tot de 
rij van de pion om in één oogopslag het vier-
kant te zien. 

 
Door de regel van het vierkant kunnen we in 1 
oogopslag zien of de vijandelijke koning de 
pion kan tegenhouden of niet. Indien de vijan-
delijke koning in het vierkant staat of in het 
vierkant kan komen heeft een run van de pion 
geen enkele zin en kunnen enkel bepaalde 
technieken nog tot eventuele winst leiden. 

De 3 mogelijke technieken: 

1/ blokkade van een veld op de route van de 
vijandelijke koning 

2/ het afhouden van de vijandelijke koning 

3/ het helpen door de eigen koning   



 
1/ Blokkade van een veld op de route van de 
vijandelijke Koning (zie bovenstaande stel-
ling) 

Wit aan zet ?          Zwart aan zet ? 

De zwarte Koning staat binnen het vierkant. 
Wit haalt gewoon Dame omdat de Koning een 
omweg moet maken. De d-pion is een obsta-
kel en blokkeert de route van de zwarte Ko-
ning. Ondanks de Koning IN het vierkant staat 
moet de regel van het vierkant dus met de 
nodige zorg worden toegepast. 

Met kennis van bovenstaande vergelijkbare 
stelling? Wit aan zet 

 
Wit moet hier eerst de pion d6 spelen om 
zwart te verplichten te slaan cxd6 en zo heeft 
wit ervoor gezorgd dat de b-pion vrij spel 
heeft voor zijn run.  

2/ Afhouden van de vijandelijke Koning  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onderstaand diagram heeft zwart 2 pionnen 
die allebei verloren gaan na 1...Kb2.De enige 
juiste oplossing om tot een promotie van 1 
pion te komen is 1....f3 

 
 

3/ het helpen door de eigen koning 

In sommige stellingen moet de pion worden 
geholpen door zijn eigen koning om aan het 
promotieveld te geraken. Er moet overwogen 
worden of eerst de Koning als eerste zet hulp 
gaat bieden of na een pionzet.  

De Zwarte Koning staat IN het vierkant 
en direct lopen met de pion levert niets 

op! 

De Witte Koning kan hier de zwarte 
Koning afhouden van zijn route. De 

enige juiste techniek voor wit is de vij-
andelijke Koning afhouden via 1. Kb6 – 
Kd7 2. a6... (Kb7 is zelfs hier een over-

bodige zet) 



 
In bovenstaand voorbeeld zal de partij remise 
eindigen indien wit 1.b7 – Kc7 2.Ka6 speelt. De 
enige juiste weg hier is 1.Ka6-Kc6 2.b7-Kc7 
3.Ka7... 

 
In bovenstaand vb 1...Kd2  2.Kg2 – Ke2 … en 
de buit is binnen. (WB p 13) 

Ben 

SCHAAKGESCHIEDENIS IN VOGELVLUCHT: SIEGBERT TARRASCH  
Een speler die een belangrijke invloed heeft gehad op de hedendaag-
se schaakstrategie was Siegbert Tarrasch (1862 – 1934). Tarrasch mag 
samen met wereldkampioen Lasker gezien worden als een van de 
grondleggers van het in de praktijk brengen van de leer van Steinitz. 

Daar waar Lasker de ideeën van Steinitz succesvol wist toe te passen 
in zijn eigen partijen, slaagde Tarrasch erin om de principes van de 
oude leermeester in een soort wetenschappelijk model te gieten. Een 
en ander is terug te vinden in zijn leerboeken Dreihundert Schachpar-
tien en Die moderne Schachpartie die respectievelijk in 1895 en 1912 
verschenen. Om te laten zien dat zijn systeem ook in de praktische 
partij werkte, liet Tarrasch zich veelvuldig zien in de internationale 
arena. Hij won vele grote toernooien, waarvan Wenen 1898 waar-
schijnlijk de mooiste zege uit zijn loopbaan was. Onder de 19 deelnemers die deelnamen aan dit 
toernooi, dat maar liefst 36 ronden duurde, ontbrak alleen Lasker. Tarrasch eindigde bovenaan met 
de Amerikaan Pillsbury maar hij won de beslissingsmatch. Op zijn dogmatische benadering van het 
schaakspel kreeg Tarrasch veel kritiek. 

Niettemin is een aantal door hem geformuleerde wetmatigheden, zoals “de toren hoort achter de 
vrijpion” tot op de dag van vandaag gemeengoed. De naam Tarrasch is ook verankerd in een variant 
van het Damegambiet, dat nog altijd zijn naam draagt. Een speelwijze met wit tegen het Frans (1. e4 
e6 2. d4 d5 3. Pd2) draagt ook zijn naam. Hieronder twee karakteristieke partijen van Tarrasch, waar-
in hij actief stukkenspel etaleert. 

Spielmann, Rudolf – Tarrasch, Siegbert 

1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 a6 4. La4 Pf6 5. O-O 
Pxe4 

Het open Spaans past precies bij de smaak van 
Tarrasch. Hij sloeg actief stukkenspel hoger 
aan dan een gezonde pionformatie. 

6. d4 b5 7. Lb3 d5

 



 

8. a4 Tegenwoordig speelt men hier uitslui-
tend 8. dxe5 

8…Pxd4 9. Pxd4 exd4 10. Pc3 

Een grappig zetje. 

10…Pxc3 

Op 10…dxc3 volgt 11. Lxd5 

11. bxc3 c5 12. axb5 Le7 13. Df3 Le6 14. Txa6 
O-O 15. cxd4 c4 16. La2 

 
Deze witte loper staat nu voor een groot ge-
deelte van de partij op non-actief. 

16…Txa6 17. bxa6 Da5 18. Lb1 

 
18…c3! 

Zo graaft zwart de witte loper definitief in. 

19. Dg3 Tc8 20. f4?! 

Een lelijke positionele fout. Wit geeft veld e4 
weg. 

20…Lf5 21. Te1 Lf6 22. Kh1 h6 23. h3 Tb8 24. 
Le3 Dxa6 25. Td1 Da1 26. De1 Le4 27. Kh2 Le7 
28. Df1 f5 

Zo bant zwart alle tegenspel uit. 

29. Te1 

 

“Niets is zo moeilijk als het winnen van een 
gewonnen stelling”, is een beroemde uit-
spraak van Tarrasch. Hij kwijt zich in deze stel-
ling uitstekend van zijn taak. 

29…Lh4 30. g3 Le7 31. Lf2 Ld6 32. Tc1 Kh7 33. 
Te1 Tb6 34. Tc1 La3 35. Te1 Db2 36. De2 Tb4 
37. Tg1 Tb6 38. Te1 



 
38…Db5! 

Na dameruil stort de verdediging in elkaar 
(punt c2 valt niet meer te dekken), maar nu 
volgt een mooie slotcombinatie. 

39. Dh5 Dxb1 40. Txb1 Txb1 41. g4 

 

Ook na 41. Lg1 gaat het mis: 41…Tb2 

41…Lc1! 

41…Lc1! Na deze prachtige zet gaf wit het op. 
Zwart wint zowel na 42. Lg3 Le3 als na 42. Le1 
Lxf4+ 43. Kg1 Txe1+ 44. Kf2 Tc1 en na [als na 
42. Kg3 g6 43. Dh4 g5 44. fxg5 Lxg5 45. Dh5 
f4+ 46. Kh2 Th1#. 

0-1 

 

 

 

 

 

 

Tarrasch, Siegbert – Alapin, Simon 

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pc3 dxe4 4. Pxe4 Ld7 

Wordt tegenwoordig ook af en toe gespeeld. 

5. Pf3 Lc6 6. Ld3 

 
6…Pf6?! 

Tegenwoordig weet men dat 6…Pd7 wat beter 
is. 

7. Pg3 

Mogelijk is ook 7. Pxf6+ waarop zwart met 
7…gxf6 moet antwoorden. [Een mooie valstrik 
lijkt 7…Dxf6? maar na 8. Lg5 Lxf3  (zie analyse-
diagram) 

 
9. Dd2! is de trucer getruct!] 8. O-O en de g-
lijn biedt compensatie voor de dubbelpion. 

7…h5!? 

Zwart ontwikkelt niet, hij gaat voor een vroeg-
tijdig aanval. 

8. De2 h4 9. Pe4 h3 10. g3 Dd5 

Relatief beter is 10…Lxe4 dat na 11. Lxe4 Pxe4 
12. Dxe4 Dd5 tot ongeveer gelijkspel zou lei-
den. 



11. c4 Dh5? 

 
Beter was 11…Lb4+ hoewel wit na 12. Kf1 ook 
erg goede kansen blijft behouden. 

12. d5! 

Nu gooit wit de tent open in het centrum. 

12…Ld7? 

 
Na deze terugtocht gaat het hard. Tarrasch 
heeft een zeer venijnig zetje achter de hand. 
Ook nu zou 12…Lb4+ zwart niet echt kunnen 
redden, maar hij heeft wel veld f8 voor zijn 
koning erbij gekregen. 

13. g4!! Pxg4 Ook 13…Dxg4 14. Tg1 Dh5 15. 
Tg5 Dh6 16. Te5 kost zwart de dame. 

14. Pg3 

De zwarte dame is plotseling het kind van de 
rekening. 

14…Lb4+ 15. Kf1 Pxh2+ 16. Txh2 Dg4 

 

17. Lf5! 

En ook zit de zwarte dame in de knip. 

1-0 

Schaakhistorie 22 mei 2016  

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 artikelen aangepast, 
verder uitgebreid en van opgavenmateriaal voor-

zien.

 

EEN BEETJE SINT-AMANDSBERGSE GESCHIEDENIS (UIT 1940) 2 
In 't jaar 1540 had Keizer Karel bevolen de abdij van St. Baafs, gelegen links nabij de samenvloeiing van 

Leie en Schelde, af te breken. Ook het dorp van St. Baafs, dat zich rondom de abdij gevormd had, werd 

geheel en al in puinen gelegd. Op al deze puinen werd een versterkt kasteel opgericht dat later den 

naam draagt van Spanjaardskasteel. Een nieuwe vesting werd aangelegd. Deze ging uit van beide zijden 

van het versterkt kasteel, links naar den Ham, rechts naar de Keizerpoort, nabij het grondgebied van de 

gemeente Ledeberg. 

Een poort werd in de nieuwe vesting opgericht ter hoogte van de thans bestaande Wollestraat. Ze stond 

op den dam die door de «Maeykensmeerschen» gelegd werd van aan den Steendam naar de plaats waar 

de Antwerpsche heirweg en de Dendermondsche heirweg samenliepen. De Antwerpsche heirweg droeg 



aldaar den naam van «Hospitaelstraete». De Dendermondsche heirweg dezen van «Cattestraete» De 

nieuwe poort werd de Dampoort genoemd; ze werd in 1828 afgebroken bij het graven van de dokken. 

In hetzelfde jaar werd de Antwerpsche heirweg, die pas een vijftig jaar vroeger was gekasseid geworden 

en tot dan toe de huidige Land van Waasstraat volgde, op de Dampoortstraat rechtgetrokken. In 1835 

werd een laatste poort gebouwd, een weinig verder dan de thans bestaande viaduct. Deze poort de Oc-

trooipoort werd uitsluitelijk gebouwd om het ontvangen der octrooirechten te verzekeren en werd in 

1866 afgebroken. 

Op het grondgebied van St. Amand lagen verscheidene zandheuvels namelijk tusschen den Antwerp-

schen heirweg en de Meerschstraat, waaronder een heuvel die de «Ruusberg» werd genoemd. Wat ver-

der, links en nevens den heirweg, stond de St. Amandsberg; een weinig ten Oosten van dezen heuvel 

lagen de «oude Galgenbergen» en ten Noorden lag de nu nog bestaande «Striemenberg». 

Ook langs beide kanten van Dendermondschen heirweg telde men een aantal zandheuvels: links de 

Machariusberg, waarop tot in 1540 jaarlijks de relieken van den H. Macharius ter vereering werden ten 

toon gesteld, en achteraan den Krekelberg, ’t is te zeggen den berg nabij de kleine kreek. Rechtover, 

rechts van den Dendermondschen heirweg, «De Clinge of Scharenberg». Op meest al deze zandheuvels 

stonden windmolens. 

In de nabijheid van bedoelde zandheuvels bevonden zich lage landen of moerassen. Links van de 

Meerschstraat de «Neermeerschen of Slootenmeersthen» aldus genoemd omdat ze door slooten, 

m.a.w., door kleine grachten, waren afgezet. Tusschen den «Strimenberg» en «Singemkouter», de 

«Biest» een echt biezenveld; achter de Galgenbergen «De Stoppelbilck». Rechts van den Antwerpschen 

heirweg de nu nog bestaande «Roosbroeken» met een aantal meerschen, die alle hun bijzonderen naam 

droegen. Rechts van den Dendermondschen heirweg, naar de Schelde toe, lag de groote en kleine 

«Heirnisse», een uitgestrekt vrijgeweide toebehoorende aan de Heerlijkheid van St. Baafs, waar de in-

woners van St. Baafsdorp en later hun gerechtigden, die meestal het gehucht van St. Amandsberg be-

woonden, een of meer koeien mochten laten grazen. 

 

Het komt ons vreemd voor, wanneer de ouderen onder ons, sprekende over het St. Amandsberg hun-

ner kinderjaren vertellen dat de herder uit de Heirnisse ’s morgens vroeg, op den Antwerpschen steen-

weg op den hoorn blies en de heirniskoeien - zooals men ze noemde - van de aldaar bestaande boerde-

rijen in een kudde, den Antwerpschen steenweg af, langs over het manoeuverplein naar de Heirnisse 

dreef. Midden in de Heirnisse lag de «Nekkersvijver». Op de huidige wijk de Oude Barreel lagen de 

«Beelbroeken». 



 

De enkele alhier bestaande bebouwbare gronden waren grootendeels in gebruik genomen door de be-

woners van St. Baafsdorp, meestal kleine landbouwers. De «Nieuwenhofkouter», gelegen rechts van den 

Antwerpschen heirweg tusschen de thans bestaande School- en Molenstraat, behoorde tot de hofstede 

van «Nieuwenhove» gelegen binnen Gent nabij de oude Hospitaelpoort, De pachter van «Nieuwenhove» 

bebouwde ook ten deele «Slootekouter» gelegen aan den huidigen Hoogeweg. Links van de huidige 

Prins-Albertstraat lag «St. Baafskouter» met een bekende beplanting van kriekboomen, «een Kriekerij». 

Dicht bij de Bilokestraat lag de «Wijmakker» en de «Duivesteert.» Aan het thans bestaande Van Cleem-

putteplein stond een hofstede en daartoe behoorde de «Doornakker» 

Het Heyveld bleef wegens onvruchtbaarheid grootendeels onhebouwd. Op het Westveld lag het 

«Schuurgoed». Een handboek van den Hoofdbaljuw van 't Land van Waas op ’t einde der XVIIe eeuw 

vermeldt als bestaande op 't Westveld «een hofken ende huys van plaisance met het nederhoff ofte 
pachterhuys, scheren, stallingen ende edificiën daer neven staende, beede bewalt met grachten». Links 

van den Antwerpschen heirweg achter den Biest bevond zich het pachtgoed van «Zingem» met den daar-

toe behoorenden kouter, verder ten Oosten de wijk «Zingem-Meirakker» met verscheidene bekende 

stukken bebouwbaar land. Het «Hof van Herlegem» met «schueren, stallinghen ende duyvekott» stond 

aan den Noordkant van den Dendermondschen heirweg aan den ingang van de Bilokestraat. Tot deze 

hofstede behoorden «0mtrent twelf bunderen land gelegen in de prochien van Oostakker ende Destel-
berghen». Ook rechts van den Dendermondschen heirweg had men talrijke perceelen bebouwden 

grond, onder meer den «Clopperakker». 

Het gehucht St. Amand was tot in de XVIe eeuw nog zeer weinig bevolkt. Benevens enkele woningen 

Van lands- en ambachtsleden trof men langs den Antwerpschen en Dendermondschen heirweg eenige 

herbergen of afspanningen aan. Rechts van den Antwerpschen heirweg, rechtover de Meerschstraat 

stond de afspanning «’t Rode Huys», die enkele jaren later «De Zwaen» werd genaamd. Bijna rechtover 

den St. Amandsheuvel stond de stede de «Witte Leeuw», reeds bouwvallig in de jaren 1590 en die, her-

opgebouwd, betiteld werd met den naam «'t Gulden Hooft». Enkele meter verder dan de plaats waar de 

staak van Negenmei stond had men de afspanning «De Fortune» en in de bocht van den Antwerpschen 

heirweg «De Potuyt». Ook langs den Dendermonschen heirweg stonden enkele bekende afspanningen. 

Juist buiten de Dendermondsche poort de afspanning «De drie Koningen», verderop het «Haesken» en 

«Den Henghele»>. Deze afspanning was reeds bekend in 1529. Ze bestaat heden ten dage nog. 

Verscheidene kaarten laten ons toe het uitzicht van den Antwerpsche heirweg rond de iaren 1730 te 

beschrijven. 

Rechts van den heirweg, daar waar eertijds de herberg «De Zwaen» stond, bevonden zich nu de herber-

gen «De Papegaai», «’t Gulden Hooft » en «De Fortune». Een weinig verder stond een molen. Aan den 

hoek gevormd door den Antwerpschen heirweg en de huidige schoolstraat lag een eigendom die ten 



deele nog bestaat: de herberg «De Ploeg». Was reeds bekend de afspanning «De Dubbele Arend» en op 

den hoek van de Achterstraat en Antwerpschen heirweg «Cleyn Cortryck», een herberg die te voren « 't 

Leeuwken» werd genoemd; een weinig verder dan de St. Amandsheuvel, altijd rechts van den heirweg 

stond de herberg «De Sterre» vroeger «De Fortune» genaamd. Links van den Antwerpschen heirweg aan 

den hoek van de Meerschstraat stond de herberg «De Halve Maene» daar nevens «Het Zonneke», de 

«Wapenen van Spaignie», het huis van Phillipus BENTHUYS, landmeter en geograaf. Verderop tegen-

over de huidige Schoolstraat «De Drie Koningen» en op den grond thans bebouwd door de afspanning 

«St. Amand» «De Scholle». Midden op den driehoek, gevormd door den Antwerpschen heirweg en de 

Meerschstraat, stonden er nog twee molens. 

Op de kaart van Deventer, de eerste bekende kaart opgemaakt rond de jaren vijftien honderd zestig, zijn 

benevens den Antwerpschen en Dendermondschen heirweg verscheidene veldwegen aangeduid, die 

meestal bekende straten geworden zijn. Geen enkel van deze wegen was gekasseid, zelfs niet de Ant-

werpsche- en Dendermondsche heirweg. Het is slechts onder het Oostenrijksch tijdperk dat de groote 

wegen gekasseid werden. 

In 1730 ontvingen 26 kinderen in de Kapel van St. Amandsberg het H. Doopsel; in 1740 telde men er 

33; in 1750: 32; in 1760: 34; in 1770: 30. Op 't einde der XVIIIe eeuw groeide de bevolking merkelijk 

aan. In 't jaar 1780 werden alhier 59 kinderen gedoopt en in 't jaar 1790: 76. Toen in 1847 St. Amands-

berg bepaald tot parochie werd ingericht telde St. Amandsberg nagenoeg 2.450 inwoners. 

OP GEESTELIJK GEBIED. 

Op geestelijk gebied vormde voor 1571 de gansche Oostakker met een deel der stad Gent, gelegen op 

den linker oever van de Leie, een parochie. De parochie van S’ Helig Kerst. De parochie stond op het 

grondgebied der stad Gent op de rechterzijde van de huidige veemarkt enkele meter achter de omhei-

ning en de kerk van St. Baafsabdij. De S' Helig Kerstkerk, die reeds in 1072 was ingewijd geworden, 

gansch hersteld werd op ’t einde der XVe eeuw, waaraan niet minder dan zeven priesters verbonden 

waren, werd terzelfder tijd als de abdij en het dorp Van St. Baafs afgebroken. Wat er van haar talrijke 

schatten geworden is weten wij niet. Alleen de doopvont is bewaard gebleven, en wordt ten toon gesteld 

in 't museum van St. Baafsabdij. Een nieuwe kerk werd gebouwd op de Muide, de thans bestaande Hei-

lig Kerstkerk. Wel bestond er te Oostakker en ook op het gehucht St. Amandsberg van oudsher een 

kapel alwaar het heilig misoffer werd opgedragen. De kapel, die in de huidige kom der gemeente 

Oostakker was opgericht, was den H. Laurentius toegewijd, die op het gehucht St. Amandsberg den H. 

Amandus.  

Het bestaan van een kapel op het gehucht St. 

Amandsberg is door verscheidene stukken 

bewezen. In een dichtstuk, dat dagteekent 

van 1366 en het leven beschrijft van den H. 

Amandus, vertelt de dichter Gillis De Wevel 

dat, na den dood van den H. Amandus de 

heuvel vanwaar de Heilige tot de bevolking 

gepredikt had een bidplaats werd. Op dezen 

heuvel werd «een cruce gheplant Gode thee-

ren» en nu, verzekert de dichter, leest men 

daar alle dagen mis. 

«Des wert die stede, si hu becant 
«Sinte Amantsberch ghenamt 
«Ende es nu een groote woeninghe 

«Behooren 't Sinte Baefs dats ware dinghen 
«Daer men alle daghe doet messe 
«Ende mede in der ghedenkenessen 
«Eenwaerf tsjaers predict men daer 
«Gode theeren ende Amande voorwaer. 

Wordt vervolgd 

 



EVEN OPFRISSEN! 
 

 
 

 

Drie Gouden Regels van de Opening 

 

- Pion in het centrum 

- Stukken ontwikkelen 

- Koning veilig 

 

 

Afkijken verplicht: kijk voor elke partij naar bovenstaand diagram. 

Let wel op wat je tegenstander kan doen. 

 



LESSEN BIJ MARCK 
 

 
 

Start van de les in het  nieuwe lokaal 

 

 
 

Oliebollen tijdens de pauze 

 

 



DAG VAN DE SPORTCLUB OP SCHOOL 

 

Bedankt Jack en Arthur, op deze momenten maak je propaganda voor het schaken en natuurlijk ook 
voor onze club. 

Deze foto is genomen door een juf op de dag van de sport, waar iedere leerling een shirt van zijn 
favoriete sport mocht aandoen. 

Vriendelijke groeten 

Rudy 

DOET GOED EN ZIE NIET OM 
 

Een warme ziel 

Een goed hart 

Die graag babbelt 

Een bezige natuur 

Alles in orde 

Doet goed en zie niet om 

Doet goed en zie niet om 

Vergeten de zorgen 

Vergeten de vraagtekens 

Kijk vooruit 

Het goede doende 

De hemel is hier 

De hemel wordt hier ver-

diend 

Doet goed en zie niet om 

God zij dank 

 

 

 

Herman Van de Wynkele 

Geraadsbergen 13-08-2018



GRAPPIGE BLUNDERS 
Hoewel schaakpartijen in competitieverband 
doorgaans een eerder serieus karakter heb-
ben komen er achter het bord toch ook vaak 
onbedoeld grappige momenten voor: Spelers 
die een ganse partij beter staan spelen om 
onverklaarbare redenen soms plots de enige 
nog verliezende zet. Anderen hebben meer 
geluk en weten in een verloren stelling nog 
onverwacht remise uit de brand te slepen. 
Hilarische ontsnappingen, tragische blunders 
en miraculeuze schwindels, ze komen allemaal 
geregeld voor, zelfs in de tornooipraktijk. In 
tegenstelling tot combinaties waar correctheid 
en elegantie primeert is de schaaktechnische 
schoonheid bij dergelijke blunders soms ver te 
zoeken. Echter, samen met de sfeer van het 
moment vormen deze grappige en onver-
wachte wendingen een typisch eigen genre 
binnen de schaakhumor. 

De vergeten dreiging 

We zijn begin februari 2007. In de zilveren 
toren competitie speelt de Geelse eerste 
ploeg op verplaatsing tegen de Borgerhout. 
Mijn tegenstander die zo'n tiental minuten te 
laat arriveert draagt een zwarte pet en plaatst 
zich meteen na het formele handschudden in 
z'n typsiche schaakhouding. Een schaakhou-
ding varieert natuurlijk van speler tot speler. 
In mijn tegenstander zijn geval betekent dat: 
het hoofd gesteund door beide handen, de 
handpalmen fungerend als oogkleppen en de 
vingers tegen elkaar als waren ze het verleng-
de van zijn pet. Die kijkt zeker niet verder dan 
de 4e rij, bedenk ik me nog. 

Cankja - Gorts 08.02.2007 

 
Zwart aan zet 

Wit speelde net 7. d5 en dreigt daarmee het 
paard op c6 te slaan. Goed, het paard staat 
aangevallen maar waar naartoe ? Zowel 7. ... 
Pb8 als 7. ... Pe7 zijn mogelijkheden. Ik begin 
nog wat te filosoferen over sterke en zwakke 
velden om te beslissen waar het paard nu 
precies heen moet. Uiteindelijk besluit ik om 
eerst toch maar te rokeren en speel ik 7. ... 0-
0?. Slechts luttele seconden later komt het 
besef: Verdoemme, het paard op c6 staat nog 
in. Mijn tegenstander, wiens typische houding 
nauwelijks gewijzigd is, denkt en denkt terwijl 
ik doe alsof ik naar de andere borden ga kij-
ken. Immers, mijn onvertrokken pokerface 
gaat het niet lang meer houden. Wanneer 
mijn tegenstander tot mijn grote verbazing 
vervolgt met 8. a3? springt het zwarte paard 
met 8. ... Pe7 wel erg enthousiast naar z'n 
bestemming. 

Eigenlijk nauwelijks te geloven dat zoiets ge-
beurt tussen spelers van elk ongeveer 1800 
ELO. Zwarts blunder is al te gek. Wits tegen-
blunder doet eveneens de wenkbrauwen fron-
sen. 

De achterwaartse zet 

We keren terug naar Hoboken 2008. In de 
nationale interclub competitie speelt Geel 1 
dat jaar met ambitie voor promotie. De geelse 
ploeg ter plaatse bestaat uit 1. Wim Luyckx, 2. 
Hanne Goossens, 3. mezelf en 4. Seppe Stroo. 
Het ambitieuze plan is om te winnen tegen 
Moretus met 4 - 0. 

Schuurbiers - Gorts 16.03.2008 

 
Zwart aan zet 

Wegdromend van een winnende combinatie 
speel ik 20. ... Txe3+? in het gedacht dat ik na 
een vervolg met De3+ het paard op d4 of de 



toren op g1 wel terugwin. De partij ver-
volgt 21. fxe3 Dxe3+ en na de achterwaartse 
sprong 22. Pe2 blijkt alles plots gedekt. 

Eigenlijk een mooi voorbeeld van hoe een 
Dubbele Aanval soms toch nog gepareerd kan 
worden. Immers 22. Pe2 combineert mooi de 
verdedigingsthemas weggaan, onderbreken 
en dekken. 

De symmetrische blunder 

Wat vaak vreemd is aan blunders is dat je ze, 
meestal slechts luttele seconden na het uit-
voeren van je zet, zelf ook wel gezien hebt. 
Soms heb je geluk en kom je er door onoplet-
tendheid van je tegenstander alsnog mee weg. 
Maar om meteen daarna weer dezelfde fout 
opnieuw te maken ? Zie wat er gebeurde tij-
dens het Open Brasschaat 2008. 

Gorts - Avontuur 22.08.2008 

 
Zwart aan zet 

Wit zit het uit te zweten want zwart heeft hier 
met 32. Ne3! inderdaad een winnende aftrek-
aanval. Echter zwart vervolgt met 32... Bh5?. 
Na zwarts tegenzet probeer ik te bekomen van 
de emotie: Vooral geen stommiteiten doen nu: 
De dame moet uit de 'vork' op e3. Zonder aar-
zelen speel ik 33. De4?. Oef, gered. Oh nee, 
niet nog eens. En inderdaad, wits laatste zet 
laat nu de symmetrische winstcombinatie met 
33. ... Pc3 ! toe. Zwart mist echter opnieuw 
met Th8? 

Hilarisch toch ? Een verdedigingspoging die 
meteen de symmetrische combinatie mogelijk 
maakt ... en er dan nog mee wegkomen ook ! 

De ingeving van het moment 

Eveneens typerend aan blunders is dat je net 
voor de fatale zet lang nadenkt over verschil-
lende alternatieven. Ondertussen tikt de tijd 

op de klok verder weg. En net wanneer je 
denkt te gaan zetten is daar dan plots die 
nieuwe mogelijkheid. Een zet die je nauwelijks 
onderzocht hebt en die je zonder nadenken 
speelt. Zulk een ingeving van het moment 
kostte mij onverwacht een punt in het club-
kampioenschap van Noorderwijk 2009. 

Gorts - Torfs 07.04.2009 

 
Wit aan zet 

Na zwarts laatste zet 23... Pf8 is wit spontaan 
in diep gepeins verzonken: 24. Dxd7 Txe1+ Kf2 
Pd7 word gewikt en gewogen tegenover 24. 
Txe8 Dxe8. Het vooruitzicht op een eindspel 
met een pion meer geeft wit weliswaar goede 
vooruitzichten maar zwart houd remisekansen 
als het paard de laatste witte pion kan elimi-
neren. Eerst de loper voor het paard ruilen 
zou beter zijn. Nog eens kijken, nog eens kij-
ken. Uiteindelijk speel ik 24. Rd1?Inderdaad, 
diep in gedachten verzonken ben ik 'vergeten' 
dat de witte dame instaat. Zowel tegenstan-
der Nico, als toeschouwer Loran kijken ge-
schokt naar het bord. Er rest niet meer 
dan 24. ... Dxg4 en de witte opgave volgt. 

Opmerkelijk aan deze blunder is dat in geen 
van de varianten die ik grondig bekeken had 
de witte dame eigenlijk in stond. Immers, na 
zowel 24. Dxd7 als 24. Txe8 is er geen vuiltje 
aan de lucht. 

Een bizarre wending 

Waar we onze eigen blunders verachten en 
verfoeien daar bieden de blunders van onze 
tegenstanders soms onverwachte tegenkan-
sen zelfs in een totaal verloren stelling. Zulk 
een bizarre wending gebeurde tijdens het 
clubkampioenschap van Geel 2010. 

Vanuit een veel te optimistische opening heb 
ik met de zwarte stukken de stelling na nau-
welijks een twintigtal zetten al danig in de 



prak gevaren. Wat overblijft is een stelling om 
op te geven en dat blijft niet onopgemerkt. 
Clubgenoten passeren één na één langs het 
bord: Sommigen gooien een verbaasde blik. 
Anderen lopen glimlachend verder. Een enkele 
proest het bijna uit bij het zien van de stelling. 

Tegenover mij zit Johan Verachtert, wrijvend 
door zijn kenmerkende baard en zeker van de 
overwinning. Terwijl ik aan zet ben en zoek 
naar onverhoopt mirakel gaat Johan alvast 
een extra dame halen. Even later staat de 
extra witte dame reeds te pronken naast het 
bord. En terwijl er in de wandelgangen schan-
de gesproken wordt dat ik de partij al lang had 
moeten opgeven gebeurt plots deze bizarre 
wending. 

Verachtert - Gorts 14.05.2010

 
Zwart aan zet 

Zwart dreigt elk moment mat te lopen en 
heeft niet anders dan 23... Rxd7. Echter in de 
emotie van het moment beschwindelt wit 
zichzelf met een incorrecte aftrekschaak 24. 
c7+? 24... Rxd5 en zwart neemt de leiding in 
het Geelse clubkampioenschap. 

Sven Gorts,   
(Geelse schaakclub) 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

 
 

 



 
 

 

 


