
Belgisch Kampioenschap 2009

Een dagelijks verslag door Luc Pattyn

Zaterdag 04-JUL-2009

Het BK2009 gaat dit jaar door in Namen. Er zijn 10 deelnemers in de gesloten reeks der

experten; en 154 deelnemers in de open reeks, aangevoerd door Pieter Claesen (2372),

Luc Henris (2294) en Kim Le Quang (2315). Vermits er maar een zestal inschrijvingen

waren voor de dames-reeks, werd deze niet georganizeerd en spelen alle dames mee in

de open reeks.

We spelen in de sporthal van Saint-Servais, een deelgemeente net buiten het centrum

van Namen. De zaal is prima, we zitten echt niet opeen gepakt, alleen de zon is iets te

actief naar mijn en veler mening.

De website cb2009 is al geruime tijd "beschikbaar", hij had tot vandaag echter weinig

inhoud; er was een inschrijvingenpagina (leeg), een reglementenpagina (leeg), een

nevenactiviteitenpagina (leeg), enz. O ja, wel alles in twee van onze landstalen, ik

bedoel Nederlands en Frans. De Duitssprekenden werden zelfs geen lege pagina's

gegund. Momenteel zijn de paringen en resultaten wel beschikbaar, de rest is nog steeds

leeg/vide.

http://www.namurechecs.net/cb2009


Wel mooi is dat bij aankomst iedereen een tweetalige brochure (Nl+Fr) kreeg over het

tornooi, met alle informatie die men al vruchteloos op de website gezocht had; het had

dus wel gekend he. Bovendien waren er toeristische brochures (Nl of Fr) en

stadsplannetjes beschikbaar, een aangename verrassing.

Over de experten ga ik niet schrijven, de schaakfabriek geeft hen ongetwijfeld alle

aandacht die ze verdienen. Mijn aandacht gaat naar de lagere regionen, zoals:

Carlo, met zijn internationale knalELO's vrij hoog in de deelnemerslijst, mocht met wit

tegen Karl De Smet, 1595 ELO, 72 jaar, club 244 (Brussel); ik heb enkel van de eerste

helft enkele stellingen gezien, en het leek mij heel gelijk, en traag, op te gaan.

Uiteindelijk is het ook remise geworden.

Ik heb tegen Jimmy Lafosse mogen spelen, 2014 ELO, 16 jaar, club 501 (CREC

Charleroi). Ik met wit, een klassiek damepion gedoe, dat hij vakkundig in bedwang hield.

Hij speelde zeer stevig, en nam quasi meteen het initiatief over en won zienderogen

terrein, voldoende om mij op zet 27 tot overgave te brengen. Het had echt geen zin nog

langer de hitte en de druk te trotseren, en de stad wenkte.

Zondag 05-JUL-2009

Carlo mag met zwart tegen Charlotte Schroër, 1471 ELO, 16 jaar, club 462 (Zottegem);

ik speel tegen Florent Gillot, 1354 ELO, 11 jaar, club 902 (Basse-Sambre Auvelais)..Ik



hoop dat hij een beetje stilzit, teveel wiebelen en rondlopen werkt soms wel en soms

niet op mijn zenuwen.

Snelbericht: Carlo terug remise, Luc wint na een lange harde strijd, dus beide 1 uit 2.

Details volgen later.

De beloofde details:

Van Carlo's partij kan ik helaas weinig meer vertellen dan dat hij zeker niet slechter

stond, en een pion wist te winnen; maar het volle punt zag hij niet liggen.

Mijn eigen partij werd een zwaarbevochten Engels, beginnend met 1. c4 g6 2. Pc3 Pf6;

na zeven zetten stond alles symmetrisch, met witte stukken Lg2, Pf3, Pc3 en zwart

navenant, en dit zonder pionnen in het centrum. Wit speelde Te1 met de intentie e4; ik

had net het hoofdstuk over open lijnen herlezen in Nimzowitch' Systeem en besloot de

damevleugel meteen open te breken. Op de a- en c-lijn verdwenen de pionnen,

waardoor b4 en b5 verweesd en verzwakt achterbleven, en voor beiden het spelverloop

zouden bepalen. Omdat wit zijn Te1 naar de c-lijn haalde had hij uiteindelijk een tempo

verloren; en zo stond het na 17 zetten nog steeds volledig symmetrisch, maar met een

tempo voorsprong kon ik het verdere verloop bepalen. Ik koos voor positionele

complicaties, met dreigingen langs alle kanten (a-lijn, c-lijn, en een eventuele

centrumdoorbraak), slaagde erin hem het loperpaar te ontfutselen wat mij meestal

weinig interesseert maar ik kreeg er een gedekte vrijpion mee en dat kunt ge toch niet

weigeren; even later kon ik aansturen op een kwasi totale afruil waarbij ik dan ook nog



een pionnetje won. Met D+L+5 tegen D+P+4 ging het daarna vlot de goede richting uit,

en toen hij een ultieme poging deed in de richting van eeuwig schaak kreeg hij een mat-

in-3 aangesmeerd. Bijna vijf uur gespeeld, de hitte gelukkiglijk even getemperd door

een flinke regenbui, en nu op een 50% score. De namiddag was geslaagd.

Zowat elke avond worden extra activiteiten georganizeerd. Zondagavond ging het een

tornooitje zijn van zeven ronden chess 960, dat is het Bobby Fischer concept waarbij de

beginstelling random bepaald wordt, uiteraard wel gelijk voor wit en zwart. Er deden 15

spelers mee, ikzelf was daar niet bij, samen met enkele vrienden heb ik Namen verkend;

het moet niet altijd schaak zijn he. En Carlo, die een weekendje kasteelheer was, is

terug huiswaarts gespoord; de dappere man gaat in de week dagelijks op- en af treinen.

Ik weet nu al dat hij heel blij zal zijn als het vrijdag wordt, en hij terug in zijn kasteel zit.

Voor maandag staan op het programma:

Carlo tegen Jean-Claude Montagne, 1739 ELO, 63 jaar, club 514 (Fontaine l'Eveque);

Luc tegen Wim Maurissen, 1914 ELO, 30 jaar, club 725 (SKME77 Vlijtingen)

Maandag 06-JUL-2009

De temperaturen zijn lichtjes gedaald, niemand klaagt hierover. En we hebben hoog

bezoek: den Alain loopt hier rond, als toerist.

17u00 en mijn partij zit er al op; alweer een bizarre variant van mijn damepion opening;

eerst ruil ik nodeloos een loper af, wat mij niet helpt, zwart wel; daarna rokeer ik lang,

http://en.wikipedia.org/wiki/Chess960


vooral omdat mijn witte loper eigenlijk niet buiten geraakt en ik de koningsvleugel wil

opspelen, en dan blijkt zwart ook lang te rokeren. Hij manoeuvreert zijn paarden beter

dan ik, ik overzie een doorschuivend pionnetje, en daar gaat een kwaliteit. De zwarte

dame is op bezoek, de torens zullen weldra volgen. Doek.

Carlo is nog bezig, hij heeft een stuk meer, voor 2 pionnen. Maar de stelling is

ingewikkeld en zijn stukken staan m.i. niet goed. Zeer benieuwd hoe dat gaat aflopen. Ik

heb vandaag een "ïnternationale boekhandel" gevonden die zowaar De Standaard in

voorraad heeft, dus ik hou me even in stilte bezig en hoop het verder verloop nog te

kunnen melden...

21u00 en alle partijen zijn al lang gedaan. Carlo heeft zijn materiële voorsprong terug

ingeleverd, en moest uiteindelijk, naar eigen zeggen, nog krabbelen om remise te

houden. Als dat morgen nog eens gebeurt, mogen we spreken van CDS (Chronical Draw

Syndrome, ook wel eens Eddy's Disease genoemd), hetgeen enkel opgelost kan worden

met veel geduld, doorspoelen, en peptalk. Aangezien ik verwacht dat hij morgen gans

toevallig via Mortsel Centrum zal passeren moogt ge u al gereed zetten om de eerste

zorgen toe te dienen.

Programma voor morgen:

Carlo (met zwart) tegen Alain Tossens, 1793F/1744B ELO, 43 jaar, club 952 (Waver)

Luc (met zwart) tegen Niels Houben, 1422 ELO, 17 jaar, club 727 (Philidor Genk)

ik hoop dat daarna zowel CDS/ED als het zwitsers jojo-effect uitgewerkt zullen zijn...

O ja, om 18u30 is er ook nog BBQ.



A demain.

Dinsdag 07-JUL-2009

Snelbericht: de vreugde kan hier niet op, allebei gewonnen. Carlo is van zijn CDS/ED

spook verlost en heeft nu 2.5/4, en ik sta terug op de helft.

Vooreerst danken we de bezoekers: Lino was hier, en Alain was hier alweer (hij zag er

minder uitgeslapen uit dan gisteren, weet gij hier iets van, Heidi?). O ja, ook bedankt

voor alle groeten.

Dan nu enige schaaktechnische info: Carlo's tegenstander koos voor een Weense

opening, speelde het nogal scherp, maar volgens Alain niet al te exact. Na 19 zetten had

wit een ingesloten loper, en door (eindelijk) te rokeren verloor hij een pion. In alle

diagrammen zit de SKOGspeler onderaan en is hij aan zet.



Daarna ging het snel bergaf en na 25 zetten was het gedaan. The spell is broken. Oef.

Mijn tegenstander opende d4 en dan stuur ik aan op Nimzo-Indisch. Op de negende zet

speelde hij e4, dwong mij omzeggens tot e5, en vanaf dan was het pure Pirc. Dat vond

ik ook al niet erg, vroeger speelde ik dat heel frekwent. Weldra had ik paarden op f4 en

g4, een witte loper op d7 en een dame die klaarstond om de zaak af te maken; terwijl

de witte stukken hoofdzakelijk op de damevleugel stonden, achter een reeks opgerukte

pionnen. Op zet 15 had ik het vlot kunnen uitmaken door h2 eraf te keilen, raar maar

waar een offer en ik zag het niet.



Ik manoeuvreerde rustig verder en bleef de druk verhogen totdat de twee paarden niet
meer in te tomen waren; een toren aanvallen met Pf4-d3 terwijl er al mat dreigt met
D*h2, dan tweemaal knallen op f2 en het was uit. Ook in 25 zetten.

19u45: de BBQ is voorbij, viel best mee; een beetje aangebrand, dat hoort zo. Seffens is
er filmvertoning, "Quantum of Solace"; Carlo heeft helemaal; geen troost nodig na zijn
victorieuze dag, hij is huiswaarts.

Technische noot: mijn hotel ligt in de maasvallei, iets ten zuiden van Namen; mijn GPRS
modem heeft het daar wat moeilijk, het signaal is zogezegd redelijk goed, en hij stoeft
met 7.2Mbps maar het lijkt eerder op 7.2Kbps. Ditmaal heb ik mijn verslag in de
cafetaria van de sporthal gemaakt, hier is het echt 7.2Mbps, en dus kan er al eens een
beeldeke tussen.

Programma voor woensdag:
Carlo (met wit) tegen Yves Leroy, 1864 ELO, 37 jaar, club 952 (Waver)
Luc (met wit) tegen Daniel Oger, 1904F/1862B ELO, 64 jaar, club 901 (Namen)



Woensdag 08-JUL-2009

Snelbericht: Carlo is weer in zijn slechte gewoonte vervallen, terug remise (gegeven of
gekregen, dat weet ik nog niet, hij had eerst gedaan en was snel weg). Ikzelf heb een
stuk geofferd (P*f7), waarschijnlijk niet correct, maar er kwam toch minstens eeuwig
schaak uit, ik heb echter voortgespeeld, erg ingewikkeld eindspel (T+T+6 tegen
T+L+P+4), misschien wel beter, toch maar remise gegeven. Dus Carlo 3/5 en ik 2.5/5.
Uitleg volgt later, zoals gewoonlijk.

OK, uit een snel gefritzel blijkt Carlo's partij nogal tam te zijn geweest. In de stelling
hieronder volgt nog Pe3-c4 en P*Pc4 waarbij, denk ik, zwart remise voorstelde.

Ik heb niet echt recht van spreken maar ik denk dat ik met wit zou verderspelen, die d5
ziet er toch veel gezonder uit dan a5 en c5?

Niet echt goed geslapen deze nacht, voor de middag gaan wandelen in Dinant, met een
latente schele hoofdpijn, ik ben dus niet al te optimistisch voor mijn hernieuwde
ontmoeting met Daniel Oger (ik meen dat ik tegen hem gespeeld heb op een BK zo'n
twintig jaar geleden). Ook even de lokale Delhaize bezocht, amaai wat een
voorhistorisch gedrocht, alles oudbakken, schots en scheef, een broodsnijmachine van
voor de oorlog, aftandse rekken, echt ongezien. De tijd staat hier al heel lang stil.

Mijn partij verliep erg klassiek, maar zwart kende er minstens evenveel van, na verloop
van tijd kon zwart het ruimtelijk evenwicht herstellen en dreigde hij mij op te zadelen
met een geisoleerde d-pion, die snel daarna waarschijnlijk ook zou verloren gaan. De
isolatie gebeurde, het verloren gaan niet, vooral omdat zwart een soort repliek dacht
gezien te hebben. Dus deed ik rustig verder, eigenlijk al berustend bij en slechte afloop
wegens zwarte c-lijn, zwakke d-pion en geen initiatief. Maar dan kwam deze stelling op
het bord, net na een ietwat, volgens mij toch, ongelukkige Lb7-d5:



en wie me een beetje kent weet dan waar mijn aandacht naartoe gaat. Ik speel na heel
veel rekenwerk "üiteraard" P*f7 (ër op of eronder), met Pf3-e5 en Dg3 in de plannen, en
denkend dat zwart uiteindelijk g5 zal moeten spelen wat toch heel wat kansen moet
bieden. Fritz ziet meteen meerdere weerleggingen, o.a. met Tf8; zwart echter overschat
mijn L op d4 en voelt zich verplicht Le5 te spelen en af te ruilen. Met Dg6 en P*f7 en
P*h6 heb ik eeuwig schaak; ik heb nieuwe moed en speel verder, zwart verliest een
kwaliteit en ruilt de dames, er blijft T+T+6 tegen T+L+P+4, even later ruil ik de
centrumpionnen en staat er dit:

Ik heb nog een tiental minuten voor 4 zetten maar ben eigenlijk murw gespeeld, doe b3
en stel remise voor, wat zwart meteen aanvaardt. Fritz weet het niet goed, omstaanders
zien heel wat kansen voor wit, ik zie ook heel wat risico's. Ik ben tevreden met een
halfje (mijn eerste resultaat met wit), het tornooi is halfweg voorbij en ik sta op 50%.
Nog enkele dagen knokken en het kan nog mooi worden. In de laatste 30% geklasseerd
wil ik toch ongeveer de helft halen (maar wel liefst met winnen en desnoods verliezen, ik
mijd ED).

De menu van donderdag belooft twee ferme kluiven:



• Carlo (met zwart) tegen Willem Van Melkebeke, 1877F/1866B ELO, 17 jaar, club
462 (Zottegem), sterkstijgende veelspeler

• Luc (met zwart) tegen Ronny Willen, 1897F/1966B ELO, 48 jaar, club 703
(Eisden), sterkstijgende weinigspeler, en mijn derde Limburger

Donderdag 09-JUL-2009

Snelbericht: Carlo volhardt, alweer remise, en zonder veel moeite. Ik heb terecht
verloren na een erg boeiende partij. Later meer.

Vandaag geen uitgebreide partijbesprekingen: Carlo had na 14 rustige zetten enig
positioneel voordeel, maar in plaats van er iets mee te doen rokeerde hij, totaal
overbodig, en deed nog twee duistere zetten; toen werd remise overeengekomen. Foei.

Mijn partij was een gesloten Siciliaan; in plaats van te rokeren koos ik voor een
opstelling die enige potentiële dreigingen inhield, zowel op de koningsvleugel, als op de
damevleugel. Na heel lang rekenen, ik stond toen ruim een half uur achter, en de
dreigingen waren nog altijd niet meer dan potentieel, besloot ik er een paard aan te
spenderen, waarna de zaak helemaal openviel, elk één diagonaal domineerde, en ik twee
pionnen had voor het paard, met een mooie keten, terwijl wits pionnen verspreid waren.
Het eindspel was waarschijnlijk remise, maar bij gebrek aan tijd heb ik het beneden mijn
niveau gespeeld. Even na de tijdcontrole was het duidelijk uit.

Anekdote: gisterenavond, bij "thuiskomst", vond ik een verlaten wagen met alle lichten
aan op de parking; ik meld dit aan de receptie, alwaar men mij feestelijk dankt. Nu moet
ge weten dat ze bij het inchecken nooit gevraagd hebben naar nummerplaten, het is dus
kwasi uitgesloten dat ze met mijn bericht iets konden aanvangen. We zitten hier in
Walenland nietwaar. Al dient gezegd dat hier amper hanenvlaggen te zien zijn, ja één op
het gebouw van de Waalse regering uiteraard, ik kom daar enkele keren per dag langs,
maar voor de rest regelmatig een Belgische driekleur, en geen hanen.

Als zoethouder twee denkertjes:

1. herkent u het voorwerp op de foto? let op de details!

2. Voor de rekenaars:
op hoeveel verschillende manieren kan men 2€ gepast betalen, beschikkend over een
onbeperkte voorraad van de gangbare Euro-munten? Hint: neem er gerust een stukje
papier bij.



De affiche van vrijdag biedt:
• Carlo, die 3.5/6 staat, met wit tegen Geoffrey Guion, 1896F/1868B ELO, 20 jaar,

club 901 (Namen);
• Luc die 2.5/6 staat, met wit tegen Daniel Dejasse, 1541 ELO, 50 jaar, club 541

(Fontaine L'Eveque).

Uitsmijter: Carlo laat nu al weten dat hij morgen blij gaat zijn. Omdat het dan vrijdag is.
Kasteeldag.

Vrijdag 10-JUL-2009

Snelbericht: Carlo wint, ik haal remise. Wim Cools is heel even langsgeweest.

Zo, ik ben terug van een bezoek aan de kasteelheer en zijn entourage, lekker gegeten
hoog in de bergen van Lustin, en amper tijd gevonden voor enige analyze. Carlo speelde
een fantastische Samisch partij (zijn woorden, die ik graag beaam); eerst verspeelt hij
een kwaliteit, ge zoudt bijna denken met psychologisch opzet, want zijn tegenstander
ziet plots een aantal gevaren, waarvan een deel ook reëel. Wit bezet het centrum,
rokeert niet, valt aan langs a-, g- en h-lijn. Zwart plooit zicht terug, komt stilaan in
tijdsnood en minder goed te staan, en verliest enkele pionnen.

In de diagramstelling speelt wit koelbloedig 38. Lh3 om ongewenste bezoeksters buiten
te houden; even later herwint hij op zet 42 zijn kwaliteit, die hij op zet 49 terug offert
om de zwarte loper te verwijderen; even later gaan de dames de doos in, en blijft er L+4
tegen T wat zwart wijselijk opgeeft. 60 zetten, hoog niveau.

In mijn eigen partij verliep alles 20 zetten goed, ik had initiatief, belaagde een gepende
pion, en schiep allerhande problemen. Dan had ik een dipje, en alles kwam gelijk te
staan; even later verloor ik geheel onverwacht een pion, en zag het er niet meer zo goed
uit, behalve dat ik nog veel meer tijd had. Tegen beter weten in ruilde ik alle torens,
zodat er D+L+5 tegen D+L+6 bleef, met gelijke lopers. Ik meende nog winstkansen te
hebben, maar kort na de tijdscontrole gaf ik de zaak remise.

De stand is dus een ongelofelijke 4.5/7 voor Carlo (2 winst, 5 remise) en 3/7 voor mij (2
winst, 2 remise, 3 verlies).
Bericht aan Werner & Co: Carlo had zijn Duvel graag fris geserveerd gekregen nu
dinsdag rond 23u30.



Het programma van morgen ziet er zwaar uit:
• Carlo (met zwart) tegn Philippe Uhoda, 2117F/2126B ELO, 47 jaar, club 901

(Namen)
• Luc (met zwart) tegen Georges Marechal, 1924F/1753B ELO, 63 jaar, club 601

(CRELEL Luik)

Zaterdag 11-JUL-2009

Snelbericht: tweemaal nul.

Van Carlo's partij heb ik niet veel gezien, hij zat ver weg op bord 13, en het stond heel
gesloten en ingewikkeld; maar de boel is uiteindelijk ingestort.

Mijn partij begon minder goed, ik zat meteen in een Siciliaanse variant die ik minder
goed ken; wit ruilt echter enkele stukken en ik kom uit de problemen. Door enkele
krachtzetten herover ik het initiatief, win een pion en dreig allerlei. Na 30 zetten sta ik
waarschijnlijk gewonnen maar de vlag beslist er anders over. Mooie partij, spijtig genoeg
geen navenant resultaat.

Niet getreurd, we vieren, voor het eerst, de Vlaamse feestdag in Walenland!

Na diverse tekstuele hints hier een visuele hint:

De slotronde heeft dit in petto:
Carlo (met wit) tegen David Roos, 1790F/1920B ELO, 17 jaar, club 462 (Zottegem)
Luc (met wit) tegen Eric Bussola, 27 jaar, 1490 ELO, club 902 (Auvelais)

WIj hebben besloten voor winst te gaan.

Zondag 12-JUL-2009

Ik heb vlot verloren, door in een gelijke stelling remise te weigeren en de zaak een
beetje te forceren. Maar eigenlijk wist ik het al vooraf, schaken in de voormiddag, wie
komt op zo'n dwaas idee? Ik ben intussen al terug thuis, redelijk moe en een stukje
wijzer; 3/9 is uiteraard niet schitterend. Ik had echt wel de partij uit ronde acht kunnen
en moeten winnen.

Carlo stond na twee uur spelen een kwaliteit-voor-pion achter met twee geïsoleerde
pionnen op het bord, waarvan één centraal en vrij; en David heeft het loperpaar. Ik
vrees ervoor. Als Carlo iets laat weten zal ik het melden.

O ja, na alle hints was het wel erg makkelijk: de foto is van de ophanging van een
douchegordijn, van het type dat zonder meer kan afgenomen worden, vandaar de spleet



in stof en ringen.

Er komt zeker nog een epiloog. Ciao.

17u15: net bericht gekregen van Carlo, opgave na 38 zetten. Benoni weer
tegengevallen. Geëindigd op 4.5/9; mooi, maar toch moet dat een beetje wrang
aanvoelen. Het weekend is voor ons allebei ongunstig uitgevallen !


