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Voorwoord
Beste schaakvrienden,

De tijd gaat snel, niet alleen op een schaakklok …

Intussen zijn we ons nieuwe lokaal stilaan gewoon aan het worden. Wat het verschaffen van
dranken betreft is het nog een beetje zoeken. Uiteraard vertrouwen we iedereen 100%,
maar om het voor ons wat overzichtelijk te houden hadden we toch graag dat iedereen die
iets neemt het opschrijft op het klaarliggende papiertje. By the way, om de winter door te
komen, zorgde Michel ook voor de mogelijkheid om een warm soepje te consumeren…

We missen, zoals in een café, wel een ruimte om achteraf wat na te praten bij een drankje,
zonder de schakers te storen die nog bezig zijn. Misschien moeten we de volgende
mogelijkheid eens uitproberen. Zoals we de laatste weken gedaan hebben, zetten we de
tafels klaar aan de kast. De cafetaria is vrij groot, zodat we eventueel aan de andere kant
(aan de ingang) een soort van “praattafel” kunnen voorzien, en ook enkele tafels om partijen
te analyseren. Mogelijk stoort dat de anderen niet.

Met de jeugdwerking zijn we heel bescheiden gestart, ook dat is nieuw voor ons en het blijft
in ’t begin ook wat zoeken naar de beste aanpak. Het is een experiment en we zien wel waar
we uitkomen.  Leden die ideeën hebben of willen helpen zijn altijd welkom!

De nadruk van de clubavonden ligt uiteraard op het clubkampioenschap, dat momenteel vrij
vlot verloopt. Toch willen we nog eens aandacht vragen voor het Hendrik Baelentoernooi,
dat eigenlijk een echt “aanwezigheidstoernooi” is, voor spelers die heel regelmatig komen
schaken, en op een avond geen CK-partij hebben. Ook voor het HB-toernooi kan er
eventueel op voorhand afgesproken worden. Het geeft bovendien de gelegenheid om
spelers van Reeks A en reeks B eens tegen mekaar te laten spelen.

Lucas
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Onze kijk op de praktijk
Vers van de pers, een eigen inkijk in de partij van Stijn en Leo uit de recentste ronde van het
clubkampioenschap.

Partij: Stijn Dierckx - Leo Stoops (CK, 25/10/2022)

1. d4

De eerste keer dat ik 1. d4 speel. Ik had een klein beetje voorbereiding gestoken in het
Colle-systeem, aangezien ik geen tijd en energie had om 1. e4 openingen deftig voor te
bereiden.

1. … Pf6 2. Pf3 d5 3. e3 Pc6

Een eerste onnauwkeurigheid van de tegenstander. 3... e6 of 3... c5 zijn beter.

4. c3

Verder met het Colle-systeem.

4. … Lg4 (diagram)

Ietwat verrassend, maar het ondermijnt op termijn wel heel wat van mijn plannen, i.e. Ld3
en in de toekomst e4-push.
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5. Pbd2

Een zet die ook vaak aan bod komt in Colle, dus waarom niet om het paard extra te
verdedigen.

5. … e5

De bedoeling was duidelijk. Pushen met e5, en misbruik maken van de pin op de dame.

6. h3

Beste zet! 6.dxe5 Pxe5 Leek me (terecht) gevaarlijk, aangezien het paard dan mee in de
aanval komt.

6. … Lxf3 7. Pxf3 e4 8. Pe5

Nog steeds de beste lijn!

8. … Pxe5 9. dxe5 Pg8 (diagram)

Hier heeft de tegenstander lang nagedacht, en hij had eerst 9... Pd7 genoteerd, maar is
van gedacht veranderd. De computer geeft toch licht voorkeur aan d7 voor het paard.

10. Db3

Weer de beste zet!

In heel dit verhaal is de pion op e5 relatief zwak, en heeft zwart stevig grip op het centrum.
De bedoeling is dus om daar iets aan te doen, met c4 (gedekt door de loper) en de dame.
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10. … Tb8 11. c4 Pe7 12. cxd5 Pxd5

Hier heb ik verschillende mogelijkheden bekeken, waaronder ook Bc4, met een aanval op f7
tot potentieel gevolg. Maar …

13. Da4+?

Leek een goede zet, maar de computer vindt van niet, al blijft het voordeel sterk voor wit.
13. Lc4 c6 (enige optie) 14. 0-0 b5 15. Le2 had ik waarschijnlijk niet gevonden.
(15. Lxd5 Dxd5 16. Dxd5 cxd5 17. Td1 is nog steeds voordeel voor wit)

13. … c6!?

Een van de pionnen nemen was zeer gevaarlijk, want met Bb4 (gedekt door het paard) ligt
er gevaar op de loer!

Ik heb lang getwijfeld tussen Bd2 en a3 om dit te voorkomen, maar ik koos de slechtere
optie (al blijft het voordeel in principe voor wit).

14. Ld2? (diagram)

14. … Db6

Deze tussenzet had ik gemist, waardoor Bd2 niet zo goed lijkt te werken als gehoopt.
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15. b3??

15. 0-0-0 laat Lb4 ook toe, maar het voordeel blijft stevig voor wit bij goed spel. 15.
Dxe4 Dxb2 16. Tb1 Dxa2 17. Lc4 had ik gemist in mijn berekening!

15. … Lb4

Doordat Lb4 alsnog kon komen, begon het toch spannend te worden in de zwarte aanval.

16. Td1?? (diagram)

Leek goed als extra verdediging op de loper, maar is een blunder. Gelukkig zag de
tegenstander het dodelijke paardoffer Nxe3 niet!

16. … Pc3?? 17. Lc3 Lxc3+ 18. Ke2 Db5+ 19. Dxb5 cxb5 20. Td5

Leek wel ok, maar de computer weet uiteraard beter. (20. g4 Ke7 21. Lg2 Thd8 22.
Lxe4 Lxe5 23. Lc1 Ld6 24. g5 b6 25. Ld3 b4 26. Tcg1 Tbc8)

20. … Td8 21. Txd8+ Kxd8 22. Kd1 Lxe5 23. Lxb5 Ke7 24. Ke2 Tc8 25. Td1
Tc2+ 26. Td2 Txd2+ 27. Kxd2 (=)

Hier stelde ik remise voor, en de computer geeft mij absoluut gelijk. Na even denken zei de
tegenstander "ik ga toch nog even door, hopelijk krijg ik hier geen spijt van" (wat laat blijken
dat hij toch onder de indruk was van de partij tot nu toe)...

27. … a6

...maar ik was degene die snel spijt zou krijgen…
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28. Lc6??

Hah! Een gratis pion!

Alleen was ik klaarblijkelijk even vergeten dat pionnen diagonaal slaan, en ik dus mijn loper
gewoon gratis en voor niets blunder.

28. … bxc6 (diagram)

Ik speelde nog even door... Goed wetende dat de tegenstander meer dan ervaren genoeg is
om dit eindspel uit te spelen (er was ook nog meer dan genoeg tijd op de klok), al weet je
natuurlijk nooit. Maar tevergeefs.

Zonde, want over 't algemeen een zeer degelijke partij, en dat tegen de sterkste
tegenstander uit de groep! Zeker een om te onthouden en uit te leren!

Stijn
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Probleemrubriek
Eerst geven we de oplossingen van de september-opgaven.

1. 2# Ignaas
Vandemeuleboucke

2. 2# Ignaas
Vandemeuleboucke

3. 2# Ignaas
Vandemeuleboucke

(5+1) (5+2) (6+4)

Nr 1:
1. Pf8 Er is geen dreiging en dan noemen we dat “tempo”. Bij een correct probleem zijn alle
zwarte zetten dan een verzwakking van de zwarte stelling met mat als gevolg.

1…KxPd6 2. Dc5 mat.
1…Kd8   2. Dd7 mat.
1…Kf6   2. Dg5 mat.
1…KxPf8 2. De8 mat.

Opnieuw een stervlucht van de witte koning.

Nr 2:
1. Pf3! Toch wel een verrassende sleutelzet, waarbij de twee witte torens en ook het
paard geofferd worden! En weer een tempozet als sleutelzet.

1…Kd3   2. Db3 mat.
1…KxTf2 2. Dg1 mat.
1…KxTf4 2. Dg5 mat.
1…exPf3 2. T2xf3 mat.

Deze maal een Y-vlucht van de zwarte koning.
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Nr 3:
1. Le3 met de dubbele dreiging 2. Df4 mat, of 2. Tf4 mat.

1…LxPd4 2. Df4 mat. (de dreiging)
1…Le5   2. DxLe5 of TxLf5 mat.
1…LxTg5 2. Dxe6 mat.
1…exd5  2. Df4 mat. (Opnieuw de dreiging)

Zoals Jurgen schrijft: “Van een letterprobleem mag je natuurlijk niet al te veel verwachten”

Om de vorm van een letter te bereiken moet een componist vaak concessies doen. Hier zijn
dat de dreiging die in de varianten tweemaal terugkomt als matzet. En ook de tweevoudige
matzet na 1…Le5.

Tot mijn blijdschap heeft Stijn Dierckx het aantal oplossers op drie gebracht. Volhouden
Stijn. Elke oplossing die je vindt geeft een voldoening die vergelijkbaar is met een mooie
partij spelen. Zowel Stijn als Lucas noteerden de oplossing van nummers 1en 2 perfect.
Enkel Jurgen vond de derde opgave, maar dat was dan ook al geen miniatuurtje.

Het aantal miniatuur-tweezetten dat Ignaas componeerde is niet zo groot (veel is al vroeger
door andere componisten getoond en je mag natuurlijk niet in herhaling vallen. Plagiaat is
een zware zonde).

Maar toch nog een nieuwe oogst.

1. 2# Ignaas
Vandemeuleboucke

2. 2# Ignaas
Vandemeuleboucke

3. 2# Ignaas
Vandemeuleboucke

(5+1) (5+2) (5+2)
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James Altucher is een Amerikaanse schaakspeler die na een pauze van 25 jaar het spelen
hervat heeft en zijn vroegere niveau terug probeert te bereiken.

In New in Chess vond ik bijgaande bizarre stelling van hem. Liefst twee witte en twee zwarte
dames, vier witte en vier zwarte lopers. Volk genoeg.

Maar de opgave luidt: MAT IN ÉÉN ZET

Ondanks al die zware stukken is er toch slechts 1 oplossing.

Wie vindt ze.

Mail uw oplossing naar edward.stoffelen@skynet .be

Ward Stoffelen
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Schaakkamp

In het kader van de vakantiewerking voor jongeren van de gemeente Schilde, organiseerden
we eind augustus het jaarlijkse schaakkamp. Wegens de verschillen in leeftijd en niveau van
schaakkennis is dat geen eenvoudige opgave. Het blijft altijd een evenwichtsoefening tussen
veel schaken, maar toch ook wel een en ander bijleren. Dit jaar was het een goede groep, en
dat maakt het wel een pak gemakkelijker. Bovendien kon ik de eerste dag rekenen op de
steun van Jurgen, en de volgende dagen kwamen Willy en Madeleine helpen.  Zonder hun
gewaardeerde hulp zou het een bijna onmogelijke opdracht zijn!

Hierbij enkele sfeerfoto’s…
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Lucas
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Eindspelrubriek
EEN EENZAME LOPER IN GEVECHT MET VIER PAARDEN

De Oekraïner Sergej Didoech is in het wereldje van de eindspelstudiecomponisten een
hoogvlieger.

Vandaag nemen we een van creaties onder de loep.

Sergej Didoech Jubileumtornooi Tarasjoek-50   2018 Speciale Eervolle Vermelding.

(7+7)  Wit aan zet wint
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1. Ph5+ Kxg6 2. Dc2+!! DxDc2 3. Ld3+ KxPh5 4. LxDc2 Pe7+ 5. Kd7 Pd5 6.
a8=D Pb6+ 7. Ke6 PxDa8 8. Kf5 e2 9. Le4 e1=P 10. Ld5 c2 11. Lc4 c1=P
12. Lb5 Pc7 13. La4 Pf3 14. Ld1 Pe2 15. LxPe2 Pe6 16. LxPf3 mat.

En nu de volledige oplossing met varianten, diagrammen en wat commentaar.

1. Ph5+ Kxg6 (diagram)

2. Dc2+!! offert de dame maar wel op het veld c2 om de zwarte dame weg te lokken van
pion a7.

2… DxDc2 3. Ld3=! “An offer you can’t refuse”?? Inderdaad een offer dat zwart noopt tot
nadenken.

3… DxLd3 4. Pf4+ Kf6 5. PxDd3 waarop a8=D volgt.

3… Kg5 4. LxDc2 Pe7+ 5. Kd7 e2 (of 5… Pd5 6. Pf4 enz.) 6. a8=D e1=D
(diagram)
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Nu is wit eerst aan zet om schaak te geven. 7. Da5+ Kg4 8. Db4+ Kf3 (of 8…KxPh5 9.
Dh4 mat!) 9. Df4+ Kg2 10. De4+ Kg1 11. Dh4 en dreigt mat in drie zetten.

Beide voortzettingen zijn dus niet goed. Daarom dus 3… KxPh5

4. LxDc2 dreigt 5. a8=D (diagram)
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4… Pe7+

Te overwegen was ook 4… e2 5. a8=D e1=D maar 6. Df3+ Kg5 leidt tot 7. Df5 mat!

5. Kd7 (en niet 5. Kb7? wegens 5…e2 6. a8=D e1=D met gelijke stand)

5… Pd5! (5…e2 6. a8=D e1=D 7. Df3+ en wit geeft mat in twee zetten 7…Kg5 8. Df4+
Kh5 9. Dh4 mat)

6. a8=D Pb6+ 7. Ke6 PxDa8 De dame is een kort leven beschoren.
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8. Kf5 en om die stelling te bereiken werd de dame geofferd. De zwarte koning is nu
opgesloten. Maar zwart heeft tegenspel.

8…e2

9. Le4 dreigt 10. Lf3 mat.

9…e1=P! 10. Ld5! en nu dreigt 11. Lc4 en 12. Le2 mat. Maar niet 10. Lc6? Pc7!
enz.

10…c2 op 10…Pb6 volgt 11. Lc6! met matdreiging op e8.
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11. Lc4 dreigt 12. Le2 mat. En niet 11. Lc6? wegens 11…Pc7 en veld e8 is gedekt.

11…c1=P! dekt veld e2.

12. Lb5 en nu dreigt 13. Le8 en mat volgt. Daarom 12. Pc7!

Op 12…Pf7 volgt toch 13. Le8 en 14. LxPf7 mat;

13. La4! en nu dreigt 14. Ld1+ enz.

Nog een laatste diagram

En het onvermijdelijke volgt.

13…Pf3 14. Ld1 Pe2 15. LxPe2 ~ 16. LxPf3 mat.

Ward Stoffelen
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Blitztoernooi 2022
Op 6 september, na de Algemene Vergadering werd het jaarlijkse blitz-toernooi gespeeld.

Er namen 14 spelers deel. De klokken werden ingesteld op 3 min. met 2 sec. extra per zet.

Dat bleek achteraf voor velen toch wat te weinig tijd. We onthouden dat voor volgend jaar!

Het volledige resultaat verscheen reeds op de website, maar toch nog even vermelden dat
Marc Moors knap won met 7,5 uit 9, onze nieuwkomer Raf werd 2 de met 6.5 en Jurgen 3 de
met 6.

Lucas
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Over een ouder brief en jonge schakers, of:

DE LINK TUSSEN EEN OUDE BRIEF, DE DUBIEUZE KEUZE VOOR DE BELGISCHE DEELNEMER

…………AAN HET WERELDKAMPIOENSCHAP JEUGDSCHAKEN IN 1961 IN DEN HAAG, ............

………….BERNARD DE BRUYCKER, COEN ZUIDEMA EN BORIS SPASSKY ..............

Kort geleden vond ik in een lang dicht gebleven doos, nog afkomstig uit mijn ouderlijk huis,
een oude brief. Deze was geschreven door Hendrik Baelen, die op verzoek van de
schaakclub DD van mijn vader en broer  in juli 1961 bij ons logeerde. Hij was de leider van
Belgische jeugdschakers die een internationaal teamtoernooi hadden in Den Haag. Een
maand later zou hij terug komen om aanwezig te zijn bij het Wereldkampioenschap
Jeugdschaken dat ook in Den Haag werd gehouden. In de brief schreef hij echter dat hij er
toch maar vanaf zag, omdat hij vermoedde een ‘jeugdlijder’ te worden, gezien de prestaties
het jaar daarvóór van een zekere ‘Wostyn’, een voor ons onbekende naam. Hij benadrukte
zijn hachelijke taak met de memorabele woorden: ‘Bij het vorig landentoernooi liep ik al rond
als een martelaar, omdat de jongens zo slecht speelden.’ Het glas was duidelijk half leeg voor
deze teleurgestelde coach. De jongens zullen echt hun best hebben gedaan, maar de
anderen waren gewoon beter, kan je als buitenstaander constateren.

Het lijkt mij niet voor de hand liggen dat een jeugdleider zijn pupil in de steek laat, louter
omdat hij zich voor een verwachte zwakke prestatie gaat schamen. Hier moet meer achter
zitten, dacht ik, en ik ben e.e.a. gaan uitzoeken. En ja, er is een kans dat er heel iets anders
speelde, waar Hendrik moeite mee had. Ik lees op de website
www.belgianchesshistory.be/players onder de uitslagen van het kampioenschap 1961 een
notitie waarin staat dat het opmerkelijk was dat de Belgische Schaakbond niet de
jeugdkampioen van dat jaar, Bernard de Bruycker, maar Rik Wostyn, de winnaar in 1960, had
geselecteerd. (In 1959 deelden zij de eerste plaats.) De rechtvaardigheid gebiedt dat de
landskampioen naar het WK gaat, tenzij omstandigheden dit belemmeren. Dit laatste was
echter niet het geval (www.everybodywiki.com/Bernard de Bruycker). Hendrik zou het wel
eens geheel niet eens hebben kunnen zijn met de keuze van het bestuur van de schaakbond
en uit protest hebben geweigerd mee te gaan. Wellicht heeft hij dit niet rechtstreeks gezegd
en de op dat moment zwakke gezondheid van zijn echtgenote als argument voor zijn
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afzegging hebben aangewend. In de brief naar ons gezin refereerde hij namelijk aan haar
conditie in een andere alinea, die niet over schaken gaat.

Echter, gezien de directe wijze waarop hij zijn teleurstelling (lees: verontwaardiging) uit in de
brief over het bezwaar dat mijn vader had om mij als 14-jarige in mijn eentje met de trein de
grens over te laten gaan (Hendrik had mij uitgenodigd, omdat zijn kleindochter ook 14 was),
sluit voor mij niet uit dat hij het bestuur heeft laten weten het oneens te zijn met de
beslissing om niet De Bruycker maar Wostyn België te laten vertegenwoordigen. Kijkend
naar de uitslag van de wedstrijd kan ik niet nalaten te denken dat het niet begeleiden van de
jongeman tot een waarschijnlijk onbedoelde selffulfilling prophecy heeft geleid. Ik citeer: ‘Nu
zal Wostyn weer laatste of voorlaatste zijn’. Voor ik de uitslag onthul, vertel ik nog graag iets
opmerkelijks:

Toevallig was er, zo lees ik op www.schaaksite.nl om economische redenen aanvankelijk
geen begeleider voor de Nederlandse deelnemer Coen Zuidema. De pers had zich daar
negatief over uitgelaten, omdat diverse schakers wel begeleiders hadden meegenomen.
Vervolgens werd de schaakmeester Hans Bouwmeester benaderd, maar die had het verzoek
afgewezen, omdat hij zelf tevoren had aangeboden deze taak op zich te nemen, wat toen
werd weggewuifd. Vervolgens werd grootmeester Max Euwe ingeschakeld om Bouwmeester
over te halen het toch te doen. Gezien de leeftijd van de spelers, de grote druk en spanning
waar zij mee te maken krijgen, is een coach van groot belang. Het lijkt er op dat Rik Wostyn
die door het Belgische bestuur was voorgetrokken, werd afgewezen door Hendrik Baelen.
Wellicht zag deze in dat er een blokkade was die een goede relatie in de weg zou staan en
maakte hij liever plaats voor een begeleider zonder ballast, wat in het belang van de jongen
was. Hoe dan ook, Zuidema werd 4e, Wostyn 27ste; een Luxemburger redde hem van de
afgang om laatste te zijn. De prestatie van Wostyn zou wel eens  geleden kunnen hebben
onder de commotie die zijn uitverkiezing teweeg had gebracht in Belgische schaakkringen en
de extra druk hierdoor om goed te presteren. Zuidema en zijn coach waren in elk geval een
prima team: ze zijn hun leven lang goede vrienden gebleven.
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Links: Hendrik Baelen in zijn rol van jeugdleider bij de KBSB. Hier in St. Lievens College, Antwerpen, vóór 1962. Fotograaf

Anonymus. Archief L. Mooijman. Midden: In 2016 bestond de SBSS 60 jaar. Rechts: Spassky vierde in 2006 het 50-jarig jubileum

mee met een simultaanwedstrijd tegen de leden van de schaakclub die zijn naam draagt. (Geplaatst met toestemming SBSS)

Een aantal jaren eerder, in 1955, bij het WK Jeugdschaken in Antwerpen, werd Hendrik
Baelen, die het toernooi had georganiseerd,  min of meer de onofficiële begeleider van de
toen nog arme Rus Boris Spassky, die van hem een jas en een schaakbord kreeg. Daaruit is
ook een levenslange vriendschap voortgekomen. Bovendien is er een band ontstaan tussen
Spassky en de door Hendrik Baelen in 1956 opgerichte schaakclub in zijn in de buurt van
Antwerpen gelegen woonplaats Schilde (uit: www.schaakclub-schilde.be). De voorzitter van
Schaakkring Boris Spassky, de naam die Hendrik gaf aan de schaakclub, is zijn kleinzoon,
Lucas Jacobs. Een waar ‘familiebedrijf’ dus.

We mogen ervan uit gaan dat Bernard de Bruycker zeer teleurgesteld was niet te zijn
uitgezonden in 1961. Enige voldoening zou hij nu kunnen halen uit het feit dat hij in 2018
een plaats heeft gekregen in een onofficiële Top 30 van grootste schakers van België en dat
Rik Wostyn, die toch ook een mooie schaakloopbaan heeft gehad, slechts wordt genoemd in
een rijtje zonder nummering onder deze Top 30 (zie: Schaken-Brabo: De grootste
schaakbelg). In deze persoonlijke blog wordt hij ‘een levende legende’ genoemd en is, gezien
zijn schaakuitslagen, vooral gekozen om zijn andere verdiensten voor de schaakwereld. De
eerlijkheid gebiedt te vermelden dat op de FIDE Rating List Wostyn hoger staat dan De
Bruyker: respectievelijk op 2250 en 2182 (http://ratings.fide.com).

Bovenstaand verhaal laat weer eens zien dat onrechtvaardig genomen beslissingen leiden
tot tweespalt en dat sport verbroedert. Dat laatste gold ook voor de families Baelen en
Mooijman. In 1962 heb ik dan toch als 15-jarige in m’n eentje de trein naar Antwerpen
genomen en heb gelogeerd bij Hendrik Baelen en zijn echtgenote; diezelfde zomer was
Hendrik nogmaals voor een schaaktoernooi bij ons. Het jaar daarop verbleef ik bij het gezin
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Jacobs-Baelen, mijn ouders bij het echtpaar Baelen en ging kleindochter Arlette mee naar
Den Haag.

Hollanders, en ik zeg niet Nederlanders, omdat het hier voornamelijk de westerlingen
betreft, worden door Belgen gezien als erg direct; zij zien het soms als onbeleefd. Zij zijn
indirect, maar Hendrik Baelen toonde aan dat de uitzondering de regel bevestigt. Deze Belg
was, net als zijn kleindochter Arlette en achterkleindochter, de van zowel Belgische als
Nederlandse media bekende, lieftallige Evi Hanssen, zo direct als wij thuis. Wellicht dat het
daarom gelijk klikte tussen ons. Wij vonden hem zeer innemend.

Met zijn grote  schaakhart won hij de vriendschap van vele schakers, waaronder een
18-jarige Rus die in 1955 junior wereldkampioen schaken werd in Antwerpen, vlak daarna
grootmeester werd en in 1969 het senior wereldkampioenschap  in Moscow won. Weliswaar
moest Boris Spassky in Reykjavik in 1972 de titel overdragen aan Bobby Fischer (op het
moment dat ik dit schrijf is het precies 50 jaar geleden dat de beslissende partij zou
beginnen), maar hij is een legende geworden, omdat deze extra spannende confrontatie
vanwege de Koude Oorlog de erenaam heeft gekregen van Match of the Century. Wat een
geweldige compensatie voor de coach van het Belgische jeugdteam. Het was uiteindelijk een
Rus die de ultieme droom van de Belg Hendrik Baelen deed uitkomen.

Door de huidige barre strijd tussen Rusland en Oekraïne zijn de banden tussen Rusland en
het Westen verbroken, ook op het kunstzinnige, culturele en sportieve vlak. Ik hoop dat de
kleine schaakclub in België die op vriendschappelijke gronden de naam kreeg van een groot
Russisch schaker, deze naam met ere kan blijven dragen.

Loes Mooijman

Noordwijk, 31 augustus 2022

(Foto’s hiernaast: Hendrik Baelen in 1963 door Loes Mooijman; de jonge Boris Spassky uit Startpage Afbeeldingen; Schaakstukken: idem)

***

Deze column draag ik op aan Arlette, Rita en Luc Jacobs ter herinnering aan hun bompa Hendrik Baelen.

Tevens is dit een hommage aan mijn broer Theo voor 20 jaar schaakcolumns. In ‘Schaakpleegvader’

(2-11-2019) geeft ook hij een grappig citaat van onze Belgische logé. Zie svpromotie.nl of schaaksite.nl
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FTX Crypto Cup in Miami
Van 15 tot 21 augustus vond de FTX Crypto Cup plaats, een rapidtoernooi dat deel uitmaakt
van de online Meltwater Chess Tour. Organisator Chess24 had voor de gelegenheid alle
spelers samengebracht in het Eden Roc hotel in Miami, waar de wedstrijden nog steeds op
de computer gespeeld werden maar dan wel met iedereen in dezelfde ruimte.
Ongebruikelijk maar nog veel ongebruikelijker was het feit dat ik me ook in diezelfde ruimte
bevond.

Chess24 liet immers publiek toe tijdens de laatste twee dagen van het evenement en
organiseerde allerlei randactiviteiten voor de toeschouwers. Ik had de hele zomer vrijaf en
dus ook tijd om een vakantie naar de Verenigde Staten in te plannen.

Dat klinkt nogal gek maar om te beginnen is het helemaal geen straf om een week in Miami
door te brengen. In de dagen voor en na het tornooi had ik alle tijd om Ocean Drive te
verkennen, de art-deco architectuur te bekijken en cocktails op het strand te drinken. Dat
alleen maakt al een leuke vakantie maar laten we het vooral verder over het schaken
hebben.

Vanaf vrijdagmiddag kon ik met mijn weekendticket inchecken in het hotel waar de FTX
Crypto Cup georganiseerd werd. Dat bleek de start te zijn van een hele reeks toffe
ervaringen en onvergetelijke momenten. Een eerste voorbeeld: amper een uur in het hotel
stond ik nietsvermoedend te wachten op de lift en toen de deuren openden, stond Magnus
Carlsen daar in sportkledij, duidelijk op weg naar de fitnessruimte. De wereldkampioen en ik,
een verschil van 1000 elopunten, samen 18 verdiepingen naar beneden waarna ik toch
ietwat onder de indruk mijn weg vervolgde richting zwembad.

Zaterdagochtend begonnen de officiële activiteiten in de tuin van het hotel met een
informele blitzsessie tegen een aantal IMs en GMs die bij de organisatie betrokken waren. Zo
heb ik bijvoorbeeld een vlotte nederlaag behaald tegen Alejandro Ramirez, bekend als
analist op YouTube en sporadisch secondant van Fabiano Caruana. Even later sprak een
medebezoeker me aan om me te feliciteren met mijn 1.e4 cursus op Chessable, hij vond
mijn theorie werkelijk heel duidelijk. Ik heb die persoon uiteraard bedankt maar toch ook
even gevraagd wie hij dacht dat ik was. Hij verwarde me met Jon-Ludwig Hammer, een
Noorse grootmeester. Enkele stafleden van Chess24 hadden die korte conversatie
opgevangen en beaamden dat er inderdaad een zekere gelijkenis was, al zie ik ze zelf niet
helemaal. Eender wat, gedurende de rest van het weekend was ik de Hammer from Belgium.
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In de namiddag kende de Crypto Cup zijn vervolg. De organisatie had een vergaderruimte
omgetoverd tot e-sportsarena met verlichting, decors, computers en een heleboel camera’s
om de live uitzendingen op YouTube en Noorse televisie te verzorgen. Een honderdtal
toeschouwers nam plaats achteraan en kon de partijen volgen op grote schermen. In de
gang buiten stonden een aantal borden opgesteld waarop diezelfde toeschouwers
vrijblijvend kon schaken en ook de interviews met spelers en publiek vonden er plaats -
enkele dagen eerder had Hans Niemann er zijn intussen fameuze uitspraak ‘The chess
speaks for itself’ gedaan. De gemoedelijke sfeer tussen organisatie en publiek creëerde een
gezellige omgeving en iedereen raakte al snel aan de praat met elkaar. Diezelfde namiddag
speelde onder andere Tania Sachdev, WGM uit India en reporter voor Chess24, simultaan
tegen het publiek en was er gelegenheid om foto’s te nemen met enkele spelers. Ik kon het
toen nog niet vermoeden maar mijn onschuldige selfie met Hans Niemann is achteraf gezien
een extra reden waarom de trip naar Miami de moeite waard was.
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Na afloop van de geplande activiteiten verliep de hele avond even gemoedelijk. Er werd een
blitztoernooi voor de overnachtende toeschouwers op poten gezet en nadien belandden we
met een groepje in de hotelbar waar we tussen pot en pint doorgeefschaak, een hilarische
variant, gespeeld hebben tegen Alejandro en zijn kompanen: “Hey Hammer, let’s have a
game!”.
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Zondag verliep grotendeels gelijk. De simultaan van de dag werd verzorgd door Ron  Henley,
een mij onbekende Amerikaanse GM maar daarom niet minder sterk. Na zijn 1.g3 en mijn
antwoord 1…d5 vervolgde de partij met 2.Lg2 e5 en 3.c4 waarmee hij me al meteen op
onbekend terrein dwong en vervolgens in de vernieling speelde. Terug aan de toernooizaal:
“Hey Hammer, can we do an interview with you?”. Dat was Sverre van de Noorse televisie. De
echte Jon-Ludwig Hammer was te gast in de studio in Oslo en ze vonden het wel grappig om
tegelijk een flash-interview met me te doen. Zodoende ben ik live op de Noorse televisie
geweest zonder de beelden zelf gezien te hebben. Het strafste maakten we later die middag
mee, na afloop van de laatste ronde van de Crypto Cup: spelers als Levon Aronian, Anish Giri
en Praggnanandhaa mengden zich onder het publiek en lieten zich uitdagen op het
schaakbord. Enkele dagen eerder in het vliegtuig naar Miami had ik nooit durven vermoeden
dat ik doorgeefschaak zou spelen tegen Levon of een dubbel-blitz zou spelen met hem tegen
Anish en Tania. Dat laatste was een heel leuke maar tegelijk ook intimiderende ervaring om
aan zet te komen in een gezelschap met ratings van pakweg 2750, 2400 en weer 2750.
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Zo eindigde een schaakweekend dat mijn verwachtingen ruim overtrof. Ik heb op enkele
dagen tijd nieuwe vrienden gemaakt, met wie ik nu nog in contact sta, informele partijtjes
gespeeld tegen grootmeesters of geluisterd naar verhalen van de mensen van Chess24. Dat
dit alles in een heel toegankelijke en gemoedelijke sfeer verliep, bovendien op een
fantastische locatie, maakte de hele reis uniek.

Maandag stond mijn laatste dag in Miami opnieuw in het teken van vakantie en strand. En
momenten die bijblijven. Want wie stond er plots zo’n 5 meter naast me ook in de oceaan
over de golven te springen en naar de horizon te staren… Magnus Carlsen!

Kristof
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Hoe slaagt Kristof er toch altijd in om met beroemde en beruchte schakers op de foto te
geraken!?

(foto  Guy Baete)
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